
 

1 
 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Рудный индустриялық институты 

 

 

 

 

Ахметов Д.С. 

 

ӨНДІРІСТІК 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ  МАМАНДЫҚТАР ҤШІН  

ОҚУ ҚҦРАЛЫ 

 

 

 

 

 

Рудный, 2019 

 
 



 

2 
 

 

 

ӘОЖ 005.511 

КБЖ 65.291.231 

А.94 

 

 

 

 

Автор: Ахметов Дархан Серікҧлы, PhD - докторы, аға оқытушы 

 

 

 

 

Пікір жазған: экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Л.Л.Божко, 

экономика және бизнес магистрі., аға оқытушы А.Б. Жҧмағалеива 

 

 

 

 

ISBN 978-601-7554-87-3 

 

 

 

 

 

 

А.94   Ахметов Д.С. Ӛндірістік  менеджмент. Экономикалық мамандықтар 

ҥшін. Оқу қҧралы. – РИИ, Рудный: 2019. – 112 б. 

 

«Ӛндірістік менеджмент» оқу қҧралында дәріс мәліметтері, практикалық 

тапсырмалар, ӛзін-ӛзі бақылау және емтиханға дайындық сҧрақтары 

келтірілген.  

Оқу қҧралында қазіргі уақыттағы ӛндірістік менеджмент ғылымының 

теориялық қағидалары мен  ӛндірісті ҧйымдастыру және басқарудың 

әдістемелеріне кеңінен тҥсінік берілген. Оқу қҧралы экономикалық 

мамандықтарда оқитын студенттерге және бизнестегі кәсіпкерлерге, ӛндірістегі 

экономистерге арналған. 

 

 

 ӘОЖ 005.511 

КБЖ 65.291.231 

                                                                        

  © Ахметов Д.С., 2019 

©Рудный индустриялық институты 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ  

 Кіріспе 4 

Тақырып 1 Кәсіпорын ӛндірістік қҧрылымы 5 

Тақырып 2 

 

Ӛндірістік процесс және оны уақыт бойынша  

басқару 

10 

Тақырып 3 Ӛндірісті ҧйымдастыру типтері мен формалары 16 

Тақырып 4 

 

Негізгі ӛндіріс процессіндегі еңбек заттарының  

қозғалыс тҥрлері 

28 

Тақырып 5 

 

Ӛндірісті ғылыми-техникалық тҧрғыдан  

дайындауды ҧйымдастыруды басқару 

30 

Тақырып 6 

 

Кәсіпорынның инновациялық қызметін  

ҧйымдастыру негіздері 

34 

Тақырып 7 Ӛнім сапасын бақылауды басқару 40 

Тақырып 8 

 

Қоршаған ортаны қорғауды ҧйымдастыру және  

табиғат ресурстарын ҧтымды пайдалану 

45 

Тақырып 9 

 

Ӛндірістік инфрақҧрылымның мазмҧны мен  

міндеттері 

58 

Тақырып 10 

 

Кәсіпорынның қҧрал сайман шаруашылығын  

Ҧйымдастыруды басқару 

61 

Тақырып 11 

 

Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын  

Ҧйымдастыруды басқару 

66 

Тақырып 12 

 

Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын  

ҧйымдастыруды басқару 

67 

Тақырып 13 Тасымалдау шаруашылығын ҧйымдастыру 69 

Тақырып 14 Қойма шаруашылығын ҧйымдастыру 71 

Тақырып 15 Жаңа техниканы игеру жҧмыстарын ҧйымдастыру 74 

 Практикалық есептер және оларды шешу жолдары 75 

 Ӛзін-ӛзі бақылау сҧрақтары 107 

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 111 



 

4 
 

 

КІРІСПЕ 

 

Нарықтық экономика жағдайында экономикалық іс-әрекеттің басты 

бағыты ҧлттық экономиканың негізгі бӛлігі болып саналатын ӛнеркәсіп 

ӛндірістеріне аусып отыр. Кәсіпорындарда ӛндірістік процесс 

ҧйымдастырылады, стратегиялық, ағымды, оралымды жоспарлар дайындалады, 

тиімді басқару іске асырылады, сондай-ақ инновациялық және инвестициялық 

іс-әрекет жҥзеге асырылып, қаржылық ресрустарды ҥнемді пайдалану бойынша 

шаралар қабылданады. 

Ӛндірістік менеджмент экономистер және менеджерлер дайындау 

жҥйесінде негізгі пәннің бірі болып табылады. Оның мақсаты – студенттерге 

ӛндірістің экономикалық және шаруашылық саласында қажетті білім беру. Бҧл 

пәнді беруде шаруашылық жҥргізудің нарықтық ҥлгісі жағдайында ӛндірістің 

қызмет етуінің экономикалық тірегін зерттеу негізінде студенттердің 

экономикалық ойын дамыту. 

Ӛндірістік іс-әрекетке экономикалық заңдардың әсерін зерттейтін 

«Ӛндірісті менеджмент» оқу қҧралының мазмҧны алға қойған мақсаттардың ең 

тиімді экономикалық кӛрсеткіштеріне қол жеткізуге мҥмкіндік береді. 

Ӛндірістік менеджмент білім беретін, әрі ғылыми  пән, ол ӛндірістің 

шаруашылық іс-әрекеттінің әдістері мен ережелері туралы тҥсіндіреді. 

Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес оқу қҧралына  ӛнім ӛндіруді 

ҧйымдастыруда пайдаланатын шаруашылық әдістер мен тәсілдер, 

кәсіпорынның болашақтағы және ағымдағы мәселелері, сонымен қатар алға 

қойғылған нақты экономикалық және әлеуметтік мақсаттарды шешуге және 

басқаруға арналған нақты әдістемелер келтірілген.  

Бҧл оқу қҧралы студенттерді қалыптасқан қҧқықтық, экономикалық, 

қаржылық және әкімшілік ортада ӛндірістің қызмет етудегі жаңа тетіктерімен 

таныстыруға мҥмкіндік береді. 

Осыған байланысты оқу қҧралына келесі негізгі міндеттер қойылған: 

- ӛндірістің мәні және оның ҧлттық экономика жҥйесіндегі орны мен рӛлі, 

шаруашылық жҥргізу нысаны ретінде танысу; 

- ӛндірістің ресрустық базасы мен әртҥрлі ресрустарды пайдалану 

тиімділігін басқаруды қаратстыру; 

- ӛндірістің қызмет етудегі шаруашылық механизмі мен оның қызметінің 

қаржылық нәтижелерін басқаруды зерттеу. 

Оқу процессінде оқу қҧралын пайдалану арқылы студенттер ӛндірісте 

болатын экономикалық қҧбылыстар мен процесстердің мәнің, олардың ӛзара 

байланысы мен тәуелділігін терең тҥсінуді, оларды жҥйелеу мен ҥлгілеу, 

факторлардың әсерін анықтауды, қол жеткізілген нәтижелерді бағалауды, 

сондай-ақ ӛндіріс тиімділігін арттыру резервтерін анықтауды ҥйренуге 

мҥмкіндік алады. 
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ТАҚЫРЫП 1. КӘСІПОРЫННЫҢ ӚНДІРІСТІК ҚҦРЫЛЫМЫ  

 

Жоспар: 

 

1. Кәсіпорын ӛндірістік қҧрылымының тҥсінігі 

2. Ӛндірістік қҧрылымды жетілдіру жолдары.  

 

1.Кәсіпорынның ӛндірістік қҧрылымы дегеніміз кәсіпорынның ӛндірістік 

бӛлімшелерінің қҧрамы мен кӛлемдерін, олардың ӛзара байланыстарының 

тҥрлерін, қуаттары мен жҧмысшылар саны бойынша ара қатынасын қамтитын 

ӛндірістік процестің ҧйымдастыру тҥрі. Ӛндірістік жҥйелердің ӛндірістік 

қҧрылымы дегеніміз оған енген кәсіпорындардың қҧрамы, кӛлемдері, ара 

қатынасы, ӛзара байланыстары мен орналасуы.  

Кәсіпорындардың ӛзара ӛндірістік байланыстарының тҥрі олардың 

ӛндірістік жҥйеге интеграциялау тҥріне байланысты:  

1. Тік интеграция кезінде кәсіпорындар бір бірімен біртҧтас ӛндіріс 

процесімен байланысқан.  

2. Кӛлдеңен интеграцияда әр кәсіпорын белгілі ӛнім номенклатурасын 

ӛндіруге мамандандырылған.  

Ӛндірістік қҧрылым кәсіпорындардың тиімділігі мен бәсекеге 

қабілеттілігіне елеулі әсер етеді, ӛйткені ӛндірістің ырғақтылығы мен ӛнім 

шығарылымының бір қалыптылығына әсер етеді, ӛндіріс шығындарын 

анықтайды, нәтижеде кәсіпорынның таза табыс деңгейіне де ықпал етеді.  

Ӛндірістік қҧрылымның екі тҥрі ажыратылады:  

1. Кешендік ӚҚ (кӛп сатылы) – мҧнда кәсіпорында ӛндіріс процесінің 

барлық сатылары бар: дайындау, ӛндеу және шығару сатылары.  

2. Мамандандырылған ӚҚ (бір, – екі сатылы) кезінде бір немесе екі саты 

жоқ, олар бойынша ӛндіріс процесі басқа кәсіпорындардан бірлескен 

жеткізілімдер тҥрінде қамтамасыз етіледі.  

Ӛндірістік қҧрылымның алғашқы элементі болып жҧмыс орны табылады. 

Ол бір немесе бірнеше жҧмысшылардың қызметімен, негізгі жабдықтау мен 

қосалқы қҧрылғыларымен, еңбек заттарымен қамтылған цехтің ӛндірістік 

ауданының бӛлігі. Жҧмыс орнында ӛндіріс процесінің белгілі бӛлігі 

орындалады. Жҧмыс орындары келесі тҥрлерге бӛлінеді: мамандандырылған, 

яғни жҧмыс орнында 3–5 детале–операциялар бекітіледі, және әмбебап – мҧнда 

детале–операциялар мҥлдем бекітілмеген немесе олардың саны аса кӛп (20 

астам).  

Ӛндірістік учаске дегеніміз технологиясы бір қалыпты операциялар 

немесе ӛнімнің 1–2 тҥрін шығару бойынша әр тҥрлі операциялар орындалатын 

жҧмыс орындарының жиынтығы. Учаскелер екі принцип бойынша қҧрылады: – 

Технологиялық принцип. Учаскеде бір қалыпты жабдықтау орналасқан, 

жҧмысшылар бір қалыпты операциялар орындайды – мҧндай учаскелер ҧсақ 

сериялық және даналық ӛндіріске сәйкес келеді. – Заттық–бекітулі принцип. 

Мҧндай учаскеде әр тҥрлі жабдықтау қолданылады, жҧмысшылар ӛнімнің 
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белгілі тҥрлерін ӛндіруде мамандандырылады. Мысалы, тасқынды линиялар, 

олар кӛп сериялық және жаппай ӛндіріске сәйкес келеді. Цех бірнеше 

учаскелерді біріктіреді – ол ӛнімнің немесе оның бӛлігін ӛндіруге, немесе 

ӛндіріс процесінің белгілі сатысын орындауға мамандандырылған 

кәсіпорынның әкімшілік–оқшауландырылған бӛлігі.  

Цехтің тҥрлері екі белгі бойынша ажыратылады:  

1. Бағытталуы бойынша:  

– негізгі цехтар – негізгі профильдік ӛнімді немесе ӛндіріс процесінің 

аяқталған бӛлігін ӛндіретін. Ӛндіріс процесінің сатылары бойынша негізгі 

цехтар дайындау, ӛндеу және шығару тҥрлеріне бӛлінеді;  

– қамтамасыз етуші цехтар – негізгі цехтар ҥшін қосалқы ӛнімді ӛндіретін 

(энергетикалық шаруашылық, қҧрылыс цехі);  

– қызмет кӛрсетуші цехтар – негізгі және қамтамасыз етуші цехтар ҥшін 

ӛндірістік қызметтер кӛрсететін (жӛндеу цехі, кӛлік және қойма 

шаруашылығы);  

– тәжірибелік–эксперименттік цехтар – жаңа ӛнім тҥрлерінің макеттері 

мен тәжірибелік ҥлгілерін жасап сынайтын;  

– қосалқы цехтар – қосалқы материалдарды ӛндіріп ӛндейтін, сонымен 

бірге ӛндіріс қалдықтарынан ӛнім шығаратын цехтар;  

– кӛмек етуші цехтар – зауыт территориясын жинайтын, ауыл 

шаруашылықтық ӛнім шығаратын цехтар.  

2. Мамандандырылуы бойынша:  

– Технологиялық – мҧнда ӛндіріс процесінің белгілі бӛлігі орындалады. 

Мҧның негізгі кемшілігі ӛнімнің жоғары еңбек сиымдылығы және 

қолданылатын ресурстардың тиімділігі аз, нәтижеде ӛндірістің шығындары 

жоғары, ӛндірістік циклдің ҧзақ болуы мен ӛндірістің пайдалылығы тӛмен;  

– Заттық (бӛлшектік–тораптық) қҧрылым кезінде әрбір цех бір немесе 

бірнеше конструкциясы ҧқсас ӛнімдерді шығаруда мамандандырылады, және 

номенклатурасы тҧрақты ӛнімнің жаппай ӛндірісіне сәйкес келеді. Мҧның 

артықшылығы прогрессивтік жоғары ӛндіргіш айрықша жабдықтауды енгізу 

мҥмкіншілігі (автоматтандырылған тасқынды линиялар, икемді ӛндірістік 

жҥйелер). Бірақ таза тҥрде заттық қҧрылым сирек кездеседі, сондықтан аралас 

қҧрылым тҥрі кең тараған; 

– Аралас (заттық–технологиялық) – мҧнда дайындау цехтардың 

технологиялық қҧрылымы, ӛндеу цехтарының – бӛлшектік–тораптық, ал 

шығару цехтарының – заттық қҧрылымы бар. Ӛндірістік бірлік дегеніміз 

ӛндірістік қҧрылымның элементі, ол дербес басқару қҧрылымы бар, (бірақ 

заңды тҧлға қҧқығы жоқ) мамандандырылған цехтар кешені. ӚБ аса ірі 

кәсіпорындарда, холдингтерде, концерндерде қҧрылады және филиал 

қҧқығында қызмет етуі мҥмкін.  

Ӛндірістік қҧрылымның деңгейін сипатайтын кӛрсеткіштер:  

1. Цехтардың қҧрамы, кӛлемдері, ара қатынасы, мамандандыру деңгейі.  

2. Сериялылық коэффициенті – әр тҥрлі мамандандырылған цехтардағы 

жҧмыс орындарының мамандандыру деңгейі.  
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Ксер=Nдо/Ж, (1)  

 

мҧнда: Nдо – цехта (учаскеде) детале–операциялар саны;  

             Ж – цехта (учаскеде) жабдықтау бірліктерінің саны. 

3. Тҥйіндестік коэффициенті – шектес звенолардың ҥйлесімділігі мен 

тҥйіндестігінің дәрежесі.  

Ктҥйін=Қжетк/Қтҧт·ҤШ, (2) 

 

мҧнда: Қжетк – жеткізуші цехтің қуаты;  

             Қтҧт – тҧтынушы цехтің қуаты;  

             ҤШ – тҧтынушы цехтің ӛніміндегі жеткізуші цехтің ӛнімінің ҥлес 

шығысы. 

4. Қҧрылыс салу коэффициенті:  

Кқҧр=Sғим/Sж, (3) 

 

мҧнда: Sғим – ғимараттар мен қҧрылыстардың ауданы;  

             Sж – кәсіпорын территориясының жалпы ауданы. Территорияны 

пайдалану коэффициенті:  

Кт.п.=Sпайд.т./Sж, (4) 

 

мҧнда: Sпайд.т. – пайдаланылатын территорияның ауданы. 

 

5. Ӛндіріс процесі сатыларының саны, кӛлік бағыттарының қашықтығы, 

кәсіпорынның жҥк айналымы.  

6. Экономикалық кӛрсеткіштер: ӛнімнің ӛмірлік циклінің сатылары, 

еңбек ӛнімділігі, ӛнімнің еңбек сиымдылығы, ӛндірістік циклдің ҧзақтылығы, 

ҥлес капитал салынымдары, кәсіпорынның ӛндірістік қуатын пайдалану 

коэффициенті, ӛндірістің, қорлардың, ӛнімнің жеке тҥрлерінің пайдалылығы, 

ӛнімге сҧраныс және нарық сиымдылығын пайдалану коэффициенті.  

2.Ӛндірістік қҧрылымды жетілдіру жолдары  

Кәсіпорынның кӛлемі ішкі және сыртқы факторларға тәуелді. Ішкі 

факторларға – жабдықтаудың, жеке цехтардың қуаты, ӛндірісті ҧйымдастыру 

әдістері (тасқынды, партиялық, жеке) жатады, ал сыртқы факторлар – ол 

сыртқы және ішкі нарықтарда кәсіпорын ӛнімінің қажеттілігі, еңбек және 

шикізат ресурстары, кӛлік шығыстары және т.б.  

Кәсіпорынның оңтайлы кӛлемінің жалпы критерийлері:  

– жалпы шығындардың минимумы;  

– ӛндірістік қуатты пайдаланудың максималдық деңгейі.  

Цехтің минималдық кӛлемінің талабы – оның толық қуатымен жҧмыс 

істеу шартында жетілген техниканы пайдалану мҥмкіндігін қамтамасыз ету. 

Цех 2 учаскеден кем қҧрылмауы тиіс, 45–50 жабдықтау бірліктері болу тиіс, 

оларда жҧмыс істейтін жҧмысшылар саны 1 сменамен жҧмыс істегенде 25 

адамнан кем емес және 2 сменамен – 100 адамнан кем емес болу тиіс.  
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2. Ӛндірісті шоғырландыру негізінде цехтарды ірілендіру. Бҧл кезде аса 

ӛндіргіш техниканы пайдалану мҥмкіндігі туады, нәтижеде ӛндіріс шығындары 

тӛмендейді.  

3. Кәсіпорынның қҧрылымын ӛзгерту – жеке қамтамасыз етуші, қызмет 

кӛрсетуші шаруашылықтарды, қосалқы цехтарды олардың еңбек 

коллективтерінің шешіміне орай дербес кәсіпорындарға айналдыру.  

4. Негізгі және қамтамасыз етуші цехтар арасындағы тиімді ара 

қатынасты сақтау.  

5. Кәсіпорынның барлық ӛндірістік бӛлімшелерінің арасындағы 

ҥйлесімділігін қамтамасыз ету.  

6. Холдингтер мен концерндерге біріктіру негізінде кәсіпорындарды 

қайта ҧйымдастыру. 

7. Ӛндірістің ғылыммен біріктіру нысандарын кеңейту (ғылыми–

техникалық орталықтарды қҧру).  

8. Кәсіпорынның жоспарға сай орналастыруын жетілдіру – ол бас 

жоспарында кӛрсетіледі, оның қҧрылуы келесі принциптерге сҥйенеді: – 

Ӛндірістік цехтар мен қоймалардың барлық ғимараттары жҥктердің тҧрақты 

қозғалысы ҥшін ӛндіріс процесінің барысында орналасуы тиіс. Зауыт 

территориясының шегінде шикізат пен материалдардың қоймалары 

орналасады, сонан соң – дайындау, ӛндеу және шығару цехтары мен дайын 

ӛнім қоймалары, одан кейін – дайын ӛнімді шығару жолдары. – Территорияны 

айқын аймақтандыру – яғни территорияны бір қалыпты технологиялық процес 

бойынша, функциялары бойынша, кӛліктік қызмет кӛрсету және т.б. бойынша 

ҧқсастығы бар ӛндірістерді біріктіретін учаскелерге бӛлу. – Бас жоспарды 

жобалау барысында еңбек заттарын тасымалдаудың ең аз қашықтықтары 

ескерілуі тиіс, нәтижеде зауыт ішіндегі кӛлік шығыстары минималды болады. – 

Зауыт ауданындағы ғимараттарды орналастыру ҥлгісі келешекте ӛндірістерді 

кеңейту мҥмкіндігі ескерілу тиіс. – Територияны тиімді аймақтандыру мен 

ғимараттар және қҧрылыстар арасындыға миниалдық алшақтық арқасында 

қҧрылыс салудың сиымдылығы қамтамасыз етілуі тиіс. Қҧрылыс салу 

тығыздылығын жоғарлатудың маңызды факторы – цехтар блоктарын қҧру. 

Мҧнда қҧрылыс салу мен территоияны пайдаланудың нормативтік 

коэффициенттері ескерілуі тиіс.  

9. Ӛндірістік қҧрылымды жеңілдету – шағын кәсіпорындарда цехтардың 

орнына ӛндірістік учаскелерді қҧру. Жҧмыс істейтін кәсіпорынның ӛндірістік 

қҧрылымы кӛбінесе тҧрақты және әрқашан ӛзгермейтін категория ретінде 

қарастырылады. Бірақ жаңа нарықтық шарттар оның ҥнемі дамуы мен жетілуін 

талап етеді. Сондықтан шетелдік фирмалардың қҧрамында арнайы даму 

бӛлімдері қызмет етеді. Жҧмыс істейтін кәсіпорынның жаңа ӛндірістік 

қҧрылымын жобалау барысында бастапқы шарттар келесі – жаңа басты даму 

мақсаты және оны болашақта ӛткізудің қабылданған стратегиясы.  

Осындай жобаны әзірлеудің негізгі екі кезеңі бар:  

1. Кәсіпорынның даму мақсатын және оған жету стратегиясын таңдау.  

2. Стратегиялық жоспарды әзірлеу және бекіту.  
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Таңдалған мақсатқа (жаңа ӛткізу нарықтарын ашу, бәсекелік кҥресте 

жеңу, лидерлікке шығу немесе бҧрынғы нарықтық позицияларды сақтау, 

ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамту, ескі нарықтарды фирманың дәстҥрлік 

тауарларымен терең игеру) сай даму стратегиясы анықталады, оның негізгі 5 

концепциясын бӛлуге болады:  

– ӛндірістік: ӛндіріс шығындарын азайтып ӛнімді тарату арналарының 

тиімділігін арттыру.  

– тауарлық: тауар сапасын аса жоғарлату, оның жаңа тҥрлерін нарыққа 

шығару, нәтижеде жаңа ӛткізу нарықтарын ашу.  

– тҧтынушылық: мақсатты нарықтардың қажеттіліктерін дҧрыс анықтап, 

бәсекелестерге қарағанда оларды тиімдірек қанағаттандыру.  

– ӛткізу: ӛткізу аясын жетілдіру негізінде тауардың сатылымдарын 

ынталандыру.  

– инновациялық: ғылыми–техникалық орталықтарды қҧруға кӛп 

инвестиция қҧйю, жетілген техниканы қамтамасыз ету. 
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ТАҚЫРЫП 2. ӚНДІРІСТІК ПРОЦЕСС ЖӘНЕ ОНЫ УАҚЫТ 

БОЙЫНША БАСҚАРУ 

  

Жоспары: 

1. Ӛндірістік ҥрдістің тҥсінігі. Ӛндірістік ҥрдістің тҥрлері; 

2. Ӛндірістік ҥрдісті ҧтымды ҧйымдастыру қағидалары; 

3. Ӛндірстік циклдің қҧрылымы; 

4. Қарапайм және кҥрделібҧйымның ӛндірістік циклдің ҧзақтығы; 

5.Ӛндірістік циклдің ҧзақтығын қысқарту жолдары мен  экономикалық 

маңызы. 

  

1.Ӛндірістік ҥрдіс - адамдардың және ӛнімді жасау ҥшін берілген 

кәсіпорындағы қажетті еңбек қҧралдарының іс-әрекетінің жиынтығы. 

Ӛңдірістік ҥрдістің негізі болып технологиялық ҥрдіс саналады. 

Технологиялық ҥрдіс - еңбек затының кҥйінің ӛзгеруі мен анықталуы бойынша 

мақсатты іс-әрекеттерден тҧратын ӛңдірістік ҥрдістің бір бӛлігі. 

Ӛндірістік ҥрдістер әр тҥрлі белгілері бойынша жіктеледі. Мақсатына 

байланысты негізгі, қосалқы, қызмет кӛрсетуші ӛндірістік ҥрдістер болып 

ерекшеленеді. 

Негізгі ӛңдірістік ҥрдіс кәсіпорынның мамандандырылуына сәйкес 

тауарлық саналатын ӛнім материалдық кҥйінің немесе нысанының тікелей 

ӛзгеруі ҥшін арналған. 

Қосалқы ӛндірістік ҥрдістер деп, нәтижесінде негізгі ҥрдістердің қалыпты 

жҧмыс істеуін қамтамасыз ету ҥшін тәртіп бойынша кәсіпорынның ӛзінде 

пайдаланатын ӛнімді алу ҥрдісін айтады. Мысалы, аппараттар жасау, қуаттың 

әр-тҥрлі тҥрлерін ӛңдіру т.с.с. 

Қызмет кӛрсетуші ҥрдістер негізгі және қосалқы ҥрдістерді олардың 

қызмет істеуі ҥшін қажетті қызмет кӛрсетулермен қамтамасыз етеді. Мысалы, 

кӛлік және қойма ҥрдістері. Қызмет кӛрсету ҥрдісі нәтижесінде ӛнім 

жасалмайды. 

Ӛңдірістік ҥрдістер автоматтандыру деңгейі бойынша қолмен, 

механикаландырылған, автоматтандырылған және автоматтар болып бӛлінеді. 

Қолмен (механикаландырылған) ҥрдістер механизмнің кӛмегінсіз 

жҧмыскерлердің кӛмегімен орындалады. Мысалы, слесарлық жҧмыстар. 

Электрлендірілген пневматикалық қол аспабының кӛмегімен орындалатын 

жҧмыстар қолмен орындалатынға жатады. Механикаландырылған ҥрдістер 

физикалық жіктеудің шамасын тӛмендететін қҧралдың кӛмегімен 

жҧмысшымен орындалады, әдетте универсалды станоктарда. 

Автоматтандырылған ҥрдістер жарым-жартылай адамның қатысуынсыз 

орындалады, оған бақылау қызметі қалады. 

Автоматтық ҥрдістер толығымен операцияларды орындаудан 

жҧмысшыны босатып, оған ӛндірістің жҥруін бақылау қызметін,  дайындаманы 

жҥктеу мен дайын бҧйымды тҥсіруді қалдырады. 
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Ӛндіру затының сипаты бойынша қарапайым және кҥрделі ӛндірістік 

ҥрдістер болып ажыратылады. Қарапайым (жай) деп, тізбекті орындалатын 

операциялардың кҥйін, мысалы ҥшін алғанда, механизмді қҧрастыру, 

бӛлшектерді жасау ҥрдістері. Кҥрделі ҥрдіс деп, параллельді және тізбекті 

орындалатын операциялардан тҧратын ҥрдісті айтады. Кҥрделі ҥрдістің 

мысалына қҧрастырушы бірліктерді, дайын машина жасауды алуға болады. 

Дайын машинаны жасау ҥрдісі, әдетте ҥштен тҧратын тізбекті 

орындалатын кезеңнен (фазадан) - дайындық, ӛңдеуші және қҧрастырушыдан 

тҧрады. 

Бірінші кезеңде әр тҥрлі әдістермен - бӛлшектің алғашқы қалыптасуымен 

байланысты қысыммен, кесумен, қҧюмен бӛлшектердің дайындамаларын алу 

жҥргізіледі. 

Екінші кезеңде дайындама оны механикалық, химиялық, басқа 

тҥрлерімен ӛңдеу арқылы дайын бӛлшекке айналады. Сонымен бірге ӛңделетін 

заттардың қҧрылымы мен ішкі қасиеттері, геометриялық нысан ӛлшемдерінің 

ӛзгеруі болады. 

Ҥшінші кезенде жеке бӛлшектердің қҧралатын бірліктерге (торапты 

қҧрастыру, жалпы қҧрастыру, реттеу, сынау) қҧрастыру ҥрдісі орындалады. 

Ӛңдірістік ҥрдіс операциялардан тҧрады. Операция - ӛңдірістік ҥрдістің 

бӛлігі. Ол бір немесе бірнеше еңбек заттары мен (дайындамалармен, 

бӛлшектермен) бір рет жҧмсалатын дайындық-қарқындық уақытымен, бір 

немесе бірнеше жҧмысшылармен немесе тіпті олардың қатысуынсыз белгілі 

еңбек қҧралдарының кӛмегімен орындалады.  

Операциялар негізгі және қосымша болып бӛлінеді.                

Негізгі (технологиялық) операцияларға бӛлшектерді қҧралушы 

бірліктерге жалғастырумен, ішкі қҧрылымның қалыпты ӛлшемдерінің тікелей 

ӛзгеруімен байланысты операциялар жатады.  

Қосымша операциялардың орындалуы негізгілердің орындалуына 

мҥмкіндік туғызады. Оларға жататындар сапаны бақылау, еңбек заттарының 

ауысуы, олардың станокты ӛңдеу ҥшін бекітілуі ж.с.с. 

2. Ӛндірістік ҥрдістің барлық қҧрамды бӛліктері (қҧралдар, еңбек заттары 

және еңбектің ӛзі) ӛңдірістік ҥрдістің элементтері деп аталады. Ӛндірістік ҥрдіс 

кеңістігінде және уақытаралығында жҥреді. 

Негізгі элементтердің кеңістікте және уақыт аралығында қиыстырылып 

ҥйлесуі мен ӛзара байланысы ӛңдірістік ҥрдістің ҧйымдастырылуы деп 

саналады. 

Ӛндірістік ҥрдіс кӛбіне ҥнемді болу ҥшін оны ҧйымдастырудың жобасы 

жасалады. Ондай жобаны жасағанда ӛндірістік ҥрдістің ҧйымдастырылуының 

тӛмендегідей негізгі қағидаларын сақтауға ҧмтылады: мамандырудың 

пропорционалдығын, ырғақтылығын, толассыздығын, параллельдігін, 

туралығын, икемділігін, гомеостатикалығын (ӛзіндік реттейтін). 

Мамандандырылуы - ӛңдірістік ҥрдістің элементтерінің әр тҥрлілігін 

шектеу. Жҧмысшы орынға қолданылатын мамандандыру бекітілген 

операциялар санын шектеу жолымен жҥргізіледі, ӛндірістік бӛлшектердің, 
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цехтардың, зауыттардың мамандандырылуы белгіленген жҧмысшы 

орындарымен осы ӛңдірістік бӛлімшелердегі (ӛңделетін және қҧрастыратын) 

бҧйымдар тізімін шектеу, бҧйымдарды жасаудағы қолданылатын ҥрдістердің әр 

тҥрлілігін тарылту ҧсынылады. 

Мамандандыруға жҥйелеу - ӛндіріс тәсілдерінің ӛнімді немесе оның 

элементтерінің бірыңғай нысанға, ӛлшемдерге, қҧрылымға келтіру ықпал етеді. 

Жҥйелеу тораптар мен бӛлшектер тізімін азайтуға, ӛндірісті жҥргізудің 

технологиялық әдістерін, жабдықтар мен материалдардың тҥрі мен маркілерін, 

бӛлшектерді жасау (конструкторлық, технологиялық, ҧйымдық жҥйелеу) 

маршруттарын шектеуге мҥмкіндік береді. 

Пропорционалдық ӛңдірістік ҥрдісте қатынастың барлық ӛңдірістік 

бӛлімшелердің салыстырмалы бірігуі ӛткізу қатынасын болжайды. Бҧл 

қағиданың бҧзылуы ӛндірісте «әлсіз орындардың» пайда болуына немесе 

керісінше - жҧмыс орындарын, бӛлімшелерді, цехтарды толымсыз жҥйелеуге, 

кәсіпорынның  жҧмыс істеу тиімділігін тӛмендетуге әкеп соғады. 

Ӛңдірістік ҥрдістің ырғақтылық қағидасы тең уақыт аралықтарында 

бірдей кӛлемде ӛнім шығаруды жорамалдайды. Ырғақтылық ауысым, апта 

кҥндері мен ай бойында ӛнімнің біркелкі шығысын қамтамасыз етеді.Ӛндіріс 

ырғақтылығының негізіне жоғары технологиялық тәртіп, жабдықтың сенімді 

тҧлға істеуі, ӛндірістің толассыз материалдық қамтуы, ӛндіріспен оперативтік 

басқару болып саналады. 

Ҥздіксіздік қағидасы жою есебінен ҥрдістің ең аз ҧзақтығына немесе 

бӛлшектерді ӛңдеу мен бҧйымдарды қҧрастыруда ҥзілістерді ең қысқа мерзімге 

жеткізумен жетіледі. 

Параллельдік қағидасы кӛптеген жҧмыс орындарында бір атаулы 

бҧйымдарды бір уақытта параллельдік ӛңдеумен қамтамасыз етіледі. 

 Тура дәлдік қағидасы ӛңделу заттарының жылжуын қысқа жол бойынша 

қайталанбайтын және қарама-қарсы кездеспейтін қозғалумен бейнелеу. 

Икемділік қағидасы кәсіпорынның ӛндірістік бағдарламасына кіргізілген 

басқа ӛнімді немесе жаңа ӛнімді шығаруға, оның ӛндірістік игеруге тҧтас кӛшу 

мҥмкіндігін қамтамассыз етеді. Қазіргі ӛндірісте шығарылатын ӛнімнің ауысым 

жиілігі жоғары, және ол ӛте қысқа мерзімде ресурстардың аз шығындарымен 

жҥргізілуі керек. 

Гомеостатикалық (ӛзіндік реттелуі) — ӛндіріс жҥйесінің ортамен ӛзара іс 

әрекеті ҥрдісінде бар ӛзгерістердің мәндерінің белгілі шектерде сақталу 

қасиетін білдіреді. 

Гомеостазис – грек тілінде – «қимылсыздықтың ҧқсастығы».Бҧл тҥсінік 

алғашқыда биологияда, физиологияда еңгізілген, кейінірек – ӛндіріс 

ҧйымдарында. 

 Ӛндіріс барысын заттық ӛзін-ӛзі реттеу механизімі жалпы кҥрделі және 

кӛпқырлы, онда қарқынды ҥзіліссіз оперативтік жоспарлау жҥйесі, жоспарлау-

ескерту-жӛндеу жҥйесі, заттық – тҧйық цехтардың ҧйымы олардың басқадай 

цехтардан тәуелділігін шектеу мҥм 
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3.Технологиялық және табиғи ҥрдістердің әсер етуімен еңбек заттарының 

дайын бҧйымға айналуының ӛндіріс ҥрдісінің басталу сәті мен оның дайын 

тҥрдегі шығынға дейінгі кҥнтізбелік мерзімді ӛндірістің циклдік ҧзындығы 

немесе  ӛндірістік цикл деп аталады. Ӛндірістік циклдегі технологиялық 

операциялардың орындалу уақыты технологиялық циклді қҧрайды. 

Ӛндірістік циклдің ҧзындығы тҥсінігі жалпы машина жасауға да және 

оның жеке қҧраушы бірліктеріне және бӛлшектеріне де қатысты айырылады. 

Бір бӛлшек, бірдей партиялар немесе бірнеше әр тҥрлі бӛлшектер жасалынатын 

мерзімдегі бір операция орындалатын уақыт операциялық цикл деп аталады.  

Ӛндірістік циклдің ҧзақтығын анықтау ӛндірістік ҥрдістің әр тҥрлі 

кезендерінде және бӛлшектерді әр тҥрлі цехтарда ӛндеудің,            мен 

машиналарды қҧрастырудың басталуы мен аяқталуың уақытпен келістіру ҥшін 

қажет. Ӛндірістік циклдің ҧзындығын есептеудің негізінде дайындау және 

механикалық цехтарда дайындамалар мен бӛлшектерді ӛңдеу қанша тҥрге 

бҧрың басталуы керек екендігі анықталады, ӛйткені олар қҧрастыру цехына 

кесте бойынша берілетін болады. Сонымен, ӛндірістік цикл жеке цехтар мен 

бӛлімдердің жҧмысының кҥнтізбелік          - кестелердің тҧрғызудың, 

аяқталмаған ӛндірістің ӛлшемдерін анықтау, ӛндірістің бағдарламасын дҧрыс 

желіну ҥшін негіз болады. 

Ӛндірістік циклдің ҧзактығы әдетте кҥнтізбелік кҥндерімен есептелінеді, 

ӛйткені ол ӛндіріс кезіндегі жҧмыссыз кҥндердің санына байласнысты. 

Ӛндірістің уақыты – Тӛ технологиялық операцияларды орындау Ттех, 

табиғи ҥрдістер tta мен қосылмас операциялардың: даярлау – қортынды tд-қ , 

басымдау tтас  бақылау tб ҧзақтығынан тҧрады. 

Ҥзілістің уақыты – жҧмыс уақытындағы ҥзілістер мен жҧмыссыз 

уақыттағы ҥзілістерге бӛлінеді, яғни кесімді ҥзілістер деп аталады. Жҧмыс 

уақытындағы ҥзілістер партиялық пен партияаралықтан tп-а және цехаралық 

кҥтуден tца тҧрады. 

Партиялық ҥзілістер еңбек заттарын партияларымен ӛңдеумен 

байланысты. Партиялардың бӛлшектері бір мезгілде ӛңделмейді, ал бірден 

немесе бірнеше далғамен. 

Әрбір бӛлшек ӛңдеуде ӛзінің кезегін кҥтеді, сонан соң барлық партияның 

ӛңделіп аяқтауын кҥтеді. Партиялық ҥзілістер жеке емес, ал технологиялық 

ӛнер акциялармен бірге операциялық цикл Т0 қҧрай отырып бірге ментелінеді. 

Кҥтудің ҥзілістері сол жағдайда басталады, егер жҧмыс орындарына 

тҥскен еңбек заттары оның бос еместігінен ӛңделу мҥмкіндігі болмаса. Кҥту 

ҥзілістері сонымен қатар бір жинаққа кірген бӛлшектердің біркелкі жасалуынан 

туындайды. Оларды кейде жинақтауды кҥту ҥзілістері деп атайды, олар 

цехішіндегі (опреацияаралық) tоа және цехаралық tца болуы мҥмкін. Жҧмыс 

уақытындағы ҥзілістер кәсіпорынның жҧмыс тәртібімен (демалыстар мен 

мереке кҥндері, жҧмыс ауысымдары аралық ҥзілістер және тҥскі тамақ) 

анықталады. 

Ӛндірістік циклдің қҧрылымы,  яғни қҧрам мен оған кіретін 

элементтердің ара қатынасы ӛнімнің ерекшеліктеріне, оны жасаудың 
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технологиялық  ҥрдістеріне, ӛндіріс тҥріне және басқадай факторларға 

байланысты. Ҥзіліссіз ӛндірістерде (химиялық, металлургиялық ж.с.с.) 

