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Арнайы пәндерді зерделеуде жеке тұлғаға бағытталған тәжірибем 

  Ахмадиева М.Б – арнайы пәндер оқытушысы,   

ЦӘК төрайымы    

Қостанай политехникалық колледжі КМҚК 

Өсіп  келе жатқан ұрпақ – адамзаттың болашағы, жалғасы. Артта қалған 
ұрпақ саналы болса, адам баласының жер бетінде жасауы да сан ғасырларға 
жалғаса береді. Білім күші құдіретті. Ол бар жерде үздіксіз даму үрдісі 
жүреді. Бұдан біз білімнің қаншалықты маңызды екеніне көз жеткіземіз. Тәуелсіз 
ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды 
танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы – жас білікті мамандар тәрбиесіне 
де мықты көңіл бөлінуі қажет. 

Арнайы пәндер мұғалімі ретінде студенттерге патенттану және лицензиялау 
пәнін оқыту барысында жеке тұлғаға бағытталған   болашақ мамандық иелерінің 
құзырлығына көп көңіл бөлемін.   Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бастап, 
дүниежүзілік қауымдастықтың толыққанды мүшесі болды, сол арқылы 
халықаралық қатынастарда өзіне сәйкес құқықтар мен міндеттерді қабылдап отыр. 
Солардың бірі зияткерлік меншікті қорғау.  Азаматтық айналымға 
қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулерді 
дараландыру құралдарына: өнертабыс, пайдалы үлгілері, өндірістік үлгілері; 
селекциялық жетістіктер; ашылмаған ақпарат, оның ішінде өніріс құпиялары; 
фирмалық атаулар; тауарлық белгілер; тауарлар шығарылатын жерлердің 
атаулары. Осы атап айтылғанның иегерлері жеке тұлғалар болып табылғанымен, 
жалпы мемлекеттің зияткерлік ресурсы және адамзаттың мұрасы болып есептеледі. 
Дәлірек зият тұрақты дамудың бас қозғаушы күші болып есептеледі. Сондықтан, 
мемлекеттің міндеті – барынша зияткерлік шығармашылықты көтермелеу, 
сонымен қатар, тиімді авторлық құқықтық қорғау арқылы және қосаралас 
қалыптасуы мен индустрия мәдениеті дамуына, шығармалардың кең 
таратушылығына және авторлардың тіршілік етуге қажетті қаражаттарымен 
қамтамасыз етуге, жаңашыл өнертапқыштарды қолдауына мүмкіндік туғызады. 



Мұнсыз елдің зияткерлік әлеуетін  қалыптастыруы мүмкін емес. Азаматтардың 
зияткерлік меншігін қорғау арқылы мемлекет олардың шығармашылық өрісінің 
дамуын, сол арқылы ел экономикасының дамуына қолайлы жағдай жасайды. Жеке 
тұлғаға бағытталған  меншік құқығын қорғау мәселесі тек қана өзінің 
шығармашылық қызметінде объектілерімен ие болып жатқан азаматтарды 
алаңдатпайды, олармен бірге қызметі авторлардың және өнертапқыштардың 
құқықтарын қорғауына бағытталған мемлекеттік органдары да зияткерлік меншікті 
шеттетпейді, өйткені осы бағытқа арналған мемлекеттік органдардың жұмысы 
жалпы Республиканың халықаралық шарттарына қосылуына және халықаралық 
ұйымдарға, ассоциацияларға және зияткерлік меншікті қорғау одақтарына кіруіне 
қажет.  
         Білікті маман, ертеңгі кәсіпкер, өз жұмысында тұлғаға бағытталған меншік 
обьектілерін қолданып, пайда – табыс табу мақсатында лицензиясыз өнімдерді 
пайдалану немесе меншік иесінің рұқсатынсыз жұмыс жасау заң алдында 
Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 158 бабы 
бойынша 30 АЕК тен 100 АЕК-ке дейін жауапкершілікке тартылатындығын білуі 
қажет. 

Сөзімді қорытындылай келе болашақ мамандарды жан-жақты тәрбиелеп, 
біліммен сусындату ұстаздар қауымының басты міндеті мен парызы болып 
табылады. Ендеше білім мен ғылым жолындағы ізденістеріміз жемісті болсын 
демекпін! 

 


