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ҚОҒАМДЫ ЦИФРЛЫҚ ТҤРЛЕНДІРУ — ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

ШАКАРМАН Дана Қазбекқызы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, «Қоғаммен байланыс» мамандығының 2 курс 

магистранты 

 

Аңдатпа. Зерттеу пәні — Қазақстандағы цифрландыру процесі 

аясындағы халықтың цифрлық технологияларды қолдана отырып, қызмет 

алуын оңтайландыру және ақпаратқа қолжетімділік мәселесі. Мақалада 

заман ҥрдісінен кешеуілдеп, заманауи ақпараттық технологияларды, АТ-

шешімдерді қолданбаудың кесірінен коммерциялық не болмаса 

мемлекеттік ҧйымның имиджіне әсер ететін кедергілер анықталған. Автор 

кӛпшіліктің «Интернет — ―дәстҥрлі‖ ретінде саналатын қҧндылықтардың 

барлығын жоюшы» деген қисынсыз тҥсінігін ӛзгертуге тырысқан. 

Керісінше, осы компьютерленген заманның адам ӛмірін қаншалықты 

жеңілдеткені, қандай жолдардың ашылғаны баяндалған.  Ҥлкен деректер, 

сан тҥрлі мобильді қосымшалар мен қҧрылғылар, әлеуметтік желілер және 

адамзат ӛміріндегі басқа да жаңа цифрлық әзірлемелер адамдардың бір-

бірімен қарым-қатынасын, ақпараттарды сақтау тәсілдерін, жҧмысты 

ҧйымдастыру тәсілдерін тҥбегейлі ӛзгертіп жатыр. Мақалада цифрландыру 

ҥдерісінің артықшылықтары және оларды экономиканың тҥрлі 

салаларында тиімді қолдану шаралары ҧсынылған.  

Кілт сӛздер: цифрландыру, ақпараттық технологиялар, АТ, 

компьютерлендіру, автоматтандыру, ақпаратқа қолжетімділік. 

 

Цифрлық революцияның қоғам ӛмірінің барлық салаларына екпіндеп 

еніп жатқанына бәріміз куәміз. Қазіргі таңда кӛптеген елдерде 

цифрландыру дамудың стратегиялық басымдығы саналады. Мемлекетіміз 

жаһандық трендтерден қалыс қалмауы ҥшін қандай бағыттарда басымырақ 

әрекет етуі тиіс?  

Бҥгінгі таңда Қазақстан ауқымды тҥрлендірулерді 

(трансформацияны) бастан ӛткеріп жатыр, соның бір мысалы — «Цифрлық 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуы. Елімізде жаппай 

цифрландыру шаралары қолға алынған. Бастауыш сынып оқушысын 
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компьютерлік сауаттылыққа оқытудан бастап, ірі кәсіпорындарымыз да ӛз 

қызметтеріне цифрлық технологияларды енгізіп жатыр.   

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы бес негізгі 

бағыттан тҧрады, атап айтсақ: цифрлық мемлекетке кӛшу, адам капиталын 

дамыту, экономика салаларын цифрландыру, цифрлық жібек жолын іске 

асыру және инновацииялық экожҥйені қҧру [1].    

Бағдарлама аясында мемлекетімізде ҧзын-сонар кезектерде тҧру, 

есіктен есікке қағаз тасу, қағазбастылық, анықтама алу ҥшін бірнеше 

шақырым алыста орналасқан ғимаратқа бару және т.б. секілді уақытқа 

шектеу қоятын мәселелер оңтайлы шешімін тауып жатыр.  

Жалпы деректерге сҥйенсек, елімізде 200-ден астам қызмет тҥрін тек 

электронды форматта ҧсынып, қағаз айналымын едәуір қысқарту 

кӛзделген. 