ӛндірістік циклдегі жай ӛзіндік салмақты ӛндіріс уақыты алады. Сенімсіз 

ӛндірістер де ҥзілістер ӛндірістік цикл жалпы ҧзақтығының 70-75% қҧрайды. 

Ӛндірістің сериялылығы мӛлшері жоғарылаған сайын ҥзілістердің ӛзіндік 

салмағы тӛмендейді. 

4.    Ӛндірістік цикл ҧзақтығы жеке бӛлшектер, тораптар, бҧйымдар ҥшін, 

сондай-ақ олардың партиялары ҥшін анықталуы мҥмкін. Жалпы тҥрде 

ӛндірістік цикл ҧзақтығы формула бойынша ментелінеді. 

  

 

 

Кейбір жағдайларда бақылаудың, тасымалдау жҧмыстарының орындалу 

уақыты жартылай немесе толығымен ҥзілістер уақытымен дәл келуі мҥмкін. 

Ӛндірістік циклдің жеке элементтерінің асқан уақытта оның ҧзақтығы кірмейді, 

сондықтан циклдің ҧзақтығы әдетте оның қҧрамаларының қосындысынан аз. 

Әр тҥрлі обьектілер ҥшін Тц шамасы бірнеше минуттардан (қарапайым 

бӛлшектер) бірнеше айлараға дейін, тіпті жылға (бірегей жабдық) созылуы 

мҥмкін, сондықтан ол минуттармен. Сағаттармен, ауысымдармен жҧмысқа 

және кҥнтізбелік кҥндермен есептелінеді. Тц  кҥнтізбелік кҥндермен 

есептелгенде оған барлық кӛрсетілген барлық қҧраушылары кіреді, 

элементтердің асқан уақытыен қоспағанда. Егер  Тц  жҧмыс кҥндерімен 

анықталса, онда демалыс пен мереке кҥндері ментелінбейді. Тц сағатпен 

есептелгенде сондай-ақ жҧмыс ауысымдар арасындағы ҥзілістер 

ескеріленбейді. 

Операциялық циклдің негізі болып технологиялық уақыт саналады, 

ӛйткені ол партиялық ҥзілістермен бірге операциялық цикл қҧрайды. 

Бӛлшектер партиясын ӛңдегенде бір партияның операциялық циклінің 

ҧзақтығы тең: 

 
 

мҧндағы,   n – партиядағы бӛлшектер саны; 

         t – бір бӛлшекті ӛңдеу уақыты, мин; 

         с – берілген операция орындалатын жҧмыс орындарының саны. 

Бірнеше операцияларда ӛңделетін бӛлшектер партиясы ҥшін Т0 ҧзақтығы 

тек қана кӛрсетілген шамаларға байланысты емес, сонымен қатар бӛлшектер 

қандай жағдаймен операциядан – операцияға данамен, партиямен, 

бӛлшектермен беріледі. Технологиялық ҥрдістердің операциялары (тізбекті, 

параллелді және параллелді-тізбекті) бойынша бӛлшектер партиясының 

қозғалысының ҥш тҥрі бар. 

Бірнеше бӛлшектерден, тораптардан, агрегаттардан (мысалы, автомобиль, 

станок, қозғағыш) параллелді тҥрде жасалынатын кӛптеген бҧйымдар 

жағдайында, мҧнда ондай бҧйым ҥшін жекеленген тораптардың жиынтығы 
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немесе бҧйым толығымен кӛрсетілген қҧралатын жҥйе жасалынады. Қҧралдық 

жҥйенің негізінде таспа тҥрінде немесе тармақты диаграммадай бҧйым 

жасаудың циклді кестесі тҧрғызылады. Циклді кестеде орындалуға қажетті 

барлық жҧмыстардың (бӛлшектерді даярлау, тораптарды қҧрастыру жалпы 

қҧрастыру) орындалуы мен олардың ҧзақтығы кӛрсетіледі. Кҥрделі бҧйымның 

ӛндірістік циклі ӛзара байланыстағы тізбекті орындалатын жҧмыстардың 

(партиялылығы есептелінген кӛбірек еңбек ауқымды бӛлшекті, кӛбірек еңбек 

ауқымды торапты, агрегатты жасау ҧзақтығы және бҧйымның жалпы 

қҧрастыру ҧзақтығы) кӛптен-кӛп ҧзақ тізбегіне тең. Былайша айтқанда кҥрделі 

бҧйымның ӛндірістік циклі  ӛзара тізбекті байланысқан қарапайым ҥрдістердің 

циклі мен цикл аралық ҥрдістердің ең жоғарғы қосындысымен анықталады. 

5. Ӛндірістік циклдің ҧзақтығы ӛндірістік ҥрдісті ҧйымдастыру 

деңгейінің маңызды кӛрсеткіші болып саналады және кәсіпорын 

экономикасына елеулі әсер етеді. Ӛндірістік циклдің ҧзақтығын қысқарту 

аяқталмаған ӛндіріске байланысты айналымдағы қҧралдардың қажеттілігін 

азайтады, және олардың айналымдығын шапшаңдатады, жабдықтың ӛте толық 

пайдаланылуын қамтаммассыз етеді, бӛлімшелердің, цехтардың және жалпы 

кәсіпорынның ӛндірістік қуатын ӛсіреді. 

Аяқталмаған ӛндірістің азаюы, ӛз кезегінде еңбек заттарын сақтаумен 

айналысатын ӛндірістің ауданды ҥнемдеуге және қойма шаруашылығының 

персоналдар санын азайтуға әкеледі. Сонымен ӛндірістің циклдің ҧзақтығын 

қысқарту тауарлық ӛнімнің ӛзіндік қҧнының тӛмендеуіне және ӛндіріс 

тиімділігінің жоғарылауына мҥмкіндік береді. Сонымен бірге ӛнімді шығаруды 

тездету де елеулі пайда келтіреді. 

Тәжірибе жҥзінде ӛндірістік циклдің ҧзақтығы екі бағыт бойынша 

қысқарады: жҧмыс кезеңін азайтады және әртҥрлі ҥзілістерді ең азға жеткізеді. 

Нақты жағдайларда ӛнім мен оны ӛндіру ерекшеліктеріне байланысты цикл 

ҧзақтығын қысқартудың кӛптен-кӛп елеулі кӛздері ерекшелінеді. Олардың 

ішіне жалпыланатыны:  

- бҧйымдарды қалпыландандыру мен стандарттау деңгейін кӛтеру; 

- саналық бӛлшектердің конструкцияларын жеңілдету;  

- бӛлшектердің, тораптардың, агрегаттардың ӛзара алмасулық деңгейін 

кӛтеру, ӛйткені қҧрастырғанда қиюластыру жҧмыстарын ең аз шамаға 

жеткізуді қамтамассыз етеді;  

- кӛптен-кӛп жоғары тиімді технологиялық ҥрдістерін енгізу, олардың 

механикаландыру мен автоматтандыру деңгейін кӛтеру;  

- қосалқы жҧмыстарды – тасымалдауды, бақылауды, - даярлық  - 

қорытындылауды орындауды ҧтымды жҥргізу;  

- операцияаралық пен цехаралық ҥзілістердің және бақылаудың 

қысқаруын қамтамассыз ететін жедел-кҥнтізбелік жоспарлаудың тиімді 

жҥйелерін қолдану саналады. 
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ТАҚЫРЫП 3. ӚНДІРІСТІ ҦЙЫМДАСТЫРУ ТИПТЕРІ МЕН 

ФОРМАЛАРЫ 

  

Жоспары: 

1. Ӛндіріс тҥрі туралы тҥсінік; 

2. Ӛндірістің әртҥрлі тҥрлерінің ҧйымдастырушылық және техникалық 

экономикалық ерекшеліктері; 

3. Ӛндірістің тҥріне байланысты жҧмыс орындарын мамандандыру. 

4. Ағынды емес ӛндірісті ҧйымдастыру; 

5. Ағынды ӛндірістің жалпы сипаттамасы; 

    

1.Ӛндірістің тҥрі  машина жасау ӛндірісінің, мамандандырылуымен, 

бҧйымдарадың атаулар тізімінің тҧрақтылығымен және кӛлемімен, сондай-ақ 

бҧйымның жҧмыс орындары бойынша қозғалыс нысанымен қамтылған 

техникалық, ҧйымдық және экономикалық ерекшеліктерінің кешенді 

сипаттамасы. Ӛндірістің ҥш негізгі тҥрі сипатталады: жеке, сериялық және 

жалпы. 

Ӛндірістің жеке тҥрі бҧйымның кең атаулар тізімінің анықталмаған 

уақыт аралығында қайталанатын немесе тіпті қайталанбайтын және сандарды 

жасаумен сипатталады. 

Ӛндірістің сериялық тҥрі бҧйымның шектелген атаулар тізімін кең 

мамандандырылған жҧмыс орындарында белгіленген уақыт аралығы 

қайталанатын партиялармен жасаумен сипатталады. Бҧйымдар 

сериясы  конструкторлық (немесе технологиялық) қҧжаттар бойынша, бҧл 

қҧжатқа ӛзгерістер еңгізбей жасалынған бҧйымдар. 

Ӛндірістің сериялық тҥрі ірі сериялыққа, орта сериялыққа және ҧсақ 

сериялыққа бӛлінеді. Ӛндірістің ірі сериялық тҥрі ы 

бойынша жалпыға жақындайды, ҧсақ сериялық  жекеге. 

Дербес тҥрге тәжірибе жасау ӛндірісі жатады. Оның мақсаты  бҧйым 

партиясының немесе серияның ҥлгілерін ӛндіру, яғни олардың ӛнеркәсіптік 

ӛндірісін игеру алдында зерттеу жҧмыстарын келтіру, жетілдіру, бҧйымның 

конструкциясын сынау ҥшін жасалынады.  

2. Жеке немесе ҧсақ сериялық ӛндіріс тҥрінде бірліктермен немесе ҧсақ 

партиялармен жасалынатын ӛнімдердің кӛптеген әртҥрлілері ӛндіріледі. 

Мҧндағы жабдық пен аспаптық жабдықтау  әмбебап. Ӛндірістің 

автоматтандырылу деңгейі салыстырмалы тҥрде жоғары емес. 

Автоматтандырылған жабдық ҧзақ кҥйге келтіруді талап етеді. Оны бӛлшекке 

қайта кҥйге келтіру әр кез ҧзақ ҥзілістермен байланысты. Сондықтан 

автоматтандырылған жабдықты ӛндірістің осындай тҥрлерінде қолдану тиімсіз. 

Арнайы жабдықтың жоқтығы кейбір бӛлшектердің жоғарғы жоғарғы 

дәлдігін қамтамассыз етуге мҥмкіндік бермейді, нәтижесінде қҧрастырылғанда 

жетілдіру жҧмыстарының кӛлемі кӛбейеді. 
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Әмбебап жабдықты кең пайдалану және арнайы станоктарды сирек 

қолдану жеке ӛндірісте жоғары маманды жҧмысшылардың еңбегін 

пайдалануды талап етеді. 

Жҧмыс орындарына кӛлік мҧнда шақыру бойынша беріледі, берілген 

сәтте жҧмысшы  әмбебап, оған қандай аспап қажеттігін ӛзі таңдайды. 

Технологиялық ҥрдістер тікелей цехтарда бӛлшектелетіндіктен және 

анықталатындықтан, ал ҥлкен атаулы тізімінің орталықтанған жоспарлауы 

қиындайды, онда зауыт басқармасы аттарынан технологиялық және 

жоспарлауды басқарудың басым бӛлігі жасаушы-цехтарда ауыстырылады. 

Ҥлкен шектермен байланысты ӛнімнің жоғары еңбек сиымдылығы, 

жҧмысшының жоғарғы мамандығы, материалдардың жоғары шығысы жеке 

ӛндірісте ӛнімнің жоғарғы ӛзіндік қҧнын белгілейді. 

Жалпы және ірі сериялы ӛндіріс қатаң шектелген азғантай атаулар 

тізімінен тар мамандандырылған жҧмыс орындарында ҧзақ уақыт мерзімінде 

ҥздіксіз жасалынатын ӛнімді кӛп кӛлеммен шығарумен сипатталады. 

Осындай жағдайлар жоғары деңгейде автоматтаңдырылған арнайы 

жабдықты кең қолдануды қамтамассыз етеді. 

Жалпы ӛндірістің ӛлшемі болып, технологиялық ҥрдістің бағыты 

бойынша орналасқан, қатаң анықталған, соларға бекітілген операцияларды 

орындау ҥшін белгіленген жҥмыс орындарының жиынтығы "тасқынды желі" 

болып саналады. Тасқынды желелердің кӛптеген әр тҥрлілері бар. Тасқын 

операцияларды орындау дағдыларының жылдам қорлануына, ӛте жоғары еңбек 

ӛнімділігіне, кей жағдайларда оның физикалық жеңілденуіне әкеп соғады. 

Дегенмен ол жҧмысшыға қолайсыз әсер етеді, ӛйткені конвейердің жанындағы 

жҧмыс бір сарынды және бір қалыпты. Толқында тағы басқа кемшіліктер бар. 

Жалпы ӛндірісте аспап тасқынды желілерге топтама, сағат кестесі 

бойынша беріледі. Ҥздіксіз кӛлік басымдырақ. 

Ӛндірістің осындай тҥрінде зауыт немесе цех ӛнімнің бір-екі атауын 

шығарады. Бҧл конструкцияларда ҥйлестірілген және ӛзара алмасатын 

ӛлшемдердің кең қолдануына экономикалық мақсаттылық жасалады. Бҧйым 

ауысымы жаппай ӛндірісте сирек жҥргізіледі және тәртіп бойынша 

кәсіпорынның немесе цехтың қайта қҧрылуымен бірге жҥреді. Шығару 

кӛлемінің кӛптігі мен конструкциясының жоғарғы тҥрақтылығы технологиялық 

ҥрдістердің жеке жасалуы экономикалық пайда береді. Технологиялық 

ҥрдістердің операциялары жеке ауысымдарға дейін сараланады және арнайы 

жабдықтың кӛлеміменорындалады. 

Технологиялық ҥрдістердің мҧқият жасалуы, арнайы жабдықпен 

жабдықталу ҧзақ дайындауды талап етпейтін тармамандандырылған жҧмысшы 

операторлардың еңбегін пайдалануға мҥмкіндік береді. Сонымен бірге жоғары 

мамандандырылған жҧмысшы реттеушілердің еңбегі кең пайдаланылады. Қол 

жҧмыстарының кӛлемі кенет кемиді, жетілдіру мен қиюластыру жҧыстары 

шығып қалады. Жалпы ӛндірістегі технологиялық ҥрдістер бас технологтың 

бӛлімімен жасалынады. 
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Ӛндірістің сериялы тҥрі  кӛбірек таралғаны. Бҧйымдар атаулары тізімі 

мҧнда  жетерліктей   кӛп   болады   бҧйымдардың   бӛлігі    конструкциялық  - 

технологиялық белгілері бойынша тектес болып саналады. Сериялық ӛндірістің 

белгісі  бҧйымдардың шығарылуының қайталануы. Бҧл бҧйым шығаруды 

кӛбірек немесе азырақ ырғақты ҧйымдастыруды мҥмкіндіндіреді. Бірдей 

бҧйымдарды салыстырмалы кӛп санмен шығару бҧймдар мен технологиялық 

ҥрдістерді маңызды ҥйлестірумен жҥргізу, бҧйымдардың партияларымен 

шығаруды қамтамассыз етеді, олардың ӛзіндік кҥні тӛмендейді. 

Мҧнда әмбебаппен қатар арнайы жабдықпен жабдықтау да қолданылады. 

Орта сериялы ӛндіріс ҥшін мақсатты тҥрде технологиялық ҥрдістерді толық 

жасау, операцияны ауысымдар тҥрінде кӛрсетумен аяқталады. 

Сериялық ӛндірісте әрбір жҧмыс жҧмысшы мен жабдықтың уақытының 

тең бӛлігін ғана қамтиды. Оның аяқаталғанынан соң ол басқа операцияны 

орындайды және соған сәйкес жабдықтары қайта жӛндейді. Қайта жӛндеу ҥшін 

ҥзілістердің шарасыздығы жҧмыс орындарын жҥктеуді тӛмендетеді. 

Ӛндіріс тҥрі тҥсінігі жҧмыс орнына, бӛлімге, цехқа, жалпы кәсіпорынға 

қатысты. Бір кәсіпорында бір мезгілде бірнеше ӛндіріс тҥрлері болуы мҥмкін. 

Сериялықтан жекеге, сонан соң ӛндірістің жаппай тҥрін ауысқанда 

байқалатыны:  

а) жоғарғы ӛнімді ҥрдістердің қолданылу аумағының ҥздіксіз кеңеюі, 

операцияларды орындаудың автоматтандырылуының жоғарылауы; 

ә) технологиялық жабдық пен арнайы жабдықтың ҥлесі артуы; 

б) ӛндірістің тиімділігі мен еңбек ӛнімділігі жоғарылауы, ӛндірістік 

қорлардың (материялдың және еңбектің) пайдалануының жақсаруы; 

в) ӛндірстік циклдің тиімділігі мен еңбектің ҧзақтығы қысқарды.  

3. Жҧмыс  орындарын мамандандыру деңгейі ӛндіріс пен ӛнмнің 

конструкторлық-технологиялық және ҧйымдық жоспарлау ерекшеліктерінің 

сипаттарының бірнеше кӛрсеткіштерімен анықталады. Бҧлар: бӛлімшелердегі 

мамандандырылған жҧмыс орындарының ӛзіндік ҥлесі, оларға бекітілген 

бӛлшектік операциялардың саны, белгілі бір уақыт арлығында бір жҧмыс 

орнында орындалатын операциялардың орташа саны. Ақыры кӛрсеткіш ӛндіріс 

тҥрінің экономикалық және ҧйымдастырушылық ерекшеліктерін кӛтермей 

толық сипаттайды. Ол операцияны бекіту коэффициенті деп аталады және 

мына байлансыпен ӛрнектеледі: 

  

 
  

мҧндағы,   О – ай бойы орындалуға тиісті немесе орындалатын әртҥрлі 

технологиялық операциялар саны; 

          S – бӛлімшедегі жҧмыс орындарының саны (S біртҧтас жҧмыс 

тәртібі бойынша есептелінеді) 

Операцияның бекіту коэффициенті сырттай айқындалмғандықтан ӛзінде 

жҧмыс орындарындағы ӛндірістік жағдайлардың тҧрақтылық дәрежесін 
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анықтайтын кӛтеген факторларды біріктіреді. Барлық тҧрақтылығына әсер 

ететін ӛлшемдерді, шартты тҥрде ҥш топқа біріктіруге болады: 

1.    Ӛндірістік ҥрдісті анықтауға (дайындық-қорытынды уақыт 

коэффициенттері, операциялар саны, бҧйымдар атауларының саны, операция 

уақытының нормасы) конструктивтік-технологиялық арттыру ӛлшемдері; 

2.     Ӛндірістік ҥрдістің "статикасын" (негізгі жҧмысшылрдың шыққан 

санын, жҧмыс уақытының қоры, бҧйымды шығару бағдарламасы, уақыт 

нормасын орындау коэффициенттері, жҧмыс орындарының саны) сипаттаушы 

кӛлемдік ӛлшемдері; 

3.    Ӛндірістік ҥрдістің "динамикасын" (партияның ӛлшемі мен ырғағы 

операция аралық кӛэффициентінің, партияның ӛндірістік циклінің ҧзақтығы) 

анықтаушы кҥнтізбелік ӛлшемдері. 

Бҧл ӛлшемдерді ауыстыру, алмастыру және тҥрлендіру серияларымен 

операцияны бекіту коэффициентіне (Kо.б.) байланысуы мҥмкін. 

Сонымен, жасалынатын бҧйымдардың мамандындырылу дәрежесі 

шамасына және тізімнің тҧрақтылғы бойынша жҧмысшы орындары мынадай 

топтарға бӛлінеді: 

- ҥздіксіз қайталынатын бір операцияны орындауға жаппай ӛндірістің 

мамандандырылған жҧмыс орындары; 

- уақыттың белгіленген аралығында қайталанатын бірнеше әртҥрлі 

операциялар орындалатын сериялық ӛндірістің жҧмысшы орындары; 

- жеке ӛндірістің жҧмыс орындары операциялары орындалатын.  

4. Ӛндірісті ҧйымдастыру теориясының маңызды тҥсінігі, ӛндірістік 

ҥрдістің жасалуының тәсілі оны іске асырудың қҧралдары мен тәсілдерінің  

жиынтығы - ӛндірісті ҧйымдастыру әдісі болып саналады.  

Әдіс бірнеше бӛлімімен сипатталанады, олардың бастыларына ӛндірістік 

ҥрдістің толассыздық дәрежесі мен технологиялық ҥрдістік жабдығын 

орналастыру  ретімен операциялардың орындауының дәйектілігінің ӛзара 

байланысы жатады. Ӛндірістік ҥрдістердің ерекшеліктеріне және ӛндірістік 

ҥлесіне байланысты жҧмыс орындарында, бӛлімшелерде, цехтарда ӛндірісті 

ҧйымдастырудың белгілі әдістері қолданылады. Ӛндірісті ҧйымдастырудың екі 

әдісі бар – Толассыз (тасқынды) және Толассыз емес. 

Ӛндірісті ҧйымдастырудың Толассыз емес әдісі келесі белгілермен 

сипатталады: 

1. Жҧмыс орындарында конструкция мен жасаудың технологиясы әртҥрлі 

еңбек заттары ӛнделеді, сондықтан олардың шығарылуы азғантай; 

2.Жҧмыс орындары бірҥлгілі топтар бойынша операциялардын 

орындалуының дәйектілігімен белгілі байланыссыз орналастырылады, мысалы 

токарлық, фрезерлік, бҧрмалау станоктарының ж.б топтары; 

3.Жасалу ҥрдісінде бӛлшектер кҥрделі бағдарлармен (жылжиды), осыған 

байланысты ӛндегенде ҥлкен ҥзілістер орын алады. Бӛлшек әрбір операциядан 

кейін, әдетте, цехаралық қоймаларға тҥседі және келесі операцияны орындау 

ҥшін орын блсағанша сонда жатып қалады. 
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Толассыз емес әдіс кӛбінесе жеке және сериялық ӛндірісте қолданылады. 

Кейде Толассыз еместің аумағында ӛндірістік ҥрдісті ҧйымдастырудың 

жекеленген және партиялық технологиялық ҥрдістерді даярлау дербес 

орындалады. Қҧралдар, жабдық әдетте қымбат тҧрады, ал бҧйымды ӛндірістен 

алғанда олардың физикалық тозуына дейін шығынға жазады. Осының барлығы 

ӛнімнің ӛзіндік қҧнын қымбаттатады және ӛндірістің тиімділігін тӛмендетеді. 

Толассыз емес ӛндіріс ҧйымдастырылу жағынан алғанда едәуір кҥрделі 

саналады және ӛндірістік ҥрідісті тиімді ҧйымдастыру қағидаланырна толық 

тҥрде сәйкес келмейді. Сондықтан бірден бір ӛндірісті ҧйымдастырудың ӛзекті 

міндеттеріне ҧйымдастырушылық-экономикалық жағдай жасау тәжірибесінде 

сериялықты жоғарлатуды жасау мен қолдану және кӛбірек тиімді әдіске  - 

тасқындыққа кӛшу болып табылады. Бҧл міндет бҧйымның конструкциясын 

ҥйлестіру деңгейін кӛтерумен, технологиялық ҥрдістерді ҥлгілеумен, 

бӛлшектерді ӛңдейтін топтық әдістерін қолданумен шешіледі. 

Ҥйлестіру (унификациялау) – uno - бірдей, facere – жасау – бір нәрсені 

бірдей қалыпқа, мӛлшерге, бір тҥрділігіне келтіру. Техникада - ӛнімнің әрқилы 

тҥрлерін және оның ӛндірісінің қҧралдарының тҥрлік ӛлшемдерін ӛте аз санына 

келтіру. Ҥйлеструдің бірден бір тҥрі - стандартизация. 

Бӛлшектердің ӛңдеудің топтық әдістерінің мәні мыналардан тҧрады. 

Бӛлшектер конструктивтік және технологиялық ҧқсастық белгілері бойынша 

топталады. Топтан топтың барлық конструктивтік және технологиялық 

элементтері болатын кӛбірек кҥрделі бӛлшек ерекшеленеді. Егер ондай 

бӛлшекті бӛліп алу мҥмкін болмаса оны жобалайды. Ол ҥшін жабдық, 

жабдықтау, топтық технология мынандай есептен қҧрылады, тек топтық 

барлық бӛлшектерін ӛңдеуді қайта дайындаусыз қамтамасыз ету. Дайындау 

деп, технологиялық жабдықты нақты технологиялық операцияны (жабдықтау 

шыңы, аспапты ж.с.с) орындауға даярлау. Топтық әдістер еңбек ӛнімділігін 

жоғарлатуды елеулі (30-50 %-ға) мҥмкіндік береді. 

Машина жасау кәсіпорындарының ӛндірістік ҥрдістерін ҧйымдастырудың 

тасқын ету әдісін қолданатын бӛлімшелері (цехтар мен бӛлімдер) мынандай 

белгілері бойынша бӛлінуі мҥмкін: 

1. Ӛңдеу циклының аяқталу қағидасы бойынша: а) жабдықтарының 

қызметтің топтасуымен және технологиялық ҥрдістің жарым-жартылай 

жҥргізілуімен сипатталарын технологиялық бӛлімдер (фрезерлік, бҧрғылау, 

токарлық, ж.с.с.); б) жеке бӛлшектерді немесе бҧйымдарды жасау бойынша 

заттық-тҧйықталған бӛлімдер. Мҧндай бӛлімдердің негізгі белгілеріне 

саналады: бӛлшекті немесе бҧйымды ақырғы ӛңдеуді жҥргізу ҥшін жабдықты 

толық алу; жабдықты технологиялық ҥрдістің бағытында немесе бірҥлгілі 

талаптар бойынша орналастыру; бӛлшектерді партиалармен ӛңдеу; 

2. Қолданылатын технология қағидасы бойынша: а) дербес 

технологиясымен бӛлімдер; б) топталғанымен; 

3. Мамандырылуы қағидасы бойынша: а) ӛңделетін бӛлшектердің 

(табандар, ҥстелдер, қораптар) сыртқы кӛлемі бойынша мамандырылған 

бӛлңмдер; б) бӛлшектерді ӛңдеу дәлдіктері бойынша мамандандырылған 
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(ілмектік арматура, аспаптардың ӛте дәлдік бӛлшектері, ж.с.с.) бӛлімдер; в) 

ӛңделетін материалдың тҥрі бойынша (шойыннан, қоладан, алюминийден ж.б. 

бӛлшектер) мамандандырылған бӛлімдер. 

5. Толассыз ӛндіріс ӛндрістік ҥрдісті ҧйымдастырудың аса тиімді әдісі 

болып саналады. Ӛндірістік ҥрдіс тасқынды жағдайда негіздерімен барынша 

кӛп сәйкестікпен жҥргізіледі; оның ҧйымдастырылығымен, ҧйымдастыру – 

турадәлелдігімен, ҥздіксіздігімен, пропорционалдығымен және 

басқаларымен. Толассыӛ ӛндіріс ҥшін мынандай негізгі белгілері ӛзгешеленеді; 

1.Топтық жҧмыс орындарына бір атаулы заттың немесе конструктивтік 

технологиялық қарым-қатынастар тектес заттардың шектелген атауларының 

санының ӛңделуі немесе қҧрастырылуы бекітіледі; 

2.Жҧмыс орындары технологиялық ҥрдістің бағыты бойынша 

орналастырылады; 

3.Бҧйымның жасалуының технологиялық ҥрдісі операцияларға бӛлінеді, 

және әрбір жҧмыс орынында бір операция немесе тектес бірнеше операциялар 

орындалады; 

4.Заттар операциядан операцияға бір-бірден немесе толассыз желінің 

берілген жҧмыс ырғағымен сәйкестікте аздаған беріліспен тасымалданатын 

партиялармен беріледі, осының арқасында паралелдік пен толассыздық 

қамтамасыз етіледі; 

5.Жҧмыс орындарының тар мамандандырылғанының салдарылған негізгі 

және қосымша операциялармен механизациялаумен автоматтандырудың 

жоғарғы деңгеймен ерекшеленеді. Ӛңделетін заттардың қозғалу қызметімен 

бірге ӛндірістің ырғағын ҧстауды орындайтын арнайы операцияаралық кӛлік 

кең қолданылады. 

Ӛндірісті толассыз ҧйымдастырудың элементтері капиталистік 

ӛнеркәсіптің мануфактуралық кезеңінен бастап орын алған. Алғашқыда 

толассыз ӛндіріс ӛзінің кӛптен кӛп жетілген қалпында IX ғасырдың басында 

автомобилдер жасауда Г. Фордпен ҧйымдастырылған  болатын. Қазіргі уақытта 

толассыз әдістер ӛнеркәсіптің кӛптеген салаларында кеңінен тараған. Толассыз 

ӛндірістің негізгі бӛлігі (тобы) болып жҧмыс орындарының тобы тҥрінде 

ҧсыналатын толассыз желілер  саналады, оларға еңбек заттарының толық 

немесе шектелген санының атауларын жасау бекітілгенін, және ӛндірістік ҥрдіс 

толассыз ӛндірістің белгілерімен сәкестікте жҥргізіледі. 

Бір-заттық желіде бір бӛлшек (қҧралатын бірлік) ҧзартылған уақыт кезеңі 

бойы жасалады. Кӛпзаттылықта бӛлшектер (қҧралатын бірліктер, машиналар) 

екіден немесе кӛбірек атаулардан жасалынады. Олар бір атаулы заттар шығары 

базқорланасы желі жабдықтары кешенін жҥктеуді жеткілікті қамтамасыз жасай 

алмаған жағдайда қҧрылады. Ӛндіріс нысандарының алмасу әдістеріне 

байланысты кӛпзатты желілер айнымалы-тасқындыға және топтыққа бӛлінеді. 

Айнымалы-тасқынды желілерде оларға бекітілген әртҥрлі атаулы 

бҧйымдар белгіленген уақыт арқылы қайталанумен, оған қатысты жҧмыс 

орындарын қайта тәртіпке келтірумен немесе келтірмей-ақ кезекпен жасайды. 
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Атауы белгіленген заттарды жасау кезеңінде сондай желілер бірзатты желінің 

қағидасы бойынша жҧмыс істейді. 

Топтық желілерде әртҥрлі атаулы бӛлшектер топтық технология бойынша 

топтық жабдықтарды бірмезгілде немен кезек-кезекпен пайдаланумен, бірақ 

жабдықты қайта жӛндемей-ақ ӛнделінеді. 

Бірзаттықта, кӛпзаттық тасқынды желілерде ҥзіліссіз және ҥзіліспен 

болуы мҥмкін. 

Ҥзіліссіз тасқынды желілерде еңбек заты операциядан операцияға 

біртіндеп немесе аздаған беріліс партиялармен механикаландырылған  немесе 

автоматтандырылған тасымалдайтын қҧрылғы-конвейерлердің кӛмегімен 

тасқынның ырғағына немесе тактісіне тең бірдей уақыт аралығы арқылы 

беріледі. 

Бҧйымның шығару ырғағына дәл емес немесе тең емес және операциялар 

ҧзақтығына яғни жабдықтың жҧмыс бірдейлігі бҧзылғанда ҥзілмелі желілер 

қолданылады, ӛйткені ҥрдістің ҥздіксіздігі кӛбірек ӛнімді операциялардан кейін 

артық заттың пайда болуымен (задел) қайтылады. Мҧндай жағдайда 

конвейерлерді қолдану қағидайды, сондықтан кӛп жағдайда гравитациялық 

қҧрылғылар (доңғалақтар, тартпалар, науалар) немесе қозғағынсыз 

шығыршықтар. 

Кӛбірек тиімді бірзаттық ҥздіксіз-тасқынды желілер. Олар жаппай 

ӛндірістік машина жасау зауыттарының әртҥрлі цехтарында кең қолданылады, 

әсіресе жиірек қҧрастырылғанда, ӛйткені олар операцияларды бӛлшектегенде 

немесе қайта топтағанда олардың операциялар ҧзақтығы теңеседі. Ірі сериялық 

ӛндірісте кӛп жағдайда айнымалы-тасқынды желілер (қҧрастыруда және 

жартылай ӛндеу ҥрдістерінде) ҧйымдастырылады. 

Такты (ырғақты) ҥзбеу тәсілі бойынша тәртіппен және еркін ырғақпен 

жҧмыс істейтін желілер бӛлінеді. Тәртіптелген ырғақты желілерде тасқын такті 

қатаң тҥрде еңбек заттары белгілі жылдамдығымен қозғалыстағы кӛмегімен 

немесе сәулелі не дыбысты белгі беретін конвейерлер кӛмегімен қамтамасыз 

етіледі. 

Еркін ырғақты желілерде тасқынның такті белгіленбейді. Желі 

жҧмысының орташа тактісі белгілі уақыт мезгілінде (сағат, ауысым, тәулік) 

оның ӛнімділіктің орта есебін қамтамасыз ету ҥшін сақталады. 

Жҧмыс орындары бойынша заттарды жылжыту әр уақытта мақсатты 

емес. Мысалы, ірі және уаыр машиналарды қҧрастырғанда қҧрастырылатын 

бҧйым қозғалмайтын стационарлық желі деп аталатын, қҧрастырушы стендте 

ҧйымдастырылады, ал жеке операциялар бекітілген арнайы жҧмысшылар 

бригадасы ауыстырлып қозғалыста болады. Стационарлық тасқынды желілер 

самолет жасауда, кеме жасауда, ауыр станоктар ӛндірісінде ҧйымдастырылады. 

Тасқынды жобалау ҥрдісіндегі жҥргізілетін кешенді шаралар мынандай 

жағдайларды жасауды қамтамасыз етуі керек: 

1.Тҧрақтылығы мен кӛлемі бойынша жеткілікті ӛнімді шығару; 

2. Бҧйым қҧрылғысының технологиялығы мен тҧрақтылығының жоғарғы 

деңгейін; 
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3.Кеңінен механикаландырылған және автоматтандырылған ҥрдістерге 

негізделген ҥдемелі технологияны пайдалану; 

4.Жҧмыс орындарын мақсатқа сай жоспарлау және ондағы еңбектің 

ширақ ҧйымдастыру. 

Сондықтан тасқынды желілерді жоспарлағанда мынандай міндеттерді 

шешу қажет: 

1.Бҧйымды шығарудың берілген бағдарлама негізінде жабдықтықажетті 

ӛнімділігімен таңдау; 

2.Тасқынды желінің тактісі мен бӛлшектердің ӛндеу циклін немесе 

ӛнімнің бірліктерін қҧарстыруды (егер желі қҧрастырушы) есептен шығару; 

3.Жабдықтың жҥктелу коэффициентін, жҧмыс орындарының 

мамандандыруын анықтау, кӛпстаноктық қызмет кӛрсетудің міндеттерін шешу; 

4.Желінің синхрондылығын есебін жҥргізу мен операциялардын 

синхрондығын максималдығын қамтамасыз ету; 

5.Операцияаралық кӛлікті таңдау және желікті жоспарлауды орындау; 

6.Желінің экономикалық тиімділігін есептеп шығару. 

Жабдықты бас технологтың қызметі таңдайды. Сонымен желінің 

автоматтану деңгейі шешіледі. Қарапайым тасқынды желілер шағынӛнімді 

әмбебап жабдықта негізделген, бірақ кейбір қайта қҧру, инемділік қабылетімен 

ерекшеленеді. 

Қазір ондай желілер сирек қолданылады. Желілердің басқа тҥрі – 

жоғарыӛнімді жабдықтармен негізделген желілер, бірақ жаңа ӛнім шығаруға 

жылдам кӛшуге олардың мҥмкіндігі жоқ. Тасқынды желігінің такті мына 

формула бойынша есептеленеді 

  

, 

мҧндағы,   FД – желінің жҧмыс мерзімінің нақты (тиімді) қоры, жылдағы, сағат; 

       NB – бҧйымның жылдағы шығу бағдарламасы, дана. 

Егер берілген бҧйымның кӛлемі жабдықты жҥктеу ҥшін жеткілікті болса, 

онда бір-заттық желі пайдаланады.  

Егер ондай мҥмкін болмаса, онда сәйкес жағдайын барлығымен 

(технологиялы және қҧрулымдық рҧқсат бҧйымдарын жеткілікті шығару, 

технологиялық ҥрдістерден типтігі ж.с.с.) кӛпзаттық желі ҧйымдастырылады. 

Такт – желіден дайын бҧйымдардың шығару уақыттан орта аралығы. 

Бҧйымдардың операциядан операцияға кӛліктік партиялармен берілгенде, 

яғни бірнеше данасы жарыса желіден ритм деп аталып уақыт аралығы арқылы 

партиямен шықса: 

  

, 

  

мҧндағы, nTP – кӛліктік партиядағы бҧйым саны, дана. 

Желінің жҧмыс мерзімі нақты қоры желідегі жабық тҥріне,оның 

тенделуіне, кҥрделігіне, дайындау кҥрделігіне байланысты 
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, 

  

мҧндағы,   FК – екі аусымдық жҧмыстағы тасқында желінің уақытынын 

кӛрсетілген қоры; 

         Ж – жоспарлы жӛндеуге және барлық қызмет кӛрсету тҥрлеріне 

кеткен Ж =0,03-0,07); 

         д – жабдықты уақытынан дайындауға, жҧмыс ауысылыммен 

д =0,05-0,1). 

Оқулықтардағы есептеулерде FК = 3800 сағат жылына, екі ауысымдық 

жҧмыс тәртібінде қабылдау керек. 

Қажетті жҧмыс орындары (немесе жабдық) мына формула бойынша 

есептеленеді 

  

, 

  

мҧндағы, tдi – I операциянын даналық уақыты. 

Ҥздіксіз қозғалумен және бӛлшектерді алумен желінің ырғақтығы немесе 

тактісі кӛлік қҧралынан бҧйымды орнату мен алуға кетері және ӛндеуге немесе 

қҧрастыруға тиісті уақыттардың максималды қосындығына тең болуы керек, 

яғни 

, 

  

мҧндағы    tор – бҧйымды орнату мен алатын уақыт; 

         tӚ – нақты ӛндеуге немесе қҧрастыру уақыты. 

