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ИНДУСТРИЯЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ–ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҦРАҚТЫЛЫҚТЫ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚҦРАЛЫ 

 

Адайбай С.А. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының индустриялды-инновациялық саясатының басты мақсаты ӛнеркәсіпті 

тҧтастай тҧрғыдан да, сондай-ақ жекелеген ӛндірістер тҧрғысынан да қайта қҧру болып табылады. Бҧл 

ӛнеркәсіп ӛндірісінің қҧрылымында оңды ӛзгерістерге қол жеткізуге, бҥгінгі заман талабына сәйкес 

корпоративті қҧрылымдарды дҥниеге әкелуге және ҧзақ мерзімдік ыңғайда сервисті-технологиялық 

экономикаға кӛшу ҥшін негіз әзірлеуге тиіспіз дегенді білдіреді. Отандық ӛнеркәсіп ӛнімінің әлемдік нарықта 

бәсекелесуге қабілеттігіне қол жеткізу ең елеулі міндеттің бірі ретінде алға тартылып отыр. Бҧл мәселелер 

әлемдік қаржы дағдарысына қарсы іс-шаралар қабылданған сайын айқындала тҥсуде. 

Қазақстан кӛмірсутегі шикізаты мен қара және тҥсті металдар нарығын тҧрақты тҥрде қалыптастырды. 

Ендігі мәселе, экономика салаларын әртараптандыру, оны неғҧрлым жоғары ӛнімділік пен жаңа 

технологияларды қолдануға бағдарлау арқылы тҧрақты экономикалық ӛсімге қол жеткізу болып табылады.  

Сонымен, қазіргі кезде ҧзақ мерзімді стратегиялық міндеттерді шешу мақсатында инновациялық 

кәсіпкерлікті дамыту, сондай-ақ ғылымды қажетсінетін және жоғары технологиялық ӛндірістерді қҧру кҥн 

тәртібінде тҧрған ӛзекті шаралардың бірі болып табылады. Аталған шара экономиканың әр тҥрлі салаларының 

кәсіпкерлері ҥшін жҧмыс істеп тҧрған ӛндірістерді техникалық және ҧйымдық жағынан жетілдіруге, сыртқы 

нарыққа бағдарланған жаңа ӛнім тҥрлерін жасауға мҥмкіндіктер ашады. 

Бҥгінгі таңда, экономиканың шикiзаттық емес бағытындағы салаларда жҧмыс iстейтiн экспортқа 

бағдарланған бәсекеге қабiлеттi ӛндiрiсті қҧру және оны дамыту индустриялды-инновациялық саясаттың негізгі 

бағыты болып отыр. 

Қазақстан индустриялды-инновациялық даму бағдарламасына сәйкес экономиканың шикізаттық 

бағытынан, машина жасау мен ӛнеркәсіп жабдықтарын шығаруды жолға қойғаны баршамызға белгілі. 

Сондықтан да, индустриялық-инновациялық саясатты жҥзеге асыру жӛнінде келесідей атқарылуға тиісті 

міндеттер қойылуда: 

- елдегі индустриялық-инновациялық кҥштерді қалыптастыру және нығайту. Бҧл саладағы іс-шаралар 

Қазақстанның Даму банкі мен Қазақстандық инвестициялық және инновациялық қор мемлекет тарапынан 

жоспарланған жҧмыстарды қаржыландыратын болады; 

- мемлекеттік мекемелердің қызметін индустриялық-инновациялық дамудың мақсаттарына сәйкес қайта 

қҧру. Бҧл – білім, ғылым, қаржы фискальдық және тарифтік саясатты жетілдіруді қажет етеді. Мҧндағы кӛзге 

кӛрініп тҧрған жаңа бағыт – экономиканың индустриясы мен инновациясын дамытуға жағдай жасау саясаты; 

- индустриялық-инновациялық дамуды халық арасында насихаттау, мемлекеттік және жеке қҧрылымдар 

арасындағы тҥсіністік механизмін қалыптастыру. 

Индустриялды-инновациялық саясат – бҧл, мемлекет арқылы бәсекеге қабілетті тиімді ҧлттық 

ӛнеркәсіпті және жоғары технологиялар индустриясын қалыптастыру ҥшін кәсіпкерлікке қолайлы жағдайлар 

жасау мен қолдау кӛрсететін шаралар кешені [1]. 

Әлемдік тәжірибені ескере отырып, елімізде индустриялды-инновациялық саясатты іске асыру ҥшін 

инвестицияларды ҥйлестіру мен іскерлік ынтымақтастықты дамыту жӛніндегі бастамаларға негізгі кҥшті 

жҧмсау қажет.  Бірақ Қазақстанда, жалпы нарықтық экономикалы елдерде бюджеттік қаражаттар жеке 

меншіктегі кәсіпорындарға қаржылық және инвестициялық қолдау кӛрсетуге бағытталмаған. Сол себепті, 

мемлекет нақты компанияларды тікелей қаржылық қолдай алмайды, дегенмен ол экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мәселелерінде катализатор, яғни бастамашы бола отырып, жеке меншіктегі 

кәсіпорындарды инновациялық процестерге тартады. Сонымен қатар, ӛндірістік және бәсекелі әлеуетті қҧрып, 

оларды одан әрі жақсарта отырып,  жаңғыртуға ықпал етеді. 
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Қорыта айтқанда, елімізде даму институттары болашақта игерілетін барлық инновациялық жобалардың 

қаржыландырушысы болып, ал мемлекет ӛз тарапынан тек қолдау кӛрсетеді. Осы ретте екінші деңгейлі банктер 

мен жеке меншік секторлары да ӛздеріне негізгі тәуекелді алады. 

Жалпы, индустриялды-инновациялық саясаттың кӛбінесе даму институттарының қолдауымен іске 

асатындығын дамыған елдердің тәжірибесі дәлелдеп отыр. Әлемнің алдыңғы қатарлы елдері Жапония мен 

Германия даму институттары қоғамдық инфрақҧрылымды дамытуға арналған жобаларды қаржыландыруды 

дәстҥрге айналдырса, Оңтҥстік Корея мен Қытайдың даму банктері негізінен экономиканың қайта ӛңдеуші 

салаларын қаржыландырумен айналысып келеді. 

Осы тҧрғыдан алғанда, Қазақстанда да даму институттарының отандық экономиканы дамытуда, елімізде 

қабылданған индустриялық-инновациялық бағдарламаны, Президенттің жыл сайынғы жолдауларынан 

туындаған міндеттерді орындауда атқаратын ролі басым екендігі белгілі. Мысалы, «Қазақстанның Даму банкі» 

АҚ ӛнеркәсіптің шикізатқа жатпайтын салаларында бәсекеге қабілетті және экспортқа арналған ӛндірістерді, 

ӛнеркәсіптік, энергетикалық, кӛліктік және теле-коммуникациялық инфрақҧрылым нысандарын қҧруға және 

оларды жаңғыртуға арналған жобаларды ҧзақ мерзімді қаржыландыру бойынша қызметтің тҥр-тҥрін ҧсынуда. 

Қазақстанның Даму банкінің мәліметтеріне қарағанда, ол қаржыландыратын инвестициялық жобалардың кӛбі 

Казақстанда алғаш рет жҥзеге асырылып отыр. Ӛткен жылы ҚДБ-нің инвестициясы нәтижесінде бес жоба іске 

қосылды. 2013 жылы ҚДБ 8 коммерциялық банк бойынша 19 жобаны 345 млн. АҚШ доллары кӛлемінде 

қаржыландырған. 

Осылайша, қазіргі уақытта мемлекет даму институттары арқылы қосылған қҧнның технологиялық (ҚҚТ) 

және экономикалық тізбегін дәйекті тҥрде дамыта отырып, бәсекеге қабілетті ӛнімдерді жасайтын ӛндірістердің 

тҧтас жҥйесін қҧруға бағдарланған жобаларға қатысып отыр. Бҧл бәсекеге қабілетті ӛнімнің барлық 

параметріне жауап беретін тҥпкі ӛнімге жҧмыс істейтін кӛп салалы кәсіпорындарды қҧруға мҥмкіндік беріп 

отырғандығы белгілі. 

Қазіргі заманғы әлемдік тәжірибеде ҚҚТ ретінде экономиканың салаларын қарауға негізделген даму 

стратегиясын талдау мен пысықтау әдісі әзірленіп, кеңінен қолданылуда. Бҧл әдістің мәні әрбір саланы тҥпкі 

ӛнімнің қҧнын дәйекті тҥрде қосатын ӛндірістер тізбегі ретінде қарастыру болып табылады. ҚҚТ арқылы 

салаларды талдау әдістемесі ҚҚТ-да қозғалыста немесе басым болатын кҥштерге қарай екі негізгі тҥрге 

бӛлінеді. Олар: тігінен-тік және кӛлденең. 

ҚҚТ-ның тігінен-тік қҧрылымдарындағы экономикалық белсенділік, әдетте, бір компнаия шеңберінде 

шоғырландырылған. Мысалы, бір ғана компания шикізат шығарады, оны қайта ӛңдейді, ӛздігінен қосалқы 

бӛлшектер шығарады және ӛнімдерді жинақтауды жҥргізеді.  

ҚҚТ-ның кӛлденең қҧрылымдарында белсенділік кӛптеген шаруашылық жҥргізуші субъектілер 

бойынша бӛлінген: бір компания ӛнімнің дизайнымен айналысады, басқалары жинақтаушыларын жасайды, 

ҥшіншілері жинақтауды жҥргізеді.  

Тҧтастай алғанда ҚҚТ-ға кім барынша ықпал ететін болса, сол неғҧрлым жоғары қосылған қҧн алады деп 

тҧжырымдауға болады. ҚҚТ-ның ӛндірістік және сатып алу қҧрылымын талдап кӛрсек. Мәселен, автомобиль 

саласының қазiргi ҚҚТ автомобильдiң қосалқы бӛлшектерi мен бӛлшектерiн шығарушылардан, автомобильдi 

әзiрлеп шығаратын (дизайн) және жинайтын кәсiпорындардан, сондай-ақ дистрибьюторлардан тҧрады. Бҧл 

ретте машиналар жинайтын кәсiпорындар тiзбекке негiзiнен ең жоғары қосылған қҧнды алу нысанында 

барынша зор ықпал етедi. 

Сонымен қатар, киiм тiгу ҚҚТ сатып алушылық ҚҚТ-ның айқын мысалы болып табылады. Ол 

дизайнерлiк фирмалардан, кӛтерме бағамен сатушылардан, бӛлшек сауда дҥкендерiнен, тоқу фабрикаларынан, 

шикiзатты ӛндiрушiлер мен ӛңдеушiлерден және киiм тiгу фабрикаларынан тҧрады. Осы тiзбекте дизайнерлiк 

фирмалар және кӛтерме бағамен сатушылар тӛтенше роль атқарады. Олар ең жоғары қосылған қҧнды алады, 

сол арқылы ненi ӛндiру керектiгiн анықтайды. 

Кейбiр елдерде халық табысының ӛсуi, тауар ӛндiрушiлерге қойылатын экологиялық және басқа да 

талаптардың кҥшейтілуi қосылған қҧнды орналастыруға елеулi әсер етедi. Мысалы, Гонконгте жалақының 

елеулi ӛскенiне және киiм мен аяқ киiм шығару индустриясында ӛзiнiң бәсекелестiк артықшылығын жоғалтып 

алғанына қарамастан, ел ҚҚТ-дан шығып қалған жоқ. Себебi, АҚШ-қа киiм мен аяқ киiм жеткiзуге квота алуда 

Гонконг компанияларының тәжiрибелерi мен қажеттi байланыстары бар. Егер АҚШ ҥкiметi квоталарды жойса, 

қытай компаниялары ӛнiмдi тiкелей жеткiзумен айналысар едi. 

Қазақстан Республикасында кендi ӛндiрумен, оны байытумен, бастапқы және қайталама металл, iлеспе 

элементтер (алтын, кҥмiс, сирек жер металдары) шығарумен айналысатын ӛндiрiс орындары бар, олар 

«Қазақмыс» ААҚ және «Қазмырыш» ААҚ ҚҚТ-ның тiк қҧрылымының жарқын мысалы болып табылады. 

Алайда ҚҚТ осымен тоқтап қалады. Себебі, бҧдан кейiн ӛнiмдi ӛңдеу басқа елдердiң компанияларында 

жҥргiзiледi, оларға аталған кәсiпорындар ресми тҥрде қатыспайды, бҧл олар алатын қосылған қҧнды едәуiр 

азайтады. 

«Қазақстантрактор» ААҚ ҧтымсыз ӛндiрiстiң мысалы болып табылады. Бҧл кәсiпорын шынжыр табанды 

тракторлар қҧрастыру ҥшiн негiзгi тораптарды басқа кәсiпорындардан сатып алу қағидаты бойынша 

ҧйымдастырылған. Бҧл ретте ол осы жинақтаушы тораптар мен бӛлшектердi ӛзiнiң бәсекелестерiнен сатып 

алады. Сайып келгенде, трактордың тҥпкiлiктi бағасы бәсекелестерiнiкiнен ҥнемi жоғары болып шығады. 

Индустриялық-инновациялық саясатты iске асыру ҥшiн ықтимал бәсекелес ӛндірістердi, оның iшiнде 

әлемдiк рыноктардың даму ҥрдiстерi мен жеке сектордың бастамаларын ескере отырып, экономикалық ҚҚТ-не 



5 

 

қҧратын экспортқа бағдарланған ӛндiрiстердi айқындау мақсатында экономика салаларының даму деңгейін 

талдауды мерзімді жҥзеге асыруды қажет етіп отыр. 

Сонымен бiрге, Қазақстан салалық ҚҚТ-ларда ӛзiнiң орнын табу мақсатында әлемдiк және ӛңiрлiк 

рыноктарды зерттеудi кҥшейтуi қажет. Бҧл мiндет әлемдiк экономикаға, оның iшiнде тiптi шикiзат секторына 

қосылуды басынан бастауға тура келетiнiмен қиындай тҥседi. 

ҚҚТ барлық тiзбегiн қайтадан қалпына келтiрудi кӛтермелеудің қажеттiлiгi бола қоймаса да, тек 

қосылған қҧны барынша жоғары элементтердi, яғни әлемдiк рыноктарға шығуға және қосылған қҧны барынша 

жоғары экономикалық белсендiлiктерге одан әрi қадам басуға мҥмкiндiк беретiн элементтердi ғана кӛтермелеу 

керек.  

Осыған байланысты мемлекеттiк қолдау қазiргiдей ҚҚТ жекелеген элементтерi бойынша iшiнара емес, 

оның барлық негiзгi элементтерi бойынша кешендi тҥрде кӛрсетiлуi керек. Басқаша айтқанда, қолдау жеке 

алынған кәсiпорынға немесе салаға емес, тiптi әртҥрлi салалардағы, бiрақ бiрыңғай ҚҚТ шеңберiнде ӛзара 

байланысқан салалардағы барлық немесе негiзгi кәсiпорындар бойынша кӛрсетiлуi тиіс. Мемлекеттің 

ҥйлестіруші және жоспарлаушы функциясы осында болып табылады. 

Нарықтық экономикалы мемлекеттің экономикадағы қҧрылымдық қайта қҧруларды жҥзеге асыруда жеке 

меншік сектормен ынтымақтаса алатынын әлемдік тәжірибе кӛрсетіп отыр. Осындай ынтымақтастықтың 

неғҧрлым сәттi мысалдары ретінде Жапонияны, Оңтҥстiк Кореяны, Малайзияны және соңғы отыз жылда 

ӛздерiнiң экономикалық даму саласында iрi бетбҧрыс жасаған басқа да елдерді алуға болады. 

Бҥгінгі кҥні Қытай индустриялық дамудың стратегиялық бағыттарын дамыту саласында жеке меншік 

сектормен ынтымақтастық саясатын жҥргізеді. 

Қазақстан Республикасы индустриялды-инновациялық саясатты жҥзеге асыруда мемлекеттің негізгі кҥш-

жігері әріптестік, мемлекеттік қолдау мен айқындылыққа тең қол жетімділік қағидаттарына негізделетін 

нарықтық тетіктер аясында, мемлекет пен жеке меншіктегі бизнес арасындағы экономикалық қарым-

қатынастардың тиімділігін арттыруға бағытталуда. 

Сондай-ақ, елімізде нарықтық және сараптамалық орталықтар мен инжиниринг, технологиялық 

трансферт пен ғылыми қор қҧру жайында шешімдер де қабылданды. 

Осындай іс-шаралар аясында Қазақстан инновациялық дамудың ҧлттық жҥйесін біртіндеп 

қалыптастырып келеді. Қазіргі уақытта ӛнеркәсіп саласын дамыту барысында кластерлер желілерінің 

қҧрылуына мемлекет тарапынан кӛп қолдау кӛрсетілуде. Кластерлер таяу орналасқан кәсіпорындарды бір 

орталыққа шоғырландыра отырып, тізбектелген технология бойынша соңғы ӛнім шығаруға қол жеткізудің 

бірегей тәжірибесі болып табылады. 

Қазақстанның ғылыми-технологиялық секторы ҥлкен әлеуетке ие, ол әлеует елдің әлеуметтік-

экономикалық даму мақсаттарына барынша жҧмсалады да. Әлемдік тәжірибеде сыннан ӛткен инновациялық 

даму тәсілдері біздің елімізде де қолданысқа енетін болады. Бҧл тәсілдердің алғашқысы технология мен қҧрал-

жабдықтардың халықаралық рыногын тартуға келіп тіреледі. Оның негізгі тетіктері трансферт және 

технологияны бейімдеу орталықтары, лизинг бойынша қҧрал-жабдық алу, франчайзингті қолдану, бірлескен 

кәсіпорындар қҧру ҥшін мҥмкіндіктерді кеңейту. Екінші тәсіл тӛл ғылыми-техникалық әлеуетті арттыруға 

негізделеді. Бҧл бизнес-инкубаторларды, технопарктерді, ғылыми-техникалық ӛнімдерді тҥпкілікті ӛнім 

деңгейіне жеткізетіндей етіп ӛңдейтін орталықтарды қоса қамтитын мамандандырылған венчуралық 

инфрақҧрылымды талап етеді. 

Республика ғалымдарының ҧсыныстары негізінде елімізде бірнеше ӛндіріс орындарында тың 

технологияларды енгізу мәселесі қолға алына бастады. Осылайша индустрияның жаңа саласын қаржыландыру 

туралы шешім қабылданды. Аэроғарыш саласындағы жоғары технологиялық ӛндірістерді дамыту, сондай-ақ, 

кӛптеген аймақтарда ӛндірістік бірлестіктерінің ӛнеркәсіптік базасы негізінде арнаулы технопарктер қҧрылып, 

биотехнологиялық ӛндіріс жӛнінде ҥлкен жҧмыстар жҥргізілуде. 

Отандық ӛнімдердің халықаралық рыноктардағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруда әлемдік стандарттар 

мен сертификаттарға кӛшудің маңыздылығы зор. Яғни, шығарылатын ӛнімдеріміздің әлемдік стандарттарға сай 

келуіне баса назар аударуымыз қажет. Әрине, бҧл ҥшін шығарылатын ӛнімнің сапасын әлемдік деңгейге дейін 

кӛтеру қажет, осы мақсатпен сапаның ИСО-9000 халықаралық стандарттарын енгізу жӛнінде іс-шаралар 

атқарылды. 

Сонымен, индустриялды-инновациялық саясат ел экономикасындағы шикізаттық бағытты ауыстырып, 

экономика дамуындағы жҥйелі ілгерілеуге, шикізаттық емес саладағы ӛндірістерді қҧруға, сондай-ақ жҧмыс 

істеп тҧрған ӛндірістерді техникалық жағынан жетілдіруге, жаңа ӛнім тҥрлерінің кӛбеюіне және жаңа жҧмыс 

орындарының айтарлықтай ӛсуіне мҥмкіндік береді. 

Елдің индустриялды-инновациялық ӛсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ ӛркендеп жатқан экономиканың 

мҧқтаждарын қанағаттандыру мақсатында шикізаттық емес саладағы ӛндірістерді қҧру және оны жаңарту – 

мемлекеттің ҧлттық экономиканы дамытудағы қҧралы және объектісі болып саналатынын кӛрсетеді. 
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ПРЕДЧУВСТВИЕ КРИЗИСА: О ЧЕМ ГОВОРИТ МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Айтқалиева Н. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Даже будучи неисправимым оптимистом, сложно утверждать, что в мире все так уж хорошо, что нам 

ничто не угрожает. 

Следует напомнить, что мировая экономика подвержена циклическим колебаниям, которые происходят с 

достаточно четкой периодичностью. Сейчас мир переживает седьмой год устойчивого экономического роста 

(средний темп прироста глобального валового продукта в 2010-2015 годах составил 2,9 % в год, ВВП США -2,1 

%, ВВП стран ЕС -1,3 %). Чем бы ни поддерживался этот рост, он не будет вечным: серьезные замедления в 

экономике тех же США отмечались в 1980 и 1982, 1991, 2001 и 2008-2009 годах (при этом в 2001-м рост все же 

был, тогда, как в остальных случаях наблюдалась рецессия). Судя по периодичности, новый резкий спад 

должен наступить между 2016 и 2019 годами, то есть довольно скоро. И хотя экономика США страдала не 

очень сильно (в 2009 году максимальный за десятилетия спад составил 3,5 %), фондовые рынки падали на 40-55 

%, а цены на сырье изменялись еще сильнее. Повторение чего-либо подобного в 2017-2018 годах практически 

наверняка нанесет российской экономике непоправимый ущерб. И что особенно неприятно, в мире появляется 

все больше примет, что кризис не за горами. 

Абсурдные облигации. 

Во-первых, налицо новый пузырь, который может его спровоцировать. Если в 2000 году эту роль сыграл 

раздутый рынок акций (в первую очередь высокотехнологичных компаний), а в 2008-м рынок недвижимости и 

деривативы, то сейчас тревогу порождает рынок низкодоходных или не приносящих дохода облигаций. Сами 

по себе эти финансовые инструменты выглядят абсурдными, и рынок (особенно в ожидании декабрьского 

повышения ставки ФРС) начинает это понимать. С начала сентября в группу с положительной доходностью 

вернулись облигации номиналом в $10,4 трлн, или 13 % бумаг, прежде торговавшихся с отрицательной 

доходностью. В случае роста доходности по американским казначейским обязательствам на 1 п.п. потери 

инвесторов по всему миру превысят $1 трлн, а возникающая паника может распространиться отнюдь не только 

на денежный рынок. Угроза более чем реальна, а $1 трлн - это даже больше, чем потери от обесценения 

американской недвижимости во второй половине 2008 года, и сложно даже предположить, какая волна может 

разойтись по поверхности финансовых рынков от такого землетрясения. 

Во-вторых, на приближение спада указывают и некоторые процикличные тренды, прежде всего ситуация 

на глобальном рынке слияний и поглощений. Несмотря на ряд гигантских сделок, таких как покупка немецкой 

Bayer американской Monsanto за $66,2 млрд, суммарный объем сделок M&A в этом году едва превысит $3 трлн, 

сократившись по сравнению с 2015-м почти на треть. Здесь стоит заметить, что такие падения год к году 

случались лишь дважды за последние 15 лет - в 2001 и 2008-м, каждый из которых либо полностью приходился 

на кризисный период, либо становился годом начала кризиса. C конца 2011 года американские фондовые 

индексы выросли на 60-70 % и уже около двух лет балансируют на достигнутом уровне, что указывает на 

исчерпанность лимита роста. Это очень напоминает состояние рынка с февраля 1999 по июль 2000 года, а 

также (в тот раз стабилизация была менее долгой) с января 2007 по март 2008 года. При этом рост в 2002–2008 

годах был существенно менее значительным, чем в последние семь лет. Поэтому, если инвесторы усомнятся в 

стабильности того же облигационного рынка, индексам есть куда падать. 

Дешевое сырье. 

В-третьих, в сырьевых отраслях продолжается снижение цен на нефть, металлы и большинство других 

видов сырья. Commodity price index, рассчитываемый МВФ, снизился с середины 2014 по весну 2016 года более 

чем в два раза и находится сейчас на средних уровнях 2005-го. Между тем в производство сырьевых товаров за 

последние десять лет было инвестировано по всему миру более $2,5 трлн и далеко не все вложения успели 

окупиться. Поэтому сохранение подобного состояния на сырьевых рынках (а перемен там ждать неоткуда, так 

как темпы развития экономики Китая не указывают на тенденцию к росту) может быть чревато банкротством 

десятков компаний (и даже стран - достаточно посмотреть на Венесуэлу и Анголу), что несомненно 

спровоцирует распродажу на фондовых рынках. Учитывая, что производство сырья (а особенно нефти и газа) 

сосредоточено сегодня в компаниях, в той или иной степени находящихся под государственным контролем, 

кризис на сырьевом рынке для развивающихся стран почти наверняка приобретет характер политического, что 

также не добавит мировой экономике стабильности и стимулов к росту. 

Усталость от прогресса. 

В-четвертых, отрасли, на протяжении двух десятилетий бывшие главными драйверами экономического 

роста – производство компьютеров и бытовой электроники, средств мобильной связи и передачи данных, а 

также интернет-провайдеры, практически исчерпали свои возможности толкать вверх глобальный ВВП, так как 

в этих отраслях запустился механизм устойчивого снижения стоимости производимой продукции даже при 

постоянном повышении ее качества и технических возможностей. Эстафету, вероятно, в ближайшем будущем 

смогут перехватить фармацевтика, здравоохранение и биотехнологии; но сейчас новейшие продукты в этих 

сферах еще не доступны поистине массовому потребителю (приблизительно так же, как не были 

распространены мобильная связь и интернет в первой половине 1990-х годов), и поэтому серьезным 

препятствием на пути очередного кризиса этот сектор, вероятнее всего, не станет. Кроме того, заканчивается и 
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период развития информационного сектора вширь: мир достаточно опутан коммуникационными сетями, а  

мощности и возможности современных компьютеров и смартфонов существенно превышают потребности 

пользователей. 

В-пятых, практически перестал работать и самый значимый движитель глобального экономического 

роста - международная торговля. В 2016 году ее прогнозируемый прирост (1,7 %) впервые в этом столетии 

окажется ниже темпа роста глобального ВВП (2,2 %), при том что в 2009-2015 годах соотношение составляло 

1,1, а в 2000-е годы держалось устойчиво выше 1,5. Основной индекс стоимости морских грузоперевозок Baltic 

Dry Index в 2016 году в среднем вдвое ниже, чем в 2014-м, а в феврале текущего года он проваливался по 

отношению к максимумам позапрошлого почти в шесть раз. В августе этого года объявила о своем банкротстве 

восьмая по объему перевозок шипинговая компания мира - южнокорейская Hanjin, а общая ситуация в этой 

отрасли остается самой тяжелой со времен кризиса 1997–1998 годов. Грузооборот порта Гонконга падает пятый 

год подряд, причем в этом году сокращение превысит 10%. Сегодня неиспользуемые мощности китайских 

портов эквивалентны общему грузообороту портов Японии, Южной Кореи, Тайваня и России, и их доля 

продолжает расти. 

Открытая Россия. 

Можно оценить и другие тренды, показывающие, что до конца десятилетия очередной серьезный 

циклический кризис практически неизбежен, но даже отмеченные выше дают основания для беспокойства. 

Ведь, если оценить поведение российской экономики на протяжении последних 20 лет, мы увидим, что она 

исключительно болезненно реагировала на происходящие в глобальном масштабе пертурбации. В 1997 году 

российские фондовые индексы рухнули вслед за азиатскими и так и не восстановились вплоть до дефолта 1998-

го, который был в значительной мере порожден внутренними причинами. В 2008-2009 годах начавшийся в 

США и распространившийся на большинство развитых стран кризис привел к тому, что российская экономика 

провалилась сильнее, чем любая из стран G20, в то время как порожденный скорее частными факторами кризис 

2014–2016 годов проистекает пока гораздо мягче, чем предшествовавший. Все это свидетельствует о том, что 

Россия была и остается незащищенной перед лицом привнесенных извне кризисных явлений и потому должна с 

исключительным вниманием относиться к любому свидетельству ухудшения не только внутренней, но и 

внешней конъюнктуры. 
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АЙМАҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН 

БОЛАШАҒЫ 

 

Аканова Д.А. 

С. Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті 

 

Бҥгінгі таңда кез келген мемлекеттің абыройы мен беделі халқының әлеуметтік жағдайымен ӛлшенетіні 

белгілі. Елбасының халыққа арналған «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» 

Жолдауында біздің мемлекетіміздің 2050 жылға дейінгі даму Стратегиясын іске асыру бойынша бірінші 

кезектегі міндеттерді белгіледі және алға қойылған мақсат пен міндеттерге қол жеткізуі ҥшін нақты бағдарын 

белгіледі [1]. 

Ақтӛбе облысында 2017жылдағы қортындысы бойынша экономикалық ӛсім 5 пайызды қҧрады. Бҧл 

облыстың серпінді дамуының нақты белгісі болып табылады. Бҧған барлық әлеуметтік - экономикалық 

кӛрсеткіштер бойынша ӛсімнің қанаттандырарлық серпінін қамтамасыз етудің арқасында қол жеткізілді. 2017 

жылы барлығы 8809 отбасына 433,5 млн. теңге кӛлемінде әлеуметтік кӛмектер кӛрсетілді (мемлекеттік атаулы 

әлеуметтік кӛмек, 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік балалар жәрдемақысы, тҧрғын ҥй кӛмегі, Ӛрлеу» 

жобасын кезеңінде шартты тҥрде ақшалай кӛмек). 

Мҥмкіндігі шектеулі тҧлғалардың Жеке оңалту бағдарламасына сәйкес, техникалық оңалту 

қҧралдарымен 11 926 мҥгедек сомасы 1 322,9 млн.теңге кӛлемінде қамтамасыз етілді. Мҥгедектердің 

әлеуметтік нысандарға қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында 2017 жылы 354 нысан жоспарланып 

бейімдеуден ӛтті. 

2017 жылы Ақтӛбе облысында «Нәтижелі жҧмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» 

бағдарламасын жҥзеге асыру ҥшін 4,8 млрд.-тан аса теңге бӛлінді. Соның аясында еңбек нарығында сҧранысқа 

ие мамандықтар мен кәсіпкерліктің негіздеріне оқытатын азаматтарды жаппай оқыту ҧйымдарын, техникалық 

және кәсіптік білімі бар кадрларды қайта даярлау шаралары қабылдануда. 

Айта кетейік, жҧмыспен қамту орталықтары неғҧрлым сҧранысқа ие 36 мамандықтың болжамды тізімін 

жасады. Мобильді оқу орталықтарын ашу шалғай аудандардағы тҧрғындардың кәсіби білім алуларына 

мҥмкіндік берді. Оқуды аяқтағандардың жҧмысқа орналасуларына кӛмек кӛрсетіледі. Сонымен қатар, «Бастау 

Бизнес» жобасы, әлеуметтік жҧмыс орындарын ҧйымдастыру жҧмыстары, инфрақҧрылымды дамыту мен ТКШ 

есебінен жҧмысқа орналастыру бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту жҥргізілуде, қала мен ауылда шағын 

несие беруді кеңейту қарастырылған. 
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Экономиканың ӛсуі және әлеуметтік тҧрақтылық ӛңірдегі жҧмыспен қамтылуды тҧрақтандыруға 

мҥмкіндік береді. Аталған бағдарлама ауқымында 2017 жылы 11,2 мың адамды тартуға мҥмкіндік болды. 

Бағдарлама аясында 500-ден адам жалпы сомасы 2,7 млрд тенге микрокредит алды, олардың 89 пайызы ауыл 

тҧрғындары. Қабылданған шаралар жалпы жҧмыссыздықты 4,8 %, жастар арасындағы жҧмыссыздығын 3,2 % 

деңгейінде ҧстап тҧруға мҥмкіндік берді. 2017 жылы «Нурлы жол» мемлекеттік бағдарламасы ауқымында 1,7 

жҧмыс орны ашылды. 

Жҧмыспен қамту мәселесін тиімді шешу ҥшін Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігімен бірге 

барлық 148 ауылдық округтер мен аудандың маңызы бар қалаларда «Е-Халық» ақпараттық жҥйесі енгізілуде. 

20 сәуірдегі мәлімет бойынша, ақпараттық жҥйеге 478 мың адам, яғни халықтың жалпы санының 57 % -ы 

туралы мәлімет енгізілді. 

Аталмыш ақпараттық жҥйе бізге алдымен халықпен жҧмыс істеуге, халықтың тиімсіз жҧмыспен 

қамтылған және жҧмыссыз бӛлігін қамтуға, атаулы әлеуметтік кӛмек кӛрсетуге, еңбек ресурстары балансын 

анықтауға, салықтарды тӛлеуге, жерді пайдалануға, ӛзге де маңызды әлеуметтік маңызы бар мәселелерді 

шешуге қажетті. 

Экономикалық ӛсуді барлық секторлар қамтамасыз етуде. Ӛнеркәсіптік ӛндірістің индексі 104,9 % 

(ӛңдеу ӛнеркәсібінде - 109,7 %), ауыл шаруашылық ӛндірісінде - 102,7 %, инвестицияларда – 130 % деңгейде 

болды. Қҧрылыс кешеніндегі жҧмыс кӛлемі 111,9 % қҧрап, 337 мың шаршы метр тҧрғын ҥй пайдалануға 

берілді [2,б.1-6]. 

Облыстағы кәсіпорындарды жаңғырту аясында отыз ірі компания мен мамандарды жетілдіру және қайта 

даярлау ҥшін іс-шара жоспарына қол қойылды. Бҥгінгі таңда он кәсіпорын жаңғыртылды. 2017 жылы жалпы 

сомасы 18 млрд теңге тҧратын жиырма компанияны жаңалау мақсаты қойылған болатын. Бҧдан еңбек 

ӛнімділігі 12 % артып, ӛнімдерді ӛндіру мен қайта ӛңдеудің ӛзіндік қҧны 3 % тӛмендейді және жарақаттану 

деңгейі қысқарады деп кҥтілуде. Сонымен қатар, осы жылдың бірінші тоқсанынының қорытындысы бойынша 

қабылданған шаралардың арқасында ӛңдеу ӛндірісінің облыс экономикасына қосқан ҥлесі 17,5 %-дан 10,8 % 

дейін ӛсті. 

Сонымен қатар, 2017 жылы Ақтӛбе облысында «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» бағдарламасының 

осы аттас арнайы жобасы аясында ҧйымдастырылған «Туған жер» республикалық форумы етті. Форум Ақтӛбе 

облысының 21 елден келген 300-ден аса белгілі тумаларын жинады. Форумның қорытындысы бойынша 25-тен 

астам жоғары технологиялық кҥрделі операциялар, жҥзден астам кездесулер, семинарлар мен жаттығу 

сабақтары ӛткізіліп, жалпы қҧны 76 млрд. теңге тҧратын жиырмадан астам меморандумға қол қойылды, 

сонымен қатар, форум қатысушылары аймақтың дамуына тағы 5 млрд. теңге кӛлемінде демеушілік кӛрсетпек. 

Осылайша, республикалық форум «Туған жерге тағзым» акциясының ауқымын кеңейту ҥшін қуатты серпін 

берді. 

Сондай-ақ, облыста мемлекеттік-жеке меншік серіктестік пен бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін 

дамыту жӛніндегі тапсырмалардың іске асырылу барысы аясында ӛңірде 50 млрд. теңгеден астам соманы 

қҧрайтын 125 жоба жҥзеге асырылуда. 

Ақтӛбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев мемлекет басшысының 9 ақпан кҥні ӛткен Ҥкіметтің 

кеңейтілген отырысында берген тапсырмаларын жҥзеге асыруға байланысты селекторлық жиында «Ӛткен 

жылы ӛңірде экономикалық ӛсім 105 пайызды қҧрады. Экономикаға 437 миллиард теңге инвестиция келді. 

Ӛткен жылы 793 мың шаршы метр тҧрғын ҥй берілді. Яғни, 6800 ақтӛбелік жаңа қонысқа ие болды. «2018 жыл 

Ақтӛбе ҥшін экономикалық серпіліс жылы болады. Биыл бес бағытта дамуымыз керек. Халық ҥшін әлеуметтік 

бағдар, ӛмір сҥру сапасын жақсарту, азық-тҥлік қауіпсіздігі, индустриялық даму, кедергісіз бизнес маңызды», - 

деп атап ӛткен болатын. 

«Қазіргі кезде балабақшамен қамтамасыз ету кӛрсеткіші 95,6 пайыз. Биыл 6 мыңға жуық бала 

балабақшамен қамтамасыз етіледі. Сӛйтіп кӛрсеткіш 98 пайызға жетуі тиіс. Мектеп қҧрылысында серпіліс бар. 

Ӛткен жылы 13 жаңа мектеп іске қосылды. Қазіргі кезде 26 мектептің қҧрылыс жҥріп жатыр. Ақтӛбеде қаласы 

бойынша 600, 900, 1200 орынды мектептер саламыз. Елбасының апатты, ҥш ауысымды мектептерді жою 

тапсырмасы 2020 жылы орындалады. Білім саласын ақпараттандыру жҥріп жатыр. Баланың сабаққа келіп, 

кетуі, кҥнделіктің бәрі электронды болды»,- деді Ақтӛбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев. Сонымен қатар, 

адами капиталды дамыту мақсатында «Бақытты бала» жобасы іске асырылып жатыр Ақтӛбеде ТМД елдерінде 

жоқ лагерь ашылады. Онда мҥгедек және он екі мҥшесі сау бала тынығады [3]. 

Ақтӛбе облысының әлеуметтік-экономикалық даму ахуалын қорытындылай келе, Қазақстанның 

экономикалық дамуына едәуір ҥлесін қосқанын атап ӛту керек, бҧған облыстың жоғарыда аталған 

кӛрсеткіштері дәлел. Жалпылай алғанда, біздің әлеуметтік жағдайымыздағы жеткен жетістіктер мемлекеттің әр 

қазақстандық ҥшін жасап отырған қамқорлығының жемісі. Сондықтан да, әлеуметтік саладағы жетістіктер 

еліміздің экономикалық жағдайын жақсартып, дамуына серпіліс берумен қатар, республикамыздың тҧрақты 

даму арқылы әлемдік рейтинг жҥйесіндегі орнының сапалық кӛтерілуіне мҥмкіндік жасайды. 

Қолданылған әдебиеттер 

1. «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» Жолдауы, 17 қаңтар 2014 жыл 

[Электрондық ресурс] - Режим доступа //http://adilet.zan.kz. 

2. Облыс әкімі Бердібек Мәшбекҧлы Сапарбаевтың «2017 жылдың әлеуметтік-экономикалық даму 

қорытындысы және 2018 жылға арналған міндеттері туралы» есебіне тезистері // Ақтӛбе газеті 9 ақпан 2018. – 

Б. 1-6. 



9 

 

3. Сапарбаев: 2018 жыл - Ақтӛбе ҥшін экономикалық серпіліс жылы. [Электрондық ресурс]. - Режим 

доступа. https://www.inform.kz/kz/saparbaev-2018-zhyl-aktobe-ushin-ekonomikalyk-serpilis-zhyly_a3161355. 

 

Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доцент Шукурова Б.М.  

 

 

ЕҢБЕК АҚЫ ТӚЛЕУДІ ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІ 

 

Асанова А.М. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Шаруашылық қызметтегі еңбек ҧжымының ӛз бетінше шешім қабылдауы мен қҧқықтарының кеңеюі, 

қоғам ӛмірінің демократизациялануы, нарықтық қатынастардың дамуы, соның ішінде еңбек ақы модельдерін 

қҧрастыру және таңдау еркіндігіне ие болуы еңбек ақыны әртҥрлі деңгейде реттеу қажеттілігін тудырды. 

Еңбек ақы мәселесін реттемеу кҥрделі әлеуметтік жанжалдардың пайда болуына, тауар массасы мен 

ақша айналымының одан әрі теңсіздігіне, халықтың тҧрмыс деңгейінің тӛмендеуіне тікелей әсерін тигізеді. 

Еңбек ақы тӛлеуді ҧйымдастыру және реттеуге байланысты шетел тәжірибесін тереңірек қарастырып, 

зерттеу, оқу мәселелері жолға қойылады. 

Еңбек ақы тӛлеуді ҧйымдастырудың шетелдік тәжірибесін игеруде АҚШ, Германия және Жапония 

елдерінің тәжірибесіне ҥлкен кӛңіл бӛлінеді. Бҧл елдердегі еңбек ақыны реттеудің негізгі нысандары келесі 

бағыттарды қамтиды: 

- мемлекеттік реттеу немесе минимальды еңбек ақыны белгілеу, инфляция кезіндегі  оның шекті 

мӛлшерін анықтау, салық саясатын қалыптастыру; 

- салалық және жалпыҧлттық деңгейде ҧжымдық келісім-шарт негізінде реттеу немесе келісім-шарт 

негізінде мемлекет және сала басшылары, кәсіподақ арасында кірісті индексациялау тәртібін, сонымен қатар 

еңбек ақы жҥйесін, формаларын, оның бір мезгілдік жоғарылату деңгейін, әлеуметтік тӛлем және жеңілдіктерді 

анықтау; 

- фирмалық ҧжымдық келісім-шарт немесе фирма деңгейінде тарифтік ставка, оклад, қосымша және 

ҥстеме тӛлемдер анықталып пайдаға қатысу жҥйесі бекітіледі; 

- еңбек кҥші нарығы немесе еңбек кҥшінің нарықтық бағасы еңбек нарығының конъюктурасына 

байланысты анықталады; 

Қарастырылған еңбек ақы тӛлеуді реттеудің шетел фирмалары оны реттеудің біртҧтас механизмін 

қалыптастыра отырып, бір-бірін толықтырады. 

Аталған нысандардың бәрі ӛзара тығыз байланыста, әрекетте болып, еңбек ақыны реттеудің біртҧтас 

механизмін қҧрып, бір-біріне әсер етеді. 

Мемлекеттік деңгейде еңбек ақы тӛлеуді реттеудің американдық саясатында қҧралдарды 

қалыптастырудың негізгі кӛзі ретінде пайдаға салық салу ерекше орын алады. Себебі ол кейін жҧмысшылар 

арасында еңбек ақы ретінде бӛлінеді. Салық салу механизмі жҧмысшылар және олардың ҧжымының соңғы 

қорытынды ӛсіміне, жоғары ӛнімді техника мен прогрессивті технологияны қҧрастыру және игеруге 

қызығушылықтарына кҥшті ынталандырушы әсер етуімен және жоғары тиімділігімен айрықшаланады. 

АҚШ-да заңды тҧлға статусына ие компаниялардың таза пайдасына салынады. Таза пайда жылдық 

есептен алынады және ӛндірістік коммерциялық шығындар сомасы мен сатудан тҥскен тҥсімнің айырмасы 

ретінде есептеледі. Ӛндірістік және коммерциялық шығындар пайдаланылған шикізат және материал, еңбек 

ақы, жартылай фабрикат, энергия, амортизация, ренталық және жалға алу тӛлемдері, несие бойынша пайыздық 

тӛлем сальдосы, жарнама шығындары және т.б. есептеледі. Сонымен қатар істегі заңдылықтарға сәйкес толық 

немесе жартылай салық тӛлемдерінен босатылған шығындар. Оларға ғылыми-зерттеушілік және тәжірибелік 

конструкторлық жҧмыстар, қайырымдылық қорына аударымдар және ӛзгелері жатады. Шығындарға еңбек 

кҥшіне әлеуметтік сақтандыру қорларына тӛленетін жарна және еңбек ақыны қоса барлық шығындар жатады 

[1]. 

АҚШ-да пайдаға салық ставканың ҥш разрядтық шкаласы бойынша салынады: 

  15 % алғашқы 50 мың доллар пайдаға; 

  25 % келесі 25 мың доллар пайдаға; 

  34 % - осы суммадан жоғары мӛлшердегі пайдаға. 

Бҧндай салықтық шкаланы қҧру еңбекпен қамту және ӛндірісті кеңейтудің, ірі қҧрастырмаларды қҧруда 

маңызды роль атқаратын жеке кәсіпкерліктің динамикалық элементі болып табылатын орта және шағын 

фирмалар ҥшін тӛмендетілген ставканы қарастырады. Шағын фирмаларға салық салудың бҧндай саясаты 

олардың ӛзін-ӛзі қаржыландырудың ірі компаниялармен салыстырғанда тӛмен деңгейін сонымен қатар шағын 

және орта кәсіпкерліктің капитал нарығынан, банк несиелері және ӛзге қаржылық ресурстардың сыртқы 

кӛздерінен тәуелділігі есепке алынады. 

Америкада еңбек ақыны келісімдер мен келісулер арқылы салалық реттеудің бай тәжірибесі 

қалыптасқан. Жҧмыстың бҧл тҥрінің нысаны ҥнемі жетілдіріліп және дамып отырады. Мысалы 1989 жылы ӛмір 

сҥру қҧнының ӛсуіне байланысты «Боинг» компаниясының жҧмысшылары олардың еңбек ақысының мӛлшерін 

жоғарылатуды талап еткен. Компания еңбек ақы деңгейін ҥш жыл бойы 10 % жоғарылатып, жай қосымша 
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тӛлемдерді сақтай отырып екі сый ақы тӛлеуді және барлығы 11 % жоғарылатуды қҧрайтын ҧсыныс жасаған. 

Бірақ басшылардың бҧл ҧсынысы қызметкерлер мен жҧмысшылар тарапынан қолдау таппаған. Осыған 

байланысты Халықаралық ассоциацияның 57 мың мҥшесі ереуілге шығып нәтижесінде ӛз ҧсыныстарын 

қолдауға қол жеткізген. 

АҚШ-та еңбек ақы тӛлеуді реттеудің мемлекеттік деңгейінде пайдаға салық салу ақша қҧралдары 

қалыптасуының негізгі кӛзі және кейін еңбек ақы ретінде жҧмысшылар арасында бӛлінетін қҧрал ретінде 

ерекше орын алады. 

Жоғарыда аталған реттеу механизмдері жоғары ӛнімділікті техника және прогрессивті технологияны 

игеруге, жҧмысшылардың және ҧжымның еңбек қорытындысының ӛсіміне деген қызығушылықтарына кҥшті 

ынталандырушы әсер ететін жоғары тиімділігімен ерекшеленеді. 

АҚШ-та пайдадан ҧсталынатын салық заңды тҧлға болып табылатын компанияның таза пайдасынан 

шегеріледі. Таза пайда сатудан тҥскен пайда мен ӛндірістік және коммерциялық шығындар айырмасы ретінде 

жылдық есептеуде анықталады. 

АҚШ-та еңбек ақы тӛлеуді келіссӛз және келісім жасау әдісі бойынша реттеудің бай тәжірибесі 

жинақталған. 

Соңғы жылдардағы зерттеу қорытындылары Жапониядағы еңбек ақы тӛлеуді ҧйымдастыру және реттеу 

мәселелерінде 70-жылдардан бастап кӛптеген ӛзгешеліктердің әсіресе, кәсіпорын деңгейінде болғанын 

кӛрсетеді. 

Еңбек ақы категориясының экономикалық мәнімен қатар, қоғамдағы әлеуметтік мәнінің де жоғары 

болуына байланысты оны ҧйымдастыру және реттеу мәселелеріне ҥлкен кӛңіл бӛлінеді. 

Жапондық жҥйеде еңбек ақы, қҧрылымында айлық еңбек ақы айрықша кӛрсетіледі. Оның қҧрамында 

жапондық тәжірибеде ынталандырушы негізгі еңбек ақы ретінде тарифтік ставка бекітіледі [2]. 

Тарифтік ставканың кез келген еңбек ақыдан ерекшелігі жай, біліктілігі жоқ, кҥрделі еңбек ақы 

мӛлшерінің арасындағы қатынасты бекіту болып табылады. Ҧзақ уақытқа дейін Жапониядағы еңбек ақы 

тӛлеудің критерийі, жҧмысшы біліктілігі деңгейінің басты кӛрсеткіші жҧмысшылар жасы болып келді. 

Жаңа техника, технологияның әсерінен еңбектің кҥрделенуі жҥріп жатыр. Еңбектің ғылыми техникалық 

революциясының әсеріне байланысты ӛзгерісі жаңа сипатқа ие болып, кӛп жылдар бойы қалыптасатын 

тәжірибемен бірге қазіргі кездегі білім мен біліктілікті игеруді талап етеді. Қазіргі кезде мамандықты жаңарту, 

ӛзінің шығармашылық әлеуетін (потенциал) дамыту іске асыру мҥмкіндіктері, ӛндірістік технологиялық 

жағдайға байланысты тез бейімделу және ӛзге де жеке тҧлғаның сапалық кӛрсеткіштері ҥлкен мәнге ие. 

Еңбек ақы моделінің дәстҥрлі жҥйесін ӛзгертуді жеделдетудің тағы бір факторы еңбек кҥшінің 

қартаюына байланысты. Бҧрын жҧмысшылардың жас ерекшелігі, тәжірибесі жоғары болған сайын қҧнды деп 

есептелсе, қазіргі уақытта жаңа техникаға тез бейімделіп, мамандықтарын тез ӛзгертіп, ҥнемі біліктілігін 

жоғарылатып отыратын жастар ӛндірістік фирмалар кӛзқарастарының басты обьектісі болып отыр. 

Жоғарыда кӛрсетілген факторлардың негізінде 70-жылдардың екінші жартысынан бастап 

тарификациялаудың принципиалды жаңа типі жҧмысшының ӛзге жҧмысшыдан еңбек қорытындысы 

біліктілігіне байланысты нақты сипаттарын есепке алатын болып жасақталды. Бҧл кӛзқарас еңбектік тарифтік 

ставка деп аталатын енгізуде кӛрініс тапты. 

Жапондық моделдегі еңбек ақы қорының қалыптасуына әсер ететін элементтердің алты тобын бӛліп 

кӛрсетуге болады: 

  жасы, тәжірибесі, білімі; 

  қызметі, міндеті, мамандығы; 

  еңбек жағдайы; 

  еңбек қорытындысы; 

  отбасына жәрдем ақы, тҧрғын ҥй, кӛлік; 

  аймақтық жәрдем ақы (кәсіпорын орналасқан аймақтық ерекшелігі есепке алынады). 

Жапонияның дәстҥрі бойынша жылына бір рет еңбек ақыны жоғарылату процесі жҥреді. Бҧл кәсіподақ 

ҧйымының талабымен жҧмыс берушілермен ӛзара сӛйлесу, келісімге келу арқылы жҥзеге асырылады.  

Жапондық модельдегі еңбек ақының жҧмысшының еңбек ӛтіліне (стаж) байланысты еңбек карьерасы 

бойынша жоғарылауы оның бір ерекшелігі болып табылады. Бірақ бірде-бір кәсіпорын жҧмысшының еңбек 

ӛтілі (стажы) мен жасының сандық кӛрсеткішін ғана емес, сонымен қатар, еңбек қорытындысының ӛсімі, 

біліктілігі сияқты сапалық кӛрсеткіштерін де есепке алады.  

Еңбек ақының ӛмір шыңдарына байланысты болуы  жапондық модельдегі еңбек ақының екінші 

ерекшелігі. Мысалы, 22 жастағы жапон азаматы университет бітіріп, жҧмысқа қабылданғанда, оның еңбек ақы 

деңгейі 2000 $ болады. Бҧл-заңмен анықталған мӛлшер. 28-29 жаста ол ҥйленеді және жапониялық заңымен 

дәстҥріне байланысты ол кезең еңбек ақының 5-7 %-ға жоғарылауымен аталады. Содан кейінгі отбасының жаңа 

мҥше баламен толығуына байланысты болса, келесі жоғарылату тҧрғын ҥй сатып алуына орай несие 

шығындарын есепке алып жоғарылатады. 

Еңбек ақыға әсер ететін факторлардың бірі-нақты еңбек қорытындысы. Елдегі кәсіпорындардың бҧл 

байланыстағы механизмдері әртҥрлі. Бір еңбек жағдайы мен біліктілігіне қарамастан, еңбек қорытындысын 

есепке алудың негізінде жҧмысшылардың санаты (категориясы) әртҥрлі болып келеді. Кәсіпорындар нақты 
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еңбек қорытындысы мен еңбек ақыға байланысты механизмдерді ӛздері ҧйымдастырып бекітеді де, мемлекет 

оған араласпайды. 

Жапондық модельдегі еңбек ақының дифференциялануы әлемдегі ең тӛмені болып табылады. 

Жапонияда дәнекерлеуші (слесарь), сатушы, дәрігер компанияның президенттерінен 4-5 есе кем деңгейде еңбек 

ақы алады. 

Ресейде бҧл кӛрсеткіштің ара қатынасы 1:26, ал Швецияда ең тӛменгі ара қатынас 1:3 деңгейінде [3]. 

Неміс экономистері еңбек ақыны осы уақытқа дейін еңбек пен капитал арасындағы классикалық 

жанжалды бейнелейтін нысан ретінде есептейді, ал еңбек ақыны реттеу Германияда Веймарлық 

конституциялық нормаға негізделіп қҧрылған. 

Адам еңбек кҥші шығындарын қалпына келтіруге бағытталған игіліктер қҧнынан жоғары болатын ӛнім 

қҧнын қҧруы мҥмкін. Кәсіпкер барлық еңбекке емес тек еңбек кҥшіне тӛлейді. 

Веймар конституциясының 165 статьясында «Қызметкерлер мен жҧмысшылар кәсіпкерлермен бірге 

еңбек ақы және еңбек жағдайын, сонымен қатар, ӛндіргіш кҥштердің экономикалық дамуын реттеуге тең 

қҧқықпен қатысуға шақырылған: Екіжақты ҧйымдастыру және олардың келісімдері мойындалады». 

Еңбек ақы тӛлеу бойынша германия фирмаларының қызметкерлері ҥш категорияға бӛлінеді: тарифтік 

қызметкерлер, тарифтік емес қызметкерлер, жоғарғы деңгейдегі менеджерлер. 

Тарифтік емес қызметкерлерге жоғары білікті жас мамандар жатады, алғашқы 3-5 жылда ҥш соңғы 

разрядтар бойынша еңбек ақы алып, кейін тарифтік емес қызметкерлер қатарына қосылады. 

Университет деңгейінде білімі бар қызметкерлер тарифтік келісімнің әрекет ету шеңберіне енбейді, 

оларға еңбек ақының ӛзге талаптары таралған. 

Германияның ірі кәсіпорындарында қызметкерлерді тарифтік  разрядқа жатқызуда әділдікті қамтамасыз 

ету ҥшін еңбек ақы бойынша каталогтар тобы қҧрастырылған. 

Тариф бойынша ақы тӛлеуге келесі ҥстемелер қарастырылған: 

  шамадан тыс жҧмысқа 25 %; 

  тҧрақты тҥнгі жҧмысқа 15 %; 

  тҧрақсыз тҥнгі жҧмысқа 20 %; 

  демалыс кҥндеріндегі жҧмысқа 60 %; 

  мейрам кҥндеріндегі жҧмысқа 15 %; 

  толық ҥзіліссіз ауысымдағы жҧмысқа 10 %. 

Германияда жҧмыс берушілер мен жалдамалы еңбек кҥшінің ара қатынасын кӛрсететін еңбек ақының 

қалыптасу және дамуының ҥш моделі қарастырылады. 

Бірінші модель бойынша еңбек ақы мӛлшері жҧмыс беруші және жалдамалы қызметкер арасындағы 

«саудаласу» барысында анықталады. Бҧл жағдайда жалдамалы қызметкер қызығушылығының қорғалуы әлсіз 

болады. 

Екінші модель еңбек ақыны ҧжымдық анықтау, бҧнда әлсіз жҧмысшылар кәсіподаққа бірігу арқылы ӛз 

мҥдделерін қорғай алады. 

Ҥшінші модель бойынша еңбек ақы мемлекет арқылы нормаланады. [4] 

Кәсіпорындағы еңбек ақы тӛлеуді ҧйымдастыру «Экономист» және «Бухгалтер» мамандықтарынан 

мҧқияттылық пен жоғары дәлдікті талап етеді. 

Бҧл материалдық мәселе, бір жағынан еңбек ақы тӛлеуші ретінде жҧмыс берушіні, екінші жағынан толық 

кӛлемде еңбек ақы алуға тырысатын жҧмысшыны қозғайды. Еңбек ақы тӛлеуді ҧйымдастырудағы бухгалтерлік 

қызметте сағаттық, кҥндік, орташа айлық, компенсациялық және қосымша тӛлемдерді есептеуде кӛп мәселелер 

туындайды. 

Еңбек ақы тӛлеуді ҧйымдастыру облысында Еңбек кодексінің талаптарын сақтау еңбек ақыны қайта 

есептеу, қателіктер мен жанжалдық жағдайды тӛмендетудің негізі болып табылады және жанжалды 

болдырмауға, істі сотқа жеткізбеуге еңбек ақы есептеу процестерін автоматтандыруға мҥмкіндік береді. 

Отандық кәсіпорындарда қалыптасып, дамып отырған еңбек ақы тӛлеуді ҧйымдастырудың негізгі 

мәселелерінің бірі - келісім-шарт жҥйесі, яғни еңбек шартының мазмҧнының заңдылық талаптарға сәйкес 

келмеуі, соның ішінде еңбек шартының мерзімі, еңбекке ақы тӛлеу мӛлшері, еңбек жағдайы және оған 

байланысты берілетін кепілдіктер мен жеңілдіктердің нақты кӛрсетілмеуі болып табылады. 
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ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТЫҢ ТАҒЫ БІР САТЫСЫ – «ЛАТЫН ӘЛІПБИІ» 

 

Мурсалиева А.К., Болатбек Н. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі таңда 200-ден аса мемлекетте әр тҥрлі ҧлттар мен ҧлыстар тҧрады. Сол ҧлттар бір-бірінен тілі 

бойынша ерекшеленеді. Бҥгінде, заман талабына сай, ақпараттық – технологияларда ағылшын тіліне басымдық 

беріліп отыр. Ал, Қазақстан дамыған 30 ел қатарына бой кӛтеру ҥшін 1929-1940 жылдары қолданыста болған, 

кейінірек, орны кириллицаға алмастырылған «Латын әліпбиі» - не қайта кӛшу шараларын қарастырып жатыр. 

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев: 2017 ж. 12-сәуірде «Болашаққа бағдар рухани 

жаңғыру» мақаласында «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне кӛшіру жҧмыстарын бастауымыз 

керек. Біз бҧл мәселеге неғҧрлым дәйектілік қажеттігін терең тҥсініп, байыппен қарап келеміз және оған 

кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мҧқият дайындалдық» - деп айтқан болатын, 2017 ж. 12-сәуірде «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында. 

Яғни, қазақ әліпбиін латынға кӛшіру жӛніндегі мәселеге қайта оралуымыз керек. Бір кездері біз оны 

кейінге қалдырған болатынбыз. Әйтсе де, латын қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие және 

кӛптеген елдер, соның ішінде посткеңістік елдердің латын қарпіне кӛшуі кездейсоқтық емес. Мамандар жарты 

жылдың ішінде мәселені зерттеп, нақты ҧсыныстармен алып шығуы тиіс. Әлбетте, біз бҧл жерде асығыстыққа 

бой алдырмай, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін зерделеп алуымыз керек. 

Амангелді Айталы, философ, ӛз пікірінде латын қарпінің мынадай кемшіліктерін атап кӛрсетті: 

1. Кҥні бҥгінге латын әліпбиіне 1928 жылы кӛшкенмен, әлі де тҥрік тілінің дыбыстық қорындағы 

бірқатар дыбыстарды таңбалайтын әріптер тҥріктер әліпби жҥйесіне енбей қалған. Ӛзбектерде де ондай мәселе 

бар; 

2. Әзербайжан, ӛзбектерді айтпағанда, тҥріктер сан ғасырлық араб графикаларына негізделген рухани 

мҧраларын пайдалана алмай отыр; 

3. Балалар әдебиеті тапшы; 

4. Ғылыми әдебиет кирилл графикасында жазылған; 

5. Мҧғалімдер дайындау мәселесі ӛз алдына ҥлкен проблема; 

6. Жекеменшік мекемелер іс-қағаздарын латын әліпбиіне кӛшіруге асықпайтын сияқты кӛрінеді; 

7. Орыс мектептерінде мысалы Ӛзбекстанда кирилл жазуымен білім береді; 

8. Ӛзбекстанда латын әліпбиінде оқитындар азайған соң, ҧлттық баспасӛзге де сҧраныс азайған. Ол 

әсіресе орта жастағылар мен ҥлкендер арасында» - деген еді. 

Егер, біз латын қарпіне кӛшетін болсақ ӛз тілімізді таза білуіміз керек. Себебі, қазақ тілінде: «Қолың 

кӛтере алмайтын шоқпарды, белге байлама» - деген мәтел бар. Әрине, бір таяқтың екі ҧшы болады емес пе. Сол 

секілді, бҧл тілдің де ӛз артылықшылығын ескермей кету дҧрыс емес. Жаңабек Шағатай, жазушы, ӛз пікірінде: 

Президенттің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты іргелі мақаласы жарияланды. Мҧны кӛп кҥткеніміз 

рас. «Сабақты ине сәтімен» дейді ғой. «Қоғам қалай қабылдайды екен?» деп екіге жарылудың қажеті жоқ. 

Басты мәселе – ҧлттық сана жаңғырып, қҧлдық санадан арылуға тиіспіз. Айналып келгенде, бҧл идеяның 

астарында біртҧтас ҧлт қҧру деген мақсат бар. 

Елбасы «2025 жылдан латынға кӛшеміз» деді. Биыл ҥкімет қазақ тілін латын әліпбиіне кӛшірудің нақты 

кестесін дайындап, тапсыруға тиісті - деді. Латын әліпбиіне кӛшу - қазақ халқының алға жылжуына, жаңа заман 

талабына сай ӛсіп – ӛркендеуіне, болашақта еліміздің жан – жақты дамуына ҥлкен ҥлес қосып , жемісі мен 

жеңісін әкелуі сӛзсіз. 

Біз латын әліпбиіне кӛше отырып, ӛркениетті елдердің қатарына қосылып, тіліміздегі дыбыстық 

жҥйелерді нақ анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен дыбысталу кезінде сӛздер қолданысындағы кірме сӛздерден 

арылып, ӛз ана тіліміздің деңгейін аспандатамыз деген ҥміттемін. 

«Елу жылда – ел жаңа», - демекші, қазақ халқын алда жаңа бастамалар мен жарқын болашақ кҥтіп тҧр. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың мақсаты ӛскелең ҧрпақтың кӛзі ашық, кӛкірегі ояу, ӛз болашағына сеніммен 

қарайтын жастарды тәрбиелеп шығару. 

Қолданылған әдебиеттер 
1. «Болашаққа бағдар : рухани жаңғыру» Н.Ә. Назарбаев. 2017 ж. 12-сәуір. 

2. http://e-history.kz/kz/publications/view/3033. 

3. http://tilalemi.kz/article/621. 

 

 

КӘСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГ ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Джакубаева А. 

С. Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетi 

 

Экономикалық басқарудың нарықтық тҧжырымдамасы ретіндегі маркетинг қазіргі даму деңгейлері 

әркелкі елдерде кеңінен қолданылуымен қатар, нарық жҥйесін, тауар-ақша қатынастарын, ҧйымдастырушылық-

техникалық кешенді коммерциялық жҧмыстарды, ӛндіріс-тауар ӛткізу процестерін, сондай-ақ баға мен 
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коммуникациялық саясаттарды зерттеу және іске асыру қҧралына айналып отыр. Қазіргі кездегі ӛндіріс 

дамуында маркетинг, тек қана нарықтық саясатты ғана емес, сонымен қатар кәсіпорынның ӛндірістік саясатын 

анықтайтын, басқарудың негізгі функциясы ретінде қарастырылады. Маркетинг принциптеріне негізделген 

басқарудың кешенді жҥйесінің мақсаты – қолда бар ресурстарды ескере отырып (материалдық, қаржылық, және 

т.б.) кәсіпорынның алдына қойылған мақсаттардың шешілуін қамтамасыз ету (ғылыми-техникалық, ӛндірістік, 

коммерциялық және ӛткізу) [1, б.112]. 

Бҥгінгі таңда жҥріп жатқан басқару жҥйесінің қайта қҧрылуы және ӛндірушілер мен тҧтынушылар 

арсындағы ӛндірістік-экономикалық байласытарының ӛзгеруі салдарынан ӛндіруші алдында тҧрған ӛзекті 

мәселелерді пайымды шешу маркетингті басқару ҧстанымдары мен әдістерін қолдану арқылы жҥзеге 

асырылады. 

Басқарудың жҥйесі ретінде және де ерекше қызмет ретінде макетинг келесілерді қамтамасыз ету керек: 

  нарық туралы нақтылы және сенімді ақпараттармен, қажеттілік пен сҧраныстың қҧрылымымен, 

тҧтынушылардың қалауымен, яғни кәсіпорын қызметінің сыртқы жағдайлары туралы ақпаратпен қамтамасыз 

ету; 

  тҧтынушы проблемасын шешетін, сҧранысты қанағаттандыратын, бәсекелестер тауарынан жақсы, 

нарық стандарттарына сай келетін тауар ассортиментін, тауарды шығару; 

  ӛндіріс сферасына максималды мҥмкін болатын бақылау жасауды қамтамасыз ететін, нарыққа, 

сҧранысқа және тҧтынушыға қажетті тҥрде ықпал жасау. 

Филипп Котлер бойынша маркетингті басқару дегеніміз – кәсіпорын пайда табу мақсатында 

тҧтынушылармен қарым-қатынаста болу, оны нығайту және сақтау ҥшін әртҥрлі шараларды талдау, жоспарлау, 

бақылау және қолдану [2,б.29-31]. 

Маркетингті басқару – ақпарат жинауға, нарықта зерттеулер жҥргізуге, ӛткізу операциялары мен қызмет 

кӛрсетуге негізделген маркетинг қызметтерінің кәсіпорындарда ҧйымдастырылуын білдіреді және бҧл 

қызметтер маркетингке жҧмсалған шығындарды ықшымдап, тиімділікті кӛтеруді қамтамасыз етеді. 

Маркетингті басқару мақсаты – кәсіпорынның алда тҧрған мақсатына жету ҥшін сҧраныс деңгейіне және 

сҧраныс уақытына әсер ету. Қарапайым тілмен айтсақ маркетингі басқару дегеніміз – сҧранысты басқару деген 

сӛз. Ал сҧранысты басқару дегеніміз – тҧтынушыларды басқару деген сӛз.  

Маркетингті басқару белгілі бір тҧжырымдамалар арқылы жҥзеге асырылуы керек. Ӛйткені, маркетингті 

басқару белгілі бір тҧжырымдарға бағытталу арқылы жҥзеге асады. Кәсіпорындар ӛзінің маркетингтік қызметін 

бес тҧжырымдаманың негізінде жҥзеге асырады: 

1. ӛндірісті жетілдіру тҧжырымдамасы; 

2. тауарды жетілдіру тҧжырымдамасы; 

3. коммерциялық іс-әрекетті кҥшейту тҧжырымдамасы; 

4. маркетинг тҧжырымдамасы; 

5. әлеуметтік-этикалық маркетинг тҧжырымдамасы. 

Ӛндірісті жетілдіру тҧжырымдамасы тауарға деген сҧраныс ҧсыныстан жоғары және тауардың ӛзіндік 

қҧны жоғары болған жағдайларда қолданылады. Осы арқылы ӛндірісті ҧлғайтудың кӛздері қарастырылып, 

ӛнімділікті жоғарылатудың мҥмкіндіктері қолға алынады. Тҧтынушы тауардың кең таралған және бағасы 

қолайлы тауарды таңдайды. Сондықтан маркетингті басқару ӛндірісті жетілдіруді және тауардың кең таралу 

тиімділігінің жоғарылауына ҧмтылу керек. 

Тауарды жетілдіру тҧжырымдамасы бойынша тҧтынушылар сапасы аса жоғары, қасиеттері сан алуан 

тауарларды талап етеді. Сондықтан тауар ӛндіруші ӛз тауарын жетілдіруге, оның сапасын, дизайнын, орауын 

жақсартуға кӛңіл бӛледі. Тауарға бағытталу технологияның жаңаруына ықпал тигізеді. Кейбір уақыттарда 

кәсіпорын тҧтынушының қажеттілігін қанағаттандыратын жаңа әдісті кӛрмей қалу мҥмкін, мҧнадай жағдай 

маркетингтік қызметте «маркетингтік соқырлық» деп аталады.  

Коммерциялық іс-әрекетті кҥшейту тҧжырымдамасы сатушының ӛткізу мен ынталандыру шараларына 

жете кӛңіл бӛлуін талап етеді. Сҧранысы тӛмен тауарларды осы тҧжырымдаманы қолдану арқылы сатуға 

мҥмкіндік бар, дегенмен тиімдісі – ең әуелі нарыққа қажетті тауарды ӛндіру маңызды. Осы бағытта мына 

тҧжырымдаманы қолдану қажеттілігі ӛткірлене тҥседі. 

Маркетинг тҧжырымдамасы ҧйымның алға қойған мақсаттарына жетудің кӛзі ретінде қажеттіліктерді 

анықтау және оны ӛтеуде маркетингтің кешенді элементтерін қолдануды білдіреді [3,б.132]. 

Кесте 1 - Коммерциялық іс-әрекет және маркетинг тҧжырымдамаларын салыстыру 

 

Тҧжырымдамалар 
Негізгі әрекет 

обьектісі 
Мақсатқа жету жолдары Тҥпкі мақсаты 

Комерциялық 

іс-әрекет 

Тауар Коммерциялық 

іс-әрекеттер және 

ынталандырушы шаралар 

Сатудың кӛлемін ӛсіру 

арқылы табысқа жету 

Маркетинг Тҧтынушылар 

мҧқтажы 

Маркетинг кешен әрекеттері Тҧтынушылардың қажетін 

қанағаттандыру арқылы 

табысқа жету 
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Маркетингті енгізу кезіндегі кәсіпорынды басқарудың ҧйымдастырушылық қҧрылымын дамытуды 

талдау негізінде келесі қорытындыларға келуге болады: 

Нарықтық экономика кезінде кәсіпорын – ӛткізу нарығын, кәсіпорынның ӛніміне сҧранысты анықтау 

ҥшін, бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету ҥшін, жарнаманы, ӛткізуді, сервистік қызметті ҧйымдастыру 

мақсататтарында маркетинг қызметтерін қҧру керек. 

Маркетинг қызметі кәсіпорынның басқа да бӛлімшелерімен тҧрақты және тығыз, тікелей және қарсы 

байланыста болуы керек, және тҧтынушылардың сапаға деген сҧранысын, ӛнімнің нарыққа қажетті кӛлемде 

және ассортиментте шығуын қаматмасыз ету ҥшін; сапалы қызмет кӛрсету ҥшін; жоспарланған кӛлемде табыс 

алу ҥшін осы бӛлімшелерге ҥнемі әсер етуі керек. 

Маркетинг тек қана ӛнімді ӛткізу ғана емес, ол сонымен қатар кәсіпорынның басқару жҥйесін ӛзгерту 

және әрбір жҧмысшыны, әрбір қызметті кәсіпорынның соңғы мақсатына бағыттайды. Осыны барлық 

жҧмысшылардың ой санасына әрқашан жеткізіп отырған дҧрыс. 

Маркетинг принциптерімен басқаруды ҧйымдастыру тіпті дефицит жағдайында ӛте қажет, ӛйткені 

маркетинг тҧтынушылардың қажеттілігіне жауап бермейтін ӛнімді шығармайды. Қазіргі кездегі кәсіпорынды 

басқарудың концепциясы – кәсіпорынның барлық қызметінің негізі тҧтынушылар сҧранысын және оның 

ӛзгерісін біліп отыру. 

Сонымен, кәсіпорынның маркетингтік қызметін басқару – бҧл әрдайым жаңарып отыратын процесті 

білдіреді. Бҧл жерде зерттеулер негізінде қабылданған стратегияны іске асыру, сонымен қатар, нарықтар 

зерттеліп, оның жаңа мәселелері мен одан шығу жолдары анықталады. 

Әрбір кәсіпорын немесе компания ӛз маркетингілік қызметін басқаруды тиімді ҧйымдастыру ҥшін 

қызығушылық білдіреді. Жекелеп алғанда кәсіпорын нарық мҥмкіншіліктерін талдауды, қажетті мақсаты 

нарықты таңдауды, тиімді маркетинг кешенін қҧруды, және кҥш жігерін салған маркетингті нақты ӛмірде 

қолдануын қалай сәтті басқаруын білуі керек. Бҧның барлығы маркетингті басқару процесін қҧрайды  
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АГРОӚНЕРКӘСІПТІ ИННОВАЦИЯЛАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Есенжолова А.С. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 9 қыркҥйектегі Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

кеңейтілген отырысында берген тапсырмасының негізінде Қазақстан Республикасының агроӛнеркәсіптік 

кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Аталмыш 

бағдарламаның мақсаты нарықтарда сҧранысқа ие, бәсекеге қабілетті агроӛнеркәсіптік кешен (АӚК) ӛнімін 

ӛндіруді қамтамасыз ету болып табылады. Бҧл бағдарламаның мақсатына қол жеткізу міндеттері Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан халқына «Тӛртінші 

ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мҥмкіндіктері» атты Жолдауында да қарастырылды. 

Атап айтқанда, Елбасының ауыл шаруашылығына қатысты айқындап берген міндеті - «Ақылды 

технологиялар» – агроӛнеркәсіп кешенін қарқынды дамыту мҥмкіндігі болып табылады [1]. 
Агроӛнеркәсіп кешенінің инновациялық дамуына ықпал ететін шарттар мен факторларды талдау оларды 

кері ықпал етуші (инновациялық дамуды тежеуші) және оң ықпал етуші (инновациялық процестердің 

қарқындылығын кҥшейтуші) деп екіге бӛлуге мҥмкіндік береді. Агроӛнеркәсіп кешенінің инновациялық 

дамуына оң ықпалын тигізетін шарттар мен факторларға шаруашылық жҥргізудің нарықтық тәсілін, табиғи 

ресурстардың кӛптігін, ғылым мен білім әлеуетінің жеткіліктілігін, ішкі азық-тҥлік нарығының ауқымдылығын, 

экологиялық тҧрғыдан қауіпсіз, табиғи азық-тҥлік ӛнімдер ӛндірісінің мҥмкіндігін жатқызуға болады. 

Ал, кері ықпал ететін шарттар мен факторлар ретінде отандық ауыл шаруашылығы ғылымындағы 

ҧйымдық қҧрылымның кҥрделілігін; ғылыми-техникалық және инновациялық қызмет тҥрлерінің әркелкілігін; 

ғылыми зерттеулердегі ӛңірлік, салалық және салааралық сипаттағы мәселелердің ҥлес салмағының 

басымдығын; ҧдайы ӛндіріске қатысты кейбір мәселелерді зерттеу мерзімінің тым ҧзақтығын қарастыруға 

болады. Агроӛнеркәсіп кешенінің дамуына қажетті шарттардың бірі – ғылыми-техникалық прогресс. Аталмыш 

процесс ғылым мен техника жетіктістерін игеру арқылы кеңейтілген ҧдайы ӛндірісті жҥргізуге мҥмкіндік 

беретін инвестициялық-инновациялық процестерге негізделеді. Сонымен қатар, кадр (маман) әлеуеті 

агроӛнеркәсіп кешеніндегі инновацияларды игерудің басты факторларынан саналады. Сол себептен, кадр 

әлеуетін кҥшейтпестен ауыл шаруашылығы ӛндірісіне озық ҥлгідегі, ресурс ҥнемдеуші технологияларды ендіру 

мҥмкін емес [2]. 
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Бҥгінгі кҥні Қазақстандағы барлық шаруа қожалықтарының 84,2 пайызы еліміздің алты ӛңірінде - 

Алматы, Оңтҥстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Ақтӛбе, Қызылорда облыстарында орналасқан. Бір 

ғана Ақтӛбе облысында 4,3 мың шаруа қожалықтары жҧмыс жасайды. Агроқҧрылымдардың жалпы санының 

95,5 пайызы шаруа қожалықтары екенін ескерсек, олар ауыл шаруашылығының ішкі ӛнімнің 22,3 пайызын 

шығарады, ауыл шаруашылығы саласында ӛндірілетін ӛнімдер елдің ауыл шаруашылығы саласының жалпы 

ӛнімінің 4,9 пайызын қҧрайды. Соңғы 5 жылда облыстың ауыл шаруашылығындағы жалпы ӛнімінің кӛлемі 

шамамен 1,5 пайызға артты. Елдің батысында орналасқан бҧл облыс бидай, қара бидай, тары, кӛкӛністер, 

жеміс-жидектер, ет, сҥт, жҧмыртқа, тері-жҥн ӛндірісінде жетекші орындарға ие және бҧл ӛнімдермен ӛз 

тҧрғындарын ғана қамтамасыз етіп қоймай, ӛзге ауылшаруашылық ӛнімдерін басқа ӛңірлерге де шығаруда [3]. 

Агроӛнеркәсіпті ииновацияландыру жолында қазіргі таңда бірнеше жобалар ҧсынылып жҥзеге 

асырылуда. Ӛңірімізде ҥстіміздегі жылы 25 ірі инновациялық жоба ҧсынылды. Қолдауын тапқан жобалардың 

бірі ретінде «Ақылды жылыжай» жобасы қазіргі таңда ӛсімдік шаруашылығында тамшылатып суару әдісі мен 

ӛз-ӛзіне кҥтім жасау, жылыжай атмосферасын реттеу бағдарламасы технологияларын қолдана отырып, 

ресурстарды мейлінше тиімді пайдалануда. Елімізде инновациялық жобаларды гранттық қаржыландыру 

бойынша да біршама жҧмыстар атқарылып жатыр. 

Қазақстанда қалыптасып келе жатқан инновациялар нарығының тҥбегейлі нарықтық қайта қҧруларды 

жҥзеге асыру кезеңіндегі агроӛнеркәсіп кешені экономикасының дағдарысқа ҧшырауына байланысты 

тӛмендегідей бірқатар ӛзіндік ерекшеліктері байқалады:  

- ғылыми-техникалық салада ӛткен жылдардан ғылыми-зерттеу және тәжірибелі-конструкторлық 

жҧмыстардың жеткілікті қоры қалғанымен, оларды іске асыру және ауыл шаруашылығы саласында жаңа 

зерттеулер мен әзірлемелерді жҥргізу ҥшін тапсырыс беруші тҧтынушылардың қаржысы жетпейді; 

- инновация нарығы ӛнімнің ӛзінен емес, инновациялық қызметті жҥргізуге қабілетті ҧйымдардың, 

ҧжымдардың, жекелеген мамандардың жиынтығынан тҧрады; 

- бҥгінгі кҥні инновациялық ҧйымдар кӛбіне венчурлық капиталмен қамтамасыз ететін ҧйымдардың 

қаражаты есебінен ӛз беттерінше жҧмыс істей алмайды. Мемлекетімізде инновациялық және техникалық 

прогресстің тежелуі немесе баяу қарқынмен дамуы әлемдік нарықтың шикізаттың кӛзі болып қала беруіне 

соқтықтырады. Ал мҧндай болашақ технологиясы жетік дамыған мемлекеттерге тәуелді еткізіп, прогресстің 

соңғы сатыларында жҥруге итермелейді. 

Отандық ӛндірушілер мен тҧтынушылардың қандай да бір тауар тҥрі бойынша сыртқы нарыққа 

тәуелділігі тҥбінде мемлекеттің халық аралық бәсекедегі орнын тӛмендетіп, оларды сатып алудан тҥскен 

қосымша қҧн мен валюталық тҥсімдер шет елдік бәсекелестердің ӛндірісі мен технологияларын жаңартуға 

жҧмсалады. Ӛндірістің индустриалды-инновациялық тҧрғыда жедел дамуын талап етіп отырған 

шаруашылықтың қазіргі жағдайында келесі факторларды ескеру қажет: 

• институционалды тҧрғыда тиімді қызмет атқаруға қабілетті жеке меншік секторын қалыптастыру; 

• ӛндірістік тҧрғыда импорттың орнын алмастыру мен инновациялық саясаттарды алға қоя отырып, ішкі 

нарықтағы ӛндірушілердің ӛнімдері мен сапасын және бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

• ресурстық тҧрғыда инвестициялық жедел амортизация саясаттарын қалыптастыру мен еңбек 

ресурстарының тиімділігін кӛтеру; 

• ҧйымдастыру – басқару шаралары бойынша мемлекеттік стратегиялар мен ӛндіріс анклавтары 

арасындағы мҥдделерді ҥйлестіру [4]. 

Қорыта келгенде, экономикалық тҧрғыда дамыған мемлекеттер қатарына жоғарғы технологиялы ӛнімдер 

нарығында бәсекеге тҥсе алатын елдер қҧрамына ену ҥшін агроӛнеркәсіпті инновацияландыру қажет. Ал тиімді 

ҧлттық инновациялық жҥйе бәсекеге қабілетті ҧлттық экономиканы қҧру мен қалыптастырудың басты 

механизмі. Дҧрыс ӛңделген инновациялық саясат индустриалды-инновацилық дамудың жетекші тізгіні ретінде 

отандық ғылыми сыйымды ӛндірісті дамыту мен бәсекеге қабілетті ҧлттық экономиканың негізгі қҧралы бола 

алады. 
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«МЕКЕМЕ-КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ЗАҢДЫ ТҦЛҒАНЫҢ БІР ТҤРІ РЕТІНДЕ» 

 

Есмаганбетова Г., Беримбаева Л. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ең бірінші Коммерциялық емес ҧйым (КЕҦ) деп отырғанымыз – басты мақсат ретінде пайда алуды 

кӛздемей, алынған пайданы ҧйымның қатысушылары арасында (тек тҧтушылық кооперативтерді есепке 

алмағанда) бӛлмейтін ҧйым. Пайданы пайдалану шектеулі сипатқа ие. Пайда аталмыш ҧйымдар қҧрылатын 

мақсаттардың дамуына реинвестицияланады. Пайданы пайдаланудың осындай ерекшелігі ҧйымдардың кең 

спектрін коммерциялық емес деп аталатын экономиканың бірегей секторының элементтері ретінде қарастыруға 

мҥмкіндік беретін жалпы негізгі белгі болып табылады. 

Коммерциялық емес ҧйымдар мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, тҧтыну кооперативі, қор, 

діни бірлестік, қауымдастық (одақ) нысанындағы заңи тҧлғалардың бірлестігі нысанында және заңнамалық 

актілерде кӛзделген ӛзге нысанда қҧрылуы мҥмкін. Бҧл ҧйымдар қызметінің мақсаты пайда немесе табыс табу 

емес, керісінше жеке меншік сектор жасағысы келмейтін немесе қамтамасыз ете алмайтын қоғамдық 

қажеттіліктерді қанағаттандыру болып табылады. 

Коммерциялық емес заңды тҧлғалар - ӛз қызметінің негізгі мақсаты кіріс тҥсіруді кӛздемейтін және 

алынған таза кірісті қатысушылар арасында бӛлмейтін ҧйымдар. Оларға заң шегінде кәсіпкерлікпен айналысуға 

рҧқсат етілсе де, таза кіріс табу негізгі мақсатына жатпайды. Коммерциялық емес ҧйымдардың негізгі 

мақсаттары: әлеуметтік, мәдени, ғылыми, білім беру, басқару, қайырымдылық, заңды мҥдделерді қорғау, 

жанжалдарды шешу, денсаулық сақтау, ӛз мҥшелерінің игіліктерін қамтамасыз ету, саяси, т.б. 

Қоммерциялық емес заңды тҧлғалардың ішінен мекемені қарастыратын болсақ,мекеме- қызметінің 

бағыты мен мақсатына сәйкес қҧрылған ҧйымдық қҧрылым. Басқару, билік жҥргізу, тағы басқа міндеттерді 

атқарады. Мекеме негізгі екі тҧрпатқа бӛлінеді: билік жҥргізу міндетін атқарушы мемлекеттік, аймақтық, 

жергілікті орган; шаруашылық, әлеуметтік-тҧрмыстық, мәдени сипаттағы ӛндірістік емес қызметтерді 

орындаушы орган. Бағытына қарай (ғылыми, мәдени, әлеуметтік, білім беру, тағы басқа), қызметінің ауқымына 

қарай (орталық, жергілікті, аймақтық), жҧмыс істеушілердің санына қарай (ірі, орта, шағын), мәртебесіне қарай 

(тҧрақты, уақытша, сайланбалы) жіктеледі. 

Басқару әлеуметтік-мәдени немесе ӛзге де коммерциялық, емес сипаттағы қызметтерді жҥзеге асыру 

ҥшін қҧрылтайшы қҧрған және қаржыландыратын ҧйым. 

Мемлекеттік мекеме - мемлекет Қазақстан Республикасы Конституциясына және заңдарына сәйкес 

немесе Қазақстан Республикасының Президентінің, Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің және облыстар 

(республикалық маңызы бар қалалар, астана), аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінін нормативтік 

қҧқықтық, актілерімен мемлекет қҧрған және егер заң актілерінде қосымша қаржыландыру кездері 

белгіленбесе, тек мемлекеттік бюджеттің немесе Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі бюджетінің 

(шығыстар сметасының) есебінен ғана ҧсталатын мекеме. 

Мемлекеітік меншікті иелену, пайдалану билік ету қҧқығы белгіленген тәртіппен берілген мекемелерді 

қоспатанда, мемлекетгік мекеме басқа заңды тҧлғаны қҧра алмайды, сондай-ақ оның ҧрылтайшысы 

қатысушысы) бола алмайды. 

ҚР-сының 2011 жылғы 16 қаңтарындағы №142 заңында Коммерциялық емес ҧйымдардың ҧйымдық-

қҧқықтық нысандары бойынша 8-бапта мекеме туралы былай делінген: 

1. Қҧрылтайшысы басқару, әлеуметтiк-мәдени немесе коммерциялық емес сипаттағы ӛзге де қызметтердi 

жҥзеге асыру ҥшiн қҧрған және қаржыландыратын ҧйым мекеме деп танылады. 

 Мекеменiң ӛзiне бекiтiлiп берiлген мҥлiкке қҧқығы азаматтық заңдарға сәйкес айқындалады. 

2. Меншiк нысанына байланысты мекемелер мемлекеттiк және жеке меншiк мекемелер болып бӛлiнедi. 

3. Мекемелердiң жекелеген тҥрлерiнiң қҧқықтық жағдайының ерекшелiктерi заң актiлерiмен реттеледi. 

Қорытындылай келе, Мекеме Басқару, әлеуметтік-мәдени немесе ӛзге де коммерциялық емес сипаттағы 

міндеттерді жҥзеге асыру ҥшін меншік иесі қҧрған және қаржыландырған ҧйым мекеме деп аталады. 25.2011 

жылы «Коммерциялық емес ҧйымдар туралы» заңға тиісті ӛзгерісті енгізіп, мемлекеттік мекемелер КЕҦ 

қатарынан шығарылды. Осылайша, тек КЕҦ-дар ғана жекеменшік болып саналады. Жекеменшік мекемелер 

жеке тҧлғалар және (немесе) мемлекеттік емес заңды тҧлғалар арқылы қҧрылады. Азаматтық кодексте де, 

«Коммерциялық емес ҧйымдар туралы» заңда да мекемені қҧруға керекті тҧлғалар санына шектеу қойылмайды, 

яғни ол бір немесе одан кӛп жеке тҧлғалармен қҧрылуы мҥмкін. Алайда іс жҥзінде кӛбінесе мекеме бір жеке 

немесе заңды тҧлға арқылы қҧрылады. Қҧрылған мекеме айналысатын қызмет тҥріне байланысты салаларға 

бӛлінеді, оларға тиесілі міндеттердің жобасы заңнамада кӛрсетілді, олардың қатарына әлеуметтік, мәдени, 

басқару және коммерциялық емес сипаттағы басқа да міндеттер кіреді. Егер мекеме лицензиялауға жататын 

қызметпен айналысатын болса, онда тиісті лицензияны алуға міндетті. Мекеме мҥлкі оралымды басқару 

қҧқығымен бекітілген мҥлік және жеке меншікке алынған мҥлік болып бӛлінеді. 15 Ӛзіне бекітілген және ӛзі 

меншікке сатып алған мҥлікке қатысты мекеме қҧқығы Азаматтық кодекстің 202-208 баптарына сәйкес 

анықталған. Азаматтық кодекстің 206 бабының 1-тармағында мекеменің мҥлікті және оған смета бойынша 

бӛлінген қаражат есебінен сатылып алынып, ӛзіне бекітіліп берілген мҥлікті ӛз бетімен иеліктен шығаруға 

немесе басқа әдіспен билік етуге қҧқықтық еркі жоқ деп кӛрсетілген. Меншік иесі мекеменің басқару қызметіне 

белсенді тҥрде қатыса алады. Біріншіден, ол осы міндеттерді мекеменің қҧрылтай қҧжаттарында ӛзі жазған 
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ӛкілеттік негізінде жҥзеге асыра алады. Екіншіден, меншік иесі мекемеге меншік иесі берген мҥліктің тиімді 

пайдаланылуына және мекемеде сақталуына бақылау жасай алады. Мекеме ӛзінің міндеттері бойынша 

қарамағындағы ақшалай қаражатқа жауап береді. Мекемеде қаражат жетіспеуіне оның міндеттемесі бойынша 

қҧрылтайшы жауап береді және қҧрылтайшы ӛзінің бҥкіл мҥлкіне жауап береді, соның ішінде мекеменің 

міндеттемелерін орындау ҥшін ақшадан тыс мҥлкін де пайдалана алады. 

Қолданылған әдебиеттер 
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ҚАЗАҚСТАНДА МОНОҚАЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫ 
 

Жанибек А. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әлем қазіргі таңда ҥлкен қалалардың пайда болуымен қатар олардың әлеуметтік-экономикалық даму 

деңгейінің саяси ҥдерістерге әсері мен адамзаттың болашақта ӛмір сҥру мәселелеріне алаңдауда. Ӛйткені 

адамның келешектегі тағдыры негізінен провинцияларда емес, осы ҥлкен де орталық қалаларда шешілуде. 

Ғалымдар бҧл ҥрдісті урбанизация деп атайды. 

Қазақстан аймақтарында бір салалы (шағын монобейінді, моносипаттағы) қалалардың мемлекетте 

алатын орны ерекше. Олар әлеуметтік-экономикалық және қаланың экологиялық саясатын жоспарлауда ерекше 

нысан болып табылады. 

Қазақстанда аймақтық және жергілікті деңгейдегі басқарушылық ҧйымның қызметтерін реттеуде 

«моноқала» ҧғымының заңнамалық тҧрғыда әлі де толық зерттелмеген мәселе екендігін байқауымызға болады. 

Сондықтан бҧл зерттеудің мақсаты «қала» ҧғымын «моноқала» ҧғымының негізі ретінде қарастырып талдау 

зерттеудің ең маңызды бӛлігі болып табылады. 

Қалаларды топтастыруда жҧмыспен қамтамасыз ету белгілерін ең бірінші Америкадағы 377 қаланың 

жіктемесін жасаушы Ч. Харрис болды. Ол 9 тҥрлі қала санатын анықтады және олар индустриялды қалалар, 

индустриялды функциясы аз қалалар, тау-кен ӛндіріс қалалары, бӛлшек сауда қалалалары, кӛтерме сауда 

қалалары, байланыс қалалары, демалыс қалалары, мультифункционалды қалалар және университет қалалары 

болып сараланды [1]. Әдістемелік қҧралдарымен қамтамасыз ету мақсатында автор қалалардың функционалдық 

бейінін анықтауда мына формуланы қолдануды ҧсынды: 

Қазақстанда қалаларды әлуметтік-экономикалық даму деңгейі бойынша зерттеу жҧмыстарының 

тапшылығына байланысты, кейбір сәйкес немесе ҧқсас деректерді ресейлік қалаларды жіктеу жҥйесінің 

әдістемесі бойынша қарастыру қажеттілігі болып отыр. 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 25 мамырдағы № 683 Қаулысында «моноқала» 

тҥсінігіне мынадай анықтама берілген: «Моноқала - бҧл бір немесе бірнеше (кӛп емес) қала қҧраушы, бір 

бейінді және шикізаттық бағыттағы қаланың экономикалық және әлеуметтік жағдайын айқындайтын 

кәсіпорындарда еңбекке жарамды халықтың және ӛнеркәсіп ӛндірісінің негізгі бӛлігі (20 пайыздан астамы) 

шоғырландырылған қала». 

  қаланың негізінен ӛңдеу секторының қала қҧраушы кәсіпорындарының ӛнеркәсіп ӛндірісінің кӛлемі 

жалпы қалалық ӛндіріс кӛлемінің 20 % астамын қҧрайтын (мономамандандыру); 

  қаланың қала қҧраушы кәсіпорындарында жҧмыспен қамтылған халықтың 20 пайыздан астамы жҧмыс 

істейтін; 

  қала қҧраушы кәсіпорындары жартылай істейтін немесе мҥлдем істемейтін ӛлшемдердің бірімен 

сипатталатын қалалар кіреді» [2]. 

ҚР Экономикалық даму және сауда министрлігінің мәліметтері бойынша, Қазақстанда бҥгінгі таңда 27 

елді мекен моноқала мәртебесін иеленген. Олардың басым кӛпшілігі шын мәнісінде дағдарыстан елеулі зардап 

шеккен. Жалпы алғанда, Қазақстанның моноқалаларында 1,53 млн адам, немесе елдегі қала тҧрғындарының 

16,8 %, мекендейді. Олардың ішінде 16 қала ӛздеріне тиісті аудандардың әкімшілік орталығы болып табылады, 

ал 11 қала аудан орталығы болып есептелмейді - Степногорск, Текелі, Серебрянск, Курчатов, Шахтинск, Саран, 

Қаражал, Лисаковск, Арқалық, Ақсу, Жаңаӛзен. Олардың бір бӛлігі облыстың маңызы бар қалалар болып 

саналады, ал бір бӛлігі аудандардың біріктілуі нәтижесінде аудан орталығы мәртебесінен айырылып қалған. 

Қала қҧраушы кәсіпорындардың ағымдағы жағдайы бойынша оларды тӛмендегіше ажыратуға болады: 

  қала қҧраушы кәсіпорыны жҧмыс істейтін моноқалалар (19 қала) - Абай, Ақсай, Ақсу, Балқаш, 

Жаңаӛзен, Жезқазған, Жетіқара, Зыряновск, Қаражал, Қҧлсары, Курчатов, Лисаковск, Риддер, Рудный, Сәтпаев, 

Теміртау, Хромтау, Шахтинск, Екібастҧз; 
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  қала қҧраушы кәсіпорыны аракідік жҧмыс істейтін моноқалалар (5 қала) - Арқалық, Жаңатас, Қаратау, 

Саран, Степногорск; 

  қала қҧраушы кәсіпорыны жҧмыс істемейтін моноқалалар (3 қала) - Кентау, Серебрянск, Текелі. 

Қорытындылай келе, осы белігілердің динамикалық ӛзгерісін талдау қажеттілігі және осы арқылы 

моноқала экономикасы саласындағы болатын ӛзгерістерді ықтималдылыққа алуға мҥмкіндік береді, себебі 

нарықтағы тҧрақсыз сҧраныс пен ҧсыныстан, қала қҧраушы кәсіпорындардың жағдайлары нашарлап, кӛптеген 

жҧмыс орындарының жабылып қалу қауіпі әлі де сақталып отыр. 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗОЛОТА 

 

Жаубатырова А. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Потребление золота в мире. 

Основные страны-потребители золота четко подразделяются на две группы. С одной стороны - это 

группа технически развитых стран. Они сравнительно широко используют золото в различных областях 

техники и промышленных отраслях, а также и для изготовления ювелирных изделий. Среди стран, 

лидирующих в использовании золота в технических целях: - Япония, США и Германия. Здесь золото выступает 

как индикатор развития высоких технологий в электронной и электротехнической, космической, 

приборостроительной промышленности и т.д. 

Другой группой государств являются те страны, в которых львиная доля золота, а иногда и вся его масса 

потребляется на нужды только ювелирной промышленности. Среди них: в Европе - Италия, Португалия; в 

Юго-Восточной Азии - Китай, Индия и страны островной Азии (Индонезия, Малайзия); на Ближнем Востоке, 

Малой Азии и Северной Африки - Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт, Египет. 

На долю главного продуцента ювелирных изделий в Европе - Италии приходится 15,6 % золота, 

использованного в мировой ювелирной промышленности; на основного азиатского производителя золотых 

украшений - Индию приходится 15,2 % золота. 

В России на технические нужды расходуется 15-17 т золота (55-60 % всего количества металла, 

потребленного в стране), а на изготовление ювелирных изделий – примерно 12 т (40-45 %). Доля России среди 

стран-потребителей золота составляет около 1,0 %. По этому показателю Россия находится в одном ряду с 

такими странами, как Испания, Мексика, Бразилия, Кувейт и др. 

По мере того, как золото теряло свои монетарную и сберегательную функции, структура его потребления 

в мире по отраслям экономики начала меняться. Все больше этого металла поступает теперь на нужды 

промышленности. За последние 15 лет мировое потребление золота ювелирной промышленностью возросло в 2 

раза – примерно до 3 тыс. тонн в год. На ювелирные изделия уходит 85 % всего продаваемого золота. Причем 

более 70 %. от уровня мирового потребления приходится на страны Азии и Среднего Востока, традиционно 

любящие золотые украшения. 

Основным потребителем наличного золота является ювелирная промышленность, спрос в которой в 

значительной степени определяется ценой золота: чем ниже цена, тем выше спрос. Но эта закономерность 

действует в периоды мирового экономического подъема, а в периоды спада спрос в ювелирной 

промышленности уменьшается и при относительно низких ценах. 

 

Кесте 1 - Запасы золота в госрезервах стран мира, тонн (март 2016 г.) 

 

№ Страна Золотой запас 

1 США 8133,5 

2 Германия 3381,0 

3 Италия 2451,8 

4 Франция 2435,7 

5 Китай 1797,5 

6 Россия 1460,4 

7 Швейцария 1040,0 

8 Япония 765,2 

9 Нидерланды 612,5 
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10 Индия 557,7 

11 Турция 479,3 

12 Тайвань 422,7 

13 Португалия 382,5 

14 Саудовская Аравия 322,9 

15 Великобритания 310,3 

16 Ливан 286,8 

17 Испания 281,6 

18 Австрия 280,0 

19 Венесуэла 272,9 

20 Казахстан 228,3 

21 Бельгия 227,5 

Остальные страны 1996,4 

Итого 28126,4 

Резервы МВФ 2814,0 

Европейский центральный банк 504,8 

Банк международных расчетов 108,0 

Учтенное золото всего 31553,2 

 

Сложилась следующая любопытная ситуация. Золотодобытчики, поставляя основные объемы золота на 

мировой рынок, обладают сравнительно малыми возможностями влиять на цену товара чисто экономическими 

методами - изменением объемов предложения при изменениях цен. Им остается два пути. Первый из них - 

воздействовать на политику международных банков с целью снижения и упорядочения последними объемов 

регулярных продаж золота. Второй - приспосабливаться к большим колебаниям цен, уметь так снижать 

удельные издержки в периоды падения цен, чтобы и в этих условиях обеспечить рентабельность производства. 

По данным GFMS, уже к концу 2003 года мировые запасы добытого золота составили около 150,4 тыс. 

тонн. Эти запасы распределены следующим образом: 

  государственные ЦБ и международные финансовые организации - около 30 тыс. тонн; 

  в ювелирных изделиях - 79 тыс. тонн; 

  изделия электронной промышленности и стоматологии - 17 тыс. тонн; 

  инвестиционные накопления - 24 тыс. тонн. 

К 2013 году мировые запасы добытого золота, с учетом объемов ежегодной добычи металла, еще 

увеличились и составили почти 180 тыс. тонн. 

В период с 1993 по 2005 год производство золота выросло: в Перу почти на 850 %, в Индонезии - на 368 

%, в Китае - на 180 %, в Мексике - более чем на 100 %, в Мали добыча золота увеличилось в 10 раз, были 

созданы золотодобывающие отрасли в Аргентине и Кыргызской Республике и это при росте в мире всего 8,7 %. 

В то же время продолжала снижаться добыча в ЮАР, за десять лет более чем на 50 %, и хотя в 2002 г. впервые 

за 9 лет производство металла увеличилось на 1 % по отношению к 2001 г., в 2003 г. объемы добычи золота в 

этой стране снова упали. В 2012 году объемы дочи золота в ЮАР составили всего 172 т. 

С 2007 года крупнейшим производителем золота в мире является Китай. В 2015 году объемы добычи 

золота в этой стране достигли 490 т. На втором месте расположилась Австралия - 300 т в 2015 году. Объем 

добычи золота в России в 2015 году (третье место) составил 242 т. Далее следуют США (четвертое место в 

мире) - 200 т и Канада - 150 т. 

В период сильного и длительного (1996-2001 гг.) падения цен на золото золотодобывающие компании 

значительно снизили удельные затраты - как текущие, так и капитальные. Это достигалось путем уменьшения 

объемов геологоразведочных работ, закрытия нерентабельных рудников, внедрения капитало – и 

трудосберегающих технологий, ускоренного развития золотодобычи в странах с дешевой рабочей силой. Если в 

1980-х годах основной прирост добычи золота за рубежом обеспечивали США, Австралия и Канада, то с 

середины 1990–х годов добыча в этих странах стабилизируется, а затем и снижается. В то же время быстро 

росла добыча в Китае, Индонезии, Перу, Гане. Все последние годы идет слияние золотодобывающих компаний. 

Крупные компании имеют преимущества по возможностям мобилизации средств, проведению научно–

технической политики, диверсификации политических и экономических рисков. 

Структурные сдвиги последних лет с более развитых западных стран в страны с развивающей 

экономикой, преимуществами которых является дешевый труд, дешевая электроэнергия и т.д. говорит о 

повышении конкурентной среды в сфере добычи и производства золота. 

Использованные литературы 

1. http://www.ereport.ru/articles/commod/gold.htm 

 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Алиева А.О. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА 

 

Куаналиева Ж.Н. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Структура экономики Казахстана традиционно считается неэффективной и имеющей сырьевую 

ориентацию в силу ключевой роли отраслей, так или иначе связанных с добычей сырья. Эта специфика 

казахстанской экономики обусловила принятие ряда программ по модернизации и диверсификации отраслевой 

структуры, которые реализовывались на протяжении последних двух десятилетий. Наиболее известными 

документами этой направленности были Стратегия индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2003-2015 годы и Государственная программа по форсированному индустриально-

инновационному развитию - ГП ФИИР, Республики Казахстан на 2010-2014 годы, впоследствии 

пролонгированная, так называемая «вторая пятилетка ФИИР». 

Тенденция роста зависимости казахстанской экономики от сырьевого сектора сформировалась в 

середине 90-х годов прошлого века, когда на фоне освоения нефтяных месторождений начала быстро расти 

добыча нефти и, как следствие, опережающими темпами увеличивался объем продукции горнодобывающей 

промышленности, что привело к сокращению доли обрабатывающих отраслей. К 2010 году, когда была принята 

Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы, 

доля горнодобывающей отрасли в ВВП достигла исторического максимума в 19,5%, а доля всех видов 

деятельности, непосредственно связанных с добывающим сектором - обрабатывающая промышленность, 

транспорт, профессиональная, научная и техническая деятельность, приблизилась к половине объема ВВП. 

После 2010 года в отраслевой структуре ВВП Казахстана происходили изменения. Отмечалась 

стабилизация и сокращение доли горнодобывающей промышленности, доли промышленности в целом, а также 

доли производственной сферы с пропорциональным увеличением доли сферы услуг. Наиболее значимые 

изменения в структуре ВВП произошли в 2014-2016 годах, в результате чего по итогам 2016 года доля 

производственного сектора сократилась до 36 % с 45,1 % в 2010 году, доля горнодобывающей 

промышленности - до 12,9 с 19,5, а доля сектора услуг увеличилась с 51,7 % до 57,9 %. 

На фоне падения значимости в казахстанской экономике производственных видов деятельности в 2014-

2016 годах в ВВП заметно увеличился удельный вес торговли - с 13 % в 2010 году до 16,9 % в 2016 году. 

Ситуация с другими видами услуг была неоднозначной, причем по некоторым из них происходило 

существенное сокращение удельного веса в ВВП - в информации и связи он снизился почти вдвое, тогда как 

многие другие виды деятельности сколько-нибудь существенно не меняли свой вклад в ВВП. 

Если рассматривать только ключевые для казахстанской экономики виды деятельности, то изменение их 

структуры и совокупного вклада в ВВП нельзя охарактеризовать как прогрессивное. Прежде всего, следует 

отметить, что совокупная доля отраслей и видов деятельности, которые являются базовыми для казахстанской 

экономики - промышленность, строительство, торговля, транспорт, связь, финансы, снизилась - если в 2010 

году она составляла 66,2 %, то в 2016 году - 59,7 %. В первую очередь это было обусловлено снижением доли в 

ВВП ключевой для Казахстана горнодобывающей промышленности, которая уменьшилась на 6,6 %.  

Остальные виды деятельности, за исключением торговли, в рассматриваемый период не увеличили свой 

вклад в ВВП - отмечалось некоторое снижение доли обрабатывающей промышленности, транспорта и 

складирования, заметнее других сократилась доля строительства – 6 % в 2016 г. против 7,7 % в 2010 г., 

значительно упала доля информации и связи - до 1,7 % с 3,1 %. Доля финансового сектора в ВВП не 

изменилась. Хотя многие из этих изменений были продолжением более долгосрочных тенденций - например, 

доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана сокращалась практически непрерывно с 2000 года, 

наиболее значимые структурные сдвиги произошли после 2014 года. В частности, отмеченное выше 

превышение доли в ВВП торговли над показателем горнодобывающей промышленности было впервые 

зафиксировано именно в 2014 году. 

2014 год ознаменовался началом падения цен на нефть и первыми проявлениями негативного влияния 

этого процесса на казахстанскую экономику, причем изменения в ее структуре в значительной мере были 

обусловлены именно фактором ухудшения конъюнктуры мировых товарных рынков. Цены на нефть, а также, в 

меньшей степени, на промышленные металлы оказали непосредственное влияние на динамику удельного веса 

двух основных видов промышленной деятельности в период после кризиса 2008-2009 годов, которые 

неуклонно сокращались в период с 2010 по 2015 годы. Доля горнодобывающей промышленности в ВВП упала 

с 19,5 до 12,7 %, доля обрабатывающей промышленности снизилась с 11,3 до 10,1 %. В обоих случаях 

сокращение происходило на фоне падения сырьевых цен - среднегодовая цена барреля нефти «брент» в 2015 

году составила 52,3 доллара против 111,3 долларов в 2011 году, значение индекса металлов МВФ 

соответственно 133 и 236. 

Очевидная взаимосвязь между ценовыми параметрами экспортируемых из Казахстана сырьевых товаров 

и производящих их отраслей промышленности наглядно демонстрирует степень зависимости отраслевой 

структуры ВВП от конъюнктуры мировых рынков. Зависимость горнодобывающей промышленности от 

мировых цен на нефть несколько выше, так как нефтедобыча составляла в последние годы 80-84 % общего 

объема продукции этого вида деятельности. Коэффициент корреляции между объемом продукции, 
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произведенной отраслью «добыча сырой нефти и природного газа», и мировыми ценами на нефть в период 

2000-2015 годов составляет 0,94. 

В обрабатывающей промышленности ситуация не столь однозначна, так как доля металлургии в ней 

ниже. Металлургия является крупнейшей отраслью обрабатывающей промышленности Казахстана - ее доля в 

период с 2000 по 2015 годы колебалась от 30 до 44 %, - и именно эта отрасль обусловливает зависимость всей 

обрабатывающей промышленности республики от конъюнктуры мировых рынков в сегменте промышленных 

металлов. Коэффициент корреляции между объемом продукции обрабатывающей промышленности и индексом 

цен металлов МВФ в период 2000-2015 годов составил 0,74, что также является весьма высоким показателем, 

хотя отражает меньший уровень зависимости этого вида деятельности от мировых цен по сравнению с 

ситуацией в горнодобывающей промышленности. 

Указанная зависимость двух ключевых видов промышленной деятельности от динамики цен на мировых 

рынках объясняет две тенденции в изменении структуры казахстанского ВВП. Первой из них является 

отмеченное выше снижение доли промышленности и в целом производственных видов деятельности в 

экономике. Падение цен на нефть и металлы в течение 2012-2016 годов - снижение цен на металлы началось 

раньше, чем на нефтяном рынке, а именно в 2012 году обусловило замедление роста, а иногда и снижение 

объемов производства и в горнодобывающей, и в обрабатывающей промышленности, что вызвало сокращение 

доли промышленности в ВВП. 

Второй тенденцией является интенсивное сокращение доли горнодобывающей промышленности при 

умеренном снижении аналогичного показателя обрабатывающей промышленности. Эта тенденция объясняется 

несколькими причинами. Во-первых, отмеченная выше зависимость добывающей промышленности от 

нефтяной отрасли и, как следствие, от цен на нефть весьма велика - нефтедобыча в пиковые годы достигала 

почти 85% в структуре добывающей промышленности. В обрабатывающей промышленности ситуация иная, и 

доля отраслей, непосредственно зависящих от биржевых колебаний, значительно ниже - в частности, доля 

металлургии в последние годы составляла около 30-35 %.  

Во-вторых, имели место отраслевые особенности, связанные с изменением физических объемов 

производства в основных видах добывающей и обрабатывающей промышленности. В частности, в ключевой 

отрасли добывающей промышленности - добыче нефти - в течение трех лет происходило снижение объемов 

производства. После пика нефтедобычи в 81,8 млн. тонн, достигнутого в 2013 году, происходило постоянное 

снижение этого показателя: в 2014 году объем добычи нефти и газового конденсата составил 80,8 млн. тонн, в 

2015 году - 79,5 млн. тонн, в 2016 году - 78 млн. тонн. То есть, за период 2013-2016 годов произошло 

сокращение объемов добычи в натуральном выражении на 4,6%. За этот же период резко снизились и 

стоимостные объемы добычи сырой нефти и природного газа - с 9036 млрд. тенге в 2013 году этот показатель 

упал до 7336 млрд. тенге. Снижение показателей нефтяной отрасли Казахстана обусловило сокращение доли 

горнодобывающей промышленности в ВВП. 

Несмотря на относительно благоприятную ситуацию в обрабатывающей промышленности последних 

лет, долгосрочная тенденция изменения роли этого вида деятельности в казахстанской экономике остается 

негативной. В период с 2000 года доля обрабатывающей промышленности в ВВП постоянно сокращалась, 

несмотря на ряд реализованных в этот период программ, призванных стимулировать ее развитие. Темпы роста 

обрабатывающей промышленности в течение 2000-2017 годов были ниже в сравнении с горнодобывающей 

промышленностью, средний показатель здесь составил 5,8 % против 6,3 % в добывающем секторе, что и 

предопределило поступательное уменьшение доли обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана с 16,5 

% до 10,7 %.  

При этом в период до 2010 года сокращение доли обрабатывающей промышленности можно было 

объяснить отчасти бурным ростом добывающих отраслей - как за счет увеличения физических объемов 

нефтедобычи - которая в 2000-2010 году выросла более чем вдвое - с 35 до 79,7 млн. тонн, так и за счет 

ценового фактора. Опережающий рост добывающих отраслей закономерно вел к сокращению доли 

обрабатывающих производств, однако при этом условный «уровень индустриализации» казахстанской 

экономики, то есть доля промышленных видов деятельности в ВВП, оставался стабильным и колебался в 

интервале 30-32 %.  

После 2010 года, на фоне стабилизации и последующего снижения нефтяных цен, сопровождавшегося 

прекращением роста натуральных объемов нефтедобычи, возникла тенденция, которую можно 

охарактеризовать как деиндустриализацию, - быстрое снижение доли промышленности в ВВП. В рамках этой 

тенденции продолжилось сокращение доли обрабатывающей промышленности, к которому добавилось также 

резкое снижение доли горнодобывающей промышленности на фоне падения нефтяных цен. В период с 2010 по 

2016 год доля промышленности в ВВП сократилась с 32,9 до 25,5 %. Таким образом, промышленный сектор в 

экономике Казахстана сократился за семь лет почти на четверть. 

Это падение сопоставимо с аналогичными процессами, происходившими в начале 90-х годов, когда доля 

промышленности в экономике сократилась с 32 % в 1992 году до 21,4 % в 1997 году. При этом 

деиндустриализация, начавшаяся в 2011 году, не имела столь серьезных причин, как те, которые вызвали 

аналогичные процессы начала 90-х - разрушение прежней экономической модели, реформы, разрыв 

хозяйственных связей, кризис неплатежей и пр. Фактически, единственной причиной сокращения доли 

промышленности в ВВП Казахстана в 2011-2015 годах стало падение мировых цен на сырье и некоторое 

сокращение нефтедобычи в натуральном выражении.  
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Также необходимо отметить, что первопричиной падения доли промышленности в ВВП были проблемы 

этого вида деятельности, а не быстрый рост других сфер экономики, который мог бы объяснить сокращение 

удельного веса промышленности. В период низких цен на нефть в несырьевых видах деятельности также 

наблюдалась угнетенная динамика, и в них практически повсеместно отмечалось значительное замедление 

темпов роста. Так, в 2015-2016 годах отрицательную динамику демонстрировала торговля - за счет спада в 

2016 г., сервисные виды промышленности. В отдельные годы отрицательные или близкие к нулю темпы роста 

демонстрировали информация и связь, финансовая и страховая деятельность. Однако промышленное 

производство росло еще медленнее и именно этой динамикой - особенно характерной для горнодобывающей 

промышленности в 2011-2016 годах, когда она была или близкой к нулю или отрицательной, - и было вызвано 

сокращение доли промышленности в ВВП. 

Если рассмотреть средние темпы роста промышленных и других основных видов деятельности с 2011 

года, когда началось снижение удельного веса промышленности в ВВП, по 2016 год, становится очевидным, 

что в горнодобывающей промышленности они были нулевыми, тогда как в остальных макро-отраслях вплоть 

до 2015-2016 годов рост продолжался. Так, в торговле среднегодовые темпы роста в этот период составили 8 %, 

в транспорте и складировании - 6,4%, в предоставлении прочих видов услуг - 9,1%. В целом по сфере услуг 

средние темпы роста в 2011-2016 годах составляли 6 % против 1,1 % в промышленности. Столь существенная 

разница в темпах роста за шестилетний период закономерно привела к значительному сокращению доли 

промышленности в ВВП.  

В свою очередь низкие показатели промышленности в целом были обусловлены нулевой динамикой 

горнодобывающей промышленности, на которую в 2010 году приходилось более 61 % объема промышленного 

производства.  

Отсутствие роста в горнодобывающей промышленности было вызвано не только снижением на мировых 

рынках цен на нефть, которое началось в 2014 году, но и прекращением роста нефтедобычи. Быстрый рост 

натуральных объемов нефтедобычи в Казахстане шел безостановочно с 1995 года, а их средние темпы роста за 

16-летний период с 1995 по 2010 годы составили 9,1 % - средние темпы роста ВВП в этот период составляли 

5,5 %. С 2011 года рост объемов нефтедобычи в натуральном выражении прекратился, а на протяжении 

большей части периода 2011-2016 годов наблюдался спад - 2012- 2014-2016 годы. Падение нефтяных цен 2014-

2016 годов усугубило ситуацию, но и до начала этого падения промышленный рост в Казахстане фактически 

прекратился и начался процесс деиндустриализации. Так, уже в 2013 году, при высоких нефтяных ценах 

удельный вес промышленности в ВВП упал до 27,8 % - уровня меньшего, чем в 1999 году - 28,2 %, когда цена 

нефти «брент» составляла всего 18 долларов. 

Можно также отметить, что и во время «первой волны деиндустриализации» казахстанской экономики в 

1992-1996 годах процесс сокращения доли промышленности в ВВП также происходил на фоне уменьшения 

объемов нефтедобычи в натуральном выражении. В период с 1991 по 1996 годы этот объем сократился с 25,8 

до 22,9 млн. тонн в год на 11,2 %, и во многом в результате этого уменьшилась доля промышленности в ВВП - с 

30,8 % в 1992 году до 21,2 % в 1996 году, хотя в тот период деиндустриализация также обусловливалась 

интенсивным спадом в обрабатывающей промышленности, особенно в ее высокотехнологичных отраслях. 

Таким образом, долгосрочные тенденции развития промышленности Казахстана демонстрируют 

высокую степень зависимости агрегированных показателей роста от горнодобывающей промышленности, в 

первую очередь - от нефтедобычи, которая в свою очередь зависит от мировых цен на нефть. В связи с этим 

следует отметить, что спад нефтедобычи в Казахстане в 90-е годы также происходил на фоне достаточно 

существенного и длительного снижения мировых цен, в ходе которого цена барреля «брент» снизилась с 30-32 

долларов в 1990 году до 16-17 долларов в 1995 году. 

Структурные сдвиги в экономике Казахстана в последние годы не ограничивались снижением роли 

промышленности - не менее существенные изменения происходили и в других видах деятельности. Эти 

изменения фиксировались и на уровне укрупненных сфер экономики, прежде всего в части существенно 

изменившегося баланса между сферой услуг и сферой товарного производства, где соотношение между 

указанными показателями поменялось с 51,7 % к 45,1 % в 2010 году до 57,9 % к 36 % в 2016 году.  

Рост удельного веса сферы услуг на фоне падения роли товарного производства иногда выражался в 

очень сильном увеличении долей некоторых видов деятельности по оказанию услуг. При этом в период с 2011 

года, когда началось сокращение доли промышленности и производственной сферы в целом, все без 

исключения виды деятельности по производству товаров демонстрировали снижение своего удельного веса в 

ВВП. Доля горнодобывающей промышленности уменьшилась на 27 %, сельского хозяйства - на 8,2, 

строительства - на 6,3, обрабатывающей промышленности - на 2,7 %.  

Даже после значительного роста финансовой деятельности, ее доля в ВВП в 2016 году - 3,6 %, всего 

лишь вернулась к уровню 2010 года и оставалась при этом значительно ниже уровней конца нулевых годов, 

когда она колебалась около 5 %. Аналогичная ситуация сложилась с транспортом и складированием, которые 

по итогам 2016 года - 7,9 %, даже не вернулись к уровню 2010 года – 8 % и оставались значительно ниже 

уровней нулевых годов - 9-11 %. Иными словами, некоторые из структурных сдвигов 2011-2016 годов носили 

скорее коррекционный характер, либо были вызваны изменениями методологии статистического учета 

отдельных видов деятельности, происходившими в 2010-2011 годах. 

В целом в 2016 году совокупная доля таких важных видов деятельности, как строительство – 6 %, 

финансовая деятельность - 3,6 %, транспорт - 7,9 %, информация и связь - 1,7 % составила всего 19,2 % при 
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том, что десятилетием ранее, в предкризисном 2007 году, она достигала 26,8 %. Таким образом, ключевые виды 

производственной - строительство и инфраструктурной деятельности, формирующие основу будущего 

экономического роста, потеряли почти 40 % своей совокупной доли в ВВП Казахстана.  

Указанные тенденции последних лет позволяют сделать ряд выводов относительно состояния экономики 

и экономической политики Казахстана: 

1. Состояние экономики Казахстана в решающей мере зависит от базовых отраслей промышленности, 

так как именно спад в промышленности, прежде всего в ее добывающем секторе, обусловил резкое снижение 

темпов роста ВВП в 2014-2016 годах. 

2. Диверсификация и модернизация промышленности и экономики в целом не происходят, несмотря на 

реализацию Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию - доля 

обрабатывающей промышленности в ВВП в настоящее время ниже, чем в 2010 году, а опережающие темпы ее 

роста по сравнению с горнодобывающей промышленностью обусловлены в первую очередь спадом в 

добывающем секторе, вызванном падением нефтяных цен.  

3. В результате происходивших в последние годы структурных изменений казахстанской экономики, в 

настоящее время первостепенной задачей становится преодоление наметившейся тенденции 

деиндустриализации - сокращения доли промышленности в ВВП, которая длится на протяжении последних 

семи лет и привела к ситуации, сходной со структурной деградацией 90-х годов.  

4. Приоритетом промышленной политики должна быть поддержка базовых отраслей, в том числе 

горнодобывающей промышленности, от которой в решающей мере зависит ситуация в промышленности в 

целом, а через нее - в производственном секторе и в макроэкономической динамике.  
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БЕЗРАБОТИЦА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Куатова Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

В Республике Казахстан безработица приняла очень угрожающие масштабы. У правительства 

существует одна обязанность - это обязанность предотвращать, устранять или каким-то образом 

контролировать инфляцию и спады производства. Спады действительно вызывают рост безработицы. Но она не 

начинает расти с нуля и не падает до нулевого  уровня  после окончания спада. Наличие какого-то числа 

безработных ни у кого не вызывает беспокойства, поскольку не является проблемой. Но какое это число? Какой 

уровень безработицы является допустимым? Как узнать, когда безработица становится проблемой, а когда еще 

нет? Это отличие очень важно, поскольку, когда безработица достигает "проблемного уровня", то начинают 

множиться требования к политикам предпринять какие-то меры. То, что сделает федеральное правительство в 

ответ на эти требования, без сомнения, будет связано с издержками, а возможно, и нежелательными 

последствиями, особенно если в действительности безработица не превышает "проблемного уровня". Но где же 

находится этот уровень, и как нам его  распознать? Официальные данные по безработице в Казахстане 

публикуют Национальное статистическое агентство совместно с Министерством труда и социальной защиты. 

Источником для этих данных служит текущее обследование населения - выборочное обследование семей, 

которое для нацстатагентства проводит Бюро переписей. Выборка охватывает около 50 тыс. семей, 

опрашиваемых ежемесячно и подобранных таким образом, чтобы представлять все население страны. Вопреки 

распространенному мнению данные по безработице не формируются на основе обращений за пособием по 

безработице. Чтобы попасть в выборку нацстатагентства, человек, прежде всего, должен принадлежать к 

неинституциональному населению. Это все те, кто достиг 16 лет и старше и не находится при этом в 

государственных институтах, таких, как тюрьма или больница. Неинституциональное население разбивается 

затем по категориям: занятые, безработные и несамодеятельное население. Но как отличить безработного от 

того, кто не входит в самодеятельное население и, следовательно, является просто незанятым? 

Нацстатагентство разработало четкие критерии разграничения этих двух групп и  достаточно точно 

определяет численность каждой из них. 

Для того, чтобы в обследовании нацстатагентства человека отнесли к категории безработных, он должен: 

- входить в неинституциональное население; 

- не иметь работы в течение недели, охватываемой обследованием;  

- предпринимать конкретные попытки найти работу на протяжении предшествующих 4 недель; 

- быть в данный момент в состоянии приступить к работе. 



24 

 

Отношение числа безработных к общему числу самодеятельного населения дает цифру официального 

уровня безработицы, которая после того как ее раз в полгода публикует нацстатагентсво, оказывается в центре 

внимания средств массовой информации. 

Безработица никогда не бывает равномерно распределенной среди населения любой страны. 

Статистические данные показывают, что из общего числа безработных во всех возрастах женщины составляют 

около 65 % или почти в два раза больше чем мужчин. Это объясняется тем, что на данный момент одним из 

основных требований к кандидатурам на вакантные места является наличие специально-технического 

образования. По данным Алматинского городского центра занятости вакансии, предлагаемые работодателями в 

технической сфере, составляют около 40 %. Но наиболее распространена безработица среди молодежи до 25 

лет. Ее доля составляет 41,2 % от общего числа населения, обратившегося в центры занятости. Это часто 

объясняют тем, что они сразу хотят найти работу «по душе» и считаются безработными, пока занимаются 

этими поисками. Еще это объясняется тем, что при нашем уровне безработицы, вакансии заполняются, в 

основном, специалистами, имеющими определенный стаж работы. А молодежи, не имеющей опыта работы, 

даже не предоставляются возможности получить его. В этом отношении, возможно, надо применять опыт 

Германии, в которой уровень безработицы среди молодежи очень низок (5,75 %). Там существует 

высокоразвитая система профессионального обучения, профессионально ориентированных школ и подготовки 

непосредственно на рабочих местах, которая сокращает до минимума период безработицы в начале трудовой 

жизни человека. 

Еще одной из важных причин столь высокого уровня безработицы можно назвать сложившийся при 

социалистическом строе менталитет и неприспособленность населения к рыночной экономике. Единственная 

сейчас по-настоящему проблема государства – это спад производства. Именно по этой причине безработными 

оказались тысячи граждан Казахстана. Это общеизвестно, что если предприятия заработают в полную 

мощность, то, как мы рассмотрели в теоретической стороне этой проблемы, люди предпочтут работать там, где 

им пожелается, и они при выборе будут ориентироваться на свою специальность, образование, интерес к работе 

в данной отрасли. Для этого правительство Республики сейчас привлекает иностранных инвесторов для 

возрождения производства и обеспечения рабочих мест. 

Но при этом следует помнить, что даже на рынке труда должно быть некоторая численность «армии 

резерва», чтобы поддержать естественное условие конкуренции. Иначе при избытке рабочих мест будет 

повышаться спрос на рабочую силу и соответственно заработная плата. Но при невозможности компенсации 

издержек за счет средств производства в нашем государстве, производители будут повышать цены на товары и 

услуги, что вызовет скачок инфляции. 

На 1990-91 года, во время распада Советского Союза, по стране уровень безработицы составлял 4,6%. 