Мемлекеттік басқаруда қоғамдық пікірді анықтап алу маңызды 

міндеттердің бірі. Қоғамдық пікірді білуге арналған PR қҧралдары бҥгінде 

цифрланған форматтарда жҥргізіледі. Мәселен, қағаз тҥріндегі анкеталар, 

сауалнама, тестілер қазіргі таңда Surveymonkey секілді онлай-сауалнама 

бағдарламалары арқылы жҥргізіледі. Қоғамдық пікірді анықтау тҥрлі 

болуы ықтимал дағдарыстық жағдайлардың алдын алуға, халық 

арасындағы ӛзекті де кҥрделі мәселелердің шешімін табуға, осылайша 

стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге жол ашады [2].  

2017 жылғы 29 желтоқсанда сәбидің дҥниеге келуімен байланысты 

қызметтерді проактивті кӛрсету жӛніндегі пилоттық жоба іске қосылды. 

Проактивті қағида дегеніміз, яғни мемлекет азаматтың ӛтініш беріп 

жҥгінгенін кҥтпестен, ӛзі азаматтарға «қамқорлық» тҥрінде қажетті іс-

қимылдарды алдын ала ӛзі реттей береді. Мәселен, осыған дейін сәбилі 

болған аналар баланың туу туралы куәлігін алып, мемлекеттік органдарға 

немесе мемлекеттік корпорацияға барып, оны тіркеп, балабақша кезегіне 

қойып, қҧжаттарын арқалап жҥріп бала туғанда берілетін жәрдемақыны 

алатын болса, қазір аталған әлеуметтік жәрдемақыны ҧялы телефон 

арқылы ала беруге болады.  

 Қоғам ӛмірін жеңілдету мақсатында денсаулық сақтау саласында 

цифрландырудың арқасында ауруларды басқару, оңалту, медициналық 

кӛмек кӛрсету, сауықтыру және профилактика, ауруларды ерте анықтау, 

қандай да бір препаратқа аллергиясы бар-жоғын білу, бҧрында ауырған 

жерлерін білу сияқты қызмет тҥрлері электронды жҥйеге кӛшіріліп жатыр. 

Бҧл ҥшін «Электронды денсаулық паспорттары» енгізіліп жатыр. 

Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов 4 қыркҥйекте Ҥкімет 

отырысында 2020 жылға қарай еліміздің әрбір азаматы аталған денсаулық 

паспортымен жҥз пайыз қамтылатынын айтты. Сонымен қатар, денсаулық 

сақтау саласында қағаз тҥріндегі есеп беруден бас тарту жҧмыстары 

жҥргізіліп жатыр. Мәселен, қазіргі таңда халыққа электронды тҥрде алдағы 

кҥндері ӛтетін кәсіби тексерулер мен скринингтер туралы электронды 

тҥрде хабарланып тҧрады. Қазіргі таңда Damumed мобильді қосымшасы 
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іске қосылған, аталған бағдарлама арқылы ҥйге дәрігер шақыруға, 

дәрігердің қабылдауына жазылуға, медицина мекемесіне тіркелуге болады 

[3].  

 Білім беру саласында «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында 

барлық мектептерді, орта білім беру мекемелерін жоғары жылдамдықты 

интернетке қосу, кабинеттерді компьютер техникаларымен 100% 

қамтамасыз ету шаралары іске асырылып жатыр, мектептерде «Кҥнделік» 

электронды жҥйесі іске қосылған. 

Тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылығы саласында «е-Шаңырақ» 

бірыңғай ақпараттық жҥйесі қолға алынған. Аталған жҥйе барлық 

коммуналдық қызметтерді онлайн басқаруға, қызмет тҥрлеріне онлайн 

тапсырыс беруге, тҧрғындардың пікірін е-сауалнамалар арқылы 

орталықтандырылған тҥрде алуға мҥмкіндік береді. 

Бҧдан ӛзге, электронды еңбек биржасына (ЭЕБ) тоқталып ӛткен жӛн. 