Жҧмыс орындарының немесе жабдықтын есепті саны жиі бӛлшекпен 

алынады, сондықтан қабылданған жҧмыс орыннын саны ҥлкен жақын бҥтін 

санға айналдырылады. Егер берілген операцияда жҧмыс орыны артық 

жҥктелгені 5-6 % аспаса, онда жҧмыс орынның қабылданатын саны 

есептелгенімен салыстырылғанда жақын аз санға айналдырылады. 

Жҧмыс орынының әрбір операцияға жҥктелу коэффициенті формула 

бойынша анықталады 

. 

  

Жҧмыс орынын жҥктеу коэффициенті тасқынды ӛндірістің 

қолданылуының мақсаттылығының кӛрсеткіші болып саналады. Жҧмыс 

орынның жҥктелуінің қажеттілік коэффициенті сериялық ӛндірісте 70-75 %, 

жаппай ӛндірісте 80-95 %,   (тӛменгі шектері). 

Желідегі жҧмыс орындарының қажетті саны бір жҧмыскермен қызмет 

кӛрсетілетін станкоктар. Санының есебімен кейін анықталады. Егер жҧмыс 

орыннын қандай да біреуі бір операциямен жеткілікті толық жҥктелмесе, онда 

басқа операцияда жҧмысшыны жҥктеуге қолданады. 
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Егер конвейерде кейбір операцияларда бҧйымды алумен бірнеше 

жҧмысшы орны болса, онда әрбір жҧмыс орнында бҧйымды ӛндеудің дҧрыс 

қайталануын қамтамасыз ету қажет. Осы мақсатпен конвейерді арнайы телгілеу 

жасалады, осыдан кейін ол таратушы деп аталады. 

Сәйкестендіру (синхронизациялау) дегеніміз жҧмыс орындарындағы 

операциялардың ҧзақтығын тегістеу ҥрдісі болып саналады. Толық 

сәйкестендірілгенде тепе-теңдік сақалуы керек 

  

, 

  

мҧндағы,   ni – i опреациясының кейбір бҥтін-саны; 

         ti – i операциясының ҧзақтығы, мин. 

Сонымен тасығымен сәйкестендірілген желіде әрбір операцияның 

ҧзақтығы тактіге тең немесе еселі болуы керек. 

Желіні жобалау кезеңінде сәйкестендіру алдынала сипатталады және 

операцияның саралануымен немесе шоғырландырумен параллельді жҧмыс 

орындарын еңгізумен, ӛндеу тәртібін ӛзгертумен, қҧрамалаумен, яғни 

жҧмысшымен екі және кейір операцияларды орындаумен жетілдіріледі. 

Операцияларды саралағанда жобаланып берілген операциялардан 

ӛтулерге, ӛтулер бӛлігіне бӛлінеді, басқаларрға кӛшіріледі. Егер  операция 

тактіден тӛменболса, онда біреуіне бірнеше операция жиналады немесе 

операцияға басқалардан ӛтулер бӛлігіне қосылады. 

Алдынала сәйкестендіру ҥрдісінде операцияның ҧзақтылығының 

тактісінің тең немесе еселі шамасынан ауытқуы 10 % дейін (әдісте кӛп жағына) 

жіберіледі. 

Операциялардың  ҥздіксіз-тасқынды желілерде ақырғы сәйкестендірінуі 

желінін жетілдіру мен еңгізілу кезеңінде жҥргізіледі. Ақырғы сәйкестендіру 

ҥрдісінде жеке операциялардағы артық жҥктеулер ҧйымдастыру-техникалық 

шараларды еңгізгенде, ӛндеу тәртібін жоғарылағанда, тиімді жабдықтарды 

қолданғанда, жҧмыс орынында еңбекті ҧтымды ҧйымдастырғанда ж.с.с алып 

тасталынады. 

Тасқынды желігі жоспарлау, яғни жҧмыс орындарының орналасуын 

желідегі жҧмыс орындарының саны мен  олардың аралық болжамды 

қашықтығына, қолданылатын кӛлік қҧралдарының тҥрлеріне, желінің мҥмкінді 

ҧзындығы мен берілген аймақтың пішініне байланысты жҥргізіледі. 

Жоспарлау барлық операциялар бойынша жҧмыс орындарының жҥйесін 

дайындау мен кӛліктік қҧралдарды таңдаудан басталады. Нәтижесінде 

тасқынды желінің жалпы қҧрастыруы оның сыртқы нҧсқасынан, жабдықтарды 

орналастыру, қор, дайындама және дайын ӛнім ҥшін орындармен анықталады. 

Айырықша қарапайым және барлығынан жиінен қолданылатын  жҥйе-

технологиялық ҥрдістердң бағыты бойынша жҧмыс орындарының турасызықты 

орналасуы. Бҧл жағдайда жҧмыс орындары мен технологиялық жабдық 

операцияаралық кӛлік қҧралдарының бір жағы бойынша немесе екі жағы 
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бойынша болуы мҥмкін. Бірақ мҧндай орналасу болады, қашан желідегі жҧмыс 

орындарының саны салыстырмалы аз болғанда. 

Басқа жағдайларда жҧмыс орындарының иректҥрінде доңгелек тҥрінде 

және басқадай тҥрлерде орналасуы қолданылуы.  Иректҥріндегі тасқынды 

желілер цех ғимаратының аралық еніне, откелдердін орналасуына, ғимараттың 

ӛлшемдеріне байланысты әртҥрлі ҧзындығы мен әртҥрлі пішінде болуы мҥмкін. 

Бӛлшектерді операцияаралық тасымалдау ҥшін пайдаланылатын кӛлік 

қҧралдары ҥш топқа кҥрделі бӛлінеді; оқтын-оқтын әсер ететін; жетекші 

ҥздіксіз әсер ететін; жетексіз. 

Бірінші топқа электрлі және қолды арбалар, бҧрылатын және доңгелек 

крандар, электрлі тельфер мендіңгекті крандар, телефонды аралық кран, кӛпірлі 

электрлі крандар. 

Екінші топқа конвейерлердің әрқилы тҥрлері кіреді. Жетекті конвейерлер 

тасқынды ӛндірістің талаптарына кӛптен-кӛп толық жауап береді. Бӛлшектерді 

механикалық ӛндеу бӛлімшелерінде кӛбірек тарағандары асаплы шынжырлы 

конвейерлер, олар жҥктеу ҥшін  кӛтергіш ілгіштер, кареткамен шынжыр 

тҥріндегі тҧйық тартқыш  қҧрылғымен жабдықталған. Осындай конвейерлер 

бӛлшектер бір жҧмыс орыннан басқаға беру ҥшін ғана емес, сондай-ақ ӛнделген 

бӛлшектерді басқа цехтарға тасымалдау ҥшінде пайдаланылады. 

  

 
  

Шынжырлы конвейелерден басқа тағамды-таспалы қатпарлы немесе 

арбалылар қолданылады. Бірақта олар тым қолайсыз, ӛйткені бӛлімшенін 

пайдалы ауданы кӛбірек алады. Кӛлік қҧралдарының ҥшінші тобына жетексіз 

роликтер, науалар, қораптар және астаулар жатады. Роликтерде (роликті 

столдар) жетексіз роликтермен жҥктердің қозғалысы (роликтердің кӛлденең 

орналасқанында). Жҥкке қолданған кҥштің әсерімен немесе (роликтердің   2-

3 
0
 кӛлбелеу кӛлденең жағдайында) ӛзінің салмағынын, әсерімен болады. 

Роликтер бҥтін тҥрінде, жҧмыс орындарының бойлығымен орналасқан, 

роликтік ағысымен  немесе жеке қысқа тек қатар жҧмыс орындарын қосатын 

секциялар болады. Қажеттілік болғанда рольгангтер жинақталуымен 
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(жинақталудын орташа радиусы 800 мм) орналастырады. Рольгангтің әжептәур 

ҧзындығында оларда ӛткен-кӛтергіш топсалы секциялар орналастырылады. 

Конвейерлер мен рольгангтардан ауыр бӛлшектерді алу ҥшін тельферлер, 

пневматикалық кӛтергіштер, олар жалғыз рельсте былайша орналастырылады, 

ҥйткені станоктың жҧмыс зонасын газдың берілуін қамтамасыз етуі керек 

(таратушы конвейерлерде). Кауалар жағдай тірелетін бар бӛлшектерді 

жылжыту ҥшін қызмет жасайды. 

Қҧлама цилиндр немесе шар-тәрізді бӛлшектердің жылжуы ҥшін 

қолданылады. Олар бір немесе бірнеше кӛлденең кауалар немесе кӛлбеу 

бағыттаушысымен металл қаңқа болуы мҥмкін. Қҧламалар кауалар сияқты 

ҧзындығы 1,5-2 м.  1:10-1:15 кӛлбеулігімен стандартталған секциялардан 

қҧралады. 

Операцияның орындалатын орынына байланысты жҧмысшы конвейерлер 

және ӛндеу ҥшін заттар алынатын конвейерлер болып бӛліеді. 

Жҧмысшы конвейерлер тасымалдау мен ырғақтылықты қолдаудан басқа, 

оның кӛтеретін бӛлігінде тікелей операция орындайтын орын есебінде 

пайдаланады. Мҧндай конвейерлер типтін мысалына қҧрастырушы 

конвейерлер жатады. 
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ТАҚЫРЫП 4. НЕГІЗГІ ӚНДІРІС ПРОЦЕССІНДЕГІ ЕҢБЕК 

ЗАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫС ТҤРЛЕРІ 

 

Жоспар: 

1. Еңбек заттарының жҥйелі қозғалыс тҥрі. 

2. Еңбек заттарының параллель қозғалыс тҥрі. 

3. Еңбек заттарының аралас қозғалыс тҥрі. 

 

1. Ӛндіріс процессіндегі еңбек заттарының қозғалысының тҥрлері деп 

технологиялық жҥйелілікте операциялар бойынша жҧмыс орындарына шикізат 

пен жартылай фабрикаттардың жылжуы және ӛңделу тәртібін айтады. 

Операциялардың ҧзақтықтары мен тактылары бірдей емес. Біртҧтас 

ӛндірістік жҥйе жасау ҥшін тактылары әртҥрлі операцияларды ӛзара ҧтымды 

ҥйлестіру қажет. Екі операцияны ҥйлестіру тҥрі еңбек заттарын ӛңдеу тәртібін 

және оларды бір операциядан басқасына беру тәртібін кӛрсетеді. 

Ӛндіріс процессіндегі тактылары әртҥрлі операцияларды ҥйлестіру тҥріне 

байланысты еңбек заттарының қозғалыс тҥрлерін жҥйелі, параллель және 

аралас деп бӛледі. 

Ӛндіріс процесіндегі еңбек заттарының жҥйелі қозғалыс тҥрі 

операциялардың технологиялық жҥйелілігімен бірдей заттардың партиясын, 

ҧсақ беріліс партияларына немесе данаға бӛлшектемей ӛңдеуді, жылжытуды 

кӛрсетеді. Шикізаттың және жартылай фабрикаттың барлық партиясы бір 

операциядан екіншісіне беріледі. Мҧнда шектес операциялардың паралельді 

орындалуы мҥмкін емес. Паралельділік мҧнда бірдіей операциялар бірнеше 

жҧмыс орындарында орындалу кезінде ғана мҥмкін. 

2. Еңбек заттарының параллель қозғалыс тҥрі операциялардың 

технологиялық жҥйелілігімен шикізаттың немесе жартылай фабрикаттың 

партиясын, данамен немесе ҧсақ беріліс партиялармен ӛңдеу және 

жылжыту.Әрбір дананы немесе ҧсақ беріліс партиясын барлық партияның 

ӛңделуін кҥтпестен, келесі операцияға алдыңғы операция бітісімен жібереді. 

Шикізаттың немесе жартылай фабрикаттың әрбір бірлігі ӛндірісте басқалармен 

параллельді болады. Параллель қозғалыс тҥрінде еңбек заттары операциялар 

арасында запас тҥрінде жиналмайды. Процестің барлық операциялары басты 

тактымен орындалады (ҥлкен тактымен). Басты операцияға қарағанда кіші 

тактылары бар операциялар ҥзіліспен орындалады. Ҥзілістер басты тактымен 

осы операциялар тактыларының арасындағы айырмаға тең. Параллель қозғалыс 

тҥрін ҧйымдастыру ҥшін ӛндірістік процесті тактілері жақын операцияларға 

бӛлу қажет, яғни мҥмкіндігінше процесті синхронизациялау. 

Еңбек заттарының параллель қозғалыс тҥрі жҥйелі қозғалыс тҥріне 

қарағанда әртҥрлі операцияларды уақыт бойынша біріктіру нәтижесінде ӛндіріс 

циклының біршама қысқаруымен ерекшеленеді. Еңбек заттарының параллель 

қозғалыс тҥрі тасқынды ӛндірісті ҧйымдастыру талаптарына толық келеді. 

3.Еңбек заттарының аралас қозғалыс тҥрі операциялардың технологиялық 

жҥйелілігімен шикізаттың немесе жартылай фабрикаттың партиясын, данамен 
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немесе ҧсақ беріліс партиялармен ӛңдеу және жылжыту. Әрбір дананы немесе 

ҥсақ беріліс партиясын шикізат пен жартылай фабрикаттың барлық партиясын 

ӛңдеу аяқталмастан, алдыңғы операция аяқталған кейін келесі операцияға 

жібереді. Жартылай фабрикаттар операциялар арасында біраз уақыт ішінде 

запаста болуы мҥмкін. Запаста емес еңбек заттарын басқаларымен паралелльді 

береді және ӛңдейді. Әрбір операцияны процесс тактысы мен басқа 

операциялар тактыларына тәуелсіз ӛз тактысымен орындайды. Операциялар 

арасында жартылай фабрикаттардың запасы болса және операцияның 

орындалуы процесс тактысына тәуелсіз болса, ӛнімділігі бойынша жабдықты 

толық пайдалануға қолайлы жағдай туады. 
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ТАҚЫРЫП 5. ӚНДІРІСТІ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ТҦРҒЫДАН 

ДАЙЫНДАУДЫ ҦЙЫМДАСТЫРУДЫ БАСҚАРУ 

 

Жоспар: 

1. Ӛндірісті ғылыми-техникалық тҧрғыдан дайындаудың мазмҧны мен 

мәні 

2. Ӛндірісті ҧйымдастырудың ағындық нысандары 

 

1. Ӛндірісті техникалық дайындау – ӛндірісті ҧйымдастыру, жаңа және 

пайдаланған техника мен технологияны әзірлеу мен жетілдіру, шығарылған 

ӛнім тҥрлерін модернизациялау, сондай-ақ жаңа ӛнімнің ассортиментін 

жобалау мен ӛзара байланыс шараларының кешені. 

Ӛндірісті дайындау кезеңдері: 

1) ғылыми-зерттеулік (ӛндірістің даму перспективалараын зерттеу); 

2) жоба-конструкторлық (жаңа ӛнімді жобалау, оның қасиеттері мен 

ҥнемділігін анықтау); 

3) тәжірибе жҧмыстарын ӛткізу (эксперимент – машиналар мен қҧрал-

жабдықтардың жаңа тҥрлерін сынау); 

4) технологиялық (жаңа технологиялық ҥрдістерді енгізу). 

Мҧнайгаз саласында ӛндірісті дайындау тҥрлерін елесідей топтауға 

болады: 

1. Материалдық дайындау – жаңа оьъекттерді іске асыру және оларды 

дәл кезде қҧруын қамтамасыз етумен, материалдардың ең ҥнемді тҥрлерін 

таңдаумен, материал-техникалық қҧралдардың және атқарылған жҧмыстардың 

еңбексыйымдылығының шығын мӛлшерін техника-экономикалық негіздеуімен 

тҧжырымдалады.  

2. Ҧйымдастық дайындау - әртҥрлі жҧмыс инструкцияларын 

(нҧсқауларын), регламенттерін, қауіпсіздік техника ережелерін қҧруын және 

бекітуін іске асырады. 

3. Техникалық дайындауға кіретіндер: 

- ӛндірілген мҧнай, газ және конденсатты тасымалдауға дайындау; 

- бҧрғылау сапасын ҥздіксіз жоғарлату, бҧрғылауда прогрессивті әдістер 

мен тәсілдерді қолдану; 

- мҧнай ӛндіруде қабаттардың мҧнай бергіштігін жоғарлату ҥшін тиімді 

әдістерді енгізу; 

- телемеханизация және автоматизация қҧралдарымен объекттерді 

қамтамасыз ету; 

- еңбекті қоғау әне қауіпсіздік техника бойынша шараларын қамтамасыз 

ету. 

4. Технологиялық дайындау технологиялық процесстерді жобалауын 

және іске асыруын қамтиды. 

5. Қҧжаттық дайындау – алғашқа қҧжатқағаздарды қайта қарастыруын 

талап етеді. Олардың ішіне технологиялық карталар, операционды график 
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бейнелер мен сҧлбалар, машиналар мен қҧрал-жабдықтарды пайдаланудың 

ережелері мен инструкциялары кіреді. 

6. Конструкторлық дайындау – машина мен тетіктердің алғашқы 

енгізілген клнструкцияларын жетілдіру, жаңа сапалы деңгейіне жеткізу 

жобалауымен тҧжырымдалады. 

Жалпы талабы – ҥлкен қуаты және шапшаңдылығымен, азайған 

габариттер және салмағымен, жоғарылатқан техникалық параметрлермен, 

автоматтандырылған және бақылау элементтерімен қамтылған 

конструкцияларды әзірлеу болып табылады. 

2. Қазақстанның жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға кӛшуі 

кезінде экономиканы тҧрақтандырудың негізгі буыны – шикізаттық сала болды. 

Яғни, экономикалық процестерді реттеу ҥшін мемлекет шетел инвесторларын 

тарта отырып, шикізаттық экспортқа бағытталған ӛндірістік жҥйені 

қалыптастырды. Бірақ та, уақыт ӛте келе, нарықтық қатынастарға бейімделген 

ел экономикасының жаһандық процеске сай дамуы ҥшін бҧл саланың тиімсіз 

екендігі айқындалып, экономиканы әртараптандырудың объективті қажеттілігі 

туындады. Осы ретте, қолда бар минералдық-шикізаттық ресурстарды тиімді 

пайдалану мақсатында ӛндірістік саланы қайта қҧрудың ролі арта тҥсті. 

Осылайша, елімізде экономиканың шикізаттық бағытынан ауысу негізінде, 

шикiзаттық емес салаларда жҧмыс iстейтiн экспортқа бағдарланған жоғары 

технологиялық ӛндірістерді қалыптастыру кӛзделді.  

Нарықтық экономикаға кӛшкеннен кейін Қазақстандағы қол жеткен 

ӛнеркәсіп ӛндірісінің ӛсімі шикізатқа деген сҧраныстың ӛсуімен байланысты 

әлемдік нарық конъюнктурасына қолайлы әсер еткен сыртқы жағдайлармен 

сипатталды. Бірақ та, еліміздің ӛнеркәсіп салаларында қазақстандық 

ӛнеркәсіптік базаның техникалық және технологиялық деңгейін айқындайтын, 

ғылымды қажетсінетін ӛнім тҥрлерін ӛндірудің кӛлемі тӛмендей бастады. 

Осыған байланысты, бҥгінгі кҥні елімізде жоғары технологиялық ӛндірісті 

дамыту қажеттілігі артып келеді. Демек, бҧл келешекте ел экономикасының 

постиндустриалдық және технологиялық дамуының кепілі болмақ. Әлеуметтік-

экономикалық дамудың қазіргі кезеңінде ӛндірістік қҧрылымды қайта қҧру, 

елдің орта және ҧзақ мерзімді перспективалық жобалары мен стратегиялары 

негізінде жҥзеге асырылатыны белгілі. Сол себепті, Қазақстан 

Республикасының қазіргі және орта мерзімді дамуындағы негізгі стратегиялық 

ҧстанымы – жоғары технологиялық ӛндірісті дамытуды индустриалды-

инновациялық факторлардың басымдылығы есебінен қамтамасыз ету болып 

отыр. Әлемдік практикада ғылыми-техникалық жетістіктерді қолданысқа енгізу 

мемлекеттің индустриялық-инновациялық саясатын іске асырудағы негізгі 

факторлардың бірі екендігін дәлелдейді. Жалпы, ӛндірісті техникалық 

дайындау, сондай-ақ оның ғылыми-технологиялық деңгейін уақытылы жаңарту 

нарықтық экономиканың басты талабы екені баршамызға белгілі.  

Ӛндірісті техникалық жаңартуға – жаңа ӛнім тҥрін ӛндіру мен 

модернизацияланған бҧйымдардың және ӛндірістің ҧйымдастыру-техникалық 
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деңгейін арттыру мақсатында жҥргізілген жҧмыстардың жиынтығын жатқызуға 

болады.  

Жаңа инновациялық ӛнімдер ӛндіру кезінде ӛндірісті техникалық 

дайындаумен бірге жаңа қҧрал-жабдықтарды, инновациялық технологияны, 

материалдарды, ӛндірісті ҧйымдастырудың жаңа тҥрлерін игеру жӛнінде 

дайындық жҧмыстары жҥргізіледі. Әдетте ӛндірісті техникалық дайындау ҥш 

кезеңнен тҧрады:  

- бірінші кезеңде жаңа ӛнім тҥрін жасау және ӛндірісті дайындау, ҥлгіні 

әзірлеу және оның тәжірибе жҥргізу арқылы ҥлгісін жасау, оны бекіту, 

қҧжаттарын дайындау, бҧйымды суреттеу, қолданылатын негізгі және қосымша 

материалдарды ескере отырып конструкциясын жасау, ӛнімді ӛндіруге қажетті 

шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар мен фурнитура беруші 

жабдықтаушыларды анықтау шаралары жҥргізіледі.  

Осы кезеңде ӛнімді дайындаудың технологиялық сызбасы, 

технологиялық операциялардың «Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 161 тізбегі, жҧмыс кҥшіне 

қажеттілік, олардың мамандылығын анықтау, қҧрал-жабдықтарды жӛндеу және 

тҥзеу тәрізді кӛптеген жҧмыстар атқарылады.  

- екінші кезеңде жаңа және әр тҥрлі ӛнімді ӛндіруді дайындау және игеру, 

ҧйымдастыру-техникалық шараларды енгізу орындалады. Бҧл жҧмыстар 

негізінен тәжірибе цехтарында жҥзеге асырылады. Ӛндірісті техникалық 

дайындаудың екінші кезеңінде еңбек ӛнімділігін арттыруға, ӛнім сапасын 

жақсарту мен материалдарды ҥнемдеуге барлық жағдай жасау жан-жақты 

қарастырылады.  

- ҥшінші кезеңде ӛнімнің жаңа және әр тҥрін ӛңдеудің жалпы және 

сериялық әдістерін бір жҥйеге келтіру, ӛндірістік ағындарда ӛндірістік- 

техникалық шешімдерді пайдалану сияқты жҧмыстар атқарылады. 

Жетілдірілген ағынның тиімділігі жҧмыс істеп тҧрған ағынның технико-

экономикалық кӛрсеткіштерімен (еңбек ӛнімділігі, ӛнімнің қор сыйымдылығы, 

ӛндірістік алаңның бір шаршы ауданынан ӛнім алу және т.б.) салыстырылады. 

Егер қабылданған кӛрсеткіштер жҥйесі бойынша бағалау нәтижесі берілген 

жағдайда келтірілген шығындардың ең аз (минимальды) шамасы қолданылады. 

Сӛйтіп, ӛндірісті соңғы ҥлгідегі технологиялармен жабдықтаудың мазмҧны мен 

міндеттері кәсіпорынның экономикалық және әлеуметтік даму жоспарына 

байланысты анықталады.  

Осыған орай тапсырыс беруші сауда орындарының, тҧтынушылардың 

талабына сәйкес ӛндірісті техникалық тҧрғыда ҧйымдастыру ҥшін дайындық 

шаралары жҥргізіледі. Ӛндірісті жаңа ғылыми-техникалық жабдықтармен 

қамтамасыз ету ҥшін алдымен жаңалық ашудың маңызы зор.  

Жаңалықтар aшy, рационализаторлардың, ӛнертапқыштардың 

ҧсыныстары, патенттер мен лицензиялар қҧқықтық актілер негізінде растайтын 

қажетті қҧжаттарының болуы арқылы жҥзеге асырылады. Жаппай ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындарда ӛндіретін ӛнімнің кӛлемі кӛп, ассортимент тҥрлері кең болған 

жағдайда ӛндірісті инновациялық технологиялармен жабдықтау кӛптеп шығын 



 

33 
 

 

жҧмсауды қажет етеді. Бҥгінгі таңда республикада жаңа технологияларды, 

сондай-ақ, инновациялық технологиялармен байланысты машиналар мен 

жабдықтарды сатып алуға, жаңа ӛнімдерді (қызмет кӛрсетуді) ӛндіру әдістерін 

зерттеуге және жаңа ӛндірістік процестерді әзірлеуге 01.01.2018 жылғы дерек 

бойынша 113 460,1 млн. тг. жҧмсалған.  

Ӛндірісті ғылыми-технологиялық дайындау деп ӛндірісте ӛнім ӛндіру 

жҥйесі мен конструкторлық технологиялық дайындауды реттеуші мӛлшерлі-

технологиялық шаралар кешенін айтады. Мӛлшерлі-технологиялық шаралар 

кешені бірнеше сатылардан тҧрады. Тәжірибе-конструкторлық жҧмыстар 

сатысында технологиялық ҥрдістерді ҧйымдастыру, негізгі ӛнімнің 

сызбаларын, технологиялық қҧрал-саймандарды, стандартқа сәйкес емес қҧрал- 

жабдықтарды, ӛнімнің сапасын техникалық бақылау және сынау ҥшін 

қҧралдарды және тасымалдау қҧралдарын орналастыру мен жіберу 

жҧмыстарын дайындау және жетілдіру жатады. Осы сатыда тәжірибе 

жҧмыстары жҥргізіледі.  

Стандартқа сәйкес емес қҧрал- жабдықтардың және технологиялық 

қҧрал-саймандардың жеке қҧрамдас бӛліктерінің жҧмысын тексеру, модельдер 

мен ҥлгілер дайындау жҧмыстары орындалады. Тәжірибелік- конструкторлық 

жҧмыстар сатысы болашақ ӛнімнің техникалық деңгейінің қалыптасуына 

ерекше әсерін тигізеді.  

Тәжірибе-конструкторлық жҧмыстар алынған ғылыми нәтижелер 

стандартқа сәйкес келмейтін қҧрал-жабдық және технологиялық жабдықтар 

ӛндірісі сатысында жҥзеге асады. Аталған жабдықтау қҧралдарының 

дайындалуының санасы мен  Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

экономикалық дамуы. Қазақстан Республикасы Статистика Комитетінің ай 

сайынғы ақпараттық-талдамалы журналы 162 беріктілігіне соңғы ӛнім 

агрегаттары, тҥйіндері мен бӛліктерінің сапасы тығыз байланысты болады. 

Сонымен, ӛндірісті ғылыми-техника жетістіктерімен қамтамасыз ету кезеңінде 

орындалатын жҧмыстарды сипаттамасына қарай келесідей топтарға бӛліп 

кӛрсетуге болады: конструкторлық, технологиялық және ҧйымдастыру-

экономикалық. Сӛйтіп, ӛндірісті конструкторлық дайындау тӛрт сатыны 

қамтиды, олар:  

-техникалық тапсырма;  

- техникалық ҧсыныс; 

- эскиздік жоба  

- жҧмыс жобасы.   

Ӛндірісті ғылыми-техникалық дайындау ҥрдісін жҥзеге асыруда 

стандарттар жҥйесі бойынша мӛлшерлер, ережелер және талаптарға сәйкес 

орындау қажеттілігі пайда болады. Ӛндірісті ғылыми-технологиялық дайындау 

деңгейі кӛптеген факторлармен тығыз байланысты. Оларға техникалық, 

экономикалық ҧйымдастыру және әлеуметтік факторлар жатады. 
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ТАҚЫРЫП 6. КӘСІПОРЫННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН 

ҦЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ 

 

Жоспар: 

1.Кәсіпорынның инновациялық қызметінің мәні мен алғышарттары. 

2.Ҧйым және инновациялық қызметті қаржыландыру. 

 

Кәсіпорынның инновациялық қызметі ─ бҧл жаңа немесе ӛнімнің 

жақсаруы, не қызмет кӛрсетуі, оларды ӛндірудің жаңа әдістерін қолдану 

мақсатындағы ғылыми-техникалық және зияткерлік әлеуеттік шаралар жҥйесі. 

Бҧл жеке сҧранысты, сонымен бірге жалпы пайдалы жаңалықтарға қоғамның 

мҧқтажын қанағаттандыруы ҥшін пайдаланылады. 

Инновацияның екі тҧрпаты ажыратылады:  

-ӛнімділік;  

-ҥдерістік.  

Жаңа ӛнімді ӛндіріске енгізу инновацияның тҥбейгейлі ӛнімділігі ретінде 

анықталады. Мҧндай жаңалықтар негізінде жаңа технологияларға негізделеді, 

не тіршілікте қолданылып жҥрген технологиялардың жаңа тҥрін пайдаланып 

ҧштастырады. 

Процестік инновация ─ бҧл жаңалықты енгізу немесе ӛндіріс тәсілін және 

технологияны едәуір жетілдіру, жабдықтарды және ӛндірісті ҧйымдастыруды 

ӛзгерту. 

Жаңалық дәрежедегі инновациялар негізінде жаңа, яғни ӛткен отандық 

және шетелдік практикада ҧқсастығы жоқ және жаңа нәрселердің 

салыстырмалы жаңалығы болып ҧсақталды. Негізінде ӛнімнің жаңа тҥрлері, 

технологиясы және қызмет кӛрсетуі басымдық, абсолюттік жаңалықтарға ие 

болады және ҥлгінің тҥп нҧсқасы болып табылады. 

Инновацияның ӛмірлік кезеңі ӛзара байланысты процестің және 

жаңалықтарды енгізу сатысының жиынтығын кӛрсетеді. Инновацияның ӛмірлік 

кезеңі уақыт аралығы ретінде идеяның дҥниеге келгеннен ӛндірістік ӛткізуден 

алып тастағанға дейінгі инновациялық ӛнімнің негізінде анықталады. 

Кәсіпорынның инновациялық қызметін әзірлеуде, енгізуде, 

жаңалықтарды пайдалануда қосылатындары:  

-жаңалық идеяны әзірлеу, зертханалық ғылыми жҧмыстар, ӛнімнің жаңа 

зертханалық ҥлгілерін, техниканың жаңа тҥрлерін, жаңа конструкцияның және 

бҧйымдарды дайындауда ғылыми-зерттеу және конструкциялық жҧмыстарды 

жҥргізу;  

-ӛнімнің жаңа тҥрлерін дайындау ҥшін шикізаттар мен материалдардың 

қажетті тҥрлерін таңдап алу;  

-жаңа ӛнімді дайындауда технологиялық процесті әзірлеу;  

-қажетті ӛнімді дайындау ҥшін жобалау, жасау, сынақтардан ӛткізу және 

жаңа техниканың ҥлгілерін енгізу;  

-жаңалықтарды іс жҥзіне асыруға бағытталған ҧйымдастырушылық-

басқарушылық шешімдерді әзірлеу және енгізу;  
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-қажетті ақпараттық ресурстарды және инновацияны ақпаратпен 

қамтамасыз етуді зерттеу және әзірлеу;  

-қажетті ғылыми зерттеу және конструкторлық жҧмыстарды жҥргізу ҥшін 

дайындау, оқыту, жаңа мамандық беру және қызметкерлерді арнайы әдіспен 

іріктеу;  

-лицензиялау, патенттеу, ноу-хау жҧмыстарын жҥргізу немесе қажетті 

қҧжаттарды алу;  

- инновацияны жетілдіруді ҧйымдастыру және маркетингтік зерттеулерді 

жҥргізу. Әлемнің дамыған елдерінің басты мақсаттарының бірі ҧзақ мерзімді 

экономикалық ӛсімді қамтамасыз ету болып табылады. Мҧнда ҥлкен кӛлемдегі 

ӛндіріс, жоғары сапалы тауарлар мен қызметтер туралы айтылады. 

Экономикалық ӛсім ӛндіріс тиімділігінің жоғарлауымен, жҧмыссыздықты 

азайтумен, баға мен қаржылардың тҧрақтылығымен, сыртқы экономикалық 

байланыстардың кеңеюімен және басқа да оң нәтижелі экономикалық, 

әлеуметтік процестермен бірге жҥреді. 

Экономикалық ӛсім ҧлттық экономика және ӛнеркәсіптің барлық 

салаларындағы кәсіпорындардың табысты қызметінің нәтижесі болып 

табылады. 

Ресейлік Эксперттік институтының экономистері ӛнеркәсіп саясатының 

мәселелерін зерттеу барысында мынадай қорытынды жасады: экономикалық 

ӛсімнің негізіне екі процесс жатады. Олар: 

-технологиялық укладтың ауысымы, бҧл жаңа тауарлар ӛндірісін жасауға 

және бҧрын меңгерілген тауарлардың ӛндіріс тиімділігін кӛтеруге ықпал 

жасайды;  

елде технологиялық укладқа негізделген ӛндіріс ӛсімі ─ тауар мен қызмет 

ӛндірісінің техникалық тәсілдер жиынтығы және оларға шаруашылық 

қызметтегі ҧйымды-экономикалық формаларының неғҧрлым тепе-тең болуы.  

Технологиялық укладтың концепциясы соңғы ҥш ғасыр кезеңінде 

технология эволюциясында бес толқулар болып ӛтуіне негізделген. Осылардың 

әрқайсысы технологиялық укладтың белгілі типін қалыптастырды. 

Бірінші уклад (1785-1835) текстильді ӛнеркәсіпте жаңа технологиялар 

және су энергиясын қолдану негізінде қалыптасты. 

Екінші уклад (1830-1890) теміржол транспортының және бу двигателін 

қолдану негізіндегі барлық ӛнім тҥрлерін ӛндірістік механикаландырудың 

дамуымен байланысты. Сонымен қатар шағын фирмалармен бірге мыңнан 

астам жҧмыс орны бар ірі кәсіпорындар дамыды және кәсіпкерліктің жаңа 

формалары, акционерлік қоғамдар пайда бола бастады. 

Ҥшінші уклад (1880-1940) ӛнеркәсіптік ӛндірісте электроэнергияларды 

қолдануға, ауыр машина жасау және электротехникалық ӛнеркәсіптің дамуына, 

химия және химиялық кешен саласындағы жаңалықтардың дамуына 

негізделген. Ҥлкен фирмалар, картельдер, трестер, шағын компаниялар 

дамыды, шағын компаниялар ҥлкейе бастады және орта буынды басқаратын 

басқарушылар пайда болды. Нарықта ҥстемдік жағдайға монополиялар мен 

олигополиялар ие болды, бірақ сонымен бірге мемлекет не бақылау жасайды, 
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не мемлекет толық табиғи монополияларға ие болды және мемлекет қоғамдық 

игіліктермен қамтамасыз етті. Банктік және қаржылық капиталдардың 

шоғырлануы жҥзеге аса бастады. 

Тӛртінші уклад (1930-1990). Оның негізіне ─ келешектегі энергетиканың 

дамуына және негізінен мҧнайды, мҧнай ӛнімі және газды, байланыс 

қҧралдарын, жаңа синтетикалық материалдарды қолдануға негізделген. Бҧл ─ 

кӛптеп ӛндіру кезеңі. Шапшаң автомагистральдар, әуежайлар қҧрыла бастады. 

Содан кейін кең кӛлемде компьютерлер таратыла бастады және оларға қажетті 

бағдарламалық ӛнімдер, радарлар, атомдар, бҧл әскери мақсаттарда, содан 

кейін бейбітшілік мақсатта қолданылды. Нарықта олигополиялық бәсеке 

ҥстемдік етті, әр тҥрлі елдер нарығында тікелей инвестицияларды жҥгезе 

асыратын және сонда ӛздерінің ӛндірістерін қалыптастыратын трансҧлттық 

корпорациялар пайда болды. 

Бесінші уклад 80-ші жылдардың ортасынан бастап қалыптаса бастады. 

Оның негізі болып микроэлектроника, информатика, биотехнология, жаңа 

энергия тҥрлері, ғарыштық кеңістікті меңгеру, байланыс спутниктерінің 

жетістігіне және т.б. табылады. Бҧл кезеңде ӛнімнің сапасын бақылау, 

инвестицияларды жоспарлау, технология саласында тығыз қарым-қатынастар 

орнатыла бастады. 

2.Инновациялық қызметтің келесі негізгі ҧйым формалары бар: 

-ғылыми орталықтар және корпоративтік қҧрылымдар қҧрамындағы 

зертханалар. Олар ғылыми-зерттеушілік және тәжірибелі-конструкторлық 

жҧмыстарды (ҒЗТКЖ) жҥзеге асыруға, жаңа ӛнім мен қызметтер ӛндірісін және 

меңгеруді ҧйымдастыруға бейімделген;  

-уақытша шығармашылық ғылыми ҧжымдар немес орталықтар, бҧлар 

белігілі бір ірі және оригиналды ғылыми-техникалық мәселелерді шешу ҥшін 

қҧрылады. Қойылған мақсатқа жеткеннен кейін осы ҧжымдар немесе 

орталықтар тарап кетеді немесе қайта қҧрылады.  

-мемлекеттік ғылыми орталықтар (МҒО) ─ мемлекеттік ғылыми 

ҧйымдардың ерекше типі, келісуді қамтамасыз етуге бейімделген, бір жағынан, 

мемлекеттің ҧзақ мерзімдік стратегиялық басымдылықтарының ғылым мен 

техника маңызды бағыттарын дамыту, екінші жағынан, ғылыми-техникалық 

қызметтің экономикалық және әлеуметтік мҥдделерінің нақты субъектілері;  

-технопарктік қҧрылымдағы әр тҥрлі формалары (ғылыми технологиялық 

және зерттеушілік парктер, инновациялық, инновациялы-технологиялық және 

бизнес-инновациялық орталықтар, бизнес инкубаторлары, технополистер).  

Технопарктар ─ бҧл ғылыми-ӛндірістік территориялық кешендер, 

бҧлардың мақсаты шағын және орта ғылымды қажетсінетін инновациялық 

фирма-клиенттерінің дамуына қажетті жақсы ортаны қалыптастыру болып 

табылады. Технопарктің қҧрылымында информациялы-технологиялық, оқу, 

консультациялық, информациялық, маркетингтік орталықтар, сонымен қатар 

ӛнеркәсіптік зоналар болуы мҥмкін. Осы орталықтардың әрқайсысы 

маманданған қызмет жиынтығын ҧсынады, мысалы, іздеу бойынша қызмет 

және белгілі бір технология бойынша информацияны жіберу, мамандарды 
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қайта даярлау бойынша қызметтер, әр тҥрлі сипаттағы консультациялар және 

т.б. 