Как же получилось так, что ее уровень так заметно вырос за несколько лет? Следует отметить, также, что до 

1993 года ее рост не принимал столь серьезных масштабов, то есть, ее уровень сопровождался естественным 

течением потока «активного населения». Но вспомним время перехода к рынку. Тогда, при постоянной 

заработной плате, гиперинфляция превращала заработок населения в гроши, которых не хватало для 

обеспечения себя и семьи. Люди стали заниматься коммерцией и, соответственно, оставили малодоходную 

работу. Также в советский строй нехватку средств на зарплату обеспечивало  государство. Теперь же каждое 

предприятие испытало на себе всю суть рыночной экономики, и чтобы избежать разорения, в целях 

уменьшения издержек на производство, было вынуждено сокращать штат своих работников, так как уровень 

технологических достижений был очень низок. Таким образом, «на улице» оказались тысячи желающих найти 

работу. 

Сейчас идут частые дебаты по поводу того, какой подход для решения проблемы безработицы нужен: 

кейнсианский или неоклассический. Рассмотрим оба этих варианта. 

Для выхода из кризисной ситуации и подъема производства необходимо активное участие государства. 

Но государство должно ограничить свое влияние в меру. Просто поощрять отечественного производителя. 

Наши организации и предприятия сейчас душат огромными налогами, из-за чего, и увеличиваются издержки на 

производство – что вынуждает предприятий сокращать численность своего персонала. Проблему отсутствия 

научно-технических достижений можно решить путем активного финансирования в области научных 

разработок. Вторым ключом решения проблемы безработицы со стороны государства является улучшение 

работы центров занятости. Качественная работа центров занятости заметно бы уменьшила уровень 

безработицы, так как сейчас многим предприятиям необходимы квалифицированные кадры, в то время как эти 

квалифицированные кадры вынуждены пополнять ряды «челночников» для обеспечения своего существования. 

А, так как, «челночники» относятся к теневой экономике, а они сейчас составляют около 35% валового 

внутреннего продукта страны, то правительству необходимо принять меры по ужесточению контроля над 

ними. Другое дело, если «челнокам» предоставить возможность поставить свое предпринимательское дело на 

должный уровень: поддерживать предпринимателей, уменьшить налоги на частную предпринимательскую 

деятельность. Тогда, за их счет можно будет повысить ВВП, и доля теневой экономики резко сократится. Но 

этого всего нельзя добиться без поддержки народа Республики Казахстан. Как сказал президент Н.А. Назарбаев 

на презентации своей новой стратегии вывода страны из кризиса «Казахстан-2030» - «мы (правительство) не 

сможем осуществить все эти реформы без должной поддержки народа республики, так как именно народ 

Казахстана единственный кто может поднять страну из кризиса. Нельзя постоянно надеяться на то, что придет 

заграничный бизнесмен, проинвестирует в страну миллионы долларов и жить станет лучше. Такого не будет». 
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Республика Казахстан переживает кризис, который сопровождается спадом производства, ростом 

инфляции, дефицитом государственного бюджета, падением уровня жизни. Это, отчасти, причина перехода к 

суверенитету, отчасти перехода к рынку. При существовании Союза Советских Социалистических Республик 

хозяйство было общим и, соответственно налажены межреспубликанские связи между предприятиями. Одной 

из основных проблем во время выхода из кризиса являются спад производства и, принимающая угрожающие 

размеры, безработица. Доля безработных составила 12,8% по неофициальным данным. Это больше чем в два-

три раза превышает средний уровень в развитых странах. На данный момент требования к кандидатурам на 

вакантные места распределяются таким образом: 40% профессионально-техническое образование; 30% высшее 

экономическое образование и бухгалтерское дело; 3% охранники и водители автотранспорта; 2% юридическое 

образование; остальные профессии и специальности. Со стороны государства необходимо предоставлять 

возможности переквалификации населения на наиболее требуемые профессии и специальности. В отношении 

безработицы среди молодежи возможно применение опыта Германии. Очень большой процент безработных 

среди сельского населения. Из-за упадка сельскохозяйственной отрасли, безработные мигрируют в более 

крупные населенные центры, в надежде на предоставляемые городами возможности. Но они не всегда 

оправдываются, что приводит к драматическим последствиям, таким как рост преступности и др. 

Восстановление сельского хозяйства не только уменьшит численность безработных, но и принесет 

значительное количество средств в государственный бюджет. Сельское хозяйство  всегда было одной из 

основных отраслей народного хозяйства республики. Этим занимались еще наши предки в досоветский период. 

В программе правительства по выводу страны из кризисной ситуации «Казахстан-2030» говорится, что в 

скором будущем мы выйдем в разряд двадцати экономически развитых стран мира. Этого можно достичь 

только при объединении усилий правительства и народа, при полном их взаимопонимании. Мы, как народ, 

надеемся, будем поддерживать нашу власть, и понимать всю необходимость нашего участия в поднятии 

государства на уровень высокоразвитых стран. 
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ТРЕЙДИНГ КРИПТОВАЛЮТ: ФИАТНЫЕ ИЛИ АЛЬТКОИНОВЫЕ БИРЖИ 

 

Курманова А. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

К выбору торговой площадки и профессиональные трейдеры, и новички подходят очень серьезно. Если 

вы ищете биржу и планируете остаться на ней надолго – эта статья поможет вам определиться. 

Однако если вас интересует только обмен фиата на криптовалюту для долгосрочного хранения, скорее 

всего, данный материал будет вам не интересен. 

В статье вы узнаете: 

 аналитическую информацию о наиболее популярных фиатных и криптовалютных биржах; 

 минусы и плюсы торговли на данных платформах. 

Начнем с того, что все биржи делятся на: крипто-крипто и фиат-крипто, условно, фиатные и 

альткоиновые биржи. В зависимости от тех валют, которые они поддерживают. 

Преимущества и недостатки бирж типа фиат-крипто 

 Истинная роль биржи 
Торговля на этих платформах удобна тем, что пользователю не приходится предварительно пользоваться 

услугами онлайн-обменников для того, чтобы вывести деньги в криптовалюту. Это позволяет сэкономить 

какое-то количество средств на комиссиях за переводы, ведь здесь сама биржа играет роль онлайн-

обменника. 
Однако данный факт только на первый взгляд кажется преимуществом. 

 Количество поддерживаемых токенов 
После покупки 1-2 криптовалют, например, биткоина или эфириума, у человека появляется желание 

играть на рынке, а также инвестировать в различные проекты. И тут биржа уже не может удовлетворить 

потребности клиента из-за небольшого количества коинов, которые она поддерживает. 
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Продемонстрируем данный аргумент нагляднее. 

Мы проанализировали топ-10 криптовалютных бирж по объему суточных торгов наCoinMarketCap. 4 

биржи из 10 оказались фиатными: 

1 место OKEx – 449 торговых пар 

2 место Binance – 273 торговые пары 

3 место Huobi – 196 торговых пар 

4 место Bithumb – 12 торговых пар 

5 место Upbit – 224 торговые пары 

6 место Bitfinex – 40 торговых пар 

7 место Bittrex – 272 торговые пары 

8 место Kraken – 45 торговых пар 

9 место HitBTC – 477 торговых пар 

10 место Bitstamp – 14 торговых пар 

Десятки против сотен криптовалют. 

Именно поэтому большинство трейдеров уходит на биржи в парами крипто-крипто после первого 

обмена фиатных средств. Не проще ли тогда просто воспользоваться надежным обменником? 

 Банки и иные организации 
Биржа нуждается в предварительном одобрении каждого токена банками и другими финансовыми 

организациями, с которым она работает, перед добавлением его на платформу. Деятельность фиатных бирж 

ограничена, потому что они не могут поддерживать любые токены.  

С другой стороны, это не так уж и плохо. Ведь каждая криптовалюта проходит тщательную проверку. 

Пользователи бирж фиат-крипто с большей вероятностью могут сказать, что те криптовалюты, которыми они 

торгуют надежны. 

 Скорость работы на бирже 

Но не стоит забывать, что для трейдера невероятно важна быстрота реагирования. А именно фиатные 

биржи, по статистике, сталкиваются с проблемой нехватки мощностей. Данную ситуацию мы наблюдали в 

конце января – начале февраля 2018 года, когда рынок столкнулся с глубокой коррекцией.  

Наибольший стресс переносили фиатные биржи, им приходилось останавливать регистрацию новых 

пользователей, затягивалось время верификации, а транзакции не проходили. Посмотрите на графики, на них 

отчетливо видно, что именно в этот период большое количество трейдеров обратилось к альткоиновым биржам. 

Все потому, что фиатные биржи тратят большое количество времени на работу с банками: процессинг 

платежей, вычисления, верификацию и пр. Это занимает много времени. А те ресурсы, которые тратит 

платформа (человеческие и материальные) время на привлечение и обработку клиентов – окупаются 

минимально. Одноразовое использование людьми таких платформ, не позволяет им нарастить свой капитал в 

короткие сроки. 

 

 
Использованные литературы: 

1. https://bitjournal.media/05-03-2018/fiatnye-ili-altkoinovye-birzhi-dlya-trejdinga-kriptovalyut/ 

 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Алиева А.О. 
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«СЕРПІН-2050» БАҒДАРЛАМАСЫ - ЖАСТАР БОЛАШАҒЫНЫҢ КЕПІЛІ 

 

Қали С., Мурсалиева А.К. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы Н.А. Назарбаевтың Мәңгілік ел идеясының шеңберінде 

2014 жылдан бері «Серпін-2050: Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» атты әлеуметтік жобасы жҧмыс 

жасайды. 

Жобаның басты мақсаты еңбек ресурстарының мол артықшылығы орын алып отырған республиканың 

оңтҥстік ӛңірінің (Алматы, Маңғыстау, Жамбыл, Оңтҥстік Қазақстан, Қызылорда облыстары) жастарын еңбек 

ресурстарына сҧраныс кӛп батыс және солтҥстік аймақтарда білім алуға жағдай жасап, кейін сол жерлерде 

жҧмысқа орналастыру мҥмкіндігін жасау. «Серпін-2050» - жарқын болашақ жобасы. Бҧл оңтҥстік ӛңірдің 

мыңдаған жас ӛрендеріне солтҥстік, батыс, шығыс Қазақстанның колледждері мен ЖОО-нда сапалы білім алуға 

мҥмкіндік береді. Жоба бойынша білім гранттарына ие болған студенттерге жатақхана беріледі және оқу орнын 

бітіргеннен кейін жҧмысқа орналастыру да қарастырылған. 

Алғаш 2014 жылы Елбасының тапсырмасымен «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» мемлекеттік 

бағдарламасы басталған болатын. Аталған бағдарлама бойынша 7 ЖОО мен 25 колледж жҧмылдырылып, 

Маңғыстау, Қызылорда, Оңтҥстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарының жастары қатысты. Сол жылдары 

жоғары оқу орындарына 1 050, колледждерге 1 000 грант бӛлінгенімен, маусымның аяғына дейін, бар болғаны 

30 ӛтініш қана келіп тҥсіп, жоба ӛз мақсатына жете алмады. 

Артынша еріктілердің арқасында 2014 жылы «Серпін» жалпыҧлттық, қоғамдық жобасы дҥниеге келді. 

Бҧл жобаның қажет екендігін дәлелдеу мақсатында зерттеу жҧмыстары да жҥргізілді. «Серпін» әлеуметтік 

жобасы бҥгінде еліміздегі ең танымал әлеуметтік бастамалардың бірі болып саналады. Қазір халықтың жобаға 

деген қызығушылығы кҥн санап артып келеді. 2014 жылы жоба аясында 2050 студент, 2015 жылы 6 200, 2016 

жылы 11 296 студент білім алды. 

«Серпін» индустриалды-инновациялық жобаларға мамандарды даярлап, біріншіден жҧмыс кҥші мол 

аймақтардағы жастарға сҧранысқа ие кәсіби білім беруді ҧйымдастырады; жҧмыс кҥші мол аймақтардағы 

жастарды жҧмыс кҥші тапшы аймақтардағы сҧранысқа ие мамандықтар бойынша оқуға тартады. Екіншіден, 

техникалық және кәсіптік білім берудің беделін арттырып, жастардың жҧмысшы мамандықтар алуға деген оң 

кӛзқарасын қалыптастырады. Ҥшіншіден, жастардың әлеуеттік және жҧмыссыздық мәселелерін шешеді. 

Ақпарат кӛздерінен оқып білгенімдей «Серпін» бағдарламасына бӛлінетін грант 2017 жылы 4 мыңға 

дейін кӛбейтіледі. Жобаға қатысатын ЖОО саны да артпақ. Әлеуметтік бастама аясында елімізде тапшы 

мамандарды даярлау кӛзделген. Бағдарлама аясында оңтҥстік жастары шығыс пен солтҥстіктен білім алып, 

аймақтағы халық саны мен экономикасын кӛтеруге ӛз ҥлестерін қосады. Ең бастысы, ана тілін ҧмытқан 

жандарды қазақыландыруға атсалыспақ. Жобаға бҥгінде Маңғыстау, Қызылорда, Оңтҥстік Қазақстан, Жамбыл, 

Алматы облыстарының тҥлектері қатыса алады. 

Қазіргі таңда мен аталмыш бағдарлама бойынша Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік 

университетінің  шетел тілдері факультетінің қабырғасында білім алып жҥрмін, 2 курс студентімін. Бірінші 

курсқа қабылданғанымда бір жағынан грант иегері ретінде қуанышта болсам да, екінші жағынан батыс ӛңіріне 

ҥйреніп кете алар ма екенмін деген аздаған қорқынышта болмады емес. Бірақ тез арада студенттер бір бірімізге 

ҥйреніп кеткенімізді де байқамай қалдым. Қазір, әрине мен қуаныштымын, бҧған себеп университет 

оқытушыларының ӛз ісінің шеберлігімен ӛздеріне тартуы мен білікті де білімді маман иелері, жалпы айтқанда, 

майталмандары. Меніңше, Президентіміз Н.Ә.Назарбаевқа, осы бағдарламаны ҧйымдастырушылар мен бізді 

білім нәрімен сусындатып отырған университеттегі оқытушыларымызға  алғысымыз шексіз. 

Қолданылған әдебиеттер 
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- 10 б. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ-ӚСКЕЛЕҢ ҦРПАҚТЫҢ БАҒДАРЛЫ БОЛАШАҒЫ 

 

Қамар Н.Б., Шанаева Д.Т. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазір - ынтымақтасу мен іскерлік кезеңі. Қазір адамдардың ӛмірін жақсартуға бағытталған шағын 

қадамдың ӛзі шалқыған даңғаза ҧраншылдық пен ҥдере ҥндеушіліктен әлдеқайда маңызды. 

Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаев. 

Рухани жаңғыруды ӛркениеттің ӛрлеу бағытымен байланыстырамыз. Тарих сахнасына кӛз жҥгіртсек, 

дамушы елдің дами тҥсуіне осы «Рухани жаңғыру» дәлел. Кӛне замандардағы кӛрікті қалаларымыз, сән 

http://new.serpin.kz/?p=855
http://new.serpin.kz/?p=855
http://new.serpin.kz/?p=855
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салтанаты таласқан озық ескерткіштерімі,мәдени мҧраларымыз бҧртатпас айғақ болып табылады. Елбасымыз 

рухани жаңғырудың бірнеше принцптерін ҧсынды: соның ішінде  тоқтала кететін болсақ: 

Бәсекеге қабілет-дегеніміз қандай да ортада болмасын ӛзгелерден озық, тҧшымды ой ҧсына білу. 

«Болашақта ҧлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен 

айқындалады. Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тҧтас ҧлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие 

болуы керек» деп келтірген болатын елбасы ӛз жолдауында. Осы тҧста тоқтала кететін болсақ «Ҥш тілде білім 

беру» бағдарламасыда ҧсынылған болатын. Кӛптілді оқыту білім берудің қоршаған әлемде болып жатқан 

ҥдемелі ӛзгерістерге бейімделгіштігін кҥшейтетін лингвистикалық біліктілігі жоғары дамыған, бәсекеге 

қабілетті жастардың қалыптасуына септігін тигізетін тҧжырымдамалық тҧрғыдан жаңа ҥлгісін қҧруды кӛздейді. 

Осы орайда ҥш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) бірдей оқытуды білдіретін кӛптілді оқыту бағдарламасының 

бірегейлігін атап ӛту керек. Әлемде кең тараған тіл ағылшын, орыс тілдері. Оларды білу кӛптік етпейтін ақиқат. 

Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері кӛп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды міндет 

деп санайды. Сондықтан біз де ӛз халқымыздың қарыштап дамып, ӛркениеттен кенде қалмауы ҥшін кӛп тілді 

меңгеруіміз қажет. Бҧл заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше тілде еркін сӛйлей де, 

жаза да білетін маман бәсекеге қабілетті тҧлғаға айналатыны сӛзсіз. Ҥш тҧғырлы тіл саясатын тҥсінбей, теріс 

пікір қалдырып, даурыға бас тартудың еш қажеті жоқ. Оданда біз, мемлекеттік тіліміздің тҧғырын тӛмендетпей 

тереңінен меңгеріп, шетел тілдерін  қажетімізге қарай білгеннің еш оғаштығы жоқ деп білемін. Бҥгінде 

ағылшын тілі балабақша қабырғасынан бастап оқытыла бастады. Бҧл, кӛңіл қуантарлық нәрсе. Себебі, бала 

жастайынан тілді базалық деңгейде меңгерсе, болашақта кәсіби деңгейде ҥйренуіне мҥмкіндік бермек. 

Сонымен қатар ағылшын тілін меңгерген кез келген бітіруші тҥлек шет елдерде білім алуға еш қиындықсыз қол 

жеткізе алады. Бҧның ӛзі ҥлкен тәжірибие. Кӛптеген оқытушылар техникалық қҧралдарды тиімді пайдалана 

отырып, методикалық тҧрғыдан саралай алуан тҥрлі әдіс-тәсілдер қолдануда. Әрине ол оқытушыдан ҥлкен 

сауаттылықты, ізденісті қажет етеді. 

Қазіргі кезде адамның кәсіби шеберлігіне, білім ӛрісіне, зиялылық және танымдылық деңгейіне ӛмірдің 

ӛзі биік талаптар қойып отыр. 

Халқымыз ежелден тіл абыройын биік кӛтеріп, әдетте тіл жӛнінде, тіл ــ адамдар ара қарым-қатынас 

жасау қҧралы деп, оған жай-жадағай анықтама берілгенімен, іс жҥзінде тіл тек адамдар ара қарым-қатынас 

жасау қҧралы ғана болып қалмастан, қайта онан да маңыздысы, ол белгілі бір ҧлттың ҧлттық сана-сезімі, 

халықтың халықтық қасиеті, оның жалпы тарихы, әдет-ғҧрпы, мәдениеті қатарлыларды тҧтастай ӛз бойына 

қамтып жататын кҥрделі ҧғым. Сондықтан тіл мейлі қайсы ҧлттың болмасын тарихы мен тағдырының, тәрбиесі 

мен тағылымының, бҥкіл халықтық болмысының баға жетпес асылы, сарқылмас қҧнды қазынасы, ҧлт рухының 

ҧйтқысы болып келген. Тек ана тілінің қадір қасиетін ҧмытпай, бай тілімізді кедейлендіріп алмай, әр тілдің 

қажеттілік деңгейін ҧғына білу бҧл да басты мақсаттардың бірі. Тіл – қазақтың жан дҥниесі, рухани негізі, ел 

еркіндігі мен ҧлтты танытатын басты белгі. Ана тілі – әр адамға ананың ақ сҥтімен бойға жетіп, ананың 

әлдиімен, бесік жырымен қҧлаққа сіңіп, атадан-балаға жетіп отыратын ҧлы кҥш. Ана тілі – ҧрпақ тәрбиесінің 

пәрменді қҧралы, рухани байлықтың баға жетпес байлығы, қуатты қайнар бҧлағы. Ана тілі – халықтың ӛткен 

ҧрпағы, қазірге және келешек ҧрпағы арасындағы тарихи жалғастықты жҥзеге асыратын бірден-бір сенімді 

қҧрал. Тіліміз арқылы халқымыздың жан дҥниесін танып білеміз, себебі, халықтың рухани байлығының 

сарқылмас бҧлағы сонда жатыр. Туған жеріміз бен ел-жҧртымызды да сол арқылы айтып жеткіземіз. Тіл адам 

баласының басты қазынасы болғандықтан – тіл байлығы елдің елдігін, жҧртшылығын, ғылымы мен әдебиетін, 

ӛнеркәсібін, мәдениетін, қоғам-қҧрылыстары мен салт-санасынынң, жауынгерлік дәстҥрінің – мҧрасының қай 

дәрежеде екенін танытатын дәлелді кӛрсеткіші. Әр халықтың ғҧмыры – оның тілінде. Әрбір тіл ӛзінің халқы 

ҥшін «Ҧлы» деп қырғыздың атақты жазушысы Шыңғыс Айтматов айтқандай, тіл – ҧлттың тірегі. Ол жан-

дҥниеңді ашып кӛрсететін мӛлдір айнаң. Тіл жоғалса, ҧлт та жоғалатыны белгілі. Барлық қазақстандықты 

біріктіретін – қазақ тілі сондықтан, егемен елімізді сақтап қалу ҥшін ҧлттық қҧндылықтар мен мемлекеттік 

тілге де ерекше ықылас қажет. Осы орайда ел басының кереметтей сӛзі ойыма оралғандай: «Дауға салса 

алмастай қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, ӛмірдің кез кезген 

орайында әрі қарау, әрі қалқан, әрі байырғы, мәңгі жас, отты да ойнақы ол біздің Ана тіліміз». Сӛз соңында, ана 

тілімен қоса шет тілдерін тереңінен меңгерген әрбір тҧлға бәсекеге қабілетті мемлкетіміздің кемел болашағы  

дегім келеді. 
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ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ БАСҚАРУ – КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ 

НЕГІЗІ РЕТІНДЕ 

 

Қопабаева А.М. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кәсіпорын алдына ӛзіне тән ӛндірістік қызметтерді орындауына байланысты ӛзінің жағдайын бағалау 

мен болжау сияқты, яғни кәсіпорынға әсер ететін ішкі және сыртқы факторлардан қорғау, қауіптілік 

индикаторларының мониторингі жҥйесін қҧру, олардың шектерін анықтау, қатерлерге қарсы шаралар қабылдау 

сынды  ӛзекті мәселе туады. 

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынға қоршаған орта тарапынан кӛптеген дағдарыс тӛнуі 

мҥмкін. Бҧл дағдарыс бәсекелестік кҥрестің шиеленісуі, техникалық және бағдарламалық қҧралдарды заңсыз 

пайдаланумен, елдегі саяси және экономикалық тҧрақтылықтың болуы. Қаржылық-экономикалық дағдарыстар, 

әдетте, ӛнеркәсіп  кәсіпорындарға кері әсерін тигізеді: негізгі капитал тозады, еңбек ӛнімділігі азаяды, жас және 

білікті мамандар ӛндірістен кетеді. 

Кәсіпорын алдына ӛзіне тән ӛндірістік қызметтерді орындауына байланысты ӛзінің жағдайын бағалау 

мен болжау сияқты, яғни кәсіпорынға әсер ететін ішкі және сыртқы факторлардан қорғау, қауіптілік 

индикаторларының мониторингі жҥйесін қҧру, олардың шектерін анықтау, қатерлерге қарсы шаралар қабылдау 

сынды, ӛзекті мәселе туады. 

Әрбір кәсіпорын ҥшін ӛзінің экономикалық дағдарысқа қарсы басқарудың қамтамасыз ету сҧрақтары, 

тек қана дағдарыс жағдайында ғана емес, тҧрақты экономикалық ортада да экономикалық дағдарысқа қарсы 

басқарудың міндеттері ӛз кӛкейкестілігін жоймайды [1]. 

Қазақстан Республикасының егемендік алған кезеңінен бастап, «экономикалық дағдарыс» термині елдің 

қҧқықтық - нормативті қҧжаттарынан берік орын алды. Осындай нормативті қҧжаттардың қатарына ҚР-ның 

«ҚР-ның Ҧлттық қауіпсіздігі туралы» Заңы, ҚР-ның экономикалық қауіпсіздігінің Мемлекеттік стратегиясы 

жатады. 

ҚР-ның «ҚР-ның Ҧлттық қауіпсіздігі туралы «Заңында экономикалық қауіпсіздік «ҚР-ның ҧлттық 

экономикасының тҧрақты дамуына және экономикалық тәуелсіздігіне кері әсер ететін ҥрдістер мен 

факторлардан, ішкі және сыртқы жағдайлардан қорғалған жағдайы» деп кӛрсетілген. 

Ҥлкен заңгерлік сӛздікте экономикалық дағдарыс келесідей тҥсінік беріледі: «мемлекеттің ҥдемелі 

дамуы мен әлеуметтік, саяси және қорғану қабілетін дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз ететін 

экономиканың жағдайы». 

Кәсіпорынның экономикалық дағдарысқа қарсы басқару функционалдық тҧрғыдан келесі элементтерден 

тҧрады[2]: 

 Технико-технологиялық; 

 Интеллектуалдық және кадрлық; 

 Қаржылық; 

 Саяси-қҧқықтық; 

 Ақпараттық; 

 Экологиялық. 

Технико-технологиялық элемент. Экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз етуде 

менеджерлердің кәсіпорындағы технология, қҧрал-жабдықтар әлемдік стандарттарға сай келетінін, балама 

ӛнімдерді шығаратын кәсіпорындарда қандай технология пайдаланатынын, қолданыстағы технологияны ішкі 

резервтердің кӛмегімен жақсарту мҥмкіндігін талдау және жаңа ғылыми ізденістерді байқауы керек. 

Интеллектуалдық және кадрлық элемент. Қазіргі экономикалық жағдайларда экономикалық дағдарысқа 

қарсы басқару деңгейі кӛп жағдайда мамандардың біліктілігімен анықталады. Сондықтан, кәсіпорында 

жҧмыскерлерді іріктеу, оқыту және ынталандыру жҥйесі ҧйымдастырылған деңгейде болуы керек. Оның 

ҥстіне, кәсіпорынның басқару персоналы экономикалық дағдарысқа қарсы басқару жағдайын ҥнемі талдап 

отыруы, дағдарыс жағдайында сасып қалмайтындай болуы керек. 

Қаржылық элемент. Бҧл элемент кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылығы меншікті қаржы ресурстарымен 

қамтамасыз етілуімен тығыз байланысты болғандықтан маңызды болып саналады. Шаруашылық субъектісінің 

қаржылық тҧрақтылығының жойылу себептері ӛндіріс кӛлемінің тӛмендеуімен, ӛнімнің ӛзіндік қҧнының 

жоғары болуымен, активтерді тиімсіз жоспарлау және басқарумен байланысты болады. Қаржылық 

тҧрақтылықты сақтау ҥшін кәсіпорынның қаржылық - экономикалық қызметінде нақты тапсырмаларды 

жоспарлау және ӛткізу жолдарын қарастырған жӛн. Келесідей стратегиялық міндеттерді анықтауға болады: 

ӛнімді жетілдіру, ӛзіндік қҧнды тӛмендету, аз шығындармен ӛндіріс тиімділігіне қол жеткізу, рентабельділіктің 

жеткілікті деңгейін қамтамасыз ету[3]. 
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Саяси - қҧқықтық элементті қорғаудың ҥрдісін келесі тҥрде жҥргізуге болады: 

 кері әсерлерді анықтау; 

 қорғаудың қазіргі деңгейін талдау; 

 осы деңгейді жетілдіру бойынша шараларды жоспарлау. 

Ақпараттық элемент. Кез-келген ҧйым немесе кәсіпорынның қҧрамында ақпараттарды жинап, сақтап, 

ӛңдейтін белгілі бір бӛлімше болуы керек. Осы бӛлімшенің мақсаты болып, кәсіпорынға келетін барлық 

ақпараттарды талдап, ары қарай дамуы ҥшін колдана білу табылады. Кәсіпкерлік қҧпияны сақтайтын 

шараларда осы бӛлім арқылы жҥргізілуі керек. 

Экологиялық элемент. Кәсіпорын экологиялық мӛлшерлерді бҧзудан болатын айып пҧлдары сияқты 

шығындарды тӛлегісі келмесе, халықаралық және ҧлттық экологиялық мӛлшерлерді сақтауы керек. 

Экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды барлық қҧрамдас бӛліктерін талдай келіп, кәсіпорын 

басшылығына дағдарыстың, катердің алдын-алып, болжай алуы және оң жолға бҥра білуі керек. Осы ретте 

келесі шаралар алгоритмі тиімді болар еді: мҥмкін болатын экономикалық қатерлерді талдау; қарсы шараларды 

жоспарлау; қабылданған шаралардың орындалуын бақылау; экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды 

жҥйесінің тиімділігін талдау [4]. 
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Экономический кризис - значительное нарушение равновесия в хозяйственной системе, часто 

сопровождающееся потерями и разрывом нормальных связей в производстве и рыночных отношениях, что, в 

конечном счете, ведет к дисбалансу функционирования экономической системы в целом. Глобальный 

экономический кризис в серьезной степени затронул и Казахстан. Последствия кризиса в мировой экономике 

Казахстан ощутил одним из первых на пространстве СНГ. Данный факт объясняется тем, что наша страна, 

наверное, в большей степени, чем другие государства Содружества, интегрирована в мировое сообщество. С 

обретением независимости в республике были проведены жесткие, но результативные реформы и созданы 

условия для эффективного взаимодействия с международными финансовыми институтами. Но, по сравнению 

со значительным числом других государств мира, экономическая ситуация в республике далека от 

необходимости описания в «черных тонах», несмотря на проявляющиеся проблемы. Во многом это стало 

следствием активных мер, предпринимаемых руководством страны для сдерживания кризиса и снижения его 

социальной составляющей. В течение времени, прошедшего с лета прошлого года, резко актуализировалось 

давление негативных факторов на экономику Казахстана. Причины экономического кризиса в Казахстане: 

1) Падение цен на энергоносители  

2) Внутренние проблемы управления экономикой  

3) Девальвация национальной валюты (тенге) и  валют стран в Таможенном союзе (российский рубль) 

4) Западные санкции против Российской Федерации.  

Оценивая ситуацию в экономике Казахстана на данный момент, отметим следующее: 

1) Снижение стоимости нефтепродуктов привело к падению национальной валюты  

2) Тенденция сокращения работников в нефтяной отрасли особенно в Западном регионе Казахстана 

вызвал рост уровня безработицы 

3) По причине снижения цен на энергоносители поступление доходов в бюджет сократилось на 40% 

4) Уменьшение цен на другие основные виды экспортной продукции, включая черные и цветные 

металлы, уголь. 

Благодаря продуманным шагам, направленных на  создание Национального фонда и перенаправление 

значительных средств на его наполнение в течение благоприятной внешней конъюнктуры, руководству 

Казахстана удалось сформировать достаточный уровень амортизационных финансовых резервов для 

противодействия кризисным явлениям. Несмотря на значительное уменьшение объема золотовалютных 

резервов с $51 млрд, достигнутого в конце осени прошлого года, до $45-46 млрд ввиду проведенных 

антикризисных акций, Национальный фонд будет оставаться главным гарантом относительной устойчивости 

национальной экономики. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что в стратегии использования средств Национального фонда в 

докризисный период был допущен ряд системных упущений. Прежде всего, были осуществлены вложения в 

долговые обязательства иностранных государств и ценные бумаги зарубежных эмитентов, которые в течение 

кризиса стали неликвидными или значительно потеряли в своей стоимости. При этом, средства Национального 

фонда фактически не использовались для кредитования и субсидирования крупных отечественных проектов в 

реальном секторе экономики, что не позволило адекватно развить реальный сектор экономики без 

ориентирования на иностранные инвестиции. 

В течение осени 2008 года – зимы 2009 года на золотовалютные резервы, средства Национального фонда 

и экономику Казахстана в целом серьезное давление начала оказывать девальвация национальных валют ряда 

других государств, прежде всего российского рубля, учитывая статус России как одного из ключевых торговых 

партнеров страны. Это в значительной степени лимитировало возможности местных производителей, привело к 

появлению перекосов в торговом балансе, а также увеличению нагрузки на золотовалютные резервы 

государства, направляемые на поддержание курса тенге. 

Казахстан одним из первых приступил к практической реализации стратегии государственной 

поддержки национальной экономики. В отличие от ряда государств мира, разработка антикризисных мер в 

которых заняла довольно продолжительное время, руководство страны уже в середине осени прошлого года 

представило масштабный план содействия экономики, ориентированный на несколько направлений, наиболее 

сильно затронутых экономическим кризисом. 

В принятом совместном плане Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций объем стабилизационных мер достиг 2,17 трлн тенге 

или $14,5 млрд. Основной блок, финансируемый из средств Национального фонда, подразумевает пять блоков: 

стабилизацию финансового сектора; поддержка жилищного сектора и ипотеки; поддержка малого и среднего 

бизнеса; развитие агропромышленного сектора; реализация инновационных, индустриальных и 

инфраструктурных проектов. 

За счет снижения Национальным банком норм резервирования банки второго уровня увеличивают 

ресурсную базу на 350 млрд тенге, снижение налоговой нагрузки высвобождает для бизнеса 500 млрд тенге. 

Наряду с этим создается Фонд стрессовых активов в объеме 122 млрд тенге. В течение 

2009-2010 годов будет выделена и дополнительная финансовая поддержка в размере 600 млрд тенге, или 

$4 млрд, которая подразумевает переориентацию доходов сырьевого сектора экономики на реализацию 

расширенных стабилизационных мер, прежде всего в банковском секторе. 

Показательно, что в целом общий объем государственных антикризисных мер за два года может достичь 

порядка $23-25 млрд, что по отношению к объему ВВП является одним из наиболее высоких показателей в 

мире. Для сравнения, Россия направляет на антикризисные меры 12 % ВВП, а США – около 10 %. 

Принятие этих мер и их практическое воплощение позволило избежать коллапса банковской системы, а 

также целенаправленно поддержать устойчивость строительного сектора, сферы малого и среднего бизнеса 

Экономика Казахстана выдержала натиск мирового экономического кризиса, заявил президент 

республики Нурсултан Назарбаев. «Наша экономика выдержала натиск этой глобальной стихии - государство 

помогло и поддержало каждый аул, каждую казахстанскую семью, увеличиваются зарплата бюджетникам, 

пенсии, пособия и стипендии. Оказана поддержка малому и среднему бизнесу, строительной индустрии, 

ведущим банкам. Колоссальные инвестиции направлены в перспективные инновационные проекты. Уже 

создано более 350 тысяч новых рабочих мест», - сказал глава Казахстана. Он отметил, что сегодня республика 

ориентирована «на достижение нового качества экономического развития и обеспечение высоких стандартов 

жизни всех казахстанцев». Непреходящая ценность Конституции уже проверена временем: Основной Закон - 

залог стабильности нашего общества в сложных условиях мирового экономического кризиса», - подчеркнул 

президент. Казахстан на реализацию антикризисных мероприятий выделил более 19 миллиардов долларов (14 

% ВВП страны) из средств бюджета и Национального фонда. Благодаря бюджетным инвестициям в 

инфраструктуру, транспорт, социальные объекты по всей стране создано уже около 100 тысяч рабочих мест. 

Безработица остановлена на уровне 7,2 %, а международные резервы страны стабилизировались на уровне 43 

миллиардов долларов. Казахстан ставит задачу добиться роста ВВП во втором полугодии 2009 года на уровне 

1,8-2 % по сравнению со второй половиной прошлого года. При этом по данным Агентства республики 

Казахстан по статистике, в первом полугодии 2009 года снижение реального ВВП по сравнению с аналогичным 

периодом 2008 года составило 2,3 %.По оценке Минэкономики республики, в первом полугодии ВВП 

Казахстана в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 3 % 

за счет сокращения объемов производства промышленной продукции, снижения темпов строительства, 

сокращения объемов  перевозки грузов и продаж в розничной торговле. 

В своем послании народу Казахстана 30 ноября 2015 года Президент выделил  5 направлений 

антикризисных и структурных преобразований, которые включают в себя: 

1. Стабилизация финансового сектора; 

2. Оптимизация бюджетной политики; 

3. Приватизация и стимулирование экономической конкуренции; 

4. Основы новой инвестиционной политики; 

5. Новая социальная политика. 

Подводя итоги статьи, хочется отметить, что Казахстан вступая в 25-й год своей независимости, накопил 
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опыт по преодолению кризисов. Не стоит отчаиваться, ведь преодолевая всѐ новые и новые трудности наше 

государство становится закалѐнным, более крепким. 

В случае успешной реализации намеченных программ поддержки бизнеса и производственного сектора, 

возможно, Казахстан сможет не только выйти из кризиса в ближайшие годы, но и сократить влияние внешних 

экономических факторов. 
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Ақша-несиелік саясат - бҧл мемлекет жҥргізетін курс, ақша айналымы және несие саласында, 

экономиканың тҧрақты, тиімді қызмет атқаруын қамтамасыз етуге, ақша жҥйесін тиісті деңгейде ҧстап тҧруға 

бағытталып жҥзеге асырылатын іс-шаралар. 

Қазақстан Ҧлттық банкі мемлекеттік ақша-несие саясатын және оның анықтайтын және жҥзеге асыратын 

орган болып табылады. Қазақстан Ҧлттық банкі ақша-несие саясатының басты мақсаты: ҧлттық валютаның 

тҧрақтылығын, яғни оның тӛлем қабілеттілігі мен басқа шетел валюталарына қатысты тҧрақтылығын 

қамтамасыз ету. Ҧлттық банк тарапынан тежеуші монетарлық саясатты жҥзеге асыру барысында ақша 

ҧсынысын азайту шаралары пайдаланылады. Ол шаралар: 

- Міндетті резервтер нормасын ӛсіру; 

- Есептелген пайыз мӛлшерлемесін ӛсіру; 

- Ҧлттық банктің мемлекеттік бағалы қағаздарды сатуы[1]. 

Қазақстан Ҧлттық банкінің мҥдделендіру мӛлшерлемесі ақша нарығындағы қаржылық операциялардың 

барлық тҥрлеріне пайыз мӛлшерлемесінің белгілеу базасы ретінде қызмет етеді.Ҧлттық банкінің басқару 

қҧрылымы мен қызметін ҧйымдастырудын басқа да мәселелері «ҚР Ҧлттық банк туралы» Заңы және «ҚР 

Ҧлттық банк туралы» ережесі негізінде анықталады.Ҧлттық банкінің ең жоғарғы басқару органы Ҧлттық банк 

тӛрағасымен басқарылатын басқарма болып табылады. Басқарма тоғыз адамнан тҧрады, оның қҧрамына 

Ҧлттық банк тӛрағасы, оның тӛрт орынбасары, Парламент пен Президенттін бір-бір ӛкілі және Қазақстан 

Министрлер кабинетінің екі ӛкілі кіреді. Басқарма мҥшелері ҚР Президентімен бекітіледі. 

2016-2017 жылдар аралығында жҥргізілген Ҧлттық Банктің қалыпты-қатаң ақша-кредит саясатының 

нәтижесінде қолайлы сыртқы және ішкі жағдайлардың ықпалымен инфляциялық ҥрдістердің баяулауы 

байқалды. Шикізат нарықтарындағы ахуалдың тҧрақтануы, сыртқы инфляциялық қысымның әлсіреуі, 

айырбастау бағамының нығаюы инфляция траекториясының тӛмендеуіне ықпал етті.Ҧлттық Банк Қаржы 

министрлігімен бірлесіп 2017 жылы кірістілік қисығын қалыптастыру бойынша жҧмысты жалғастырды. Қаржы 

қҧралдарының кірістілігі бойынша бағдарларды ҧзақ мерзімге (10 жылдан астам) қалыптастыру ҥшін Ҧлттық 

Банктің меншікті портфелінен тамызда 12, 15 және 17 жылдық ҧзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарды 

сатты. Қаржы министрлігі айналыс мерзімдері 2-15 жыл аралығында болатын мемлекеттік бағалы қағаздар 

шығарды. Инфляциялық аяның тӛмендеуі халықтың нақты ақшалай кірісінің теріс серпінінің, реттелетін 

қызметтердің қалыпты ӛсу қарқынының жиынтық әсеріне байланысты болды. Экономиканың және 

тҧтынушылық сҧраныстың ӛсу қарқынының қалпына келуі инфляциялық қысым кӛрсеткен жоқ [2]. 

Ақша-несие саясатының орта мерзімді стратегиясын іске асыру шеңберінде Ҧлттық Банк 2018 жылдан 

бастап инфляция бойынша нысаналы бағдарларды біртіндеп тӛмендете бастайды. Бағдарларды тӛмендету 

экономикадағы қалыпқа келтіру процестерін қолдау қажеттілігі себеп болды. Инфляцияның нысаналы ӛлшемі 

ретінде Ҧлттық Банк тҧтыну бағалары индексінің жылдық кӛрсеткішін пайдаланады. Ақша-несие саясатының 

шараларын талдау шеңберінде инфляцияның тҧтыну бағаларының орташа жылдық және базалық индекстері 

пайдаланылуы мҥмкін.Инфляцияның нысаналы бағдарлары тӛмендегідей деңгейде белгіленеді: 

- 2018 жылдың соңында 5-7 %, 

- 2019 жылдың соңында 4-6 %, 

- 2020 жылдың соңында және келесі жылдары тӛмен, бірақ 4 %-ға жуық. 

- 2018-2020 жылдары кезеңінде нысаналы дәліздің келесі деңгейіне ӛту сатылы болмайды. Ҧлттық Банк 

инфляцияның тӛмендету траекториясын ҥздіксіз дәліз шегінде қамтамасыз етуге тырысады (1-сурет). 

 

http://www.kazenergy.com/2012-06-20-08-42-46/2012-06-29-06-19-22/6301-2011-11-23-10-12-25.html
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Сурет 1 - Ҧлттық Банк инфляцияның тӛмендету траекториясы 

Ескерту: Қ.Р Ұлттық Банк сайтының (www.nationalbank.kz) авторларымен жасалынған 

 

Ҧлттық Банк ақша-несие саясатын инфляциялық таргеттеу режимінде жҥргізуді жалғастырады. 

Экономикасы дамыған, сол сияқты даму ҥстіндегі бірқатар елдердің, оның ішінде шикізатқа бағдарланған 

елдердің тәжірибесіне сҥйене отырып, бҧл режим ӛзін сәтті дезинфляция режимі, яғни инфляция деңгейін 

баяулататын және тҧрақтандыратын режим ретінде кӛрсете білді. 

Қойылған мақсаттарға қол жеткізу ҥшін халықтың және кәсіпкерлік субъектілерінің  болашақтағы 

серпініне қатысты кҥтулерін басқару маңызды талап болып отыр. Қазіргі уақытта олар айтарлықтай тҧрақты 

емес және жекелеген тауарлар немесе кӛрсетілетін қызметтер бағаларының әсеріне тәуелді. Белсенді 

коммуникациялармен бекітілген алға қойылған бағдарларды басшылыққа алу инфляциялық кҥтулерді бекітіп 

қана қоймай, мақсатқа дәлірек қол жеткізуге ықпал ете отырып, Ҧлттық Банкке, жҥргізіліп жатқан саясатқа 

сенімді арттырады. 

Ҧлттық Банктің бағалауы бойынша, 2018 жылы номиналды ЖІӚ ӛсу қарқынына сәйкес кредиттеудің 

орташа ӛсу қарқыны кҥтіледі. Сонымен қатар бҧл ӛсуді тҧрақты ірі және орташа банктердің консервативтік 

кредиттеу саясаты қолдайды. Жиналған мәселелерді шешуді жалғастыру нәтижесінде кейбір банктердің 

кредиттік портфелі тӛмендеуі мҥмкін [3]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтарда 

«Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауында 

Ҧлттық Банк пен Ҥкіметке тҥбегейлі ақша-кредит саясатының жаңа жҥйесін әзірлеуді тапсырды. Мҧндағы 

басты міндет – ақша-несие саясатының ынталандырушы рӛлін қалыпқа келтіру және экономиканы 

қаржыландыруға жекеменшік капитал тарту. Бҥгінде Ҧлттық банк алдында инфляциялық таргеттеу режімін 

дамыту жӛніндегі маңызды міндет тҧр. Орта мерзім ішінде инфляция деңгейін кезең-кезеңмен 3-4 %-ға дейін 

тӛмендетуге қол жеткізуіміз керек [4]. 

Қорыта келгенде, нарыққа ӛту кезінде Қазақстан Республикасы егемен ел ретінде ӛзінің даму жолында 

шетелдермен тӛлем балансы және оның ақша-несие, валюталық саясат, олардың ӛзара байланысы мен даму 

ерекшеліктерін қалыптастыру, нарық талаптарына тҥсіру міндеттерін жоспарға алып, бҧл мәселенің шешілуі 

еліміздің экономикасы мен ертеңі ҥшін ауадай керек екені айқындалды. Макроэкономикалық тепе-теңдіктің 

кейнсиандық ҥлгісі бойынша ақша ҧсынысының ЖҦӚ дамуына ықпалы ең ақырында пайыздық мӛлшерлемесі 

арқылы жҥзеге асады, ал оның нақты кӛлемі ақша-несие саясатымен анықталады. 

Қолданылған әдебиеттер 

1. Ақша, несие, банктер теориясы: Оқулық. - Алматы: «Жеті жарғы», 2011. 

2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің сайты www.minfin.gov.kz. 

3. Қазақстан Республикасының Ҧлттық банк сайты www.national.bank.kz. 

4. Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтарда 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Сабырбек Г. 
Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Международный туризм стал важнейшим источником валютных поступлений для многих промышленно 

развитых и развивающихся государств. Так, например, удельный вес доходов от иностранного туризма в общей 

сумме поступлений от экспорта товаров и услуг в Испании составляет 35 %, Греции 36 %, на Кипре 52 %. В 

большинстве развивающихся стран на долю иностранного туризма приходится 10-15 % доходов от экспорта 

товаров и услуг, однако в ряде стран этот показатель значительно выше. 

На сегодняшний день международный туризм оказывает существенное влияние на политические, 

экономические и культурные связи между народами. Он является своего рода локомотивом и способствует 

диверсификации национальной экономики. Данное обстоятельство обусловливает чрезвычайную актуальность 

развития международного туризма и в Казахстане. 

Согласно статистическим данным на Казахстан, обладающий богатым туристским потенциалом, 

приходится менее 1 % мировых туристских прибытий. В настоящее время страна является донором мирового 

туристского рынка. Так, в 2012 г. из Казахстана с туристскими целями выехали 373,4 тыс. человек. Такая 

ситуация приводит к отрицательному сальдо платежного баланса Казахстана по статье «Туристские услуги». 

Вклад туризма в национальную добавленную стоимость в 2011 г. составил 1,3 % от ВВП, т.е. 364,1 млрд 

тенге, что значительно ниже, чем в развитых странах. Необходимо заметить, что валовая добавленная 

стоимость, создаваемая туризмом, ежегодно увеличивается. При этом ее доля в ВВП за 2007-2011 гг. не 

превышала 1,6 %, что говорит о незначительном вкладе туризма в экономику страны (таблица 1). 

 

Таблицы 1 - Доля валовой добавленной стоимости, создаваемой туризмом в ВВП Казахстана, за период с 2007 

по 2012 гг. 

 

Индикаторы развития 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Валовый внутренний продукт, млрд. 

тенге 

12849,8 16052,9 17007,6 21815,5 27306,6 30218,5 

Валовая добавленная стоимость, 

создаваемая туризмом, млрд. тенге 

211,8 224,9 229,6 259,5 364,1 -* 

Доля валовой добавленной стоимости, 

создаваемой в туризме, в валовом 

внутреннем продукте, процентов 

1,6 1,4 1,4 1,2 1,3 -* 

Примечание. Составлена авторами по данным Агентства по статистике РК за 2007-2012 гг. 

*Данные в официальной статистике отсутствует 

 

Ежегодно казахстанские туристы вывозят из страны 1-1,8 млрд. долларов США, в то время как 

зарубежные туристы ввозят в Казахстан не более 1,3 млрд. долларов США (таблицы 2, 3). 

 

Таблицы 2 - Экспорт внешнеэкономических услуг Казахстана, за период с 2007 по 2012 гг. (млн. долларов 

США) 

 

Экспорт услуг Годы Прирост в 

2012 г. по 

сравнению с 

2007 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Международные поездки 

(объем услуг, предоставленых 

Казахстаном нерезидентам) 

1013,0 1011,6 962,8 1004,8 1208,5 1346,7 +33 % 

Объем услуг, предоставленых 

Казахстаном нерезидентам из 

стран СНГ 

738,2 737,8 720,2 758,6 930,5 1060,9 +44 % 

Объем услуг, предоставленых 

Казахстаном нерезидентам из 

остальных стран 

274,8 273,8 242,6 146,2 278,1 285,9 +4 % 

Всего 3564,3 4425,6 4235,8 4253,3 4472,7 4956,8 +39 % 

Примечание. Составлена авторами по данным Агентства по статистике РК за 2007-2012 гг. 

 

Необходимо констатировать, что объем туристских услуг, предоставленных Казахстаном нерезидентам, 

в 2012 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 33 %, нерезидентам из стран СНГ - на 44 %, а из остальных 

стран - всего лишь на 4 %, что говорит о возрастающем спросе на туристские услуги из стран СНГ. 
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Данные таблицы 9 говорят о ежегодном росте импорта внешнеэкономических услуг. Так, прирост в 2012 

г. в сравнении с 2007 г. составил 65 %. При этом в 2012 г. казахстанские туристы вывезли из страны 1781,7 млн. 

долларов США, преимущественно в страны СНГ (1085,4 млн. долларов США). 

Наибольший пик спроса прослеживается в 2011 г., когда в Казахстан приехало на 65 % иностранных 

граждан больше, чем в 2007 г. Причиной этому послужило проведение в 2011 г. 7-х Зимних Азиатских игр в 

городах Алматы и Астана. Но следует отметить, что начиная с 2008 по 2010 гг. наблюдалось снижение 

иностранного туристского потока. Основные причины - мировой финансовый кризис, высокие цены, а также 

сложность и громоздкость визовой системы. За анализируемый период серьезно подорожали все составляющие 

турпакета - размещение, железнодорожный транспорт, авиаперевозка и т.д. Все это делает предложения 

казахстанских операторов неконкурентоспособными. Например, стоимость стандартного тура на курорт 

«Боровое», расположенного в Акмолинской области, составляет около 1000 долларов США, что сопоставимо 

со стоимостью тура на курорты Турции, с размещением в 3-4-звездочных отелях. 

Последние несколько лет прослеживается тенденция увеличения спроса иностранных туристов на отдых 

в Казахстане. В 2012 г. с целью туризма в Казахстан приехало на 6 % иностранных граждан больше, чем в 2007 

г. (таблица 4). 

 

Таблицы 3 - Импорт внешнеэкономических услуг Казахстана, за период с 2007 по 2012 гг. (млн. долларов 

США) 

 

Импорт услуг Годы Прирост в 

2012 г. по 

сравнению с 

2007 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Международные 

поездки (объем 

услуг, полученных 

Казахстаном от 

нерезидентов) 

1081,9 1077,8 1113,1 1271,6 1610,7 1781,7 +65 % 

Объем услуг, 

полученных 

Казахстаном от 

нерезидентов из 

стран СНГ 

621,3 655,9 739,3 785,7 954,4 1085,4 +75 % 

Объем услуг, 

полученных 

Казахстаном от 

нерезидентов из 

остальных стран 

460,5 421,9 392,8 486,9 656,3 696,3 +46,6 % 

Всего 11729,8 11119,2 10039,5 11334,8 10937,0 12717,3 +8 % 

Примечание. Составлена авторами по данным Агентства по статистике РК за 2007-2012 гг. 

 

Таблицы 4 - Численность резидентов и нерезидентовпо целям поездки за период с 2007 по 2012 гг. (тыс. чел.) 

 

Импорт услуг Годы Прирост в 

2012 г. по 

сравнению с 

2007 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность посетителей резидентов Республики Казахстан, выехавших за границу 

Служебная 198,0 149,1 92,9 81,4 74,0 99,9 -50 % 

Туризм 209,7 188,0 149,0 184,3 289,8 373,4 +78 % 

Частная 3253,6 3977,3 5170,6 5728,5 7641,3 8578,9 +164 % 

Транзит 96,5 15,1 10,3 25,0 15,3 13,3 -86 % 

Всего 4544,4 4329,5 5422,6 6019,2 8020,4 9065,6 +99 % 

Численность посетителей нерезидентов Республики Казахстан, выехавших в Республику Казахстан 

Служебная 241,1 257,1 215,3 210,6 239,4 275,8 +14 % 

Туризм 86,7 90,4 78,9 55,7 238,4 91,8 +6 % 

Частная 2971,6 2706,3 2570,3 2824,8 4119,7 4676,1 +57 % 

Транзит 1421,8 1063,5 939,9 1006,3 1087,7 1119,5 -21 % 

Всего 5310,6 4117,2 3774,4 4097,4 5685,1 6163,2 +16 % 

Примечание. Составлена авторами по данным Агентства по статистике РК за 2007-2012 гг. 
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Другая не менее важная причина снижения иностранного турпотока в Казахстан - дефицит недорогих 

трехзвездочных гостиниц, тем более что многие вновь построенные гостиницы этой категории фактически 

оказываются совсем недешевыми и усугубляют существующие проблемы с размещением. Например, 

Астанинская гостиница «Оазис Инн Астана» (статус — 3 звезды) предлагает номера за 20000 тенге и выше. 

Кроме того, даже за высокую цену гостиницы редко предоставляют условия, соответствующие мировым 

стандартам. По уровню благоустройства около 80 % казахстанских гостиниц не могут получить и 1 звезды. Что 

касается 5 звезд, то такую высокую оценку имеет лишь 1 % гостиниц, которые расположены преимущественно 

в Астане и Алматы [4]. 

Важнейшая составляющая развития международного туризма в стране  выезд казахстанских граждан. 

Необходимо констатировать, что он увеличивается с каждым годом. Так, в 2012 г. прирост потока 

казахстанских туристов за рубеж составил 78 % по сравнению с 2007 г. Анализ показал, что турпоток 

последние годы остается практически неизменным и лишь перераспределяется по разным направлениям. 

Согласно статистическим данным (рис. 1) казахстанские туристы охотно ездят в страны СНГ (РФ, 

Узбекистан, Кыргызстан), а также в Турцию, Китай, ОАЭ, Тайланд, Германию, Чехию, Индию и Болгарию. По 

всем этим направлениям зафиксирован рост потока. Это объясняется, прежде всего, доступными ценами (по 

перечисленным направлениям), а также стабильным интересом к Европе со стороны казахстанцев 

 

 
 

Стремительный скачок спроса со стороны казахстанцев наблюдается по отношению к поездкам в такие 

страны, как Греция, Хорватия и Португалия. Что касается других стран, то (впервые) за анализируемый период 

снижен спрос на поездки в Египет на 82 % (в 2007 г. – 15002 человека, в 2012 г. — 2678 человек). Это 

закономерное явление, обусловленное во многом внутренними проблемами данной страны. В определенной 

степени альтернативами Египту становятся Турция, ОАЭ и Тайланд. 

Необходимо отметить положительную динамику турпотока в Китай, что связано как с развитием шоп-

туризма в регионе, так и с повышенным интересом к стране в целом. 

Чехия остается одним из недорогих, но качественных направлений. Отсюда стабильный рост, который за 

период 2007-2012 гг. увеличился с 2136 до 9450 человек. 

В целом в последнее время произошли качественные изменения в отношении туристов к отдыху. Все 

меньшим спросом пользуются спортивные и экстремальные туры, и все больший интерес вызывают 

экскурсионный туризм и туры к морю в теплые страны. 

Удельный вес прибытий иностранных граждан в Казахстан представлен на рисунке 2. В 2012 г. 

Казахстан посетили туристы более чем из 120 стран мира. Доминирующий туристский поток в Казахстан 

приходится на Российскую Федерацию (22 %), Узбекистан (37 %), Кыргызстан (24 %). Превалирование 

граждан России, Кыргызстана и Узбекистана в общем обслуживании туристов-нерезидентов понятно, так как 

эти страны географически близки и имеют традиционные давние связи. 
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Наличие крупной немецкой диаспоры в республике объясняет факт прибытия в нашу страну туристов из 

Германии (2 %). 

Остальные страны заинтересованы в Казахстане в основном с экономических позиций и с точки зрения 

проводимых мировых знаковых событий. В первую очередь к ним можно отнести такие мероприятия, как 

председательство в 2011 г. Казахстана на Саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ), 7-е зимние Азиатские игры, вокальный международный фестиваль «Азия Дауысы», международный 

кинофестиваль «Евразия» и мн. др. Как было сказано выше, туризм в Казахстане — отрасль с огромным 

потенциалом, но и колоссальными проблемами, основные из которых представлены в таблице 5. 

Несмотря на проблемы развития международного туризма в Казахстане, по данным исследований, 

проведенных Казахстанской туристской ассоциацией (КТА), прогнозируется, что к 2020 г. внутренний туризм в 

Казахстане увеличится на 400 %, а въездной — на 2000 %. По словам экспертов, предполагается, что к 2020 г. 

наши соотечественники и иностранные граждане, которые приедут в качестве туристов, совершат по стране 20 

млн поездок. Скорее всего, КТА в своих прогнозах учитывала перемены в экономической и социальной жизни, 

происходящие в Казахстане в последние годы [5]. Но при нынешней ситуации, чтобы хотя бы приблизиться к 

оптимистичному прогнозу КТА, нужны серьезные конкретные усилия соответствующих государственных 

органов по решению стоящих перед отраслью проблем. 

Важное значение для развития международного туризма имеет также членство РК во Всемирной 

туристской организации. Казахстан вступил в ЮНВТО в 1993 г. в качестве Действительного члена Всемирной 

туристской организации ООН, в состав которой входит 153 страны. С 2007 г. Республика Казахстан является 

членом Исполнительного Совета — руководящего органа данной авторитетной международной организации, 

активно участвует в разработке мировой туристской политики, в принятии ключевых решений по глобальным 

вопросам отрасли. В период со 2 по 9 октября 2009 г. в городе Астане состоялась XVIII Генеральная Ассамблея 

Всемирной туристской организации ООН, в работе которой приняли участие руководители отрасли из 146 

государств — Действительных членов организации, свыше 400 присоединившихся членов, а также 

представители свыше 20-ти международных организаций и мировых СМИ. 

В рамках Ассамблеи состоялись заседания региональных комиссий ЮНВТО для Европы, Америки, 

Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Африки, Южной Азии и Среднего Востока, Исполнительного 

Совета, присоединившихся членов, Комитетов по бюджету и финансам, по восстановлению, 7 пленарных 

заседаний и заседаний Межгосударственного совета по туризму стран СНГ и стран-участниц проекта ЮНВТО 

по развитию туризма на Великом Шелковом пути. 

В рамках программы ЮНВТО на 2010-2013 гг. поддержаны меры по достижению трех стратегических 

целей: конкурентоспособность, устойчивость и партнерство. Программа действий направлена на продвижение 

в таких областях, как стандарты и качество, инновации, разработка новых туристских продуктов и управление 

туристскими направлениями в туризме. 

Приоритетами для ЮНВТО определены интенсификация и расширение деятельности в государственной 

политике, законодательстве и укреплении мирового туристского потенциала. 

Одним из ключевых вопросов, рассматриваемых на Ассамблее, стала инициатива Казахстана по 

Шелковому пути; по итогам обсуждения была принята Астанинская Декларация по Шелковому пути, 

поддержанная руководством ЮНВТО, странами участницами проекта, всеми заинтересованными 

международными структурами. 
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Также одним из важнейших событий Генассамблеи явилась резолюция в поддержку инициативы 

Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева по провозглашению 29 августа Всемирным днем отказа от 

ядерного оружия в формате ООН. Впервые в истории ЮНВТО Генеральная Ассамблея по туризму проведена с 

применением новой информационно-медийной стратегии, нацеленной на максимальное освещение этого 

события в Казахстане как на местном, так и на глобальном уровне. В работу были вовлечены журналисты 

известных телекомпаний мира — CNN, BBC, Aljazeera, France Press, EFE (главное агентство новостей Испании 

и Латинской Америки), Turbo, Daily Travel News. 

В благодарность за высокую организацию Генеральной Ассамблеи делегатами была принята резолюция 

Ассамблеи № 583 «О благодарности принимающей стороне». Ассамблея стала ярким международным 

событием, участники которого единодушно определили Казахстан новым туристским направлением в мире [6]. 

Работа и итоги Генеральной Ассамблеи в Казахстане освещены в авторитетных мировых СМИ и 

всемирной сети Интернет. Более 200 тысяч ссылок на информацию о данном глобальном мероприятии и 

Казахстане в целом внесли неоценимый вклад в продвижение имиджа Казахстана, способствовали раскрытию 

его потенциала и туристских возможностей для мировой общественности, обеспечили максимальную рекламу 

нашей стране как новому перспективному туристскому направлению. 

В рамках международной туристской выставки в Берлине ITB-2014 прошла встреча министров туризма 

стран Шелкового пути, в ходе которой председатель комитета МИНТ (Министерства индустрии и новых 

технологий) Казахстана сообщил о том, что Казахстан планирует в ближайшее время упростить визовый режим 

почти с 40 странами мира для интуристов, которые приедут на EXPO-2017. 

Помимо этого, в рамках пилотного проекта регистрацию иностранцев, прибывающих на EXPO-2017, 

предлагают проводить в отелях по месту жительства. Стоит отметить, что выдача виз по прибытии была 

успешно введена в таких странах Шелкового пути, как Грузия (91 страна), Армения (87 стран), Кыргызстан (40 

стран) и Таджикистан (80 стран). 

На 48-й Всемирной туристской бирже ITB-2014 с 5 по 9 марта более 180 стран представили около 11 

тысяч стендов. Казахстанскую делегацию возглавлял министр индустрии и новых технологий РК. В ходе 

встречи министров туризма стран Шелкового пути все присутствовавшие согласились с тем, что для наиболее 

полного раскрытия потенциала развития туризма по проекту «Коридоры наследия Шелкового пути» 

необходимо прилагать совместные усилия, целью которых станет создание единой визы Шелкового пути. 

В настоящий момент развитию этого направления препятствуют сложные визовые системы, высокая 

стоимость и неэффективные процедуры подачи заявлений на предоставление визы. В рамках подготовки к 

проведению EXPO-2017 в Астане уже проходит работа по упрощению визового режима. 

Также в ходе переговоров казахстанской делегации с руководством ЮНЕСКО, ЮНВТО и Всемирной 

ассоциации гидов и экскурсоводов была заключена договоренность о проведении тренинга по подготовке гидов 

и экскурсоводов по Шелковому пути в Алматы. Кроме того, планируется выпустить учебное пособие для 

подготовки специализированных гидов по Шелковому пути. 

Проект «Коридоры наследия Шелкового пути» предоставляет Казахстану и другим участвующим 

странам возможность осуществлять развитие туризма таким образом, чтобы они могли демонстрировать и 

сохранять свои выдающиеся культурные и природные богатства. В настоящее время ведется работа по 

включению указанного проекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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В ходе выставки генеральный секретарь Всемирной туристской организации ЮНВТО отметил, что 

проведение EXPO-2017 в Астане должно привести к увеличению притока туристов в Казахстан, и подчеркнул, 

что ЮНВТО намерено поддержать Казахстан в этом вопросе. Между ЮНВТО и МИНТ РК был подписан 

меморандум о сотрудничестве в области туризма в рамках EXPO-2017. 