ЭЕБ жҧмыссыз азаматтардың қысқа уақыт ішінде жҧмыспен қамтылуына, 

жҧмыс берушілерге ӛздеріне қажетті маманды тҥйіндемелер арқылы 

жылдам табуына мҥмкіндік береді. Мҧнда бос жҧмыс орындары, жҧмыс 

іздеушілердің тҥйіндемелері, кәсіпорындар мен ҧйымдардың байланыс 

мәліметтері орналастырылады. Мақсаты — еліміздегі жҧмыссыздар 

санының тӛмендеуіне ықпал ету.  

Сонымен қатар, соңғы жылдары электронды сауда қарқынды тҥрде 

дамуда. Қолма-қол ақшасыз тӛлем, интернет-банкинг арқылы 

коммуналдық тӛлемдерден бастап, салық, айыппҧл, қызмет ақылары, 

тіптен несиені ӛтеуге болады.  

Дегенмен, мәселенің екінші жағын да қарастырып ӛткен жӛн. 

Жаппай цифрландыру салдарынан кӛптеген адамдар жҧмыс орындарынан 

босап, жҧмыссыздық мәселесінің орын алуына әкелуде. Сондықтан да, 

цифрлық технологияларды қолданысқа енгізбестен бҧрын, жҧмыстан 

босап қалатын азаматтарды басқа жҧмысқа орналастыру мәселесін 

қарастыру қажет.  

Тағы бір айта кетерлік жайт, еліміздің ірі қалаларында Smart City 

жобасы іске асырылып жатыр. Smart City тҧжырымдамасының негізгі 

мақсаты — елімізде қауіпсіздікті, жайлылықты, уақыт және энергия 

ҥнемдеу әрі адам іс-әрекеттерінен болатын қоршаған ортаға зиянды әсерді 

тӛмендету. 

Қазақстанда ақылды қала саласында ҧлттық стандарттар бекітілді. 

Олар тҧрғын ҥй коммуналдық шаруашылығы, транспорт, білім беру, 

денсаулық сақтау, энергия ҥнемдеу, қоршаған ортаны қорғау және 

ақпараттық технологиялар саласындағы инновациялық шешімдер есебінен, 

қауіпсіздік пен қызмет кӛрсетудің жоғары деңгейін қоса алғанда, қалалық 

процестерді орталықтандырылған басқарудың тҥбегейлі жаңа 

мҥмкіндіктерін, біртҧтас талаптарды реттейді [4]. 
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Бҧған Астана мен Алматыдағы Astra LRT, «Оңай» интеллектуалды 

кӛлік жҥйесін, жасанды зерде негізінде жасалған бағдаршамдарды, 

«Сергек» жҥйесі, т.б. мысалға келтіруге болады.  

Елбасы «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мҥмкіндіктері» Қазақстан халқына жолдауында цифрлық білім беру 

ресурстарын дамытып, кең жолақты Интернетке қосу және мектептерімізді 

видеоқҧрылғылармен жабдықтау жҧмыстарын жалғастыру қажеттігін 

айтқан болатын. Сондай-ақ, аталған жолдауда Президент мемлекеттік 

органдардағы процестерді, соның ішінде олардың халықпен және 

бизнеспен қарым-қатынасын цифрландыру маңызды екенін атап ӛтті [5].  

Бҧдан ӛзге, «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 

салаларды цифрландырумен қоса, ақпараттық технологиялар саласында 

білім беру гранттарының санын кӛбейту, тренингтер ӛткізу мен 

мемлекеттік қызметкерлердің, жалпы еліміздің білім беру, денсаулық 

сақтау және т.б. салалары мамандарының біліктіліктерін арттыру, 

компьютерлік сауаттылықты арттыру шараларын қамтиды.    

Ҥкіметтің халықпен жҧмысындағы цифрландыру кӛріністерін 

электронды ҥкімет порталындағы қызмет тҥрлерінен, мемлекеттік 

органдардың ресми сайттарындағы блогтардан, т.б. байқауға болады. 