Мысал ретінде Зеленоградтық ғылыми-технологиялық парк, Пермдық 

ғылыми-технологиялық парк және т.б. келтіруге болады. 

Бизнес-инкубатор ─ жаңа кәсіпкерлер ӛзінің ісін атқарудағы дағдыларын 

алады, бҧнда оларға қҧқықтық, экономикалық консультативтік кӛмек 

кӛрсетіледі. 

Технополистер заман талабына сай ірі ғылыми-ӛнеркәсіптік кешендер, 

сонымен қатар университеттер және басқа да жоғары оқу орындары, ғылыми-

зерттеушілік институттар болып табылады. Бҧл жерде жаңа ғылыми бағыттар 

және ғылымды қажетсінетін ӛндірістердің дамуына жақсы жағдайларды 

қамтамасыз етуді жҥзеге асырылады. Мысал ретінде Обнинскідегі, Пущинедегі 

технополистер келтіруге болады. Бҧлар альтернативті фирмалар және 

жаңалықтарды меңгеруге, ноу-хау, жаңа ӛнім және қызмет тҥрлерінің аз 

кӛлемдегі серияларының ӛндірісін меңгеруге маманданған. 

Инновациялық қызметті жҥзеге асыруда ҥлкен маңызды орынды оның 

анықтылық және ӛз уақытындағы қаржыландыруы алады. Бҧл қызмет ҥлкен 

дәрежелі белгісіздік пен тәуекелділіктік сипатта болғандықтан, оның қаржылық 

реттелуіне қаржылық кӛздерінің кӛптілігі, инновациялық процестердің тез 

ауысатын ортасына икемділік пен бейімділік маңызды. 

Бюджеттен тыс қҧралдарға:  

1) инновациялық қызметті жҥзеге асыратын кәсіпорындар мен 

ҧйымдардың ӛздерінің қҧралдары;  

2) инвесторлардың қҧралдары. 

Амортизациялық аударымдар амортизациялық қорларда 

шоғырландырылады. Бҧл қор инновациялық қызметті жҥзеге асыруға қажетті 

жаңа қҧрал-жабдықтарды алудағы, жаңа технологияларды енгізудегі негізгі кӛзі 

болып табылады. 

Ӛндірісті дамыту қоры кәсіпорынның билігінде қалатын пайдалардан 

қалыптасады. Бҧл қордың қҧралдарына қҧрал-жабдықтарды алуға, ӛндірісті 

қайта қҧруды жҥзеге асыруға, жаңа объектілердің қҧрылысын қаржыландыруға 

болады. 

2. Инновациялық қызметке инвесторлардың қҧралдары тартылады. Бҧл 

мыналар болуы мҥмкін: ақша тҥріндегі, бағалық қағаздар тҥріндегі тікелей 

салымдар, қҧрал-жабдықтар, негізгі қорлардың басқа тҥрлері, несиелік 

инвестициялар, акциялардағы инвестициялар, облигациялар, вексельдер және 

т.б. 

Инновацияны жҥзеге асыруға қажетті жалға беру сипатындағы қымбат 

қҧрал-жабдықтарды, энергетикалық қондырғыларды, компьютерлік және 

телекоммуникациялық техникалар алуға немесе қолдануға инвестициялаудың 

прогрессивті формасына, яғни лизингке жҥгінеді. 

Лизинг ─ машиналар мен қҧрал-жабдықтарды ҧзақ мерзімге жалға беру, 

жалға берушімен сатып алынған жалға алушы ҥшін инвестициялық мақсаттағы 

басқа тауарлар. 
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Экономикалық жағынан лизинг несиемен ҧқсас. Басқаша айтқанда, егер 

лизингті жеделдік, қайтарымдылық, тӛлемділік шарттарына негізделген 

меншікті уақытша қолдануға беру қҧралы ретінде қарастырсақ, онда оны негізгі 

қорларға тауарлық несие ретінде классификациялауға болады, сонымен қатар 

олардың активті бӛлігіне ─ қҧрал-жабдықтар жатады. Бірақ лизинг дәстҥрлі 

банктік несиелеуден тартымдырақ, әсіресе тез дамытын шағын және орта 

кәсіпорындарға. 

Лизингтік компаниялар, кӛпшілік жағдайда бір уақытта лизинг беруші ─ 

кәсіпорындарға, жиі жеке тҧлғаларға қҧрал-жабдықтарды жалға беруді 

қамтамсыз ететін мамандандырылған мекеме. Лизингтік компанияның негізгі 

мақсаты ӛздерінің клиенттеріне қажетті бҧйымдарды алуға және оларды алдын 

ала белгілі бір тӛлемге сай белгілі уақытқа жалға беру болып табылады. 

Жалгерлік аяқталғаннан кейін материалдық қҧндылықтарды жалға алушы 

фирма лизингтік компанияға қайтарып береді, не келісім шарттың уақытын 

ҧзартады немесе қалдық қҧны бойынша оны сатып алады. 

Лизингтің тиімділігі сонда, ол арқылы жалға алушы қазіргі техниканы 

сатып алуға кӛп ақша жҧмсамайды. Бҧл жалгерлік форма шағын және орта 

кәсіпорындар ҥшін тартымды. Лизинг тҧтынушылардың ғылым мен 

техниканың жаңа жетістіктеріне жол ашады. 

Лизингтің экономикалық мазмҧны және оның жалға беруден (аренда) 

айырмашылығы келесілерден тҧрады. Белгілі бір материалды қҧндылықтарды 

жалға алу кезінде жалға алушы олардың иесі болмайды және осы меншікке 

байланысты қҧқықтық міндеттерге ие болмайды. Лизингті алушы меншік 

қҧқықтарына байланысты міндеттерді ӛзіне жҥктейді. Лизингті беруші жалға 

беруші сияқты лизинг объектісінің иесі болып қалады. Лизинг объектісін 

жойылуы немесе қолдану мҥмкін емес жағдайда лизингті алушы қарызды ӛтеу 

міндеттерінен босатылмайды. 

Кей кезде, лизингтің жалға беруден айырмашылығы тек қана қҧқықтық 

аспектілерде және келісу жағдайларына байланысты деп қарастырады. Бірақ, 

шын мәнінде бҧл олай емес. Лизинг алушы жалға берушіден айырмашылығы, 

ол лизинг берушіге ай сайын ақы тӛлемейді, амортизациялық аударымдардың 

толық сомасын тӛлейді. Лизинг объектісінде дефектер болған жағдайда лизинг 

алушы объектіні жеткізушіге наразылық білдіреді, ал лизинг беруші кепілділік 

міндеттерінен толықтай босатылады. Жалпы жалгерлік келісімдік қатынастар 

сатып алу сату қатынастырына ауыстырылады, бірақ меншік қҧқығы 

берілмейді. Осыдан, келісімнің бастапқы уақытында лизинг объектісі біршама 

ҥлкен сомаға амортизацияланады, бҧл амортизация нормаларына сәйкес жҥзеге 

асырылады. Жалға алу кезінде және ол бойынша тӛлемдерді тӛлеу кӛлемі 

нарық конъюнктурасына (сҧраныс пен ҧсынысқа) байланысты. Лизингтің 

жалгерліктен айырмашылығы лизингті алушы келісімнің аяқталу уақытында 

алдын ала келісілген бағамен ӛз меншігіне ала алады. Лизингтік компания мен 

лизингті алушылардың арасында жалға беру уақыты, оның ҥзілмеуі, жалгерлік 

тӛлемдердің кӛлемі, оларды тӛлеу кезеңі, лизинг объектісін сақтандыру 

жағдайлары, жалгерлік аяқталған уақытта мҥлікті иемдену мҥмкіндіктері 
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туралы ӛзара келісімге келіп, қол қояды. Жалгерліктің уақытына байланысты 

лизингтер былай бӛлінеді:  

рейтинг ─ бірнеше кҥннен бастап бір айға дейін жалға беру,  

хайринг ─ бірнеше айдан бастап бір жылға дейін,  

лизинг тегінде ─ бір жылдан бастап бірнеше жылға дейін. Халықаралық 

тәжірибе бойынша лизинг уақыты қҧрал-жабдықтардың амортизация 

периодына байланысты. Әдетте лизинг уақыты мына периодтан аз: 

Амортизация периоды, жыл 3 4 5 6-7 8 9-10 

Лизингтің минималды уақыты, жыл 3 3 4 5 6 7 

Машиналар мен қҧрал-жабдықтарды жалға алудың орташа уақыты 5-8 

жыл, жылжымайтын мҥлікті жалға алу уақыты 10-20 жыл аралықтарын 

қамтиды. Лизингтің уақыты әр тҥрлі елдерде әр тҥрлі нормативтік қҧжаттармен 

анықталады. Шетелдік әдебиеттерде лизингтің мәні ─ жалгерлік пен банктік 

несие элементтерінің бірігуінде деп тҧжырымдалған. Оның жалгерлікпен 

туыстыратын меншік қҧқық қатынастыры, ал несиемен ─ жеделдік және 

қайтарымдылық. Қалған жағдайлар салықтық, азаматтық, сауда 

заңдылықтарының ерекшеліктеріне байланысты. Олар лизингтің экономикалық 

мәнін ӛзгертпейді, тек қана оған ҧлттық ерекшелік береді. 

Лизингтік операциялардың кӛлемі бойынша әлемдік лидер АҚШ, 

Еуропада ─ Ҧлыбритания саналады. Инвестициялық қызметті қаржыландыру 

мен ҧйым формасын таңдар алдында, инновациялық жобаның тиімділігіне 

қаржылық-экономикалық талдау жасау қажет. 
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ТАҚЫРЫП 7. ӚНІМ САПАСЫН БАҚЫЛАУДЫ БАСҚАРУ 

 

Жоспар: 

1.Ӛнімнің сапасын басқару және ҧйымдастыру 

2.Ӛнім сапасын қамтамасыз ету мәні, мағынасыжәне факторлары 

3.Ӛнімді стандарттау және сертификациялау 

4. Ӛнім сапасына қойылатын талаптар 

5. Сапа кӛрсеткіштері, оларды бағалау әдістері 

 

Нарықтық жағдайда кӛптеген кәсіпорындар, ӛз ӛнімінің бәсеке 

қабілеттілігін жоғарылату ҥшін сапа менеджментінің қажеттілігін тҥсінді. 

Ӛнім сапасы – бҧл шартты немесе болжамған қажеттілікті 

қанағаттандыра алатын, ӛнімнің сипаты мен қасиеттер жиынтығы.  

Халықаралық стандартқа (ИСО 8402) сәйкес сапа  

- шартты немесе болжанған қажеттілікті қанағаттандыратын объектінің 

(қызмет немесе процесс, ӛнім, қызмет кӛрсету және т.б.) сипаттар жиынтығы 

ретінде анықталады. 

Қазіргі уақытта кӛптеген дамыған мемлекеттерде, ӛнім сапасы келесі 

негізгі факторлардың ықпалымен қҧрылады: 

1.Ғылыми-техникалық прогрестің соңғы жетістіктеріне ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындардың жедел бейімделе алуы; 

2.Халықаралық және ішкі нарықтардың талаптарын, әртҥрлі 

категориядағы тҧтынушылардың қажеттіліктерін мҧқият зерттеу; 

3. «Адами факторды» қарқынды қолдану, яғни оқыту (жҧмысшылар мен 

жетекшілерді), тәртібиелеу, мамандығын жҥйелік жоғарылату, моральды және 

материалды сипаттағы ынталандыру арқылы оның шығармашылық әлеуетін 

қолдану.  

2.Стандартизациялау және бірыңғайлау кӛрсеткіші – бҧл ӛнімді 

стандарттармен, біріңғай және тҥпнҧсқаулық қҧрама бӛліктермен қамтамасыз 

ету. Ӛнімінің барлық бӛлшектері стандартты, бірыңғай және тҥпнҧсқаулықдеп 

бӛлінеді. 

Эргономикалық кӛрсеткіштер адам мен ӛнімнің ӛзара әрекеттестігін, 

ӛнімді қолдану кезіңде пайда болатын адамның гигиеналық, физиологиялық 

және психологиялық қасиеттерімен сәйкестігін кӛрсетеді.  

Эстетикалық кӛрсеткіштері ӛнімнің ақпараттық айқындығын, оңтайлы 

нысаны, компазицияның тҧтастылығы, орындау ерекшелігі және тауар тҥрінің 

тҧрақтылығы.·  

Транспортталу кӛрсеткіші тасымалдау ҥшін ӛнімнің сәйкестігін 

кӛрсетеді.·  

Патентті-қҧқықтық кӛрсеткіштер бәсекеге қабілеттілікті анықтау кезіңде 

маңызды фактор болып табылатын ӛнімінің патенттік тазалығын және 

патенттік қорғануды сипаттайды. Патентті-қҧқықтық кӛрсеткіштерді анықтау 

кезіңде ӛнімдерде жаңа техникалық шешімдердің болуын ескеру қажет.  
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Экологиялық кӛрсеткіштер – бҧл ӛнімді дайындау немесе эксплутациялау 

кезіңде пайда болатын қоршаған ортаға зиянды ықпал ету деңгейі. Қауіпсіздік 

кӛрсеткіштері ӛнімді тҧтыну, тасымалдау, сақтау, жӛндеу, қызмет ету, 

монтаждау кезінде қызмет ететін персонал мен тҧтынушылар ҥшін қауіпсіздік 

кӛзқарасы жағынан ӛнімді қолдану кӛрсеткішін сипаттайды.  

Сапа аясындағы саясат – бҧл сапа аясындағы ҧйымның мақсаттары мен 

негізгі бағыттары, ол сапа жҥйесі тҥрінде жоғарғы жетекшілермен ресми 

қабылданған және қҧжатта бекітілген. 

Сапа аясындағы саясат кәсіпорынның қызмет принципі немесе ҧзақ 

мерзімді мақсат ретінде қҧрылуы мҥмкін. Оған кіретіндер: 

-кәсіпорынның экономикалық жағдайын жақсарту; 

-жаңа ӛткізу нарықтарын игеру немесе кеңейту; 

-ӛнімнің техникалық деңгейін жетілдіру; 

-белгілі салалар немесе белгілі аймақатрдың тҧтынушыларының 

талаптарын қанағаттандыруға тырысу; 

-жаңа принциптерде жҥзеге асатын функционалды мҥмкіндіктерді, 

ӛнімдерді игеру; 

-маңызды ӛнім сапасы кӛрсеткіштерін жақсарту; 

-дайындалатын ӛнімнің ақаулық деңгейін тӛмендету; 

-ӛнімінің кепілдік мерзімін ҧзарту; 

-қызмет кӛрсетуді дамыту. 

3.Стандарттау– бҧл тӛмендегілерді қамтамасыз ету мақсатында сипаттар, 

ережелер және нормалар қою бойынша қызмет: 

-қоршаған орта, адам ӛмір мен денсаулығы және мҥлік ҥшін ӛнім, жҧмыс, 

қызмет кӛрсетудің қауіпсіздігі; 

-техникалық және ақпараттық сәйкестігі, және де ӛнімінің ӛзара 

ауыстырылуы; 

-ғылым, техника және технологияның даму деңгейіне байланысты ӛнім 

және қызмет сапасы; 

-ӛлшемдер бірлігі; 

-барлық ресурс тҥрлерін ҥнемдеу; 

-табиғи және техногендік апаттардан, басқа да тӛтенше жағдайлардан 

пайда болатын тәуекелден шаруашылық субъектілерді қорғау; 

-мемлекеттің қорғану мен мобилизациялануға дайындығы. 

Сапа жҥйесі – жалпы сапаны басқару ҥшін қажетті ҧйымдастырушылық 

қҧрылым, әдістер, ресурстар мен процестер жиынтығы. 

Стандартизациялау бойынша халықаралық ҧйымның техникалық 

комитеті, сапа жҥйесіне кіруі ҥшін қажетті сапа жҥйесінің талаптары бар және 

оның элементтерінен тҧратын, 9000 сериялы стандарттарды даярлады.  

Сапа жҥйесінің маңызды элементі ӛнімнің ӛмірлік циклы болып 

табылады. Сапа жҥйесі кәсіпорынның нақты қызметіне ескере отырып 

дайындалады, бірақ сонда да, ӛнімнің ӛмірлік циклының барлық кезеңдерін 

қамтуы тиіс: 

1) маркетинг, нарықты зерттеу және іздеу; 
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2) ӛнімді дайындау, техникалық талаптарды дайындау және жобалау; 

3) материалды-техникалық қамту; 

4) ӛндірістік процестерді дайындау және ӛңдеу; 

5) ӛндіріс; 

6) байқау және тексеру жҥргізу, бақылау; 

7) орамалаужәне сақтау; 

8) ӛнімді бӛлу мен ӛткізу; 

9) жӛндеу және қолдану; 

10) техникалық қамту және қызмет кӛрсету; 

11) бҧйымды қолданғаннан кейін жою. 

Ӛнім сапасының сандық мәніндегі кӛрсеткіштері келесі әдістермен 

анықталады: 

-экперименталды, ӛнім сапасын объективті бағалауға мҥмкіндік беретін 

техникалық қҧралдарды қолдануға бағытталған; 

-органолептикалық, баллдық жҥйе бойынша сезім органдары кӛмегімен 

ӛнім сапасын анықтауға мҥмкіндік береді; 

-әлеуметтік, ӛнім тҧтынушысынан алынған мәліметтер есебі мен 

талдауды қолдануға негізделеді; 

Эксперттік бағалау, берілген ӛнім тҥрлерін мамандармен сандық 

бағалауға негізделеді. Сапа деңгейі инновациялық ҥрдістің барлық кезеңдерінде 

бағаланады.  

Ӛнім сапасы кәсіпорынның барлық қҧрылымдық бӛлімшелерінің, 

қызметтерінің және бӛлімдерінің біріккен қызметі арқасында қамтамасыз 

етіледі. Осыған орай, олардың жҧмысының сапасын бағалау қажеттілігі 

туындайды. Сондықтан, бӛлімшелер, қызметтер және бӛлімдердің орындайтын 

жҧмысының сипаты алуан тҥрлі болғандықтан, олардың әр қайсысы ҥшін 

белгілі бір сапа кӛрсеткіштер жиынтығын қолдануға болады. Мҧндай 

кӛрсеткіштер тізімін тӛменде кӛрсетейік.  

4.Ӛнім сапасына қойылатын талаптар ӛнім ӛндіруші мен тҧтынушы ҥшін 

қажетті маңызды кӛрсеткіштермен анықталады: 

1. Сапа мен ӛндіріс тиімділігі арасында тікелей байланыс бар, олар бір-

бірін толықтырады. 

2. Сапа шығындардың тӛмендеуінің, ішкі және халықаралық нарықтағы 

бәсекелестік жағдайында тірі қалуының негізі болып табылады. 

3. Тҧтынушы кӛзқарасы бойынша, ӛнім сапасы – олардың қажеттілігін 

қанағатандыратын деңгей. 

Қазіргі заман тҧтынушысы, ӛнім сапасына деген талаптарды ҥнемі 

жоғарылатып отырады, сондықтан ол: 

- тауардың сапасына мән беріп, оның бағасы екінші орында қалады; 

- әрбір ақау бойынша кемшіліктерді кӛрсетеді; 

- сапаның ҥнемі жақсаруын талап етеді; 

- ӛндірушіден, бастапқы технологиялық процесте барысында ӛнім 

сапасын қадағалауды талап етеді;  
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- қажетті сапамен қамтамасыз етілген жағдайда ӛндірушіден тауарды 

еркін сатып алады;- егер сапасы жоғары болса, онда тҧрақты осы ӛнімді 

тҧтынады.  

Тҧтынушылардың ӛнім сапасына қоятын талаптарының ҥнемі ӛсуіне 

байланысты, кәсіпорындар келесідей негізгі жағдайларды орындауы қажет: 

- тҧтынушыға осы процестің маңызды қатысушысы ретінде қарау; 

- фирманың басқару жҥйесі аясында, сапаны жақсартудың барлық 

жҧмыстары бойынша ҧзақ мерзімді бағдарламалар әзірлеу және әске асыру; 

- ӛз кәсіпорынында келесідей ҧранды ҧстану: «Жетілгендікке шек жоқ»; 

- мәселелерге назар аудармағаннан гӛрі, оларды уақытылы шешкен 

дҧрыс; 

- сапаны жақсарту жҧмысына жетекшілердің тікелей қатысуы мен 

қызығушылығын ынталандыру; 

- кәсіпорынның барлық бӛлімшелерінде жҧмыс стандарттарын енгізу; 

- сапаны жақсарту процесіне фирманың барлық жҧмыскерлерін 

қатыстыру; 

- сапа жҧмыстары бойынша жақсы нәтижелер кӛрсеткен жҧмысшыларды 

марапаттау.  

5.Ӛнім сапасы оның қасиеттерін анықтайтын сандық ӛлшеуіштері негізде 

бағаланады. Қазіргі заман ғылымы сапа кӛрсеткіштерін беретін, ӛнім 

қасиеттерінің сандық бағалау жҥйесін ойлап тапты. Ӛнім кӛрсеткіштері 

келесідей топтастырылады: 

Бағыттылық кӛрсеткіші тағайындау бойынша ӛнімді қолданудың 

пайлалы нәтижесін сипаттайды және ӛнімді қолдану облысын ерекшелейді. 

Ӛндірістік-техникалық тағайындау ӛнімі ҥшін ӛнімділік кӛрсеткіші негіз болуы 

мҥмкін, ол бағаланатын ӛнім кӛмегімен шығарылу мҥмкін ӛнім кӛлемі қандай 

немесе белгілі бір уақыт аралығында мҥмкін кӛрсетілетін ӛндірістік қызмет 

кӛлемі қандай екенін кӛрсетеді.  

Сенімділік кӛрсеткіші – ӛнімнің тоқтаусыздығы, жӛндеуге жарамдылығы, 

сақталушылығы, және де ҧзақ қолданылуы. Бағаланатын ӛнім ерекшелігіне 

байланысты сенімділік кӛрсеткіштері ҥшін аталған тӛрт кӛрсеткішті немесе 

кейбіреуін қолдануға болады.·  

Технологиялық кӛрсеткіш – ӛнімді дайындау және жӛндеу кезінде 

жоғары еңбек ӛнімділігін қамтамасыз ету ҥшін тиімді конструкторлы-

технологиялық шешімдерін сипаттайды. Әрине, тек технология кӛмегімен 

ӛнімді массалық шығару, материалдық шығындарын оңтайлы бӛлу, ӛндірісті 

технологиялық дайындау кезінде уақыт және еңбек қҧралдары, ӛнімді 

дайындау және қолдану қамтамасыз етіледі.  

1. Бӛлімшелердің ӛндірістік қҧрылымы 

-тҥзетулер мен ақаулар кӛлемі; 

-жҧмыс нарядтарындағы қателіктер; 

-ақаулықтары бар ӛнім пайыздары; 

-дайын ӛнімінің бастапқы ӛндіру кӛлемі. 

2. Қаржылық бӛлім және бухгалтерия 
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-мерзімі ӛтіп кеткен тӛлемдер; 

-қате бухгалтерлік жазбалар; 

-ақпаратты алуға берілген тапсырыстарды қанағатандыру уақыты; 

- шоттарды дайындау мен есептеудегі қателіктер. 

Кәсіпорындардың, кәсіпкерлердің бір-бірімен және мемлекеттік басқару 

органдарымен ӛзара әректінің әдістері мен нысандары мемлекеттік стандарттау 

жҥйесінің стандарттарымен бекітіледі.  

Қазақстан Республикасының мемлекттік стандарттар жҥйесінің (ҚР 

МСЖ) негізін қалаушы стандарттар кешені кіреді: 

МЕСТ 1.0-92 «ҚР МСЖ. Жалпы ережелер»; 

МЕСТ 1.2-92 «ҚР МСЖ. Мемлекеттік стандарттарды дайындау тәртібі»; 

МЕСТ 1.4-94 «ҚР МСЖ. Салалар стандарты, кәсіпорын стандарты, 

ғылыми-техникалық стандарт, инженерлік қоғамдар және басқа да қоғамдық 

бірлестіктердің стандарты. Жалпы ережелер»; 

МЕСТ 1.5–94 «ҚР МСЖ. Стандарттарды мазмҧнына, безендірілуіне, 

баяндалуына, қҧрылуына қойылатын жалпы талаптар»; 

МЕСТ 1.8-95 «ҚР МСЖ. Мемлекет аралық стандарттарды дайындау және 

қолдану тәртібі»; 

МЕСТ 1.9-95 «ҚР МСЖ. Мемлекеттік стандарттарға сай белгімен ӛнім 

мен қызметтерді таңбалау тәртібі»; 

МЕСТ 1.10-95 «ҚР МСЖ. Стандарттау, метрология, сертификациялау 

және олар туралы ақпарат бойынша ҧсыныстар мен ережелерді тіркеу, 

қабылдау және дайындау тәртібі». 

Қазақстан территориясында қолданылатын стандарттар бойынша 

нормативті қҧжаттар тізімі мен жалпы талаптар Қазақстан Республикасының 

«Стандарттау туралы» Заңында бекітілген. Оларға жататындар: 

-Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты – МЕСТ КАЗ; 

-белгіленген тәртіпте қолданылатын халықаралық (аймақтық) 

стандарттар; 

-жалпы республикалық техника-экономикалық ақпаратты топтастыру; 

-салалар стандарты; 

-кәсіпорындар стандарты; 

-инженерлік қоғамдар және басқа да қоғамдық бірлестіктердің стандарты; 

-стандарттау бойынша нормалар мен ережелер. 

Сертификациялау— бҧл, процесс немесе қызметтін берілген талаптарға 

сай екенін анықтайтын, ҥшінші жақтың жазбаша берген кепілі. 

Ӛнімді сертификациялау 

– бҧл ӛнімнің берілген талаптарға сай екенін растау бойынша қызмет. 
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ТАҚЫРЫП 8. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУДЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ 

ЖӘНЕ ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫН ҦТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Жоспар: 

1. Қазақстан Республикасының Ҥкiметi қоршаған ортаны қорғау және 

табиғат пайдалану саласындағы рӛлі 

2. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның қҧзыретi: 

3. Арнайы уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың қҧзыретi: 

4. Экологиялық сараптаманың мақсаттары 

 

Қазақстан Республикасының Ҥкiметi қоршаған ортаны қорғау және 

табиғат пайдалану саласында: 

1) қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану, 

қалдықтармен жҧмыс iстеу саласындағы мемлекеттiк саясаттың негiзгi 

бағыттарын, оларды жҥзеге асыру жӛнiндегi стратегиялық шараларды 

әзiрлейдi; 

2) мемлекеттiк экологиялық бағдарламаларды және табиғат 

пайдаланудың тҥрлi бағыттары бойынша, сондай-ақ климатты және Жердiң 

озон қабатын қорғау саласындағы бағдарламаларды әзiрлейдi; 

3) табиғат пайдаланудың әралуан тҥрлерi бойынша тҧжырымдамаларды 

мақҧлдайды; 

4) табиғи ресурстарды Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгiленген тәртiппен табиғат пайдалануға беру туралы шешiмдер қабылдайды; 

5) республикалық деңгейде және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда 

қоршаған ортаны қорғау жӛнiндегi бағдарламаларды бекiтедi; 

6) табиғи ресурстардың әрбiр тҥрiнiң мемлекеттiк есебiн, мемлекеттiк 

кадастрлары мен мемлекеттiк мониторингiн жҥргiзу тәртiбiн айқындайды; 

7) мыналарды: 

-қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық регламенттердi; 

-ең озық қолжетiмдi технологиялар тiзбесiн; 

-эмиссиялар нормативтерi белгiленетiн және қоршаған ортаға эмиссиялар 

ҥшiн ақы алынатын ластаушы заттар мен қалдық тҥрлерiнiң тiзбесiн; 

-қоршаған ортаны қорғау саласындағы лицензияланатын қызмет тҥрiне 

қойылатын бiлiктiлiк талаптарын; 

-қоршаған ортаға эмиссияларды қысқартуға арналған квоталар мен 

мiндеттемелердi сату тәртiбiн; 

-ластану учаскелерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн жҥргiзу тәртiбiн; 

-қоршаған ортаға эмиссиялар ҥшiн тӛлемақының базалық және шектi 

ставкаларын; 

-қоршаған ортаны ластаудан келтiрiлген залалды экономикалық бағалау 

ережелерiн бекiтедi; 

8) мыналарды: 

-шаруашылық және ӛзге де қызметтiң экологиялық қауiптi тҥрлерiнiң 

тiзбесiн; 
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-айрықша экологиялық, ғылыми және мәдени маңызы бар қоршаған 

ортаны қорғау объектiлерiнiң тiзбесiн; 

-қоршаған ортаны қорғау саласындағы жобалардың ашық конкурстарын 

ӛткiзу тәртiбiн; 

-сот шешiмiмен республикалық меншiкке тҥстi деп танылған иесiз қауiптi 

қалдықтарды басқару тәртiбiн; 

-қалдықтарды орналастыру полигондарын жою қорларын қалыптастыру 

тәртiбiн айқындайды; 

9) мыналарды: 

- қоршаған орта сапасының нысаналы кӛрсеткiштерiн айқындау тәртiбiн; 

-кешендi экологиялық рҧқсаттар беру тәртiбiн және қоршаған ортаға 

эмиссияларға рҧқсаттардың орнына кешендi экологиялық рҧқсаттар алу мҥмкiн 

болатын ӛнеркәсiп объектiлерi ҥлгiлерiнiң тiзбесiн; 

-парниктiк газдарды атмосфераға шығаруды шектеудiң, тоқтата тҧрудың 

немесе азайтудың тәртiбiн; 

-озон қабатын бҧзатын және қҧрамында солардың ӛнiмдерi бар заттарды 

импорттауға, экспорттауға, озон қабатын бҧзатын заттарды пайдалана отырып 

жҧмыстар жҥргiзуге, қҧрамында озон қабатын бҧзатын заттар бар жабдықтарды 

жӛндеуге, монтаждауға, оларға қызмет кӛрсетуге рҧқсат беру тәртiбiн; 

-парниктiк газдарды атмосфераға шығаруды және озон қабатын бҧзатын 

заттарды тҧтыну кӛздерiн мемлекеттiк есепке алу тәртiбiн; 

-аумақтардың экологиялық жағдайын бағалау критерийлерiн; 

-жердi бағалаудың экологиялық критерийлерiн; 

-Каспий теңiзiнiң солтҥстiк бӛлiгiндегi мемлекеттiк қорық аймағының 

шекарасын; 

-қалдықтарды әкелу, әкету және транзиттеу тәртiбiн белгiлейдi; 

10) халықаралық ынтымақтастықты жҥзеге асырады; 

11) аумақты тӛтенше экологиялық жағдай аймағы деп жариялайды және 

тӛтенше экологиялық жағдай аймағы қҧқықтық режимiнiң қолданысын тоқтату 

туралы шешiм қабылдайды. 

2.Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган: 

1) бiртҧтас мемлекеттiк экологиялық саясатты жҥргiзедi және қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы бағдарламалардың орындалуын ҧйымдастырады; 

2) ӛз қҧзыретi шегiнде орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың 

қоршаған ортаны қорғауды жҥзеге асыру бӛлiгiндегi қызметiн ҥйлестiредi; 

3) климатты және Жердiң озон қабатын қорғау саласында мемлекеттiк 

басқаруды жҥзеге асырады; 

4) жеке және заңды тҧлғалардың климатты және Жердiң озон қабатын 

қорғау, биоәртҥрлiлiктi сақтау, жердiң шӛлейттенуi мен жҧтаңдауы 

саласындағы қызметiн ҥйлестiрудi ӛз қҧзыретi шегiнде жҥзеге асырады; 

5) ӛз қҧзыретi шегiнде шаруашылық және ӛзге де қызмет бойынша 

экологиялық нормативтер мен экологиялық талаптарды бекiтедi немесе 

келiседi; 
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6) қоршаған орта сапасының нысаналы кӛрсеткiштерi бағдарламаларын 

әзiрлейдi; 

7) қоршаған ортаны қорғау жӛнiндегi ӛңiрлiк бағдарламалар мен iс-

шаралар жоспарларын келiседi; 

8) экологиялық рҧқсаттар бередi, оларда қоршаған ортаға арналған 

эмиссияларға лимиттер белгiлейдi; 

9) мемлекеттiк экологиялық бақылауды жҥзеге асырады; 

10) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жҧмыстарды орындауға және 

қызметтер кӛрсетуге лицензиялар берудi жҥзеге асырады; 

11) табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы лицензияларды, 

рҧқсаттарды, шарттарды (келiсiмшарттарды) ӛз қҧзыретi шегiнде келiседi; 

12) ӛз қҧзыретi шегiнде мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жҥргiзедi, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасында экологиялық сараптаманы жҥзеге асыру 

жӛнiндегi қызметтi ҥйлестiредi және оған әдiстемелiк басшылықты жҥзеге 

асырады; 

13) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы бҧзылған 

жағдайда мемлекеттiк экологиялық сараптама қорытындысын керi қайтарып 

алу және оны жою қҧқығымен, жергiлiктi атқарушы органдардың лауазымды 

адамдарының мемлекеттiк экологиялық сараптаманы ҧйымдастыру және 

жҥргiзу қызметiне бақылауды жҥзеге асырады; 

14) мiндеттi экологиялық аудит жҥргiзу туралы шешiм қабылдайды және 

міндетті экологиялық аудит жҥргізу туралы қорытындының нысанын бекiтедi; 

15) қоршаған орта жай-кҥйiнiң мемлекеттiк мониторингiн және 

мониторингтiң жекелеген арнайы тҥрлерiн жҥргiзудi ҧйымдастырады, сондай-

ақ Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк 

жҥйесiн жҥргiзудi ҥйлестiредi; 

16) Табиғи ресурстар кадастрларының бiрыңғай жҥйесiн жҥргiзедi; 

17) Ӛндiрiс және тҧтыну қалдықтарының мемлекеттiк кадастрын 

жҥргiзудi ҧйымдастырады; 

18) Зиянды заттарды, радиоактивтi қалдықтарды кӛмудiң және сарқынды 

суларды жер қойнауына жiберудiң мемлекеттiк кадастрын жҥргiзудi 

ҧйымдастырады және оны жҥргiзу жӛнiндегi нҧсқаулық-әдiстемелiк 

қҧжаттарды бекiтедi; 

19) қоршаған ортаның ластану учаскелерiн мемлекеттiк есепке алуды 

ҧйымдастырады; 

20) Парниктiк газдардың мемлекеттiк кадастрын және Озон қабатын 

бҧзатын заттарды тҧтынудың мемлекеттiк кадастрын жҥргiзудi 

ҧйымдастырады; 

21) озон қабатын бҧзатын және қҧрамында солардың ӛнiмдерi бар 

заттарды импорттауға, экспорттауға, озон қабатын бҧзатын заттарды пайдалана 

отырып жҧмыстар жҥргiзуге, қҧрамында озон қабатын бҧзатын заттар бар 

жабдықтарды жӛндеуге, монтаждауға, оларға қызмет кӛрсетуге рҧқсат бередi; 
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22) Табиғат пайдаланушылардың және қоршаған ортаны ластау 

кӛздерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн жҥргiзедi және оларды есепке алу тәртiбiн 

белгiлейдi; 

23) Экологиялық ақпараттың мемлекеттiк қорын жҥргiзудi 

ҧйымдастырады, қоршаған ортаға әсердi бағалау рәсiмiне және белгiленiп 

отырған шаруашылық және ӛзге де қызмет бойынша шешiмдер қабылдау 

процесiне қатысты экологиялық ақпаратқа қол жеткiзу мерзiмдерi мен тәртiбiн 

белгiлейдi; 

24) ең озық қолжетiмдi технологиялар тiзбесiн әзiрлейдi және олардың 

тiзiлiмiн жҥргiзудi ҧйымдастырады; 

25) әр тҥрлi дәрежедегi полигондарда орналастыру ҥшiн қалдықтар 

тiзбесiн айқындайды; 

26) қоршаған ортаны қорғау саласындағы техникалық регламенттердi 

әзiрлейдi; 

27) мемлекеттiк экологиялық бақылауды ҧйымдастыру мен жҥргiзуге 

қатысты қҧжаттардың нысандарын әзiрлейдi және бекiтедi; 

28) мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзу тәртiбiн қоса алғанда, 

қоршаған ортаға әсердi бағалау және мемлекеттiк экологиялық сараптама 

жҥргiзу жӛнiндегi нҧсқаулық-әдiстемелiк қҧжаттарды әзiрлейдi және бекiтедi; 

29) мыналарды: 

-қоршаған ортаға эмиссиялардың нормативтерiн айқындау әдiстемесiн; 

қалдықтар сыныптамасын; 

-қауiптi қалдықтар бойынша есеп беру нысанын; 

-табиғат пайдалану шарттарын қоршаған ортаға эмиссияларға берiлетiн 

рҧқсаттарға енгiзу тәртiбiн, қоршаған ортаны эмиссияларға рҧқсат беру 

мәселелерi бойынша қҧжаттардың нысандарын және оларды толтыру тәртiбiн; 

-қоршаған ортаны қорғау жӛнiндегi iс-шаралардың ҥлгiлiк тiзбесiн; 

- қоршаған ортаға эмиссиялар ҥшiн тӛлемақыны есептеу әдiстемесiн; 

-жергiлiктi атқарушы органдардың лауазымды тҧлғаларының 

экологиялық сараптама саласындағы қызметiне бақылауды жҥзеге асыру 

ережесiн; 

-мемлекеттiк экологиялық сараптама қорытындысының нысанын; 

- техникалық реттеу саласындағы сараптама кеңесiнiң қҧрамын және 

оның ережесiн; 

- Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай 

мемлекеттiк жҥйесiн жҥргiзу жӛнiнде ақпарат алмасудың тiзбелерiн, 

нысандарын және мерзiмiн; 

-топырақтағы химиялық заттардың жол берiлетiн шектi шоғырлануын; 

- ӛндiрiстiк экологиялық бақылау бағдарламаларын келiсу тәртiбiн 

бекiтедi және ӛндiрiстiк экологиялық бақылау нәтижелерi жӛнiндегi есептiлiкке 

қойылатын талаптарды белгiлейдi; 

30) мыналарды: 

-қоғамдық тыңдау ӛткiзу тәртiбiн; 
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-парниктiк газдар шығарудың және озон қабатын бҧзатын заттарды 

тҧтынудың шектi нормативтерiн әзiрлеу мен бекiту тәртiбiн; 

-парниктiк газдар шығарындыларын және озон қабатын бҧзатын заттарды 

тҥгендеу тәртiбiн; 

31) мемлекеттiк экологиялық бақылау органдары жҥйесiндегi 

зертханалық-талдамалық бақылау қызметтерiнiң жҧмысын жетiлдiредi; 

32) су объектiлерiн кешендi пайдалану мен қорғаудың бассейндiк 

схемаларын келiсуге, бассейндiк келiсiмдердi дайындауға, су объектiлерiн 

пайдалану, молықтыру және қорғау жӛнiндегi мемлекеттiк (ӛңiрлiк және 

бассейндiк) бағдарламалар әзiрлеуге, сондай-ақ ӛз қҧзыретi шегiнде су 

ресурстарын басқарудың бассейндiк принципiн iске асыруға қатысады; 

33) қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықты жҥзеге асырады; 

34) қоршаған ортаны қорғау саласында келiсiмдер, меморандумдар 

жасасады; 

35) Ҧлттық экологиялық атласты әзiрлеудi және жариялауды 

ҧйымдастырады; 

36) мемлекеттiк экологиялық сараптамадан ӛткен нормативтiк қҧқықтық 

актiлер жобаларының тiзiлiмiн жҥргiзедi; 

37) осы Кодексте кӛзделген ӛзге де ӛкiлеттiктердi жҥзеге асырады. 