В целом уже сейчас можно говорить о положительных тенденциях развития международного туризма в 

стране. Но объем изменений, в которых нуждается туризм Казахстана, не может быть реализован в короткие 

сроки. Существует большое количество проблем, препятствующих нормальному ходу реформ. Поэтому на 

сегодняшний день надеемся, что все реформы будут результативными, и уровень развития туристской отрасли 

РК в скором времени будет соответствовать ее потенциальным возможностям. 
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С развитием общества развиваются новые программы, идеи, социальные отношения.  В связи со 

спецификой каждой цивилизации формируются механизмы государственного управления. В настоящее время 

эпоха инновационных технологий, его роль в жизни государства значительно увеличивается, так как растет 

степень интеграции информационных технологий в сфере государственного управления. 

В своем Послании народу Казахстана «Нурлыжол – путь в будущее» Президент страны Нурсултан 

Назарбаев обозначил задачи укрепления экономики, повышения благосостояния народа и в качестве главного 

вектора развития страны в ближайшем будущем определил Новую экономическую политику, которая является 

глобальным шагом на пути вхождения в число 30 самых развитых стран мира. 

В этой связи эффективная кадровая политика, определяющая основные подходы, принципы и 

направления работы по развитию и наращиванию кадрового потенциала государства, является ключевым 

фактором роста конкурентоспособности Казахстана, его экономики и благосостояния граждан. 

Профессионализация системы государственной службы, основанная на принципах меритократии, 

эффективности, результативности и подотчетности обществу будет способствовать в обеспечении 

конкурентоспособности системы государственного управления и качественного оказания государственных 

услуг населению. 

Одним из направлений новой модели государственной службы является совершенствование процесса 

управления персоналом государственной службы, которое предусматривает широкое использование 

возможностей "электронного правительства" в деятельности кадровых служб государственных органов.  

Для эффективной работы управления персоналом необходим системный подход по всем направлениям 

деятельности. Это – подбор, адаптация, обучение, оценка, развитие и мотивация персонала. И во всех случаях 

требуются данные фактического учета кадровой службы. Только автоматизация работы управления персоналом 

даст возможность хранить и обрабатывать большее количество информации о государственных служащих и 

кандидатах на должности, качественно выполнять возложенные на кадровые службы обязанности.  

В Казахстане сложилась отличная карьерная модель государственной службы. Мы успешно создаем 

условия для объективно одарѐнных и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем имели шанс занять высокое 

общественное положение в условиях свободной конкуренции. 

И нашей основной задачей становится необходимость формирования нового типа работника. 

Государственного служащего способного в рамках закона и своей компетенции соблюдать и активно защищать 

права и свободы человека и гражданина, нести ответственность за свои действия и поступки, проявлять 

самостоятельность и творческий подход. Быть законопослушным и дисциплинированным, предприимчивым и 

готовым пойти на оправданный риск. Осуществлять выработку и практическое применение нравственных 

критериев оценки работников. Создавать здоровый морально-психологический климат в коллективе и 

этическое образование кадров.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Одним из органов которые занимаются вопросами управления персоналом на государственной службе 

является центральный уполномоченный орган Агентство Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции и его территориальные подразделения. 

Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции по 

Актюбинской области (далее - Департамент) осуществляет свою деятельность в соответствии со 

стратегическим кооперационным планами и протокольными поручениями Агентства. 

К числу основных задач департамента относятся: 

1) реализация в пределах соответствующей административно-территориальной единицы 

государственной политики в сферах государственной службы, предупреждения коррупции, оценки и 

государственного контроля за качеством оказания государственных услуг; 

2) координация деятельности территориальных подразделений центральных государственных органов и 

их ведомств, исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, организаций в вопросах 

соблюдения законодательства о государственной службе и государственных услугах, предупреждения 

коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; 

3) формирование антикоррупционной культуры и системы предупреждения коррупции. 

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной 

службе", граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на государственные должности корпуса «Б» 

после прекращения государственной службы, проходят следующие этапы отбора: 

тестирование в порядке, определенном уполномоченным органом по делам государственной службы; 

оценку личных качеств с получением заключения в уполномоченном органе по делам государственной 

службы; 

общий конкурс на занятие административной государственной должности корпуса «Б». 

Приказом уполномоченного органа по делам государственной службы от 29 декабря 2015 года № 12 

утверждены новые Правила, программы и организация тестирования административных государственных 

служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей. 

Согласно Правилам тестирование кандидатов на занятие административных государственных 

должностей корпуса «Б» на знание государственного языка и законодательства Республики Казахстан состоит 

из трех программ. 

Первая программа: включает в себя 10 законов, на 115 минут, значения прохождения тестирования – не 

менее 102 правильных ответов от общего количества вопросов (145 вопросов) по всем нормативным правовым 

актам и не менее 5 правильных ответов по каждому нормативному правовому акту. Перечень законов 

необходимых на сдачу тестирования по первой административной программе на занятие вакантной или 

временно вакантной должности корпуса "Б" представлен ниже в  

Первая административная программа на занятие вакантной или временно вакантной  должности корпуса 

"Б" 

Вторая программа: состоит из 9 законов на 105 минут, пороговый балл прохождения тестирования – не 

менее 78 правильных ответов от общего количества вопросов (130 вопросов) по всем нормативным правовым 

актам и не менее 5 правильных ответов по каждому нормативному правовому акту. Перечень законов 

необходимых на сдачу тестирования по второй административной программе на занятие вакантной или 

временно вакантной  должности корпуса "Б". 

Вторая административная программа на занятие вакантной или временно вакантной  должности корпуса 

"Б" 

Третья программа: включает в себя 7 законов, дается 85 минут, значения прохождения тестирования – 

не менее 50 правильных ответов от общего количества вопросов (100 вопросов) по всем нормативным 

правовым актам и не менее 5 правильных ответов по каждому нормативному правовому акту. Перечень законов 

необходимых на сдачу тестирования по третьей административной программе на занятие вакантной или 

временно вакантной  должности корпуса "Б" (смотреть таблицу 3). 

Третья административная программа на занятие вакантной или временно вакантной  должности корпуса 

"Б" 

При прохождении тестирования на знание законодательства с результатами выше пороговых значений, 

кандидат в течение 20 минут допускается к тестированию на автоматизированную оценку личных качеств. 

В рамках автоматизированной оценки личных качеств выявляется уровень развития у кандидатов: 

инициативности, коммуникативности, аналитичности, организованности, этичности, ориентации на качество, 

ориентации на потребителя и нетерпимости к коррупции. 

По результатам тестирования на знание законодательства выдается сертификат, по результатам оценки 

личных качеств – заключение. 

Сертификат и заключение действуют в течение года и являются неотъемлемыми документами для 

участия в третьем этапе – общем конкурсе, проводимым государственным органом в форме собеседования. 

Собеседование проводится государственным органом, имеющим вакантные и временно вакантные 

административные государственные должности корпуса "Б" согласно "Правилам проведения конкурсов на 

занятие административной государственной должности корпуса «Б»" и обеспечивает конституционное право 

граждан Республики Казахстан на равный доступ к государственной службе. Государственный орган, 

объявивший конкурс, формирует конкурсную комиссию, решение которой является основанием для принятия 
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на вакантную должность либо отказа в принятии на такую должность. Конкурс бывает двух видов (внутренний 

и внешний) и состоит из следующих этапов: 

1) публикация объявления о проведении конкурса; 

2) прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе; 

3) создание конкурсной комиссии государственного органа либо единой конкурсной комиссии; 

4) рассмотрение документов участников конкурса на соответствие установленным квалификационным 

требованиям к административной государственной должности корпуса «Б»; 

5) собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией государственного органа; 

6) заключение конкурсной комиссии государственного органа. 

В случаях реорганизации или ликвидации государственного органа, объявленный конкурс подлежит 

отмене на любом этапе его проведения. 

Достижение основных целевых индикаторов, предусмотренных в стратегическом плане Агентства в 

Актюбинской области по итогам 9 месяцев 2017 года выглядит следующим образом: 

- чистая сменяемость государственных служащих (уход с системы государственной службы) – 7,4% 

вместо 6,2% предусмотренных; 

- доля конкурсов (внутренних и общих), проведенных с участием наблюдателей и экспертов – 

99,6%вместо 62%; 

- доля исполненных рекомендаций Совета по этике– 97,5% вместо 77%; 

- доля лиц из числа обратившихся за защитой своих прав, чьи права восстановлены по итогам проверок 

за соблюдением законодательства о государственной службе– 40% вместо 42%; 

- доля исполненных предложений и представлений, внесенных в государственные органы по итогам 

проверок за соблюдением законодательства о государственной службе– 97,5% вместо 77%; 

- доля государственных услуг, охваченных общественным мониторингом качества оказания 

государственных услуг по государственному социальному заказу от общего количества государственных услуг, 

оказываемых в области – 11% вместо 7,4%; 

- доля восстановленных прав услугополучателей по итогам выявленных в ходе проверок нарушений по 

обращениям– 66% вместо 73%; 

- доля исполненных рекомендаций, внесенных по итогам внешнего анализа коррупционных рисков- 87% 

вместо 71%; 

- доля граждан, выразивших готовность внести личный вклад в снижение уровня коррупции – 70% 

вместо 55%; 

- восприятие населением уровня коррупции – 57% вместо 71%. 

По линии прохождения государственной службы состояние на 1 октября 2017 года штатная численность 

госслужащих составила 4735 (МИО – 2665, ТП ЦГО – 2070) единиц, фактическая численность – 4367 (МИО – 

2431, ТП ЦГО – 1936) человек или 92,2% от штатной численности, доля вакансий – 7,8%. 

Средний возраст госслужащих – 38,5 лет, средний стаж госслужбы – 10,7 лет, средний стаж в 

занимаемой должности – 4,1 года. 

С начала текущего года из системы государственной службы уволились 196 лиц или 7,4%. 

Анализ чистой сменяемости показал, что 37 государственных служащих уволились в связи с уходом в 

частный сектор, 19 - в связи с уходом в организации квазигосударственного сектора, 22 - в связи с уходом в 

организации, финансируемые за счет госбюджета, 118 - в связи с иными причинами. 

Основными причинами оттока кадров из среднего и низкого звена системы государственной службы 

является низкая заработная плата, высокая загруженность и переработка. Этому свидетельствует итоги 

результатов анкетирования уволившихся лиц.   

Так, из 190 опрошенных 44 уволились с работы в связи с низкой заработной платой, 21 – из-за высокой 

загруженности, 23 – в связи с переездом в другой населенный пункт, 5 – в связи с замужеством, 3 - в связи с 

отсутствием собственного жилья, 94 – по иным причинам (по собственному желанию). 

148 респондентов или 78,0% ответили, что часто и редко задерживались на работе и работали в 

выходные дни и болшинство ответивших на этот вопрос отметили, что при этом им не предоставлялся другой 

день отдыха и не производилась оплата в соответствии с трудовым законодательством. 

Проведенный постмониторинг на предмет трудоустройства уволившихся лиц из системы 

государственной службы показал, что 135 лиц или 68,8% трудоустроились в различные сферы деятельности, в 

том числе 26 лиц или 20,0% занимают руководящие позиции. 

При этом, необходимо отметить,что по образованию и опыту работы основная часть госслужащих 

вполне может работать в сферах, являющихся наиболее высокооплачиваемыми. Эта сфера промышленности – 

165 779 тыс.тенге, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - 194 351 тыс. тенге, 

профессиональная, научная и техническая деятельность -103,8 тыс.тенге, финансовая и страховая деятельность 

- 121,8 тыс.тенге, информация и связь - 117,5 тыс. тенге, операции с недвижимым имуществом-249,7 тыс.тенге. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что высокая сменяемость в Актюбинской области в 

основном обусловена не конкурентоспособностью заработной платы госслужащих и наличием большого числа 

предложений на рынке труда. 
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Департаментом реализовываются мероприятия,  направленные на снижение уровня текучести кадров, а 

именно проводятся рейды в государственные органы с целью недопущения переработки государственных 

служащих.  

Государственными органами области проведено (завершенные конкурсы) 959 конкурсов на занятие 

вакантных административных должностей (общий – 1538, ТП ЦГО – 579). 

По итогам проведенных всех конкурсов по 524 вакансиям были определены победители (общий – 857, 

ТП ЦГО - 333). 

Остальные 435 вакансии не были замещены (общий – 681, ТП ЦГО - 246), в том числе в связи с 

отсутствием участников конкурсов - 352 или 80,9%, с несоответствием кандидатов квалификационным 

требованиям - 6 или 1,4%, по причине отсутствия кандидатов получивших положительное решение конкурсной 

комиссии – 11 или 2,5%, по иным причинам – 9 или 2,0%(неявка, отказ от должности). 

Доля участия наблюдателей и экспертов на заседаниях конкурсных комиссии составила 99,6%.  

Доля назначенных на вышестоящие должности по итогам внутренних конкурсов составила 51,7%. 

При согласовании общих конкурсов Департаментом проводится анкетирование со служащими госоргана, 

которые соответствовали квалтребованиям, но не участвовали во внутренних конкурсах. Так 48,6% 

опрошенных ответили, что их не интересует карьерный рост, 9,8% в связи с тем, что временная должность, 

27,1% называют разные причины (собираются в декретный отпуск, вышла с декретного отпуска, не готов 

занять вышестоящую должность и т.д.) 

Количество госслужащих, проходящих испытательный срок – 186 лиц (МИО-136, ТП ЦГО-50), успешно 

прошли 441 человек (МИО-295, ТП ЦГО-146). 

К 387 (МИО - 264, ТП ЦГО – 123)служащим, впервые принятым на государственную службу 

установлено наставничество. 

С начала 2017 года Департаментом проведено тестирование 2130 кандидатов на занятие 

административных государственных должностей, из них 808 или 37,9% получили результаты тестирования 

выше пороговых значений, также проведено тестирование 1380 кандидатов, впервые поступающих на  

правоохранительную службу, из них 464 или 33,6% получили результаты тестирования выше пороговых 

значений. 

1260 человек прошли тестирование на оценку личных качеств, в том числе 803 - на занятие 

административных государственных должностей, 457 - на  правоохранительную службу. 

За текущий год обучению подлежат 964 человека (МИО) (повышение квалификации – 661, 

переподготовка - 303), из них обучение прошли 863 (повышение квалификации – 633, переподготовка - 230). 

Охват обучением составил 89,5%. Также обучение прошли 274 госслужащих ТП ЦГО (повышение 

квалификации – 74, переподготовка - 200). 

Повысили квалификацию через прохождение стажировок 146 госслужащих в различных 

государственных органах (МИО – 111, ТП ЦГО – 25). 

Прошли оценку 3229 (МИО - 1868, ТП ЦГО – 1361) государственных служащих из 3385  подлежащих 

или95,4%, из них получили оценку «превосходно» - 45 (МИО – 21, ТП ЦГО – 24)госслужащих или 

1,4%,«эффективно» - 2799 (МИО – 1555, ТП ЦГО – 1244)или  86,7% , «удовлетворительно» - 385 (МИО – 

292, ТП ЦГО - 93) или 11,9%. 

Проведена определенная работа по организации и проведению комплексной аттестации госслужащих 

корпуса «Б», итоговая информация направлена в Агентство. 

Интервью в комиссиях второго и третьего уровнях прошли в общей сложности 1774 госслужащих 

корпуса «Б», по итогам которого приняты следующие решения: 

соответствуют занимаемым должностям – 1666 служащих (94,0%); 

рекомендованы к повышению – 104 служащих (5,9%); 

рекомендованы к понижению – 3 служащих (0,2%); 

рекомендованы к увольнению – 1 служащих (0,1%). 

На сегодняшний день 53 (49,0%) решений аттестационных комиссии  исполнены, в том числе 30 

служащих повышены в должности, 1 - понижен, 1 - уволен и 21 - отказались от предложенной вышестоящей 

должности.  

55(51,0%) решений не исполнены, в том числе: 

в связи с отсутствием вакантной должности – 44 (80,0%), 

(справочно: по второму уровню (областная аттестационная комиссия) -19, по третьему уровню: г.Актобе 

– 11, Хромтау – 5, Айтекеби – 3, Байганин – 3, Мартук – 2, Темир - 1) 

в связи с увольнением по собственному желанию – 8 (14,5%),  

по другим причинам – 3 (5,5%). 

Сегодня одним из важных направлении работы является внедрение ИИС «Е-қызмет». Департаментом 

ведется работа по обеспечению высокой активности госорганов в работе ИИС «Е-кызмет». 

Согласно данным мониторинга активности государственных органов, проведенного АО «НЦУП» доля 

документов обработанных в системе «Е-қызмет» в автоматическом режиме – 48%, среднее количество 

документов обработанных в автоматическом режиме в системе «Е-қызмет» на одного сорудника составила – 

1,22 (6 позиция по республике). По данному показателю наблюдается положительная динамика, так если в 1 
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квартале количество документов обработанных в автоматическом режиме в системе «Е-қызмет» на одного 

сорудника составляла – 0,43, во 2 квартале – 1,15, в 3 квартале – 1,22. 

Сегодня Департаментом все документы кадрового делопроизводства, направляемые государственными 

органами, в том числе согласование проектов квалификационных требований, конкурсов, переводов, планов 

ротации рассматриваются исключительно в рамках ИИС «Е-қызмет». 

При эксплуатации системы возникают ряд проблемных вопросов, решение которых приведет к 

повышению уровня доли документов, обработанных в автоматическом режиме.  

Во-первых, на сегодняшний день не все государственные органы имеют доступ к системе «Е-қызмет», 

это связано с технической невозможностью подключения к VPN каналам (все сельские округа -147 госорганов, 

789 государственных служащих).  

В настоящее время для поддержания активности этих госорганов в системе, вход в систему 

государственных служащих сельских округов обеспечивается посредством кадрового работника единой 

службы управления персоналом аппарата района. 

Во-вторых, регидность (жесткость) системы. 

Присутствие человеческого фактора допускает введение в систему ошибочных или некорректных 

документов, а отсутствие возможности их корректировки снижает активность.  

К примеру, для того чтобы откорректировать приказ о принятии на работу нужно его полностью 

аннулировать и заново набирать новый, а если после него были введены и другие документы, то их всех нужно 

тоже аннулировать и заново набирать и все это нужно выпонять в ручном режиме. Тем самым, эффективность 

работника и активность работы в автоматическом режиме снижется. 

В третьих, при согласовании квалификационных требований в системе периодически возникают 

вопросы, касательно требования по образованию. 

Так, при создании письма государственными органами для согласования проекта приказа 

квалификационных требований в графе «Специальность» доступны только такие специальности, которые 

указаны в классификаторе специальностей высшего и послевузовского образования РК утвержденный 

приказом председателя комитета по техническому регулированию и метрологии №131-од от 20.03.2009 года. 

На практике встречаются специальности, которые отсутствуют в классификаторе, к примеру, 

«зоотехния», «международные экономические отношения» и др., что в свою очередь затрудняет проведение 

процедуры согласования и в дальнейшем при проведении конкурсов на данные должности система будет 

уведомлять о несоотвтествие кандидата к утвержденным квалификационным требованиям.  

В связи с этим, для повышения активности работы в системе Департаментом предлагается 

предусмотреть возможность ручного ввода специальности, отсутствующие в классификаторе, также расширить 

перечень документов, которые подлежат удалению, корректировке в системе «Е-кызмет». 

За 25 лет Независимости Республика Казахстан показала себя на международной арене как политически 

развитое, экономически стабильное государство. На данный момент Современный Казахстан, успешно 

преодолевает трудности переходного периода, ставив перед собой новые цели, направленные на дальнейшую 

интеграцию в мировую экономику, повышение конкурентоспособности страны и качественное улучшение 

жизни казахстанцев.  

В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы эффективности государственного 

управления как важнейшего фактора, обеспечивающего дальнейший рост экономики и неуклонность курса 

демократизации нашего общества.  

Таким образом, необходимо учесть тот факт что развитие инновационных технологии, улучшение 

социального состояния населения Республики Казахстан не оставляет возможным как раньше применять 

"устаревшую" систему управления государственными служащими. Думаю что реформирование системы 

управления государственными служащими даст положительный результат во всех направлениях данной 

системы. Реформация государственной службы  это постепенное и целенаправленное изменение мышления и 

подхода к работе с помощью действенных механизмов управления. 
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Сембаева А.Қ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қҧрылыс саласы қазіргі таңдағы Қазақстан экономикасындағы барынша қарқынды дамып келе жатқан 

сала. Жаңа ӛнімдер мен жаңа технологиялардың пайда болуына ықпал ететін ғылыми-техникалық прогресс 

капитал бағасының арзандауына ықпалын тигізеді. Экономиканың әртҥрлі салаларында және ғылыми-

техникалық прогрестің әртҥрлі жағдайларында жағдай әртҥрлі қалыптасуы мҥмкін.  

Қҧрылыс - ӛндірістік және ӛндірістік емес мақсаттағы негізгі қорларды жасау жӛніндегі қызмет. Жаңа 

қҧрылыстарды салу және қолданыстағыларды ӛзгерту, қҧрылыс материалдарын, бҧйымдары мен 

конструкцияларын жасау болып табылады. 

Қҧрылыс қызметтері нарығында бәсекелік қатынастарды жҥзеге асырудың негізгі тетігі мердігерлік 

тендерлер мен инвестициялық конкурстар болып табылады. Тендер – аукционға ҧқсас, белгілі бір тәртіппен 

ӛткізілетін қҧрылыс компанияларының арасынан қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізушіні таңдап алу ҥрдісі. 

Тендерлер келісім-шартқа сәйкес алған міндеттемелерін орындауға материалдық тҧрғыдан кепілдік 

беретін жҧмысты орындаушыларды конкурстық негізде іріктеудің негізгі әдісі болып табылады. Тапсырыс 

берушілер баға, сапа, мерзім кӛрсеткіштері арқылы келісім-шарттардың немесе мәмілелердің неғҧрлым тиімді 

шарттарына қол жеткізеді. Тендерлік әдісті пайдаланудың негізгі артықшылығы – бәсекелестік жағдайын 

туғызу. Сол арқылы, бірнеше жеткізушілер мен мердігерлерді тарту кезінде қҧрылыс қызметтері нарығындағы 

монополиялық жағдайды жоюға мҥмкіндік бар. Мҧндай жағдайда қҧрылыс жҧмыстарының бағасын 

арзандатуға, ғимараттар мен қҧрылғыларды жобалау мен қҧрылысын жҥргізуге кететін уақытты қысқартуға, 

атқаратын жҧмыстардың сапасын арттыруға болады. Сонда да кӛптеген инвесторлар тапсырыстарды ӛздерінің 

тікелей қатынастардағы, жергілікті мердігерлік ҧйымдарына беруде, себебі инвесторлар бӛгде ҧйымдарға, 

сырттан келген мердігерлерге толық сенбейді немесе мердігерлердің біліктілік деңгейі белгісіз, тапсырыс 

берушінің тендерлерді ҧйымдастырудағы тәжірибесі аз, ҥміткерлерді алдын-ала жіктеу тәжірибесінің 

қолданылмауы, «сыбайластық» және басқа жағдайлар әсерін тигізеді.  Сондықтан, мердігерлік қҧрылыс 

ҧйымдарының ӛздері тендерлер мен конкурстарға қатысуда толық тәжірибе жинақтамаған, олар ӛздерінің 

конкурсқа ҧсынып отырған шарттарын тиімді тҥрде, анық жеткізе алмайды. 

Елбасының «Қазақстан 2050» Стратегиялық бағдарламасының елімізде қҧрылыс саласын дамытуда 

бәсекелік қабілеттілігін арттыру маңыздылығы уақыт ӛткен сайын айқын аңғарылады. Қҧрылыс жобаларын 

жҥзеге асыру ӛңірлердегі индустриялық-инновациялық дамуға жаңа серпін берумен бірге, экспорттық 

мҥмкіндікті арттырса, халықтың энергетикалық тәуелсіздігіне қол жеткізу мен индустриялық аймақ қҧруға 

қатысты мәселенің оң шешілуіне бірден-бір негіз қалап отыр. Демек, инновациялық бағыт арқылы әлеуметтік-

экономикалық дамуға қеңінен жол ашылып, халықтың  дағдарыс салқынын сезінбеуіне керісінше әлеуметтік 

жағдайдың оң шешілуіне мҥмкіндік туатынын кӛреміз.  

Қазіргі таңда қҧрылыс қызметтері саласындағы бәсекелестік ҧлттық деңгейге дейін кӛтеріліп, 

халықаралық қҧбылысқа айналды. Қазақстан Республикасының халықаралық экономикалық қауымдастық 

аясына интеграциялануы, экономиканың қарқынды дамуы Астана, Алматы және басқа қалалардағы ірі қҧрылыс 

нысандарын жобалауға және салуға кӛптеген шетелдік қҧрылыс компанияларын, инженерлер мен мамандар 

тартылды. Инжинирингтік қызметтер мен қҧрылыс жҥргізуге байланысты тапсырыстардың ауқымды кӛлемі 

шағын зауыттар, фабрикалар, қоймалар, дҥкендер, кеңселер және тҧрғын ҥйлер салуға қатысты қарапайым 

міндеттердің ҥлесіне берілді [1].  

Бәсекеге қабілеттілік = сапа + баға + қызмет кӛрсету. Бәсекеге қабілеттілікті басқару, яғни тӛменде 

айтылғандардың тиімді қатынасын қамтамасыздандыру: сапаны жоғарылату, ӛндіріс шығындарын кеміту, 

ҥнемдеу мен сатудан кейінгі қызмет кӛрсетуді жеделдету [2].  

Қҧрылыс саласындағы жобалардың сапасын кӛтеруге ең алдымен елімізде қабылданған 2015-2019 

жылдарға арналған «Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық дамуының мемлекеттік 

бағдарламасы», сондай-ақ «Ӛнімділік-2020» бағдарламалары ықпалын тигізеді. Сонымен бірге, отандық 

қҧрылыс компаниялары шетелдік алдыңғы қатарлы қҧрылыс ҧйымдарымен қарым-қатынас жасауы тиіс, 

олардың осы салада жинақталған озық тәжірибелері мен білімдерін, жаңа технологиялары мен менеджментін 

ҥйренуі қажет. Прогрессивті технологияларды игеру арқылы отандық қҧрылыс кәсіпорындары отандық 

қҧрылыс материалдарымен қамтамасыз етіледі, ол ӛз кезегінде қҧрылыс ӛнімінің ӛзіндік қҧнының тӛмендеуіне 

жол ашады. Сол арқылы салынатын тҧрғын ҥй бағасы тҧрақталып, тҧрғындардың кӛп бӛлігін тҧрғын ҥймен 

қамтамасыз етуге мҥмкіндік туады [3].  

Қҧрылыс кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілік тетіктерін дамыту – бҧл кӛрсетілетін қызметтердің 

нарық шарттарына сәйкестігін, ӛзінің техникалық, сапалық және экономикалық қасиеттері арқылы ғана емес, 

ӛнімді ӛткізудің коммерциялық және басқа қасиеттері (мысалы, тарифтер деңгейі, жеткізу мерзімі, сатудан 

кейін қызмет кӛрсету, жарнама да клиенттердің нақтылы талаптарына жауап беретіндігін кӛрсететін кӛпқырлы 

тҥсінік). Белгілі бір сала немесе кәсіпорын деңгейіндегі бәсекеге қабілеттілікті мына кӛрсеткіштердің негізінде 

бағалауға болады: еңбек ӛнімділігі; еңбек ақы тӛлеу мӛлшері; капитал сыйымдылығы; саланың даму деңгейінің 

ҧлттық шаруашылықтың жалпы даму деңгейіне сәйкестілік дәрежесі; ӛнімнің бағасының серпіні; ӛнімнің 

техникалық дәрежесі мен ғылыми сыйымдылығы; ӛнімді ӛз бетінше игеру мен оның ҧлғаймалы ӛндірісіне 
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қажетті білімдер мен ғылыми жетістіктердің жиынтығы; ғылыми және жобалау – конструкторлық қызметтерін 

жҥзеге асыруға қажетті технологиялық жетістіктердің кӛлемі; саланың экспортқа бағытталуы немесе 

импорттық тәуелділігінің дәрежесінің болуы. 

Қазіргі уақытта қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізу нарығында беделі биік, белгілі қҧрылыс компаниялары 

санаулы. Олардың арасында «ABS Group», «Азбука жилья», «Әлем қҧрылыс», «Базис-А», «СМР Павлодар», 

«Геостройсервис» және т.б.  компаниялары қҧрылыс жҧмыстарының кӛлемі, сапасы және бағалары негізінде 

кӛшбасшылар қатарында. 

Бҥгінгі таңда Қазақстандық қҧрылыс компанияларының арасындағы неғҧрлым танымал қҧрылыс 

компаниялары ӛздерінің бҧрыннан қалыптасқан беделдерін барынша пайдалана отырып, тендерлерді ҧтуға ӛз 

кҥш-жігерін салуда. 

Қҧрылыс компаниялары ҥшін бәсекеге қабілеттілікті арттырудың тиімді қҧралдарының бірі – 

стандарттау жӛніндегі халықаралық ҧйымның (ISO) қабылданған халықаралық стандарттары негізінде 

қҧрылған сапа менеджменті жҥйесі екені белгілі. 

Қҧрылыс компаниясының бәсекелік қабілетін қамтамасыз ету ҥшін стратегиямен қатар тактикалық 

мәселелер шешілу қажет. Әртҥрлі қызметпен айналысатын фирмалардың бәсекеге қабілетін басқаруға қажетті 

тактикалық және стратегиялық кӛрсеткіштердің қҧрамы бір-біріне ҧқсас болмайды. Сондықтан, қҧрылыс 

компаниясының бәсекеге қабілетін қолдауға қажетті бәсекелік артықшылықтарды қалыптастыруға байланысты 

тактикалық мәселелердің мазмҧнын қҧрайтын әлеует факторларын басқарудың ерекшеліктерін қарастырамыз. 

Кәсіпорындардың қҧрылыс саласында бәсекелік қабілеттілігін бағалау кӛрсеткіштерінің жҥйесі келесі 

қағидалардан тҧрады:  

- бағалау кӛрсеткіштерінің объективтілігі, олар тендерлердің нәтижелері бойынша алынған нақты 

статистикалық мәліметтердің негізінде қалыптасуы керек; 

- бағалаудың сан тҧрғысынан айқындылығы, оның экономикалық мәні қҧрылыс компаниясын басқару 

жҥйесіндегі қолданылуға тҥсініктілігі және жеткіліктілігіне негізделген; 

- бағалау тәртібінің бір-біріне қарама-қарсы болмауы, ол ҥшін қҧрылыс қызметтері нарығының 

ӛзгешеліктерін ескере отырып, жоғары технологиялық салаларда қызмет атқаратын кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттілігін бағалаудың теориясы мен әдістемесін қолдану қажет; 

- кез-келген қҧрылыс компанияларында қолдануға болатын бағалау аппаратының әмбебап болуы; 

- кӛрсеткіштердің динамикалылығы, біртіндеп жинақталатын ақпараттардың негізінде оларды қайта 

қарау мҥмкіндігін беруі; 

- мәліметтерді жинақтаудың қарапайымдылығы, арнайы зерттеулерге жҥгінбей, қолда бар ақпараттардың 

негізінде есептеудің қарапайым, оңтайлы болуы. 

Қҧрылыс компаниясының бәсекеге қабілеттілігін дамытуға бағытталған шараларды ҧзақ мерзім 

аралығында іске асыруға қарамастан компанияның кӛрсеткіштері тӛмендеп бара жатқаны байқалса, онда 

қабылданған стратегияны қайтадан қарастырған жӛн. Егер компанияның жағдайы тӛмендеп, келешегіне қауіп 

тӛнсе, бәсекеге қабілеттілік стратегиясын жаңадан қҧру керек. Ал, керісінше, жалпылама кӛрсеткіштер 

кӛтерілген байқалған жағдайда  іріктеп алынған стратегияның дҧрыстығы дәлелденеді және осы бағыттың 

қҧрылыс компаниясының бәсекеге қабілеттілігін басқарудағы тиімділігін дәлелдейді. 

Қҧрылыс компаниясының бәсекеге қабілетін басқарудың басты мақсаты – тендерлерде жеңіске жету 

арқылы қҧрылыс жҧмыстарын мердігерлік жолмен жҥргізуге тапсырыс алу. Сондықтан, қҧрылыс 

компаниясының әлеуетінің факторларын іріктеп алудың негізгі белгісі ретінде қҧрылыс нарығының жекелеген 

сегменттеріндегі тендерлік комитеттердің қоятын нақты талаптары алынуы тиіс. Әлеует факторлары қҧрылыс 

ҧйымы қызметінің негізгі бағыттарын анықтайтын жекелеген қҧрамдас бӛліктері арқылы топтастырылады: 

ӛндірістік, басқару, қаржылық және инновациялық факторлар. 

Ең маңызды факторларға қҧрылыс компанияларының қызметінің қаржылық жағдайын кӛрсететін 

факторлар кірді. Қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізетін компаниялар кӛбінде сырттан тартылған несие ресурстарын 

пайдаланады. Ал, несие алу кезінде қарыз алушы кәсіпорынның несиелік тарихына мән берілмейді: бҧрын 

несие алған жағдайлары, оларды уақытында қайтаруы сияқты мәселелер. Маңыздылығы жӛнінен екінші 

орында компания мҥлкілерінің қҧрылымы тҧр және олардың қалыптасу кӛздеріне мән берілуі керек. 

Қҧрылыс компаниясын басқарудың жалпы жҥйесіндегі бәсекеге қабілеттілікті басқарудың жҥйе 

бӛліктерінің тҧтастығы мен ӛзара қарым-қатынасы басқару объектісінің ортақтығы – әлеует факторларымен 

қамтамасыз етіледі. Әлеует факторлары компания қызметінің қаржылық, ӛндірістік, инновациялық және 

басқарушылық бағыттарынан тҧрады. Мҧнда компания тиімді басқаруды қамтамасыз етуге қажетті ӛнімді 

ӛткізу қызметіне байланысты әлеует факторларын зерттеу әзірше компанияны басқару жҥйесіндегі ӛз орнын 

тапқан жоқ. Бәсекеге қабілеттілікті басқару жҥйесінің бӛліктері қҧрылыс объектісін мерзімінде және сапалы 

іске қосу критериіне негізделген ӛндірістік қызметті басқару, неғҧрлым мол пайда табуға негізделген 

қаражаттарды басқару, еңбек ресурстарын оңтайлы пайдалануға негізделген қызметкерлер мен жҧмыскерлерді 

басқару сияқты маңызды бағыттарға тең келеді. 

Кәсіпорынның бәсекелестік жағдайының кӛрсеткіштері кәсіпорын қызметінің стратегиялық 

жоспарларын жасау барысында негізгі кӛрсеткіштер ретінде қолданылуы қажет. Себебі кәсіпорын ӛз тауарлары 

мен қызметтерін нарықта ӛткізе алған жағдайда ғана басқа бағыттардың, ӛндірістік, қаржылық, техникалық 

бӛлімдер мен басқару аппаратының жоспарлы жҧмыс атқаруына жағдай жасалынады. 
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Бәсекелік қабілеттілікті басқару жҥйесі қҧрылыс компаниясын басқару жҥйесіндегі басты, 

стратегиялық бағыттаушы жҥйеге айналуы тиіс, себебі нарықтағы бәсекелестік қабілет деңгейі кҥшеюде. 

Сондай-ақ, басқарудың басқа функционалдық жҥйелерімен ӛзара тиімді қатынас жасауға қажетті ішкі 

ҧйымдық-экономикалық шарттар мен жағдайлар бар деуге болады. 

Қҧрылыс компаниясының басқарудағы арнайы маманданған бӛлімшесі ретінде маркетингтік бӛлімге 

ҧйымдық тҧрғыдан кіретін бәсекеге қабілеттілікті басқару тобы талданады. Бәсекеге қабілеттілікті басқару 

тобына керекті бәсекеге қабілеттілікті бағалау және оның серпінін талдауға арналған ақпараттар, сыртқы 

ортадан компанияның қатысқан тендерлерінің нәтижелері негізінде келіп тҥседі. Қҧрылыс компаниясының 

анықталған бәсекеге қабілеттілігінің кӛрсеткіштері жеке сегменттегі жай-кҥйін кӛрсетеді 

Қорытындылай келе, қҧрылыс нарығының негізгі ойыншысы болып табылатын қҧрылыс 

компаниясының бәсекеге қабілеттілігін объективті бағалау, оның нарықтағы позициясын дәл айқындау, 

кәсіпорын басшылығының бәсекеге қабілеттілікті оңтайлы басқаруды ҧйымдастыру және қҧрылыс ҧйымының 

бәсекеге қабілеттілігін тиімді басқару әдістемесін жасау арқылы бәсекеге қабілеттілікті басқаруды жетілдіру 

қажеттілігі  маңызды. Қазақстанның дҥниежҥзілік экономикадағы интеграциялық ҥрдістерде терең және жан-

жақты ықпалдасуы жағдайында отандық қҧрылыс компанияларының ӛркениетті де аса қатаң бәсекелестік 

кҥреске дайын болуы бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселесі екені анық. 
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Тайм менеджмент - уақытты басқару тәсілдері мен әдістерін зерттейтін менеджмент саласы. Әсіресе 

тайм-менеджменттің кәсіпқойы Глеб Архангельскийдің «Организация времени» мен «Тайм-драйв» еңбектері 

осы бірегей саламен танысуға жақсы кӛмек береді. Алтындай уақытты бағалау кім-кімге болмасын ӛте қажет. 

Әсіресе, кҥн сайын қым-қуыт тіршілікпен сапырылысқан қоғам ҥшін қазір тек ӛз уақытынмен кҥресу ӛте ӛзекті 

мәселе. Тіпті сіздің уақытыңызға да араласып, сарп етіп жататын сәттер де болады. Демек сіздің уақытыңыздың 

жауапкершілігін сіз ғана бҧзып қоймайсыз, тӛңірегіңіздегі әріптестеріңіз де, жалпы қоғам да бҧзуы мҥмкін. 

Мәселе алтыннан да қымбат уақыттың бізге берілген бағалы ресурс екенін ескеріп, әрбір минутымызды 

дҧрыс және ӛте табысты пайдалана білу ҥлкен маңызға ие екендігінде. Экономика саласында уақытты дҧрыс 

әрі мақсатты пайдалануды тайм менеджмент қағидалары бойынша пайымдайды. 

Тайм менеджмент АҚШ пен батыс елдерінде қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізудің, бай болудың, 

жетістікке жетудің ең маңызды аспектісі ретінде сипатталады. Тіпті бҧл мәселеде миллиондаған кітаптар 

жазылып, зерттеулер жҥргізіліп, тренингтер ӛткізіледі. Қазіргі уақытта тайм менеджменттің ҧғымы, Эйзенхауэр 

матрицасы, уақытты басқару әдістері,тиімді тайм менеджмент қағидалары, тайм менеджменттің қазіргі заманғы 

техникалары секілді қажет тараулар бойынша болашақ мамандар білім алып келеді.[1] 

Уақытты басқару негіздерін оқып ҥйрену ҥлкен кӛлемдегі ақпаратпен жҧмыс істейтін және кӛптеген 

адамдармен қарым-қатынас жасайтын барлық адамдарға қажет. Әрине, осы санаттағы тҧлғалар экономисттер 

болып табылады, олар әрқашан информациялар мен цифрларға толы қағаздармен кӛп жҧмыс жасайды әрі олар 

қате жіберуге қҧлықты емес. Бірден айту керек, тайм-менеджмент «жетістік ӛнері», «аз уақыт ішінде кӛп 

нәрселер жасау» ҧғымымен байланысты емес.Біздің кҥнделікті істеріміз, әдетте, шексіз және бҥгін ҥлгермей 

қалған дҥниелер ертеңге қалдырылады.Сондықтан, уақытты басқару ең алдымен, ең маңыздыға, басымдыққа 

уақыт бӛлуге ҥйретеді, сіздің мақсаттарыңызға сәйкес уақытты қалай тиімді ҧйымдастыру керектігін ҥйретеді. 

Статистикаға сҥйенсек, адамдардың 95% -ы бір кҥннің режимінде олардың қызметтері неге және қайда 

әкеліп соғатыны туралы ойланбайды.Кҥнделікті ӛмірде біздің миымыз кӛп нәрсені сіңіреді, сондықтан болашақ 

туралы ойлауға кҥш, ерік пен уақыт қалмайды. Демек, жҧмыс кҥніңіз бен процестеріңізді жҧмысты демалыс, 

жеке мҥдделер және басқа да нәрселерге кҥш-қуат қалдыратын етіп ҧйымдастыру қажет. Уақытты басқаруда 

сізде кӛп кҥш жҧмсамай, минималды инвестициялармен елеулі нәтижеге қол жеткізуге мҥмкіндік беретін 

кӛптеген дәлелденген әдістер бар. 

Ең алдымен, барлық кҥнделікті тапсырмаларды санаттарға бӛлу керек. Яғни сіздің кҥні бойы істеу керек 

дҥниелеріңізді «маңызды», «маңыздылығы орташа» әрі «аса маңызды емес» деген санаттарға бӛлу қажет. 

«Маңызды»- ол сол кҥннен қалдырмай істеуге тиісті дҥниелер, ал «маңыздылығы орташа» - сол маңызды 

шаруалардың арасында орындалуы тиіс іс-шаралар, «аса маңызды емес» - таңғы ас уақытында немесе кешкі ас 

уақытында жасауға болатын шаруалар.Жҧмысқа келер алдында жҧмыс барысында істеу керек маңызды ҥш 

мақсатты жазып, соны істеу ҥшін барлық кҥшті салу керек. Бҥкіл істелу керек тізімнен гӛрі, қысқа тізімді 

орындау оңайырақ. Бҧл ӛз кезегінде кҥшті жан-жаққа шашырап кетуден сақтайды. Ҧзақ тізімдерді жасау 

ӛзімізді алдау емес пе? Демалысқа дейін оның бәрін істеп ҥлгермейміз. Басты ҥш мақсатты ерте бітірсеңіз, 
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басқа шаруаларды да шешуге кӛшуге болады.Осы дҥниелерді дҧрыс орнына қоя білсе, адам ӛзінің «уақыт 

жетіспеушілік» деген проблемасын шешеді.[2] 

Барлығымызға бірдей уақыт берілген. Уақыт - сенің ӛмірлік статусыңа қарамайды. Мейлі сен 

миллиардер, президент немесе студент болсаңда, барлығында бірдей 24 сағат және одан аз да, кӛп те емес. 

Бірақ оларды бір бірінен ерекшелейтін нәрсе - сол уақытты қалай жҧмсайтындығы. 

Осы орайда уақытты тиімді пайдалану туралы шетел жазушылары мен ғалымдарының еңбектері бар. 

Мысалы, Эйзенхауэр матрицасы, Парето заңы сияқты немесе Стивен Кови, Брайан Трейси сияқты 

жазушылардың кітаптары мен тренингтері. Осы дҥниелерді қолдана отыра адам ӛзіне тәжірибе жинай 

бастайды. Тайм-менеджменттің ең тиімді тәсілі – алдағы бір аптаға нақты жоспар қою және сол жоспардың 

айналасында ғана қозғалу. Мәселен Дэвид Эйзенхауэрдің матрицасында шаруаларды біз айтқандай бірнеше 

санатқа бӛліп қарастырады. Ол істеуге тиіс дҥниелерін: жедел және жедел емес, маңызды және маңызды емес 

деген санаттарға бӛледі. Яғни, оның матрицасы бойынша адам артқа қалдыра алмайтын міндеттердің ең 

маңыздысын бірінші орындап, содан соң маңыздылығы бәсеңдеу әрі баяу орындауға болатын міндеттерді 

орындаса – ҧтады. Яғни мҧның мәні келесі Парето заңын айқындап-ақ тҧрғандай. Парето заңы былай 

тҧжырымдалады: ӛзің білетін немесе маңыздылығы тӛмен шаруаларға 80% уақытыңды жҧмсайтын болсаң 

сенің ісің 20%-ға ӛз нәтижесін береді. Ал 20% зейінді маңызды әрі артқа қалдыруға болмайтын істерге 

жҧмсайтын болсаң 80% нәтижеге қол жеткізесің.Жалпы айтылғанда, 20% талпыныс 80% нәтижені береді, және 

керісінше20/80 заңы ӛмірдің барлық қырларында кӛрініс табады. Мысалы, осы заң бойынша қылмыскерлердің 

20%-ы барлық қылмыстың 80%-ын істейді.Парето заңын дҧрыс пайдалана білсе, кәсіби ғана емес, жеке ӛмірде 

де пайдасы тиеді. Қарапайым айтатын болсақ, ойлап кӛріңіз, араласатын достарңыз кӛп.Бірақ Парето заңы 

бойынша шынайы кӛмектесетіні тек 20%-ы ғана.Осы жағдайды біле отырып, қиналғанда кӛмекке келетін 

адамдармен сӛйлесуді арттыруға болады. Керісінше басқа сҧхбаттасуларға кететін уақытты қысқартуға болар 

еді. Осы Парето заңына байланысты кӛптеген философиялар бар. Мысалы, «аз істеу» философиясы. Марк 

Лессер «Аз істеп, кӛпке қол жеткізу» кітабын жазып шығарған. Аз мақсаттарды істеген кезде адамдар алынған 

нәтижеден ляззат алады. Оның салдары ретінде адамның тыныс алуы ретке келтіреді. Бҧл дегеніміз, алдағы 

қойылған мақсатты тиімді шешуге мҥмкіндік береді. Бірақ басымдылықтарды қоюды ҧмытпаған абзал. Кӛп 

затты мақсат қойып орындамағаннан гӛрі, азды істеп мақсатқа сатылап жеткен дҧрыс. Маңызды жҧмыстардан 

маңыздылығы тӛмен жҧмыстарға кӛшіп отыру керек. 

Алайда, жҧмыстар мен ақпараттардың маңыздылығын әр кез айқындай бермейміз. Ӛйткені қазір 

ақпараттық заман болғандықтан кӛп адам ақпараттық анализ жасай алмайды және сол тҧрғыда адам ӛзінің 

уақытын шығындап алуы мҥмкін. Сол секілді, миды ақпаратмен шамадан тыс толтыру, Сахарада бастан кҥн 

ӛткізіп алу сияқты жеңіл. Сипаттары да ҧқсас: ҧйқының бҧзылуы, назардың шашырауы мен реакция 

жылдамдығының тӛмендеуі. Біздің миымыз ақпараттық шумен асыра жҥктелген. Енді ойланып кӛріңіз: сіз 

оқитын барлық хаттар, блог, газет және журналдар шынымен маңызды ма? Әлеуметтік желі мен теледидарға 

сонша кӛп уақыт жҧмсау қажет пе? Ӛзіңізге керекті емес ақпаратты алуды шектеу керек. Тым кӛп ақпараттың 

болуы мидың жҧмысына кері әсер етеді. Бҥгіннен бастап, ақпараттық диетаға отыру керек.[3] 

Қазіргі таңдағы студенттерге ҥш нәрсе жетіспейді: ҧйқы, ақша және уақыт. Алайда, осының барлығы тек 

осы уақыт деген дҥниеге келіп тірелетінін тҥсінеді. Егер студент біз жоғарыда кӛрсеткендей әдістерге сҥйене 

отыра ӛз кҥнін жоспарлайтын болса, уақытында ҧйықтап та, еңбектеніп ақша тауып және сабағына да ҥлгереде. 

Тек маңызды нәрседен ауытқып кетпесе болғаны. Ал әрбір студенттің маңызды мақсаты – білім алу.  

Бҧл - бҥгінгі таңдағы тек студенттердің емес бҥкіл әлемдегі адамзат атауылының проблемасы. Ӛйткені 

әлем халқының 86% осы уақыт тапшылығының шырмауында екен. Сондықтан, әрбір адам алдына мақсат 

қойып, кҥресе білу қажет. Оған жоғарыда кӛрсетілген тәсілдерді қолдану арқылы жетеміз. Бҧл келтірілген 

әдістер уақытты тиімді пайдалану жолдарының тек қана бір бӛлігі. Әрбір адам ӛзінің уақытын қалай 

ӛткізетіндерін бақылап, зерттеуі керек. Бҧл арқылы адамдар осал тҧстарын біліп, олардан қҧтылуға тырысады. 

Уақытты тиімді пайдалана білу ҥшін, адам ең алдымен оның маңыздылығын тҥсініп, әр іске шыдамдылық пен 

табандылықпен қарауы қажет.Ӛмірде мҥмкін емес нәрсе жоқ, сондықтан уақытты ҧтымды жҧмсай алатын әр 

адам ҥлкен жетістіктерге жете алады.[4] 

Қолданылған әдебиеттер 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ШЕТЕЛ ТІЛІ МҦҒАЛІМІНІҢ 

СИПАТТАМАСЫ НЕМЕСЕ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҦСТАЗ ҚАНДАЙ БОЛУ КЕРЕК? «БІЛІМДІ, 

КӚЗІ АШЫҚ, КӚКІРЕГІ ОЯУ БОЛУҒА ҦМТЫЛУ- БІЗДІҢ ҚАНЫМЫЗДА БАР ҚАСИЕТ» 

 

Темірғалиева Н., Мурсалиева А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі қоғамда болып жатқан Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы секілді саяси ӛзгерістер білім беру 

саласындағы мамандарға бҧрынғыдан да қаталырақ талап қоюда. 

Қазақстан Республикасының әлемдік кеңістігіне кіруі және Қазақстанның рухани жаңғыруы ҧстаздық 

қоғамнан кәсіби міндеттерге және оны шешу жолдарына жаңа кӛзқараспен қарауды талап етеді. Еліміздің ҧш 

тҧғырлы саясатқа ӛтуі  шетел тілі мҧғалімінің қоғам алдындағы міндетін, оқушылар алдындағы қҧзіреттілігін 

одан әрі шыңдауына себеп болуда. Қазіргі шетел тілі мҧғалімі бойынан инновациялық қызметтің белгісі ретінде 

шеберлік, шығармашылық, жете білушілік табылуы керек. 

Жалпы шетел тілінен білім берудегі тҥпкі мақсат – екінші тілдік тҧлғаны қалыптастыру, яғни, қос тілді, 

қос мәдениетті меңгерген білім алушыны даярлау деген тҧжырымға сияды. Демек, қос тілді тҧлғаны 

қалыптастыратын ҧстаздың да жауапкершілігі мол. Бҧл мақсатты орындау ҥшін шетел тілі мҧғалімінің: 

  тіл ҥйренушілерді сабақты тыңдауға, білімді қабылдауға әзірлеуді, ҧжымды дҧрыс басқаруға орынды 

жҥзеге асыруға мҥмкіндік жасайтын ҧйымдастырушылық; 

  тіл ҥйренушілермен қалыпты, дҧрыс қарым-қатынас жасауы педогогикалық әдеп  тҧрғысынан жҥзеге 

асыруға мҥмкіндік беретін  коммуникативтік; 

  әрбір педогогикалық қҧбылысқа ғылыми тҧрғыдан қарауды,ғылыми болжам жасауды, жобалау және 

эксперимент жҥргізуді жоспарлауды, озат тәжиірбені ӛзінің тәжиірбесінде жинақтауды, оларға теориялық-

практикалық негізде талдауды жҥзеге асыратын зерттеушілік қабілеттері болуы тиіс.  

Бҧл қабілеттерді пайдалана отырып, мҧғалім оқушылардың тҧлғалық ерекшеліктерінің ашылуына және 

мәдениетаралық қатынас қҧралы ретінде шетел тілін олардың меңгеруіне, оқытылатын тіл елі халықтарының 

мәдениетін, дәстҥрлері, мәдени мҧраларын, суретші мен жазушыларымен танысуына ықпал жасайды.  

Бҥгінде, мен Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетінің шетел тілдері 

факультетінің 2 курс студентімін.  

Мектеп бітіруші әрбір тҥлектің алдына қойған мақсаты бар десек, сол тҥлектің бірі мен болдым. Арман 

қуып, мақсатқа жету мақсатында аталмыш жоғары оқу орнының шетел тілдері факультетінінің шетел тілі: екі 

шетел тілі мамандығын таңдадым. Біріншіден кӛкейде жҥрген арман мақсатым ҧстаздыққа жетелесе, екінші бір 

мақсатым ағылшын тілінде шетелдіктермен аудармашының кӛмегінсіз тікелей ӛзім сӛйлесіп, қарым- қатынаста 

болсам  және тіпті  қажет жағдайда менің тілдік кӛмек кӛрсетуім іске асып жатса деген ойлар да кӛкейімнен 

кетпеді. Бҧл арман мақсатымды біртіндеп жҥзеге асырып келемін. Ендігі мақсат - бәсекеге қабілетті және 

қҧзіретті мҧғалім жоғарыда айтылған процесстерді халқымыздың тағылымы мол тарихы мен ықылым заманнан 

арқауы ҥзілмеген ҧлттық салт-дәстҥрлерін негіз ете отырып, оқушы бойына екі елдің мәдениеті мен салт-

дәстҥрін қатар сіңіре алуына ат салысу. Сонымен қатар, компьютерлік сауаттылық, білімге қҧштарлық және 

сананың ашықтығы секілді қасиеттердің болуы да маңызды. 

Қорыта айтқанда, шетел тілін ҥйренуге жаһандық әлемге еркін кірігіп жҧмыс істеудің басты шарты, 

заман талабы ретінде қарар болсақ, оны оқыту-әрбір қазақстандықтарды алда болатын ҥлкен ӛзгерістерге, 

әлемнің ең озық жетістіктерін бойға сіңіруге даярлау. 

Қолданылған әдебиеттер 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ИМИДЖІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Турдалиева А.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мемлекеттік қызмет – бҧл мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органдардағы лауазымдық 

ӛкілеттіктерін мемлекеттік биліктің міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған қызметі.  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі қоғамдық процестерді реттеуге, мемлекеттің 

біртҧтастығын қамтамасыз етуге және ҚР азаматтарының мҥдделерін іске асыруға бейімделген. Сол себепті 

қазiргi уақытта мемлекет мемлекеттiк қызметшiлердiң имиджiн арту қажеттiгiне қатысты мәселелерге аса кӛңiл 

бӛлуде. 

Мемлекеттік қызмет ҥшін беделдің, яғни имидждің қызметтік және мәртебелік маңызы зор. Ол халықтың 

оған деген сенім деңгейінің кӛрсеткіші және қоғамның басқарушылық қызметтің, мемлекет жҥргізіп жатқан 

ӛзгерістердің тиімділігіне берген бағасының критерийі болып табылады. Ол мемлекеттік органдар 

әрекеттерінің нақты әлеуметтік топтар мен жалпы қоғамның талаптарына және ҥміттеріне сәйкестік дәрежесін 
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белгілейді. Сондықтан бедел азаматтардың мемлекеттік органдарға қатысты мінез-қҧлқын едәуір негіздей 

отырып, қоғамның мемлекеттік қызметті және оны реформалау бағдарламасын қолдау деңгейін анықтайды. 

Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік қызметшінің оң беделін қалыптастыру аталған әлеуметтік институттың 

тиімді қызмет етуінің және дамуының, сондай-ақ мемлекеттік орган қызметі мен мемлекеттік қызмет жҥйесінің 

тиімділігін арттырудың негізгі шарты болып табылады. 

Қазіргі уақытта мемлекеттік қызмет беделін арттыру қажеттігіне қатысты мәселелерге мемлекет басым 

назар аударуда. 

Бедел, яғни имидж (ағылшын тілінің image сӛзінен) – тҧлғалардың белгілі бір тобына эмоционалды-

психологиялық ықпал етуге бейімделген мақсатты қалыптастырылатын бейне, образ (тҧлға, ҧйым, қҧбылыс 

бейнесі). 

Мемлекеттік қызметшінің оң беделін қалыптастыру – кҥрделі әрі кӛп уақытты алатын ҥрдіс. Мемлекеттік 

қызметшінің оң беделін қалыптастыру ҥрдісінің ӛзі атқарушы биліктің беделдік саясатымен де тығыз қарым-

қатынаста. Мемлекеттік қызметшінің оң беделіне қойылатын негізгі ережелер Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексінде белгіленген. 

«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, мемлекеттiк қызметшi – 

мемлекеттiк органда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен республикалық немесе 

жергiлiктi бюджеттерден не Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкiнiң қаражатынан ақы тӛленетiн лауазымды 

атқаратын және мемлекеттiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыру мақсатында лауазымдық ӛкiлеттiктерді 

жҥзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы. 

Мемлекеттік қызметшінің ӛзі жоғары моралдік жауапкершілік, кәсіптік білім, оны тәжірибеде қолдана 

білу, әділдік, адалдық, белсенді ӛмірлік позиция, патриоттық сезім сияқты қасиеттерге ие болып, мемлекеттік 

қызметшінің моралдік бейнесі болуы тиіс. 

Тәртіптік теріс қылық жасағаны, оның ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің 

ар-намыс Кодексін бҧзғаны ҥшін, «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР Заңының 28-бабына сәйкес, мемлекеттік 

қызметшіге мынадай жазалаулар: ескерту, сӛгіс, қатаң сӛгіс, қызметке сәйкес еместiгi туралы ескерту, 

атқаратын қызметiнен босату қолданылуы мҥмкiн.  

Мемлекеттік қызметшілердің 8 этикалық нормалары: 

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаевтың  2008 жылғы 6 қарашада ӛткен «Нҧр Отан» 

ХДП-ның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы форумында сӛйлеген сӛзінен. 

Мемлекеттік қызметші мынадай этикалық нормаларды басшылыққа алуы тиіс: 

1. Мемлекеттік қызметші билік пен ӛз ӛкілеттіктерін қолдана білуі және адал болуы керек. 

2. Мемлекеттік қызметте ӛз қамы ҥшін емес мемлекеттік игілігіне жҧмыс істеу, мемлекет қаржысын ӛз 

қалтасымен шатастырмауы керек. 

3. Шенеунік «Қандай қаражатқа ӛмір сҥресің?» деген сҧрақтан қорықпай ӛмір сҥруі тиіс, яғни ӛзінің 

зәулім сарайлары мен оны қоршаған дауалдар және қымбат шетелдік маркалы кӛліктерінің суреттері 

жариялануына негіз болмауы керек. 

4. Мемлекеттік қызметші заң талаптарымен толық сәйкестікте ӛмір сҥруі керек. 

5. Кез келген орында, кез келген лауазымда, қандай жағдай болса да халықтың, ӛз елі азаматтарының 

сенімін жоғалтпай жҧмыс істеуі керек. 

6. Қазақстандық мемлекеттік қызметші әділдіктің, қарапайымдылықтың ҥлгісі болып, адамдар арасында 

ӛзін ҧстай білуі керек. 

7. Мемлекеттік қызметші ҧжымға басшылық жасамас бҧрын, бағына білуді ҥйренуі, ӛз қызметкерлерінен 

талап етіп отырғанын ӛзі орындай білуі керек. 

8. Егер мемлекеттік мҥддесіне нҧқсан келіп жатқанын немесе сыбайлас жемқорлық әрекеттерін кӛрсе, 

дереу араласып, шаралар қолдануы керек. 

Мемлекеттік қызметшінің іскерлік қатынасы тиімділігінің аса маңызды шарты олардың ӛз 

коммуникативтік мҥмкіндіктерін, коммуникативтік қҧзыреттілігінің деңгейін білуі болып табылады. 

Мемлекеттік қызметке ӛздеріне сенетін адамдардың жиірек баратыны белгілі, олардың кӛбісі барлық 

қатынастарда, соның ішінде іскерлік қатынас саласында да табысты, қабілетті болып саналады. Осы сенімділік 

кӛп ретте кәдімгі жаңылысу болып шығады да, мемлекеттік қызметші ӛзінің коммуникативтік проблемалары 

туралы біледі.  

Бҥгінде мемлекеттік қызметшілерді даярлау әралуан басқарушылық міндеттер мен жағдаяттарды 

шешуде олардан терең шығармашылық білімдер мен белгілі бір машықтық ептерді ғана талап етіп қоймайды, 

сонымен бірге кӛпшілікпен араласа білуді, қоғамда ӛзін ҧстай білуді, кеңестер, іскерлік әңгімелесулерді 

ӛткізуді, телекамералардың алдында сабырлылықты жоғалтпауды, баспасӛз ӛкілдерімен және дипломатиялық 

корпуспен қатынас ептерінің болуын да талап етеді. 

Аталмыш лауазымдық сатыда ӛзекті қҧзыреттер жҥйе қҧраушы болып табылады, оларды меңгеру 

қҧзыреттілік негізінде оқу процесін қҧру кезінде басты мақсатты бағдар ретінде қаралады. 

Мемлекеттік қызметшінің ӛзекті қҧзыреттерді меңгеру және оларды жҥзеге асыру қабілетіне тыңдаушы 

сана-сезімінің ерекше қҧрылымы себепші болады – оның қҧзыреттілігі білу, тҥсіну, қызмет амалдарын меңгеру, 

болжау, әрекет ету, ӛз іс-әрекеттерін рефлекстеу және ӛз қызметінің процесінде солар ҥшін жауапкершілік алу 

сияқты әмбебап қабілет ретінде кӛрініс береді. 
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Ӛзекті қҧзыреттердің тізбесі жалпы білімнің басты мақсаттары, әлеуметтік тәжірибе мен жеке 

тәжірибенің қҧрылымдық кӛрінісі, сондай-ақ мемлекеттік қызметшіге әлеуметтік тәжірибені меңгеруге, қазіргі 

заманғы қоғамдағы ӛмірдің машықтық ептерін алуға және ӛзгеге беруге мҥмкіндік беретін оның қызметінің 

негізгі тҥрлері негізінде анықталады. 

Мемлекеттік қызметшіге іскерлік қатынаста ҧсынылатын негізгі талаптар мыналар болып табылады: 

жайдарылық (адамдармен тез тіл табыса білу қабілеті), елгезектік (ӛзгенің қуаныш-қайғысын бӛлісе білу 

қабілеті), сезімталдық (басқа адамды тҥсіне білу қабілеті) және шешендік (сӛзбен әсер ете білу қабілеті) сияқты 

қасиеттер. Бҧл қасиеттер «адамдарға ҧнай білу» ҧғымымен білдірілетін табиғи қабілеттер жиынтығын қҧрайды. 

Аталмыш қабілеттерді меңгеру және оларды дамыту ҥшін ҧдайы жаттығулар – жеке бедел-бейнені табысты 

жасау кепілі. 

Екінші топқа жеке тҧлғаның білімі мен тәрбиесіне байланысты сипаттамалар кіреді. Оларға адамгершілік 

қҧндылықтар, жан саулығы және адамдар арасындағы қатынасқа қабілеттілік жатады. 