Саясаттағы интернет-коммуникация ҥкіметтің қоғам алдындағы 

жауапкершілігін еселей тҥсіп, азаматтардың қандай да бір шешімдердің 

қабылдануына тигізетін әсерін, қосар ҥлесін арттырады [6]. Мысал 

келтірер болсақ, 2012 жылы Исландия билігі краудсорсинг 

технологиялары мен Facebook әлеуметтік желісінің мҥмкіндіктерін 

қолдана отырып, жаңа конституцияны талқылауға азаматтарды тартқан [7].  

Ғаламтордың интерактивтілік және ақпарат алудың/таратудың 

жылдамдығы секілді артықшылықтарының арқасында билік органдары 

мен халық арасында қарым-қатынас жҥйелі тҥрде ретке келтіріліп жатыр. 

Ақпараттың айқындығы, кері байланыс жақсы жҥргізіліп жатыр, оған апта 

сайын ӛтетін Ҥкімет отырыстарының, экономикалық, саяси мақсаттағы 

форумдардың тікелей эфирде телеарналарда, әлеуметтік желілерде 

таралуы дәлел. 

Университет жастары арасында жҥргізген сауалнамамда 10 

студенттің 7-еуі қандай да бір ҧйым туралы ақпарат іздеген кезде алдымен 

олардың әлеуметтік желілерін іздейтіндерін айтты. Бҧл дегеніміз тіптен 

ресми сайттардың әлеуметтік желілердегі аккаунттарға қарағанда 

сҧранысы тӛмен екенін кӛрсетеді. Олардың бағалауынша, әлеуметтік 

желідегі парақшаларының болуымен қатар, соңғы жарияланған посттың 

қай кҥні шығарылғаны маңызды. Әлеуметтік желі тҥгілі, ресми сайты жоқ 

ҧйымдарды бірден имиджі тӛмен мекемелердің қатарына еріксіз 

жатқызамыз дейді жастар. Сондықтан да, әр мекемеде SMM-маманы 

болып, цифрлық технологияларды, интернет мҥмкіндіктерін барынша 

пайдаланғаны жӛн. 
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Қорытындылай келе, «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының 

елімізде қолға алынуы әлемде енгізіліп жатқан жаңа ғылыми-техникалық 

әзірлемелерді алдыңғылардың бірі ретінде қолданысқа енгізіп, 

азаматтарды тең дәрежеде ақпараттық сауаттылыққа дайындайтыны айғақ. 

Бағдарлама еліміздің экономикалық ӛсімге қол жеткізіп, әлем елдері 

арасында бәсекеге қабілеттігін арттырумен қатар, ел тҧрғындарының ӛмір 

сҥру сапасын жақсартуға бет алған әлеуметтік салаларға да оң әсер 

беретінін естен шығармау қажет.  

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы 

https://primeminister.kz/kz/page/view/tsifrlik_kazakstan_memlekettik_ba

gdarlamasi  

2. Кондрашина Н. В. Интернет как технология 

политического PR: теоретико-методологические основы 

использования. 2008;7(150):174–183. 

3. http://www.cit-damu.kz/  

4. https://primeminister.kz/kz/news/all/kontseptsiya-smart-sity-

vnedryaetsya-v-pyati-krupneishih-gorodah-kazahstana-d-abaev-15843   

5. Қазақстан Республикасының Президенті Н. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына 2018 жылғы 10 қаңтардағы 

«Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мҥмкіндіктері» жолдауы 

http://www.akorda.kz/kz/addresses/addresses_of_president/kazakstan-

respublikasynyn-prezidenti-n-nazarbaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-

2018-zhylgy-10-kantar 

6. Авзалова Э. И. Современная дискуссия о роли интернета 

в политике. 2014. Т. 156. С.208-213 

7. Маковейчук А. В. Интернет-технологии как инструмент 

реализации цифровой политики в российском регионе на 

современном этапе. 2018. 1(69). С. 47-54. 

 

НЕЙРОМАРКЕТИНГ  ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДА ДАМУЫ 

 

АҚЫНОВА Аружан Алибиқызы 
Л.Н.Гумилев  атындағы  Евразиялық ұлттық университетінің студенті,  

Телерадио  және қоғаммен байланыс кафедрасы 
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