3.Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, молықтыру және 

пайдалану саласындағы арнайы уәкiлеттi мемлекеттiк органдар мыналар болып 

табылады: 

1) су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк 

орган; 

2) жер ресурстарын басқару жӛнiндегi орталық уәкiлеттi орган; 

3) орман шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган; 

4) жануарлар дҥниесiн қорғау, молықтыру және пайдалану саласындағы 

уәкiлеттi мемлекеттiк орган; 

5) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уәкiлеттi 

мемлекеттiк орган; 

6) жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жӛнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк 

орган; 

7) табиғи және техногендiк сипаттағы тӛтенше жағдайлар саласындағы 

уәкiлеттi мемлекеттiк орган; 

8) халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы 

уәкiлеттi мемлекеттiк орган; 

9) ветеринария саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган; 

10) ӛсiмдiктердi қорғау мен олардың карантинi саласындағы уәкiлеттi 

мемлекеттiк орган; 

11) атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган. 

Арнайы уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың қҧзыретi Қазақстан 

Республикасының Жер, Су және Орман кодекстерiнде, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы, мҧнай 
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туралы, жануарлар дҥниесiн қорғау, молықтыру және пайдалану туралы, 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы, азаматтардың денсаулығын сақтау 

және халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы, табиғи және 

техногендiк сипаттағы тӛтенше жағдайлар, қауiптi ӛндiрiстiк oбъектiлердегi 

ӛнеркәсiптiк қауiпсiздiк, ветеринария, ӛсiмдiктердi қорғау мен олардың 

карантинi, атом энергиясын пайдалану және радиациялық туралы заңдарында 

белгiленедi. 

Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

жергiлiктi ӛкiлдi органдарының қоршаған ортаны қорғау саласындағы қҧзыретi 

Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

жергiлiктi ӛкiлдi органдары (бҧдан әрi – жергiлiктi ӛкiлдi органдар) қоршаған 

ортаны қорғау саласында: 

1) тиiстi аумақтардағы қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалану 

жӛнiндегi бағдарламаларды, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мен сауықтыру 

жӛнiндегi шығыстарды бекiтедi; 

2) ӛз қҧзыретi шегiнде қалдықтарды басқару жӛнiндегi бағдарламаларды 

бекiтедi; 

3) ӛз қҧзыретi шегiнде қоршаған орта сапасының нысаналы 

кӛрсеткiштерiн бекiтедi; 

4) жергiлiктi атқарушы органдар мен заңды тҧлғалар басшыларының 

қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдаланудың жай-кҥйi туралы есептерiн 

тыңдайды; 

5) ӛз қҧзыретi шегiнде табиғат пайдалану ережелерiн қабылдайды, оны 

бҧзғаны ҥшiн әкiмшiлiк жауапкершiлiк кӛзделедi; 

6) қоршаған ортаға эмиссиялар ҥшiн тӛлемақы ставкаларын белгiлейдi. 

Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

жергiлiктi атқарушы органдарының қоршаған ортаны қopғaу саласындағы 

қҧзыретi: 

Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

жергiлiктi атқарушы органдары (бҧдан әрi – жергiлiктi атқарушы органдар) 

қоршаған ортаны қорғау саласында: 

1) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiлген 

қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалану жӛнiндегiiс-шаралар және 

олардың тиiстi аумақтарда iске асырылуы кӛзделетiн бағдарламалар мен ӛзге де 

қҧжаттар әзiрлеудi ҧйымдастырады; 

2) мемлекеттiк экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық 

сараптамалардың қорытындылары негiзiнде ӛз қҧзыретi шегiнде 

кәсiпорындарды, қҧрылыстар мен ӛзге де объектiлердi салуға немесе 

реконструкциялауға тыйым салады немесе рҧқсат бередi; 

3) ӛз қҧзыретi шегiнде шаруашылық қызмет объектiлерiнiң мемлекеттiк 

экологиялық сараптамасын ҧйымдастырады және жҥргiзедi; 

4) мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзу кезiнде қоғамдық тыңдау 

ҧйымдастырады; 
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5) қоршаған ортаны қорғау саласында қҧжаттар әзiрлеу жӛнiнде 

ҧсыныстар енгiзедi, мҧндай қҧжаттардың бастамашылық жобаларын қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның қарауына бередi; 

 

6) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жҧмыстарды орындауға және 

қызметтер кӛрсетуге лицензиясы бар штаттан тыс сарапшыларды (жеке және 

заңды тҧлғаларды) сараптамалық жҧмыстар жҥргiзуге тартады; 

7) ӛз қҧзыретi шегiнде қоршаған орта сапасының нысаналы 

кӛрсеткiштерiн әзiрлейдi; 

8) қалдықтарды басқару жӛнiнде бағдарламалар әзiрлеудi 

ҧйымдастырады және олардың орындалуын қамтамасыз етедi; 

9) ӛндiрiс және тҧтыну қалдықтарын орналастыру жӛнiндегi 

объектiлердiсалуға жер учаскелерiн бӛледi; 

10) қалдықтарды жою және орналастыру жӛнiндегi объектiлердi салуды 

қамтамасыз етедi; 

11) коммуналдық қалдықтармен жҧмыс iстеу кезiнде экологиялық 

талаптардың сақталуын қамтамасыз етедi; 

12) қалдықтардың пайда болу кӛлемдерiн бақылауды жҥзеге асырады 

және қалдықтардың пайда болу кӛлемдерiн азайтуға, олардың қайтадан немесе 

баламалы тҥрде пайдаланылу деңгейiн арттыруға және кӛмiлуге тиiс қалдықтар 

кӛлемiн қысқартуға бағытталған iс-шаралар мен экономикалық 

ынталандырулар әзiрлейдi; 

13) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен 

табиғи ресурстарды табиғат пайдалануға беру туралы шешiм қабылдайды; 

14) тиiстi аумақта тҧрған табиғат объектiлерiнiң жай-кҥйi туралы 

халықты хабардар етудi жҥзеге асырады; 

15) қоғамдық экологиялық сараптама жҥргiзудiң тiркелуiн жҥзеге 

асырады; 

16) қоршаған ортаны қорғау саласындағы инвестициялық жобаларды 

әзiрлейдi және оларды қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттiорганға 

табыс етедi. 

4.    Экологиялық сараптама: 

1) жоспарланып отырған басқарушылық, шаруашылық, инвестициялық, 

норма шығару және ӛзге де қызметтiiске асырудың қоршаған орта мен 

халықтың денсаулығына ықтимал терiс зардаптарын айқындау және шектеу; 

2) экономикалық даму мен қоршаған ортаны қорғау мҥдделерiнiң 

балансын сақтау, сондай-ақ табиғат пайдалану процесiнде ҥшiншiтараптарға 

залал келтiрудi болдырмау мақсатында жҥргiзiледi. 

Мiндеттi мемлекеттiк экологиялық сараптамаға мыналар жатады: 

1) жоспарланып отырған шаруашылық және ӛзге де қызмет жобалары 

және оларға iлеспе, Жер туралы кодекстің37-бабында айқындалған кезеңдерге 

сәйкес қоршаған ортаға әсердi бағалау материалдары; 

2) табиғат пайдалану мәселелерiне қатысты жоспарлау алдындағы және 

жобалау алдындағы қҧжаттаманың барлық тҥрлерi, болжамдардың, 
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экологиялық және ӛзге де бағдарламалардың жобалары, мемлекеттiк органдар 

мен ҧйымдар қызметi негiзгi бағыттарының тҧжырымдамалары, мемлекеттiк 

инвестициялық бағдарламалар, шарттар, келiсiмшарттар, оның iшiнде меншiк 

және жекешелендiру нысандарын ӛзгертуге қатыстылары; 

3) қолданыстағы oбъектiлер ҥшiн қоршаған ортаға әсердi бағалау 

материалдарымен қоса реконструкциялау жобалары; 

4) қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерiнiң жобалары; 

5) iске асырылуы қоршаған ортаға терiс әсерлерге әкеп соғуы мҥмкiн 

Қазақстан Республикасының нормативтiк қҧқықтық актiлерiнiң жобалары, 

нормативтiк-техникалық және нҧсқаулық-әдiстемелiк қҧжаттардың жобалары; 

6) кәсiпорындарды, объектiлер мен кешендердi, ғимараттар мен 

қҧрылыстарды орналастыруға, салуға, реконструкциялауға, дамытуға, 

техникалық қайта жарақтауға, қайта бейiмдеуге, жоюға арналған техникалық-

экономикалық негiздемелер (есептер) және жобалар, жануарлар мен ӛсiмдiктер 

дҥниесi ресурстарын ӛндiру мен пайдалануға арналған биологиялық 

негiздемелер; 

7) аумақтарды ҧйымдастыру схемаларының жобалары; 

8) қалалар мен аумақтарды, оның iшiнде арнайы экономикалық аймақтар 

аумақтарын және шаруашылық қызметтi жҥргiзудiң айрықша режимiндегi 

аумақтарды салудың (дамытудың) бас жоспарларының жобалары; 

9) осы аумақтарға ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, экологиялық 

зiлзала аймағы немесе тӛтенше экологиялық жағдай аймағы қҧқықтық 

мәртебесiн берудi негiздейтiн, аумақтар учаскелерiн кешендi экологиялық 

зерттеу материалдары, сондай-ақ осы аумақтарды оңалту бағдарламалары; 

10) кӛршiлес мемлекеттердiң қоршаған ортасына әсер етуi мҥмкiн немесе 

оны жҥзеге асыру ҥшiн кӛршiлес мемлекеттермен ортақ табиғи ресурстарды 

пайдалану қажет болатын немесе кӛршiлес мемлекеттердiң халықаралық 

шарттарда белгiленген мҥдделерiн қозғайтын шаруашылық және ӛзге де қызмет 

жобалары; 

11) жаңа техникаға, технологияларға, материалдар мен заттарға, соның 

iшiнде шетелден сатып алынатындарына қойылатын экологиялық талаптарды 

негiздейтiн қҧжаттама; 

12) табиғи ресурстарды пайдалануға және (немесе) алуға рҧқсаттар 

(лицензиялар) берудi негiздейтiн қҧжаттама. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама объектiлерi мынадай жағдайларда: 

1) экологиялық сараптама объектiсi бҧрын жҥргiзiлген мемлекеттiк 

экологиялық сараптама ескертпелерi бойынша жетiлдiрiлген; 

2) мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан 

кейiн жобалау және ӛзге де қҧжаттамаға ӛзгерiстер енгiзiлген жағдайда; 

3) сот шешiмiнiң негiзiнде, қайтадан мемлекеттiк экологиялық 

сараптамадан ӛтедi. 

3. Мемлекеттiк экологиялық сараптама объектiлерi Жер туралы 

кодекстің40-бабында келтiрiлген объектiлердiң сыныпталуына сәйкес I, ІІ, III, 

IVсанаттарға бӛлiнедi. 
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I санатқа орталық мемлекеттiк органдар әзiрлейтiн нормативтiк қҧқықтық 

актiлердiң жобалары да, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 6-9) және 11) 

тармақшаларында аталған объектiлер жатқызылады. 

II санатқа жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының нормативтiк 

қҧқықтық актiлерiнiң жобалары, ӛңiрлiк жоспарлар мен бағдарламалардың 

жобалары, облыстық және аудандық маңызы бар аумақтарда қҧрылыс салудың 

бас жоспарларының жобалары да жатады. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жҥзеге асыратын органдар: 

1. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкiлеттiорган және ӛз қҧзыретi шегiнде жергiлiктi атқарушы 

органдар жҥзеге асырады. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы I санат объектiлерiне – қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы орган, II және III санат 

объектiлерiне – қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның 

аумақтық органдары, IV санат объектiлерiне жергiлiктi атқарушы органдар 

жҥргiзеді. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жҥргiзу тәртiбi: 

Мемлекеттiк экологиялық сараптамаға қҧжаттаманы: 

1) белгiленiп отырған басқарушылық, шаруашылық, инвестициялық және 

ӛзге де қызметтiң тапсырыс берушiсi (инвестор); 

2) мемлекеттiк экологиялық сараптамаға жататын нормативтiк қҧқықтық 

актiлердiң, жоспарлар мен бағдарламалардың жобаларын әзiрлеудi жҥргiзетiн 

мемлекеттiк органның басшысы табыс етедi. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзудiң тәртiбiн қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган айқындайды. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жҥргiзу мерзiмi мемлекеттiк 

экологиялық сараптаманы жҥзеге асыратын органдарға алдын ала сараптамадан 

ӛткен қажеттi барлық қҧжаттама берiлген кезден бастап ҥш айдан аспауға тиiс. 

Алдын ала сараптамадан ӛткiзу мерзiмi қҧжаттаманың мемлекеттiк 

экологиялық сараптамаға келiп тҥскен кҥнiнен бастап екi аптадан аспауға тиiс. 

Табыс етiлген қҧжаттама толық болмаған жағдайда ол табыс еткен тҧлғаға 

қайтарылуға жатады. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманың қорытындысы оны жҥргiзу 

нәтижелерi бойынша берiледi. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң қорытындысы экологиялық 

сараптама объектiсiн iске асыру жӛнiнде шешiм қабылдауға болатындығы мен 

мҥмкiндiгi туралы тҧжырымдарды қамтиды. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманың терiс қорытындысы болған 

кезде тапсырысшы сараптамаға ҧсынылған материалдарды сараптамалық 

қорытындының ҧсыныстары мен ескертпелерiне сәйкес пысықтауды 

қамтамасыз етуге және ол белгiлеген мерзiмде барлық материалдарды қайтадан 

экологиялық сараптамаға табыс етуге не белгiленiп отырған қызметiнен бас 

тартуға мiндеттi. 



 

54 
 

 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзу мiндеттi болатын 

шаруашылық және ӛзге де қызмет жобаларын мемлекеттiк экологиялық 

сараптаманың оң қорытындысынсыз банктердiң және ӛзге де қаржы 

ҧйымдарының қаржыландыруына және iске асыруына тыйым салынады. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама қорытындысына Қазақстан 

Республикасының, облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

Бас мемлекеттiк экологиялық сарапшысы не ӛз қҧзыретi шегiнде жергiлiктi 

атқарушы органның сараптама бӛлiмшесiнiң басшысы қол қояды. 

Жобалық қҧжаттамаға мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң 

қорытындысы берiлген кҥнiнен бастап бес жыл iшiнде қолданыста болады. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жҥзеге асыратын сарапшылық 

бӛлiмшелерi басшыларының: 

1) мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзу ҥшiн белгiленген 

тәртiппен экологиялық сарапшылық комиссияларын, топтарын қҧруға, 

жҧмысқа қатысуға отандық және шетелдiк мамандарды, сондай-ақ заңды 

тҧлғаларды тартуға; 

2) сарапшылық бӛлiмшелерiнiң, қҧрылатын комиссиялар мен топтардың 

қызметiне бақылау жасауды жҥзеге асыруға; 

3) мемлекеттiк экологиялық сараптаманың сараптама кеңестерiн 

басқаруға, олардың қызметiн ҧйымдастыруға; 

4) мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзу әдiстерiн айқындауға; 

5) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына 

сай келмейтiн, мемлекеттiк экологиялық сараптамаға ҧсынылған 

материалдарды қабылдамай тастауға; 

6) есептеулерде қате және басқа да олқылықтар жiберiлген, оны тҥзету 

қосымша зерттеулердi, iздестiру жҧмыстарын не қосымша қаражат бӛлудi 

қажет ететiн қҧжаттар мен материалдарды пысықтау ҥшiн қайтаруға; 

7) мемлекеттiк экологиялық сараптама қорытындыларына қол қоюға; 

8) сараптама объектiсiн iске асырудың қоршаған ортаға жағымсыз 

зардаптарын куәландыратын мән-жайлар анықталған не тапсырыс берушi 

жоғарыда аталған қорытынды талаптарын орындамаған кезден бастап бiр ай 

iшiнде бҧрын берiлген мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң 

қорытындыларын керi қайтарып алуға; 

9) мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзуге қажеттiқосымша 

материалдарды сҧратуға; 

10) мемлекеттiк экологиялық сараптаманың оң қорытындысы алынбаған 

объектiлер туралы мәлiметтердi банктер мен ӛзге де қаржы ҧйымдарына табыс 

етуге; 

11) Қазақстан Республикасы заңнамасының бҧзылуына кiнәлi тҧлғаларды 

жауапқа тарту туралы мәселелердi шешу ҥшiн тиiстi материалдар дайындап, 

қҧқық қорғау органдары мен ӛзге де органдарға тапсыруға қҧқығы бар. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның сараптама 

бӛлiмшелерiнiң басшылары Қазақстан Республикасының, облыстардың 
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(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) Бас мемлекеттiк экологиялық 

сарапшылары болып табылады. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы ҧйымдастыру мен жҥргiзу кезiнде 

сараптама бӛлiмшелерiнiң басшылары тәуелсiз болады және Қазақстан 

Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес iс-әрекет жасайды. 

Сарапшылық бӛлiмшелерi басшыларының тәуелсiздiгi қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы уәкiлеттiорган және жергiлiктi атқарушы органдар 

бекiткен, оларды тағайындау және босату тәртiбi мен Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн ӛзге де шарттарды қамтитын 

солар туралы ережелермен қамтамасыз етiледi. 

Арнаулы бiлiмiбар және экологиялық сараптама жҥргiзуге қажеттi 

жеткiлiктi тәжiрибесi бар және мемлекеттiк экологиялық сараптама органы 

белгiлеген тәртiппен мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзуге тартылған 

адам мемлекеттiк экологиялық сараптама сарапшысы болып табылады. 

Экологиялық сараптама жасалуға тиiстi қҧжаттама тапсырыс берушiнiң 

ӛкiлi немесе мемлекеттiк экологиялық сараптама объектiсiн әзiрлеушi, сондай-

ақ тапсырыс берушiмен немесе әзiрлеушiмен еңбек немесе ӛзге де шарттық 

қатынаста тҧрған заңды және жеке тҧлғалар мемлекеттiк экологиялық 

сараптама сарапшысы бола алмайды. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама сарапшысы ӛзi жасаған сараптама 

ҥшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

Сарапшының мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзуге байланысты 

қызметiне мемлекеттiк органдардың, жеке, заңды тҧлғалардың және лауазымды 

адамдардың араласуына тыйым салынады. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама сарапшысы қҧқықтарының бҧзылуы 

сот және әкiмшiлiк тәртiппен қорғалуға тиiс, ал мҧндай жолсыздықтарға кiнәлi 

тҧлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. 

6. Мемлекеттiк экологиялық сараптама сарапшысының: 

1) мемлекеттiк экологиялық сараптама жасалатын объектiге жан-жақты 

және объективтiбаға беру ҥшiн мәнi бар қосымша материалдар табыс етiлуiн 

талап етуге; 

2) экологиялық сараптама жҥргiзуге мамандарды қосымша тартуға; 

3) сараптама жҧмысын, әдiснамасын ҧйымдастыруды жетiлдiру, оны 

жҥзеге асыру тәртiбi мен принциптерi жӛнiнде ҧсыныстар енгiзуге; 

 

4) мемлекеттiк экологиялық сараптама объектiсi жӛнiнде, мемлекеттiк 

экологиялық сараптама қорытындысына қоса тiркелетiн ерекше пiкiр 

қалыптастыруға қҧқығы бар. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама сарапшысы: 

1) мемлекеттiк экологиялық сараптаманың кешендi, объективтi және 

сапалы жҥргiзiлуiн қамтамасыз етуге; 

2) Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының талаптарын 

сақтауға; 
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3) қолданылып жҥрген нормалар мен ережелер негiзiнде мемлекеттiк 

экологиялық сараптама жҥргiзуге; 

4) мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жҥзеге асырудың белгiленген 

мерзiмi мен тәртiбiн сақтауға; 

5) мемлекеттiк экологиялық сараптаманың дәлелдi қорытындыларын 

дайындап, оларды сараптама объектiсiн iске асыру туралы шешiм қабылдайтын 

органдарға және тапсырысшыларға уақтылы беруге; 

6) сараптама жасалатын объектiлердi одан әрi қарауға қабылдамаған не 

оларды негiздейтiн материалдар пысықтауға қайтарылған кезде мемлекеттiк 

экологиялық сараптаманың қорытындысын объективтi бағалап, дәлелдi тҥрде 

негiздеуге; 

7) материалдардың сақталуын қамтамасыз етуге және ӛзiнiң қҧпия 

қҧжаттарға қатысты әрекеттерiн олардың иесiмен келiсуге, ӛзiне сенiп 

тапсырылған мәлiметтердiң жария етiлуiне жол бермеуге мiндеттi. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзу процесiне сырттан 

сарапшылар тарту: 

 Мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзу сырттан сарапшылар тартуды 

талап еткен жағдайда, мемлекеттiк экологиялық сараптама органдарының 

сараптамалық қорытындылар алу ҥшiн басқа мемлекеттiк органдарға, ӛзге де 

ҧйымдарға, сондай-ақ жекелеген мамандарға ӛтiнiш жасауға қҧқығы 

бар.Сырттан сарапшылар тартуды қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы 

заңнамасына сәйкес жҥзеге асырады.Мемлекеттiк экологиялық сараптамадан 

ӛткен нормативтiк қҧқықтық актiлер жобаларының тiзiлiмi.Қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы уәкiлеттi орган мемлекеттiк экологиялық сараптамадан 

ӛткен нормативтiк қҧқықтық актiлердiң тiзiлiмiн жҥргiзудi жҥзеге асырады 

және оларға тiркеу нӛмiрлерiн бередi. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның жанынан 

консультациялық-кеңесшi органдар болып табылатын және ӛздерi туралы 

ережелерге сәйкес әрекет ететiн мемлекеттiк экологиялық сараптаманың 

сарапшылық кеңестерi қҧрылады. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның мемлекеттiк 

экологиялық сараптамасының сарапшылық кеңестерi туралы ережелердi және 

олардың жеке қҧрамдарын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi 

органның басшысы бекiтедi. 

Функциялары қоршаған ортаны қорғаумен байланысты мемлекеттiк 

органдардың лауазымды адамдары, ғылыми-зерттеу мекемелерiнiң, жоғары оқу 

орындарының ғалымдары, практик-мамандар мен жҧртшылық ӛкiлдерi 

мемлекеттiк экологиялық сараптаманың сарапшылық кеңестерiне мҥше бола 

алады. 
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4. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманың сарапшылық кеңестерiнiң 

қарауына: 

1) экологиялық сараптама жҥргiзу кезiнде экологиялық қауiпсiздiктi 

қамтамасыз етудiң, қоршаған ортаны қорғаудың, табиғи ресурстарды пайдалану 

мен молықтырудың кҥрделi проблемаларын талқылау; 

2) мемлекеттiк экологиялық сараптаманың экологиялық қауiптiлiгi 

жоғары объектiлерге қатысты қорытындыларын қарау жатады. 

Қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерiнiң жобаларына мемлекеттiк 

экологиялық сараптама жҥргiзуге ӛтiнiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк 

экологиялық сараптама жҥргiзуге ӛтiнiмдi белгiленiп отырған қызметке 

тапсырыс берушi бҧқаралық ақпарат қҧралдарында мiндеттi тҥрде жариялауға 

тиiс. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптама жҥргiзу кезеңiнде барлық мҥдделi 

азаматтар мен қоғамдық бiрлестiктерге ӛз пiкiрiн бiлдiру мҥмкiндiгi берiледi. 

Iске асырылуы қоршаған ортаға және азаматтардың денсаулығына 

тiкелей ықпал етуi мҥмкiн жобалар бойынша қоғамдық тыңдау ӛткiзiледi. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган қоғамдық тыңдау 

ӛткiзу тәртiбiн белгiлейдi және онда: 

1) мҥдделi тҧлғалардың анықталуы; 

2) ақпарат пен консультация алуға болатын жердiң кӛрсетiлуi; 

3) халықты хабардар ету тәсiлiнiң кӛрсетiлуi (белгiлi бiр жерлерге 

афишалар iлу, газеттерге жариялау, жоспарларды, сызбаларды, кестелердi, 

графиктердi, ҥлгiлердi кӛрсете отырып кӛрмелер ҧйымдастыру); 

4) халыққа консультация берудi жҥзеге асыру тәсiлiнiң (жазбаша 

таныстыру, халыққа сҧрау салу) белгiленуi; 

5) қоғамдық тыңдау ӛткiзу мерзiмi айқындалуға тиiс. 
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ТАҚЫРЫП 9. ӚНДІРІСТІК ИНФРАҚҦРЫЛЫМНЫҢ МАЗМҦНЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 

 

Нарықтық экономиканың қажетті элементтерінің бірі болып оның 

инфрақҧрылымы жатады. Инфрақҧрылым – бҧл институттар ( ҧйымдар, фирма, 

мекемелер) жиынтығынан тҧрады және оның мән - мағынасы нарықтың дамуы 

мен қызмет жасауы ҥшін қалыпты жағдай қалыптастырып қызмет кӛрсетеді. 

Нарықтың инфрақҧрылымының элементіне – тауарлық , қор биржасы, 

еңбек биржасы, делдалдық және маркетингтік қызметтер , ақпараттық жҥйелер, 

коммерциялық банктер, кӛтерме сауда орталықтары, аукциондер, жәрмеңкелер 

және т.б. жатады. 

Нарықтық экономиканың бой кӛтеруі нарықтық инфрақҧрылым негізгі 

элементтерінің қалыптасуына мҥмкіндік жасайды. Қҧрылған обьектілер 

қалыпты экономикалық рыноктың қызметін қамтамасыз етуге тиіс. Оларға: 

- топтасқан тауарларды кӛтерме сауда жасау ҥшін сауда биржасы; 

- бағалы қағаздарды саудалау ҥшін қор биржасы; 

- ӛндіріс қҧрал-жабдығы мен тҧтыну заттарын сату ҥшін коммерциялық 

кӛтерме сауда кәсіпорындары; 

- акционерлік кәсіпорын мен бірлестіктер қаржысына қҧрылған қоймалар, 

элеватор, тоңазытқыш, транспорт шаруашылықтары; 

Дамыған нарықты инфрақҧрылым кәсіпкерліктің барынша пайдалы 

бағыттары мен нысандарын іздеуді едәуір жеңілдетеді.   

Кӛтерме сауда-бҧл бір фирманың екіншісіне тауарлардың ірі партиясын 

сатуы. Сауда және ӛнеркәсіп кәсіпкерлері мен сауда-коммерциялықтардың 

арасында,сондай-ақ мемлекеттік ҧйымдарымен жҥргізіледі.Әдетте бҧл дәстҥрлі 

кӛтерме сауда орталықтарында жҥзеге асады: арнайы кӛтерме нарығында, 

жәрмеңке, аукцион және тауар биржаларында. АҚШ-да 420 мыңға жуық 

кӛтерме сауда орталықтары бар және олар жалпы кӛлемі екі триллион 

доллардан астам сауда кӛлемін жҥргізеді.   

Кӛтерме қызметті ҧйымдастырудың жалпы ҥш категориясы бар: 

ӛндірушілердің кӛтерме қызметі; ӛз бетінше іс-әрекеттегі коммерциялық 

ҧйымдардың кӛтерме қызметі; ӛз бетінше іс-әрекеттегі коммерциялық 

ҧйымдардың кӛтерме қызметі; агент пен брокерлер арқылы кӛтерме қызмет.   

Кӛтерме сауда-бҧл тҧтынушыға тікелей кӛтерме саудагерлердің тауарды 

саудагерлердің тауарды сатуы.   

Сауданың ең маңызды объектілеріне ӛз ассортиментті арнайы 

магазиндер, сондай-ақ универсам, универмаг, кең профилді универсамдар 

жатады. Соңғы аталған объекті қалыпты универсамның сауда кӛлемі 

мӛлшерінен асып тҥседі және сатып алушыларды тамақ ӛнімдерімен толық 

қанағаттандыруға арналады. Сонымен қатар сауда кешендері бар, олар ӛздеріне 

универсам мен бӛлшек қойма –магазиндерін ендіреді. Бӛлшек сауда саласында 

дҥкеннен басқа әртҥрлі қызмет кӛрсететін бӛлшек кәсіпорындар да жатады: 

клуб, мейманхана, асхана, шаштараз, киім тазарту мекемесі т.б.  
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Бағалы қағаздар сауда-саттығының орталығы қор биржасы болады. Бҧл 

тҧрақты жҧмыс істейтін, тәртіптілікті катаң сақтайтын қаржы мекемесі немесе 

сатушы мен сатып алушы белгілі уақытта бір-бірін табатын тҧрақты орын. 

Биржалық комиссия экспертизасынан мҧқият ӛткен, айналымға шығарылып, 

оны реттеп отыратын қағаздарды қайта сатады. Сӛйтіп қор биржасы екінші 

аталатын бағалы қағаздар нарығына қызмет жасайды. Қор биржасы нарықты 

зерттеу және сегменттеудің негізгі элементі бола отырып, уақытша босаған 

ақша қорларын бағалы қағаздар арқылы сатуға мҥмкіндік туғызады. Сондай-ақ 

компаниялардың акциясы мен облигациясына нарықты қҧнды белгілейді. 

Бағалы қағаздарды биржада сату мен сатып алу биржалық курс негізінде жҥзеге 

асады.   

Биржалық курс дегеніміз-қор биржасы айналымындағы бағалы қағаздың 

сатылу бағасы. Биржалық курс дивиденд кӛлеміне тікелей, ал қарыз пайызының 

мӛлшеріне кері байланысты болады. Биржалық курстың кәдімгі акциясы 

облигация мен жеңілдетілген акцияға қарағанда кӛп болады. Оның табыс 

деңгейі алдын-ала белгілі емес, себебі конъюктураның тербелісіне ҧшыраған. 

Тіркелген биржалық курс биржалық бюллетенде жарық кӛрі, мерзімді 

басылымда қайта шығарады. Мҧндай курс сҧраным мен ҧсынымға байланысты 

және оған тӛленетін дивиденд мӛлшерінің әсері де ықпал етеді.   

Қор биржасы кӛп жағдайда жабық болады. Себебі қор саудасында қор 

мҥшелері ғана қатыса алады. Қор мҥшелері маклер мен диллерге бӛледі. Олар 

табысының бір бӛлігін биржада клиенттер тапсырмасын орындап, делдалдық 

операция жасау арқылы табады. Биржа мҥшелерінің қҧрамынан биржа комитеті 

сайланып, арнайы комиссия ҧйымдастырылады. Комиссия бағалы қағаздарды 

биржа операциясына жіберу туралы шешім қабылдайды.   

Бағалы қағаздар-иесіне табыс әкелетін, оның кәсіпорын мҥліктеріне 

қатысы барлығын куәландыратын коммерциялық документ.   

Бағалы қағаздардың тҥрлері келесі:   

- депозиттік сертификат;   

- жинақтық сертификат;   

- чек;   

-вексель;   

-аудармалы вексель (тратта);   

-акция;   

-облигация. 

Қазақстандық шаруашылық жҥйесінде инфрақҧрылымның роліне ҥлкен 

мән берілмесе де, «инфрақҧрылым» экономикалық категориясы ғылыми және 

шаруашылық айналымға ертерек және берік енген еді. Инфрақҧрылымның 

мәні, мазмҧны, қызметтер, қҧрылымы және басқа да маңызды бӛліктері ғалым-

экономистермен зерттелуде. 

«Инфрақҧрылым» тҥсінігі, латын сӛзінен шыққан infra-тӛмен, structure-

қҧрылыс, орналасуы деген сӛзді білдіреді. Қанша адам болса, сонша пікір 

болатынындай «инфрақҧрылым» экономикалық терминін алғаш енгізген 

Х.Зингер (ХХғ. 40-жылдарында) деген мәліметтер де бар, ӛйткені Х.Зингер 
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енгізген «overheadal capital» термині аударғанда инфрақҧрылым деген мғынаны 

білдіреді. Кейбір зерттеулерде бҧл тҥсінікті шаруашылық айналымға алғаш рет 

1955 жылы америкалық ғалым П.Н.Розенштейн-Родан енгізген деп беріледі. 

Осы ғалымнан бастап, батыстық теоретик-экономистер инфрақҧрылымды 

экономиканың негізгі салаларындағы жеке капитал айналымын қамтамасыз ету 

мен тҧрғындардың қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін қажетті қоғамдық 

ӛндірісті дамытудың жалпы шарттары ретінде тҥсіне бастады. 

Бірақ аталған зерттеушілерге дейін, инфрақҧрылымның экономикалық 

сипаттамасын негізінен алғаш рет К.Маркс ӛз еңбектерінде берген. Ол 

инфрақҧрылымды дамудың қоғамдық процестерінің жалпы шарттарының 

бӛлігі ретінде немесе жалпы еңбек қҧралының бӛлігі ретінде қарастырды. 

Кеңестік экономикалық әдебиеттерде де инфрақҧрылым мәселелеріне 

айтарлықтай мән беріледі. «Инфрақҧрылым ӛзінің табиғатында қоғамның 

ӛндіргіш кҥштерінің 

Инфрақҧрылым - бҧл кез-келген тҧтас экономикалық жҥйенің міндетті 

компоненті болып табылады. 

Нарықтық қатынастарға ӛтуде экономикалық әдебиеттерде 

инфрақҧрылымның ӛндірістік, әлеуметтік тҥрлеріне тағы бір бӛлік рыноктық 

инфрақҧрылым қосылды. Инфрақҧрылым:  

-ӛндірістік;  

-әлеуметтік;  

-нарықтық. 
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ТАҚЫРЫП 10. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚҦРАЛ САЙМАН 

ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҦЙЫМДАСТЫРУДЫ БАСҚАРУ 

 

1. Ӛнеркәсіптің қҧрал-жабдықтармен қамтамасыз етудің мәні мен 

міндеттері 

2. Техникалық жабдықтау 

 

1.Ӛнеркәсіптік ӛнім ӛндіру кезінде қҧрал-саймандар, жабдықтар және 

тағы басқа кӛптеген технологиялық кҧралдар кеңінен пайдаланылады. 

Кәсіпорында кӛп бӛлшекті, конструкциясы кҥрделі бҥйымдарды ендіру ҥшін 

мыңдаған типтік размерлі қҧрал-саймандарды қолданады. Технологиялық 

жабдықтардық сапасына, оларга қойылатын талаптарға байланысты ӛндірілетін 

ӛнімнің техникалық деңгейі, ӛндірістің тиімділігі анықталады. 

Кәсіпорынның қҧрал-сайман шаруашылығы ӛндірісті технологиялық 

жабдықтармен қамтамасыз ету, оны сақтау, қолдану жэне жӛндеу жҧмыстарын 

жҥргізуді басқару ҥшін бір жерге орталықтандырады. Қҧрал-сайман 

шаруашылығының негізгі міндеттеріне кәсіпорынның жабдықтарға 

қажеттілігін анықтау, қҧралдарды пайдалануды және оларды қолдану кезінде 

техникалық бақылауды ҧйымдастыру, кҧрал-сайман шаруашылығьн жетілдіру 

шараларын дайындау жатады. 

Кәсіпорынның қҧрал-сайман шаруашылығының қҧрамына қҧрал-сайман 

бӛлімі, технологиялық жабдықтарды дайындау цехтары, орталық кҧрал-сайман 

қоймасы, цехтың қҧрал-сайман тарату қоймалары, қҧрал-саймандарды қайрау, 

жӛндеу шеберханалары кіреді. Ӛндірістік цехтарда қҥрал-саймандар мен 

қызмет кӛрсетуді ҧйымдастырумен қҧрал-сайман шаруашылығы айналысады. 

Қолданылатын қҥралдардың әр тҥрлілігін ескере отырып, ӛндірісте 

оларды дайындауды жэне қолдануды болжау ҥшін онын нақты жіктемесі 

жасалып, индекстелуі қажет. Жабдықтарды жіктеу негізінде ӛндірістік-

техникалық жэне конструкциялық белгілері бойынша оның топтамасы 

жасалады. Кэсіпорында толығымен қолданылытын қҧрал-саймандарды 

пайдалану сипаты бойынша арнайы және стандартты болып бӛлінеді. Арнайы 

қҥрал ретінде нақты операцияда белгілі бҧйымды ӛндіруге ғана қолданылатьш 

қҧрал-саймандарды айтады. Оны тҧтынатын кәсіпорындардьщ ӛздері 

дайындайды. Стандартгы деп әр тҥрлі бӛлшектерді ӛңдеу ҥшін қолданылатын 

қҧрал-саймандарды айтады. Олар кҧрал-сайман шығаратын зауыттарда 

ӛндіріледі. Қҧрал-саймандар атқаратын қызметіне қарай бақылау-ӛлшеуші, 

технологиялық жабдықтар болып бӛлінеді. 

Қҧрал-саймандар, мысалы, темір ӛндеуші қҧралдар бойынша мынадай 

топтарға бӛлінеді: кесуші, ӛлшеуші, монтаждау, қосалқы қҧралдар және т.б. 