Ҥшінші топқа ӛмірлік және кәсіби тәжірибемен келетіндерді жатқызу жӛн. Егер осы тәжірибе қатынас 

ахуалына адамның ішкі тҥйсігін ӛткірлеп жатса, ерекше қҧнды. 

Қайсыбір ӛзіне ӛзі сенімділік пен таптаурын тәртіп ӛзін мойындатуға және ӛзіне ізгі ниетті қатынасқа 

мҥдделі жеке тҧлғаны адамдардың қабылдауына теріс ықпал етеді. Кӛптеген жағдайларда бедел-бейне – нақты 

жағдаятта шебер бағдар табу нәтижесі, сондықтан да бҧл ӛз тәртібінің нҧсқасын дҧрыс таңдау деген сӛз. 

Бҥгін біз мемлекеттік қызметтің әлеуметтік институт ретіндегі корпоративтік бедел-бейнесінің 

қалыптасуының куәгерлері болып отырмыз. Корпоративтік сәйкестікті қҧрудың басты қҧрамдас бӛлігі 

ҧйымның нақты жҧмысы болып табылатыны, соның негізінде корпоративтік сипаттамалардың айқындалатыны 

да сӛзсіз. Мҧратына сай мемлекеттік қызметтің бедел-бейнесі жҧртшылықтың тілектеріне жауап болуға тиіс. 

Дербес бедел-бейне әрбір адамға тән және ол әрбір жеке тҧлғаның қайталанбас ӛзгешелігімен 

байланысты. 

Осыған байланысты мемлекеттік қызмет жҥйесіндегі алда тҧрған реформалардың, мемлекеттік 

қызметшілер арасындағы оң бедел-бейнені қалыптастыру мәртебесін арттырудың ӛзекті бағыттарын қазірдің 

ӛзінде белгілеуге болады: 

1 Бедел-бейне – саналы қҧбылыс, ол жеке адам деңгейінде ғана ӛмір сҥрмейді, демек, объект адамдардың 

қайсыбір (әріптестер, тҧтынушылар, клиенттер) тобына белгілі болуға тиіс; 

2 Жағымды бедел-бейненің нақты мекен-жайы болуға, ӛзіне қызығушылықты оятуға, әріптестердің 

белгілі бір топтарын тартуға тиіс; 

3 Бедел-бейне ӛзінің мәнісінде белсенді, ол жекелеген адамдардың да, сондай-ақ тҧтас топтардың да 

санасына, сезіміне, іс-әрекетіне ықпал етуге қабілетті;  

4 Бедел-бейне жалқы рет тапсырылған, қалыптасқан нәрсе емес, ол ӛзгермелі, оның белгілері ӛзінің 

ішіндегі ӛзгерістерге сәйкес қайта қҧрылады, тҥрі ӛзгереді; 

5 Бедел-бейне экономикалық, психологиялық, әлеуметтік жағдайларға ҥн қата отырып, ҥйлесімді, шҧғыл 

ӛзгермелі болуға тиіс; 

6 Бедел-бейне шындыққа ҧқсайтын болуға тиіс (іс жҥзінде қандай болса, сондай болуға немесе сондай 

әсер қалдыруға тиіс), кері жағдайда бедел-бейнеге ешкім сенбейді де, ол алға қойған мақсатына жетпейді. 

Мемлекеттік қызметтің жаңа моделінде мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру, оның ішінде 

уақтылы ақпарат беру мен азаматтардың ӛтініштерін қарау және қол жеткізілген нәтижелері негізінде 

мемлекеттік органдардың қызметі туралы оң пікірді қалыптастыру басты бағыт болуға тиіс. 

Мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыруда мемлекеттік қызметтер кӛрсету сапасын арттыру 

және жҧртшылықпен байланыстар орнату тиісінше негізгі бағыттар болып табылады. 

Азаматтарға бағдарлану, кәсібилік, шҧғыл әрекет ету, ашықтық және қолжетімділік мемлекеттік 

органдар жҧмысының негізгі қағидаттары болуға тиіс. 

Мемлекеттік қызмет пен жҧртшылық, оның ішінде қоғамдық-саяси бірлестіктер, ҥкіметтік емес 

ҧйымдар, бҧқаралық ақпарат қҧралдары арасындағы диалог мемлекеттік органдардың ӛз қызметі туралы 

азаматтарға жҥйелі тҥрде ақпарат беріп отыруын, сондай-ақ халықпен байланысты дамытуды және солардың 

негізінде ӛзара тиімді шешімдер қабылдауды кӛздейді. 

Осы жҧмыста мемлекеттік органдар мен жҧртшылық арасындағы тиімді интерактивті байланысты 

қамтамасыз етуге, әлеуметтік топтардың мҧқтаждары мен пікірін барлық деңгейдегі мемлекеттік органдарға 

жеткізуге қауқарлы баспа және электрондық бҧқаралық ақпарат қҧралдарының әлеуетін толық кӛлемде 

пайдалану қажет. 

Әрбір мемлекеттік органның жҧмысында мыналар: ақпараттық материалдарды БАҚ-та орналастыру; 

оңтайлы басқару шешімін қабылдау ҥшін ақпараттық кеңістік пен жҧртшылық пікіріне мониторингі жҥргізу; 

мемлекеттік қызметшілердің жҧртшылықпен тікелей байланыстары (азаматтарды жеке мәселелері бойынша 

қабылдау, халықпен ресми және бейресми кездесулер, жҧртшылықтың қандай да бір топтары тартылатын 

әртҥрлі кеңейтілген кеңестер, әртҥрлі әлеуметтік және басқа да жобалар таныстырылымы); азаматтардың 

әртҥрлі санаттарының ӛкілдерімен ӛзара интерактивті іс-қимыл жасасу және басқалары осы бағыттағы тетіктер 

болуға тиіс. 

Жалпы алғанда, мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру мемлекеттік органдардың қоғамның 

сындарлы ынтымақтастыққа ниетін айқындайтын, реформалаудың басты қҧрамдас бӛліктерінің бірі болады. 
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Молодежная политика государства рассматривает молодежь, как одну из общественно активных слоев 

общества, потенциальный вес которого все более возрастает. В нашей стране осуществление государственной 

молодежной политики происходит, как на общереспубликанском, так и на региональном уровнях. 

Молодежь является существенной движущей силой развития общества, и тех социально-политических 

процессов, которые происходят в нем. И именно от возможностей решения этих вопросов и соответствующей 

государственной молодежной политики зависит реализация Стратегии «Казахстан -2050». В частности, 

четвертым долгосрочным приоритетом достижения цели данной Стратегии является: «Знания и 

профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и 

переподготовки кадров» [1]. 

На достижение данного ориентира направлена, принятая в 2013 году, Концепции государственной 

молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее» [2]. Четко 

сформулированная цель данной концепции – это обеспечение процесса социализации молодежи, то есть 

включение молодых людей в общественно-политическую жизнь общества, чтобы полнее использовать весь 

имеющийся потенциал казахстанской молодежи для дальнейшего развития страны. Для достижения 

поставленной цели в концепции сформулированы десять основных задач, первой из которых является 

обеспечение доступного и качественного образования. Значимость образования объясняется также и тем, в 

условиях четвертой промышленной революции, возрастает значимость человеческого капитала, определяемого 

в том числе и уровнем его образованности, квалификации, инновационности.  

Тот факт, что образование в современных условиях, напрямую вызывает экономический рост, не 

вызывает сомнений. Об этом свидетельствуют мировая практика, поскольку, именно от вложений в 

образовательный уровень зависит степень доходности и производительности. Стоит также отметить, что 

помимо экономических выгод образование создает и социальные выгоды, что способствует дальнейшей 

демократизации общества. Развитие образования рассматривается должно способствовать будущему 

экономическому, политическому и социально-культурному процветанию страны. 

В целом можно отметить, что казахстанская молодежь обладает достаточно высоким образовательным 

уровнем. Тому свидетельством является тот факт, что число молодежи, имеющей высшее образование, за 

последнее десятилетие выросло в 3 раза, среднее специальное образование почти в 2 раза. Число сельской 

молодежи, имеющей высшее образование, выросло в 6 раз, городской – в 4 раза. В целом, высшее, 

незаконченное высшее и средне-специальное образование имеют 40 % казахстанской молодежи [3]. 

В тоже время, в условиях модернизации, охватывающей все сферы жизнедеятельности людей, 

качественные преобразования сферы образования невозможны без учета реальных потребностей современного 

рынка. Поэтому, в концепции выделены десять направлений, по которым должно происходить преобразование 

сферы образования. 

Так, для обучающейся молодежи предоставляется возможность получения дуальной системы 

профессионального образования, когда теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая – на рабочем месте. Например, студенты специальности «Государственное и 

местное управление АРГУ им. К.Жубанова теоретическую подготовку по дисциплинам получают в аудиториях, 

а со второго курса имеют возможность на базе практики, в частности, в Департаменте Агентства по делам 

государственной службы и противодействия коррупции по Актюбинской области и в других государственных 

учреждениях, закреплять теоретические знания практическими навыками. 

Важным направлением при подготовке бакалавров данной специальности является содействие их на 

трудоустройство, а также обеспечение у них потребностей в дальнейшем продолжении образования в 

магистратуре. Тем более, что степень магистра уже включается в список квалификационных требований для 

государственных служащих. 

http://adilet.zan.kz/
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Но, несмотря, на определенные достижения в сфере образования имеются целый ряд нерешенных 

проблем. В частности, система высшего образования Казахстана не в полной мере соответствует тем 

требованиям, которые происходят в условиях ускоренно развивающейся четвертой промышленной революции. 

Решение данной проблемы видится во внедрении в образование специальностей, которые будут востребованы 

через 5-25 лет. Немаловажным является и необходимость обучения молодежи предпринимательским навыкам, 

а также возможности получения смежных профессий. Большой проблемой пока также остается молодежная 

адаптация на рынке труда. Дело в том, что сфера образования и рынок труда в некоторых случаях, как бы 

развиваются параллельно, то есть одна не учитывает потребностей другой [4]. 

Решение данных проблем видится в активизации потенциальных возможностей молодежи. И, самое 

главное, осознание важности тезиса, что успешное развитие страны – это не прерогатива только старшего 

поколения, а и непосредственная задача самой молодежи. Поскольку, от решения сегодняшних проблем 

зависит будущее самой молодежи.  

В обществе должна доминировать идея, что только собственным упорным трудом, приобретением 

качественного образования и использования его на практике, бережливостью, активным включением в бизнес и 

развитие производства можно добиться личного успеха и общего процветания. 

Со стороны государсва же молодежь должна чувствовать заботу и надежную защиту. Так, государство 

берет на себя совершенствование таких сфер, как обеспечение безопасности, соблюдения прав и свобод 

молодежи, гарантий в сфере образования и занятости; создание условий для профессионального, творческого и 

физического развития молодежи, ее адаптации к современным условиям; духовно-нравственного и 

патриотического оказания помощи социально-уязвимым слоям молодежи [2]. 

Так, постановлением Правительством Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года был утвержден План 

мероприятий второго этапа реализации Концепции государственной молодежной политики, рассчитанного на 

2016-2020 годы, в целях обеспечения доступного и качественного образования, предусмотрены такие 

мероприятия: во-первых, проведение анализа потребностей рынка труда в разрезе регионов и специальностей 

организаций технического, профессионального и высшего образования; во-вторых, формирование 

государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским 

образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием на основе потребностей 

рынка труда; в-третьих, разработка концептуальных основ проведения профориентационной работы в 

организациях среднего образования с учетом опыта ОЭСР [5]. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жастардың инновацияға ынталандыруы, осы инновациялық қызметті жҥзеге асыруға ынталандыруы, 

сондай-ақ қазірдің ӛзінде бар инновациялар нәтижесі ретінде қоғамда бар жағдайларды зерделеу арқылы 

анықтауға болады. Инновациялық қызметтің сипаттамалары ретінде: жастардың қасиеттері; инновацияны іске 

асыру ҥшін ынталандыру; практикалық инновацияларға қатысуға; интеллектуалдық және мәдени әлеуетін 

дамыту дәрежесі. 

Жастар саясаты - ғылым мен басқару тәжірибесінде дәстҥрлі тҥрде екі негізгі перспективада 

қарастырылатын термин. Бір жағынан, жастар саясаты - жастардың әлеуметтік дамуына әсер ететін мемлекет, 
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саяси партиялар, қоғамдық бірлестіктер және әлеуметтік қатынастардың басқа да субъектілері. Екінші жағынан, 

жастар саясаты - бҧл идеялар, оқиғалар, институттар, жастарға қатысты саяси тақырыптың кадрлары, олардың 

мақсаты жастардан ӛздерінің саясатын қолдау. 

Жастар саясатының субъектілері әр тҥрлі әлеуметтік кҥштер болуы мҥмкін. Мәселен, саяси партиялар 

мен қоғамдық ҧйымдар , бірақ олар қҧндылықтар мен идеялар арқылы жастардың санасына әсер етуі мҥмкін. 

Мемлекет керісінше заң жҥйесіне сҥйенеді, бірақ қҧндылықтар мен мҧраттар жҥйесімен әсер ету мҥмкіндігі аз. 

Мемлекеттік жастар саясаты - жас жігіт және жастар бірлестіктерінің, қозғалыстар мен бастамаларын 

дамыту, ӛзін-ӛзі іске асыру ҥшін қҧқықтық, экономикалық және ҧйымдастырушылық жағдайлар мен 

кепілдіктерді қҧруға бағытталған мемлекеттің қызметі болып табылады. 

Жастардың белсенділігі кейбір зерттеушілердің айтуынша қазіргі заманғы қоғам ҥшін тҥбегейлі 

маңызды болып табылады. Инновациялық қызмет іске асыру тҧрғысынан мемлекеттік жастар саясатының 

әлсіздігі мен қызметі сыйымдылығының негізгі себептері болып табылады. Жастардың инновациялық 

мақсаттарының қолжетiмдi болуы, топтың басқа мҥшелеріне оң ҥлгі береді. Жас инновациялық идеяларды  іске 

асыру, адамның дамуы ҥшін ынталандыру кӛзі болып. 

Бҥгінгі кҥнде жастардың белсенділігі ӛте тӛмен деңгейде тҧр. Осыған орай жастардың әлеуметтік-

экономикалық және қоғамдық-саяси ӛмірдегі белсенділікке деген қҧлшынысын ояту мен қалыптастыру 

бойынша кеңінен шаралар қабылданылып жатыр. Алайда қоғамдық-саяси ҥдерістердің даму бағыты әрқашанда 

барлық әлеуметтік топтардың, соның ішінде, жастардың мҥдделеріне сай келе бермейді. Осы мәселе 

мемлекеттің дамуы ҥшін кедергі болып тҧр. Сондықтан мемлекет жастар саясатын қҧруды жӛн кӛрді.  

Жастар саясатының басымдықтары Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев 

бастаған "Қазақстан – 2050" стратегиясының тҥйінді мақсаттарының бірі болып табылады. 

Мемлекеттік жастар саясатының қажеттігі жас ӛркеннің ӛмірге қадам басып, қоғамда ӛз қҧқығын 

иеленумен, оның алдында жауапкершілік арқалау сәтінде бетпе-бет келетін ӛмір мәресінің қиындықтарымен 

айқындалады. Мемлекет жастар саясатын қалыптастыра отырып, жастардың келешекте маңызды салмаққа ие 

болар халықтың белсенді тобы екендігін ескереді. Бҧл жастардың мемлекет қҧрылысындағы рӛлі мен орнын 

жете бағаламауға жол бермеуді кӛздейді. Жастар саясатында ӛз еркімен қабылданған студенттерді ―Еріктілер 

(волонтеры)‖ деп атайды 

Бҥгінде 80-нен астам еріктілер ҧйымдары бар. Әлем елдерінің ҥкіметтері «жастарды жҧмылдыру 

таптырмас қҧралы» ретінде еріктілер қозғалысын қолдайды. Халықтың әлеуметтік тҧрғыдан осал топтарының 

жҧмысы: еріктілер қызметін кез келген аймаққа тарады, мҥгедектер, қарттар, ҥйсіз, босқындар, т.б. кӛмек 

береді. Бҥгінгі таңда еріктілер қозғалысы мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды 

факторы болып табылады 

Мемлекеттiк жастар саясаты дәстҥрлi әлеуметтiк саясатқа қарағанда, ол ӛтемақы тетiктерiнiң дамуын 

ғана қамтымайды. Ол жастардың еңбек және шығармашылық кҥштерін анықтайтын ӛндірістің белсенді және 

заманауи аспектілерінен тҧрады. Бҧл мемлекеттік жастар саясатын қоғамның стратегиялық ресурстарын 

дамытудың маңызды бағыттарының бірі ретінде қарастыруға мҥмкіндік береді. 

Бҧл жобаның мақсаты жас адамдардың ӛзін-ӛзі дамытуға және жастар бірлестіктерінің қозғалыстары мен 

бастамаларын дамытудың әлеуметтік-экономикалық, қҧқықтық және ҧйымдық жағдайларын және кепілдіктерін 

қҧру болып табылады. 

Жеке тҧлғаны тәрбиелеу, оның жан-жақты дамуы мен әлеуетін іске асыруына жағдай жасау адамзат ҥшін 

әрдайым ӛте ӛткір мәселенің бірі болды. Осы проблеманы шешудің бір жолы жастармен жҧмыс істеу 

саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жҥзеге асыру аясында шешіледі. Сонымен қатар, 

мемлекеттік жастар саясатын қҧқықтық және әлеуметтік реттеу мәселесі, ең алдымен практиканың қажеттілігі 

алдын ала анықталған. 

Бҥгін қоғамның жастарға деген кӛз карастары және оларды қабылдауы оңтайлы болып келеді. Саяси 

әлеуметтану, азаматтық мәдениеттің және патриотизмнің ӛте тӛмен деңгейі, бҧрынғы ҧрпаққа қатысты. Жастар 

ӛз кезегінде, саяси сауаттылықты кӛтеру, саяси және әлеуметтік шараларға қатысуды арттыру ҥшін қосымша 

ҧйымдар мен институттарды дамытуды қажет ететін мемлекет пен қоғамнан қолдау кҥтеді. 

Жастар болашақта маңызды әлеуетті салмағы бар халықтың белсенді сегменттерінің бірі болып 

табылады. Қазіргі әлемді дамытудың ҥлгісі жастар саясатының мемлекеттің тәуелсіз бағыты бойынша 

бӛлінуіне байланысты. Қазақстандағы жастар саясаты әлемдік саясатқа сәйкес жҥзеге асырылады. Қазақстанда 

жастар саясатын жҥргізу кезінде, басқа елдердің дамыған модельдері алынады. 

Қазақстан Республикасындағы еңбек және жҧмыспен қамту саласындағы мемлекеттік жастар саясаты 

жастарды жҧмыспен қамту бағдарламаларын іске асыру, қоғамдық жҧмыстарды дамыту және кәсіптік даярлау 

мен біліктілікті арттыру курстарында жастарды оқыту арқылы жҥзеге асырылады. 

Мемлекеттік жастар саясатының міндеттерінің бірі табысты іске асырудың ҥлгісі, ЖОО студенттері мен 

кәсіптік оқу орындарының тҥлектерін жҧмыспен қамту «Жастар тәжірибесі» жобасы болып табылады. Оның 

мақсаты - бастапқы жҧмыс тәжірибесін, білімі мен дағдыларын меңгеру, жҧмысқа орналасуға жәрдемдесу және 

еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыру. 

«Дипломмен ауылға» жаңа жастар жобасы «Ауыл жастары» жалпыҧлттық бастамасы шеңберінде жҥзеге 

асырылуда. Оның мақсаты жас азаматтарға ауылдағы әлеуметтік саладағы мамандарды мемлекеттік қолдаудың 

негізгі идеяларын жеткізу болып табылады. Жоба бойынша кем дегенде бес жыл бойы жҧмыс істеуге және  

ауылға келіп тҧру керектігі айтылған. 
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Кәсіпкерлік жастар тарту бҥкіл әлем бойынша ғана емес, сонымен қатар Қазақстанда, шағын және орта 

бизнесті дамытудың ӛзекті бағыты болып табылады. Жастар кәсіпкерлігіне ерекше назар бӛліп отыр . Бҧл жоба  

ӛз ісін ашуға ниет білдірген жастарға мемлекет тарапынан кӛмек кӛрсету . 

Қорытындылай келе, жастар саясаты саласындағы арнайы ҧлттық заңнама - жалпы қабылданған әлемдік 

тәжірибе, мемлекеттік жастар саясатын қалыптастырудың тиімді қҧралы. 

Жас ҧрпақ - біздің еліміздің болашақ дамуының негізі. Ол Орталық Азиядағы кӛшбасшы әрі қарқынды 

дамып келе жатқан ел ретінде ӛзін ҧсынады. Осындай ӛршіл жағдай мемлекетті Қазақстандағы басты 

стратегиялық ресурстарды дамыту мен жетілдіруде барынша кҥш-жігер мен ресурстарды инвестициялауға 

мәжбҥр етеді. Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында: «Біздің жастарымыз жаңа білім алуға, 

жаңа дағдыларды игеруге, кҥнделікті ӛмірде білім мен технологияларды шебер және тиімді пайдалануға тиіс. 

Біз бҧл ҥшін барлық мҥмкіндіктерді жасауымыз керек, ең қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуіміз керек» деп 

айтқан болатын. 
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ЖАСТАР АРАСЫНДА ҚҦҚЫҚ БҦЗУШЫЛЫҚТЫ  БОЛДЫРМАУ ЖӘНЕ ОНЫ АЛДЫН АЛУ 

 

Қартбаева А.  

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті  

 

Мемлекетіміздің Ата Заңының 1-бабында «Қазақстан Республикасы – қҧқықтық әлеуметтік мемлекет, 

оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның ӛмірі, қҧқықтары мен бостандықтары» деген сӛздерді 

кіргізген[1, б.3]. Бҥгіндері қҧқықтық мемлекет қҧрамыз деген заманда әрбір адамның ӛз қҧқықтарын жете біліп, 

жалпы заң білімі саласынан мағлҧмат алғаны дҧрыс. Заңды аттамай, тура жолмен жҥріп, еліне адал қызмет 

еткен азамат қана мҧратына жетеді. Сондықтан заңды білу – заман талабы. 

Жастардың қҧқықтық белсендiлiгi жоғары болуы ҥшiн жалпы азаматтық қоғам ӛз деңгейiне кӛтерiлуге 

тиiс. Азаматтық, қҧқықтық қоғам қалыптасуы керек. Жастар ӛз қҧқығын бiлмейiнше белсендi бола алмайды. 

Сондықтан да, қоғамда қҧқықтық сауаттылықты арттыруға кӛбiрек кӛңiл бӛлiнуi тиіс. Ал қҧқықтық мәдениет 

қалыптастыру – бҥгiнгi кҥннің ӛзектi мәселесі деп санаймыз. Мемлекетіміздің  жастарға қҧқықтың тәрбие беру 

ісіне кӛңіл бӛліп келеді. Қазақстан заңдарына терең қҧрмет сезімін қалыптастыру, оларды сӛзсіз сақтау және 

орындау - ҧзақ уақыт тәрбие жҧмысын жҥргізудің жемісі [2,б. 9]. Кӛбіне қҧқықтық сананың тӛмендегі, 

материалдық және рухани игіліктер жайлы тҥсінбеушілік қоғамға жат қылықтарды туғызатыны сӛзсіз. 

Мемлекетіміз жастарға қҧқықтың тәрбие беру ісіне ҥнемі маңыз беріп келеді. Қазақстан заңдарына терең 

қҧрмет сезімін қалыптастыру, оларды сӛзсіз сақтау және орындау -ҧзақ уақыт тәрбие жҧмысын жҥргізудің 

жемісі. Кӛбіне қҧқықтық сананың тӛмендігі, материалдық және рухани игіліктердің не екенін жӛнді 

тҥсінбеушілік қоғамға жат қылықтарды туғызады. 

Қазіргі біздің қоғамымыздың басты талабы – мемлекеттік және халықаралық деңгейге сай, бәсекеге 

тӛтеп бере алатын, жан-жақты, адамгершілік-этикалық нормаларды меңгерген, отансҥйгіш, патриоттық сезімде 

ӛскен ҧрпақтар тәрбиелеу. Қҧқықтық мәдениетті қалыптастыру-ҥйлесімді тәрбиені білім беретін оқу 

орындарында пайдалану, оны жетілдіру, ӛзге тәрбие нысандарымен байланыстыра отырып, оқушылардың 

қҧқықтық санасын қалыптастыруда, олардың қоғам алдындағы жауапкершілігін арттыруда қолдану басты іс 

болып табылады. Сондықтан да қазіргі кезде қҧқықтық мәдениеті жоғары, білімді оқушылар тәрбиелеу және 

қалыптастыру ісі кезек кҥттірмей атқарылатын мемлекеттік маңызды шаралардың қатарында тҧр. Жастардың 

мемлекет тарапынан қҧқықтық мәдениетін жетілдіру бағытында атқарып жатқан іс-әрекеттердің маңызы мен 

мәнін саралау, жастардың қҧқықтық мәдениетін қалыптастыруда қҧқықтық тәрбиенің атқаратын рӛлі, 

оқушылардың қҧқықтық мәдениетінің қалыптасу қҧрлымы мен даму кезеңдері зерттеудің нақты обьектісін 

айқындайтыны анық. Сонымен қатар, жастардың қҧқықтық мәдениетінің астарының негізгі қҧрамдас 

бӛліктерін жіктеу, олардың жеке-жеке орнын, ӛзара байланысын, қатынасын сарапқа салып, жастардың 

шешендік ӛнері мен қҧқықтық мәдениет арасындағы тамырластың тӛркініне кӛз жҥгіртуімізге болады. Бҧдан 

басқа да кӛптеген атқарылатын іс-шаралар бар. Балалардың қҧқығын қамтамасыз етуді міндеттейтін 

халықаралық қҧжаттар бар. Қазақстанның халықаралық ҧйымдардың дербес мҥшесі болғандықтан 

халықаралық қҧжаттарда бекітілген қҧқықтарды орындауға міндетті. 

Қҧқықтық мәдениет жалпы адамзаттың рухани мәдениет мазмҧнына енеді, бірақ ӛзіндік ерекшеліктерін 

сақтайды [3, б.87]. Сондықтан да қҧқықтық тәрбиенің адамгершілікті адам тәрбиелеу теориясының қҧрамды 

бӛлігі ретінде қарастыруға болады. Қҧқықтық тәрбие мектеп табалдырығын аттаған кҥннен қолға алынса, жас 

жеткіншекке, жер шарындағы барлық заттардың қҧқықтық қамқорлыққа алынатындығын тҥсіндірсе, баланың 

қоғамдағы мінез-қҧлық тәртібі мен қҧқықтық мәдениеті қалыптасады. «Қҧқықты қҧрметтеу, әділдікті, 
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жауапкершілікті, заңдылықты, сезіну - адам тҧлғасының жоғарыдан кӛрінуі болып табылады. Заңдылықты 

сезіну қҧқықтық мәдениеттің қҧрамы екендігін тҥсіну қиын емес дей келе, заңды білмеу - қҧқықтық 

мәдениеттің елеулі кемшілігі. Қҧқықтық мәдениет жастардың жан-жақты қҧқықтық білімдерінің болуын талап 

етеді». Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев Қазақстан халқына жолдаған жолдауында «Біз аға 

ҧрпақты, ана мен баланы, жастарды қамқорлық пен ілтипатқа бӛлейтін әлеуметтік бағдарланған қоғам, ел 

халқының барлық жолдары тҧрмысының жоғары сапасы мен алдыңғы қатарлы әлеуметтік стандарттарын 

қамтамасыз ететін қоғам қҧрамыз» деген. Қоғам тәртіпке негізделіп, қалыптасып, ӛмір сҥреді. Қоғамдағы тәртіп 

тҥрлі әлеуметтік нормалардың, адамдардың мінез - қҧлқын реттейтін қағидалардың әсерімен, яғни кҥшімен 

орнатылады. Қҧқықтық нормаларды қолдану нәтижесінде қҧқықтық тәртіп орнығатыны, ал қҧқықтық нормалар 

негізінен заңнан нәр алып белгілі қҧқықтар мен міндеттер жҥктейтіні белгілі. Еліміздің заңдарын сақтау, оған 

мойынсыну - жауапкершілікті, тҥсіністікті, заңдарды білуді және соған сәйкес мінез-қҧлық пен іс-әрекеттерді 

ҥйлестіруді талап етеді. Азаматтар ӛздерінің негізгі қҧқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін біліп, оны 

ӛзгелердің және мемлекеттің мҥддесіне қайшы келтірмей тҥсініп саналы орындауы, мемлекет алдындағы ӛз 

жауапкершілігін сезіне білуі қҧптарлық іс. Заңгерлер Ғ.Сапарғалиев және А.Ибраева ӛз еңбектерінде 

«Тҧлғаның қҧқықтық мәдениеті – қҧқықты білу, ҧғыну (тҥсіну) және қҧрметтеуден тҧрады. Ал мҧның ӛзі 

қҧқықтық ҧйғарымдарды жете тҥсініп барып орындаудан білінеді (кӛрінеді)» - деп атап кӛрсеткен. «Жеке 

тҧлғаның қҧқықтық мәдениеті жӛнінде, әсіресе мыналарды баса кӛрсетуге болады: біріншіден, кез келген 

азамат ӛзінің қҧқығын, бостандығы мен міндетін анық тҥсінуі әрі оны бағамдап, парықтай білуі, екіншіден, 

осыларды мҥмкіндігінше, іс жҥзінде, ӛз ӛмір тәжірибесінде пайдалана алуы тиіс» [4,б. 107]. Азаматтар 

ӛздерінің негізгі қҧқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін біліп, оны ӛзгелердің және мемлекеттің 

мҥддесіне қайшы келтірмей тҥсініп саналы орындауы, мемлекет алдындағы ӛз жауапкершілігін сезіне білуі 

қҧптарлық іс. Осыған орай Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі бойынша 14-ке толмаған адамдар 

қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды. Он тӛртке толмаған балалар ӛзінің істеген іс-әрекетінің қоғамға 

қауіптілігін, мәнін жете тҥсінбейді және жауап бере алмайды. Ал он тӛртке толған кәмелетке толмаған ӛзінің іс-

әрекетіне жауап бере алады және қылмыстық жазаны сезіне алады. Осыған байланысты заң шығарушы 

«кәмелетке толмаған» деген терминге анықтама беріп отыр. Ал, бҧл қылмыстық жауаптылықтың нормасын 

дҧрыс қолдануға мҥмкіндік береді. КСРО жоғарғы Сотының 1976 жылғы 3 желтоқсандағы №16 қаулысының 6-

тармағында соттардың кәмелетке толмағандардың қылмысы және кәмелетке толмаған адамды қылмыстық іске 

тарту туралы мәселелерді тәжірибеде дҧрыс қолдану туралы былайша тҥсініктеме берген «сот кәмелетке 

толмағандардың жасын (туған кҥні, айы, жылы) дәл анықтауда шаралар қолдануға міндетті». Жасӛспірім туған 

кҥні емес келесі, ертеңіндегі кҥннен бастап белгілі бір жасқа толды деп саналады. Сот-медициналық сараптама 

жасты анықтау кезінде сотталушының туылған кҥнін сол жылдың соңғы кҥнімен белгілейді; жастың ең тӛменгі 

немесе жоғарғы шегін жылды анықтауда, сот сараптамасының қорытындысымен анықталған тӛменгі жас 

мӛлшерін белгілейді. Егер сот жеткіншекті арнайы оқыту-тәрбиелеу мекемесіне жіберудің қажеті жоқ деп 

тапса, ол ҧсынысты қанағатандырудан бас тартады, ал материалдарды «Кәмелетке толмағандардың істері 

жӛніндегі комиссия туралы» Ереженің 30-бабында кӛрсетілген тәрбиелеу сипатындағы басқа шараларды 

қолдануы ҥшін кәмелетке толмағандардың істері жӛніндегі комиссияға жібереді. Заң қылмыстық 

жауаптылықтың жалпы жасы 16 жас деп белгілегенімен, субъектінің ерекше белгілеріне немесе қылмыстық 

заңда кӛрсетілген іс-әрекеттің сипатына байланысты кейбір қылмыстардың субъектісі кәмелетке толған, яғни 

18 жасқа толған адам ғана бола алады. Мысалы, бҧйрыққа бағынбау немесе оны ӛзге де орындамау (ҚК-тің 367-

бабы), кәмелетке толмаған адамды қоғамға қарсы іс-әрекеттерді жасауға тарту (ҚК-тің 132-бабы) сияқты 

қылмыстардың субъектілері, әскери қылмыстардың және басқа да бірқатар қылмыстардың субъектілері тек 18 

жасқа толған адамдар ғана бола алады. Сонымен, қылмыстық кодексте кәмелетке толмағандардың қылмыстық 

жауаптылығының жалпы негіздері: кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы ерекшеліктері (ҚК-

тің 78-бабы), кәмелетке толмағандар тағайындалатын жаза тҥрлері (ҚК-тің 79-бабы), кәмелетке толмаған 

адамдарға жаза тағайындау (ҚК-тің 80-бабы), кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан және 

жазадан босату (ҚК-тің 81-бабы), тәрбиелеу әсері бар мәжбҥрлеу шаралары (ҚК-тің 82-бабы) және олардың 

қолдану мерзімдері (ҚК-тің 83-бабы), кәмелетке толмағандарды жазаны ӛтеуден шартты тҥрде мерзімінен 

бҧрын босату (ҚК-тің 84-бабы), ескіру мерзімі (ҚК-тің 85-бабы) және соттылықты жою мерзімдері (ҚК-тің 86-

бабы), сонымен қатар бірінші рет, осы бӛлім арқылы кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы 

ерекшеліктерін талдауы оны дҧрыс қолдану мҥмкіндіктерін және 18 жастан 20 жасқа дейінгі жас аралғында 

қылмыс жасағандардың қылмыстық жауаптылығында (ҚК-тің 87- бабы), ізгілік қағидаттарын іске асыру, 

адамның жеке тҧлғасына дҧрыс қарау тағы басқа да ерекшеліктерін қарастырады[ 5,б. 87]. 

Қорыта айтқанда, жастардың арасында адамгершілік – қҧқықтық насихат жҧмыстарын барынша 

пәрменді тҥрде жҥргізе отырып, оларды қҧқық негіздерімен қаруландыру, қҧқықтық тҧрғыдан әлеуметтендіру 

қажет –ақ. Бҥгінгі егемен еліміздің тірегі – білімді ҧрпақ, еліміздің мәртебесін асқақтатып, экономикасын, ішкі 

және сыртқы саясатын дамыту жастардың қолында. Жас буынға қҧқықтық тәрбие беру мәселесі – қазіргі 

қоғамның ең негізгі маңызды міндеттерінің бірі. Олай болса, әңгіме аяғын Елбасымыз Нҧрсҧлтан Назарбаевтың 

сӛзімен бітіргім келіп отыр: «Біздің еліміз қҧқықтық мемлекетті орнықтырып дамытуды мақсат етіп отырған 

мемлекет. Сондықтан, жастардың қҧқықтық тәртібін, қҧқықтық сауатын, Ата Заңымызға деген қҧрметін 

арттыра отырып, жан-жақты тәрбиелеу керек». 
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ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ АЙМАҚТЫҚ САЯСАТТЫҢ ЕРЕКШІЛІКТЕРІ 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мақалада ӛнеркәсіпті қайта индустрияландырудың ҧзақ мерзімдік бағдарламасын дайындауға 

байланысты саясатты жаңа сатыға кӛтеру туралы ӛзекті мәселелер қарасырылған. 

Ӛнеркәсіп кез-келген мемлекеттің экономикасы мен әл-ауқатының, кҥш-қуатының кӛрсеткіші болып 

табылады. Ғаламдану ҥрдісі, халықаралық бәсекелестіктің кҥшеюі, жаңа технологиялық ӛндірісті қалыптастыру 

арқылы ғылыми деңгейі жоғары инновациялық бағытта ӛнім ӛндіру ҥшін отандық ӛнеркәсіпке тез арада 

ӛзгерістер енгізуді қажет етуде. Ӛнеркәсіпті қайта индустрияландырудың тҥп қазығына технологиялық базис 

жатса, ал оны қалыптастыру ҥшін ғылыми- зерттеу жҧмыстарды жҥргізуді дамыту қажет.  

Ӛнеркәсіпті қайта индустрияландырудың ҧзақ мерзімдік бағдарламасын дайындау әлемдік экономикада 

болып жатқан ҥрдістерге және ішкі экономикалық проблемаларды шешуге бағытталады. Демек, ҧлттық 

индустриялық саясат ауқымында ӛнеркәсіптің инновациялық, ҧйымдастыру технологиялық, қҧрылымдық 

деңгейін жаңа сатыға кӛтеру ӛзекті проблемаға айналып отыр. 

«Жаңа экономикаға кең тҧрғыда - бҧл жоғары технологиялар ғылымды кӛп қажет ететін, барлық салалар 

мен сегменттерде инновациялармен қаныққан экономика. Шикізаттық және индустриялық экономикадан 

санаткерлік ресурстарға, ғылымды кӛп қажет ететін және ақпараттық технологияларға негізделген. Осынау 

сапалық басқа қҧбылысқа кӛшу, әлемдік шаруашылықтың барынша маңызды ҥрдістерінің біріне айналды» деп 

атап ӛткен ӛз еңбегінде Ел Президенті Н. Назарбаев [1]. Ӛнім сапасын халықаралық стандарттарға 

сәйкестендіру, амортизациялық саясатты жетілдіру, техникалық және білікті мамандар дайындау мен қайта 

дайындау жҥйесін қҧру, сыртқы нарықта ӛнімді жылжыту және ӛндірісті әртараптандыруды қамтамасыз ететін 

жаңа инфрақҧрылым қҧру – міне мҧның бәрі қазіргі заманның талабы. 

Елдің әлеуметтік – экономикалық дамуының ҧзақ мерзімге арналған стратегисы табиғи, әлеуметтік-

экономикалық және т.б. аумақтық факторларды толықтай ескеріп, оларды мемлекеттік саясаттың барлық 

бағыттарында нақтылағанда ғана ғылыми тҧрғыдан негізделген және жҥзеге асу мҥмкіндігі жоғары болады. 

Қазіргі уақытта республика кеңістігіндегі әлеуметтік-экономикалық даму жағдайларының біркелкі 

болмауы мемлекет тарапынан жҥргізілетін аймақтық саясат ерекшіліктерін анықтайды. Соған орай мемлекеттің 

аймақтық саясатының мақсаттары мен міндеттері, оларды жузеге асыру механизімдері анықталады. 

Мемлекет нарықтық қатынастардың дамуы барысында кәсіпорындарғы толықтай дербестік бере отырып, 

олардың шаруашылық қызметіне тікелей араласпағанымен де, жанама тҥрде (салықтар, экологиялық, 

монополияға қарсы шектеулі т.б.) араласады.Бҧл нарық жағдайында кәсіпорындардың тиімді қызмет етуінің бір 

шарты деуге болады. Ал егер мемлекет аймақтармен ӛзара дҧрыс қарым-қатынас орнатпаған болса, немесе 

халықтың ӛмір сҥруін қамтамасыз ететін ортасы болып табылатын мемлекеттің барлық аумақтарының дамуы 

ҥшін жауапкершіліктен бас тартатын болса, онда жҥргізіліп жатқан реформалардың оң нәтижеге 

жеткізбейтіндігі анық. Демек, аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу – бҧл олардың дамуының қажетті 

шарты. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің ерекше бағыты ретінде қарастырылатын аймақтық саясаттың қазіргі 

ерекшіліктерін қарастыру оның тиімді жҥзеге асуына ықпалын тигізетін негізгі мәселелердің бірі болып 

табылады. Сондықтан да аймақтар дамуындағы қазіргі қалыптасып отырған жағдайды саралау және соған орай 

аймақтық саясаттың бағыттарын айқындау ӛзекті мәселеге айналады.  

Ҧлттық экономиканың тҧрақты ӛсуі елдің проблемалық аймақтарындағы ӛмір сҥру жағдайын 

жақсартпайынша мҥмкін емес.Республиканың қазіргі экономикалық кеңістігі әлеуметтік, экономикалық, 

экологиялық ерекше проблемаларымен сипатталатын әр тҥрлі аумақтарды қамтиды. Осы тҧрғыдан алғанда 

және аймақтардың мамандандырылу қағидасына сәйкес республика аймақтарын тӛрт топқа бӛлуге болады: 

 шаруашылықтарының қҧрылымы экспортқа бағытталған; 

 индустриялық дамыған; 

 дағдарыстық. 

Бірінші топ – стратегиялық сипаттағы минералды ресурстардың айтарлықтай қорларын иеленетін және 

ғылыми - ӛндірістік әлеуетінің қарқынды дамуына жеткілікті мҥмкіндігі бар, бірақ ауылдық аумақтарының 

экономикалық-әлеуметтік артта қалуымен, экологиялық жағдайларының нашар болуымен ерекшеленентін 

аймақтар. Бҧл аймақтарға Қазақстан экономикасын дағдарыстан шығару және тҧрақтандырудың рӛлі беріледі. 

Осы аймақ топтары ҥшін тӛмендегідей проблемалар кешенін шешу қажет деп атап кӛрсетуге болады: 
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 минералдық шикізат  және кӛмірсутек шиккізаттарын кешенді ӛндіру мен ӛңдеудің жаңа 

технологияларын енгізу негізінде стратегиялық шикізат тҥрлеріне бай жерлерді интенсивті ингеру; 

 отандық және шетелдік инвесторлар ҥшін қолайлы инвестициялық анықтайтын және әлемдік 

стандартқа жауап беретін жоғары дамыған ӛндірістік, әлеуметтік және нарықтық инфрақҧрылымдарыды қҧру; 

 ауылдық аумақтарының дамуындағы «жинақталған» кҥрделі проблемаларды (әлеуметтік, 

экономикалық, экологиялық т.б.) шешу.  

Екінші топқа ауыр индустрия салалрына нақты маманданған,жоғары технологиялық ғылымды 

қажетсінетін ӛндіріс қҧру ҥшін қолайлы экономикалық жағдайлары және жоғары ғылыми-ӛндірістік әлеуеті 

бар, негізінен қаржылық ресурстармен ӛзін-ӛзі қамтамасыз ете алатын аймақтар жатады.  

Бҧл аймақтарды дамытуда шешуді талап ететін проблемалар қатарына тӛмендегілерді жатқызуға 

болады: 

 шетел инвестицияларын тарту жолымен экспорттық әлеуетті қалыптастыру;  

 жаңа ғылымды қажетсінетін ӛнімдер шығаруды ҧймдастыру, жаңа технологялар негізінде қҧрал-

жабдықтар мен машиналар, электроника қҧралдары, автомобиль қҧрылысы, жаңа материалдар, лазер 

технологиясын дамыту; 

 нарықтық инфро қҧрылымды дамытуты жеделдету. 

Ҥшінші топ- ауыл шаруашылығына маманданған агроӛнеркәсіптік кешенді аймақтар. Бҧл топтағы 

аймақтар ҥшін халықтың жҧмысбастылығын қамтамасыз ету және жаңа жҧмыс орныдарын ашу мақсатында 

ауыл шаруашылығы мен оған сабақтаса дамитын салалрда шағын және орта бизнесті дамыту қажет.  

Олардың әлеуметтік-экономикалық дамуын тҧрақтандыру ҥшін келесідей мәселелер ӛз шешімін табуы 

тиіс.  

 ауыл шаруашылық ӛнімдерін ӛндіру ҥшін тиімді мамандандыруды жҥзеге асыру; 

 ауыл шаруашылық ӛнімнің жоғары саплығын және экпорттық әлеуетінің ӛсуін қамтамасыз ететіндей 

ӛндірістік ҥрдістерге жаңа технология мен техникаларды енгізу және пайдалану; 

 тҧтыну нарығын тепе-тең тҥрде дамыту мақсатында, тҧтыну заттарын ӛндіретін ауыл 

шаруашылығының және ӛнеркәсіп салаларының материалдық-техникалық базасын нығайту, міндетті тҥрде 

ӛндірістік және әлеуметтік инфроқҧрылымдар қҧру. 

 Тӛртінші топқа- қысылщаң (экстремальный) табиғи-климаттық, әлеуметтік-экономикалық және 

техника-технологиялық жағдайдағы,шаруашылықтың салалық қҧрылымы ҧтымды емес дағдарыстық аймақтар, 

сонымен қатар экономикалық дағдарысқа ҧщыраған аудандар жатады. Бҧл аймақтарда жинақталған 

проблемалардан «арылу» ҥшін мемлекеттік  реттеудің нақты шаралары қажет. Сонымен бірге осы топтағы  

аймақтардың дамуы ҥшін шешілуі тиіс мәселер келесідей: 

 экологиялық дағдарыстың тереңдеу ҥрдісінің алдын-алу; 

 осы аймақтарда тҧратын халықтардың ӛмір сҥру сапасын және деңгейін кӛтеру ҥшін материалдық 

негізі қҧру жӛнінде нақты шаралар қабылдау; 

 қоршаған табиғи ортасы адамдардың денсаулығына ӛте қауіпті ауылдық аймақтардан, кіші және щағын 

қалалардан және басқа да аймақтарына орын аустырғысы келетін халықтар ҥшін қажет жағдайлар жасау; 

 шетелдік техникалық және гуманитарлық кӛмектерді тарту және оларды тиімді пайдалану. 

Республика аймақтарын мҧндай топтастыру басқарудың  аймақтық мәселелрін тиімді шешуге және 

жергілікті шаруашылықтарды қарқынды дамытуға мҥмкіндік береді. 

Проблемалақ аймақтардың қатарына бір қатар себептердің салдарынан экономикалық әлеуеті орташа 

республикалық кӛрсеткіштерден бірнеше есе тӛмен ал экономикасы ӛнеркәсіптің аз әртараптандырылған 

(диверсификация) қҧрылымымен, нашар дамыған инфроқҧрылымымен сипаталатын аймақтар жатады. Мҧндай 

аймақтар олардың ӛзіндік дамуын ынталандыратын мемелекеттің кӛмегіне мҧқтаж. Сондықтан да 

экономикалық ҥрдісіне қадам басып отырған Қазақстан ҥшін шешілуі тиіс басты міндет- аймақтар ҥшін 

жағымсыз салдарларды бейтараптандыра отырып, олардың дамуы ҥшін қажет жағдайларды қалыптастыру 

негізінді тиімді нәтижені ҧлғайту. 

Ӛмір сҥру деңгейі мен сапасындағы шектен тыс аймақтық айырмашылықтар кӛбінісе аймақтардың 

экономикалық, табиғи-климаттық, ресуртық және инфроқҧрылымдық ерекшеліктерімен анықталады, сонда-ақ 

олар мемлекеттің «теңестіру» саясатын жҥргізу ҥшін негіз болып табылады. Осы саясатты жҥзеге асырудың 

басқарушылық механизімінің негізі міндеттерінің қатарына артта қалған аймақтардағы ӛмір сҥру деңгейі мен 

экономикалық даму параметрлерін ең болмағанда орташа деңгейге (осы параметрлер бойынша) біртіндеп 

жақындату жатады. Бҧл жағдайда негізгі міндет мемелекет тарапынан аймақтардың ӛзіндік дамуын 

ынталадыру: халықтың әлеуметтік бейімділігін қолдау (қолайлы жерлерге кӛшіп-қонуға кӛмек кӛрсету); артта 

қалған аймақтарға капитал мен инвестициялардың келуін ынталандыру  және т.б. болып табылады.  

Аймақ дамуының кез-келген аясындағы дағдарысты жою, бір жағынана алғанда, экономикалық 

белсенділік деңгейімен байланысты. Әлеуметтік даму салыстырмалы тҥрде дербестікке ие бола отырып, 

айтарлықтай дәрежеде ресурстық мҥмкіндіктермен анықталады, олар ӛз кезегінде экономикалық даму 

деңгейіне байланысты. Екінші жағынан, нарықтық шаруашылықтың әлеуметтік жағдайға зиянын тигізе 

отырып, тек қана экономикалық  басымдыққа біржақты бейімделуі нарықтық  экономиканың және тҧтас 

мемлекеттің дамуына қауіп туғызады. 
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Сондықтан мемелекеттік ретеудің әлеуметтік және экономикалық қҧраушыларының тепе-теңдігі қажет. 

Экономикалық және әлеуметтік қҧраушыларды тепе-теңдікте дамыта отырып,аймақ дамуындағы әр тҥрлі ол 

қылықтардың орнын толтыруға және халықтық жҧмысжағдайының деңгейін кӛтеруге болады, бҧл тҥптеп 

келгенде мемелекеттің аймақтық саясатының табысты жҥргізілуін анықтайтын негізігі шарттарының бірі болып 

табылады.  

Аймақтық саясаттың мәні мен міндеттері және олардың жҥзеге асырудың ӛзігндік механизмдері бар. 

Макроэкономикалық саясаттың  қҧрамдас бӛлігі болда отырып, аймақтық саясат әрбір аймақтың 

экономикасының тиімділігі мен бәсекес қабілеттілігін  арттыру арқылы экономиканың тиімділігін кӛтеруді 

ӛзінің басты мақсаты етіп қояды.қойылған мақсатқа жету ҥшін, әрине, міндеттердің қойылуы шарт. Олардың 

қатарына: мемлеке пен жекелеген аумақтардың мҥдделерін ҥйлестіру, аумақтық дамудың әрекетті механизмін 

жасақтау, сонымен қатар аймақтың ресурстық,ғылыми,еңбек әулетін барынша пайдалану жатады. Осы суреттен 

кӛрініп тҧрғанындай, аймақтық саясаттың мақсаты, міндеттері мен жҥзеге асыру әдістері мемлекеттің реттеудің 

басқа бағыттары мен ӛзара тығыз байланыста жузеге асырылады. 

 Мемлекеттегі әрбір аймақ ӛзімен-ӛзі жеке дами алмайды, ӛйткені басқа аймақтардың даму барысына 

зиянын тигізбес ҥшін оның ерекшіліктерін де ескеру тиіс. Сондықтан да экономиканы мемлекеттік реттеу 

жҥйесіндегі аймақтық саясаттың маңызы ерекше бола тҥседі. Мемлекет әрбір аймақ ҥшін бағдарлама жасап, 

сол бойынша аймақтар ӛзінің даму бағытын жҥзеге асырады. 

 Аймақтық саясатты нақты қалыптастыру ҥшін еліміздің кеңістікті айырмашылық себептерін ескеру 

қажет. Оларға жататындар тӛмендегілер: 

 - еліміз аймақтарының табиғи-климаттық жағдайының айырмашылығы; 

 - аймақтың ӛнімділігін  анықтайтын табиғи ресурстарды пайдалану бағыты,саласы және ауқымы. Бҧл 

фактор тек ауыл шаруашылық, сондай-ақ пайдалы қазбаларды игеру ғана емес,ӛнеркәсіпті орналастыру 

жағдайына және халықтың ӛмір сҥру жағдайын ҧйымдастыруға да әсер етеді; 

 - аймақтың орналасуының «кҥрделі» жағдайы, соның әсерінен шығындар артып, бағаның ӛсуі 

туындайды.Бҧл аймақтың кӛлік және байланыс қызметтерінің дҧрыс дамымауына, оның экономикалық даму 

деңгейіне ықпал етеді; 

 - инновация енгізу жағынан артта қалуы, ӛндірістің ескіқҧрылымы; 

 - елдің экономикалық даму тенденциясы; 

 - тауар ӛндірісіне әсер ететінтехнологиялық даму сатысы; 

 - институционалдық фактор: жалпы және аймақтық саясаттың нысандары, саяси жағдайы, аймақтың 

даму тарихы және т.б. 

 - орналастырудың физикалық факторлары: аэропорт, кӛлік жҥйесі, ӛндірістік алаңдардың бар болуы, 

байланыс жҥйелерімен қамтамасыз етілуі, ӛндірістік инфрақҧрылым; 

 - әлеуметтік-мәдени факторлар: урбанизация деңгейі, халықтың білім деңгейі, ғылыми орталықтардың 

бар болуы және т.б; 

 - орталықпен жҥргізілетін  макроэкономикалық саясатта аймақтық ерекшіліктердің есепке алынбауы; 

 - орталық пен аймақтар арасындағы ӛкілеттіліктер мен міндеттерді жіктеу ҥрдісінің толықтай 

аяқталмауы. 

 Сонымен қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік аймақтық саясаты ең алдымен 

шектен тыс аумақтық теңсіздіктерге  жол бермеу және оларды «тегістеу» саясаты болуы тиіс. Бҧл жағдайда 

орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тепе-теңсіздігі қажет. Осыған орай аймақтық дамудың шешілуін 

әлеуметтік, экономикалық, саяси, қҧқықтық, мәдени, демографиялық және т.б. шаралар жҥйесін талап ететін 

санқырлы проблема ретінде қарастыруға болады. 

 Нарықтық экономика барысында аймақтық саясат біршама ӛзгермелі болып келеді. Әрбір аймақтың 

ерекшіліктеріне қарай, кейбір аймақта мемлекет тарапынан нарықтық экономиканың қалыптасуы ҥшін жалпы 

қҧқықтық  режимді қолдау жеткілікті болса, басқасында экономикалық белсенділікті ынталандыру қажет, 

келесі біреуінде, аймақтық экономикаға экономикалық және әкімшілік әсер ету әдістері қажет т.б. 

Экономикалық саясат, еліміздің және оның жекелеген аймақтарының экономикалық жағдайын 

қамтамасыз етуге және қойылған мақсаттарға жетуді кӛздейтін мәселелерді шешуге бағытталуы тиіс. Ал, 

аймақтық саясаттың мәні жалпы ҧлттық мақсаттарға жету ҥшін аймақтық дамуды басқару болып табылады. 
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For the recent years the issue of application of the new IT-technologies is more often brought up in secondary 

schools. It is not only applying new technical means but also new forms and new teaching methods, it is a new approach 

to teaching process. The main objective of foreign languages teaching is formation and development of communicative 

culture of pupils, teaching of how to manage a foreign language in its practical meaning. The problem of the teacher 

consists in creating conditions for practical use of the language by each pupil and to choose the appropriate methods of 

training that would allow each pupil to reveal their activity and creativness. The challenge of the teacher is to stir up 

informative activity of the pupil in the course of learning a foreign language. Modern teaching technologies such as 

learning in cooperation, projects technique, use of new information technologies, Internet resources help to realise the 

personality-focused approach in teaching, provide individualization and differentiation of learning taking into 

consideration abilities of children, their educational level, propensities and etc.  

It is possible to solve a variety of didactic problems at English lessons by means of the Internet: to form 

grammar skills using materials of the global network, to improve pupils grammar and to create a sustainable motivation 

in studying English language. Possibilities of using Internet resources are huge. The global network Internet creates 

conditions that allow pupils and teachers get any necessary information from any point of the globe: regional 

geographic material, news about life of youth, articles from newspapers and magazines, necessary literature and etc. It 

demands on behalf of a student the ability to use different kinds of intellectual skills, which many of our students do not 

possess. It means that a student should be able to analyze the information he deals with, to select the facts, data 

adequate to the problem he investigates. He/she has to find arguments to prove his/her point of view. It is quite obvious 

that the information the student comes across in the Internet is not always helpful. More than that, it can be very 

aggressive; it can be not up to the scientific level, etc. The Internet is a very democratic environment where every user 

can locate his/her information. A lot of educational materials do not undergo any examination. This fact produces a lot 

of difficulties even for a teacher to select the material for educational purposes. To solve this problem one must be 

competent in his professional field, be able to analyze the material and recommend it to his/her students while selecting 

the information to decide if this or that material is flawless to be used for the cognitive purposes [1; 390].  

Forms of work with computer programs at foreign language lessons include:-lexics studying;-pronunciation 

training;- dialogical and monologic speech;- writing skills;- grammatical structures. for many years, possibilities of 

internet resources did not receive priority in teaching English grammar. Grammar is the first and foremost important 

step in language acquisition. In a classroom where pupils are not finding themselves comfortable with the second 

language, language learning can be made interactive and interesting with the introduction of appropriate grammar 

exercises. Online virtual worlds are becoming important tools in foreign/second language instruction in view of the fact 

that they enhance learner motivation; promote autonomy and social presence in a 3D environment. Internet is a type of 

reality in which pupils can meet and communicate with other learners in the target language using text, voice or video 

as well as share ideas related to language learning. Furthermore, internet provides learners with the opportunity to take 

part in virtual language courses or lessons as well as visit places connected with the target language culture [2; 443].  

We focus on refining a student’s structural English skills, and over time increasing his/her confidence using 

English in social situations. ELC prefers teaching techniques that are consistent with our method, whereby lessons teach 

and reinforce English grammar rules by enacting real-life scenarios. The superiority of such technologies over 

traditional methods also consists in the fact that they contribute to understanding of linguistic phenomena, creating 

communicative situations, and automation of language and speech activity of students. Let us review the most common 

forms of works, associated with the use of multimedia Internet technologies at foreign language classes: 

1) The «question - answer» mode of work includes the exercises, based on the principle of correlation between 

stimulus and response. The interaction with trainees presupposes a multiple choice of possible answers and a so-called 

"open-ended" answer, which involves a trainee entering his answer via keybord. Similar exercises have been 

successfully used for grammar and vocabulary drilling, as well as for testing purposes. 

2) Text construction as a form of work includes the exercises, aimed to develop the ability of restoring the 

original text, for example, by arranging its paragraphs in the correct order, putting proper punctuation marks, or entering 

the words omitted from 
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the text. Such exercises enable the trainees to develop the ability of text construction at all its component levels, 

namely, morphemes, words, word combinations, sentences and sentence groups. 

3) The pronounciation drills have a number of functions, such are sound reproduction, repetition, the screen 

presentation of the spectrogram, the demonstration of articulatory speech organs, and an explanation of how to 

pronounce the sounds correctly. The efficiency of such systems is related to visual capabilities of the PC. It is also 

connected with the use of expert systems, based on methods of computer analysis and natural language processing. 

4) When doing exercises in the «dictation» mode, the student is asked to enter a recently heard word, a phrase or 

a sentence via keyboard. Using the functions of sound control,it is possible to listen to the word, the word combination 

or the sentence several times. On completing the typing, the answer can be compared with the right option [3;170]. 

As for online grammar structure and games, there are a wide range of activities available for free at various web 

sites. 

The grammar structure and games are developed by ESL/EFL teachers from all over the world. Besides being 

designed to provide students with a self-access mode of learning, these are also available for teachers to be used as 

materials to complement their classes. All the quizzes are organized in such a way that enables teachers to select them 

according to categories (grammar, vocabulary, reading, writing, spelling, etc.), levels of difficulty (easy, medium and 

difficult) and browser requirements. In addition, there is variation in the presentation of the quizzes such as fill in the 

blanks, multiple choice, cloze, true or false and multiple choice with radio button, just to name a few. 

One of the advantages of using online grammar structure and games from The Internet TESL Journal's Self-

Study for ESL students is the availability of a large number of online grammar quizzes which have small file sizes using 

only HTML code. These are tagged in such a way as to allow users to select either according to grammatical 

terminology (articles, conjunctions, verbs etc.) or subject matter (John's Life, Astronomy, An Invitation etc.). 

 Online English grammar is a great way to find easy to understand definitions and examples of English grammar. 

- This grammar is designed for English second language teachers and learners with an emphasis on practical 

usage. 

- Grammar items are cross referenced to games and activities, teaching tips and articles so everything is simple 

to find. 

- You can look in the table of contents. 

- You can browse through the subject index. 

- You can use the search tool below and have the teaching fish catch what you are looking for! 

- Use the "grammar sections" menu to view helpful grammar overviews and definitions. 

- You can also see grammar section overviews that have handy definitions, examples and links to all the specific 

grammar items within each section. Just use the grammar section search tool above to access this helpful information 

[4; 719]. 

 Actually training materials, i.e. the tests, web tasks and textbooks created by professionals in the field of 

teaching foreign languages are presented to series of articles. Various language skills are the basis for classification: 

- the universal sites and the sites catalogs containing references to the best ESL resources devoted to various 

language skills; 

- Resources on grammar; 

- The resources devoted to development of reading and a lexicon; 

- Resources on audition; 

- Resources for development of skills of the letter; 

- Resources on a pronunciation [5]. 

In conclusion, we must admit that the use of Internet resources in the process of foreign language teaching serves 

to enhance the students' activity, and contributes to the growth of their motivation. The major requirement of the teacher 

is his ability to navigate in the vast amount of Internet resources that ensure the mastery of foreign language in liaison 

with culture of its speakers. They also facilitate the teacher's work and increase the efficiency of training. 
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RATIONALE FOR SELECTION OF THE WORKING AGENT STIMULATION AT KARACHAGANAK 

FIELD 

 

Kartzhanov А., Kotik E. 

K.Zhubanov Aktobe Regional State University 

 

Simulation of one embodiment of the development on a full field simulation model takes considerable time 

(days) it is necessary to calculate a huge number of options for the purpose of the selection system stimulation and 

optimization technology. For this purpose, sector model, which allows for some sufficiently simplify the modeling of 

development of the object to reduce the computation time of one version to a few hours and to assess the possibility of 

developing various fields. These calculation results are compared on a qualitative level that allows you to rank 

calculable options and choose the most optimal solutions. The coefficients of hydrocarbon extraction, the resulting 

calculations sector model, can not be regarded as achievable on the field, because they are too optimistic due to the 

idealization of the geological structure and the presence of assumptions. In particular, the sector model of the oil rim is 

isolated from the gas part. Therefore, field development options with the best technological parameters are put in a full 

simulation models in order to assess the effectiveness of the final options for hydrocarbon recovery factors. 

The sector model used in horizontal layers, whereas the full simulation model takes into account the geological 

layers. In addition, complete a simulation model suggests a much more complex distribution of reservoir properties and 

clay barriers than sector model. The main parameter is mapped to characterizing the effectiveness of variants, is the oil 

recovery factor. [6] 

Sector model is built based on the actual reservoir properties of horizontal layers and physico-chemical 

properties of formation fluids in the south-western sector of the oil rim. Sector model is a seven-spotted element of well 

placement system with the distance between the holes of 800 m. The model contains 1 injection and 6 wells, each 

producing well in the model gets only 1/3 of the total production rate of the well. Therefore, the ratio of production 

wells to actually discharge is 2: 1. 

Sector model has the following dimensions - 9 cells along X axis 9 cells along Y axis 4 layer on Z axis and 

includes oil rim of the depth of 4950 m and a depth BHK 5150 m of each cell size in the horizontal plane is 200 × 200. 

meters. The height of the layer is 50 meters. 

Characteristics of the layers in the model (average porosity, the average effective capacity) were taken in 

accordance with stratified effective pore volumes, specific reserves when calculated. 

The permeability in the cells was calculated according to the permeability depending on the porosity of carbon 

fiber used in the full field simulation model. 

 

K = 10915·Kp
5146.3

,                                                   (1) 

 

where K - porosity d.u. 

K - permeability, mD. 