Олардың әрқайсысы, мысалы, кесу қҧралдарының класы сияқты топтарға 

бӛлінеді; кіші класстар ӛз кезегінде топтарға, топтар кіші топтарға, кіші топтар 

тҥрлерге, соңғылары тағы басқа тҥрлерге бӛлінеді. 

Қҧрал-жабдықтарға деген кәсіпорынның қажеттілігін анықтау ҥшін 

бағдарламаға сәйкес қҧрал-жабдықтардың шығындарын анықтау, 
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кәсіпорынның қалыпты жҧмысын қамтамасыз ететін қҧрал-жабдықтардың 

қорларын есептеу, ӛндірісті қҧрал-жабдықтармен қамтамасыз ету жоспарын 

қҥру қажет болады. Кәсіпорынның қҧралдарға қажетгілігін жҧмсау және 

айналым қорларынан қҥралады. Жҧмсау қорлары деп ӛндірістік бағдарламада 

карастырылғандай, ӛнімдерді дайындау ҥрдісінде толық пайдаланылатын 

қҥралдарды айтады. Олар қҧрал-саймандардың жҧмсау мӛлшері бойынша 

есептеледі. Соңғылары ӛндіріс тҥріне, кҧралды қолдану ерекшеліктеріне, оны 

пайдалану шарттарына байланысты әр тҥрлі әдістермен анықталады. Сондай-

ақ, сериялық және жаппай ӛндірісте бӛлшек бойынша мӛлшерлер, ал біртекті 

жэне ҥсақ сериялы ӛндірісте іріленген жҧмсау мӛлшерлері қолданылады. 

Жаппай жэне сериялық ӛндіріс шартында ӛндірістік жылдық 

бағдарламаны орындау ҥшін кесуші қҧралдардың жҧмсау мӛлшерін есептеу 

қҧралдың тҥрі, әрбір ӛңделетін бӛлшектер, яғни мына формула бойынша 

есептеледі: 

n =N* T маш /Ттозу(-Ка)60 

мҥнда: 

п — таңдалған бірлікке жҥмсау нормасы (100, 1000 жэне т.б. ӛңделетін 

бӛлшектер), дана; 

N — жҥмсау мӛлшеріне қатысты ӛңделетін бӛлшектер саны; 

Тм — берілген қҧралмен бір бӛлікті ӛңдеудегі машиналық уақыт, мин; 

Т — қҥралдардың толық тозғанға дейін қызмет ету мерзімі, сағ; 

Ка — қҧралдардың кездейсоқ азаю коэффициенті (0,05-0,1 шегінде 

қолданылады). 

Тозғанға дейінгі қҥралдың қызмет ету мерзімі былай анықталады: 

Т =(а . + 1)T 

тозу ч каит ' сt 

T ct — екі қайта қайрау арасындагы кҧралдың жҧмыс істеу уақыты. 

а - қҧралдың толық тозуына дейінгі қайта қайрау саны. 

Ӛз кезегінде қайта қайрау саны іс қҧралдың кесетін бӛлігін қайрау мҥмкін 

мӛлшерінің шамасын бір қайта қайрау кезінде алынатын бір қабатының 

шамасына бӛлудің жеке бӛлігі болып саналады. 

Жҧмсау мӛлшерін қолдана отырып, ӛндірістік бағдарламаға кесуші 

кҧралдың жҧмсау қорларына қажеттілігін анықтау қиын емес. Ол ҥшін 

бағдарлама бойынша ӛндеуге жататын бӛлшектер санын сол бірлікте жҧмсау 

мӛлшеріне кӛбейту қажет. 

Біртекті және аз сериялы ендіріс шартында кесуші қҧралдардың жҥмсау 

мӛлшері машина уақытындағы берілген қҧралдың ҥлестік қатысуынан, 

олардың жҧмысынын 100 және 1000 сағатьша бір типті станок тобының 

шегінде тығыз әр қҧралдың тҥрі бойынша бекітіледі. 

Оны мына формула бойынша есептеуге болады: 

 

N= Tч Км.ш.Кд/Т бҧйым 
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мҧнда: 

п — жҧмсау мӛлшері есептелінетін қҧрал-жабдық жҧмысьша (Tч) қажет 

кесуші қҧралдың жҧмсау мӛлшері, сагат; 

Км.ш - берілген қҧрал тобы ҥшін бір даналық уақыттың машиналық 

уақытқа қатынасын сипаттайтыи коэффициент; 

Кд - жалпы машиналық жҥмыстағы қҧралдың тҥрінің ҥлестік қатысу 

коэффициенті; 

Кмш - ӛндіріс тҥрі мен қҥрал-жабдықтардың тҥріне байланысты болады, 

бҥл коэффициент жеке ендірісте ол 0,4-0,6 ал аз немесе ҥсақ сериялы ӛндірісте 

0,7-0,8-ге тең болады. 

Кәсіпорынның ӛздері шығаратын жеке мӛлшерлерімен қатар, машина 

жасау зауыты 100, 1000 бӛліктерге қҧралдардың салалық жҧмсау мӛлшерін кең 

қолданады. Жҥмсау мӛлшерін қолдана жэне жоспарлы жылы берілген қҥрал-

жабдықтың тобының жалпы жҥмыс уақытын біле отырып, кесуші қҥралдардың 

тҥрлері бойынша жҧмсау қорындағы жалпы қажеттілікті анықтайды. 

Берілген әдістеме бойынша тек қана жҥмсау мӛлшерін ғана емес, 

сонымен катар қҧралға қажеттілікті де есептеуге болады. Есеп 1 кесте 

кӛмегімен жҥргізіледі. Ӛлшеуіш қҥралдардың шығыны олардың қолданылу 

жиілігі және тозуына байланысты болады. Бағдарлама бойынша ӛлшеуіш 

қҧралдарға қажетгілікті анықтау ҥшін мына формула қолданылады: 

 

N= NZқ a/Zк.тозу (1-Kа) 

 

мҧнда:  

п - багдарламаға сэйкес олшеу қҧралдарының шығыны, дана; 

Zқ — бір бӛлікке елшеу мӛлшері (саны); 

а — бӛлікті қамту деңгейін бақылауды сипаттайтын коэффи-циент; 

N бӛліктер санын ӛлшеу ҥшін қолданылатьш қҧрал; 

Zк.тозу -толық тозуға дейін ӛлшеу санымен кӛрсетілген қҧ-ралдардың 

тозу тҧрақтылыгы; 

Ка-олшеу қҧралының кездейсоқ азаю коэффициенті. 

Жҥмсау қорларымен қатар жабдықтардың айналым қорлары есептеледі, 

яғни ӛндірістің ҥздіксіздігін қамтамасыз ету ҥшін оның минималды қажетті 

кӛлемі анықталады. 

Айналым қоры цехтардағы пайдалану қорлары жэне орталык қҧрал-

сайман қоймаларындағы запастар жиынтығынан тҧрады. 

Орталық қҧрал-сайман қорларында (ОҚҚ) технологиялық қҧрал-

саймандардың қорларын реттеу жэне қалыптастыру не-гізін "максимум-

минимум" жҥйесі қҥрайды. Ол ОҚҚ-дағы қҥрал-саймандардың эр тҥріне 

максимум-минимум қорларының мелшерлері бекітіліп, сэйкес болуы керек. 

"Максимум-минимум" жҥйесі қҥрал-сайман запастары-ағымдық жэне 

сақтандыру деп 2-ге бӛлінеді. Ағымдағы запас-ӛндірісті қҧрал-саймандармен 

ҥздіксіз қамтамасыз ету ҥшін қолданылады. Кӛрсетілген кезең аралығында 

ағымдағы қор мӛлшері қатысты ӛзгеріп отырады, яғни тапсырыс берілген 
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қҧрал-сайман партиясының тҥсу кезіндегі максимумнан келесі партияның тҥсу 

кезеңіне дейін (нӛлге дейін) ӛзгереді. 

Сақтандыру қоры - қҧралдардың тҥрақты тҥсуінде тоқтап қалу немесе 

ҥзіліс пайда болған жағдайда ӛндіріс жҥмысының ырғақтылығын қамтамасыз 

етуге арналған. Сақтандыру қоры әрқашан қоймада болуы керек, сондықтан ол 

ӛндірісті қҧрал-сайманмен қамтамасыз ету ҥшін қажетгі минималды қорды 

білдіреді.  

Минималды сақтандыру қоры (З) нақты қҧралдарға орташа кҥндік 

қажеттілігін (Нк), оның кезекті партиясын тез дайындау кҥндеріне (Т ) кӛбейту 

арқылы есептеледі. 

3min=Н хТ 

к орт 

Максималды запасқа тоқталсақ, онда ол ағымдағы запасты тҧрақты 

жаңарту шарты ҥшін есептеледі жэне мына формула бойыыша анықталады: 

 

Зmax= Н хТ +3: кҥв н гаш 

 

мҧнда: 

Т - қҧрал-саймандарды қальшты жағдайда дайындау жэне сатып алудың 

қойманы олардың келесі партиясымен жабдықтау кезеңінің ҧзақтығы, тәулік 

(кҥн). 

Қҧрал-сайман запастары қорларын нормативті деңгейде қам-тамасыз ету 

нсмесс ҧстау ҥшін минималдыдан эрқашан тӛмен бо-латыидай тапсырыс 

берудің жаңа жҥйесі қажет. 

Ол ҥшін "тапсырыс беру нҥктесі" бекітіледі, яғни саймандардың кезекті 

партиясын сатып алуына немесе дайындауында тапсырыс берілетін қҧрал 

қорының мӛлшері. Тапсырыс нҥктесінің шамасы мына формуламен 

анықталады: 

3 =3.+Н хТ 

т.р min кун тол 

мҧнда: 

Т - қорды толтыру кезеңі (тапсырыс беру сәтінен коймаға тапсырыс 

партиясының тҥсуіне дейін), кҥн. 

Ӛндірісті қҥрал-саймандармен қамтамасыз ету жоспарын қҧру келссі 

белімдер бойынша жҥргізіледі: 

1. Ӛндірістің қҧрал-сайманға қажеттілігін анықтау; 

2. Жаңа ӛндірісті қамтамасыз ету; 

3. Цехтың айналым қорларының ӛзгеруі; 

4. ОҚҚ қорларының ӛзгеруі; 

5. Шетке қҥрал-саймандарды дайындау. 

Бӛлімдер бойынша есеп нэтижесінің қосындысы жалпы кэ-сіпорын 

бойьшша сонғы қажеттілікті анықтайды. Бҥл қажетгілікті жабу кӛздеріне ӛз 

ӛндірісі және шеттен қҧралдарды қамту жатады. Кәсіпорынньщ қҥрал ӛндірісі 

бӛлімшелерінде дайындауга жататын, технологиялық қҧрал-саймандар 
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номенклатурасын және кӛлемін анықтау кезінде кэсіпорынның технологиялық 

қҥралдарға қажеггілігі, қорлардан алынган кҥрал-саймандардың номеклатурасы 

мен кӛлемін анықтау ескеріледі. 

Ӛнеркәсіптік кәсіпорындарда қҧрал-саймандарды ҧйымдастыруды 

жетілдіру кәсіпорынның тиімділігін арггырудың негізгі кӛзі болып саналады. 

Мысалы, оларға: 

- ең бірінші, стандарттық қҥрал-сайман ӛндірісінің орталықтандыруы 

және мамақцануы; 

- арнайы жабдықтардьщ унификациясы жэне стандартизациясы; 

кэсіпорында технологиялық жабдықтарды қайта қҧру немесе қалпына келтіру 

бойынша жҧмыстарды кеңейту; 

- жҧмыс орындарын жабдықтармен қамтамасыз ету әдістерін жэне 

прогрессивті жҥйелерді қолдануды кеңейту; 

- технологиялық жабдықтарды және қҥралдардьщ арнайы қоймаларын 

қҥру, қоймалық опсрацияларды автоматгандыру негізінде қҧрал-сайман 

қоймаларының жҧмыстық жҥйесін кҥру; 

- оперативті-ӛндірістік жоспарлаудың алдыңғы қатарлы жҥйелерінің 

және қҧрал-сайманмен қызмет кӛрсетуді ҧйымдастыруына есептің кең 

енгізіліуі; 

- технологиялық жабдықтардың жағдайьша жэне оның 

эксплуатациясының ережелерінің сақталуын қадағалау жэне бақылауды жҥзеге 

асыру. 

- "қҥрал-саймандармен қызмет кӛрсету" жҥйесІн енгізу арқылы оларды 

бақылауды іске асыру және т.б. шаралар жатады. 

Кэсіпорынньщ қҥрал ӛндірісі бӛлімшелерінде дайындауга жататын, 

технологиялық қҧрал-саймандар номенклатурасын және кӛлемін анықтау 

кезінде кәсіпорынның технологиялық қҥралдарға қажеггілігі, қорлардан 

алынган кҧрал-саймандардың номеклатурасы мен кӛлемін анықтау ескеріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

ТАҚЫРЫП 11. КӘСІПОРЫННЫҢ ЖӚНДЕУ ШАРУАШЫЛЫҒЫН 

ҦЙЫМДАСТЫРУДЫ БАСҚАРУ 

 

Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығы технологиялық қҧралдардың 

техникалық жағдайын анализдеумен айналасатын бӛлімдердің және ӛндірістік 

тараулардың біртҧтастығын, оның жағдайын бақылау, техникалық қызмет 

кӛрсетуін, қолдануылуы дҧрысталу ҥшін ескірген қҧралды ауыстыру шарасын 

дайындауды кӛрсететін кәсіпорын.  

Осы жҧмыстарды орындауды ҧйымдастыру кезінде аз мӛлшерлі 

шығынмен және сапалы, және уақытында тез арада аз мӛлшерде қҧрылғыны 

қҧрастыру ҧйымдастыруылу керек болып табылады. 

Жоғары машинақҧрылыс кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығының 

қҧрамына кіреді: 

- жӛндеу - қҧрылыс цехы,салымшылық қҧрылысты басқаруға немесе 

бӛлімге бағынған имараттар мен ғимараттарды жӛндеуші; 

- электржӛндеу цехы (немесе шеберхана) басты энергетикаға бағынышты 

және жӛндеуді орындаушы; 

-  жӛндеу-механикалық цехы, қҧрылғының барлық тҥрін және. 

Жӛндеу шаруашылығы аз мӛлшерлі шығынмен қҧралдарды жӛндеуде 

және техникалық қызмет кӛрсетуде кәсіпорын бӛлімшелерінің ӛндірістік 

қажеттіліктерін толық кӛлемде және уақытылы қамтамасыз етуі керек.  

Жӛндеу шаруашылығы келесі функцияларды атқарады: 

- қҧралдарды бағалау және қҧжаттандыру; 

- технологиялық ҥрдістерді жӛндеу және оларды жабдықтауды дайындау; 

- жӛндеу қызметкерлерінің еңбегін, қҧралдарды жӛндеуді және 

техникалық қызмет кӛрсетуді жобалау және ҧйымдастыру; 

- қҧралдарды жӛндеуді және техникалық қызмет кӛрсетуді жобалау 

бойынша жҧмыстар жасау. 

Жӛндеу шаруашылығын ҧйымдастыру мен қҧралдардың техникалық 

қызмет кӛрсетуі жоспарлы – ескертпелі жӛндеуге (ЖЕЖ) негізделеді, және ол 

отандық кәсіпорынмен қатар шетел кәсіпорындарында да қолданылады. 

Жӛндеудің қайталануы мен реттілігі қҧралды тағайындаумен, оның 

қҧрылымдық және жӛндеудегі ерекшеліктеріне, сонымен қатар жӛндеу 

шарттарына сәйкес анықталады. ЖЕЖ қҧралдары келесі жҧмыстардың 

істелінуін қарастырады: 

 - жӛндеу аралық қызмет кӛрсету; 

 - мерзімдік қаралу; 

 - мерзімдік жоспарлы жӛндеуді: кіші, орта, салымдылық. 

 - бастапқы механикаға тәуелді цех. 
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ТАҚЫРЫП 12. КӘСІПОРЫННЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 

ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҦЙЫМДАСТЫРУДЫ БАСҚАРУ 

 

Энергетика шаруашылығының мақсаты, міндеттері мен қҧрамы. 

ӛнеркәсіп кәсіпорындары инновациялық техникамен, технологиямен толық 

жарақтанып жатқан жағдайда және барлық ӛндірістік ҥрдістер 

механикаландырылып, автоматтандырылып жатқан жағдайда тҥрлі энергия 

кӛздеріне, еңбектің қуатпен қамтылуына және еңбек жағдайын жақсартуға 

байланысты шараларды жҥзеге асыруда электр қуатына деген қажеттілік 

ҥздіксіз артып отырады. 

Энергетика шаруашылығының негізгі мақсатына осы қызметті атқарушы 

жҧмыскерге аз шығын жҧмсай отырып, кәсіпорынның барлық бӛлімшелерін 

қажетті энергетикалық ресурстардың тҥрлерімен қамтамасыз ету қажеттігі 

туындайды.Мына міндеттер шешілуі тиіс: 

-жалпы ӛндіріске қажетті энергияны сырттан қабылдау және 

кәсіпорынның ӛз кҥшімен ӛндірілетін энергияның жеке тҥрлерін іздестіру; 

- кәсіпорынның барлық бӛлімшелерінде энергияны ҧтымды пайдалануды 

ҧйымдастыру және жоспарлау; 

- энергетикалық қҧралдарды ҧтымды пайдалануды бақылау, оларға 

техникалық қызмет кӛрсету және жӛндеуді бақылау; 

- энергоресурстарды ҥнемдеу шараларын дайындау және жҥргізу. 

Кәсіпорынның энергетика шаруашылығының қҧрамына жылу кҥштік, 

газ, әлсіз токты, электр жӛндеу бӛлімшелері жатады. 

Жылу кҥштік бӛлімшесі  қазандық, компрессорлық қондырғы, жылу және 

канализациялық, су қондырғысын қамтиды. 

Электр кҥштік бӛлімшесі  электр желілері мен трансформаторлық 

қондырғыларды біріктіреді.Оның негізгі міндеті-кәсіпорынның барлық 

бӛлімшелерін электр энергиясымен қамтамасыз ету болып табылады. 

Газ бӛлімшесі  ӛндірістік желдеткішті кӛміртекті және тоңазытқыш 

қондырғыларды, газ топтарын қамтиды. Ол ӛндірісті кӛміртекпен, ацетиленмен 

және т.б.газдармен қамтамасыз етеді. 

Әлсіз токты бӛлімшеге зауыттың телефон және радио тораптар 

байланысы жатады. Бҧл берілген тәртіпте кәсіпорынның тоқтаусыз жҧмыс 

істеуіне ықпалын тигізеді. 

Электрлік жӛндеу бӛлімшесі (цех) электрлік қҧралдарды және электр 

аппаратураларын жӛндеуде техникалық қҧралдарымен қамтамасыз етуден және 

онда жҧмыс істейтін мамандардан тҧрады.Ірі кәсіпорындарда энергетикалық 

шаруашылықты бас энергетик басқарады. 

Энергоресурстарды ӛндіру және оны жҧмсауды мӛлшерлеу және 

жоспарлау. 

Мысалы,механикалық цехтағы жоспар жылындағы ӛнім ӛндіруге 

энергияны жҧмсау шығыны келесі формуламен есептелінеді: 
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Pжос = H эл * N 

 

мҧнда, Pжос – жоспар мерзіміндегі электроэнергияны жҧмсау шығыны, 

кВт.сағ; 

H эл – машина бӛлікке цех бойынша электроэнергияны жҧмсау мӛлшері; 

N – жоспарлы мерзімге есептелінген  машина бӛлікке  бағдарлама. 

Энергияны ҧтымды пайдалану. ӛнеркәсіптік ӛндіріс энергия ресурстарын 

кӛп пайдаланатын тҧтынушыларға жатады.Сондықтан ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындарда энергия ресурстарын ҥнемді пайдалану шараларын дәйекті 

жҥргізу экономика ҥшін маңызды зор мәселе болып табылады. 

Энергия тарату жҥйелерін дҧрыс таңдау.ӛндірістік ҥрдісті орындау ҥшін 

әр тҥрлі энергия таратушы жҥйелерді пайдалануды қажет етеді. Оларды 

пайдалану барысында салыстырмалы сипаттамаларын жасау қажеттігі 

туындайды. 

Қайталама энергоресурстарды пайдалануға мысалы,пештен шыққан 

газдарды,генератор газының физикалық жылуын, бу конденсаторын, 

суытылған суды, кокс және домна газдарын толық пайдалануды жатқызуға 

болады. 

Негізгі ӛндірісті ҧйымдастыру және технологияны жетілдіру. Энергияны 

ҥнемді пайдаланудың негізгі технологиялық шараларына ӛндірістік ҥрдістерді 

интенсивті жҥргізу, жаңа жетілдірілген технология мен техниканы енгізу 

жатады. 

Отын мен энергияны ҥнемдеудің жалпы шаруашылық шараларын жҥргізу 

ҥшін желдеткіш жҥйесінің, су қҧбырларының жетілдірілген тҥрлерін, отын мен 

энергияны ҥнемдеуді ынталандыру жҥйесін қолдануды, отын мен энергияның 

барлық тҥрлеріне техникалық негізделген мӛлшерлерді енгізу және 

т.б.пайдалану қажет болады. 
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ТАҚЫРЫП 13. ТАСЫМАЛДАУ ШАРУАШЫЛЫҒЫН 

ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

Кәсіпорында ӛндірістік ҥрдісті жҥргізу ҥшін шикізат, материалдар, 

қҧраушы ӛнімдер пайдаланады. Жалпы ӛндіріс ҥрдісінде кӛп мӛлшердегі еңбек 

қҧралдарын пайдалану ҥшін оларды тасмалдаумен қатар, ӛнім дайыне 

болғаннан кейін оны кәсіпорыннан сыртқы тасып әкету қажет.Кӛлік 

шығындарының ӛнімнің ӛзіндік қҧнындағы алатын ҥлкен ҥлесімен ғана емес, 

сонымен қатар осы аталған жҧмыстардың материалдық қҧндылықтардың 

тасымалдау кӛрсеткіштері мен сақталуына қалай әсер ететіндігін де кӛруге 

болады. 

Кәсіпорында пайдаланатын кӛлік қызмет кӛрсету аумағына қарай: 

Сыртқы, яғни оған кәсіпорынның сыртқы жабдықтаушыларымен және 

ӛнімді тҧтынушыларымен байланысын қамтамасыз ететін кӛлік тҥрлері 

жатады. 

Цехаралық, яғни жҥктерді цехтар арасында тасу және жҥктерді бір 

қоймадан екінші қоймаға және кәсіпорын цехтарына тасуға арналған кӛлік 

болып бӛлінеді 

Цехшілік, яғни бір цех ішінде ғана тасымалдау жҧмыстарын орындайтын 

кӛліктерді айтады. 

Кәсіпорындағы тасымалдау жҧмыстарының кӛлемі кӛлік қҧралдарына 

деген қажеттілік және жҥктерді тасымалдауды ҧйымдастыру жҥк айналымы 

мен жҥк ағынының есебі негізінде анықталады. 

Жҥк айналымы деп белгілі бір уақыт аралығындағы белгілі бір бӛлімше 

шеңберінде тасмалданатын жҥктің жалпы санын атайды. 

Жҥк ағыны дегеніміз- белгілі бір уақыт аралығындағы тиеу-тҥсіру 

пунктерінің арасындағы бір бағыттағы тасымалданатын жҥк саны. 

Жҥк ағындарының жиынтығы кәсіпорынның жҥк айналымын қҧрайды. 

Жҥк ағыны әр уақытта әртҥрлі болуы мҥмкін.Осыған орай тәуліктік жҥк 

ағынының максималды мӛлшері былай анықталады: 

 

Q  cmax =  Q жRн / Dr 

 

мҧнда Qж- жылдық жҥк ағыны; 

Rн- жҥк ағынының біркелкісіздік коэффициенті; 

Dr – бір жылдағы жҧмыс кҥнінің саны. 

Кәсіпорынның кӛлік шаруашылыгының тиімді ҧйымдастырылуын 

сипаттайтын негізгі техника-экономикалық кӛрсеткіштерге мыналар жатады: 

 - километрмен есептелінетін кӛлік қҧралдарының орташа коэффициенті, 

кӛлікті уақыт жәнс жҥк кетеріштігі бойынша пайдалану коэффициенті;  

- жол жҥріп ӛтуді пайдалану коэффициенті (кӛлікгің жҥкпен жҥріп 

отуінің жалпы жҥріп ӛтуге қатынасы), тонна жҥкті ӛңдеу кҥиы жэне оның 

сыртқы жэне зауытшілік тасымалдау қҥны. 
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Ӛнеркәсіптік ӛндірістің кеңеюіиен операциялардың мамандануы мен 

дифферснциациясы артады. Ол ӛз тарапынан кӛліктік жҥмыстардың кебеюіне 

жоне онімді дайындауда жалпы еңбек ӛиімділігінде кӛлік жҥмыстарының ҥлес 

салмағының артуына әсерін тигізеді. Бҥл ҥрдісте маңызды фактор болып еңбек 

ӛнімділігінің жоғарылауында кӛлік техішкасьш жақсы пайдалану, коліктік 

қызмет шығындарын азайту табылып, келік жҥмыстарын ҥйымдастыруды әрі 

қарай дамытуға ҥлссін қосады. 

Зауыт ішілік кӛлікті ҧйымдастыруды жетілдіру жолдарына мыналар 

жатады: 

- коліктік және тиеу-тҥсіру жҧмыстарын механикаландыру және 

автоматгандыру жҥмыстарын эрі қарай жетілдіру; 

- біріккен немесе ортақ теміржол шаруашылығьш қҥру мен бірігіп 

пайдалануға берілетіы автобазалар нсгізінде кәсіпорында орталықтандырылган 

қызмет кӛрсету тҥрінде кӛлікті иайдалануды кеңейту; 

-кәсіпорындарда беткі қабаты жаңартылган жэне жаңа талаптарға сэйкес 

келетін жолдар мен тиеу-тҥсіру алаңдарын салу жҥмыстарын ары карай 

кеңейту; 

-кӛліктік және тиеу-тҥсіру операцияларьшың кешенді технологияларын 

жасап шығару мен пайдалануды кеңейту; 

- зауыт ішшік кӛлікке техникалық қызметті дамыту, кӛлік қҧралдарын 

пайдалану тиімділігін кӛтеру; 

- кӛлік шаруашылығын жоспарлау мен басқарудың алдыңғы қатарлы 

нысандарды енгізу. 

Кӛлік жҧмыстарын жоспарлау техника-экономикалық, оперативті-

ӛндірістік болып екіге бӛлінеді. 
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ТАҚЫРЫП 14 ҚОЙМА ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

Қойма шаруашылығының ӛнеркәсіптегі маңызы, жҥйесі. Кәсіпорындағы 

ӛндірісті материалды-техникалық ресурстармен қамтамасыз ету, ӛнім ӛткізу 

жҧмыстарьш жэне қойма шаруашылығын ҧйымдастырудың міндетіне 

кәсіпорынның қызметіне қажетгі шикізат қорын, материалдарды, сатып 

алынатын жартылай фабрикаттарды, аяқталмаған ондіріс ӛнімдерін және сатуға 

шығарған дайын ӛнімді сактау жэне тҧтынушыларға жіберу сияқты жҥмыстар 

жиынтығы жатады. 

Материалды қҧндылықтардың сақталуы, олармен ӛндірісті ҥздіксіз 

қамтамасыз ету, айналым қаржыларының айналу жылыдамдығы, ӛнім сапасы 

мен кҧны қойма шаруашылығы жҧмысының сапасын анықтайды.Кәсіпорын 

қоймалары бірқатар белгілеріне қарай жіктеледі.Қызмет корсету саласына 

қарай қоймалар цехаралық (орталық) (кәсіпорынның барлық бӛлімшелерін 

қамтуға арналған) жэне цехтың (яғни, дайын ӛнім сақтайтын қоймалар) болып 

бӛлінеді. Сақталатын материалды қҧндылықтар атауларына қарай қоймалар: 

әмбебап (кӛп атаулы немесе зр тҥрлі материалдарды сақтауға арналған) жэне 

арнаулы қоймалар (яғни біртекті материалдарды сақтауға арналған) болып 

белінеді. Қойма аумағына карай ашық, жабық және жартылай жабық болып 

бӛлінеді.Қоймалардың қҧрылымы сақталатын материалдардың физико-

химиялық талаптарына сай болып, койма аумағы толығымен пайдалануы 

тиіс.Қойма жҧмыстарьш жҥргізу барысында барлық қауіпсіздік шараларын 

орындалуы басты шарт болып табылады. 

Қоймалардың аумағы сакталатын қҧндылықтардың максималды 

мӛлшеріне қарай есептеледі.Қойманың жҥк тҧратын аумағында және ӛзге 

жалпы аумағының ішінде есіктер мен ӛту жолдары, сҧрыптау аумақтары жэне 

тагы басқа орындар болуы тиіс. 

Қойманың пайдалы аумагы дәл немесе шамамен есептеледі.Қойманың 

шамамен есептеген аумағы коймадағы қордың максималды молшерінің 1 

шаршы метр аумақтағы тоннамен есептелінетін жҥк салмағына қатынасымен 

анықталады. Қойма жҧмыстарын ҧйымдастыруда еңбекті кӛп қажет ететін 

жҥмыс тҥрлерін, қол еңбегін азайту мақсатыида қоймалардағы жетекші тасу-

тиеу, ыдысқа салу, орау жҥмыстарын техникалардың жаңа тҥрлерімен 

жабдықтау қажет. Сыртқа тасымалданатын материалды қҥндылықтар сапа және 

сан жағынан тексеруден ӛтеді. Қабылдаиған материалдар қабылдау актілерімен 

бекітіледі.Меншікті ӛндіріс ӛнімдері тек сандық тексеруден ӛтеді. 

Қабылданған материалды қҧндылықтар алдын ала белгіленген орынның 

шамасына, маркаларыыа қарай орналастырылады. 

Қоймадан сыртқа шығарылатын материалдар ондірістік тҧтыну 

дайындығынан ӛткізіледі.Дайындық жҥмыстары материалдардың тҥріне қарай 

жҥргізіледі. 

Материалды қҧндылықтардың келіп тҥсуі мен тасып әкетілу есептері 

қоймаларда және бухгалтерияда жҥргізіледі. Қоймаларда есеп жҥргізу ҥшін 

картотека жасалынады. Мҧнда әрбір номенклатуралық бап бойынша кіріс-
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шығыс карточкалары болады.Бҥл карточкалар бойынша бухгалтерлік 

ведомостъ толтырылады. 

Бҧл ведомость алдымен жекелеген цехтар, қоймалар бойынша, ал содан 

кейін жалпы кэсіпорын бойынша толтырылады. 

Кәсіпорында кеңінен пайдаланылатын шахматтық ведомость 

косіпорынның жалпы жҥк айналымын, сонымен қатар жҥк агымының кӛлемін 

анықтауга мҥмкіндік береді. Жҥк ағымының берілгендері кӛбіне жҥк ағымы 

сызбасы тҥрінде беріледі. Оларды қҥру, жҥк айиалымы, жҥк ағымы жэне 

таңдалған кӛлік кҧралдары жӛніндегі берілгендер бойынша кӛлік қҥралдарына 

деген қажеттілікті тӛмендегідей формуламен анықтауға болады. 

Кәсіпорындағы ӛндірісті материалды-техникалық ресурстармен 

қамтамасыз ету, ӛнім ӛткізу жҧмыстарын және қойма шаруашылығын 

ҧйымдастырудың міндетіне кәсіпорынның қызметіне қажетті шикізат қорын, 

материалдарды, сатып алынатын жартылай фабрикаттарды, аяқталмаған ӛндіріс 

ӛнімдерін және сатуға шығарған дайын ӛнімді сақтау және тҧтынушыларға 

жіберу сияқты жҧмыстар жиынтығы жатады. 

Материалды қҧндылықтардың сақталуы,олармен ӛндірісті ҥздіксіз 

қамтамасыз ету, айналым қаржыларының айналу жылдамдығы, ӛнім сапасы 

мен қҧны қойма шаруашылығы жҧмысының сапасын анықтайды. 

Кәсіпорын қоймалары бірқатар белгілеріне қарай жіктеледі. 

Қызмет кӛрсету саласына қарай қоймалар цехаралық және цехтық болып 

бӛлінеді. 

Сақталатын материалды қҧндылықтар атауларына қарай қоймалар: 

әмбебап (дайын ӛнім сақтайтын қоймалар) және арнаулы қоймалар (біртекті 

материалдарды сақтауға арналған) болып бӛлінеді. Қойма аумағына қарай 

ашық, жабық және жартылай жабық болып бӛлінеді. 

Қоймалардың қҧрылымы сақталатын материалдардың физика-химиялық 

талаптарына сай болып, қойма аумағы толығымен пайдалануы тиіс.Қойма 

жҧмыстарын жҥргізу барысында барлық қауіпсіздік шараларын орындалуы 

басты шарт болып табылады. 

Қойма  жҧмыстарын ҧйымдастыруда еңбекті кӛп қажет ететін жҧмыс 

тҥрлерін, қол еңбегің азайту мақсатында қоймалардағы жетекші тасу-тиеу, 

ыдысқа салу, орау жҧмыстарын техникалардың жаңа тҥрлерімен жабдықтау 

қажет. 

Қоймадан сыртқа шығарылатын материалдар ӛндірістік тҧтыну 

дайындығынан ӛткізіледі. Дайындық жҧмыстары материалдардың тҥріне қарай 

жҥргізіледі. 

Кӛлік жҧмыстарын жоспарлау техника-экономикалық, оперативті-

ӛндірістік болып екіге бӛлінеді. 

Техника-экономикалық жоспарлауға стратегиялық және жылдық жоспар 

қҧру жатады. Онда жҥк айналым кӛлемін анықтау, кӛлік қҧралдарына, 

жағармайға, майлау, басқа да қажеттілікті анықтау, кӛлік қҧралдарының 

жӛндеу жҧмыстарының, тҥсіру жҧмыстарының кӛлемін, кӛлік қызметінің 
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штаттарын, еңбекақы қорын, жҥктерді тасымалдау шығындарын және т.б. 

кӛрсеткіштерді анықтау қарастырылады. 

Оперативтік-ӛндірістік кӛлік жҧмыстарын жоспарлау және сату 

жҧмыстарын жҥргізу ҥшін кӛлік және тасымалдау операцияларымен қамтамсыз 

етуге бағытталады. Оның дҧрыс деңгейде ҧйымдастырылуы ӛндірістің 

кӛрсеткіштерін арттырумен қатар оның ҥздіксіз жҧмыс істеуін қамтамасыз 

етеді. 
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ТАҚЫРЫП 15 ЖАҢА ТЕХНИКАНЫ ИГЕРУ ЖҦМЫСТАРЫН 

ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

Ӛндірісті техникалық дайындауға жаңа ӛнім тҥрін ӛндіру мен 

модернизацияланған бҧйымдардың және ӛндірістің ҧйымдастыру-техникалық 

деңгейін арттыру ҥшін жҥргізілген жҧмыстардың жиынтығын жатқызуға 

болады. 

Әдетте ӛндірісті техникалық дайындау ҥш кезеңнен тҧрады: 

1.Жаңа ӛнім тҥрін жасау және ӛндірісті дайындау, ҥлгіні әзірлеу және 

оның тәжірибе жҥргізу арқылы ҥлгісін жасау, оны бекіту, қҧжаттарын 

дайындау, бҧйымды суреттеу, қолданылатын негізгі және қосымша 

материалдарды ескере отырып конструкциясын жасау, ӛнімді ӛндіруге қажетті 

шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар мен жабдықтаушыларды анықтау 

шаралары жҥргізіледі. ӛнімді дайындаудың технологиялық сызбасы, 

технологиялық операциялардың тізбегі, жҧмыс кҥшіне қажеттілік, олардың 

мамандылығын анықтау, қҧрал-жабдықтарды жӛндеу және тҥзеу тәрізді 

кӛптеген жҧмыстар атқарылады. 

2.Жаңа және әр тҥрлі ӛнімді ӛндіруді дайындау және игеру, 

ҧйымдастыру-техникалық шараларды енгізу орындалады.ӛндірісті техникалық 

дайындаудың екінші кезеңінде еңбек ӛнімділігін арттыруға, ӛнім сапасын 

жақсарту мен материалдарды ҥнемдеуге барлық жағдай жасау жан-жақты 

қарастырылады. 

3.Ӛнімнің жаңа және әр тҥрін ӛңдеудің жалпы және сериялық әдістерін 

бір жҥйеге келтіру, ӛндірістік ағындарда ӛндірістік-техникалық шешімдерді 

пайдалану сияқты жҧмыстар атқарылады. 

Ӛндірісті техникалық жетілдірудің әрбір кезеңінде орындалатын 

жҧмыстар сипаттамасына қарай конструкторлық, технологиялық және 

ҧйымдастыру-экономикалық болып бӛлінеді. 

Ӛндірісті конструкторлық дайындауда жаңа ӛнімнің конструкциясын 

жасау мен игерілген ӛнімнің конструкциясын жетілдіру қарастырылады. 

Ӛндірісті технологиялық дайындықтан ӛткізу кезеңінде жаңа 

технологиялық ҥрдістерді ҧйымдастыру мен игерілген ӛнімнің жетілдіру 

жҧмыстары жҥргізіледі. 

Ҧйымдастыру-экономикалық дайындықты жҥргізу барысында ӛндірісті 

техникалық дайындауды жоспарлау ҥшін мӛлшерлер бекіту, еңбек кҥші, 

материалдар, қаржы ресурстарына қажеттілікті есептеу, кҥнтізбелік жоспар 

жасау, мӛлшерді есептеу, еңбекақы жҥйесі мен ҧжым нысандарын таңдау, 

калькуляция мен ӛндіріс сметасын қҧру, жҧмыс кҥшіне, материалдарға, қҧрал-

жабдықтарға қажеттілікті анықтау, қҧжаттар тҥрін белгілеу, ӛндіріс пен еңбекті 

ҧйымдастыру, жҧмыс орындарына қызмет кӛрсету және оларды жабдықтау, 

ӛндірісті қосымша қажетті ресурстарымен қамтамасыз ету сияқты жҧмыстар 

орындалады. 
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ПРАКТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕР Ж2НЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

 

1 есеп. 

 

Еңбек қҧралдарының қозғалыстың ретті, параллельді-ретті және 

параллельді тҥрлері кезіндегі  15n дана (мҧндағы n – студенттің нҧсқа нӛмірі) 

детальдан тҧратын партияны ӛңдеудің технологиялық және ӛндірістік 

циклдерінің ҧзақтықтарын анықтау. Кӛлік партиясының мӛлшері -  5n деталь; 

операциялар бойынша уақыт нормасы сәйкесінше  2n, 3n, 4.5n мин/дана. 