The ratio of permeability in the vertical direction to permeability in the horizontal direction, according to the 

studies of the core were made according to the relationship: 

 

Кp.v.=0,8985·Кp.h.
9791.0

                                               (2) 

 

Physico-chemical properties of reservoir fluids for each layer of fluid taken from the Karachaganak field model. 

In the simulation of fluids used in the Karachaganak field equation of state of Peng-Robinson, previously adapted to the 

experimental data obtained for the fluid samples taken at the Karachaganak field. This is the equation of state is used for 

full field simulation model. Calculations were performed using GeoQuest Eclipse-300 program. In the oil sector model 

calculations were carried object reinjection options using the injected gas of different composition. 

In all of these cases it provides that the production and injection wells are perforated with the 1st to the 4th layer. 

On the bottom-hole pressure injection well is constrained 70.0 MPa. 

The following compounds injected agent were examined: 

- DGAS - pumping gas separation; 

- RIGAS - rich gas injection; 

- SLUG - rich gas injection rim; 

- WAG - water-alternated gas injection 

Various component compositions used pumping gas, changing in the process of development, are presented in 

Table 1. 

Compromise enabling advantage miscible displacement, and at the same time a more cost effective, is enriched 

gas injection rim. Given the above, the variant of the injection fringe rich gas - injection of enriched gas for 10 years, 

then pumping gas separation for 30 years (SLUG). 

In addition, the technology is considered water-gas injection (WAG) - Alternating injection of gas and water. It 

is envisaged that every year during the first 8 months of gas injection is carried out, followed by 4 months of water 

injection. 
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Table 1 - Component composition of considered pumping gas 

 

Components Gas separation 
Enriched gas 

2002-08 y. 2009-14 y. 

H2S 0.0457 0.0880 0.0570 

CO2 0.0739 0.0890 0.0742 

C1 0.7697 0.5972 0.7021 

C2 0.0756 0.1158 0.0890 

C3 0.0244 0.0858 0.0535 

C4 0.0067 0.0118 0.0118 

C5+-C6 0.0036 0.0101 0.0101 

C7-C9 0.0004 0.0023 0.0023 

 

Using the above discussed embodiments pumping technology -on 40%, 60% and 100% reinjection of produced 

amount of gas. All variants were designed for 40 years of life. Results are presented in Table 2. 

 

Table 2 - The results of calculations of various options for injection agents 

 

Options КИН, (Oil recovery factor) % КИГ,(Gas recovery factor) % * 

40%-injection 

DGAS40 

RGAS40 

SLUG40 

WAG40 

 

18.35 

18.53 

18.54 

19.46 

 

52.61 

51.13 

51.64 

57.51 

60%-injection 

DGAS60 

RGAS60 

SLUG60 

WAG60 

 

22.88 

23.45 

23.37 

22.70 

 

48.99 

46.44 

47.97 

56.24 

100%-injection 

DGAS100 

RGAS100 

SLUG100 

WAG100 

 

37.72 

40.79 

39.38 

28.82 

 

0.51 

0.51 

0.51 

53.58 

 

Gas recovery factor (КИГ) - net of gas injection. 

The advantage in the production of liquid hydrocarbons with large volumes of reinjection obvious to all options - 

recovery factor of liquid hydrocarbons increases with increasing percent reinjection. In considering options for 40% 

reinjection of gases of different composition (DGAS40, RGAS40, SLUG40) shows that the recovery rates achieved 

practically do not differ from each other. Thus, at 40% reinjection of pumped gas composition has little effect on the 

final return of oil. When using water-gas version of the repression (WAG40) achieved rate of return above the oil. 

With a 60% water-gas injection at the option of repression (WAG 60) oil recovery is lower than with gas 

injection options. When pumping gas separation (DGAS60) oil recovery is lower than in the rich gas injection options 

(RGAS60) and rim-enriched gas (SLUG60). 

At 100% reinjection of gas the greatest advantage is injection-enriched gas (RGAS100). Alternative water-gas 

repression (WAG100) is characterized by low oil recovery in comparison with gas injection options. 

With all the options Percentage reinjection pumping rim rich gas (SLUG) to achieve high recovery, comparable 

to the embodiment of the constant injection of enriched gas (RGAS). 

Conclusions: 

- Sectoral model used to compare the effectiveness of various agents of forcing, and the results of clinical trials 

should not be achievable in the field; 

- At 40% strength reinjection use enriched gas has significant advantages over a gas separation; 

- At 40% reinjection option pressurized gas repression characterized ORF (oil recovery factor) several large 

values as compared with other embodiments; 

- Download version of the rim rich gas for 10 years, followed by injection of gas separation in 30 years can 

achieve the same oil as the download version of the enriched gas for 40 years; 

- The effectiveness of the injection of enriched gas increases with increasing percent reinjection. 

Used literature 

1. Тронов В.П. Промысловая подготовка нефти. – Казань: Издательство «Фен», 2000 г. (электронный 

вариант)  
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НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТТІ ШИКІҚҦРАМНЫҢ ТЕРМИЯЛЫҚ ДИССОЦИАЦИЯСЫ 

 

Абитов
 
А.А., Келаманов Б.С., Кожахмед Д.Б., Дауылбаев Ж.Н. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кҥйдіру ҥрдістерін зерттеуде кӛп қолданысқа ие әдістердің бірі болып термиялық талдау әдісі саналады 

[1,2]. Сондықтан, ҧсынылған мақалада изотермиялық кинетикалық емес әдіспен никель-кобальтті кендерін 

ҥздіксіз қыздыру кезінде орын алатын фазалық ӛзгерістерді анықтайтын есептеулер келтірілген. 

Дифференциалды-термиялық талдау ауа атмосферасында дериватографта Ф. Паулик, И. Паулик, Л. Эрдей 

жҥйесінде жҥргізілді. Бҧл жабдық ҥздіксіз қыздыру кезінде зерттелетін  ҥлгілер арасындағы масса ӛзгерісі (TG) 

мен температура айырмашылықтарын (DTA) берілген жылдамдық бойынша анықтауға мҥмкіндік береді. 

Дериватограмма (сурет 1) никель-кобальтті кендерінде бірқатар эндотермиялық және экзотермиялық әсерлер 

бар екендігін кӛрсетті. 1-ші кестеде зерттелетін материалдардың толық химиялық және техникалық қҧрамдары 

кӛрсетілген. Температуралық және дифференциалдық қисықтардың жазбасы платино-платинотектес 

термопарамен жҥргізілді. Қыздыру жылдамдығы минутына 10-20 градусты қҧрады. Дериватограф 

сезімталдығы DTA 1/10. 

Никель-темірлі табиғи минералдарының, никель-кобальтті кенін қыздыру кезіндегі ӛзгерістерді зерттеу 

перспективалы никель шикізатын байыту саласының дамуымен тҥсіндіріледі. Осы мақсатта Горностаевский 

кен орнынан алынған никель-кобальтті кеннің және тотықсыздандырғыш металлургиялық кокстың 

дериватограммасы зерттелді.  

Горностаевский кен орнынан алынған никел-кобальтті сынамасының қҧраушылыры серпентин 

(3MgO∙2SiO2∙2H2O) және нонтронит (Fe,Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O) екендігі рентгенофазалық талдаумен 

анықталды. 

Металл емес минералдар кварц болып табылады (ГОСТ 25473-82).  

 

 
 

а) кесекті кен                           б) ҧсақ кен                         в) металлургиялық кокс 

 

Сурет 1 - Бастапқы шикіқҧрам материалдарының дериватограммасы 

 

Кесте 1 - Зерттелетін материалдардың химиялық және техникалық қҧрамы 

 

Горностаевский кен орнының (кесек) никель-кобальтті кенінің дериватограммасы (сурет 1, а) бірқатар 

эндо- және экзотермиялық эффекттерге ие, бҧл ӛзгерістер физико-химиялық тҥрленуді толығымен сипаттай 

Материалдар 
Химиялық қҧрам, % 

Niжал Feжал Сожал SiO2 MgO Al2O3 

Никельді кен (кесек) 0,40 11,40 0,05 67,4 1,94 1,74 

Никельді кен (ҧсақ) 0,88 15,89 0,12 49,0 3,91 2,79 

  Техникалық қҧрам, % 

А
с
 Wыл Vҧш Сқ 

Металлургиялық кокс 19,38 2,44 6,19 73,86 
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алады. Бірінші 180ºС температура шҧғыл эндотермиялық эффект гигроскопиялық ылғалдың жойылуын, 57мг 

масса азаюымен тҥсіндіреді. Одан әрі температураның 620ºС-ге кӛтерілуі әлсіз эндотермиялық эффект 

туғызады, бҧл эффект аз мӛлшерде магнетиттің (Fe3O4) магнитті тҥрленуі мен серпентин (3MgO∙2SiO2∙2H2O) 

минералының ыдырауымен және массаның 112мг-ға тӛмендеуімен тҥсіндіріледі. 740ºС температура кезінде 

ҥшінші экзотермиялық эффект тіркеледі, ол нантронит (Fe,Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O) минералының ыдырауымен 

басталады, мҧнда жалпы масса азаюы 130мг. Тӛртінші экзотермиялық эффект (815ºС) толығымен нантронит 

минералының ыдырауымен анықталады, толық масса жоғалымы 134мг қҧрайды. Темір мен никель 

гидрототықтарындағы гигроскопиялық ылғалдың жойылуы 20-60ºС температура аралығында айқын әсерге ие 

эндотермиялық эффектпен сипатталады, масса жоғалымы 57мг. Кесекті никель-кобальтті кеннің салмағы 

1040мг, ал жалпы масса жоғалымы 83мг.  

Келесі дериватограмма (сурет 1, б) Горностаевский кен орнының (ҧсақ) никель-кобальтті кені айқын 

анықталған бес эффекттен тҧрады. Бірінші 160ºС температурада эндотермиялық шың гигроскопиялық 

ылғалдың жойылуымен сипатталады, ал екінші экзотермиялық шың 260ºС температурада пайда болады және 

табиғи ылғалдың жойылуын тҥсіндіреді, сәйкесінше масса жоғалымдары 44мг және 57мг-ды қҧрайды. Ҥшінші 

экзотермиялық және тӛртінші эндотермиялық эффекттер сәйкесінше 470 пен 620ºС температураларда 

басталады, масса жоғалымдары 68,5мг және 76мг толығымен серпентин (3MgO∙2SiO2∙2H2O) минералының 

ыдырауымен тҥсіндіріледі. Соңғы бесінші экзотермиялық эффект 830ºС температурада тіркеледі және 

нонтронит (Fe, Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O) минералының толық ыдырауымен тҥсіндіріледі, жалпы масса жоғалымы 

83мг. Ҧсақ никель-кобальтті кеннің жалпы массасы 1220мг, ал жалпы масса жоғалымы 137мг-ды қҧрады.  

DТА металлургиялық кокстың дериватограмма қисығын (сурет 1, в) қарастырған кезде ҥш 

эндотермиялық және бір экзотермиялық максимумдер анықтады. Гигроскопиялық ылғалдың жоғалуы 160ºС 

температурада бірінші кең эндотермиялық эффект кезінде болды, масса жоғалымы 37мг-ды қҧрады. Екінші 

эндотермиялық эффект кезінде 410ºС температураға дейін баяу DТА қисығының ӛзгерісі ҧшқыш элементтердің 

жануы мен жоғалуы әсерінен жҥрді, масса жоғалымы 86мг. Одан әрі материалды қыздыру нәтижесінде ҧшқыш 

элементтердің толық жойылуы мен кокс структурасының ӛзгерісіне байланысты 560ºС температурада ҥшінші 

эндотермиялық эффект байқалады, сәйкесінше осы температурадағы масса жоғалымы 215мг-ды қҧрады. 560ºС-

ден 860ºС-ге дейін қыздыру кезінде қатты кӛміртегінің жануы нәтижесінде әлсіз байқалатын тӛртінші 

экзотермиялық эффект байқалады және масса жоғалымы 510мг-ды қҧрады. 

Ҧшқыш элеметтердің жойылуы, кокс структурасының ӛзгеруі мен қатты кӛміртегінің жануы 

нәтижесінде 410-860ºС температура аралығында кӛп мӛлшерде масса жоғалымы болатыны анықталды. 

Металлургиялық кокстың массасы 760мг кезінде, жалпы масса жоғалымы 650мг болды. 

Никель-кобальтті кеннің тотықсыздануын изотермиялық кинетикалық емес әдіспен анықтау ҥшін 2-ші 

суретте келтірілген шикіқҧрам қоспасының дериватограммасы талданды. 

Никель-кобальтті кен мен кокс қоспасынан тҧратын дериватограммада ҥш эндотермиялық және тӛрт 

экзотермиялық эфект тіркелді (сурет 2). Бірінші айқын эффект гигроскопиялық ылғал жойылуы нәтижесінде 

170ºС температурада байқалады, масса жоғалымы 63мг. 

 

 
 

Сурет 2 - Никель-кобальтті кен мен кокс қоспасынан тҧратын шикіқҧрамның дериватолграммасы 

 

Температура 350ºС кӛтерілген кезде гидратты ылғалдың жойылуы нәтижесінде әлсіз екінші 

экзотермиялық эффект байқалады масса жоғалымы 89мг қҧрайды. Ҥшінші экзотермиялық эффект ҧшқыш 

элементтердің жойылуы әсерінен 460ºС температурада анықталды, масса жоғалымы 104мг. 

Температура 690ºС-ге дейін жеткенде толығымен серпентин (3MgO∙2SiO2∙2H2O) мен сидерит (FeCO3) 

минералдарының толық ыдырауы әсерінен тӛртінші және бесінші эндотермиялық эффекттер туындайды, 

сәйкесінше масса жоғалымдары 135мг мен 160мг-ды қҧрайды. Бесінші (максимум) экзотермиялық эффект 
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800ºС температурада нонтронит (Fe,Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O) минералының ыдырауы нәтижесінде байқалады, 

масса жоғалымы 176мг-ды қҧрайды.  

Никель-кобальтті кен мен кокс қоспасының массасы 1080мг қҧрап, жалпы масса жоғалымы 183мг 

екендігі анықталды. 

Никель-кобальтті кен мен тотықсыздандырғыштың тотықсыздану жылдамдығын анықтау ҥшін 3-ші 

суретте кӛрсетілген никель-кобальтті кен мен металлургиялық кокс қоспасының масса жоғалым жылдамдығы 

0-1000ºС температура аралығындағы тәуелділігі кӛрсетілген. 

 

 
Сурет 3 - Никель-кобальтті кен мен металлургиялық кокс қоспасының масса жоғалым жылдамдығының 

температураға тәуелділігі 

 

Жҥргізілген зерттеулер нәтижесінде никель-кобальтті кен негізінен 0-200ºС температура аралығында 

масса жоғалтатыны анықталды. Оның себебі ылғалдың жойылуы болып табылады. Тотықсыздандырғыштың 

кӛп мӛлшерде масса жоғалымы 400-1000ºС температура аралығында жҥреді. Бҧл температуралық аймақта 

негізгі орын алатын ҥрдістерге: ҧшқыш заттардың жануы мен жойылуы, қатты кӛміртегінің жануы жатады.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ РАСКЛИНИВАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 

(ПРОПАНТА) ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Адилов Г.А. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия 

 

Для повышения эффективности отдачи нефтяных скважин с применением технологии гидроразрыва 

пласта трещины, создаваемые в ходе гидроразрыва, заполняют расклинивающим материалом (пропантом). При 

этом эффективность нефтеотдачи скважин возрастает за счѐт предупреждения смыкания трещин под действием 

горного давления. В качестве пропанта используют различные керамические материалы в виде гранул 

размером от 0,5 до 1,2 мм.  Для изготовления пропантов целесообразно использовать отходы 

металлургического производства в виде шлаков, образующихся в различных плавильных агрегатах – доменных 

печах, конвертерах и сталеплавильных печах, а также при получении ферросплавов. Складирование этих 

шлаков требует больших территорий и сопряжено с экологическими проблемами.   

В данной работе изучена возможность получения высокопрочных магнезиально-кварцевых пропантов из 

смеси шлаков доменного производства с добавками недефицитных природных материалов – кварцита и 

магнезита. 

Технология получения пропантов опробована в лабораторных условиях. 

Шлаковую смесь расплавляли в индукционной печи с графитовым тиглем. Расплав гранулировали на 

специально разработанной центрифуге. Полученные гранулы (рисунок) испытаны по основным показателям, 

предусмотренным стандартом. Изучены макро- и микроструктура пропантов, водопоглощение, сопротивление 

раздавливанию, кислотостойкость. По всем показателям, за исключением кислотостойкости, пропанты 

показали вполне приемлемые свойства. 
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Рисунок 1 - Внешний вид пропантов и в разрезе на шлифе  

 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Рощин В.Е. 

 

 

ЖАЙМА САУДА ОРЫНДАРЫН ЗАМАНАУИ САУДА ОРТАЛЫҚТАРЫНА АЙНАЛДЫРУ 

 

Аибергенов А.С. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жобаның тҥйіндемесі. Шағын және орта бизнесті дамыту – ХХІ ғасырдағы Қазақстанды идустриялық 

және әлеуметтік жаңғыртудың басты қҧралы. Шағын және орта бизнес – біздегі жалпыға ортақ еңбек 

қоғамының берік экономикалық негізі. Бизнесті дамытуға кедергі келтіретін барлық енжар қҧқықтық 

нормалардың кҥшін жою керек. Шағын және орта бизнес жаңа инновациялық кәсіпорындар тӛңірегінде дамуға 

тиіс. 

Ал біздің жобаның тақырыбы осы шағын және орта бизнеспен тығыз байланыста тҧрған «жабайы» базар 

аталып отыр. Жабайы базар дегенде кӛз алдыңызға алдымен шаң-топырақ жерге тӛселген газеттің ҥстіне кӛр-

жер заттарын жайып салып отырған апалар елестейді. Сонау тоқсаныншы жылдардың басында, елімізді қайта 

қҧрамыз деп ҧрандатып жҥргенде дағдарыс деген дауылға жҧтылып кете жаздағанымызды аңдамай қалған 

кезеңде елдің кӛбі осы жабайы базардың арқасында жан сақтап қалды. Кҥнкӛріс ҥшін сандығының тҥбінде 

сақтаулы жатқан қҧнды деген заттарын жабайы базарға алып шығып, жайып салып отырған әйелдер бейнесі 

қазір біртіндеп ҧмытылып келеді. Жалпы жабайы базарлардың «басынан бағы таятын» уақыт баяғыда келді. 

Еліміздің экономикасы кӛтеріліп, ішкі жалпы ӛнімнен халыққа қызмет кӛрсетуге бӛлінетін пайыз артқан сайын 

қызмет кӛрсету сапасы да жылдан жылға кӛтеріліп келеді. Уақыт ӛте келе ҥлкен базарлардың жанына 

шоғырланған жабайы базарлар біртіндеп азая бастады. Бірақ, осы ҥлкен сауда орындары мен орталық 

базарлардың маңына топтасқан жайма базарды тҥп тамырымен жою ешқандай әкімнің қолынан келмей қойды. 

Орталық базар – Ақтӛбедегі ең ірі сауда орталығы. Бҧл – сауданың қайнаған ортасы. Базардың 

айналасында заңсыз саудамен айналасып жатқан, яғни жайма базар саудагерлері ӛте кӛп. Ала дорба арқалап, 

жайма базар жағалап жҥргендер қатары азаймай тҧр. Олардың дені - зейнет жасындағы қариялар. Жайма 

базардың орналасуын жалпы тҥрде қарасақ, бҧл –Ш.Уалиханов кӛшесі мен Т.Ахтанов кӛшесінің қиылысқан 

жері.Олардың орналасқан жері сан алуан, «Әдемі-ай» сауда орталығы алдынан бастап «Рамазан» дҥкеніне дейін 

жайылып жатыр. Саудагерлердің саны бҧнымен шектелмейді, олар «Орталық базар» аялдамасы айналасын 

толықтай жаулап алған. «Рахат» кондитер дҥкенінің алды, сонымен қатар «Риол» дҥкенің айналасы да осы 

саудагерлерге толы. Жайма саудагерлерді қуып жіберу рейдінің тиімсіз екендігін ескере отыра және де осы 

мәселені шешу мақсатында олар ҥшін ӛркениетті шағын базарлар ҧйымдастыру керек. Әрине, жабайы базар 

деген тек біздің елімізде ғана емес, кӛршілес елдерде де бар. Бҧндай жабайы базар дамыған ӛркениетті елдерде 

ӛз жалғасын табуда, мысалы АҚШ, Еуропа елдері, соның ішінде Германия, Франция, Тҥркия және т.б. Алысқа 

бармай-ақ кӛршілес қытайлардың «Шыңжаң» базарындағы сауда мәдениеті барып-келушілерді кӛпке дейін 

тамсандырып жҥреді. Ӛзіміз кӛш тҥзеп жҥретін Ресейде де қара базардағы мәдениет біршама кӛтеріліп келеді. 

Болашақта Қытай мен Ресейді жалғайтын Маньчжурия қаласынан салынып жатқан Қытай-Ресей базары жҧмыс 

істей бастаса, кӛршілес елде базар мәдениеті бҥгінгіден де арта тҥсері даусыз. Ендеше дәл іргеміздегі елдер 

осындай ӛркениет жолына тҥсіп жатқанда бізде де сауда мәдениеті арта тҥсер деген сенім мол. Бір сӛзбен 

айтқанда, біздің елімізге жан-жақты қарастырылған «сауда реформасы» керек. 

Тҧрақты сауда орнын орналастыру ҥшін орталық базардың айналасындағы кӛптеген жерлер 

қарастырылды. Бҧл орынды таңдау ҥшін қарастырылып отқан жерлеріміз бірнеше критерий бойынша 

бағаланады. Бҧндай критерийлерге жататындар: 1) орталық базарға мейлінше жақын болуы; 2) сауда орнының 

кеңдігі; 3) айналасында орналасқан сауда орталықтарына кедергі келтірмеуі; 4) тҧтынушыларға қол жетімділігі; 
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5) халықтың кӛп шоғырлануы; 6) тиімділігі; 7) саудагерлердің ескі орындарына жақындығы; 8) тҧтынушы мен 

ҧсынушыға қолайлығы. Осы сегіз критерий бойынша бағалауда ең қолайлы орын ретінде «Рахат» кондитер 

дҥкені алдынан «Кӛмек» дҥкені алдына дейінгі жер таңдалды. Бҧл жер «Орталық базар» аялдамасына қарама-

қарсы орналасқан. Ҧзындығы 20 метр, ені 4 метр. Сонда сауда орталығының ауданы шамамен 80 шаршы метрді 

қҧрайды. Осы ауданға 22 сауда орны орналастырылады, әрбір сауда орнының ҧзындығы 2 метр, бір сауда 

орнына екі саудагерден келеді. Сонда әрбір саудагерге 1 метр тиесілі. Жалпы бҧл шағын базарға 44 саудагер 

орналасады. Әрбір орынның бастапқы бағасы орналасқан жеріне байланысты әр тҥрлі болады. Ең негізгі, яғни 

сатылымы жоғары орынның бағасы 500 мың тг. Қалған орындардың бағасы 500 мың теңгеден 100 мың теңгеге 

дейін аралықта болады. Жалпы 22 сауда орнының бастапқы бағасы шамамен 5 млн теңгені қҧрайды. Ай 

сайынғы тӛлем ақы әрбір сауда орнына 50 мың теңгені қҧрайды. Сонда бҧл шағын базар бюджетіне ай сайын 1 

млн 100 мың теңге(22х50000 тг=1100000 тг) тҥсіп тҧрады. «Арай» сауда орталығының немесе «Орталық 

базардың» санитарлық бӛлімімен келісім шартқа отырып, ай сайын 80÷120 мың тг тӛлем ақы беріледі. Қоқыс 

жинаушыға ай сайын 70÷100 мың теңге бӛлінеді. Осы шағын базарға администратор тағайындалып, оған ай 

сайын 100 мың теңге бӛлінеді. Администратордың міндеттеріне: ай сайынғы тӛлем ақыны жинау, шағын 

базарды қарау, саудагерлер арасындағы мәселелерді шешу, олардың қауіпсіздігіне жауап беру жатады. Сонда 

жалпы ай сайынғы шығындалатын ақша қоры 260÷300 мың теңге, ал бюджетке тҥсетін айлық ӛнім жоғарыда 

атап ӛтілгендей 1 млн 100 мың теңгені қҧрайды. Қорытындылай келсек шағын базардың бюджетіне ай сайын 

800÷840 мың теңге табыс тҥседі. Кіріс – 1100000 тг, шығыс – 260000÷300000 тг, табыс – (1100000-

260000÷300000)=800000÷840000 тг. 

Жобаның кӛздеген бағыты. Жабайы базарды (жайма базар) реттестіру мен халыққа тиімді қаланың 

кӛрінісін келбетті ете отырып, еліміздің бюджетіне қаржы салып, халыққа қолайлы жағдай жасау. Біздің 

мақсатымызға барлық жайма саудамен айналысып жҥрген саудагерлерді тҧрақты сауда орнына орналасатыру 

кіреді. Бҧл сауда орындары бірінші кезекте сатып алушы тҧтынушылар мен саудагерлерге ӛте қолайлы. Содан 

кейін жоғарыдағы әкімшілікке пайдасын тигізеді. Полиция қызметкерлерінін де жҧмыстары жеңілдей тҥседі, 

ӛйткені жайма базар реттестірілгесін олардың рейдтері де бәсеңдейді. Және де жерге тӛселініп отыратын 

тҧтынушы ӛнімдері қазіргі замаңғы талапқа сай «ветриналарда» орналасып, қаланың кӛркіне кӛрік қоса тҥседі. 

Бҧл жобаның іске асырылуы барлығына тиімді және ортақ. 

Жобаның қажеттілігі жӛнінде алдын ала іс-шаралар қолға алынды. Мамырдың 5-і кҥнінен бастап 

«Орталық базар» аялдамасы, орталық базардың айналасы, «Астана» сауда ҥйінен бастап «Әдемі-ай» дҥкеніне 

дейінгі аралық қаралып, зерттеу жҧмыстары жҥргізілді. Біз 3 адамнан қҧралған топ таң мезгілден бастап кешкі 

уақытқа дейін 7-8 кҥн осы жерлерді араладық. Алғашқы кезеңде, яғни таңертен тҧтынушылар кҥндізгі уақытқа 

қарағанда сәл аздау келеді екен. Ал екінші кезең біздің ойымызша ең негізгі сауда уақыты болып табылады. 

Ӛйткені кҥндіз бҧл маңда адам қаптап, жҥретін орын таппайсын. Адамдардың кең шоғырланған жерлері ӛте 

кӛп. Осы уақыт сауданың ең қызған сәті болып табылады. Зерттелінген шарамыздың соңғы кезеңі екінші 

кезеңге қарағанда бәсеңдейді, бірақ алғашқы кезеңге қарағанда белсенді. Бҧл кешкі уақытта ҥйлеріне қайтатын 

халық базардан шыға салысы жолшыбай жайма базардан керекті заттарын алып кетеді. Зерттеу жҧмысымызды 

қорытындыласақ кӛптеген заттар анықталды. Кӛшіп-қонып жҥрген саудагерлеріміз сауданың барлық тҥрімен 

айналасады: сҥт-айран, тары-талқан, «Кәріс» салаты, жеміс-жидек, ет ӛнімдері және т.б. Қаңтардың қақаған 

аязы мен шілденің шіліңгір ыстығында ашық аспан астында сауда жасаудың сатып алушыларға келтіретін 

қолайсыздығын айтпағанда сатушылардың ӛзіне қанша зиян екенін айтып жеткізу қиын. Олардың сауда жасап 

тҧрған жерлері сол кӛше бойымен жҥретін кӛліктерге, сол жерден ӛтетін халыққа қолайсыз, яғни кӛлік қоятын 

жҥргізушілерге кедергісін келтіреді. Жолдың екі жағындағы иін тірескен кӛліктер онсыз да тар жолды 

тарылтып тастайды. Cаудагерлердің артында тау-тау болып қалатын қоқыс, сәл самал соқса болды атойлап 

аспанға ҧмтылатын целлофан дорбалар мен ары-бері ӛткен жҥргіншілердің аяғын ілгері бастырмайтын 

«баклашкалар» әсіресе сол маңайда тҧратындардың кӛзіне тҥрпідей тиетін.  

Сауда айналасында зерттеу жҧмыстарын жҥргізу барысында саудагерлер мен сатып алушылар арасында 

сҧқбат жҥргіздік. Осы аудандағы халықтың 90 %-ға жуығы осы жобаны қолдап отыр. Сондықтан да осы 

мәселені шешу ҥшін оларды тҧрақты орынмен қамтамасыз ету керек.  

 

Ғылыми жетекші: ғылым магистрі, аға оқытушы Ешмуратов Б.У. 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КРЫТЫХ ВАГОНОВ С РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРЬЮ 

 

Аибергенов А.С. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Обзор вариантов исполнения крыш. Крыша − это конструкция, которая служит для защиты грузов от 

атмосферных осадков, дождевой и талой воды. Другой основной ее функцией является теплоизоляция. Самой 

простой и классической конструкцией крыши является жестко закрепленная цельная крыша. Такая крыша 

состоит из дуг, продольных элементов-стрингеров, двух фрамуг с торцевых сторон и металлической обшивки 

из стального листа толщиной 1,5 мм с поперечными гофрами. Сварные швы, соединяющие листы между собой, 

одновременно прикрепляют их к дугам и стрингерам крыши. С боковых сторон листы крыши привариваются к 
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обвязкам ферм боковых стен, а с торцевых сторон нижние обвязки фрамуг привариваются к обвязкам ферм 

торцевых стен. На крыше также расположены четыре загрузочных люка с крышками, снабженными запорами. 

Снизу крыша подшита двухслойными древесноволокнистыми плитами толщиной 8 мм. Эта обшивка обычно 

закрепляется гвоздями, которые забивают в деревянные бруски, расположенные в дугах крыши. Обзор 

раздвижной боковой стены. Вагоны должны иметь раздвижные стеновые двери. Использование такой крыши 

может быть обусловлено нуждами погрузочно-разгрузочных операций. Пример исполнения развдижной 

стеновой двери - крытый вагон 11-280 (рисунок 1). Технические характеристики приведены в таблице 1. 

Продольными обвязками такой двери служат два составных элемента (верхняя часть и раздвижная нижняя 

часть), соединенные между собой заклепками. Такое конструктивное решение позволяет, срезав заклепки, 

раздвинув на вверх нижнюю часть стеновой двери разгружать груз через проем. 

 

 
 

Рисунок 1 – крытый вагон с раздвижной механической дверью на вверх 

 

Таблица 1 - Технические характеристики крытого вагона 11-280 

 

1 Грузоподъемность, т 68 

2 Масса тары, не более, т 26 

3 Расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) 235,0(23,5) 

5 Размеры в свету, мм: - дверного проема - загрузочного люка 

боковой стены - печной разделки 

 3802*2334 614*365 135 

6 Размеры кузова внутри, мм: - длина - ширина - высоты от уровня 

головок рельсов до оси автосцепок 

 15724 2764 1040 - 1080 

7 Конструкционная скорость, км/ч 120 

8 Габарит по ГОСТ 9238 1-ВМ(0-Т) 

9 База вагона, мм 12240 

10 Количество и тип дверей по две с каждой стороны, 

раздвижные, несамоуплотняющиеся 

11 Количество загрузочных люков в баковых стенах, шт 4 

 

Для механизации процесса разгрузки-погрузки предусмотрен ряд технических решений. Для уплотнения 

при закрывании в соединениях предусматриваются резиновые прокладки. Сами боковые двери выполняются из 

полимерных материалов, армированной ткани и металлов. С помощью металлической цепи поднимают на 

вверх нижнюю часть боковой двери. На механизм устанавливают специальные кнопки, благодаря которым 

производится весь этот процесс раздвигания вверх-вниз нижней часть стены. Кнопка будет находиться снаружи 

вагона (в доступной для человека местах). В заде кнопки расположена металлическая цепь. Цепь состоит из 

двух колес, благодаря вращению колес цепь раздвигают вверх и вниз. Этот вид конструкции крытого вагона с 

раздвижными боковыми дверями называется автоматической. В будущем планируется внести ряд изменении в 

конструкции крытого вагона с раздвижными дверями, смотря на результаты после использования такого вагона 

в промышленности. Обзор способов облегчения стены за счет конструкции и материала. Есть еще другие 

варианты проектирования. Например, сделать из «сэндвич» панелей - соединенных между собой 

гофрированных листов металла. Гофры придадут необходимую жесткость конструкции, благодаря чему можно 

использовать листы металла меньшей по сравнению с обычно используемой величины. Это и приведет к 

уменьшению веса конструкции. Но такая дверь весьма трудоемка не только в проектировании, но и в 

изготовлении. 
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Рисунок 2 – Обзор нижней части крытого вагона изнутри. Общий вид сверху 

 

В нижнюю часть вагона устанавливают металлические поддоны, расстояние от каждого поддона к 

следующему составляет 40-50 см. Высота поддона – 10-15 см. Рассматривается второй способ для разгрузки 

грузов. Здесь у крытого вагона раздвигается пол. Внизу пола устанавливают специальные колеса по ширине 

вагона для раздвигания пола в момент разгрузки. Ширина вагона составляет 2900 мм. В момент разгрузки груза 

огромная часть пола раздвигают по бокам на 2400 мм.  
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Научный руководитель: магистр Хайытбаева Г.Б. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТЕНДОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Айтқалиев Б., Бибко О., Даукенов Р., Байбулов А.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Дизельные двигатели занимают очень большую часть современного рынка автотранспортных средств. 

На легковом транспорте их доля в Европе достигает 60%, на коммерческом транспорте, сельскохозяйственной 

технике и судах до 100% [1,2]. Высокий крутящий момент, экономичность и малая токсичность выбросов в 

атмосферу ставит их впереди своих бензиновых собратьев. К недостаткам дизелей следует отнести высокую 

сложность топливной аппаратуры. Но основной недостаток современных дизельных автомобилей заключается 

в большом количестве отказов систем управления современных дизельных систем. Вторая проблема 

заключается в достаточно высокой стоимости оборудования для тестирования элементов [2]. 

На практике восстановление работоспособности топливной аппаратуры возможно при наличии на 

сервисных предприятиях соответствующей номенклатуры оборудования. Однако при этом необходимо 

отметить, что существующие на ремонтно-обслуживающих предприятиях технологии и средства испытания и 

контроля параметров топливоподачи не в полной мере учитывают тенденцию развития систем топливной 

аппаратуры дизелей и не отвечают требованиям научно-технического прогресса. Не в полной мере 

используются возможности получения объективной информации о контролируемых параметрах при стендовых 

испытаниях топливных насосов высокого давления с целью повышения качества регулирования и 

эффективности работы топливной аппаратуры [3]. Все эти обстоятельства обусловливают поиски повышения 

качества технического сервиса топливной аппаратуры. Резервом совершенствования методов и средств 

контроля параметров топливоподачи при испытаниях топливных насосов является модернизация стендов для 

их испытания и регулирования. 
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Основными разработчиками стендов в странах СНГ и бывшем СССР являлись следующие организации: 

ГОСНИТИ, ЛСХИ, НИИАТ, НАТИ. На основании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

указанных организаций были созданы и нашли широкое применение на предприятиях автомобильного 

транспорта отечественные стенды ДД 10-04 - (КИ-1571 1М-01), ДД 10-01, СДТА-1 и др. Из зарубежных 

производителей стендов для испытания ТНВД можно выделить фирмы БОШ, МОТЕРПАЛ, ХАНСМАН, СТАР, 

МЕРКЕЗ. Распространение на предприятиях автотранспорта нашли стенды СТАР-12, Мотерпал НС-101, 

Мотерпал НС-106 и др.   

По своему функциональному назначению и конструкции названные выше стенды имеют много общих 

признаков. На стендах можно проводить следующие измерения: величина и равномерность подачи топлива 

секциями (производительность насосных секций), частота вращения вала ТНВД в момент начала действия 

регулятора; частота вращения вала ТНВД в момент прекращения подачи топлива, давление открытия 

нагнетательных клапанов, угол начала нагнетания и конца подачи топлива по повороту вала ТНВД и 

чередование подачи секциями ТНВД, угол действительного начала и конца впрыскивания топлива (при 

диагностировании), характеристика автоматической муфты опережения впрыска, поддержание заданной 

температуры [3]. 

Анализ особенностей конструкций и технических характеристик стендов для испытаний и регулировки 

ТНВД последних разработок показал, что наметились следующие тенденции в совершенствовании стендов: 

- повышение метрологических характеристик; 

- улучшение технологичности и надежности конструкции; 

- улучшение эргономики; 

- снижение габаритных размеров и массы; 

- расширение функциональных возможностей. 

Метрологические характеристики выражаются главным образом относительной погрешностью. 

Величина относительной погрешности снизилась от 2,5 % для стендов более ранних разработок до 1,5 % у 

современных разработок. Повышение метрологических характеристик достигнуто за счет применения 

растянутых шкал аналоговых приборов, использования цифровых методов измерений, применения 

принципиально новых решений при измерении параметров. 

Улучшение эргономичности достигается за счет применения принципиально новых элементов: 

стробоскопа, пульта управления с цифровой индикацией, позволяющих снизить расход электроэнергии и 

времени за счет более точных показателей. 

Снижение габаритных размеров и массы стенда и соответственно металлоемкости, достигается за счет 

замены литых конструкций стендов на более легкие, профильные конструкции, не уступающие в надежности. 

Расширение функциональных возможностей – добавление определенных функций в базовую 

комплектацию стенда: термостабилизация топлива, пневмо коррекция и система смазки, беззазорная гибкая 

приводная муфта, маховик привода, динамический тормоз. 
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ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ДИАГНОСТИКА, ЖӚНДЕУ ЖӘНЕ ҚОСУҒА АРНАЛҒАН  

СТЕНД КОНСТРУКЦИЯСЫН ЖОБАЛАУ 

 

Алдасҥгіров А.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

1. Таңдалған конструкторлық жобалау тақырыбын негіздеу. 

Тракторлар мен автокӛліктерді жӛндеудегі еңбекті кӛп қажет ететін және қымбат тҧратын жҧмыстардың 

бірі ішкі жану қозғалтқышы болып табылады. Тракторлардың қозғалтқыштарын жӛндеу кезінде еңбек 

шығындары тракторды жӛндеудің жалпы кҥрделілігінің 64%, автомобильдерді жӛндеудің 47%-ін қҧрайды. 

Жӛндеудің нашар сапасы, сондай-ақ жӛндеу кезінде қозғалтқыштың қалпына келтірілмеуі қоршаған ортаға 

зиян келтіру шығындарды арттыруға әкеледі. 

Ішкі жану қозғалтқышы толық қызмет ету мерзімі ҥшін бірнеше рет жӛнделеді. Жӛндеудің сапасы 

монтаж-монтаждау жҧмыстарын ҧйымдастыру мен технологияға байланысты. Қазіргі уақытта ішкі жану 

қозғалтқышын жӛндеу орындарын заманауи технологиялық жабдықпен жабдықтауы қажет. 

Стендтерді пайдалану арқасында еңбек ӛнімділігі жақсарып, бӛліктер зақымдану-дан қорғалады, жҧмыс 

сапасы жоғары, қолмен жҧмыс кҥшінің бағасы тӛмендейді. Машина-трактор паркі әр тҥрлі қозғалтқыштар 

тҥріне, қуатына, салмағына және т.б. ерекшеленетін кӛптеген қозғалтқыштармен жабдықталғандықтан, 

ғалымдар ҧсынған классификация критерийлеріне сәйкес, кәсіпорындарда кӛп бейінді, әмбебап стендтерді 

пайдалану ӛте тиімді, бҧл тҥрлі қозғалтқыш модельдерімен әртҥрлі жҧмыс. 
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Бірорынды, жылжымалы стендті пайдалану учаскелердің қозғалтқышты жӛндеуге, қалпына келтірілген 

ӛнімнің бірлігіне тән кҥрделі салымдарды азайтуға мҥмкіндік береді. 

2. Ҧсынылған конструкцияның сипаттамасы. 

Осы ҧсынылған жобада ішкі жану қозғалтқышын диагностика, жӛндеу және іске қосуға арналған 

модернизацияланған стенд кӛрсетілген. Осы стендті еліміздегі және шетелдегі кәсіпорындарда пайдалану 

тәжірибесі кӛрсеткендей, бҧл тракторларды, автомобильдерді және басқа да жабдықтарды жӛндеуді 

жақсартудың маңызды шарты болып табылады. Ғылым мен техниканың заманауи жетістіктеріне негізделген 

жаңа тиімді әдістер мен қҧралдарды жетілдіруге және дамытуға бейімделу тиімділігі артады. 

 

 
Сурет 1 - Ішкі жану қозғалтқышын диагностика, жӛндеу және іске қосуға арналған стенд 

 

Стенд жылжымалы платформадан 2 тҧрады. Роторлы ӛздігінен тураланатын дӛңгелектерге 11 фиксаторы 

бар 4 кӛлденең білік 5 бекітілген. Кӛлденең білікке айналмалы цапфасы мен бекіту плитасы 7 бар рычаг 8 

орнатылған. Рычаг гидравликалық цилиндрдің кӛмегімен кӛлденең білікті айналады. Гидравликалық қондырғы 

гидротаратушы блок 3 кӛмегімен басқарылады. Тірек 9 жӛндеу жҧмыстары кезінде тҧрақтылыққа арналған. 

Бҧл стендті пайдалану жӛндеу жҧмыстарының ӛнімділігін, жҧмыстың сапасын, жҧмыс ӛнімділігі мен 

ӛндірістің тиімділігін арттырады. 

3. Стенд жҧмысының сипаттамасы. 

Ішкі жану қозғалтқышын диагностикалауға, жӛндеуге және іске қосуға арналған стенд келесідей жҧмыс 

істейді: жылжымалы платформа қозғалтқышқа жылжытылады, рычагты кӛлденең орналастырады және 

қозғалтқыш (объект) бекітілетін плитаға бекітіледі. 

Қозғалтқышты кӛтеру және бҧрау гидравликалық цилиндр кӛмегімен орындалады және фиксатормен 

қалаған кҥйде бекітіледі. Содан кейін қозғалтқыш жҧмысын қамтамасыз ететін жҥйелерге, қозғалтқыштың 

жҧмысын диагностикалауға және басқаруға және іске қосуды және (немесе) жӛндеуді жҥзеге асырады. 

Стендті пайдалану жҧмыстың облысындағы кез-келген позицияда және кеңістікте жӛндеу объектісін 

орнатуға мҥмкіндік береді. Бҧл стендті пайдалану мамандандырылған кәсіпорындарда да, жӛндеу цехтарында 

да ішкі жану қозғалтқышының диагностикасы, жӛндеу және іске қосылуына мҥмкіндік береді. 

4.  Стендтің жҧмыс қабілетін және сенімділігін растайтын есептеулер. 

4.1. Стендтің орнықтылығын есептеу.  

Стендте қарапайым кӛтеру механизмдерінен ерекшеленетін бірқатар ерекшеліктер бар. Олардың бірі 

стендтің тҧрақтылығы. Тҧрақтылық коэффициентін есептеу ҥшін келесі формуланы қолданамыз: 

𝑘 = 𝑀Вост 𝑀Опр , (3.1) 

мҧндағы 𝑀Вост - қалпына келтіру кҥшінің моменті; 𝑀Опр - кӛтерілген жҥктің мас-сасынан аударушы 

момент. 

Жге болатын нысанмен стендке бекітілген жӛнделетін объектіні қарап шыққаннан кейін (2-ші сурет), 

қолдау тіректі контурға бекітілмеген стендтің негізі, жӛнделетін объектінің салмағы уақытпен ӛзгереді, 

ауыспалы жҥктемелер пайда болады. 

 
 

Сурет 2 - Жӛнделетін объект кӛрсетілген диагностика, жӛндеу және іске қосуға арналған стенд: 1 - тірек;                  

2 - рама; 3 - рычаг; 4 - жӛнделетін объект 

Бҧл жағдайда жӛндеу жҧмыстары кезінде бекітілмеген стендтің тіректі контурына әсер ететін кҥштер 

жҥйесі: бӛлшектеу (монтаждау) кезінде жҧмыскердің кҥшінен туындайтын ӛз еркімен орналасқан активті 
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кҥштер 𝐹𝑡 ; қосымша таңбасы ауыспалы кҥштер 𝐹𝑛 , жӛндеу  объектісіне жҧмыскердің кҥшінен туындайтын 

(тірек нҥктесі); жӛндеу жҧмысының технологиясына байланысты жӛнделетін объектінің уақытпен ӛзгеретін 

салмағы 𝐹𝑢 ; бекітілмеген стендтің тіректі контурында пайда болатын сыртқы байланыстар реакциясы 𝑅. 

Даламбер принципіне сәйкес, кез келген уақыт сәті ҥшін теңестірілген кҥш жҥйесі болады, яғни: 

𝑅 = 0,  𝑀 = 0,                   (3,2) 

мҧндағы 𝑅  және 𝑀  – кез келген центрге қатысты жҥйеге әсер ететін активті, реактивті инерциалды 

кҥштердің бас векторы және бас моменті. 

Олай болса: 

𝑅 = 𝑅 акт + 𝑅 реак = 0,                (3,3) 

𝑅 акт = −𝑅 реак,                            (3,4) 

𝑀 = 𝑀 0 акт + 𝑀 0 реак = 0,           (3,5) 

𝑀 0 акт = −𝑀 0 реак,                         (3,6) 

мҧндағы 𝑅 акт, 𝑅 реак- активті және реактивті кҥштердің бас векторы, олар ӛзара теңестіріледі; 

𝑀 0 акт, 𝑀 0 реак - активті және реактивті кҥштердің бас моменті, олар ӛзара теңестіріледі. 

Олай болса, стендтің орнықтылығының анализін активті және реактивті кҥштер бойынша жҥргізуге 

болады. 

Активті және инерция кҥштер жҥйесі О центріне келтірілген жағдайды (𝑅 акт және 𝑀 0 ) қарастырамыз, 

бҧл жағдайда 𝑅 акт ⊥ 𝑀 0  (3-ші сурет) шарты орындалады. Жҥйені бір тең әсерлі кҥшке 𝑅 келтіреміз, оның әсер 

ету сызығы  ABCD контуры арқылы, жазықтықты N нҥктесінде кесіп ӛтеді. 

 
Сурет 3 - Келтірілген кҥш жҥйесі 

 

𝑅 кҥшін 𝑅𝑧  және 𝑅𝑥𝑦  қҧраушы кҥштерге жіктейміз. Бҧл жағдайда келесі қортынды жасаймыз, стендтің 

орнықтылығы кез келген жағындағы аударушы кҥштің 𝑅𝑧  шамасына және оның тірек контурын кесіп ӛту 

нҥктесіне 𝑁 байланысты болады. 

𝑁 нҥктесінің орнын анықтау ҥшін кҥштер жҥйесіне кез келген жағына (𝐿𝑖  - 𝐿𝑖) қатысты Вариньон 

теоремасын қолданамыз: 

𝜆𝑖 ∙ 𝑅 акт ∙ sin 𝛾 =  𝑚𝐿𝐿 𝐹 𝑖      𝑛
𝑖=1   (3,7) 

Осыдан: 

𝜆𝑖 =  𝑚𝐿𝐿 𝐹 𝑖 
𝑛
𝑖=1 𝑅 акт ∙ sin 𝛾 =  𝑚𝐿𝐿 𝐹 𝑖 

𝑛
𝑖=1   𝐹 𝑖𝑧 

𝑛
𝑖=1  ,         (3,8) 

мҧндағы   𝐹 𝑖𝑧 
𝑛
𝑖=1  - барлық активті және инерция кҥштерінің моменттерінің қосындысы;   𝐹 𝑖𝑧 

𝑛
𝑖=1 = 𝑅𝑧  - 

барлық активті және инерция кҥштерінің z осьіне проекциясының қосындысы. 

Егер 𝑅 акт ⊥ 𝑀 0  болса, онда бҧндай кҥш жҥйесін  екі ӛзара перпендикуляр қиылы-сатын кҥштен тҧратын 

эквивалентті жҥйемен алмастырамыз, оның бірі 𝑅𝑥𝑦  тірек контуры жазықтығында, ал 𝑅𝑧  кҥшінің әсер ету 

сызығы, оған перпендикуляр тірек контуры арқылы ӛтеді. Бҧл жағдайда 𝑅𝑧  кҥшінің тірек контуры 

жазықтығымен қиылысу нҥктесі жҥйенің аударылуға орнықтылығын анықтайды. 

Ӛлшемдік шама 𝑋 аударылу жағына қатысты стендтің лездік орнықтылық қорын анықтайды. Олй болса, 

оны орнықтылық критериі ретінде қабылдауға болады.  

 
Сурет 4 - Диагностика, жӛндеу және іске қосу қозғалтқышы ҥшін модификацияланған (𝜆𝑖) орнықтылық 

коэффициентін анықтау 

3.5.2. Беріктікке есептеу.   

Двигатель бекітілетін рычагтың сыртқы минимал диаметрін анықтаймыз. 
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Сурет 5 - Есептік  схема 

 

Созылу кезіндегі мҥмкіндік кернеуді келесі формуламен анықтаймыз: 

𝐺 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑊𝑂𝐶 ≤  𝐺 ,                      (3.9) 

мҧндағы:  𝐺 = 6 ∙ 104, кН/м
2
; 

Осыдан: 

𝑊𝑂𝐶 =  𝜋 ∙ 𝐷3 32  ∙  1 −  𝑑 𝐷  4 ,                 (3.10) 

Онда мҥмкіндік кернеу: 

 𝐺 = 32𝑀𝑚𝑎𝑥 𝜋 ∙ 𝐷3 1 −  𝑑 𝐷  4  ,              (3.11) 

3.11 формуладан рычагтың сыртқы минимал диаметрін анықтаймыз (м.): 

𝐷𝑚𝑖𝑛 =   32 ∙ 𝑃 ∙ 𝐿 𝜋 ∙  1 −  𝑑 𝐷  4 ∙  𝐺  3
,             (3.12) 

𝐷𝑚𝑖𝑛 =  1 10    32 ∙ 20 ∙ 𝐿0.65 3.14 ∙ 0.6 ∙ 160 3
= 0.14 м, 

Конструктивті себептері бойынша рычагтың сыртқы диаметрін таңдаймыз: 𝐷 = 14 см. Материал Ст-3 

ПС. Қабылданған рычагтың диаметрі есептік диаметрден артық, онда барлық шарт орындалады. 
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ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА И ПРЕСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Алибжанова А.Т. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Инновации в маркетинге являются успешным внедрением новых методов и способов, которые 

предназначены для улучшения результатов и повышению продуктивности. Инновационный маркетин – 

воплощение различных комбинаций или синтез знаний в данной деятельности, внедрение новых товаров, услуг 

или действий. Привнесение новшеств в маркетинг является многоуровневым процессом, где организация 

превращает замыслы в новые или высококачественную продукцию, услугу, с целью конкурирования, развития 

и успешной деятельности в данной отрасли рынка. Данный вид маркетинга предполагает творческий подход в 

создание идеи, для существенной и ощутимой разницы в сфере маркетинга. Инновации всегда начинаются с 

творческого замысла, возникающий у отдельных лиц или групп, который становится начальной точкой для 

новшества. Инновационный маркетинг, так же, как экономический маркетинг – это управление процессом, 

требующий определенные инструменты, соблюдение норм и понимания дисциплин. Следует помнить, что 

инновации часто пересекаются с понятием креативность.  

Инновации в маркетинге могут быть различными и в их состав входит: 

1. Внедрение абсолютно новейшего товара или повышение качества уже изготавливаемой продукции. 

2. Внедрение новейшего способа изготовления и иного метода обработки продукции на торговой основе.  
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3. Приобретение новейшего источника доставка ресурсов или товаров, свободного от того источника, 

который имеется или новосозданный для завоевания рынка.  

4. Увеличение конкурентоспособности уже имеющихся новых или усовершенствованных продуктов, 

улучшение имиджа и рост влияния на рынке. 

5. Уменьшение ресурсоемкости товара и наращивание величины денежного потока.  

6. Создание конкурентных преимуществ для нового товара. 

Маркетинг будущего исходит из того, что мобильные устройства (смартфоны, планшеты и даже часы) 

становятся центром маркетинга. Стремительная эволюция девайсов и свободный доступ к интернету из любого 

места являются главными факторами влияния на формирование маркетинговых тенденций будущего. 

В 2015 году мобильный трафик уже обошел компьютерный. Это заставило многие компании по-другому 

взглянуть на продвижение бренда в сети. Сегодня интернет-магазины уже не только имеют мобильную версию 

своего сайта, но и предлагают приложения для смартфонов, чтобы пользователи могли быстро совершать 

покупки. 43% брендов активно ведут свои сообщества в социальных сетях, 59% держат связь с клиентами через 

микроблоги (Twitter) и Instagram. Более половины компаний (53%) платят за рекламу в соцмедиа, а 25% 

используют рекламу в приложениях. 

Важный тренд маркетинга 2016 года основывается на том, что появилась новая группа потребителей, у 

которых другие требования к продукции. Подростки поколения Z уже выросли и начали работать, 

самостоятельно зарабатывая. Они считают технологии привычными вещами. В их детстве уже были смартфоны 

и планшеты, они не смотрят телевидение и редко верят рекламе. Поколение Z доверяет отзывам в социальных 

сетях или советам друзей. 

Изменение портрета 16-20-летнего потребителя требует соблюдения новых тенденций маркетинга, 

которые будут направлены на ведение диалога и быстрый отклик через социальные сети. От конкуренции на 

рынке бренды переходят к конкуренции за определенного потребителя, ориентируясь на удовлетворение всех 

его запросов. 

Взгляд на будущее: Развитие искусственного интеллекта 

Главным толчком для совершенствования рекламы будущего является развитие искусственного 

интеллекта (ИИ). Deep learning (сложные алгоритмы обучения для моделирования высокоуровневых 

абстракций) предоставляют различные перспективы использования ИИ в маркетинге, от глобального анализа 

данных до самостоятельного написания уникального контента. Уже сегодня ИИ влияет на данные в поисковой 

выдаче, отслеживая запросы пользователя, и может распознавать определенные объекты на снимках. Например, 

сегодня по запросу «спящая панда» выдаются те картинки, где пользователи указали это как ключевые слова 

или упомянули в тексте. Это не соответствует изображенному на фото объекту. В дальнейшем, ИИ сам будет 

выдавать пользователю картинки, где, по его мнению, изображена панда в спящем состоянии. И это только 

начало. 

В будущем нас ожидают следущие инновации в маркетинге: 

«Умные магазины». «Умные» магазины будут способствовать повышению удобства при совершении 

покупок. Наиболее интересными идеями являются: 

1. Интерактивные полки – покупателям не нужно будет долго ходить, и выискивать необходимый товар 

по супермаркету, они смогут «перетащить» желаемые вещи в корзину и получить их полностью упакованными 

на выходе. Последние исследования показали, что так покупатели способны приобрести до 20% больше товара. 

2. «Виртуальные» супермаркеты: в Южной Корее сеть магазинов Tesco установила в метро баннеры со 

своей продукцией, снабдив все товары QR-кодом. Сфотографировав его, покупатели могут заказать продукты. 

Все покупки будут доставлены как раз под дверь. 

3. Совсем скоро кассиры не будут востребованы: если товары снабдить радиочастотными метками 

вместо штрих-кодов, сумму покупки можно будет узнать благодаря системе дистанционного считывания 

информации. Продукты даже не надо будет доставать из корзины – аппарат сразу выдаст сумму к оплате. 

4. Виртуальные примерочные уже реализованы в некоторых магазинах нашей страны, но пока не 

завоевали большой популярности. С совершенствованием новых технологий, в том числе и ИИ, такие 

примерочные смогут намного лучше помогать примерить одежду без утомительного переодевания. 

5. Еще одна идея не в пользу кассиров: за все можно будет расплачиваться обычным смартфоном, просто 

поднеся его к терминалу на пару секунд. Фаворитами среди бесконтактных мобильных платежей являются 

такие технологии как NFC-платежи и QR-код. Этот способ оплаты требует совершенствования защиты данных 

пользователей и может очень скоро появиться во всех больших супермаркетах. 

Доставка дронами 

Будущее розничной торговли тесно связано с повышением комфорта для покупателей. Уже несколько 

лет многие продуктовые сети предлагают доставку товаров домой с курьерской службой. Главным недостатком 

является то, что эта услуга доступна далеко не для всех людей. Скоро этот процесс будет еще больше 

оптимизирован, благодаря использованию дронов, что позволит совершать покупки из любой точки мира. 

Голографическая реклама 

Голограмма является одним из самых перспективных направлений в маркетинге. Она позволит 

воздействовать на покупателя непосредственно возле полки супермаркета или в любом другом месте, где он 

может совершить покупку. Более того, уже разработаны варианты голографической рекламы, к которой можно 

прикоснуться. Это дает новые возможности для демонстрации товара покупателям. 
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ТЕМІР ЖОЛДАҒЫ ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛЫН ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Амангелдиева А.Д., Жайлыбаева Н.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Темір жол біздің елімізде кӛліктің басты тҥрі, мемлекетке деген маңызы зор тасымал қҧрамы. Қатынас 

жолдары барлық жерде және әрқашан болған. Жер кӛлігі ӛте ертеде пайда болған. Ӛзінен жаңа кӛлік тҥрі – 

теміржолды бӛліп шығарды. Темір жол кӛлігі салмақты жҥктерді ҥлкен ара-қашықтыққа тасымалдауға 

ыңғайлы, оның жҧмысы тәулік уақытына, жыл мезгіліне және ауа-райы жағдайына тәуелді емес. Алайда, темір 

жол қҧрылысының бағасы орасан зор, ал оны салу мерзімі ҧзақ. Осыған қарамастан, темір жол қҧрылысы жол 

ӛтетін облыс ӛнеркәсібінің дамуына айрықша орын алады.  

Темір жол кӛлігінің жҧмысының ӛзіндік ерекшелігі, ол қалыптасқан ауа райы мен климаттық 

жағдайларға қарамастан, жылдың кез-келген маусымында, кҥндіз-тҥні ҥзіліссіз атқарады. Теміржол 

жҧмысының ӛзінше ерекшеліктері бар. Теміржол кӛлігінің кәсіпорындары, қҧрылыстары мен қҧрылғылары 

республиканың орасан зор аумағында орналасқан. Тасымалдау ҥрдісі жылдың бар уақытында ҥздіксіз жҥріп 

жатады. Бҧл жҧмыс табысы тек қана техникалық қҧрылғылардың сенімділігіне байланысты емес, теміржол 

кӛлігінің барлық мамандарының нақты, ретті іс-әрекетіне байланысты.  

Кӛлік конвейерінің қандай да бір элементі аз ғана бҧзылса, ол дереу тасымалдау ҥрдісіне әсерін тигізеді. 

Пойыздар жҥрісінің, жолаушылардың және оларға қызмет кӛрсетушілердің қауіпсіздігін, тасымалдаудағы 

жҥктердің сақталуын толық қамтамасыз ету – темір жол жҧмысына қойылатын ең маңызды талап.Техникалық 

пайдалану ережелерін, Нҧсқамалар мен нҧсқауларды нақты сақтау ең басты мәселе болып табылады [1]
 
. 

Темір жолдың жҧмысына қойылатын аса маңызды талап – поездар жҥрісі мен жолаушылар сапарының, 

осы салада қызмет кӛрсетушілердің қауіпсіздігін, тасымалданатын жҥктердің сақталуын толық қамтамасыз ету 

болып табылады. Еліміздің экономикасын дамыту және тҧрақтандыру келешекте темір жол кӛлігінің 

техникалық және технологиялық базасын нығайтуды талап етеді. Нарықта темір жол бойынша жолаушылар 

тасымалдауды ҧйымдастыру жҥйесі жолаушыларға қызмет кӛрсету тиімділігі мен сапасын арттыруға 

бағытталған, әлеуметтік функционалдық, экономикалық және технологиялық мақсаттарға кешенін шешеді.  

Темір жол кӛлігінде алда тҧрған міндеттерді ойдағыдай шешуде және елдің халық шаруашылық 

мҧқтаждықтарын толығымен қанағаттандыруда станциялар жетекші орын алады. Теміржол кӛлігі жҧмысының 

негізгі мақсаты – халықты толық және уақытылы тасымалмен қанғаттандыру. Жолаушылар тасымалының 

барлық тасымал тҥріндегі негізгі даму және жедел жоспарлау кӛлемі жыл мезгілдеріндегі айларға, онымен қоса 

қаламаңындағы тасымалдарға апта кҥндері мен тәулік сағаттарындағы жолаушыларағынының біркелкілігін 

және кӛлік қажеттілігінің қуатын анықтауға мҥмкіндік береді. Темір жол кӛлігінің негізгі жҧмысы болып 

еліміздің тҧрғындарын толықтай және ӛз уақытында тасымалмен қамтамасыз етеді. Теміржол кӛлігінде 

жолаушылар тасымалдарын басқаруды оңтайландырудың маңыздылығы, қазіргі уақытта және жарқын 

болашақта ӛте ҥлкен болатын кӛлеммен анықталады. Кҥн санап артып келе жатқан жолаушылар ағынын игеру 

жҧмысы жаңа жолаушылар станциялары мен вокзалдар, қала маңындағы жҥрістер ҥшін мамандандырылған 

желілер мен станциялар салуды қажет етеді. Келешекте жолаушыларға қызмет кӛрсетуді айтарлықтай жақсарту 

жоғарғы жылдамдықпен жҥруге арналған магистральдар, сондай-ақ тек жҥрдек поезддарды ӛткізу мақсатында 

мамандандырылған жолдар салу арқылы жҥзеге асырылатын болады.  

Қазақстан темір жол кӛлігінің маңызы айырықша орын алуда. Мәселен, бҥкіл темір жол айналымының 

68-дан астамы және елдегі жолаушылар тасымалдау айналымының 57-дан астамы темір жол кӛлігінің ҥлесіне 

тиіп отыр. Тасымалдау ҥрдісінің қауіпсіздігі мен экономикалық тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған темір 

жолдың барлық бӛлімшелерінің ӛндірістік қызметі – темір жол кӛлігінің пайдалану жҧмысы деп аталады.  

Темір жолды пайдалану жҧмысының кӛрсеткіштері оның қызметін бағалау және талдау ҥшін, жылжымалы 

қҧрамға қажеттілікті анықтау ҥшін, сондай-ақ темір жол кӛлігі жҧмысының экономикалық нәтижелерін талдау 

ҥшін қолданылады [2]
 
. 

Қазақстан Республикасындағы теміржол жолаушылар кӛлігі кӛптеген еуропалық және американдық 

теміржолдарға қарағанда басынан аймақаралық бағыттағы негізгі кӛлік тҥрі болып табылды, себебі теміржол 

тасымалынбасқа кӛлік алмастыра алмайды. Қазақстандағы республикаішілік және мемлекетаралық 
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қатынастағы жолаушылар және пошта тасымалын «Жолаушылар тасымалы» АҚ атқарады. Бҧл компания 

«Вокзал-сервис», «Қала маңындағы тасымал», «Жолаушылар лизингті вагон компаниясы», «Вагонсервис» АҚ 

жалғыз Акционері болып табылады және «Жолаушылар тасымалын басқаратын оперативті – технологиялық 

орталық» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жалғыз басқарушысы, сонымен қоса «Алматы вагон жӛндеу 

зауыты» АҚ 47 % акциясының иесі болып табылады. Суретте АҚ «Жолаушылар тасымалдарының» 

ҧйымдастыру қҧрылымы кӛрсетілген. Жолаушылар тасымалдары бойынша 3 аймақтық филиал бар: Оңтҥстік, 

Батыс және Солтҥстік; 1 филиал «Экспресс», осының негізінде испандық «Тальго» фирмасының вагондары бар. 

Сервистік сапаны нормалау мен бақылау қиын жҧмыс. Сервистік сапаның негізгі қҧраушы болып адамдық 

фактор табылады. Қызметтерді кӛрсететін тасымалдаушының (біздің жағдайда жолаушылар тасымалдары 

бойынша) басты табыс факторы болып, оның сервисінің сапасы табылады. Жолаушылардың кӛбісі, теміржол 

кӛлігіндегі сервистік қызмет кӛрсетудің сапасы кейбір позициялар бойынша жоғары еместігін байқайды. 

Жақын жылдарда АҚ «Жолаушылар тасымалдары» келесі шараларды жҥргізуді қарастырады: жолаушылар 

тасымалдарына орта есеппен 10%-15%-ға тарифтердің кӛтерілуі; жоғары жабдықталған вагондармен 

жолаушыларды тасымалдау ҥшін тарифтерді мемлекеттік реттеуден шығару, себебі, осы вагондар 

тасымалдаушының шығындарына жәрдем ақша беру Ережесіне сай, Қазақстан Республикасының 

Республикалық бюджетінен жәрдем ақша алмайды; 

теміржол кӛлігімен жолаушыларды тасымалдау ҥшін, теміржол тарифтерін икемді реттеу жҥйесінің 

ӛкілетті мҥшесінде мақҧлдау және әзірлеу, бҧл, пойыздардың категориялары және вагондардың ыңғайлылық 

деңгейі бойынша, сонымен қатар, тасымалдардың маусымдылығына қарай, бағаларды реттеуге мҥмкіндік 

береді [3]
  
. 

Жолаушы тасымалы – кӛлікпен жолаушылар тасымалдау жҧмысы. Жолаушы тасымалы магистральдық 

(темір жол, азаматтық авиация, автобус, теңіз, ӛзен қатынастары) және қала (метрополитен, трамвай, 

троллейбус, жеңіл автомобиль) кӛліктерімен жҥзеге асырылады. Жолаушы тасымалы қашықтығы мен 

жылдамдығына және кӛлік тҥрлерінің ерекшелігіне қарай ажыратылады. Темір жол кӛлігінде тасымалдау 

қашықтығына байланысты ол жергілікті жолаушы тасымалы, қала маңындағы жолаушы тасымалы, алыс 

қашықтықтық жолаушы тасымалы, болып, жылдамдығына қарай жай жолаушы тасымалы және жҥрдек 

жолаушы тасымалы болып бӛлінеді. Жолаушы тасымалы жҧмысының кӛлемін жолаушы айналымы дейді. Ол 

жолаушы-километрмен ӛлшенеді, яғни жолаушыларды 1 км қашықтыққа тасымалдау жолаушы айналымының 

ӛлшем бірлігі болып табылады.  
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Қолданыстағы кӛтергіш конструкцияларын талдау 

Қазіргі уақытта арнайы техниканы пайдаланбай машиналарды жӛндеу мен қызмет кӛрсету мҥмкін емес. 

Технологиялық жабдықтарды қолдана отырып, орындалатын жҧмыстың сапасын, еңбек ӛнімділігін арттырады 

және автокӛлікті ҧстауға жҧмсалатын уақытты қысқартады.  

Автокӛлікті жинау-монтаждау жҧмыстары ағымдағы жӛндеу жҧмыстарының негізгі бағыттарының бірі 

болып табылады (барлық жӛндеу жҧмыстарының еңбегінің шамамен 28-37% -ы). Монтаждау және қҧрастыру 

жҧмыстарының ажырамас бӛлігі кӛтеру және тасымалдау, кӛтеру және тексеру жҧмыстары болып табылады. 

Бҧл жҧмыста жоғары еңбек сыйымдылығына ие болу ҥшін арнайы жабдықты пайдалану қажет. Бҧл жабдыққа 

транспортерлер, жҥк тележкалары, тельферлер мен кӛтергіш-тер, жылжымалы крандар, крандарға арналған 

кӛтергіштер кіреді. 

Автокӛліктерге техникалық қызмет кӛрсету мен жӛндеу жҧмыстарын жҥргізу кезіндегі кӛтеру және 

тексеру жҧмыстарын жҥргізу кезінде кӛтергіштер қажет. Олар еңбек қарқындылығын айтарлықтай 

жоғарлатады. Ӛндірістік жағдайды қанағаттандыру ҥшін кӛтергіштер жоғары ӛнімділікке, тӛмен металл 

тҧтынуына, тӛмен энергия тҧтынуға және шығындарға, сондай-ақ экологиялық қауіпсіздік пен еңбекті қорғау 

талаптарына сәйкес болуы тиіс. 

Қолданыстағы кӛтергіштер келесі сипаттамаларға сәйкес жіктеледі: 

1) орнату әдісі бойынша; 

2) кӛтеру механизмінің тҥрі бойынша; 

3) жетектің тҥрі бойынша; 

4) орнату орны бойынша; 

5) жҧмыс органдарының саны бойынша. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C


77 

 

Қазіргі уақытта екі тіректі гидравликалық кӛтергіштерді қолдану кеңінен тараған, себебі олардың 

бірқатар артықшылығы бар: 

- кӛтеруді синхрондау жҥктеменің таралуына тәуелді емес; 

- қауіпсіздікті жоғарылату ҥшін кӛтергіш қҧрылысы электрлік басқарулы және механикалық тежеледі; 

- гидрожетектегі гидравликалық жетіспеушіліктер жағдайында жҥйенің жҥктелуіне жол бермейтін 

клапан бар; 

- лапылар рамалық автокӛліктерді кӛтеруге кӛмектеседі; 

- платформалардың биіктігі марка пен модельге байланысты, ол автомобильдердің келуін жеңілдетеді. 

Плунжерлі кӛтергіштері - коммерциялық және жеңіл автомобиль ҥшін қабылдау посты мен слесарь 

жҧмысының мінсіз нҧсқасы. Плунжер кӛтергіштері слесарлық жҧмыстардың негізгі кӛтергіштері болып 

табылады. Кейбір кӛтергіштер стандартты лапамен жасалған, ал басқалары айналудың ҥлкен бҧрыштарымен 

ерекшеленеді және таяқтардың ҧзындығын қысқарту ҥшін ҥш сатымен орындалады (қысқа автокӛлік 

қҧралдарын кӛтерген кезде). Таяқтар қысқа доңғалақ базасы мен ҧзын доңғалақты кӛлік қҧралдарын кӛтеру 

ҥшін универсал. 

Кӛтергішті есептеу.  

Гидравликалық кӛтергішті есептеу негізгі принципиалды гидравликалық схеманы қҧрудан басталады. 

Қарапайым бірплунжерлі кӛтергіштің схемасы 2.1-ші суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

Сурет 1 - Қарапайым бірплунжерлі кӛтергіштің схемасы: 1- сорғы жетегі (двигатель); 2 – сорғы; 3 - қауіпсіздік 

клапаны; 4 - манометр; 5 - кран; 6 – ӛткізуші клапан; 7 - гидроцилиндр (плунжер); 8 - гидробак 

 

Плунжерлі кӛтергіштің гидрожетегінің қуаты келесі формула бойынша анықтала-ды: 

𝑁ГП = 𝑣П ∙ 𝐺,                       (1) 

мҧндағы 𝑣П – кӛтеру жылдамдығы, 𝑣П = 4 м/мин = 0,0667 м/с; 𝐺 – кӛтергішке әсер ететін жалпы жҥктеме, 

Н; 

𝑁ГП = 𝑣П ∙ 𝐺 = 0,0667 ∙ 15000 = 1000,001 Вт. 

Бір плунжерге  әсер ететін жалпы жҥктеме келесі формуламен анықталады: 

𝐺 =  𝑄𝑎 ∙ 𝑘𝑝 𝑛 ,                (2) 

мҧндағы 𝑄𝑎  – прототиптің жҥккӛтергіштігі, H; 𝑘𝑝  – жҥктеменің бір қалыпсыз таралуын ескеретін 

коэффициент, 𝑘𝑝 = 1.2; 𝑛 –плунжер саны; 

𝐺 =  25000 ∙ 1.2 2 = 15000  H. 

Гидравликалық сорғының қуаты  келесі формуламен анықталады: 

𝑁𝐻 = 𝑁ГП ∙ 𝑘ЗС ∙ 𝑘ЗУ,             (3) 

мҧндағы 𝑘ЗС = 1.2 - қор коэффициенті, сҧйықтық ағуын ескереді; 𝑘ЗУ = 1.1 - жҥк-теме бойынша қор 

коэффициенті, сҧйықтықты жылжытқанда детальдың ҥйкелісін және жергілікті кедергіні ескереді; 

𝑁𝐻 = 1000 ∙ 1.2 ∙ 1.1 = 1320 Вт. 

Гидравликалық сорғыны таңдау. 

Гидросорғы екі параметр бойынша қабылданады: жҧмыс кӛлемі 𝑄𝐻 ; қысым; 

Бҧл параметрлер сорғының қуатымен келесі теңдеу арқылы байланысады: 

𝑁𝐻 = 𝑝 ∙ 𝑄𝐻 = 𝑝 ∙ 𝑞𝐻 ∙ 𝑛, [кВт]           (4) 

мҧндағы 𝑄𝐻  – сорғының нақты ағыны, дм
3
/с; 𝑞𝐻  – сорғының жҧмыс кӛлемі, дм

3
; 𝑛 - сорғының айналу 

жиілігі,об/с; 𝑝 – сҧйықтықтың қысымы, МПа. 

 

Біз гидравликалық жетекті мақсатын анықтау ҥшін 10 МПа жҧмыс қысымын белгілейміз. 

Поршеньге әсер ететін қысымды келесі  формуламен анықтауға болады: 

𝑝 = 𝐺 ∙ 4 𝜋𝐷2 ,          (5) 
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мҧндағы 𝐷 –гидроцилиндр (плунжер) поршенінің диаметрі, м; 

Қортындысында, қысым формуламен есептелген санға жақын сандардың стандартты қатарынан 

таңдалады. 

Гидроцилиндрдің поршень диаметрін стерженьнің сығылу шарты бойынша штокты есептеу арқылы 

қабылдауға болады. 

𝑑 =  4 ∙ 𝐺 0.7 ∙ 𝜋 ∙  𝜍сж  ,            (6) 

мҧндағы -  𝜍сж  – сығылу кезіндегі мҥмкіндік кернеу; 
 𝜍сж =  𝜍𝐵 𝑛 ,               (7) 
 𝜍𝐵  – сығылу кезіндегі мҥмкіндік кернеу,  𝜍𝐵 = 180 … 200 Н/м

2
; 

 𝜍сж = 200 3 = 66.6 

𝑑 =  4 ∙ 15000 0.7 ∙ 3.14 ∙ 67 ∙ 106 = 0.02 м. 

Штоктың есептелген  𝑑 диаметрі бойынша ГОСТ 6540-68 сәйкес тексеріп, диамет-рін қабылдаймыз: 

𝑑 = 110 мм және 𝐷 = 250 мм. 

 

Кесте 1 - Гидроцилиндрдің  габариттік және жалғау ӛлшемдері. 

 

Ӛлшемі, мм 

А Б В Г Е Ж З К М1 М2 Н О П 

250 2000 100 150 165 80 650-

2500 

40 М601,5 М80 95 80 15 

 

Кесте 2 - Гидроцилиндрдің техникалық сипаттамасы  

поршень диаметрі, мм 250 

номинал қысым, кгс/см
2
 (Мн/м

2
) 100 (10) 

Поршень жҥрісі, мм 2000 

салмағы, кг 150,4-350,23 

 

 
Сурет 2 - Гидроцилиндр Ц2001.(200-2000) 

 

Сорғының нақты ағынын анықтау ҥшін сорғының жҧмыс кӛлемін келесі форму-ламен анықтау қажет: 

𝑞н = 𝑁  𝑝 ∙ 𝑛  ,                  (8) 

мҧндағы 𝑁 - гидродвигательдің қуаты; 𝑝 – сҧйықтықтың қысымы; 𝑛 – сорғының айналу жиілігі, 𝑛 =1000 

об/мин =16,6 об/с; 

𝑞н = 1320  10 ∙ 16.7 ∙ 10−6   м
3
 

Онда сорғының нақты ағыны келесі формула бойынша анықталады: 

𝑄вд = 𝑞н ∙ 𝑛 ∙ 𝜂,                (9) 

мҧндағы 𝜂 - сорғының кӛлемдік пәк; 𝜂 = 0.95. 

𝑄вд = 7.90425 ∙ 10−6 ∙ 7 ∙ 0.95 = 125.3335 ∙ 10−6 м
3
/с. 

Нақты сорғы ағыны мен қысымын есептегеннен кейін алынған деректерге жақын сипаттамалары бар 

сорғыны таңдаймыз. 

Гидравликалық қозғалтқыштағы жҧмыс сҧйықтығының жылдамдығын таңдау және 

гидрожелінің ішкі диаметрін анықтау. 

Жҧмыс сҧйықтығының жылдамдығын таңдау қысымның жоғалуы минималды және қозғалыс режимі 

ламинарлы тҥрде анықталады. Таңдалған жылдамдықтар мен нақты сорғы ағындары ҥшін сору, арынды және 

су тӛгетін желілердің ішкі диаметрлері келесі формула бойынша анықталады: 

𝑑гр =  4𝑄д 𝜋 ∙ 𝑉ж ,                  (10) 

мҧндағы 𝑉ж –гидрожелідегі сҧйықтық жылдамдығы; 𝑑гр - гидрожелінің диаметрі; 
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Олай болса (10) формуладан гидрожелінің ішкі диаметрін анықтаймыз, гидрожелінің ішкі диаметрін 

қабылдаған кезде, диаметр шамасы ГОСТ8734 – 58 бойынша стандартты қатарға сәйкес келуін ескеру керек.  

Сондай-ақ, гидрожелідегі сҧйықтықтың жылдамдықтары мыналарға тең деп есептеледі: 

- сорушы магистраль 𝑉ж.всас = 1.5 5 м.с; 

- арынды магистраль 𝑉ж.нап = 7.0 м/с; 

- қҧю магистралы 𝑉ж.слив = 2.5 м/с. 

𝑑вс =  4 ∙ 0.0001253 3.14 ∙ 1.5 = 0.0103 м = 10 мм 

𝑑нап =  4 ∙ 0.0001253 3.14 ∙ 7 = 0.0048 м = 4,8 мм 

𝑑слив =  4 ∙ 0.0001253 3.14 ∙ 2.5 = 0.008 м = 8 мм 

Таратушы және реттеуші гидроаппаратураны таңдау. 

Таратушы гидроаппратураға жатады: гидротаратушы, гидрқҧлып, кері клапандар. 

Реттеуші аппратураға жатады: қысымның гидроклапаны, шығын қатынасының клапаны, дроссельде 

және тағы басқалар. 

Бҧл аппаратураның негізгі параметрлері номинал қысым р және шартты ӛту диаметрі 𝑑𝑦 , яғни 

жалғанатын қҧбырдың ішкі диаметрі болып саналады. 

Гидробакты есептеу және таңдау. 

Сорғының техникалық сипаттамасына қарай  гидробакты таңдаймыз және бактың қажетті ҧзындығын, 

енін және биіктігін қабылдаймыз. Бактің ауданы және қажетті майдың секундтық кӛлемі тәуелділікпен 

байланысты екендігі белгілі: 

𝑆бак = 0.065 ∙  𝑉м
3

,                   (12) 

мҧндағы 𝑆бак  - бактің ауданы, м
2
; 𝑉м - қажетті майдың секундтық кӛлемі, дм

3
/с. 

𝑆бак = 0.065 ∙  0.423
= 0.0339 м

2
, 

Қажетті майдың секундтық кӛлемін анықтаймыз: 

𝑉м =  0.8 … 3.0 𝑄п,                (13) 

мҧндағы 𝑄п – сорғының секундтық  ағыны. 

𝑉м =  0.8 … 3.0 𝑄п = 3 ∙ 0.0001253 = 0.0004 м
3
/c = 0,4 cм

3
/c 

Бактың есептелген ауданын 2 есеге артуы керек, ӛйткені майды тез қайтару ҥшін онда бос орын болуы 

керек, гидравликалық жабдықты пайдалану кезінде майдың қызуы мен кӛлемін жоғарылайтынын ескеру қажет. 
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КЕШЕНДІ «TERRA» БАҒДАРЛАМАСЫ КӚМЕГІМЕН ТЕМІРМАРГАНЕЦТІ АГЛОМЕРАТТАРДЫ 

ҚЫЗДЫРУ КЕЗІНДЕГІ КОНДЕНСАЦИЯЛАНҒАН ФАЗАЛАРДЫ ТЕОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 

Аманкелді
 
Н.І., Келаманов Б.С., Қартжан Ә.Ғ., Дуйсембин Т.Б. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Сипаттайтын бағдарлама ӛндірістік жҥйенің химиялық және фазалық ауысымдарын есептеу ҥшін қажет. 

Ол біртекті жағдайда модельдеуге мумкіндік береді және Н.Э.Бауман атындағы Мәскеулік мемлекеттік 

университетінде пайда болғанды жҥзеге асырады [1]. 

Бағдарламаның мәліметтер базасы ауқымды және жеке қасиеттерге ие болып табылады, осы арқылы 

композициялардың қҧрамын анықтауға мҥмкіндік береді.  

АСТРА-4 кешенді бағдарламасымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары тҧтыну интерфейісіне ие және 

бҧл бағдарлама модельдеу қортындыларын ӛңдеу мен кӛрсетуде бірдей шама жаңа қасиеттерге ие. Зерттелетін 

жҥйені қҧрайтын химиялық элементтердің саны 50-ге; бір есептеумен анықталған  конденсацияланған 

фазалардың саны 200-бен шектелген; тепе-теңдік нәтижесінде тҥзілген газдық фаза компоненттер саны 800-ге 

жете алады.  Гетерогенді жҥйелердің есептеулерін жҥргізу кезінде бір компонентті араласпайтын фазаларды 

және конденсацияланған ерітінділердің ҥлгілерін пайдалануға болады. 

 Есептеу 1273-2273К температуралық интервалда 0,1Па-ға тең қысыммен жҥзеге асырылады. Зерттеуге 

арналған бастапқы материалдар 1-ші кестеде келтірілген. 

 

Кесте 1 - Зерттеудің бастапқы деректері 

Элементтер % 

Mn2O3 27,52 

FeO 2,49 

MgO 2,38 

CaO 5,45 

SiO2 27,09 

Al2O3 6,01 

P 0,03 

S 0,03 

W 0,08 

Cқ 22,86 

 

Есептеулер аяқталғаннан кейін бағдарлама xls кеңейтілімімен MS EXCEL пішімдегі кестені кӛрсетеді, ол 

параметрлердің кҥйін және компоненттің концентрацияларының тепе-теңдігін қамтиды. Бағдарламадан 

алынған сызбалардың орналасуы туралы мәліметтер нәтижесінде, негізгі фазалардың ӛтуі мен ыдырауы 2273К 

температураға дейін ӛсті. Әртҥрлі конденсацияланған фазаларының қҧрамының ӛзгеру сызбалары 1-4 суретте 

кӛрсетілген. «TERRA» бағдарламасымен есептеу нәтижесінде 17 конденсацияланған фаза алынды. 

Қыздырылған темірмарганецті агломераттың конденсацияланған фазалары Mn23C6, Mn5Si3, MnSi, 

CaAl2O4 және FeSi 1 - ші суретте кӛрсетілген. 1 - ші суретте кӛрсетілгендей, термодинамиканың негізгі 

ҥрдістері 1573-2273К температурада пайда болады. Конденсацияланған фазалар Mn23C6, CaAl2O4, FeSi 

қисықтарының ҧқсас орналасуы температураға байланысты. Бҧл кӛрсетілген конденсацияланған фазалардың 

температурасы әртҥрлі, мысалы, Mn23C6 (1573К), CaAl2O4 (1773К), FeSi (1873К) қҧрамы 25-30% - ды қҧрайды. 

 

 
Сурет 1 - Mn23C6, Mn5Si3, MnSi, CaAl2O4 және FeSi конденсацияланған фазалардың қҧрамының температураға 

тәуелділігі 
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Берілген конденсацияланған фаза қисықтарының тҧрақты болуы, конденсацияланған фазаның зерттелген 

температурада беріктілігін кӛрсетеді. Марганец қҧрамды конденсацияланған фазалар Mn5Si3, MnSi 1973К және 

2173К жоғары температураға тиесілі. Конденсацияланған фазалардың ең кӛп қҧрамы 75% және 100% қҧрайды. 

Марганец пен кремнийдің ыдырауына байланысты конденсацияланған фаза Mn5Si3 2173К температурада кҥрт 

тӛмендейді. Марганец және марганец қҧрамды конденсацияланған фазалардың (MnSiO4, MgSiO4, MgAl2O4 и 

MnO) температураға тәуелділігіне байланысты бірқатар қызықты тҥрленуі 2 - ші суретте кӛрсетілген. 

Конденсацияланған фазалардың MnSiO4, MgAl2O4 және MnO мазмҧны мен қисықтардың орналасуы бірдей 

сипаттамаға ие. Бастапқы жану кезінде конденсацияланған фазаның мӛлшері 25-30% қҧрайды. Тҧрақтылық 

қҧрамы 1673К температураға дейін ҧстап тҧрады. Одан кейін кӛтерілген температураның әсерінен кҥрт 

тӛмендегенін кӛруге болады. Конденсацияланған фазаға MgSiO4 қатысты, қҧрамы 13-17% болғанда оның 

тҧрақтылық қҧрамының температурасы 1873К-ге дейін жетеді.  

Марганец пен магнийқҧрамдас конденсацияланған фазалардың 1573-1773К температура интервалында 

тҧрақты болмағандықтан және ыдырау мен жоюға жақын екендігін айтуға болады. 

Кальций қҧрамдас конденсацияланған фазалар CaAl2SiO7, CaP2O8, CaSiO3 және Ca3Si2O7 қызықты 

майысқан тҧстарымен және иілетіндігімен сипатталады (сурет 3). Конденсацияланған фазалар CaAl2SiO7 және 

CaSiO3 сәйкесінше 55-50% қҧрамымен 1673К және 1873К температура максимумды кӛрсетеді. Кӛрсетілген 

конденсацияланған фазалардың 1673К және 1873К жоғары температурадан кҥрт тӛмендеуі, басқа 

конденсацияланған фазаның Ca3Si2O7 пайда болуымен тҥсіндіріледі. 

 
Сурет 2 - MnSiO4, MgSiO4, MgAl2O4 және MnO конденсацияланған фазалардың қҧрамының температураға 

тәуелділігі 

 

 
Сурет 3 - CaAl2SiO7, CaP2O8, CaSiO3 және Ca3Si2O7 конденсацияланған фазалардың қҧрамының температураға 

тәуелділігі 
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Сурет 4 - C, Fe3C, C және Fe3C конденсацияланған фазалардың қҧрамының температураға тәуелділігі 

 

1673-1873К температурасы шегінде конденсацияланған фазаның Ca3Si2O7 қҧрамы шамамен 10% - дан 2% 

- ға дейін тӛмендейді (CaAl2SiO7 және CaSiO3 мҧнда конденсацияланған фазаның максимумы). Бҧл ӛзгерістер 

конденсацияланған фазалардың бірінен екіншісіне ӛтуін кӛрсетеді. CaP2O8 конденсацияланған фазасы 1273-

1573К температурасының интервалында анықталады. Бастапқы қыздыру кезінде конденсацияланған фазаның 

мӛлшері 35% қҧрайды, содан кейін температураның жоғарылауымен осы фазаның кҥрт тӛмендеуі байқалады. 

Кӛміртегіқҧрамды конденсацияланған фазалар C және Fe3C 50-60% қҧрамымен 1273-1473К температура 

интералында кӛрінеді (сурет 4). Жоғары температура кезінде конденсацияланған фазалардың қҧрамы кҥрт 

тӛмендеп C, Fe3C тҥрінде аралық фазалардың қҧрылуына әкеледі. Аралық фазалардың мазмҧны 10% - дан 30% 

- ға дейін жетеді. 

Сонымен теориялық зерттеу барысында темірмарганецті агломераттың металл және қож қҧраушы 

фазаларымен таныстық және олардың температураға байланысты ӛзгерісін бақыладық. Фазалардың ӛзара бір-

бірімен орын басуын және жоғары температура кезінде газды фазаға ауысуын меңгердік. 
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Актуальность: Колоректальный рак (КРР) занимает четвертое место в структуре злокачественных 

новообразований и является третьей наиболее частой причиной онкологической смерти в Казахстане. 

Заболеваемость КРР в стране за последние 10 лет увеличилась с 21,9 до 25,0 случаев на 100 тысяч населения, а 

стандартизированные показатели смертности остаются на высоком уровне (ежегодно умирает около 1500 

человек) [1, с.162-168].  

КРР в большинстве случаев развивается из медленнорастущих доброкачественных полипов в результате 

воздействия множественных генетических и эпигенетических альтерации. Процесс перерождения полипа в рак 

толстой кишки занимает около 10 лет и частота развития рака толстой кишки значительно увеличивается с 

возрастом, особенно после 50 лет [2, с.845-860].  

Выявление полипов толстой кишки до того, как они малигнизируются и последующее их удаление 

снизит заболеваемость и смертность от КРР [3, с.681-691]. В Казахстане с 2011 года проводится скрининг КРР. 

В качестве первичного метода скрининга используется анализ кала на скрытую кровь (АКСК). Данный тест 

имеет относительно низкую чувствительность и специфичность. С положительным результатом АКСК 

пациенты направляются на эндоскопическое исследование. Проведенный анализ результативности скрининга 

показал, что охват эндоскопическим исследованием лиц с положительным результатом АКСК остается низким. 
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Таким образом, на сегодняшний день критически важным является поиск новых маркеров ранней диагностики 

КРР.  

Компьютерная томографическая (КТ) колонография или виртуальная колоноскопия является безопасным 

неинвазивным методом [4, с.472-483]. На сегодняшний день продолжаются поисковые исследования по 

изучению возможности КТ колонографии в оптимизации методов диагностики КРР. 

Цель работы: оценить возможности КТ колонографии в диагностике доброкачественной и 

злокачественной образований толстой кишки. 

Материалы и методы: На проведение данного исследования получено одобрение Этического комитета 

Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОР). КТ колонография 

была проведена 97 пациентам. Перед исследованием проводилась очистка кишки с помощью слабительных 

препаратов. Для мечения остаточной жидкости и стула в кишке использовались йодсодержащие контрастные 

вещества (30мл) и 2,0% раствор бария (250мл), соответственно.  

Проводилась инсуффляция углекислого газа в просвет кишки для улучшения визуализации с помощью 

автоматизированного инсуффлятора CO2 Flow (Ulrich) под давлением 17–22 мм рт.ст. в объеме 2–8л через 

ректальный наконечник. Сканирование брюшной полости проводилось на 64-срезовом компьютерном 

томографе «Somatom Definition AS» фирмы «Siemens» с следующими параметрами: 100 мАс, 120 кВ, 

коллимация 0,75, питч 0,9, толщина среза 0,5 мм. Сканирование выполнялось в положении пациента на спине и 

на правом боку. Внутривенное введение йодсодержащих контрастных препаратов проводилось при выявлении 

опухоли толстой кишки. Использован низкодозовый протокол для снижения дозовой нагрузки на пациента. 

Результаты исследования интерпретировались двумя подготовленными специалистами. При 

интерпретации указывались размеры, локализация и морфологическая характеристика. Все кишечные и 

внекишечные изменения были классифицированы по Системе описания и обработки данных КТ колонографии 

(CT Colonography Reporting and Data System, C-RADS). В случае обнаружения образовании или полипов 

больше 10мм пациенты направлялись на эндоскопическое исследование для полипэктомии/биопсии с 

последующим гистологическим исследованием.  

Для получения статистически значимых результатов применялись 95% доверительный интервал и 

значение p ниже 0,05. 

В качестве основных параметров эффективности метода определили чувствительность и специфичность 

метода. 

Результаты: Общее время проведения КТ колонографии в среднем составил 15,3 минуты (12-32 

минуты). Во время раздувания кишки углекислым газом пациенты (38%) жаловались на легкий дискомфорт, но 

это чувство проходит сразу после окончания введения газа в кишку. После проведения исследования пациенты 

находились под наблюдением врачей-исследователей до 20 минут.  

На сегодняшний день отсутствует общепринятый метод подготовки пациента к КТ колонографии. 

Выбранная нами методика очистки кишки и способ мечения остаточной жидкости и кала были 

удовлетворительными. 

Первичный рак толстой кишки была выявлена с высокой точностью у всех 29 больных (средний возраст 

51,3; от 30 до 68 лет; 18 мужчин и 11 женщин; клиническая стадия КРР I-III). Все случаи были гистологически 

верифицированы.  

Программное обеспечение Syngo Via дала возможность анализировать двухмерные (2D) и 

реконструктированные трехмерные (3D) изображения, что позволило определить локальное распространение 

опухоли (инфильтрация околокишечной клетчатки, прорастание в соседние органы, околокишечные 

лимфатические узлы). Всем 29 пациентам проведено дополнительное КТ исследование органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства после внутривенного введения рентгенконтрастного вещества. 

Удельный вес полипов больших размеров (больше 10 мм) составил 4% (средний возраст 40,7; от 30 до 47 

лет; 3 мужчин и 1 женщина; 2 полипа на ножке и 2 на широком основании). У одного пациента с полипом 

прямой кишки была выявлена карцинома in situ при гистологическом исследовании (таблица 1). 

Чувствительность и специфичность виртуальной колоноскопии в выявлении рака и полипов больших размеров 

составил 0.97±0.03 и 0.86±0.02, соответственно. Чувствительность метода в обнаружении полипов до 9 мм 

составил 0.79. 

 

Таблица 1 - Классификация выявленных патологий по системе C-RADS 

 

Категория Количество Значени

е p 

С1 58 (59.79) =0.003 

С2 6 (6.19%) =0.005 

С3 4 (4.12%) <0.001 

С4 29 (29.9%) <0.001 

 

Результаты исследования 58 (27 мужчин и 31 женщин) пациентов были оценены как категория С1 (без 

патологических изменений либо неонкологические заболевания) и рекомендовали эндоскопическое 
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исследование. Эндоскопическое исследование была проведена 12 пациентам и у всех подтверждена категория 

С1. Наиболее часто диагностированные изменения в этой группе: долихоколон (15%), дивертикулы (11%), 

трансверзоптоз (8%), хронический колит (2%). 

Корреляция КТ колонографических данных с результатами патоморфологического исследования была 

значимая. 

Заключение: КТ колонография имеет высокую чувствительность и специфичность в диагностике рака 

толстой кишки и полипов больших размеров. КТ колонография является наилучшей альтернативой для 

пациентов, у которых есть противопоказания к эндоскопическому исследованию и метод может быть 

эффективно использован в скрининговом обследовании населения на ранее выявление КРР. 

Использованные литературы 

1. Ж.Ж. Жолдыбай, Ж.М. Аманкулов, Ж.С. Абдрасилова, А.М. Каримбаева, Б.К. Исаматов, А.К. 

Садибекова. Қазақстандағы колоректалды рак эпидемиологиясы. Вестник КазНМУ №1 - 2017 

2. Leslie, A & Carey, Francis & R Pratt, N & Steele, Robert. The colorectal adenoma-carcinoma sequence. The 

British journal of surgery. – 2002  

3. Zauber AG. The Impact of Screening on Colorectal Cancer Mortality and Incidence – Has It Really Made a 

Difference? Digestive diseases and sciences. -2015 

4. Paola Scalise, Annalisa Mantarro, Francesca Pancrazi, Emanuele Neri. World J Radiol. - 2016  

 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Жолдыбай Ж.Ж. 

 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ Г. АКТОБЕ 

 

Ахметова Л.К., Киязбаев Т.М., Кантарбаев Н.А. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и человека очень многогранно и не 

ограничивается последствиями дорожно-транспортных происшествий. 

Транспорт относится к главным загрязнителям атмосферного воздуха, водоемов и почвы. Происходят 

деградация и гибель экосистем под действием транспортных загрязнений, а максимальные концентрации 

токсичных веществ вблизи основных магистралей часто превышают ПДК. И эта проблема на современном 

этапе развития Казахстана является актуальной. Автомобили являются причиной тысяч смертей не только из-за 

аварий. Согласно статистике, от выхлопных газов умирает гораздо больше людей, чем в автокатастрофах. [1,2]  

Рассмотрим состояние окружающей среды по г.Актобе на март 2017 года. Наблюдения за состоянием 

атмосферного воздуха проводились на стационарных постах. 

Как видно из рис.1 атмосферный воздух 

характеризуется очень высоким уровнем загрязнения, который определился значением СИ равным 12 

(очень высокий уровень). 

 

 
 

Рисунок 1 - Характеристика уровня загрязнений по г.Актобе 
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Например, 7 марта 2017 года по данным автоматического поста №2 зафиксирован 1 случай высокого 

загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха - 11,9 ПДК по сероводороду. [5]  

Диагностика и регулировка двигателей внутреннего сгорания автомобилей (ДВС) - это одно из наиболее 

важных направлений деятельности по снижению токсичности выхлопных газов, повышению экономичности 

ДВС и сроков их эксплуатации. Эти задачи решаются при помощи специального диагностического 

оборудования, в перечень которого входит и  газоанализатор, контролирующий состав отработанных газов. 

Отработанные газы, выводимые из  камеры сгорания на такте выпуска, имеют в своѐм составе токсичные и 

нетоксичные компоненты (всего - около 200 наименований), которые можно объединить в несколько групп в 

зависимости от химического состава, свойств и характера воздействия на окружающую среду и организм 

человека:  

- Нетоксичные компоненты. 

- Угарный газ (оксид углерода СО) 

- Оксиды азота NO и диоксиды азота NO2 

-. Ароматические углеводороды (соединения вида СxHy). Образуются также при неполном сгорании 

топлива. [3] 

Для более точного проведения измерения за основу взят газоанализатор MGA-5.  

 

Таблица 1 - Расчет показателей 

 

 

Компоненты Наличие  Lifan Solano  

Газ-бензин 

4 цилиндра 

V=1,5л 

2010г.выпуска 

СО 0,34% 

НС 384ппм 

СО2 12,86% 

О2 2,02% 

𝞴 1,085 

 

Исходя из таблицы 1 видно повышенное содержание НС и О2 – т.е. кислород попадает в выхлопные газы 

камеры внутреннего сгорания и вместе с несгоревшим бензином способствуют загрязнению окружающей 

среды. При этом выхлопы газа увеличены.  

Исследование расчета концентрации окиси углерода (СО) и выбросов оксида серы (SO2)  на перекрестке 

улиц Абулхайыр хана и А.Молдагуловой показало, что в районе перекрестка выбрасывается значительное 

количество загрязняющих веществ автомобилем за счет его торможения и остановки перед запрещающим 

сигналом светофора и последующим его движением в режиме разгона после разрешающего сигнала светофора. 

Данные расчета определяются по формуле:  

          n                                n1                   m                                 m1 

M=∑( MП1
+MП2

)+∑( M𝐿3
+M𝐿4

)+∑( MП3
+MП4

)+∑( M𝐿1
+M𝐿2

), 
    

      1       1             1                                  1 

где MП1
, MП2

, MП3
, MП4

 -  выброс в атмосферу автомобилями, находящимися в зоне перекрестка при 

запрещающем сигнале светофора; 

M𝐿1
, M𝐿2

, M𝐿3
, M𝐿4

 – выброс в атмосферу автомобилями, движущимися по данной автомагистрали в 

рассматриваемый период времени; 

m, n – число остановок автотранспортного потока перед перекрестком соответственно на одной и другой 

улицах его образующих за 20-минутный период времени; 

m1, n1 - число периодов движения потока автотранспортных средств в районе перекрестка при 

разрешающем движение сигнале светофора за 20-минутный период времени.[4] 

Полученные результаты показали, что норма ПДК оксида серы превышена в 6,75 раза в течение 1 часа. 

Транспортно-дорожный комплекс является важнейшим составным элементом экономики Казахстана. 

При этом функционирование транспорта сопровождается мощным негативным воздействием на природу за 

счет выброса отработавших газов и загрязнения окружающей среды. Поэтому экологическая проблема 

автотранспорта стоит остро в нашем регионе. Необходимо искать пути ее решения: переходить на экологически 

чистые виды топлива, оснащать автомобили двигателями новой конструкции,и т.д. Однако эта проблема на 

сегоднешний день требует решений, а нам приходится лишь приспосабливаться. [6] 
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ПОЛИМЕРЛЕРДЕГІ ҚҦРЫЛЫМСЫЗДАНУ ПРОЦЕСІН ТЕЖЕУ 

 

Байдос Қ., Е.Ж. Меңліғазиев  

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

 

Полимерлі материалдар бҥгінгі таңда ӛндірістің барлық саласында қолданыс табуда. Солардың ішінде 

полиметилметакрилатты ӛндірісте радикалды полимерлену әдісімен блокта, ерітіндіде және эмульсияда алады. 

Қолданыстағы полимерлер сыртқы кҥштердің әсерінен (температура, сәуле, радиация, химиялық реагенттер) 

біртіндеп ыдырап ӛзінің бастапқы қасиеттерінен айырыла. бастайды. Сол себепті оларды пайдалану мерзімін 

ҧзарту проблемасы ӛз шешімін кҥтуде. Негізінде полимерлердің ыдырауы атомдар арасындағы әлсіз 

байланыстардың ҥзіліп бос радикалдар немесе ион тҥзу механизм арқылы іске асатыны белгілі. Мысалы, 

полиметилметакрилат-органикалық әйнек атты гомополимері температураның әсерімен ыдыраған кезде 

тармақталған буындар пайда болмай тек 100%-ды мономерлер тҥзілетіні ғылыми еңбектерде кӛрсетілген. 

Сонымен полимердегі химиялық байланыстардың ҥзілуіне әсер ететін реагенттердің табиғатына байланысты 

физикалық және химиялық болады екен. 

Физикалық қҧрылымсыздануға полимер бҧйымдардың жылудың (термиялық қҧрылымсыздану) сәуленің 

(фотохимиялық қҧрылымсыздану) (иондағыш сәуленің (радиациялық қҧрылымсыздану) сыртқы кҥш (ҧнтақтау, 

ҥйкеу, ҥзу) (механикалық қҧрылымсыздану) әсерінен барлық қасиеттерін ӛзгертетінін айтса, химиялыққа-

химиялық агенттердің (тотығу, гидролиз, аминолиз, ацидолиз, алкоголиз, озонолиз т.б.) және ферменттердің 

арқасында болатынын айтады. 

Іс жҥзінде кез-келген қҧрылымсыздану реакциясы болып жатқан жерде жоғарыда айтылғандардың жеке 

тҥрде жҥруі мҥмкін емес. Ӛйткені қҧрылымсыздану процессі ӛте кҥрделі процесстер қатарына жатады. 

Қҧрылымсыздану механизміне байланысты екі тҥрде жҥреді. Біріншісі кез-келген жерде, жоспарсыз, індетсіз, 

заңдылықсыз (деструкция по закону случая) ӛтсе, екіншісі тізбекті механизмі бойынша қҧрылымсызданады. 

Заңдылықсыз, кез-келген жерде қҧрылымсыздану ҥлкен молекулалық қосылыстарда мысалы, полиамидті 

қосылыстарда кӛміртегі атомы мен азот атомы арасындағы амидті атты байланыстың ҥзілуінен болады. Бҧндай 

ҥзіліс негізінен сілті немесе қышқылдар қатысуымен ӛтеді. Қҧрылымсызданудың аталған тҥрі 

поликонденциялау әдісімен алынған полимерлерге, полиамидтерге немесе полисахаридтерге, тән реакция 

екенін кӛрсетеді. Полиметилакрилаттың термиялық ыдырауын масс-спектроскопиялық әдіспен тексеру кезінде, 

масс-спектрде ҥш тҥзу шоқысының біріншісі 160°С, екіншісі 280°С ал ҥшіншісі 370°С аралығында пайда 

болатыны кӛрсетілді. Тізбек ӛсу кезінде бос радикал кӛзі келесі мономер буынымен басы-басына, басы-аяғына, 

аяғы-аяғына жалғанатыны және олардың байланыс энергиясының әртҥрлі болатыны белгілі. Олай болса 

полимер буынындағы химиялық әлсіздік  тӛменгі температурадан басталатыны айтпасада тҥсінікті. Аталған 

байланыстардың ішінен байланыс энергиясының 20 ккалориялы, буындардың басы-басы жағымен қосуылуына 

келеді екен. Тізбекті қҧрылымсыздануда полимер тізбектерінің ҥзілу кезінде буында бос радикалдар және 

иондар пайда болады, сонымен бірге тізбектің ҧзындығы кемиді. Осыған байланысты қҧрылымсыздану 

процесін тоқтату ҥшін жҥйеде пайда болған активті топтармен әрекеттесіп нейтрал немесе пассивті ӛнім 

беретін химиялық реагенттер, әсіресе қҧрамында кӛміртегі және басқада(Р,S)  атомдары бар реагенттер 

пайдалануда. Осыған орай ӛткен ғасырдың 80-ші жылдары химия саласында, кӛміртегі атомының ерекше 

аллотропиялы тҥрі фуллереннің [1] табылғаны. Оның графитті лазерлі сәулемен жоғары температурада әсер 

еткенде бӛлінген бу қҧрылымының масс-спектрін зерттеу кезінде кӛміртегінің алпыс (С60) және жетпіс (С70) 

атомдарынан тҧратын аллотропиялық сфералы допқа ҧқсас тҥрі ретінде болатыны  айтылды. Тереңірек зерттеу 

нәтижесінде оның қҧрамында,С76 және С84-де кездесетіні ашылды. Осыдан бҥгінгі кҥнге дейін осы 

қосылыстардың кӛптеген туындылары синтезделіп, олардың физикалық және химиялық қасиеттері зерттеліп 

қолданылатын орындары іздестірілуде. Фуллерен қҧрамында туындылар жоқ болса да, ондағы кӛміртек 

атомдарының арасында қанықпаған байланыстар барлығы осыған байланысты электрон қосып алу немесе беру 

мҥмкіншіліктері барлығы анықталды. Ондағы кӛміртек атомдарының кейбіреулері акцепторлықта қасиет 

білдіретіні [2,3] дәлелденді. Осыны ескере отырып оны ингибитор есебінде пайдалануды қарастырдық. Ол ҥшін 

полиметилметакрилатты (молекулалы салмағы 300000) ДАК инициатор әсерімен блокта синтезделді. 

Жҧмыста пайдаланылған фуллерен С60 және С70-терді Ресей академиясының Орал бӛлімшесінің УФА 

қаласындағы Химия инистутының «Полимер химиясы» лабораториясынан алынды. Фуллерен С60 тазалығы 
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99,9%, ал С70 -98% болады. Фуллерен атомдары кӛміртек, оттек және кҥкірт атомдарындағы бос радикалдарды 

ӛзінің бойына сіңіреді, реакцияласады, рекомбинацияға ҧшырайды, сӛйтіп, жҥйедегі бос радикал мӛлшерін 

азайтуға кӛмектеседі. Оның Льюис қышқылдарымен әрекеттесіп катион радикал беретін қасиетін Вауш [4] 

кӛрсетсе, анион радикалды қосылыс беретінін Солодовников С.П еңбегінде [5] айтылды. Ол қалыпты жағдайда 

оттекпен тек ультракҥлгін сәулесінің әсерімен ғана реакцияласады, нәтижесінде кӛміртек – кӛміртек байланыс 

ҥзіліп СО немесе СО2 береді. Сонымен қатар С60О және С70О қосылыстарын да береді. Егер жҥйе 

температурасын арттырса фуллереннің С60О4 оттек қатысында берсе, оттексіз ортада полифуллереннің 

тҥзілетінін оның қҧрылымының циклді болатынын Вин Ма ӛз жҧмысында анықтады. Полифуллереннің С60 

және С70 шамалары 20 және 25% қҧрайды екен. Фуллерен қҧрамындағы кӛміртек атомдарының сандарының 

кӛптігіне байланысты 450°С температураға шыдамдылық кӛрсетіп 550°С та максималды оттекпен реакцияға 

тҥсетінін Шибаев Л.А ӛз еңбегінде кӛрсетті. Фуллереннің осмий оксиді әсерімен қос байланыстарын ҥзіп, 

фенолдар тҥзіп одан жәй эфирлі қосылыс беретініде зерттелді және дәлеледенді. Фуллерен сутек және 

галогендіде ӛзіне қосады, реакция нәтижесінде С60 Н2-18, С70Р35-30 қҧрылымды гидридтер тҥзеді. Сутегінің 

бірнеше молекуласын қосып алуы катализаторлардың кӛмегімен (металл гидроксидтері, аммиак немесе 

аминдер) ӛтеді. Шибаев, Згонник және басқада ғалымдар полиметилметакрилат, полистиролдың температураға 

тӛзімділігін фуллерен С60 қатысуымен тексерген кезде фуллереннің аталған полимерлермен ковалентті 

байланысатыны дәлелденген. Олай болса, полимер тізбегінің ҥзілу кезінде, жҥйеде пайда болған макрорадикал 

фуллерен молекуласындағы радикалдармен жҧптасып, ковалентті байланыс береді деген сӛз. Бҧл фуллереннің 

ингибиторлық тармақталған буындарында оттегі атомының қатысуымен тҥзілетін асқын тотықты қосылыстар, 

басталу стадиясында егер жҥйеде фуллерен молекуласы болса, жойылатынын айтады. Ӛйткені фуллерен 

қосылысы полимер буынында пайда болған барлық бос радикалдармен қосылып, оларды сӛндіреді. 

Фуллеренннің С60 және С70 полиметилметакрилатқа ингибитор бола алатынын кӛптеген жҧыстарды жарық 

кӛрді. Бҧл жҧмыстарды фуллереннің белгілі оттекке, фенолды, амидті қосылыстармен салыстырмалы ғылыми 

еңбек нәтижесі кӛрсетілген. Фуллереннің басқа антиоксиданттарға қарағанда жоғары температураға біршама 

жоғары екені дәлелденді. Бҧл еңбектен фуллереннің бос радикалға деген қарым-қатынасының кӛңіл 

толтыратыны, соған орай ғылыми еңбектер алдада ӛзінің еңбегін беретіне анық сенім мол. 

Тәжірибе жҥргізу ҥшін мына мономерлер алынды: метилметакрилат (ММА), метакрил қышқылы (МАК), 

метакриламид (МАА). ММА және МАК мыс ҧнтақтарының қатысуымен тӛменгі қысымда 42-43ºС да 85мм Нg 

бағанасында, МАК - 60ºС-да 12мм Нg бағанасында қуылды.МАА бензол ерітіндісінде бірнеше рет бензол 

ерітіндісіне тҧндыру (перекристализация) арқылы аламыз. Оның балқу температурасы 110-111ºС. Алынған 

мономерлер физикалық кӛрсеткіштері әдебиет кӛрсеткіштеріне сай болады. Метилметакрилат полимерленуін 

0,2%-дық ДАК әсерімен аузы балқытылған ампулада 3 сағат 70ºС, 4 сағат 90ºС және 2,5 сағат 120ºС 

температуралар аралығында ӛткізіледі. Полимерлену басталмай тҧрып мономерлер ампуладағы қҧрамынан 

еріген оттек атомынан айыру ҥшін жҥйе қысымын ҥш рет тӛмендетіп және жоғарлатып 0,5мм Нg бағанасында 

ӛткізеді. Сол кезде барлық система инертті газ - аргон жҥйесінде болады. Ол полимерлену процесіне инициатор 

және температурадан басқа ешбір сыртқы жағдай әсерін жҥйеге тигізбейді дегені.Осындай әдістермен ММА – 

МАК немесе МАА сополимерлену процесін ӛткізеді. Тҥзілген полимерлер молекулалық салмақтарын 

вискозметрлі әдіспен анықталды. Полиметилметакрилат полимерінің және сополимерінің фуллерен қосылған 

ерітінділерін жалпақ ыдысқа (Петри шашкасына) қҧю арқылы іске асады. Ол ҥшін полимер немесе сополимер 

белгілі мӛлшерін еріткіште, хлорлы метиленде, бензолда 7-8%-дық тҥрінде дайындайды. Ерітіндінің сҧйық 

болу себебі алынған бастапқы заттар еріткішке молекулалық тҥрде алыну және фуллерен тҥйіршіктерінің 

жҥйеде, қабыршақты біркелкі араласуы ҥшін жасалған.Ерітінді қҧрамын табуда №3-4 номерлі Шотта фильтрі 

арқылы ӛткіземіз. Петри шашкесіне қҧйылған қабыршақ диаметрі 100мкм болу ҥшін, ерітінді концентрациясын 

ӛте тӛмен етіп алу себебі осыған байланысты. Фуллерен С60-тың 100мл бензол ерітіндідегі мӛлшері 0,05г, С70-

тің 0,1г.Кейбір тәжірибелерде С60 пен С70-тің мӛлшері 100мл ерітіндіде 0,05г болады. Петри шашкасындағы 

қабыршағы еріткіштен айыру-тазарту мақсаты ҥшін оларды вакуумды шкафта 60-80ºС температурада 5-6 сағат 

тҧрақты салмаққа келгенше кептіреді.С60 және С70 тотықтыру процесін дифференциалды сканиирленген 

калориметрде зерттеледі. Ол ҥшін ДSК Pezkin- Elmezприборы зерттеледі. Оттек ағымы жылдамдығы 40мл/ 

минутына. Сканирлеу температурасы 5ºС мин
-1

. Барлық температуралық интервалы 100-500ºС аралығында 

полиметилметакрилат және оның сополимерлерінің ыдырау процесін 277, 304 .340ºС аралығында 6×10
-3

мм Нg 

бағанасында зерттеледі. 

ИК және ультра кҥлгін және ақ сәуле жҧтылу процесін HV/VIS Spectzometer Lambda 25 (PezkinElmez) 

аппаратындазерттеледі. Ал енді полиметилметакрилат және оның сополимерлеріндегі фуллерен С60 және С70 

мӛлшерін ультракҥлгін сәулесінің 331нм (С60 ҥшін); 331 және 375 нм (С70 ҥшін ) толқын ҧзындығының 

ӛзгеруімен ӛлшенеді. Фуллерен С60 және С70 тізбегінде 60 және 70 кӛміртек атомы бар, қҧрылымы сфера 

тәріздес, бір- біріне байланысқан бейорганикалық қосылыс. Оның қасиеттерінің ішіндегі, жҧмысқа-ізденіске 

қажеттілігі жоғарғы температураға тӛзімділігі. Фуллереннің тӛменгі қысымда (вакуум) 700-800ºС-қа шыдап 

беретіні ӛзінің қҧрылымын бҧзбайтыны, ғылыми еңбектерде белгілі болды. Ал ол оттек жҥйесінде аз ыдырап, 

ӛзінің тӛзімділігін кӛрсетеді. Сол ҥшін фуллерен С60 және С70-тің оттектік ыдырауы қарастырылып, одан 340ºС-

370ºС шамасында ыдырайтыны-деструкцияға ҧшырай бастайтыны дәлеленді. 

Кӛрсетілген сызбашалардан С60 ӛзінің қҧрылымын 340ºС шамасында ыдырата бастаса, С70 370ºС 

аралығында бастайды екен. Бҧл нәтижеден фуллерен С60 жәнеС70 қҧрылымдарындағы 30 және 35 қос 

байланыстардың оттек атомдарымен – радикалдарымен әрекеттесе бастайтынын кӛрсетеді, соның арқасында 
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кӛміртек атомдар саны аз С60 фуллерен 340ºС-тан ал кӛміртек атом саны кӛп С70 кӛрсетілген  анықталған 

температурада, 370С ыдырайды екен. Бҧл ізденістен кӛміртек атом санының кӛптігі заттың температураға 

тӛзімділігін және сыйымдылығын  арттыратыны кӛрініп тҧр. Ғылыми еңбекте ингибиторсыз 

полиметилметакрилат 320ºС та, ал полистирол 367ºС-та ыдырап деструкцияға ҧшырайтыны дәлелдеген. Осыған 

байланысты, біздер фуллерен концентрациясының полиметилметакрилат полимерінің температура әсеріне 

тӛзімділігі зерттеліп, одан мынадай нәтиже алынды. Бірінші, фуллерен молекуласының полимер қҧрылысына 

енуі оның ыдырау деструкцияға ҧшырау температурасының шамасының 320ºС-тан (фуллеренсіз) 336ºС-қа 

кӛтерілітіні, егер ингибитор есебіне С60 алсақ -0,9%; С70 оның 340ºС-қа , егер С70-0,9% ҧлғаятыны дәлелденді. 

Екінші ингибитор мӛлшерінің максималдық шамасы фуллерен С60 ҥшін 1,5% болса, ал фуллерен С70 ҥшін ол 

мӛлшер 1,2% шамасында болатыны. Ҥшінші, фуллерен С60 , С70 молекулаларының полимер қҧрамында болуы 

олардың ыдырау-деполимерлену процесінің температуралық шамасын ҧлғайтатынын кӛрсетеді. Ӛйткені, әдеби 

шолуда жазғанбыз, фуллерен молекула қҧрамында бос радикалдар болады деп. Сол радикалдар және жҥйе 

температурасын жоғарлатқанда, полимер тізбектерінің ыдырауынан пайда болатындар, полимер ыдырауына 

қарсы әсерін тигізеді. Полиметилметакрилат полимерінің фуллерен молекуласының қатысумен температураға 

байланысты ыдырауының индукциялы периоды болатыны, ол кезде ғалымдар болжамдары бойынша, жҥйеде 

пайда болған радикалдар, фуллеренмен әрекеттесіп рекомбинация реакциясына мына механизм бойынша 

қатысады. 2R∙ +C60 → R2C60 (1) 2R∙ + R2C60→ R4C60  (2). Бірінші реакция индукциялы периодта ӛтеді де ӛзінің 

фуллеренінің ингибиторлық қасиетін кемітеді. Екініші реакция индукционды периодтан кейін жҥретін реакция. 

Осы реакциядан R2C60 және R4C60 пайда болған қосылыстардың ингибиторлық қасиеті С60-қа қарағанда 

кемитіні дәлелденді. Ӛйткені олардың қҧрамындағы барлық бос радикалдар, жҥйеде жаңадан, температураның 

әсерінен пайда болған радикалдармен әрекеттесіп, ӛзінің қабілеттілігін жояды. Фуллеренің тӛрттен кӛп 

макрорадиалдарды ӛзі қосып алу қабілетілігін Троицкий аз еңбегінде кӛрсетті. Ол тӛмендегідей тепе-теңдік 

реакциялары жҥйеде ӛтеді деп болжады. R + C60 ↔ RC60 + R∙↔R2C60 (3) Жҥйеде температурасының жоғарлауы 

тепе-теңдіктің бос радикалдық және фуллеренің пайда болу жағына қарай ығысатынын соның арқасында 

фуллерен молекулалары ӛзінің ингибиторлық қасиетін кӛресете алмайтын жағдайда болатынын кӛрсетеді. Бҧл 

индукционды периодтың жоғарыда айтылған пайда болуын дәлелдейді. Айтылған болжамның дҧрыстығын 

полиметилметакрилат пен полистирол полимерлеріне салыстырғанда фуллерен полимер ыдырауын 

полиметилметакрилатта 336ºС молекуласы, ӛзінің ингибиторлық қасиетін енгізу полимер табиғатына 

байланысты, ал стиролда 380ºС-қа  кӛрсететіні дәлелденді. Олай болса фуллереннің ӛзгеретіні де кӛрініп тҧр. 

Сол себепті қҧрамында бензол циклдары бар полистирол полимерінің ыдырау - деполимерлену 

температурасының, метилметакрилатқа қарағанда жоғары болатынында. Фуллерен молекулалары бос 

радикалдармен реакция механизмін зерттеп тҥзілген заттар тармақталған қосылыс беретінін, мына реакциямен 

кӛрсетеді. Жҥйеде оттек атомы әсерінен R; RO; RO2; радикалдары пайда болып, олар фуллерен молекуласымен 

әрекеттеседі. Соның R∙(RO; RO2) + C60 →R(RO; RO2) C60 (4) RO2∙ + C60 →RO∙ →RO∙ + C60

=
=

С
С

  ˃О (5) 

салдарынан тармақталған молекула пайда болады. Осы реакциялардан, жҥйеде неғҧрлым оттек атомы кӛп 

болса, солғҧрлым радикалдар саны артады, сӛйтіп фуллерен молекуласымен байланысатын оны тармақты тҥрге 

айналдыратын және оның ингибиторлық қасиетін тӛмендейтіні кӛрсетіледі. Кӛптеген жҧмыстардан 

полиметилметакрилат температураның әсерімен ыдырағанда, деполимерленген кезде, кӛбінесе мономер 

бӛлетіні дәлелденді. Бҧл жҥйеде мономерден басқа макрорадикалдың полимер тізбегіндегі тҥзілетінін 

дәлелдейді. Ол кезде жҥйеде, жоғарыда кӛрсетілген (1), (4), (5) реакциялардың жҥретіні анықталды. Сонымен 

ингибиторлық қасиет кӛрсететін фуллерен бейорганикалық қосылыс молекуласы, белгілі, ҥнемі қолданылып 

жҥрген, аминдерден, фенолдардан, кҥкіртті және фосфорлы қосылыстардан мынадай айырмашылығы бар: 

Бірінші ингибитордың қолдану-пайдалану температурасының диапозонын кӛтерілуі, фуллерен максималды 

ыдырау температурасы 300-500ºС аралығында қызмет істеу мҥмкіншілігіне ие; Екінші фуллерен қолдану әр 

полимерге ӛзінің ыдырау деполимерлену температурасы болады, белгілі, олардың арасы, оттексіз, оттекті 

ыдырауы, шамалары тым алшақ болады. Мысалы, полиметилметакрилат-фуллеренсіз 278ºС-та ыдырай бастаса 

фуллеренмен 317ºС аралығында ыдырайды; Ҥшінші фуллерен молекуласының қызметі оттексіз немесе оттекті 

ыдырау (термоокислительная деструкция) кезінде бірдей ол жоғарыда кӛрсетілген (3) реакциядан кӛруге 

болады. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Байжанов Б.Д. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

В настоящее время золотодобывающая промышленность является одной из ведущих и перспективных 

отраслей промышленности Республики Казахстан, играющей важную роль в формировании 

макроэкономических показателей страны.  

Если сравнивать с мировой золото-сырьевой базой, то в Казахстане большую роль играют 

месторождения комплексного характера. Как по уровню ресурсов, так и по их добыче. Меньшее значение 

имеют источники золото-меднопорфирового характера. 

На протяжении последних двадцати лет мировые рыночные показатели золотодобывающей 

промышленности растут, и в период экономического кризиса, именно «желтый метал» демонстрирует 

стабильность, по данным «Всемирного совета по золоту» (World Gold Council) цена за 1 тройскую унцию 

золота за последние 20 лет увеличилась почти в 5 раза [1]. 

Примечание: статистические данные WorldGoldCouncil (www.gold.org) 

Динамика роста мировых цен на золото обусловлена высоким потребительским спросом, по 

статистическим данным Всемирного совета по золоту (WGC) в 2017 году 52% от общего объема потребления 

золота пришлось на ювелирные изделия, доля инвестиционного спроса составило примерно 30%, Центральные 

банки приобрели 9% и остальные 8% были привлечены для потребностей индустриального сектора. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика роста мировых цен на золото 

 

 
 

Рисунок 2 - Потребительский спрос на золото за 2017 год 

 

Примечание: статистические данные WorldGoldCouncil (www.gold.org) 
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По состоянию на 2018 год Казахстан занимает 18-ое место по объемам запасов золота в мире, что 

составляет порядка 301 тонны золота, доля в золотовалютном резерве страны равняется 40,2 процентам, среди 

стран СНГ это второй показатель после России (занимает – 7-ое место) [1]. 

Сырьевую базу золотодобывающей промышленности Республики Казахстан можно подразделить на три 

основные группы: месторождения с мелкими запасами (до 25 тон золота), средними запасами (от 25-100 тонн 

золота) и крупные (более 100 тонн золота). На сегодняшний день в Республике Казахстан подтверждено более 

190 месторождений золота [2], которые обеспечивают высокий уровень экономического развития страны за 

счет интенсификации процесса добычи и переработки сырья в готовую продукцию и в дальнейшем поставкой 

ее на международные и внутренние рынки.  

 

 
 

Рисунок 3 - Карта месторождений РК [2] 

 

Золотые рудники расположены на всей территории страны (Рис. 3), по данным Комитета геологии и 

недропользования РК, объем подтвержденных и готовых к извлечению запасов золота в целом по республике 

составляет 1 159 687,4 кг золота, что эквивалентно 48 млрд. долларов США.  

В зависимости от региональной принадлежности, в таблице 2 указаны крупные месторождения золота в 

РК. 

 

Таблица 1. Крупные месторождения золота в РК 

 

Регион Месторождение 

Восточный Казахстан Бакырчик, Суздальское, Большевик, Васильевское, Риддер-Сокольное, Жанан, 

Акжал, Каскабулак 

Южный Казахстан Акбакай, Алтынтас, Далабай, Аксакал-Бескемпир, Мынарал, Жаркулак, 

Карамурун, Архарлы, Кумысты 

Центральный Казахстан Аксу, Жолымбет, Бестюбе, Майкаин, Кварцитовые Горки, Енбекши, Пустынное 

Северный Казахстан Васильковское, Варваринское, Узбой, Сымбат, Комаровское, Элеваторное, 

Аккаргинское, Жетыгоринское 

Западный Казахстан Юбилейное 

 

Примечание: составлено автором 

В Западном регионе имеется свое золотосодержащее месторождение «Юбилейное», расположенное в 

Мугалжарском районе Актюбинской области в 45 км от ближайшей железнодорожной станции Жем, г. Эмба, с 

которой связан грейдерной автодорогой. От областного центра г. Актобе месторождение удалено на 250 км к 

юго-востоку. 

Структура месторождения каркасно – блоковая, обусловленная крутопадающими разломами 

меридионального и северо – восточного простирания. На площади месторождения широко проявлены и более 

мелкие разрывные нарушения субмеридионального, северо - западного, северо–восточного и субширотного 

направлений.  