Бірінші және екінші операцияларда бір-бір станоктан, ҥшіншіде – екі станок 

орнатылған. Операцияаралық ҥзілістің орташа уақыты – 2 минут. Жҧмыс 3 

ауысыммен жҥзеге асады. Ауысым ҧзақтығы  8 сағат. Табиғи процестер 

ҧзақтығы  – 30 n минут. 

Жоғарыда аталған еңбек қҧралдарының әрбір тҥріне ӛндірістік процестер 

графиктерін тҧрғызу.  

 

1 есеп шешімі.  

 

Еңбек қҧралдары қозғалысының ретті тҥрі ҥшін технологиялық цикл 

ҧзақтығы мына формула бойынша анықталады:  

Tm.ретті. = 



u

i

ii wtn
1

/
, 

 

Мҧндағы:  n  -  детальдардың пария мӛлшері, дана.; 

u  -  технологиялық процестің операция саны, дана; 

ti  -  операция бойынша уақыт нормасы, мин/дана.; 

wi  - операциядағы жҧмыс орнының (станоктар) саны, дана. 

 

Біздің жағдайда: 

Tm.ретті.=
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Кҥнтізбелік кҥндерде ӛндірістік цикл мӛлшері мына формула бойынша 

анықталады:  

Tn.ретті.=
24

/
1

1
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моii

см











  

 

мҧндағы Tсм - Жҧмыс ауысымының ҧзақтығы, мин.; 

 f - Бір тәуліктегі ауысым саны; 

 k - Бір жылдағы кҥнтізбелік кҥндер мен жҧмысшылар арасындағы 

қатынасты анықтайтын коэффициент 0,706; 

 Tмо - Операцияаралық ҥзілістердің орташа уақыты, мин.; 

 Te - Сағат бойынша табиғи процестердің ҧзақтығы. 
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Біздің жағдайда: 

Tn.реттіс 
60*24

30
2*3
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Еңбек қҧралдары қозғалысының параллельді-ретті тҥрі ҥшін 

технологиялық цикл ҧзақтығы мына формула бойынша анықталады:  

Tт.пп.=
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мҧндағы  nm - Кӛліктік партия мӛлшері, дана.; 

 (ti/wi)min - әрбір аралас операция жҧбында t/w кезінде индекс анағҧрлым 

қысқа циклді операцияға сәйкес келетінін білдіреді 

 

Біздің жағдайда: 

Tт пр.=
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Кҥнтізбелік кҥндерде еңбек қҧралдарының  параллельді-ретті қозғалыс 

тҥрі кезінде ӛндірістік цикл мӛлшері мына формула бойынша анықталады:  

Tп.пр.=
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Біздің жағдайда: 
 

Tп.пр=
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Еңбек қҧралдары қозғалысының параллельді тҥрі ҥшін технологиялық 

цикл ҧзақтығы мына формула бойынша анықталады:  

 

Tт.пар=
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iimiim wtnwtnn
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max /)/)((

, 

 

мҧндағы (ti/wi)max  -  бҧл жағдайда индекс максималды циклды операцияға              

                                      сәйкес болу керектігін білдіреді.  

                                

Біздің жағдайда: 
 

Tт.пар=










2

5,4

1

3

1

2
5

1

3
)515(

nnn
n

n
nn

 

 

Кҥнтізбелік кҥндерде еңбек қҧралдарының  параллельді қозғалыс тҥрі 

кезінде ӛндірістік цикл мӛлшері мына формула бойынша анықталады:  
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Tn.пар=
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Біздің жағдайда: 
 

Tn.пар=
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Мәліметтерді есептеу барысында алынған нәтижелерді мақсатты тҥрде 

кестелік формаға келтіру (1кесте): 

 

1.1 кесте – Технологиялық және ӛндірістік мӛлшерлердің салыстырмалы 

кестесі  

Еңбек қҧралдарының қозғалыс тҥрлері  
Tm технологиялық цикл 

мӛлшері, мин. 

Tn ӛндірістік цикл 

мӛлшері, кҥнтізбелік 

кҥндер 

Ретті 

Параллельді - ретті 

Параллельді  

  

 

Операциялық цикл мӛлшері мына формула бойынша есептеледі: 

 
Tоп.i=nti / wi 

 

Операциялық циклдерді қатар қолданудың мӛлшерлері мына формулалар 

бойынша есептеледі:  
1 = t1 / w1 (n - nm) 

2 = t3 / w3 (n - nm) 

 

t және w кезінде индекстер нӛмірлері анағҧрлым қысқа операциялық 

циклді аралас операция нӛміріне  әрдайым сәйкес келеді.  

Детальдардың бір кӛліктік партиясының ӛңдеу циклінің ҧзақтығы мына 

формула бойынша есептеледі:  

Tmi= i

im

w

tn
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2 есеп. 

 

Механизм жасаудың кҥрделі процесі циклінің ҧзақтығын анықтау, 

детальдар 2n (студент нҧсқасының нӛмірі) сағат кешендік қоймада жататынын 

ескере отырып циклдік график салу. 

Қарапайым процестер циклінің ҧзақтығы 2.1 кестесінде берілген. 

 

2.1 кесетесі - Қарапайым процестер циклінің ҧзақтығы 
 

Қарапайым процестер атаулары Цикл ҧзақтығы, сағ. 

Д-1 деталін жасау 

Д-2 деталін жасау 

СБ-1 ҥлкейтілген қҧрастыру  

Д-3 деталін жасау 

Д-4 деталін жасау  

Д-5 деталін жасау 

СБ-2 ҥлкейтілген қҧрастыру  

Д-6 деталін жасау 

Негізгі қҧрастыру НҚ 

Механизмді сынақтан ӛткізу МС 

3n 

2n 

0.5n 

7n 

5n 

2n 

n 

3n 

1.5n 

5n 

 

 

2 есеп  шешімі. 

 

Кҥрделі ӛндірістік процесс циклінің ҧзақтығын анықтау ҥшін графикалық 

әдіс қолданылуы мҥмкін. Сонымен бірге механизмді қҧрастыру ҥлгісіне (2.1 

сурет) сәйкес кҥрделі ӛндірістік процесс циклінің графигі (3.1 сурет) қҧрылады. 

Графикте оңнан солға қарай механизмді сынақтан ӛткізуден бастап оның 

қҧрамына кіретін жасауларға дейінгі, яғни қарапайым процестер циклдері 

уақыт масштабында ығыстырылып отырады.  

Кҥрделі процестің ӛндірістік циклінің тҧрғызылған графигі  бойынша бір 

қарапайым процестің екіншісінен асып тҥсу мерзімі талданады және 

реттілікпен ӛзара байланысқан цикларалық ҥзілістер мен қарапайым 

процестердің ең ҥлкен циклдер сомасы ретінде T бҧйым ӛндірістің  кҥрделі 

процесі циклінің жалпы ҧзақтығы анықталады: 
 

maх

u

i

u

i
TммТniТбұйым













 






  

1 1
.

 
 

мҧндағы u' - Ӛзара ретті тҥрде байланысқан детальдарды жасау процестері немесе 

қҧрастыру процестерінің саны; 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 сурет – Механизм қҧрастыру ҥлгісі 

 Tni - Детальдарды жасау немесе қҧрастыру процестерін орындаудың қарапйым 

процестерінің ӛндірістік циклдері, сағ.; 

 Tмц - Цикларалық ҥзілістердің орташа уақыты, сағ. 

 

 

МС 

 

НҚ 

 

Д-6 СБ-1 

 

Д-1 

 

Д-2 

СБ-2 

 

 
Д-3 

 

Д-4 

 

Д-5 



 

3 есеп. 

Тӛрт деталь (А,Б,В және Г) ӛңдеу бекітілген учаскеде ҥш операция – 

токарлық, фрезерлік және бҧрғылау атқарылуда. Жоғарыда аталған әрбір 

операцияға бір-бір станоктан бекітілген. Детальдарда бірдей операция қҧрамы, 

бірақ ӛңдеудің әртҥрлі маршруты бар. Станоктар арасындағы тасымалдаудың 

орташа қашықтығы – 3м. Детальдарды шығарудың айлық бағдарламасы, 

олардың массалары мен ӛңдеу маршруттары 1.3 кестесінде берілген. Қҧрал-

жабдықтың оптимальді жоспарлануын табу.  

3.1 кестесі – Қҧрал-жабдықты жоспарлауға арналған шығыс мәліметтері. 

 

Детальд

арды 

белгілеу 

Бір айда 

шығару 

бағдарлама

сы, 

Дана. 

Масса, кг 
 

Операциялардың реттік нӛмірлері 

бірліктер 
бағдарла

малар 
токарлық 

фрезерлі

к 
бҧрғылау 

А 100n 0.2n 20n
2

 2 3 1 

Б 120n 0.1n 12n
2

 2 1 3 

В 130n 0.3n 39n
2

 1 3 2 

Г 140n 0.3n 42n
2

 1 3 2 

 

3 есеп шешімі. 

Бастабында жоспарлаудың кез келген кездейсоқ нҧсқасын қабылдаймыз. 

Мысалы: токарлық – T (1), фрезерлік - Ф (2), бҧрғылау - Б(3). Жақша ішіндегі 

нӛмірлер станоктардың учаскеде орналасу реттілігін білідіреді.  

Шахматтық ведомос қҧрамыз, оның әрбір торында қоректік жҧмыс 

орнынан тҧтынушы орнына берілетін жҥктің мӛлшері кӛрсетіледі (1.4 кесте) 

және оны жӛнелтілетін жҥк массасының матрицасына айналдырамыз (1.5 

кестесі). 

 

3.2 кестесі -  Шахматтық ведомос 

Килограммен есептеледі 
Қоректік жҧмыс 

орыны 

Тҧтынушы жҧмыс орыны 

Т Ф Б 

Т 0 20n
2

 (12+42+39)n
2

=93n
2

 

Ф 12n
2

 0 0 

Б 20n
2

 (39+42)n
2

=81n
2

 0 

 

Жҧмыс орындары тҥрлерінің матрицаның жолы мен қатар нӛмірлері 

бойынша орналасуы берілген жоспарлау нҧсқасына сәйкес келеді.  Жағдай 

жоспарлау нҧсқасы ӛзгерген кезде ауысады.  

 

 

 

3.3 кесте – Апаратын жҥктердін салмағының матрицасы Килограммен 

есептелді 80

00

00

00 



 

 

 

 

 Т Ф Б 

Т 0 32n
2

 113n
2

 

Ф 0 0 81n
2

 

Б 0 0 0 

 

Екі аралас станоктар арасындағы аралық (3м) есепке алына отырып, 

шығыстық жоспарлау негізінде ара қашықтық матрицасы қҧрылады (1.6 кесте): 
 

3.4 кесте   - ара қашықтық матрицасы                      Метрмен есептеледі 
 Т Ф Б 

Т 0 3 6 

Ф 3 0 3 

Б 6 3 0 

 

Масса матрицасының әрбір торкӛзінің мәнін сәйкесінше ара қашықтық 

матрицасының торкӛздері мәніне кӛбейткенде шығыстық жоспарлауға арналған 

станок арасындағы жҥкағымы мӛлшерін аламыз. (1 нҧсқасы): 
 

Q = 32n
2

3+113n
2

6+81n
2

3 =1017n
2

 кгм 

 

Тапсырманың шарты бойынша станоктар орналасуының алты нҧсқасы 

болуы мҥмкін. 
I - Т,Ф,Б;       II -  Т,Б,Ф;       III- Ф,Т,Б; 

 

IV -Ф,Б,Т;      V- Б,Т,Ф;        VI- Б,Ф,Т. 

 

Жоғарыда келтірілген есептеулерге ҧқсас қҧрал-жабдықтардың 

орналасуының барлық нҧсқалары бойынша учаскенің жҥкайналымы 

анықталады.  Есептеулердің нәтижелері 1.7. кестесінде кӛрсетілген. 

Қҧрал-жабдықтардың жоспарлануының мҥмкіндігінше барлық нҧсқалары 

кезінде жҥкайналымның мӛлшерлеріне салыстырмалы талдау жҥргізе отырып 

оның кішірек мәнін шығарады. Ӛндірістік қҧрал-жабдықты орналастыру 

нҧсқасының минималды жҥкайналымға сәйкес келуі – оптимальді болып 

саналады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 кестесі  - Қҧражабдықты жоспарлаудың барлық нҧсқалары бойынша 

жҥкайналымды есептеу  
 81

00

00

00 



 

 

 

 

Нҧсқа 

нӛмірі 

Станоктарды орналасуы және берілетін масса 

мӛлшері, кг 

Жҥкайналым 

мӛлшері, кгм 

 Т Ф Б 

 Т 0 32n
2

 113n
2

  

1017n
2

 I Ф 0 0 81n
2

 

 Б 0 0 0 

  Т Б Ф  

 

II 

Т 

Б 

Ф 

0 

0 

0 

113n
2

 

0 

81n
2

 

32n
2

 

0 

0 

 

774n
2

 

  Ф Т Б  

 

III 

Ф 

Т 

Б 

0 

32n
2

 

0 

0 

0 

0 

81n
2

 

113n
2

 

0 

 

921n
2

 

  Ф Б Т  

 

IV 

 

Ф 

Б 

Т 

0 

0 

32n
2

 

81n
2

 

0 

113n
2

 

0 

0 

0 

 

774n
2

 

  Б Т Ф  

 

V 

 

Б 

Т 

Ф 

0 

113n
2

 

81n
2

 

0 

0 

0 

0 

32n
2

 

0 

 

921n
2

 

  Б Ф Т  

 

VI 

 

Б 

Ф 

Т 

0 

81n
2

 

113n
2

 

0 

0 

32n
2

 

0 

0 

0 

 

1017n
2

 

 

2  Желілік жоспарлау негізінде ӛндірісті ҧйымдастыру 

Желілік график шақталған уақыт параметрлі бағыт пен шеңберден 

қҧралған модель тәрізді. Оны тҧрғызудың негізінде «жҧмыс» және «оқиға» 

ҧғымдары жатыр.  

Жҧмыс – бҧл уақыт пен материалдық шығын талап ететін және белгілі бір 

жетістікке әкелетін ӛндірістік процесс. 

Оқиға – бҧл келесі бір жҧмыстың басталуы ҥшін бір немесе бірнеше 

қажетті және жеткілікті жҧмыстардың аяқталу дәлелі (фактісі). 

Бастапқы оқиға  осы жҧмыстың басын анықтайды және ӛткен жҧмыстар 

ҥшін соңғысы болып саналады.  

Соңғы оқиға осы жҧмыстың соңын анықтайды және келесі жҧмыс ҥшін 

басы болып саналады.  

Шығыс оқиғасы – қарастырылып отырған желілік график шеңберінде 

ӛткен жҧмыстары жоқ оқиға.  

Аяқтаушы оқиға - қарастырылып отырған желілік график шеңберінде 

келесі жҧмыстары жоқ оқиға.  

Желілік модельдер оқиғаға және жҧмысқа бағытталуы мҥмкін. Жҧмысқа 

бағытталған модельдер анағҧрлым кең тарады. Сонымен қатар оқиға 
82

00

00

00 



 

 

 

 

шеңбермен, ал жҧмыстар – оларды байланыстырушы тҧтас стрелкалармен 

белгіленеді. 

Ҥзік сызықты стрелкалар нӛлдік ҧзақтығы бар фиктивті жҧмысты 

білдіреді және кешенде жҧмыстардың ӛзара байланысын дҧрыс кӛрсету ҥшін 

ғана қолданылады.  

Жол – желілік графиктегі жҧмыстардың ҥздіксіз реттілігі. Жолдың 

ҧзындығын оны қҧраушы жҧмыстар ҧзақтығының сомасымен анықтайды.   

Толық жол – желілік графиктің шығыстық оқиғасынан аяқтаушысына 

дейінгі жол.  

Аумалы жол – барлық ықтимал толық жолдардың ішінде ең ҥлкен 

ҧзақтықты толық жол. Оның ҧзындығы желілік график бойынша жҧмыстарды 

атқару мерзімін анықтайды.  

Аумалы жҧмыстар – бҧл аумалы жолдарда жатқан жҧмыстар. 

Жҧмыс атқаруда технологиялық реттілік ескере отырып қҧрылған желілік  

модель келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:  

- бір ғана шығыс және бір ғана аяқтаушы оқиғасы болуы тиіс; 

- әрбір жҧмыстың немесе технологиялық байланыстың бастапқы 

оқиғасында аяқтаушысына қарағанда кішірек нӛмір болуы тиіс;  

- желілік модельде стрелкалар бағытын солдан оңға қарай қолдану керек;  

- модель формасы қарапайым, артық  қиылыстарсыз болуы тиіс, 

жҧмыстың кӛбін горизонтальды сызықтармен берген жӛн;  

- бір оқиға екі немесе одан да кӛп аяқталушы оқиғалардың басы болса, 

онда параллельді жҧмыстарды орындау кезінде фиктивті жҧмыстар және 

қосымша оқиғалар енгізіледі.  

- модельді тҧрғызу кезінде «тығырықтар» мен «циклдердің» пайда 

болуынан аулақ болу керек  

- Тығырық – бҧл одан бірде-бір жҧмыс (аяқтаушыдан басқа) шықпайтын 

оқиға, немесе оған бірде-бір жҧмыс кірмейтін қандай да бір оқиға (шығыстан 

басқа). 

- Цикл ӛзі шыққан оқиғаға қайта оралу жҧмыстар тізбегі ретінде 

сипатталады.   

Ӛндірісті жоспарлау мен басқарудың желілік жҥйесін пайдаланудың 

негізгі мақсаты атқарылатын жҧмыстарды уақыт пен кеңістік бойынша 

рационалды байланыспен қамтамасыз ететін жоспар мен ӛндірісті 

ҧйымдастыру оптимальді нҧсқасын жасау, ресурстарды анағҧрлым жақсы 

пайдалану, сонымен қатар осы жоспарды жҥзеге асыру процесін тиімді басқару.   

Ӛнеркәсіптік ӛндірісте желілік модельдеудің нысандары ретінде жеке 

анағҧрлым кҥрделі механизмдер, бҧйымдар немесе машиналар немесе олардың 

топтарын қҧру бойынша жҧмыс кешендері ерекшеленуі мҥмкін. 

       Желілік график негізінде жҧмысты ҧйымдастыруды нақты мысалмен 

қарастырамыз. 

 
  

4 есеп. 
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Белгілі бір механизмді дайындау ҥшін ҧзақтығы сағат бойынша 

сипатталатын келесі жҧмыстарды атқару қажет:  
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

А торабының детальдарын дайындауды темір соғатын-

престік ӛңдеу  

В торабы детальдарын дайындауды штамптау  

А торабы детальдарын дайындауды механикалық ӛңдеу 

В торабы детальдарын дайындауды механикалық ӛңдеу 

А торабын ҥлкейте қҧрастыру 

В торабын ҥлкейте қҧрастыру 

А торабын реттеу 

Механизмді қҧрастыру және соңғы реттеу  

- 3n 

 

- n 

- 15n 

- 2n 

- 2n 

- 12n 

- n 

- n 
 

Жҧмысты аяқтаудың нормативтік мерзімі 20n сағатқа тең. 

Жҧмысты атқарудың технологиялық реттілігін есепке ала отырып 

механикалық-қҧрастыру ӛндірісін ҧйымдастырудың желілік моделін тҧрғызу. 

Алынған желілік модельдің негізінде графикалық әдіс арқылы қарастырылып 

отырған жҧмыс кешенінің уақытша параметрлерін есептеу және оны атқарудың 

желілік желілік графигін қҧру.  Егер жҧмысты аяқтау мерзімі сәйкес келмесе 

желілік графикті оптимизациялауды ӛткізу керек.  
 

4 есеп шешімі  

Жҧмысты атқарудың технологиялық реттілігін есепке ала отырып желілік 

модельді тҧрғызамыз. (2.1 сурет). Бҧл модельдің 1 оқиғасы шығыс оқиғасы, 1-2, 

1-3 жҧмыстары – шығыс оқиғасынан шығатын желілік модельдің шығыс 

жҧмыстары. 8 оқиғасы – модельді аяқтау оқиғасы. 7-8 жҧмысы аяқтаушы 

жҧмыстар, олар атқарылғанда осы желіде сипатталатын жҧмыстардың  толық 

кешенінің аяқталуына жетеді.  

2-3 тәуелділігі – ҧйымдастырушылық, ол  бір мезгілде 1-2 және 1-3 

жҧмыстары аяқталуы мен екі торап детальдарының механикалық ӛңдеуі 

басталуы болғанын қажеттігін кӛрсетеді. 6-7 тәуелділігі -технологиялық. Ол 7-8 

жҧмыстарын бастау ҥшін А торабының реттелуін аяқтау қажеттігін кӛрсетеді.  

3-4 және 2-5 жҧмыстары ҥшін 1-3 және 1-2 жҧмыстары (2-3 тәелділігі 

арқылы) – бҧдан бҧрынғы. Олардың орындалуы 3-4 және 2-5 жҧмыстары 

бастаулының тікелей алғышарты болып табылады. Оның басталуының бір 

шарттарының бірі 4-7 және 5-7 жҧмыстарының аяқталуымен қатар  5-6 

жҧмыстарының атқарылуы (6-7 тәуелділігі арқылы). 

Қарастырылып отырған жҧмыс кешенінің уақытша параметрлерін 

есептеу және желілік график тҧрғызу белгілі бір реттілікпен жҥзеге асады.  

n=11 ҥшін есептеу мысалы берілген.  

Бірінші кезекте T
P

i и T
n

i барлық оқиғалары басталуының ерте және кеш 

мерзімдерін есептеп шығарамыз: 

- желілік графикте (2.2 сурет) оқиғаны білдіретін әрбір шеңберде ҥш 

секторды оқиғаның нӛмірі мен есептеп шығарған нәтижелерді енгізу ҥшін 

ерекшелейміз. Графиктің жҧмысты білдіретін стрелкалары ҥстінде 
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тапсырманың нҧсқасы ескеріле отырып есептеліп шығарылған жҧмыс 

ҧзақтығының сандық мәндерін белгілейміз; 

- T
P

i = T1 шығыс оқиғасы, яғни бастаудың берілген мерзімі ҥшін 

қабылдаймыз; 2.2 суретінде T1 = 0 деп қабылданған, ол шығыс оқиғасының сол 

жақ секторында жазылған; 

- Шығыс оқиғасынан шығатын барлық жҧмыстарды таңба салып 

белгілейміз; (біздің жағдайда бҧл 1-2 және 1-3 жҧмыстары); 

- Барлық оған кіретін жҧмыстар белгіленген j оқиғасын табамыз, ал  T
p

j  

табылған жоқ (біздің жағдайда бҧл 2 оқиға); 

- T
p

j  -ды мына формула бойынша есептейміз: 

 ij

p

i
jBi

p

j tTT 
 )(
max

 , 

 

мҧндағы B(j) – j-мен i-j.жҧмыстарымен біріккен кӛптеген i оқиғалары  

Біздің мысалда: 

 

T
P

2=0+33=33 ; 

 

- оқиғадан (біздің мысалда 2 оқиғадан) шығатын барлық жҧмыстарды 

таңбамен белгілейміз және  3 мен 5 оқиғалары аяқталуының ерте мерзімін 

есептеп шығарамыз:  

-  
T

P
3 = max[0+11; 33+0] = 33 ; 

T
P

5 = 33 + 165 = 198 ; 

 

аяқтаушы оқиғаға дейін және т.б. 

 

Т
Р

4 = 33+22=55; 

Т
Р

6 = 198+11=209; 

Т
Р

7 = max[55+132;198+22; 209+0] = 220; 

Т
Р

8 = 220+11=231; 

 

- Егер нормативтік мерзім, нормативтік мерзімнің мәні және соңы  

берілмесе, онда аяқтаушы оқиға басталуының кеш мерзімі оның басталуының 

ерте мерзіміне тең болады.  Біздің жағдайда аяқтаушы оқиға басталуының 

нормативтік мерзімі берілген және ол 220 сағатқа тең; 

- Аяқтаушы оқиғаға кіретін барлық жҧмыстарды екінші бір белгімен 

белгілейміз; Біздің жағдайда бҧл 7-8 жҧмыс; 

- i оқиғасын табамыз,  бҧл оқиға ҥшін барлық шығатын жҧмыстар екінші 

белгімен белгіленген, ал оқиғасының кеш мерзімі Т
П

i табылған жоқ; Біздің 

жағдайда бҧл 7 оқиғасы; 

- Т
П

i мына формула бойынша есептеп шығарамыз: 

 

85

00

00

00 



 

 

 

 

 ij

n

j
iCj

p

i tTT 
 )(
min

 , 

 

мҧндағы С( i ) – i-мен i-j.жҧмыстарымен біріккен кӛптеген j оқиғалары  

 

Біздің мысалда: 

Т
П

7  = 220 - 11 = 209; 
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4.1 сурет – Механикалық-қҧрастыру ӛндірісін 

 ҧйымдастырудың желілік графигі  

 

  1 

 

  2 

 

  5 
 

  

  3 
 

 

  7 

 

  6 

 

  4 
 

В торабының 

детальдарын 

дайындауды штамптау  

 

В торабы детальдарын 

дайындауды механикалық 

өңдеу 

 

В торабын үлкейте 

құрастыру 

 

А торабының 

детальдарын 

дайындауды темір 

соғатын-престік өңдеу  

 

А торабы 

детальдарын 

дайындауды 

механикалық өңдеу 

 

А торабын үлкейте 

құрастыру 

 

А торабын 

реттеу 

 

 

  8 

Механизмді құрастыру және 

соңғы реттеу 
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4.2 сурет - Механикалық-қҧрастыру ӛндірісін ҧйымдастырудың желілік графигі.

1 2 5 

6 

7 8 

3 

33 55 

4 

55 

33 22 
0 -11 198 187 220 209 231 220 

209 209 

33 

-11 0 -11 0 

165 22 

-11 0 -11 0 

11 

0 11 

0 0 

11 

132 

22 33 

22 

22 0 

11 

44 22 77 

0 22 0 

0 
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- 7 оқиғасына кіретін барлық жҧмыстарды екінші белгімен белгілейміз; 

(бізде бҧл 4-7, 5-7 және  6-7 жҧмыстар); 

- Барлық шығатын жҧмыстар екінші белгімен белгіленген оқиғаны 

табамыз, ал оның басталуының кеш мерзімі табылған жоқ. Біздің жағдайда бҧл 

4 және 6 оқиғалары.  

Олар ҥшін: 

 

Т
П

4 =209-132=77; 

Т
П

6 =209-0=209; 

 

шығыс оқиғасына дейін және т.б: 

 

Т
П

5=min[209-11;209-22]=187; 

Т
П

3=77 - 22 = 55; 

Т
П

2=min[187 - 165; 55-0] = 22; 

Т
П

1= min[22-33; 55-11] = -11. 

 

Есептеудің екінші кезеңінде барлық жҧмыстар уақыттарының толық және 

бос резервтерін мына формула бойынша анықтаймыз:  

r
п

ij = T
п

j – T
р

i - tij, 

r 
св

ij = T
Р

j – T
P

i – tij. 

 

Толық резерв дегеніміз аяқтаушы оқиғасы басталуының нормативтік 

мерзімін ӛзгерпей, i-j жҧмысының ҧзақтығын ҧлғайтып немесе басталу 

мерзімін ҧзартуға болатын максималды уақыт.   

Бос резерв дегеніміз желінің барлық оқиғалары ӛздерінің ерте мерзімінен 

басталатын жағдайда i-j жҧмысының ҧзақтығын ҧлғайтып немесе басталу 

мерзімін ҧзартуға мҥмкіндік беретін максималды уақыт. 

Біздің жағдайда 7-8 жҧмыстары ҥшіін: 

 

r
п

7-8 = 220 - 220 -11 = -11; 

r
св

7-8 = 231-220-11=0. 

 

Дәл осылай басқа да жҧмыстар ҥшін уақыттың толық және бос 

резервтерін есептейміз, ал нәтижелерін аралас тікбҧрыштарда жҧмысты 

белгілейтін стрелкалардың астына жазамыз. (сол жағынан r
п

ij-, оң жағынан r
св

ij). 

Аумалы жол уақыттың ең тӛмен толық резерві бар жҧмыстар бойынша 

ӛтеді (біздің жағдайда  1-2; 2-5; 5-7; 7-8). Аумалы жолдың жҧмыстарын қос 

сызықпен белгілеу керек.  

Желілік модельдің уақытша параметрлерін есептеудің нәтижесі олардың 

бекітілген нормативтік мерзімдерге сәйкессіздігін тапты. Толық теріс 

резервтердің болуы осындай сәйкестіктің жоқтығын куәландырады және 

айырмашылық мӛлшерін кӛрсетеді. Мҧндай жағдайда аумалы жол жҧмысын 

атқарудың уақытын қысқарту қажет және сӛйтіп желілік графикті нормативтік 

талаптарға сай қылу қажет.  
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Аталмыш қысқартуды қҧрал-жабдық, 4-7 аумалы емес жҧмыстың 

жҧмыскерлері сынды ресурстарды бӛлу арқылы жҥзеге асырамыз. Бҧл жерде 

бӛлудің ҧзақтығын ҧлғайту ӛндірістің жалпы ҧзақтығына, толық теріс резерв 

ӛлшеміне тең оның ҧзақтығының мӛлшерін азайту мақсатындағы 2-5 аумалы 

жҧмысқа әсер етпейді (қарастырылып отырған мысалда 11 сағатқа). 

Жҧмыс аяқталуының есептік мерзімін нормативтік талаптарға сай тәртіпке 

келтіру ҥшін қабылданған шаралардың тиімділігін оптималданған желілік 

график есебімен дәлелдейміз. 

 

5 есеп. 

Тапсырманы орындау ҥшін қажетті шығыс мәліметтерді оптималданған 

графикпен сәйкес қабылдаймыз. ( 2.3 сурет). 

Кестелік әдіспен желілік графиктің уақытша параметрлерін есептеу және 

аумалы жолды анықтау.  

 

Есептеу мысалы 

Желілік графиктің уақытша параметрлерін есептеу ҥшін кестенің типтік 

формасын қолданамыз.(2.1 кестесі), оның бірінші бағанына алғашқы оқиғадан 

бастап ӛсу  ретімен бастапқы және соңғы оқиғалар кодтарымен белгіленген 

жҧмыстарды енгіземіз. Екінші бағанға сәйкесінше жҧмыс ҧзақтығын 

белгілейміз.  

Жҧмыстардың басы мен аяғының ерте мерзімдерін есептейміз.  (3 және 4 

бағандар). Біздің жағдайда бірінші оқиғадан шығатын 1-2 және 1-3 

жҧмыстарының басталуының ерте мерзімі нӛлге тең екендігі айқын. Бҧл 

жҧмыстардың ерте аяқталуы жҧмыс ҧзақтығы ӛлшеміне оның ерте басталуынан 

ҥлкен.  

Келесі жҧмыстардың басталуының ерте мерзімі ӛткен жҧмыстардың 

аяқталуының ерте мерзімдерінен максималға тең. Сонымен 2-3 жҧмысы ҥшін   

: 

 

t
рн

2,3 = t
ро

1,2 = 33 сағат. 
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5.1 сурет – Механикалық-қҧрастыру ӛндірісін ҧйымдастырудың оптимилданған желілік графигі   

1 2 5 

6 

7 8 

3 

3

3 

44 

4 

55 

3

3 
33 

0 0 187 18

7 

209 20

9 

22

0 

220 

20

9 

19

8 

3

3 

0 0 0 0 

154 22 

0 0 0 0 

11 

11 11 

11 0 

11 

143 

11 11 

22 

11 0 

11 

33 22 66 

0 11 0 

0 
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3-4 жҧмысы ҥшін: 

 

t
рн

3,4 = max[t
ро

1,3; t
ро

1,3 ] = max[11; 33] =33 сағат. 

 

Осылай аяқтаушы жҧмысқа дейін.  

 

5.1 кестесі – Желілік графиктің уақытша параметрлерін есептеу  

 

Жҧмыс 

коды 

Жҧмы

с 

ҧзақт

ығы.с

ағ. 

Ерте мерзімдері, 

сағ. 

Кеш мерзімдер, 

сағ. 

Жҧмыс 

уақытының 

резервтері, сағ. 

Жҧмыс 

басы 

Жҧмыс 

аяғы 

Жҧмыс 

басы 

Жҧмыс 

аяғы 
толық бос 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-2 

1-3 

2-3 

2-5 

3-4 

4-7 

5-6 

5-7 

6-7 

7-8 

33 

11 

0 

154 

22 

143 

11 

22 

0 

11 

0 

0 

33 

33 

33 

55 

187 

187 

198 

209 

33 

11 

33 

187 

55 

198 

198 

209 

198 

220 

0 

33 

44 

33 

44 

66 

198 

187 

209 

209 

33 

44 

44 

187 

66 

209 

209 

209 

209 

220 

0 

33 

11 

0 

11 

11 

11 

0 

11 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

11 

0 

0 

11 

0 

 

Жҧмыс аяғы мен басының кеш мерзімдерін есептеуге кӛшеміз. ( 5 және 6 

бағандары). 

6 бағнның соңғы жолына барлық жҧмыстардың нормативтік мерзімдерін 

енгіземіз, яғни 7-8 жҧмысының аяқтаушы оқиғасына кіретін оқиғаның аяқталу 

мерзімін, (біздің жағдайда 220 сағат). Содан кейін 5 бағанда белгіленген 

аяқтаушы жҧмыс басталуының кеш мерзімі кӛрсетіледі: 

 

t
пн

7,8 = t
по

7,8 - t7,8 = 220-11 = 209 сағат 

 

Содан кейін 5 пен 6 бағандар бойынша тӛменнен жоғары  қарай қозғала  

отырып жоғарыда орналасқан кезекті жҧмыстың аяқталуының кеш мерзімін 

іздейміз, бҧл мерзім осыған дейін кӛрсетілгендердің ішінде ең минимальді 

болып есептеледі. 6-7 жҧмысы ҥшін аяқталуының кеш мерзімі одан кейінгі 

келесі 7-8 жҧмыс басталуының кеш мерзіміне, яғни 209 сағатқа тең. 2-5 

жҧмысы ҥшін: 

t
по

2,5 = min [ t
пн

5,6 ; t
пн

 5,7 ] = min [ 198 ; 187 ] = 187 сағат 

 

t
пн

2,5 = t
по

2,5 - t2,5 = 187 - 154 = 33 сағат 
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Және т.б. шығыс оқиғасынан шығатын жҧмыстарға дейін.  

Енді 7 және 8 бағандарға жҧмыс уақытының толық және  бос резервтерін 

есептеп енгіземіз.  Толық резервті 5 пен 3 бағандардың айырмашылығы ретінде 

есептейміз. Бос резервті келесі жҧмыс басталуының ерте мерзімі мен берілген 

жҧмыс аяқталуының ерте мерзімінің айырмашылығы ретінде есептейміз. 

Сонымен, 1-2 жҧмыстары ҥшін ол  33 – 33 = 0 тең, 1-3 жҧмысы ҥшін:   33 – 11 = 

22, 2-3 жҧмысы ҥшін:   33 - 33 = 0 және т.б. аяқтаушы жҧмысқа дейін.  

Аумалы жол желілік модель кезіндегі сияқты уақыттың минимальді 

толық резервтерлі 1-2, 2-5, 5-7  және 7-8 жҧмыстары бойынша  ӛтеді. (біздің 

жағдайда нӛлге тең). 

 

3  Ағымдық ӛндірісті ҧйымдастыру 

«Ағымдық ӛндіріс» ҧғымына анықтама беру және оның негізгі бір тҥріне 

қысқаша сипаттау. Ағымдық сызықтың ырғағы және такті деген не?  

Тапсырма  

Сызықтар тактін анықтау, жҧмыс орны санын, жҧмысшылар  санын және 

оларға жҥктелетін ауырпалық деңгейін есептеу, конвейердің негізгі 

параметрлерін анықтау және типін таңдау. Бҧйымды ӛңдеу циклінің ҧзақтығын 

анықтау.  

 

Шығыс мәліметтері: 

Сызықтар бір ауысымда 500+10n дана кӛлемінде шығаруды басқару 

блоктарын қҧрастыруға арналған. Конвейер қадамы – 1,3 + 0,1n м. 

Регламенттелген ҥзілістер 20 мин. қҧрайды. Сызықтың  жҧмысының режимі – 

екіауысымды. Ауысым ҧзақтығы - 8 сағат. Ауысымдық бағдарламаны қосуға 

байланысты технологиялық шығыны 1,4 + 0,1n % қҧрайды. Қҧрастыру процесі 

келесі мәліметтермен сипатталады. ( 3.1. кестесі): 

 

5.2 кестесі – Ағымдық процесс операциясын атқарудың уақыт нормалары  

 
операц

ия № 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уақыт 

нормас

ымин. 

0,26+

0,01n 

0,83+

0,01n 

0,24+

0,01n 

0,26+

0,01n 

0,55+

0,01n 

0,78+

0,01n 

0,52+

0,01n 

0,48+

0,01n 

0,12+

0,01n 

 

Екінші операцияны атқару кезінде фактілік уақыт шығыны нормадан  

(0,7-1,3)+n мин  кӛлемінде ауытқуы мҥмкін.  

 

Шешімі 

Басқару блоктарын шығару бағдарламасы талаптарына сҥйене отырып, Nз 

жіберілу бағдарламасын мына формула бойынша анықтаймыз:  

Nж= 100 Nш / (100-а) , 
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мҧндағы Nш   - бҧйымды шығарудың ауысымдық бағдарламасы, дана; 

а     - технологиялық шығын. 

 

Nж = 100 * (500+10 )n / ( 100 –(1,4 + 0,1n)) дана. 

 

Fн сызықтың жҧмыс уақытының ауысымдық нақты қорын  Түзіл. 

регламенттелген ҥзілістерді есепке ала отырып Т ауыс. ауысымының 

ҧзақтығына сҥйене мына формула бойынша табамыз: 

 

Fн = Тауыс – Түзіл = 8*60 -20= 460 мин. 

 

Мҧндай жағдайда сызықтың тактісі мынаған тең: 

 

r = Fн/ жз, мин. 

 

Тапсырма шарты бойынша l 0 конвейер қадамы 1,3 + 0,1n м-ге тең 

болғандықтан, конвейер жылдамдығы мына қатынас бойынша анықталады: 

 

 

Vк= l 0  / r,  м/мин. 

 

 Ӛндірістік процестің әрбір операциясындағы жҧмыс орны (қҧрал-жабдық 

бірлігі) санын есептеу мына формула бойынша анықталады: 

 

w i рас = ti ш –к / r , 

 

мҧндағы ti ш –к – i операциясын орындауға арналған уақыттың даналық-

калькуляциялық нормасы, мин. 

 

Жҧмыс орнының нақты саны w i
нақ есептік мәнді  w i есеп. Бҥтін санға дейін 

дӛңгелету жолымен анықталады.  

Коэффициент загрузки оборудования на каждой операции опре Әрбір 

операцияда kқ.қ.i. қҧрал-жабдықты қосу коэффициенті мына формула бойынша 

анықталады:  

k з.о.i. = 100 w i рас / wi фак, % . 

 

lHi операциясы ҥшін зонаның қалыпты ҧзындығы мына формула бойынша 

анықталады: 

lHi = lо* wi нақ. 

 

Есептеудің нәтижелері 5.3 кестесімен салыстырылуы тиіс: 
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5.3 кестесі – Сызық параметрлерін есептеудің нәтижелері  
 

Опера

ция 

нӛмірі 

i 

операциясы

н 

орындаудың 

уақыт 

нормасы  

ti д-к , мин. 

Жҧмыс 

орындарын

ың есептік 

саны  

w iесеп., 

 дана. 

Жҧмыс 

орындарын

ың нақты 

саны wi нақ.,  

дана. 

Операцияла

р бойынша 

қҧрал-

жабдықтард

ы қосу 

коэффициен

ті k қ.қ.i. , % 

lHi операция 

зонасының 

қалыпты 

ҧзындығы, 

м 

1 0,26+0,01n     

2 0,83+0,01n     

3 024+0,01n     

4 0,26+0,01n     

5 0,55+0,01n     

6 0,78+0,01n     

7 0,52+0,01n     

8 0,48+0,01n     

9 0,12+0,01n     

Барлығы:  -  

 

Егер жҧмыс орнында қҧрал-жабдықтарды шамадан тыс пайдалану  10 % 

аспаса, онда ол сызықты бӛлектеу кезінде жойылуы мҥмкін.  

Жобаланушы ағымдық процес операциясының қҧрастырушылық 

сипаттамасын есепке ала отырып, жҧмыс конвейерімен бірге ҥздіксіз-ағымдық 

сызықты таңдаймыз.  

Сызықта жҧмыс орындарының жалпы саны мынаны қҧрайды: 

 

Wжалпы.= 



9

1i Wi нақ . 

 

Жҧмысшылардың келу саны жҧмыс орындарырынң санымен 

анықталады: 

келув.i.= wiнақ 

 

Жҧмысшылардың тізімдік саны мына формула бойынша анықталады: 

 

Ржалпы. = 



9

1i Ркелуi * f(1+b/100) , 

 

Мҧндағы f – жҧмыс ауысымы саны; 

 b – жҧмыс уақытының шығыны (b = 0 деп қабылдаймыз). 

 

Тапсырма шарты бойынша екінші операцияны атқару барысында нақты 

уақыт шығыны нормадан ауытқуы мҥмкін екендігін ескере отырып, осы 

операцияның резервтік зонасы ҧзындығын былай анықтайды:  

lрез.2 =l0 *  2 , 
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мҧндағы 
2  - резервтік бӛлу саны, оны екінші операция зонасының 

қалыпты ҧзындығына lH2 қосу қажет. 


2 = (t2 max – t2 ср)/r; 

t2 ор. = (t2 max + t2 min) / 2, 

 

мҧндағы - t2max, t2min, t2ср. -   екінші операцияның максималды, минимальді 

және орташа ҧзақтығы. 

 

Біздің жағдайда: 

 

t2max = 8,3n+1,3n  мин; 

 

t2min = 8,3n – 1,3n мин. 

 

Алынған  2  мәнін бҥтінге дейін дӛңгелектеу. Сонда екінші операцияның 

жҧмыс аумағының жалпы ҧзындығы: 

 

Lжалп.2 = lH2 + lрез.2 

 

Басқару блогын қҧрастыру циклінің ҧзақтығы мына формула бойынша 

анықталады: 

Kрез

i

VlwннақrTц /.2.

9

1

 
  

 

6 есеп. 

Заводтық бҧрғыға бір жылдық шығынын және келесі жылдың бҧрғыға 

қажеттілігін анықтау.   

 

Шығыс мәліметтері 

Қайрау кезіндегі қабат қалыңдығы, l=3 мм; қҧрал-сайманның жҧмыс 

бӛлігі L = 36 мм; қҧрал-сайманның беріктілігі Tберік=60n мин.; қҧрал-сайманның 

мерзімінен бҧрын істен шығу коэффициенті р = 0; машиналық уақыт tм = 5n 

мин.; жылдық бағдарлама Nn = 120000n дана.; келесі жылдың басына 

жоспарланған айналым қоры hОН=400+10n дана.; ағымдағы жылдың 1 

қазанындағы нақты запас hОФ=200+10n дана.; ағымдағы жылдың  IV 

тоқсанында заводқа қосымша  150+10n бҧрғы. 

 

6 есеп шешімі. 

Бҧрғының жылдық шығыны мына формула бойынша есептеледі: 
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1000/*
1

.. oi

m

i

niшж hNh 




, 

мҧндағ

ы 

m - Осы қҧрал-сайманмен ӛңделетін бҧйымдар атауларының саны 

(біздің жағдайда ӛңделетін бір ғана бҧйым); 

 Nni - Жоспарлы кезеңде ӛңделетін бҧйымдар саны (тапсырма  шарты 

бойынша  – 120000n дана.); 

 hoi - 1000 операцияға кететін қҧрал-сайман шығының нормасы 

(дана./1000 оп.) мына формула бойынша анықталады: 

 

)100/1(60

**1000
0

pTu

t
h м






, 

 

мҧндағ

ы  

tм - осы қҧрал-сайманмен бір операцияны атқаруға қажетті 

машиналық уақыт нормасы (тапсымра шарты бойынша  – 5n, 

мин.); 

  - Осы типмӛлшерінің бірмезгілде жҧмыс істейтін қҧрал-

саймандарының саны ( = 1 дана деп алсақ.); 

 Tu - Толық тозғанға дейінгі қҧрал-сайманның беріктігі (сағ.) мына 

формула юойынша анқыталады: 

 

Tu = (mo + 1) Tберік. , 

 

мҧндағ

ы 

mo - Осы қҧрал-сайманның лимиттеу мӛлшері бойынша  қайралу 

(тапсырма шарты бойынша қҧрал-сайманның жҧмыс 

бӛлігінің ҧзындығы 36 мм қҧрайды, ал қайрау кезінде 3 мм 

кетеді. Демек,  mo = 36:3=12); 

 Tбер

ік 

- Екі қайрау арасындағы қҧрал-сайманның беріктігі (тапсырма 

шарты бойынша  n сағ.); 

 р - Қҧрал-сайманның істен шығуын сипаттайтын шама 

(мерзімінен бҧрын істен шығуы) (тапсырма шарты бойынша  

– р = 0). 

 

Осымен, егер формулаға сәйкесінше мәндерді қойсақ бҧрғының жалпы 

бір жылдық шығынын ho.p. анықтай аламыз.  
Заводтың келесі жылға бҧрғыға деген сҧранысын мына формула бойынша 

есептеуге боладые: 
h o.n.=ho.p.+(hO.H.-ho.Ф), 

мҧндағ

ы  

ho.p - Бҧрғының жоғарыда есептелген жалпы жылдық шығын, 

дана.; 

 hO.H. - Жоспарлы кезеңнің соңына арналған айналым қорының 

нормативі (тапсырма шарты бойынша – 400 + 10n дана.); 

 ho.Ф - Жоспарлы кезеңнің басына арналған запастың нақты 

мӛлшері, дана. 

 

Біздің жағдайда мӛлшер ағымдағы жылдың 1 қазанына ho.Ф = 200 + 10 n 

деп берілген және одан жоғарыда есептелген бҧрғының жалпы жылдық 

шығынының hж.ш. 1/4 қҧрайтын ағымдағы жылдың соңғы 4-ші тоқсанының 

шығын мӛлшерін алып тастау керек. Сонымен қатар ағымдағы жылдың  IV 

тоқсанында тҥсетін  150 + 10n бҧрғыны қосу керек.  
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Сонымен, тапсырма шарты бойынша: 

 
ho.Ф. = 200 + 10 n – (h.ж.ш../4) + 150 + 10 n дана. 

 

Студенттің нҧсқасына сәйкес мәндерді қою арқылы заводтың бҧрғыға 

деген жылдық сҧранысын hж.с.анықтауға болады.  

 

 

7 есеп. 

Станок ҥшін жӛндеу жҧмыстары циклінің, жӛндеу жҧмыстарыаралық 

және байқауаралық кезеңдер ҧзақтығын анықтау. (Техникалық қызмет 

кӛрсетуінің қайталануы). Кезекті жоспарлы жылға техникалық қызмет кӛрсету 

және жӛндеу жҧмыстарының орындалу графигін қҧру. 

Шығыс мәліметтері 

Жоғары дәлдікті металл кесетін  станок (к.т. = 1,5), орташа масса 

бойынша (к.м = 1,0)  категориясы металл кесетін қҧрал-сайманмен ( n.u. = 1,0)   

әртҥрлі материалдар ( о.м = 0,75)  бҧйымдарын ӛңдеуге пайдаланылады . 

ағымдағы жылдың қыркҥйегінде бекітілген ( в = 1;  

 д = 1). 

Жӛндеу жҧмыстары циклі қҧрылымында бҧл қҧрал-жабдық категориясы 

ҥшін бес-бес ағымдық жӛндеу жҧмыстары мен техникалық қызмет кӛрсету 

қарастырылған.   

Жҧмыс уақытының нақты жылдық қоры - 3959 + 10n сағат, нақты қорда 

жедел уақтыттың меншікті салмағы 70 + n % қҧрайды. 

 

7 есеп шешімі. 

Металл кесетін станоктардың жӛндеу жҧмыстары циклінің ҧзақтығы 

мына формула бойынша  анықталады: 

 

Tц.р.=16800  о.м  n.u.  к.т.  в д К.М. , 

 

 

мҧндағ

ы  

16800 - Нормативтік есептік цикл, сағ.; 

 .ө.м - ӛңделетін материал тҥрін ескеретін коэффициент; 

 n.u. - пайдаланылатын қҧрал-сайман тҥрін ескеретін 

коэффициент; 

 .д.к. - қҧрал-жабдық дәлдігінің класын ескеретін коэффициент; 

 ж - қҧрал-жабдық жасын ескеретін коэффициент; 

 д - қҧрал-жабдық беріктігін ескеретін коэффициент;  

 К.М. - қҧрал-жабдық массасы категориясын ескеретін 

коэффициент; 

 

Берілген коэффициенттер мәнін формулаға қоя отырып жӛндеу 

жҧмыстары циклі ҧзақтығын  сағат бойынша есептейміз.  
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Жӛндеу жҧмыстары циклі ҧзақтығын кҥнтізбелік уақытта Т
к
.ж ж. (жылда) 

мына формула бойынша анықтаймыз:  

....

..;

қжуж

жжк

ж.ж.
Тt

Т
Т 

, 

 

мҧндағ

ы 

tж.у. - Жҧмыс уақытының нақты жылдық қорындағы жедел 

уақыттың меншікті салмағы, қатысты бірліктерде (тапсырма 

шарты бойынша – 0,7 + 0,01 n); 

 Тж.қ. - Жҧмыс уақытының нақты жылдық қоры, сағат. 

 

Жӛндеу жҧмыстары кезеңінің (аймен) ҧзақтығы мына формула бойынша 

есептеледі: 

Тм.р = Т
к
жж * 12 / (dа + 1), 

 

мҧндағы   dа – ағымдағы жӛндеу жҧмыстарының саны. 

 

Байқауаралық кезеңнің ҧзақтығы (аймен)  (техникалық қызмет кӛрсетудің 

қайталануы) мына формула бойынша есептеледі: 

 

Тт.о = Т
к
ц.р. * 12 / (dа + dm.қ. +1), 

 

мҧндағы  dm.қ. – техникалық қызмет кӛрсету саны. 

 

Алынған мәліметтерді есепке ала отырып кезекті жоспарлы жылға 

жӛндеу жҧмыстары мен техникалық қызмет кӛрсетудің орындалуының графигі 

жасалады (4.1 кестесі): 

 

7.1 кестесі - Жӛндеу жҧмыстары мен техникалық қызмет кӛрсету қҧрал-

жабдықтарының  графигі  
 

 Жыл 

ағымдағы жоспарлы 

Ай 

қыркҥйек есеп бойынша есеп бойынша 

Қҧрал-жабдықтарға 

кӛрсетілетін 

техникалық 

қызметтің тҥрі 

Орнату Техқызмет кӛрсету 
Ағымдағы жӛндеу 

жҧмыстары 
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8 есеп. 

Технологиялық қҧрал-жабдықтарға қызмет кӛрсететін кезекші слесарлер 

мен электриктердің келу санын анықтау және еңбектің бригадалық 

ҧйымдастырылу формасын таңдау  

Шығыс мәліметтері 

Цехте 250 + n технологиялық қҧрал-жабдық бірлігі орнатылған Қҧрал-

жабдық бірліктерін жӛндеу жҧмыстары кҥрделілігінің орташа категориясы: 

механикалық бӛлігінде – 13,5 + 0,1n; электрлік бӛлігінде - 5,1 + 0,1n. Қҧрал-

жабдықтардың жҧмысының тәртібі (режимі) – екіауысымдық. Кезекші қызмет 

кӛрсету нормасы (бір жҧмысшыға жӛндеу жҧмыстарының кҥрделілігі 

бірлігіндегі қҧрал-жабдық саны): слесарь – 400, электрик – 800. Жҧмыс 

уақытын пайдалану коэффициенті– 0,7 + 0,01n. Қызмет кӛрсету нормаларын 

орындау коэффициенті – 0,9 + 0,01n. 

 

8 есеп шешімі 

Жӛндеу жҧмыстары жҧмысшыларының саны мына формула бойынша 

анықталады: 

 

Рi=(N ti n)/(Fi ku kB) , 

 
мҧндағ

ы   

Pi -  жӛндеу жҧмыстарының I тҥрін ӛткізу ҥшін қажетті жӛндеу 

жҧмыстары жҧмысшыларының саны, адам; 

 

 N - жӛндеу жҧмыстары кӛлемі (жӛндеуден ӛткізу қажет қҧрал-

жабдықтар бірлігінің саны) дана.; 

 ti - жӛндеу жҧмыстарының i тҥрінің еңбексыйымдылығы (қҧрал-

жабдықтар бірлігінің жӛндеу жҧмыстары кҥрделілігінің 

орташа категориясы); 

 п - жҧмыс ауысымы саны; 

 Fi -  і тҥріне кезекші қызмет кӛрсетудің нормасы (бір жҧмысшыға 

жӛндеу жҧмыстарының кҥрделілігі бірлігіндегі саны); 

 Kп - Жҧмыс уақытын пайдалану коэффициенті; 

 Kо - Норманы орындау коэффициент  

 

Шығыс мәліметтерін келтірілген формулаға қоя отырып, кезекші қызмет 

кӛрсетушілердің келу санын анықтаймыз: кезекші слесарьлар РСЛ;  кезекші 

электриктер РЭЛ. 

Еңбектің бригадалық ҧйымдастырылу формасын таңдау кезінде келесі 

ҧсыныстар болуы мҥмкін:  

- бір бӛлімде Р/2 адамнан Р = РСЛ + РЭЛ саны бар екіауысымды толассыз 

кешенді бригада ҧйымдастыруға болады; соның ішінде  РСЛ/2 слесарь және 

РЭЛ/2 электрик; 

- дәл осындай Р/2 адамнан екі бригада ҧйымдастыруға болады. 
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9 есеп. 

Механикалық-қҧрастыру ӛндірісінің цехаралық жҥкағымдарын 

ҧйымдастыру ҥшін 1 + 0,1n тонн жҥк кӛтеру мҥмкіндікті поддондар мен электр 

жҥктеушілердің тіреу паркін анықтау  

Шығыс мәліметтері 

Қолданылатын поддондардың типтік мӛлшерлері бойынша жылдық 

жҥкағымды бӛлу 4.2 кестесінде кӛрсетілген. 

 П2 және П3 поддондарынан 1 + 0,1 n т статикалық жҥктемелі  пакеттер 

қҧрылады. Жҥккӛтерушінің орташа техникалық жылдамдығы– 3,6 км/с. 

Поддондар орын ауысуының орташа аралығы 100 + n м. Жҥк тиеу біржақты, 

қозғалыс маршруттары маятниктік, жҥккӛтерімділігін пайдалану коэффициенті 

- 1+0,01 n. Бір циклге жҥк тиеу және жҥк тҥсіруге (соның ішінде пакет қҧру) 

орташа қарапайым уақыт (Тп + Тр) – 10 + n мин.    Аккумуляторлық 

кассеталарды ауыстыру жҧмыс уақытынан тыс кезде жҥзеге асырылады.  

Жҧмыс режимі - екіауысымды. Поддон айналымының уақыты 10 + n кҥн. 

Жҥкағымының бірқалыпсыздығы коэффициент– 1,0 + 0,0 1n. 

9.1 кестесі – Жҥкағымдары поддондардың типтік мӛлшерлері бойынша

  
 

Поддон  типі 
Поддонның статикалық 

жҥктемесі, т. 
Жҥкайналым, мың.т. 

П1 1+0,1n 40+n 

П2 0.5+0.05n 30+n 

П3 0.25+0.025n 30+n 

 

9 –есеп шешімі  

Электржҥктиеушілерінің саны мына  формула бойынша анықталады: 

 

wmp=Qо/qmp.c  , 

 
мҧндағ

ы 

Qc - Орташатәуліктік жҥкайналым, т; 

 qmp.c - Электржҥктиеушілерінің орташатәуліктік ӛнімділігіа, т. 

 

Орташатәуліктік жҥкайналым мына формула бойынша анықталады: 

 

Qо = Q k / Fp, 

 

мҧндағ

ы 

Q - жоспарлы кезеңдегі жҥкайналым, т. (біздің жағдайда 4.2 

кестесінің 3-ші бағанындағы мәндердің сомасы); 

 k - жҥкайналымның бірқалыпсыздығын есепке алатын 

коэффициент, (жҥкағымының бірқалыпсыздығы); 

 Fp - жоспарлы кезеңдегі жҧмыс кҥндерінің саны – 256 кҥн. 

 

Жҥктиеушінің орташатәуліктік ӛнімділігі мына формула бойынша 

есептеледі: 

qmp.c = q k1 Fд.с k2 / Tц.т. , 
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мҧндағ

ы  

q - кӛлік қҧралының жҥккӛтерімділігі – 1 + 0,1n, т; 

 k1 - кӛлік қҧралының жҥккӛтерімділігін пайдалану коэффициенті; 

 Fд.с. - кӛлік қҧралының жҧмыс уақытының тәуліктік қоры  (екі 

ауысымдық жҧмыс кезінде – 2*8*60=960 мин.); 

 k2 - Кӛлік қҧралдарын уақыт бойынша пайдалану коэффициенті 

(шешіліп отырған есепте k2=1); 

 Tц.т. - кӛліктік цикл, мин. 

 

Tц.т = Тпр. + Тп + Тр, 
 

мҧндағ

ы  

Тпр. - Жҥріп ӛткен жол уақыты (тапсырма шарты бойынша 

Тпр.=2*(100+n)*60/(3,6*1000) мин.); 

 Тп,Тр - Кӛлік қҧралының жҥктиеу және жҥктҥсіру уақыты (тапсырма 

шарты бойынша Тп + Тр=10+n, мин.). 

 

Жоғарыда кӛрсетілген формулаға шығыс мәліметтерін тапсырма 

нҧсқасына сәйкес қоя арқылы осы ӛндірістің цехаралық жҥкағымын 

ҧйымдастыруға қажетті электржҥктиеушілер санын табамыз.  

Жобаланған жҥк ағымдарына қызмет кӛрсетуге қажетті поддондар санын 

есептеуге кӛшеміз.  

П1 типті поддондар саны мына формула бойынша анықталады:  

П1 = Q (1 + kK.H. + kK.P.) / qK  , 
 

мҧндағ

ы  

Q - жоспарлы кезеңдегі жҥкайналым (П1 поддондары ҥшін -

Q=40+n мың.т.); 

 kK.H. - бірқалыпсыз тасымалға байланысты поддондар қажеттілігін 

ескеретін коэффициент,  
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k HK

 , 

 

 kK.P. - поддондардың жӛндеуде болуына байланысты поддондарға 

деген қажеттілікті ескеретін коэффициент kK.P=(10+n)/365; 

 qK - выработка на один поддон за расчетный период, т. 

 

qK=qK.C(Fk  - Fн)/To , 

 

мҧндағ

ы  

qK.C. - поддонның статикалық жҥктемесі (П  поддоны ҥшін – 1+0,1n, 

т); 

 Fk - Есептік кезеңдегі кҥнтізбелік кҥндер саны – 365. 

 Fн - Жҧмыстан тыс жағдайында поддондар уақытын табу– 10 + n 

кҥн. 

 To - Поддон айналымының орташа уақыты – 10+n кҥн. 

 

Формулаға сәйесінше мәндерді қоя отырып П1 типті поддондардың 

қажетті санын аламыз.  

П2 және П3 типінің поддондар санын дәл осылай анықталады.  
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10 есеп. Машина жасау кәсіпорынының электр энегиясының жылдық 

жоспарлы шығынын анықтау. 

Шығыс мәліметтері 

Ӛндірістік бағдарлама Ni бҧйымының типтік ӛлшемі бойынша сәйкесінше 

мынаны қҧрайды: I бҧйым – 40 + n мың.дана., II бҧйым – 25+n мың.дана., III 

бҧйым– 30 + n мың.дана. Дайындау ӛнідіріс бойынша ӛтпелі энергетикалық 

коэффициенттер ki (шартты бҧйымдарға ӛтпел) I, II и III бҧйымдары ҥшін 

сәйкесінше k1=1; k2=1,5;k3=1,3-ға тең. 

Запасты бӛліктерді шығару бағдарламасы  (ӛзіндік қҧны бойынша) 

2,5+0,5n млн. теңге. Дайындау ӛндірісінде шартты бҧйымдарға шығындалатын 

электр энергиясының нормасы – 80 + n кВт.с. Шартты бҧйымды жасаудың 

ӛзіндік қҧны (сатып алатын және кешенделетін бҧйымдар мен 

полуфабрикаттарға кететін шығындар есебінсіз) – 2,3+0,1n мың. теңге. 

Энергия қабылдағыштардың сомалық бекітілген қуаты – 25+n мың. кВт, соның 

ішінде механикалық-қҧрастыру ӛндірісінде  – 10 + n мың. кВт. 

Кӛмекші ӛндіріс цехтерінде энергия шығыны негізгі ӛндірістегі 

технологиялық мақсаттарға кететін энергия шығынының  30%  қҧрайды.  

Жарықтандыруға, желдетуге және басқа да шаруашылық қажеттіліктерге 

энергия шығыны - 10+0,1n млн. кВт.с, соның ішінде жарықтандыруға – 3 + 

0,1n млн. кВт.с. 

Механикалық-қҧрастыру ӛндірісінде қҧрал-жабдықтар жҧмысы 

уақытының нақты жылдық қоры  – 3950+10n сағат. 

Қуат бойынша қҧрал-жабдық жҧмысының бірқалыпсыздығын есепке 

алатын коэффициент, kқ=0,6. 

Уақыт бойынша қҧрал-жабдық жҧмысының бірқалыпсыздығын есепке 

алатын коэффициент, kу=0,8 двигательдердің  КПД 1=0,8. Желіде 

шығындарды есепке алатын коэффициент 2=0,9. 

1 кВт. с. кҥштік электр энергиясы тарифы  4 теңгеге тең деп аламыз, 

жарық 2 теңге. Бекітілген қуат ҥшін тӛлем  - 13 теңге/кВт. 

Тапсырма 

Дайындау ӛндірісіндегі технологиялық энергия шығыны мына формула 

бойынша есептеледі: 

 
усл

внорэнзэн NGG .

'

.. 
 , 

 

мҧндағ

ы 

Gэн.нор - Дайындау ӛндірісіндегі шартты бҧйымға жҧмсалатын 

электр энергиясы шығынының нормасы, кВт.с/шарт. изд.; 

 Nш
шар

 - ӛнімді шығарудың ӛндірістік бағдарламасы (шартты 

бҧйымдарда). 

 

Дайындау ӛндірісінде энергия шығынын есептеу ҥшін шартты бҧйымдар 

ретінде ӛнімді шығарудың ӛндірістік бағдарламасы мына формула бойынша 

анықталады: 
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мҧндағ
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n - Бҧйымның типтік ӛлшемінің саны; 

 Ni - Табиғи ӛлшеудегі бҧйымның типтік ӛлшемдері бойынша 

ӛндірістік бағдарлама, дана.; 

 ki - і бҧйымы ҥшін ауыстырмалы энергетикалық коэффициент 

(шартты бҧйымдарға кӛшу); 

 Sз.ч. - Запас бӛліктерді жасаудың ӛзіндік қҧны, теңге; 

 Sшар. - Шартты бҧйымдарды жасаудың ӛзіндік қҧны (сатып алатын 

бҧйымдар мен полуфабрикаттарға кететін шығындарсыз), 

теңге. 

 

Мәліметтерді шығыс формуласына қоя отырып, дайындау ӛндірісіндегі 

технологиялық энергияның шығынын G’эн.з.анықтаймыз.  
Механикалық-қҧрастыру  ӛндірісіндегі технологиялық энергия (кВт.ч.) 

шығыны мына формула бойынша анықталады: 

G’’эн.з. = Мэн.у. Fд kм kв / (1 2), 
 

мҧндағы  Мэн.у - Энергия қабылдағыштардың бекітілген сомалық қуаты, кВт; 

 Fн - Механикалық-қҧрастыру ӛндірісіндегі қҧрал-жабдықтардың жҧмыс 

уақытының нақты жылдық қоры, сағ.; 

 kм - қҧрал-жабдықты қуат бойынша қосудың бірқалыпсыздығын есепке 

алатын коэффициент; 

 kв - қҧрал-жабдықты қуат бойынша қосудың бірқалыпсыздығын есепке 

алатын коэффициент;  

 1 - двигательдердің КПД ; 

 2 - желідегі шығынды есепке алатын коэффициент. 

 

Технологиялық энергияға (кВт. ч.)  деген сомалық жылдық  қажеттілік 

мына формула бойынша анықталады: 

 

Gэн.з.=(G’эн.з.+G’’эн.з.)*1,3, 
 

мҧндағы 1,3 - Кӛмекші ӛндіріс цехтерінде энергия шығыны негізгі ӛндірістегі 

технологиялық мақсаттарға кететін энергия шығынының  30%  

қҧрайтынын есепке алатын коэффициент, (тапсырманың шығыс 

мәліметтерін қара.). 

 

Электр энергиясының жалпы жоспарлы шығыны мына формула бойынша 

анықталады: 

Gэн.о=Gэн.з+Gх.н  ., 

 
мҧндағы Gх.н - жарықтандыруға, желдетуге және басқа да шаруашылық 

қажеттіліктерге энергия шығыны, кВт.с. 
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Шартты бҧйымдарға кететін электр энергиясының жалпы меншікті 

шығыны мына формула бойынша анықталады: 

q=Gэн.о/N
в
шар. 

 

Электр энергиясына жҧмсалатын жалпы шығын (теңгемен) (электр 

желісін қамтамасыз етуге кететін шығынсыз) мына формула бойынша 

анықталады:  

Sэ=(Gэн.з*c+(Gш.қ.- Gжарық.)* с+Gжарық*жарық+Мэн.у.* эн.у.), 

 
мҧндағы к - Кҥштік электр энергиясына тариф, 1кВт.с. ҥшін теңге; 

 Gжар

ық. 

- Жарықтандыруға кететін энергия шығыны, кВт.с; 

 жар. - жарықтық  электр энергиясына 1 кВт.с, ҥшін тариф тең.; 

 эн.у. - Бекітілген қуатқа тариф, тең /кВт. 
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ӚЗІН-ӚЗІ БАҚЫЛАУ СҦРАҚТАРЫ: 

 

1. Экономикалық ӛндiрiс нәтижелiлiктi негiзгi кӛрсеткiш. 

2. Ӛндiрiстiң тиiмдiлiгiн техникалық-экономикалықтың негiзгi 

кӛрсеткiштердiң есебi. Есептiң әдiстерi. 

3. Кәсiпорындардың техникалық қайта жабдық және реконструкция 

алдында кҥрделi салымдарды тиiмдiлiктері. 

4. Ғылыми - техникалық iлгерiлеушiлiктен экономикалық әсер. 

5. Қаржылық ресурстар. Кәсiпорындардың қаржыландыруының кӛздерi.                                      

6. Әр тҥрлi жеке меншiк тҥрiнiң объектiлерi ҥшiн кҥрделi салымдарды 

қаржыландыру: мемлекеттiк, аралас инвестициялық, меншiктi. 

7. Кәсiпорынның қаржылай-экономикалық қызметi негiзгi кӛрсеткiш. 

8. ҚР банктiк екідеңгейлік жҥйесі . 

9. Коммерция банкi және Халық ҚР банк негiзгi функциялары, белсендi 

операциялар, кредиттiк мӛлшерлемелер 

10. «Ӛндірістік менеджмент» курсының мақсаты.   

11. Нарықтық қатынас қалыптасу  жағдайындағы шаруашылық нысаны 

ретінде кәсіпорын рӛлі және оның орыны.  

12. Менеджмент ғылымның даму тарихы және шаруашылық іс-

әрекеттерді жҥзеге асырудың қазіргі заманғы ҧйымдастырушылық-қҧқықтық 

формалары.  

13. Кәсіпорынның жалпы және ӛндірістік қҧрылымы 

14. Кәсіпорынның және цехтың ӛндірістік қҧрылымы.  

15. Негізгі, кӛмекші ӛндірістер және қызмет кӛрсетуші шаруашылықтар.  

16. Ӛздерінің мамандандыру деңгейлеріне байланысты кәсіпорындардың 

ӛндірістік қҧрылымдарының ҧлғайтылған типтері.  

17. Қазіргі заманғы кәсіпорындардың мамандануының негізгі  бағыттары.   

18. Ӛндірістік ҥрдіс және уақыт бойынша оны ҧйымдастыру 

19. Қазіргі заманғы ӛндірістік процестерді ҧйымдастыру және қҧрылымы. 

Ӛндірістік процестердің рационалды ҧйымдасуының негізгі принциптері.  

Ӛндірістік цикл және оның қҧрылымы.  

20. Ӛндірістік процестердің қҧрылымы мен ҧзақтығын анықтайтын 

операциялық циклдер ҥйлесімділігінің негізгі тҥрлері.  

21. Кҥрделі процестің ӛндірістік циклі, оның қҧрылымы және 

оптимизациялау бойынша ӛткізілетін шаралар.  

22. Ӛндірісті ҧйымдастыру тҥрлері мен нысандары 

23. Ӛндірістің негізгі типтері және олардың жіктелу негізін қалаған 

факторлар.  

24. Жеке, сериялық және кӛпшілік ӛндірістік процестердің ҧйымдасу 

ерекшеліктері.  

25. Ағымдық ӛндірісті ҧйымдастыру: жалпы сипаттама және әралуандық;  

26. Ҥздіксіз-ағымдық және ҥздік-ағымдық (тура) ӛндірістік сызықтарды 

ҧйымтастырудың ерекшеліктері.  

27. Сериялық ӛндірісте ағымдық сызықтарды ҧйымдастырудың 

ерекшеліктері.  
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28. Ағымдық ӛндірісті автоматтандыру. 

29. Ӛндірісті ғылыми-техникалық тҧрғыдан дайындауды ҧйымдастыруды 

жетілдіру  

30. Ӛндірістің техникалық дайындық қҧрылымы және ҧйымдастыру.  

31. Ғылыми-зерттеу жҧмыстарының негізгі сатылары.  

32. Ӛнертапқыштық, рационализаторлық және патендік-лицензиялық 

жҧмыстарды ҧйымдастыру.  ғылыми-зерттеу жҧмыстарының (ҒЗЖ) 

экономикалық тиімділігі.  

33. Ӛндірістің конструкторлық және технологиялық дайындығының 

негізгі сатылары мен міндеттері.  

34. Кәсіпорынның инновациялық қызметін ҧйымдастыру негіздері 

35. Инновацияның және жаңалықтардың мазмҧны, топтамасы және код 

беру.  

36. Ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жҧмыстарды 

ҧйымдастыру.  

37. Ӛндірістің ҧйымдастыру-техникалық деңгейін талдау және болжау.  

38. Инновациялар және жаңалықтар «қоржынын» қалыптастыру.  

39. Ӛндірісті ҧйымдастыру-технологиялық дайындау.  

40. Инновациялық қызметтің тиімділігі. 

41. Ӛнім сапасын бақылауды басқару. 

42. Ӛнім сапасы және оның негізгі кӛрсеткіштері.  

43. Ӛнім сапасы кӛрсеткіштерін анықтайтын негізгі әдістер.  

44. Ӛнім сапасын басқарудағы стандарттау жҥйелері.  

45. Ӛнімді халықаралық, мемлекеттік, салалық және заводтық 

аттестациялау.  

46. Техникалық бақылаудың негізгі міндеттері, нысандары, функциялары 

және атқарушылары.  

47. Техникалық бақылаудың тҥрлері мен әдістері.  

48. Қоршаған ортаны  қорғауды ҧйымдастыру және табиғат ресурстарын 

ҧтымды пайдалану 

49. ҚР Президентінің «Стратегия-2050» халыққа Жолдауындағы 

Қазақстан ресурстарын бағалау.  

50. Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласында 

кәсіпорындардың негізгі міндеттері.  

51. ҚР «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңы, табиғи ресурстарды 

рационалды пайдалануға байланысты қҧқықтар мен экономикалық 

жауапкершіліктер жайында.   

52. ҚР «ҚР экологиялық сараптама туралы» Заңы. 

53. Ӛндірістік инфрақҧрылымды ҧйымдастыру негіздері 

54. Ӛндірістік инфрақҧрылымның мазмҧны мен міндеттері 

55. «Ӛндірістік инфрақҧрылым» ҧғымы. Ӛндірістің техникалық жҧмыс 

істеуінің мазмҧны мен мәні.  

56. Қазіргі заманғы ӛндірістің техникалық қызмет кӛрсетуін 

ҧйымдастырудың және жетілдірудің негізгі талаптары мен принциптері.   

57. Кәсіпорынның қҧрал-сайман шаруашылығын ҧйымдастыру  

108 



 

 

 

58. Қазіргі заманғы кәсіпорындардың қҧрал-саймандық шаруашылығын 

ҧйымдастыру және негізгі міндеттері.   

59. Қҧрал-саймандық шаруашылықтың  жалпызаводтық және цехтік 

бӛлімшелері. Ӛндірісті жабдықтауды жоспарлау.   

60. Қҧрал-саймандар шығынын анықтаудың негізгі әдістері.  

61. Цехтің және кәсіпорынның айналым қорының қҧрылымын жоспарлау.   

62. Цехтерде қҧрал-саймандық шаруашылықты ҧйымдастыру.  

 

63. Кәсіпорынның жӛндеу шаруашылығын ҧйымдастыру  

64. Жӛндеу жҧмыстарын рационалды ҧйымдастыру.  

65. Кәсіпорындарда жӛндеу жҧмыстары шаруашылығын рационалды 

ҧйымдастырудың негізгі міндеті.   

66. Қазіргі заманғы кәсіпорындардың жӛндеу жҧмыстары 

шаруашылығының қҧрамы мен функциялары.  

67. Қҧрал-жабдықтардың жоспарлы-ескертпелі жӛндеу жҧмыстары 

жҥйесі.   

68. Техникалық қызметтердің және жоспарлы, яғни ағымдағы, орташа 

және кҥрделі жӛндеу жҧмыстары.   

69. Жӛндеу жҧмыстарын ҧйымдастыру және дайындау.  

70. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ҧйымдастыру 

71. Қазіргі заманғы кәсіпорындарда энергетикалық шаруашылықты 

ҧйымдастырудың негізгі міндеттері мен қҧрылымы.  

72. Кәсіпорында энергетикалық ресурстардың негізгі тҥрлерімен 

қамтамасыз етудің әртҥрлі нҧсқалары.   

73. Кәсіпорындардың энергетикалық шаруашылығының жалпызаводтық 

және цехтік бӛлімдері.   

74. Ӛнеркәсіптік кәсіпорынның энергетикалық шығыны қҧрылымы және 

энергетикалық шаруашылықты жетілдірудің негізгі бағыттары.  

75. Тасымалдау шаруашылығын ҧйымдастыру  

76. Қазіргі заманғы кәсіпорындарда кӛліктік шаруашылықты рационалды 

ҧйымдастыру.  

77. Кӛліктік процестердің ӛтуіне қарай кӛліктік қҧралдарды жіктеу. 

«Жҥкайналым» және «жҥк ағымы» ҧғымдары.  

78. Цехаралық тасымалды ҧйымдастыру кезінде кӛліктердің қозғалыс 

маршруттарының негізгі жҥйелері.  

79. Кӛліктік шаруашылықты техникалық-экономикалық, кҥнтізбелік 

жоспарлау және оның диспетчерлік жҧмыстары. 

80. Қойма шаруашылығын ҧйымдастыру  

81. Қазіргі заманғы кәсіпорындардың қоймалық шаруашылығының 

негізгі міндеттері. 

82. Функционалдық бағыттары мен материалдық қҧндылықтарды сақтау 

жағдайларына байланысты қоймаларды жіктеу.  

83. Кӛліктік-қоймалық шаруашылықты жетілдірудің негізгі бағыттары.  

84. Жаңа техниканы игеру жҧмыстарын ҧйымдастыру 

85. Жаңа техниканың тәжірибелік ӛндірісін ҧйымдастыру.  
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86. Жаңа техниканы ӛндірістік игеруде ӛндірісті дайындауды 

ҧйымдастыру.  

87. Жаңа техника ӛндірісін игеру сатысында техника-экономикалық 

кӛрсеткіштердің ӛзгеру динамикасы.  

88. Жаңа техника ӛндірісін игеру және дайындауда уақыт факторының 

экономикалық мәні.  

89. Жаңа техника ӛндірісін дайындау және игеруді жеделдету тиімділігі.  

90. Жаңа техниканы дайындау және игеру ҥрдістерін жоспарлау және 

басқару. 
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