Освоением и добычей золотосодержащих руд занимается АО «AltynExCompany», действующее на 

основании контракта на недропользование, заключенного в 2015 году с Министерством по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан  (МИР РК).  
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Процесс добычи золотосодержащей руды проводиться подземным способом, с возможностью перехода 

на освоение запасов открытым способом путем разработки карьера. 

Объем добычи золотосодержащей руды на месторождении «Юбилейное» за 2017 год составило 301 тыс. 

тонн, среднее содержание золота 5 г/т, на предприятии задействованы 700 сотрудников, все принятые 

социальные обязательства выполняются в полном объеме [3]. 

Начиная с середины 2017 года реализация золотосодержащей руды полностью переориентирована на 

внутренний рынок страны. Показатели объема добычи золотосодержащей руды за период IV-квартал 2015-

2017гг., остаются на стабильно высоком уровне.  

 

 

Рисунок 4 - Объем добычи руды на месторождении «Юбилейное» [3] 

 

Основные проблемы золотодобывающей промышленности характерны практически для всех 

предприятий страны, среди них можно отметить: 

- использование добывающими и перерабатывающими предприятиями в производственном процессе 

морально и физически устаревших технологий и оборудования; 

- ограниченные возможности по привлечению дополнительных финансовых вливаний в операционную и 

инвестиционную деятельность, отсутствие ресурсов внеоборотных активов; 

- отсутствие на внутреннем рынке страны производителей горного оборудования, полная 

импортозависимость приводят к увеличению производственных затрат; 

- высокие затраты на транспортировку руды до перерабатывающих заводов. 

Одной из главных целей и перспектив развития разработки месторождения «Юбилейное» является 

строительство золотоизвлекательной фабрики с производительной мощностью переработки золотосодержащей 

руды до 5 млн. тонн в год, стоимость проекта составляет 100 млрд. тенге, на данный момент ведутся проектные 

работы. Строительство горно-обогатительного комплекса позволит повысить темпы добычи и увеличить 

жизненный цикл предприятия. Загруженность горно-обогатительного комплекса будет обеспечена путем 

разработки карьера и добычейруды из подземной шахты. 

Строительство золотоизвлекательной фабрики открывает следующие возможности развития и 

ростазолотодобывающая промышленность региона: 

- повышениерентабельности продукции, переход с производства сырья на выпуск готовой продукции 

«сплава доре», которая будет реализована на аффинажные заводы РК; 

- создание новых рабочих мест, привлечения квалифицированных кадров; 

- развитие инфраструктуры и обновление горного оборудования предприятия, улучшение условий труда 

работников; 

- увеличение налоговых выплат в бюджет государства и выполнение социальных обязательств по 

развитию региона; 

- инвестирование в геологоразведочные работы по перспективным площадям разведки.  

Для выполнения поставленных целей по строительству золотоизвлекающей фабрики необходимо 

определить дополнительные источники инвестиций, также важным является поддержка со стороны государства 

при строительстве инфраструктуры, в частности, по вопросам: водоснабжения, газификации, строительства 

дорог, электрификации, получение налоговых льгот и освобождение от таможенных пошлин по ввозу 

материалов и оборудовании. 

Золотодобывающая промышленность Актюбинского региона и страны в целом занимает ключевую роль 

в развитии индустриализации и становлении конкурентной экономики Казахстана. Сырьевая база 

золотодобывающей промышленности имеет высокий потенциал, мировые цены и потребительский спрос на 

золото продолжают динамично расти на протяжении последних 20 лет, что вселяет уверенность в 

необходимости дальнейшего развития этой отрасли и открытии новых месторождений. 
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КРЕКИНГ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ НА ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

 

Байжанова А.А., Әлімбаева М.Ә., Тастанова Л.К. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

Технология каталитического крекинга на микросферических цеолитсодержащих катализаторах очень 

гибкая и позволяет при необходимости в широких пределах варьировать выход продуктов для повышения 

производства наиболее желаемого продукта. 

Каталитический крекинг нефтяных фракций на катализаторах, содержащих цеолит, является одним из 

самых гибких процессов нефтепереработки. Технология процесса позволяет варьировать в широком диапазоне 

набор производных ценных продуктов без существенных изменений в инженерном оформлении процесса. 

Несмотря на свою более чем 70-летнюю историю, каталитический крекинг все еще интенсивно используется в 

нефтепереработке, что диктуется спросом на рынке сырья и продуктов. Можно с уверенностью утверждать, что 

каталитический крекинг все еще имеет значительный потенциал для развития, и он будет долгое время одним 

из основных процессов переработки нефти [1]. 

Цеолитсодержащие катализаторы, используются в более 32 установках для процессов крекинга 

вакуумного дистиллята, гидроочистки дизельных и реактивных топливных фракций, вакуумного дистиллята, 

гидроизомеризации и гидрокрекинга бензиновых фракций [2]. 

Микросферический катализатор служит для конверсии дымовых углеводородных газов в процессах 

пиролиза, адсорбционно-каталитической очистки и каталитического крекинга в бензинообразующие 

углеводороды. Катализатор содержит цеолит с улучшенными адсорбционными характеристиками (35% массы), 

оксидом алюминия и цинком. Физические характеристики катализатора: объемная плотность - 600-700 кг/м
3
; 

износостойкость - 91,2-93% (масс.); свободный объем по отношению к бензолу - 0,68-0,7 см
3
/г; общая 

поверхность в пересчете на толуол - 329-335 м
2
/г; средний радиус пор - 4-4,3 нм. Температура 350-370°С 

является оптимальной для приготовления жидких углеводородов из газов пиролиза. Указывается достаточная 

стабильность катализатора в процессе конверсии. В случае конверсии смеси газов из абсорбционно-

каталитической очистки и каталитического крекинга получают бензиновую фракцию - 180°С с выходом 47,1% 

и фракцию дизельного топлива 180-240°С с выходом 1,5%. Октановое число бензиновой фракции составило 85 

по моторному методу [3]. 

Выход бензина 

В присутствии глицерина и ацетона выход бензина увеличивается на 3,1 и 4,5%, соответственно, по 

сравнению с процессом крекинга без добавки (44,5%). В случае крекинга с добавкой метанола выход бензина 

снижается на 1,0%. При крекинге в присутствии смеси глицерин-метанол выход бензина увеличивался на 1,0%, 

хотя расчетное значение прироста выхода бензина составляет 1,9%. По-видимому, влияние компонентов смеси 

на выход бензина является синергетическим.  

Состав газа во время крекинга с различными добавками изменялся незначительно. На всех добавках 

наблюдалось увеличение концентрации сухого газа на 1,5-2,5% и снижение содержания бутан-бутиленовой 

фракции (ББФ) на 1,5-3% [1]. 

Влияние аддитивной концентрации 

В работах исследований С.Н.Хаджиева указано что, для изучения зависимости параметров 

каталитического крекинга от концентрации добавок проводились исследования на экспериментальной 

установке каталитического крекинга с различной концентрацией в диапазоне 1-10 масс.%. В качестве добавок 

использовали ацетон и смесь глицерин - метанол. Поскольку концентрация ацетона изменяется от 0 до 10%, 

выход бензина практически не меняется и остается в пределах 49,2-50,4%. В этом случае выход газа 

увеличивается с 15,8 до 19,8-20,7%; наибольший выход газа наблюдается при увеличении концентрации 

ацетона до 5%. Дальнейшее увеличение концентрации практически не влияет на выход газа. Выход легкого 

газойля достигает максимума (20,8-21,5%) при концентрации ацетона 5%; дальнейшее увеличение 

концентрации до 10% приводит к снижению выхода легкого газойля до 19,4-20,1%. 

По мере увеличения концентрации ацетона конверсия исходного сырья незначительно уменьшается: с 

93,3 до 91,0-92,3%. Выход кокса, наоборот, увеличивается с 3,2 до 4,0-4,5% в данном диапазоне изменения 

концентрации ацетона. 

https://www.gold.org/data/gold-reserves
http://geology.mid.gov.kz/ru/pages/spravochnik-mestorozhdeniy-kazahstana
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Конверсия исходного сырья и выход бензина вряд ли зависят от концентрации смеси метанол-глицерин в 

исходном сырье. Степень конверсии составляет 91-93,3% для всего диапазона концентраций. Выход бензина 

48,7-51,0%. Выход кокса возрастает с 3,2 до 4,5-4,8% при увеличении концентрации смеси до 10% [1]. 

Производство компонента дизельного топлива. 

Ужесточение экологических требований для автомобильных двигателей во всем мире приводит к 

постепенному переходу от бензиновых к дизельным двигателям. Таким образом, потребление бензина в Европе 

сократилось на 22% с 1998 по 2008 год, а потребление дизельного топлива увеличилось на 19%. Повышенный 

спрос требует поиска новых источников дизельного топлива. Потенциальным источником является 

каталитический крекинг, в котором масло легкого цикла получают в виде фракции дистиллята.  

Гидротермальная стабилизация катализатора сопровождается интенсивным деалюминированием 

цеолитного компонента, что приводит к потере активности и селективности катализатора. Для повышения 

гидротермальной стабильности в условиях непрерывной регенерации было предложено ввести в состав 

катализатора редкоземельные элементы и фосфор. 

Каталитические процессы переработки полимеров выглядят гораздо более перспективными. Цеолитные 

материалы проявляют самую высокую каталитическую активность при переработке полиолефинов. Это 

указывает на возможность рециркуляции полимерных отходов путем каталитического крекинга на 

катализаторе, который содержит те же активные ингредиенты [5]. 

Кислородные отходы производства биотоплива (ацетон, глицерин, метанол и их смеси), вводимые в 

исходное сырье в количестве до 10%, подвергаются полной конверсии во время каталитического крекинга над 

микросферическими цеолитсодержащими катализаторами. Полагается что, основными продуктами реакции 

являются газ, обогащенный ППФ и ББФ, кокс и вода. Таким образом, использование отходов производства 

биотоплива в качестве добавок к сырью каталитического крекинга не только решает проблему их удаления, но 

также обеспечивает получение дополнительных количеств ППФ и ББФ, которые являются ценным сырьем для 

нефтехимического синтеза; образование воды позволит уменьшить подачу пара в реакторы каталитического 

крекинга, что улучшит энергетические характеристики процесса. 
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Бақтыгереева А.Ә., Қалданбек А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ақтӛбе - Қазақстан қалаларының арасында халық саны бойынша бесінші орында орналасқан, Батыс 

Қазақстан ӛңірінің ең ірі қаласы. 

Қала кҥн санап ӛсіп келеді. Соған байланысты кӛлік тҥрлері де кӛптеп саналады. Қаланың кейбір 

бӛлігінде қозғалыс қарқындылығының ӛсуіне байланысты, кӛліктердің тоқтап қалуы, кезек пен іркілістің пайда 

болуы жиі кездеседі. 

Кӛліктер мен жаяу жҥргіншілер ағынының ӛсуі жол қозғалысының қауіпсіздігіне әсер етеді. Соған 

байланысты қарқынды қиылыстарды реттеу мақсатында бағдаршамдар орнату қажеттілігі туындайды. 

Ақтӛбе қаласының Д. Қонаев – Т.Жҥргенов кӛшелерінің қиылысында қозғалыс қауіпсіздігін арттыру 

мақсатында бағдаршам реттеуін енгізудің тиімділігін анықтау ҥшін Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университетінің техникалық факультеті, «Автокӛлік және жол қозғалысын ҧйымдастыру» 

кафедрасының «Кӛлікті пайдалану және жҥк қозғалысы мен тасымалдауды ҧйымдастыру» мамандығының 3 

курс студенттері кафедра доценті, техника ғылымдарының кандидаты Сауханов Нҧрғазы Серғазыҧлының 

жетекшілігімен зерттеу жҧмыстарын жҥргізді. 
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Зерттеу жҧмысы алдымен қиылысқа жалпы шолу, жол қозғалысын ҧйымдастырудағы техникалық 

қҧралдардың (жол белгілері, жол таңбалары) орналасуы, кӛліктер қозғалысымен танысудан басталды. Кӛлік 

ағынының қарқындылығын анықтау барысында бейне камера қолданылды (сурет 1, сурет 2). 

  

           
Сурет 1. Д. Қонаев кӛшесінің кӛрінісі      Сурет 2. Т. Жҥргенов кӛшесінің кӛрінісі 

 

Қиылыстағы бағдаршам реттеуін енгізу ӛзін қаншалықты ақтайтынын анықтау ҥшін алдымен кӛлік және 

жаяу жҥргіншілер ағындарының қарқындылығына есептеу жҧмыстары жҥргізілді.  

Қазақстан Республикасының МЕСТ 1412-2005 «Жол қозғалысын ҧйыдастырудың техникалық 

қҧралдары. Қолдану Ережелері.» - нің 1 жағдайында бас және қосалқы жолдардағы қозғалыс қарқындылығына 

байланысты. Жҧмыс кҥнінің кез-келген 8 сағат ішінде қиылыстағы қозғалыс қарқындылығы  бас жолдың екі 

бағыты бойынша 900 бірл/сағ, қосалқы жолдың бір неғҧрлым жҥктелген бағыты бойыша 75 бірл/сағ кем 

болмаса бағдаршам ендіру тиімді делінген [1]. Д. Қонаев – Т. Жҥргенов кӛшелерінің қиылысында сағат 18.00 – 

19.00 аралығында қозғалыс қарқындылығы бас жолда 3793 бірл/сағ, қосалқы жолда 760 бірл/сағ.  

Осы қозғалыс қарқындылықтарын ескере отырып бағдаршам реттеуінің негізгі, аралық тактілерінің және 

реттеу циклының ҧзақтықтары анықталды.  

Есептелінген автӛкӛліктердің және жаяу жҥргіншілердің қозғалыс қарқындылығын ала отырып 

бағдаршам циклі және негізгі , аралық тактілер ҧзақтығы анықталды [2]. 

Д.Қонаев кӛшесінде кӛлік қарқындылығы кӛп болғандықтан және бағдаршам орнатылғаннан кейін Т. 

Жҥргенов кӛшесіндегі кӛліктерге тіке, солға бҧрылуға рҧқсат берілетіндіктен (сурет 3), бағдаршам реттеуінің 

циклінің ҧзақтығын 58c-қа ҥлкейтуді ҧсынып отырмыз, яғни, Тц= 30 +4 +21 +3= 58 c. 

 
Сурет 3 - Қиылыстың ҧсынылатын сҧлбасы 

 

Бҧл жҧмыстың тиімділігі жол қозғалысын ҧйымдастыру талабы негізінде, қиылыстың ӛткізу қабілетін 

арттыру және жаяу жҥргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. 
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕТОДОВ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН И ВЫЗОВА ПРИТОКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА 

ИЗ ПЛАСТА В СКВАЖИНУ 

 

Балгынова А.М., Калмыкова А.Г., Котик Е.П. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

Основная цель эксплуатационного бурения на нефть и газ в значительной степени заключается в 

сохранении истинной нефтегазоносности и коллекторских свойств продуктивных объектов, которая достижима 

только при качественном вскрытии пластов. Основная причина ухудшения фильтрационных характеристик 

пористых сред происходит за счет повсеместного применения глинистых растворов при вскрытии 

продуктивных горизонтов. При этом все продуктивные коллекторы характеризуются различной глубиной 

проникновения фильтрата бурового раствора. 

В формировании зоны проникновения фильтрата бурового раствора в продуктивный пласт следует 

выделять два этапа: [1] 

-во-первых, проникновение фильтрата в процессе вскрытия пласта;  

-во-вторых, во время последующего контакта раствора с необсаженными стенками скважины. В первом 

случае, при вскрытии пласта, раствор фильтруется как через стенку скважины, так и через дно забоя, причем 

стенки скважины покрыты слоем низкопроницаемой глинистой корки, препятствующей утечке раствора, а 

забой представляет собой поверхность, постоянно разрушаемую элементами вооружения долот. В зависимости 

от перепада давления, концентрации и свойств горной породы, глинистых частиц в растворе и свойств самого 

раствора, скорости вращения долота и других факторов степень кольматации забоя, объем фильтрата, 

поступающего в коллектор, могут быть различными. Фильтрационное течение в этом случае имеет сложный 

пространственный характер и описывается двумерным уравнением Лапласа.  

Как показывает оценка лабораторных и промысловых экспериментов, в реальных условиях уровень 

кольматации может принимать значения в интервале от нуля до 1,5-2 метра, и, очевидно, степень кольматации 

возрастает с уменьшением скорости вращения долота. Результаты экспериментов показывают, что в условиях, 

где бурение производилось на глинистом растворе при числе оборотов долота – 90 об/мин, значения степени 

кольматации достигли нескольких десятков единиц, то есть глубины проникновения фильтрата были малыми. 

Во время первичного и вторичного вскрытия продуктивного пласта, из-за большой репрессии на пласт, 

происходит насыщение ПЗП фильтратом бурового раствора. По этой причине освоение вновь пробуренных 

скважин связано с большими трудностями и, даже получив приток по скважине трудно добиваться того 

результата, который можно получить применяя буровые растворы с удельным весом согласно правилам.   

Вскрытие продуктивного интервала осуществляется на полимерлигносульфонатном растворе 

плотностью 1,05-1,06 г/см3. Условная вязкость 30-40 сек, водоотдача 5-6 см
3
/30мин. Эксплуатационная колонна 

диаметром 0,168 м спускается в вертикальных скважинах до 3900 м, а в горизонтальных скважинах – 4070 м и 

цементируется до перекрытия интервал соли предыдущей колонны на 200-300 м. 

Вторичное вскрытие осуществляется в вертикальных скважинах кумулятивными перфораторами ПКО-89 

в скважине, заполненной буровым раствором плотностью 1,05-1,06 г/см3. Вызов притока осуществляется 

полной заменой раствора CaCl2 ингибированной нефтью с последующей двенадцатичасовой выдержкой в 

скважине  для создания защитной пленки на обсадной колонне и НКТ.  

Наиболее важным в комплексе работ по освоению скважины после заканчивая ее бурением является 

вызов притока жидкости и газа. 

Движение жидкости или газа из пласта в скважину возможно лишь при условии: [2] 

 

Рпл > Рзаб + Рдоп,                                   (1.1) 

 

где: Рпл.  - пластовое давление,  

Рзаб. - забойное давление, 

Рдоп.- дополнительное давление, необходимое для преодоления сопротивлений встречаемых жидкостью 

или газом при движении к забою скважины, эти сопротивления создаются, как естественными причинами, так и 

искусственными  возникающими в процессе бурения (загрязнение призабойной зоны).  

При сильном загрязнении призабойной зоны скважины величину Рдоп. Можно уменьшить различными 

методами воздействия на пласт (гидравлический разрыв пласта, соляно-кислотная обработка, пенокислотная 

обработка, закачивание в пласт поверхностно активных веществ и т. д.). 

Если в скважине находится столб жидкости с плотностью p и высотой Н, то приведенное выше 

неравенство можно записать в следующем виде: 

 

Рпл = Н× p×g + Рдоп                               (1.2) 

 

Пластовое давление (Рпл.) - параметр, который остается неизменным в процессе освоения скважины. 

Следовательно, для  удовлетворения последнего неравенства могут быть изменены р, g и Рдоп. 

Методы освоения скважин и вызова притока жидкости и газа из пласта в скважину, применяемые в 

промысловой практике, основаны на трѐх способах снижения противодавления на пласт: уменьшение 
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плотности жидкости, заполняющей скважину; уровня столба жидкости в скважине; забойного давления  

предварительным воздействием на продуктивные пласты /1/.  

Приток из пласта начинается в том случае если выполняется вышеприведѐнное неравенство. 

Нефтяные залежи месторождения Лактыбай приурочены к карбонатным породам, продуктивные 

отложения, которых по толщине и их простиранию представлены известняками, доломитами и 

доломатизированными известняками. Тип коллекторов в основном поровый и кавернознопоровый со слабо 

развитой трещиноватостью. 

Вызов притока из пласта в скважину на месторождении Лактыбай можно осуществлять следующими 

методами (в порядке очерѐдности): 

1. Снижением уровня столба жидкости в скважине методом свабирования. 

2. Снижение забойного давления после предварительного воздействия на продуктивные пласты - 

проведение соляно-кислотной обработки. 

3. Снижением плотности жидкости аэрацией – освоение скважин с использованием передвижных 

азотных газификационных установок  типа АГУ-8К. 

4. Снижение плотности жидкости - перевод скважины на нефть. 

5. Вытеснением  жидкости  из скважины  сжатым газом (освоение  газлифтом). 

6. Возбуждением притока из пласта  с применением  двухфазных пен. 
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МҦНАЙДЫ БІРІНШІЛІК ӚҢДЕУ ЭТТҚ ПРОЦЕСІ 

 

Балмағанбетова М.Ж., Сагингалиева А.С., Апендина А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мҧнай ӛңдеу процестерінің жіктелуі. Мҧнай ӛңдеу зауытының технологиялық процестері келесідей екі 

топқа жіктеледі: физикалық және химиялық.  

Физикалық (масса-алмасу) процестеріне, химиялық тазартусыз мҧнай компоненттеріне (отын және май 

фракциялары) бӛлінеді. Мҧнайдың қҧрамынан фракцияларды (мҧнай қалдықтарын, отынды фракцияларды, 

қажетсіз компонеттердегі газды, полициклді арендерді, асфальтендерді, парафидерді) кӛміртекті емес 

қосылыстарды айырып алу. Физикалық (масса-алмасу) тҥрлері бойынша процестерді келесі тҥрлерге бӛлуге 

болады: 

Гравитациялық (ЭЛОУ), 

Ректификациялық (АТ,АВТ,ГФУ және т.б.), 

Экстракциялық (ДА, селективті тазалау, кристаллизациялық ДП), 

Адсорбциялық (цеолиттік ДП, контактті тазалау), 

Абсорбциялық (АГФУ, Н2S, CO2-ден тазалау) [1,4].  

Бҧл мақалада біріншілік мҧнай ӛңдеу процесінің физикалық масса-алмасу тҥрінің гравитациялық - 

ректификациялық ЭЛОУ-АТ   

(электротҧзсыздандырылған – атмосфералы-қҧбырлы ) қондырғысы қарастырылған. 

Мҧнай – ӛте кҥрделі парафиндер, нафтендер, ароматикалық және гибридті кӛмірсутектерінің бір-бірінде 

еритін, молекулалық массасы және қайнау температурасы әр тҥрлі қоспалардан тҧрады. Оны бірдей жеке 

компоненттерге бӛлу мҥмкін емес және ондай бӛлу мҧнай ӛнімдерін ӛндірісте пайдалануға қажет емес те. Іс 

жҥзінде мҧнайды кӛмірсутектерінің фракцияларына және топтарына бӛледі де, олардың химиялық қҧрамын 

ӛзгерту мақсатында ӛңдейді. Мҧнайды ӛңдеуді алғашқы (бірінші) және екінші процестерге бӛледі. Алғашқы 

процестерге мҧнайды, қайнау шектерімен бір-бірінен айырмашылығы болатын фракцияларға бӛлуді, ал 

екіншіге – термиялық пен термокаталитикалық ӛңдеу процестерін, сондай-ақ мҧнай ӛнімдерін тазалауды 

жатқызады [2,5].  

Біріншілік айдау – мҧнай ӛңдеудің бірінші технологиялық процесі. Дистилляция деп бір-бірінде ӛзара 

еритін сҧйықтардың қайнау температурасы бойынша ерекшеленетін фракцияларға бӛлінуін айтады. Қоспаны 

айдағанда ол қайнатуға дейін қыздырылады және біртіндеп буландырылады. Алынған булар 

конденсацияланады. Айдау нәтижесінде қҧрамы бойынша ерекшеленетін дистиллят және қалдық алынады.  

Айдау бір рет, бірнеше рет және қайтадан буландыру арқылы ӛтеді. Қазіргі қондырғылардағы мҧнайды 

айдау бір рет буландыруды қолданып жҥргізіледі. Ӛте жоғары температурада кӛмірсутектер крекинг 

кӛмірсутектердің ыдырау процесі басталады. Мҧны болдырмау ҥшін олардың қайнау температураларын 

тӛмендету керек. Бҧл мҧнайды вакуум отында айдау арқылы іске асады. Атмосфералық қысымда 450-500°С-де 

айдалатын фракция вакуум астында 200-250°С-де айдалады. Сол сияқты температураны тӛмендету ҥшін қазіргі 

қондырғыларда тӛмен қысым және су буын енгізу қолданылады.   
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 Ректификация дегеніміз – бу және сҧйықтың қайта-қайта қарсы топты байланысуы нәтижесінде 

сҧйықтардың бір-бірінен қайнау температурлары бойынша бӛліну процесі. Бу және сҧйықтардың байланысуы 

тік цилиндрлі аппарат ректификациялық бағанада ӛтеді. 

Мҧнайды біріншілік айдау қондырғысы. Атмосфералы және вакуумды, қҧбырлы қондырғылар бір-

бірінен бӛлек немесе бір қондырғыда біріктірілген болады. Атмосфералы-қҧбырлы қондырғылар 

технологиялық сызбанҧсқасы бойынша келесі топтарға бӛлінеді: 1) мҧнайды бір рет буландыру қондырғысы; 2) 

екі рет буландыру қондырғысы; 3) жеңіл фракцияларды қайтадан буландыру қондырғысы.  

Қҧбырлы қондырғылардың ректификациялы бағаналарында қысымға байланысты, олар атмосфералы 

(АҚ), вакуумды (ВҚ) және атмосфералы-вакуумды (АВҚ) болып бӛлінеді. Булану дәрежесінің санына қарап, 

қҧбырлы қондырғыларды 1, 2, 3 және 4 рет буланушы деп бӛледі. Қазіргі кезде мҧнайды атмосфералы қысымда 

істейтін қондырғыларда айдау арқылы мынадай ӛнімдер алады: Негізінен, пропан мен бутаннан тҧратын 

сҧйытылған кӛмірсутекті газ. Ӛнім мӛлшері мҧнайдың кенорнындағы қондырғылар қаншалықты терең 

тҧрақталғанына байланысты болады. Бҧл ӛнім кҥкіртті қосылыстардан тазартылғаннан кейін газ бӛлу 

қондырғыларына шикізат болады.  

Бензин фракциясы 30-180°С аралығында айдалады. Автобензин компоненті болады, кӛбіне 

каталитикалық риформинг қондырғыларына шикізат болады.  

Керосин фракциясы 120-315°С аралығында айдалады. Ауа реактивті қозғалтқыштарында, жарық алуда, 

тракторлардың карбю ратор қозғалтқыштарында отын ретінде қолданылады.  

Дизель фракциясы 180-350°С аралығында айдалады. Бҧрын дизель фракциясын атмосфералық газойль, 

соляр майы деп атап келген болатын. Бҧл фракцияны автомобильдерде, тракторларда, тепловоздарда, теңіз 

және ӛзен кемелерінде орналасқан дизель қоз  ғалтқыш тары на отын есебінде пайдаланады, гидротазалаудан 

ӛткізеді. 

Мазут. Бҧл – мҧнайды атмосфералық айдаудың қалдығы. Қазандық отыны ретінде пайдаланады. Кейбір 

кезде термиялық крекинг қондырғысының шикізаты болады.  

Гудрон мазутты вакуумда айдаудан қалған қалдықтар: термиялық крекинг, висбрекинг, кокстеу, битум 

және майлар ӛндіру қондырғыларында пайдаланылады. Мҧнай ӛңдеу зауытында мҧнайды және мазутты айдау 

жҥйелерінің барлық тҥрлері пайдаланылады, ӛз алдына тҧрған атмосфералық және вакуумда айдау 

қондырғылары, қҧрастырма атмосфера – вакуумда айдаудың қҧбырлы қондырғылары пайдаланылады. Ең 

алғаш біздің елде (1950 жылға дейін) қуаты аз 0,5-0,6 млн.т/жыл АҚ және АВҚ қондырғылары болды. Соңғы 

жылдары олардың қуаты 1-3 млн.т/жыл ӛсті. 1967 жылдан бастап мҧнайды айдау қондырғыларының қуаты 6-8 

млн.т/жыл жетті [3,4].   

ЭТТҚ-АТ қондырғысының технологиялық схемасы берілген шикізаттан ӛнімдердің таңдалған 

ассортименттік қамтамасыз ететін ең экономикалық жағынан тиімдісі болуы керек.  

ЭТТҚ-АТ қондырғысы схема таңдау кезінде қондырғының оптималды қуатын, АТ-ны басқа 

қондырғылармен комбинирлеу мҥмкіндігін, қондырғы аумағында жабдықтардың орналасу схемасын анықтау 

керек. Таңдалған схема айдалу тереңдігін, фракциялау дәлдігін, процесс икемділігін, ҥлкен жӛңдеу аралық 

мерзім мен жоғары техникалық экономикалық кӛрсеткіштерді қамтамасыз етуі керек.  

Қазіргі заманғы зауыттарда технологиялық байланысты схемаларды комбинирленген қондырғыларда 

біріктіру қолданылады. Мҧнай комбинирленудің келесідей артықшылықтары бар: жеке қондырғылар саны, 

қҧбырлар желісі ҧзындығы және аралық сыйымдылықтар саны азаяды, процестердің ӛзінің энергетикалық 

қорлары эффективті қолданылады; электр қуатының бу мен салқындатуға, ысытуға және аралық ӛнімдерді 

тасымалдауға жҧмсалатын су шығыны едәуір тӛмендейді, қазіргі заманғы бақылау қҧралдары мен автоматика 

қҧралдары кеңінен қолданылады, металл шығыны, ӛндіріс ауданы кҥрт азаяды. Комбинирлеу нәтижесінде 

капиталдық шығындар мен ӛнімнің ӛзіндік қҧны кҥрт тӛмендейді, еңбек ӛнімділігі артады. [4] 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРООЧИСТКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ТОВАРНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 

Бузова О.В., Беграхимов А. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

В настоящий момент промышленность нефтепереработки имеет множество нерешенных проблем, 

которые связаны с введением ужесточѐнных требований, с целью получения экологически чистых моторных 

топлив высокого класса. Сравнительно быстро в других странах меняются требования на бензин, керосин и 

дизельное топливо, тем самым вынуждая инвестировать денежные средства в постройку новых и в 

модернизацию действующих установок [1]. 

В Казахстане на сегодняшний день установки гидроочистки функционируют на трѐх отечественных НПЗ 

(Шымкент, Атырау и Павлодар). 

Развитие современных процессов гидроочистки бензиновых керосиновых и дизельных фракций 

направлено главным образом на снижение в них концентрации сернистых, олефиновых и частично азотистых и 

кислородосодержащих соединений. Это обусловлено ростом удельного веса сернистых нефтей в общем 

балансе нефтедобычи с одновременным ужесточением требований стандартов к содержанию серы в топливах 

как из-за коррозии оборудования топливохранилищ и топливной аппаратуры двигателей под действием 

серосодержащих соединений, так и в связи загрязнением атмосферы оксидами серы в составе выхлопных газов 

[2]. 

Гидроочистка процесс облагораживания сырья на активной поверхности катализатора, в среде 

водородсодержащего газа (ВСГ). В отличии от гидрокрекинга, процесс проходит в более мягких условиях. 

Гидроочистка проводится при температуре Т = 280-350 °С и давлении P = 2,3-4 МПа.  

На скорость проведения процесса оказывает значительное влияние ряд факторов: температура, давление, 

парциальное давление водорода, время контакта сырья с катализатором в реакционной зоне, активность 

катализатора. Управление процессом, в первую очередь, осуществляется за счет изменение температуры в 

реакционной зоне.  

При гидроочистке происходит разделение сераорганических и частично кислород- и азотсодержащих 

соединений. Затем продукты разложения насыщаются водородом с образованием простых соединений, таких 

как сероводород, вода, аммиак, а также предельные и ароматические углеводороды.  

В процессе протекают четыре основных группы химических реакций: 

- кислородсодержащие органические соединения превращаются в соответствующие углеводороды и 

воду; 

- сераорганические соединения превращаются в соответствующие углеводороды и сероводород; 

- органические соединения азота превращаются в соответствующие углеводороды и аммиак;   

-  насыщение олефинов, гидрирование ароматики;  

При сгорании дизельного топлива с высоким содержанием серы происходит окисление серы с 

образованием SO2, который, является первичным сернистым соединением и выбрасывается с отработанными 

выхлопными газами. Продукты сгорания при контакте с водой, образуют серную и сернистую кислоты, 

вызывающие коррозию металла. Кроме того, из-за содержания серы увеличивается износ двигателя, 

работающий на дизельном топливе, сокращается срок службы моторного масла. В зависимости от строения 

сернистые соединения превращаются в парафиновые или ароматические соединения, с выделением 

сероводорода  

Азотистые соединения в сырье представлены в виде аминов, пирролов, пиридинов и хинолина. Удаление 

азота в процессе гидроочистки происходит значительно труднее, чем удаление серы.  

Кислород в составе органических соединений, таких как фенолы, высокомолекулярные спирты, 

удаляется в результате гидрирования кислородсодержащей связи с образованием воды и соответствующего 

углеводорода.  

Кроме перечисленных реакций вероятны реакции насыщения олефинов. Олефины гидрируются, 

превращаясь в соответствующие парафины или нафтены. 

Основным оборудованием процесса является реактор гидроочистки дизельного топлива. Реактор 

представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с шаровыми днищами. Он отличается меньшим 

отношением высоты аппарата к диаметру, заполнение катализатора в два слоя. Между двумя слоями подается 

холодный ВСГ (квенч) для поддержания равномерной температуры в реакторе. Фарфоровые шарики 

предотвращают шевеление катализатора и задерживают продукты коррозии.  

Сырье подается через штуцер, расположенный в верхушке реактора и равномерно распределяется по 

всему сечению аппарата. В целях очистки сырья от механических примесей используют сетчатые корзины, 

погруженные в верхний слой катализатора. В верхней части катализатора происходит деметаллизация и 

деазотирование. Металлы закупоривают поры катализатора, азот отравляет активные центры. В нижнем слое 

происходит реакции удаления сераорганических соединений.  

В нижней части реактора устанавливается перфорированный барабан, поверх него натянуты два слоя 

сетки, для предотвращения уноса катализатора с продуктами реакции. В верхней части реактора 

устанавливается распределительная тарелка, во избежание «удара» паров продукта [3].  
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По завершению процесса гидрирования, длительность которого определяется степенью понижения 

активности катализатора, один из блоков установки переводят на регенерацию катализатора. Регенерацию 

катализатора проводят путем выжига кокса, при температуре до 550°С, отложившегося на поверхности 

катализатора. Наряду с коксом на поверхности катализатора удерживаются незначительное количество 

высокомолекулярных соединений богатые водородом. При подаче газовоздушной смеси, возникают вспышки с 

подъемом температуры до 600°С. В связи с этим происходит частичное разрушение активной поверхности 

катализатора. Для предотвращения вспышек используют экстракцию этих высокомолекулярных соединений 

дистиллятными нефтепродуктами. 

Использование процесса гидроочистки позволяет значительно улучшить качество нефтепродуктов. 

Снижается содержание серы в топливе, что благоприятно влияет на экологию окружающей среды, уменьшается 

количество, азотистых соединений, металлоорганических соединений, негативно влияющих на работу 

двигателя в целом. С применением более активного катализатора добиваются положительных оценок со 

стороны качества и экологии. Требуется разработка более эффективных катализаторов, модернизация 

реакторов и увеличение их числа.  

Все вышеуказанные положительные результаты позволяют дизельному топливу отечественного 

производства быть востребованным на рынке. 
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Кҥкірт қышқылы – химиялық ӛнеркәсіптер негізінде ең маңызды ӛнімдерінің бірі. Минералды 

тыңайтқыштардың ортасында ӛндіруі және тҧтыну кӛлемі бойынша бірінші орында орналасады, сондықтан 

кҥкірт қышқылдар алудың жаңа әдістерін зерттеу қазіргі таңда ӛзекті мәселе. 

Кҥкірт қышқылын кӛптеген елдердің ӛнеркәсіптерінің барлық салаларында қолданылады, елде 

экономикалық жағдайдың дамуында ӛзіндік кӛрсеткіші бар. Шығарылған кҥкірт қышқылдар саны 

мемлекеттердің даму деңгейін кӛрсетіп жатыр. Индустриалды дамыған елдер басқа минералды қышқылдарға 

қарағанда, кӛбірек кҥкірт қышқылдарын ӛндіріп алып жатыр.  

Кҥкірт қышқылының ӛндірілетін мӛлшерінің жартысы тыңайтқышты ӛндіруге жҧмсалады, сол сияқты 

тыңайтқыш мӛлшері жасанды талшық, бояу және басқа да химиялық заттар мен ӛнімдер кҥкірт қышқылын 

кӛбейтуге зор талаптар қоюда.  

Қазіргі кезде дҥние жҥзінде кҥкірт қышқылын ӛндіру жылына 60 млн тоннаға жетеді [1]. 

Кҥкірт қышқылы туралы алғашқы ҧғым біздің эрамыздың 940 жылдарынан (алхимик Абу-Бекр-

Альрарес) белгілі. XVIII ғасырдың ортасына дейін оны темір сульфатын  - купоросты (осыдан «купорос 

майы» деген термин шыққан) қҧрғақ айдау арқылы немесе кҥкірт пен калий нитратының қоспасын қыздыра 

отырып кҥкірт (VI) оксидіне суды сіңіру арқылы алған. 

1746 жылы камералық әдіс дами бастады. Кҥкірт пен калий нитраты қорғасын камераларында 

кҥйдіріліп, мҧнда кҥкірт (VI) оксидімен азот оксиді камераның тҥбінде суда еріді. Камераға буды енгізе 

отырып процесті ҥздіксіз қайталаған. XIX ғасырларда кҥкіртті пештерде жағып, азот оксидін калий нитратын 

кҥкірт қышқылымен бӛлек ыдырату арқылы алған. ХХ ғасырдың басында қондырғыға арнайы азот оксидін 

ҧстап қалатын мҧнаралар орналастырылды, ол камералық процестің интенсивтілігін жоғарылатты. Кейінірек 

қорғасын камералар қышқылға тӛзімді тҧмсықтары бар мҧнаралармен алмастырылды. Кҥкірт (IV) оксидінің 

кҥкірт (VI) оксидіне тотығу процесін сақтай отырып, кҥкірт қышқылы ӛнеркәсібінің бҧл камералық әдісі 

қазіргі кездегі мҧнаралық әдіске ауысты. 1837 жылдан бастап шикізат ретінде кҥкірттің орнына темір 

колчеданы қолдана бастады. 

1831 жылы ағылшын ғалымы П. Филипс платина катализаторында кҥкірт қышқылы ӛнеркәсібінің 

жанасу әдісін талқылады. Кейінірек платина ванадий (V) оксиді негізіндегі контакталық массаға 

ауыстырылды, ол кҥйдіру температурасын тӛмендетуге мҥмкіндік берді. ХХ ғасырдың бас кезінде Р.Книтч 

шикізат ретінде колчеданды қолданғанда катализатордың улануының себептерін тапты. Осыған байланысты 

кҥкірт (IV) оксидін каталитикалық улардан тазартудың әдістерін шығарды. Бҧл әдіс кҥкірт қышқылы 

ӛнеркәсібінің жанама әдісінің технологиялық сызбасында кең тҥрде қолданылды. Алғашқы кезде ең тиімді 

жолы деп Тентельевті химия зауытының қазіргі кездегі «Қызыл химик» деген атпен белгілі контактілі схемасы 

танылды. Осы контактілі жҥйе А.Г.Амелин кҥкірт қышқылы ӛндірісінде 1975 жылы да келтіріліп, Ресейде және 

шет мемлекеттерде кең таралады. І дҥниежҥзілік соғыс кезінде (1914-1918 жж) кҥкірт қышқылы ҥлкен кӛлемде 



100 

 

керек етілуіне байланысты жарылғыш заттар алуға оның қуаты 260 мың тоннаға жетті. Бірақ бҧл шетелдік әскер 

интервенциясының және азамат соғысының әсерінен кҥкірт қышқылы ӛндірісі тӛмендеп кетті[4]. 

1919 жылдан бастап Ресейде біліміне ізденіс жҧмыстары жҥре бастады, осыған орай еңбектер кҥкірт 

қышқылы ӛндірісін ӛркендету экономикасын кӛтеру туралы ӛркендей бастады. 

1927 жылы колчеданды шет елден әкелу қысқартылды.  

1930 жылы кҥкірт қышқылы ӛнеркәсібінің практикасына қайнау қабатының пештері енгізілді. Мҧнда 

колчеданды ӛртеу сатысы орындалды. Ол ӛнімнің шығымдылығын арттырып, кҥкірттің шығынын азайтады. 

1931 жылы И.А. Ададуров және басқалар газдағы су буының ӛте жоғары мӛлшерінде қатты 

катализаторда кҥкірт (IV) оксидін тотықтыру әдісі талдады, бҧл әдіс «ылғалды катализ» деген атау енгізді. 

Ізінше кҥкірт қышқылы ӛнеркәсібіне қосарлы жанастыру әдісі енгізілді (ДК-ДА). Бҧл әдісті 

Г.К.Борсенков, В.С. Бесков және басқалар талдады. Бҧл әдіс кҥкірт (IV) оксидінің жанасу дәрежесін 

айтарлықтай жоғарылатып, улы газдардың бӛліну дәрежесін біршама тӛмендетті [4]. 

Алғашқы кезде барлық қҧралдар шет елдерден әкелінді де кейін келе  кҥкірт ӛндірісінің барлық 

аппараттары ӛз елімізде жоспарланып отандық заттарда шыға бастады. Осы ӛндіріс бойынша орыс ғалымдары 

С.Д. Ступников, К.М. Малин, И.Н. Кузьминых деген кісілердің ізденістері, әсіресе нитрозды әдістің әрбір 

сатысын іске асырып теориясын ӛркендетті. 1937 жылы барлық кҥкірт қышқылы зауыттары платиналы 

катализатордың орнына ванадий катализаторларын қолдана бастады. 

2013 жылдың тамызында ҚР Президенті Н.А.Назарбаевтың ҚР химия ӛнеркәсібін дамыту мен 

мемлекеттік Ҥдемелі индустриалды даму бағдарламасы бойынша алға қойған міндеттерін жҥзеге асыру 

мақсатында «Қазфосфат» ЖШС «Минералды тыңайтқыштар» филиалы электр қуатын ҥстемелеуші, жылына 

600 мың тонна моногидрат ӛндірерлік қуат кҥші бар кҥкірт қышқылы ӛндірісін іске қосқан болатын [5]. 

Арзан әрі бәсекеге қабілетті тыңайтқыштыр ӛндіретін аталмыш зауыт жаңа заманауи технологиялармен 

жарақталған. Сонымен қатар жоба аясында жҥздеген жаңа жҧмыс орындары да ашылған. 

Қазiргi таңда, мҧнайды ӛңдеу және алу кезiнде ӛндiрiс қалдығы болып пайда болатын кҥкiрттi, ӛндiрiс 

технологиясында пайдалану арқылы кҥкiрт қышқылын ӛндiрудiң бiрқатар жобалары талқылануда.  

Сондықтан, қазіргі таңда мҧнай-газ ӛндірісі кезінде шығатын кҥкіртті ҧзақ уақытқа консервациялау, 

ауыл шаруашылығында, медицинада, ветеринарияда пайдаланудың жаңа рационалды жолдарын қарастыру 

маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Осы уақытқа кҥкірт қышқылдарының ең ірі тҧтынушылары фосфорлы 

және азотты минералды тыңайтқыштардың ӛнеркәсібі болып табылады, аммониннің сульфатты сондай сияқты, 

фосфорлы аммоний, суперфосфат және тағыда баска заттарды ӛндіруге болады. Концентрлі кҥкірт қышқылы 

қара металдарды коррозияға ҧшыратпайды, кӛп орнықты тҧздарды қҧрастыруға қабілетті және әр тҥрлі  

шикізат ӛндірістері ҥшін арзан болып келеді. 
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ТРОТУАРЛЫ ПЛИТКАНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ҚҦРАМЫН ӚҢДЕУ 

 

Биекенова Н.Е. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

2 элементтен қҧралған тротуарлы плиткалар жиынтығы әзірленді және элементтерді біріктіру нҧсқалары 

ҧсынылды. Ҧсақ тҥйіршікті бетонның қасиеттеріне толтырғыштың, пластификалық қоспаның және 

бояғыштардың әсері зерттелді. Тротуарлы плитка дайындау ҥшін ҧсақ тҥйіршікті бетонды қоспа әзірленді және 

оның эксплуатациялық қасиеттері анықталды.  

Біздің елімізде бетонды тротуарлы плитка, брусчатка ӛндірісі салыстырмалы тҥрде жақында басталды. 

Дегенмен бҥгінгі таңда бетоннан жасалған жоғары сапалы тротуарлы және фасадкалы бҧйымдар жеке 

тҧтынушылар мен сәулетшілердің сҧранысын қанағаттандыра бастады. 

Тротуарлы плитка - кез-келген ӛлшемдер мен конфигурацияларда жолдарды мен платформаларды салуға 

мҥмкіндік беретін технологиялық материал. Қҧмды негіздегі плиткаларды тӛсеу ҥздіксіз асфальтбетонды 

жабындымен жабудың кӛптеген артықшылықтарын береді. Тротуарлы плитка бҥгінгі кҥні ландшафтты 
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дизайнда пайдаланылатын, кӛшелер мен тротуарларды тӛсеу, коттедж қалашықтарын және ҥй алаңдарын 

безендіруге арналған жаңа буынның қҧрылыс материалы. Тротуарлы плитка сіздің ҥйіңізді, аулаңызды, 

кӛшелеріңізді тамаша тәсілмен айқындайды, оларды әдемі, ерекше, тартымды және ӛте жайлы етеді.  

Бҥгінгі таңда Ақтӛбе қаласында тротуарлы плиткалардың ӛндірушілері кӛп. Қҧрылыс материалдарының 

сапасына қойылатын талаптарды жоғарылату, нарықтағы бәсекелестікті арттыру ӛндірушілердің ӛз ӛнімдерінің 

сапасын жақсартуды талап етеді. Сондықтан жоғары сапалы тӛселетін плиталарды ӛндіруге арналған 

композициялардың дизайны мен іріктеуін дамыту маңызды болып табылады. 

Тротуар плиткалары ғимаратта да, ғимарат ішінде де пайдаланылады, сондықтан материалға арнайы 

талаптар қойылады. Негізгі басты талаптар – сыртқы сәнділігі, беріктігілігі мен ҧзақ мерзімділігі, осыған 

байланысты -материалдың кеуектілігі, су сіңіргіштігі және аязға тӛзімділігі. 

Тротуар плиткаларды ӛндіру ҥшін «Метахим» ААҚ-ның ПЦ 400 цементті, «Строй-Кит» ААҚ-ның 

Мурасан толтырғышты, ӛнімнің тҥсін келтіру ҥшін «Пигмент» ААҚ-ның (жасыл, сары, қызыл, қоңыр, кӛк және 

қара) әр тҥрлі бояғыштары қолданылды. 

Алдымен пластификалық қоспалардың қалыпты тығыздығы, цемент қамырын орнату мерзімдері және 

цемент тасының беріктігі сипаттамалары зерттелді. Пластификалық қоспа ретінде қҧрылыс материалдары 

ӛнеркәсібінде «Бенотех S-3M» (СП) суперпластификаторы және пластификатордың жаңа класы - «Melflux 

2651F» (ГП) гиперпластификатор кеңінен қолданылады. 

Пластификациялық қоспаларды енгізу цемент пастасының қалыпты тығыздығының тӛмендеуіне және 

орнату уақытының азаюына әкеледі (1-кесте). Гиперпластификатордың 0,1% инъекцияланған кезде, цемент 

пастасының қалыпты тығыздығы 25% -дан 19% -ға дейін тӛмендейді, ал СП-ның 0,1% -ы ғана қатысса 22% 

қҧрайды. Араластырылған судың мӛлшерін азайтса цемент тасының кеуектілігі азаяды, ал оның беріктігін және 

ҧзақ мерзімділігін арттырады. Осылайша, бҧдан әрі зерттеулер ҥшін цемент салмағы бойынша 0,1% 

мӛлшерінде «Melflux 2651F» гиперпластификатор қолданылды. 

 

Кесте 1 - Пластификатор-қоспаның қатысуымен цементті қоспаның орнату мерзімі және қалыпты тығыздығы 

 

№  Қоспа Қалыпты 

тығыздық, % 

Орнату мерзімі, сағ-мин 

Тҥрі мӛлшері, % басы соңы 

1   25 2-15 4-05 

2 ГП 0,02 24 2-15 3-55 

3 0,05 22 2-05 3-25 

4 0,10 19 1-25 2-45 

5 0,20 15 1-20 2-30 

6 СП 0,10 22 1-05 2-55 

7 0,20 21 1-00 2-50 

 

Ӛнімнің сәндік кӛрінісін пигменттер береді. Сарыдан қараға дейін тҥрлі тҥстердің кең ауқымы зерттелді. 

Пигменттердің мӛлшері цемент пастасының пластикалық қасиеттеріне әсері 2-кестеде кӛрсетілген. Алынған 

нәтижелер пигментті 5% -ке дейін енгізу цементтің қалыпты тығыздығына және цемент қоспасының орнату 

уақытына аздап әсер етеді. Цементтегі бояғыштың мӛлшерін одан әрі арттыру іс жҥзінде бояудың 

қарқындылығына әсер етпейді, бірақ цемент қоспасының таралуы тӛмендеуіне әкелетін уақытты айтарлықтай 

қысқартады. Тасымалдау технологиясы тротуарлы плиткаларды ӛндіру ҥшін таңдалғандықтан, бояғыштың 

оңтайлы концентрациясын 5% деп санау керек. 

Бҧл жағдайда цемент тасының беріктігінің жоғарылауы сары пигменттің ине тәрізді бӛлшектерінің 

арматуралық қозғалысымен тҥсіндіріледі. 

Барлық пластикалық цементтердің беріктігі қоспасыз цементтің беріктігінен кем тҥспейді. «Бенотех S-

3M» пластификаторының және «Melflux 2651F» гиперпластификаторының әсерін салыстыра отырып, 

гиперпластификатордың тиімділігі жоғары екендігін кӛруге болады. 

 

Кесте 2 - Цементті қоспаның орнату уақытына және қалыпты тығыздығына бояғыштың әсері 

 

№ Сары бояғыш, % Қалыпты тығздық, % Орнату уақыты, сағ-мин 

басталуы аяқталуы 

1 - 25 2-15 4-05 

2 1 22 2-10 2-45 

3 3 20 2-05 2-40 

4 5 20 2-00 2-40 

5 7 17 1-00 2-20 

6 10 15 0-20 2-00 
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 Біз цемент тасының беріктігін 1- 28 кҥнде иілу мен қысу кезінде зерттедік. 1-суреттен кӛріп 

отырғанымыздай, 7% дейін пигментті енгізу беріктік кӛрсеткіштерінің тӛмендеуіне әкелмейді. 

 
 

Сурет 1 - Бояғыштың мӛлшері (б) және пластификатор тҥрінің (а) 3-28 кҥндік цементті тастың беріктігіне әсері 

 

Ҧсақ тҥйіршікті бетон дайындау ҥшін қҧмдың оңтайлы мӛлшері анықталды. Цемент пен қҧм 

арақатынасы 1:1 және 1:3 болатын цементті ерітіндінің қасиеттері зерттелді. Ең жақсы қасиетке ие 1:2,5 

цемент-қҧмды қатынасты қҧрам болып табылады. Бетонды тротуарлы плиткалар нарығын талдау және 

маркетингтік талдау бірдей пішіндегі, бірақ әртҥрлі сәнделген бҧйымдар жиынтығының ҥш нҧсқасын әзірлеуге 

мҥмкіндік берді. Декор сән тҥрлері - рельефті және контррельефті контурды тҥсіру, сондай-ақ тҥрлі тҥсті 

сәндеу. 

 

Кесте 3 - Тротуарлы плитканың негізгі кӛрсеткіштері 

 

№ Кӛрсеткіш  Мәні 

Атауы Ӛлшем 

бірлігі 

«Стройдеталь» 

ЖШС-де 

зерттеу 

Қалыпты 

1. Сығу кезіндегі беріктілігі МПа 34,0 ГОСТ 10180 

32,7 

2. Қысу кезінде созылғанда 

беріктілігі 

МПа 5,8 ГОСТ 10180 

4,0 

3. Қалыпты беріктілік жоғалуда 

аязға тӛзімділгі F200 

% 0 ГОСТ 10060.2 

<5 

4. Желінуі г/кв.см 0,6 ГОСТ 13087 

0,7 

5. Су сіңіргіштік % 4,8 ГОСТ 12730 

<6 

 

Ӛнімдерді айналдыру арқылы ӛнімді біріктірудің тҥрлі нҧсқалары бар. 

Сынақ нәтижелері бойынша сәндік байланыстырғыштың оңтайлы қҧрамы анықталды және плитканың 

қайта ӛңделген пішініне қайта ӛңделген қҧрам қҧйылды. 28 кҥн бойы ауалы-ылғалды жағдайда қатайтқаннан 

кейін, бҧл плитка «Стройдеталь» ЖШС-де (Ақтӛбе қ.)  беріктілік, аязға тӛзімділік, су сіңіргіштік және абразивті 

ету ҥшін сыналды (3-кесте). 

Қолданылған әдебиеттер  
1. Судаков В. И. Управление качеством строительной продукции. Книга 2. Методы. Теория. Практика. 

Хабаровск, 2005. 

2. Александров В. Д. Тротуарная плитка. Материалы и технологии. Познавательная книга, 2010 г. 

3. ГОСТ 17608-91. Тротуарная плитка. 

 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Жаумитова Г.Б. 
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БЕТОНДЫ ТРОТУАРЛЫ ПЛИТКАНЫҢ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУ ӘДІСТЕРІ 

 

Биекенова Н.Е. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ақтӛбе қаласындағы тротуарлы плиткалардың жаппай қолданылуы плиткалар қаптамасының ҧзақ 

мерзімділігі жӛнінде мәселенің туындауына себеп болды. Плиткалардың қаптаудың барлық сатысында оның 

қасиеттерін қҧру ҥшін зерттеу жҥргізілді, мысалы, бетонның және қоспасының қҧрамын есептеу, плиткаларды 

дайындау және қаптау қҧрылғысының технологиясын жобалау, эксплуатация процесін жҥзеге асыру, т.б. 

Мақалада жҥйелі-технологиялық әдіс арқылы сапа мәселесін шешуді қарастырады. Қорытынды бӛлімде беттік 

қабатты эксплуатациялық әдіспен және басқа да қҧрылымды-технологиялық жолдармен есептелген кепілдік 

мерзімін қамтамасыз етудің ӛлшемдері ҧсынылады. 

Ақтӛбе қаласы жағдайында магистральдық жолдар, ішкі учаскелер және жаяу жҥргіншілер жолдарында 

бетон плиталарын жаппай қолдану бірнеше себептерге негізделген. Бетон жамылғысы жазда зиянды заттар 

шығармайды, желілерді тӛсеу кезінде жӛндеу немесе бӛлшектеу ҥшін еңбек шығыны аз жҧмсалады, сәндік 

қҧндылығы да жоғары, талап етілетін кедір-бҧдырлық қасиетін, ҧзақ мерзімділікпен және жылына кететін 

тӛмен шығынмен қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар, бетон жабындарын қолдану процесінде кемшіліктер анықталды: плиткалар салу ҥшін 

қатаң база талап етіледі, бетондар беткі қабатқа тӛгіледі, бҧл ғимараттар мен ҥймереттердің іргетасын су 

басуына әкеледі. Плитка жабындарының ҧзақ мерзімділігі есептелгеннен де тӛмен болып шықты. Тротуарлы 

плиткалардың ҧзақ мерзімділігі мен сапасының тӛмендеуінің себептерін талдау олардың жҥйелі кемшіліктерін 

анықтауға мҥмкіндік берді. 

Тротуарлы плиткаларды вибропрестеу әдісімен дайындау технологиясы шамамен 160 л су, (М 400) – 480 

кг қоспасыз портландцемент, толықтырғыш ретінде 1470 кг қҧм-қиыршық қоспасы бар қатты қоспаны қолдану 

арқылы қарастырылады. 

ГОСТ 17608-91 бойынша магистралдағы жолдар ҥшін тротуарлы плиткалардың беріктігі сапасының 

кӛрсеткіштерін – В30-В35, ішкі трассалы жолдар ҥшін – В22,5-В25 анықтайды. Ақтӛбе қаласы ҥшін аязға 

тӛзімділік - F 200. Ылғал сіңіргіштігі қатты бетоннан жасалатын плитка ҥшін - 5% аспау керек, ҧсақ тҥйіршікті 

бетон ҥшін - 6% болу керек. Су-цемент қатынасы 0,4-тен тӛмен және конустық қҧлдырау 12 см-ге дейін болу 

керек.  

Отандық стандарттар бойынша ҧсыныстарды ескере отырып, кӛліктің жҥруіне мҥмкіндік жасау ҥшін 

плитка қиыршық тастан немесе бетоннан жасалуы керек. Плитканың негізін қалыптастыру ҥшін цементпен 

нығайтылған қҧм пайдалынады. Нормалардың талаптары ӛте жоғары, бірақ олар мҥмкін импортталған 

жабдықта және Ақтӛбе қаласы жағдайында жасалған плиткалар ҥшін тҥзетілуі керек. 

Табиғи жағдайда тіректерде қатайтудың дірілдету әдісімен дайындалған плитка беріктілік бойынша 

(ҧсақ тҥйіршікті бетон ҥшін 90 %  тӛмен болмау) норма талаптарына сәйкес келмейді, соған сай қоймадан 

экспорттау кезінде жобамен беріктілік 30-40 %  қҧрайды. Жылдың суық мезгілінде кҥнделікті орташа 

температура +15°С-тан тӛмен болғандықтан, ӛнімнің беріктігі тіпті тӛмен және 25-30% жетеді. 

Паллетке арналған плиталарды дайындау тәсілі қоспаның қаттылғын болуын талап етеді, ол престеу 

пластинасын және болат жақтауын алып тастағаннан кейін ӛнімнің пішінін сақтайды, бірақ ауаның қалған 

кӛлемін азайтуға мҥмкіндік бермейді. Сондықтан ӛнімнің кеуектілігі нормативтен жоғары және бҧл бетонның 

аязға тӛзімділігін және қаптамалардың беріктігін арттыруға негізгі себеп болып табылады. Ӛнімдерді 

вибропрестеу уақыты 5-10 секунд болады, бҧл бетон қоспасының тҥзілуін және бастапқы сығылуын 

қамтамасыз етті. Есеп бойынша сығылу уақыты 20-25 секундқа дейін ҧзарады, ал ӛнімділік екі есе азаяды. 

Осылайша, қолданылатын стандарттарға сәйкес плиткалардың сапасын қамтамасыз ету ҥшін импорттық 

желілік жабдықта ӛндіріс технологиясының параметрлері қажетті тҥзетулер енгізілді. 1 суретте тротуарлы 

плитка бетонының беріктілігінің су сіңіргіштігі мен аязға тӛзімділігіне тәуелділік графигі кӛрсетілген. Алынған 

нәтижелерге сҥйенсек, вибропрестелген бетонның беріктілігі, су сіңіргіштігі және кеуектілігі сығу уақытына 

тәуелді және нормативтік емес мәндерден қолайлы мәндердің кең ауқымында ӛзгереді. Нәтижелер бойынша 20-

25 с сығу уақыты шамамен 5-6 % нормативтік су сіңіргіштікті және 200-250 циклдің аязға тӛзімділігін вариация 

коэффициенті бойынша 12% қамтамасыз етуге мҥмкіндік берді. 

Қатты қоспаларда сҧйық қосындыларды қолданудың тиімділігінің тӛмендегенін ескере отырып, белсенді 

агрегат – органикалық материалдың бу-газ фазасындағы гидрофобталған қҧм пайдаланылды, ол беттік активті 

заттардың тасымалдаушысы да бола алады[1].  

Бетонның тӛменгі кластарының ҧзақ мерзімділігінің болжамы бойынша есептік қызмет ету мерзімі 

шамамен 15-20 жылға жетеді, ал беріктігі жоғары сынамалар ҥшін жобалық қызмет мерзімі 50 жылдан асады. 

Осылайша, қызмет ету мерзімі, ӛзін-ӛзі ӛтеуі және пайдалану шығындары беріктік пен сенімділіктің 

нақты сипаттамалары ҥшін тиімдірек болады.  

Бетон сапасының параметрлерін комплексті кӛрсеткіштер сияқты оның ҧзақ мерзімділігін және 

сенімділігін қажетті қасиеттер сатысына қосуға болады. 

Техникалық қызметтерді басқару ҥшін, жӛндеу арқылы жарамдылығын қамтамасыз ету және пайдалану 

кезінде ресурстарды қалпына келтіру жҧмыстары кезінде бетонды сіңдіру процесі қолданылды.  
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Сурет 1 - Тротуарлы плитка бетонының беріктілігінің (Rb) су сіңіргіштігі (W) мен аязға тӛзімділігіне (Fмрз)  

тәуелділік графигі (қоспасыз бетон). 

 

Вибропрестеу уақыты: 1 –10 с; 2 –20 с; 3 –30 с. 

Сіңдірудің ӛзектілігі сондай, алғашқы жылдарда тӛселген плиталарды қолданған кезде нормативтерден 

тӛмен қасиеттері бар ӛнімдер пайдаланылғандықтан, мҧндай плитка жабындары жаппай ерте бҧзыла бастады. 

Плиткалардың ҧзақ мерзімділігін келесі жолдармен реттеуге болады: 

-сіңіргіштігі 2-4% болатын жабындардың қолайлы жағдайларда қызмет ету мерзімін пластифицирленген, 

ауа қоспалары мен гидрофобты толықтырғыштарды қолдану арқылы 50 жылдан асыру; 

-сіңіргіштігі 5-6% болатын жабындардың қолайлы жағдайларда қызмет ету мерзімін пластифицирленген, 

ауа қоспалары мен гидрофобты толықтырғыштарды қолдану арқылы 50 жылға дейін жеткізу; 

-сіңіргіштігі 7-8% болатын жабындардың қолайлы жағдайларда қызмет ету мерзімін 30 жылға дейін, 

біртекті емес беттік сіңдіруді қолдану арқылы 50 жылға дейін жеткізу; 

-сіңіргіштігі 8-12% болатын жабындардың қолайлы жағдайларда қызмет ету мерзімін 15 жылға дейін, 

біртекті емес беттік сіңдіруді қолдану арқылы 30 жылға дейін жеткізу. 

Плиталы тротуарлы жабындармен жҧмыс жасау кезінде инженерлік шешімдер қабылдау ҥшін келесі 

алгоритмді енгізу ҧсынылады: бетон қҧрамын жобалау сатысы, материалды таңдау, дайындау технологиясы, 

жабын конструкциясымен жҧмыс жасау, жабындарды тӛсеу технологиясы, жабын факторын комплексті 

есептеудің эксплуатациялық әдістері, жабындардың сенімділігі мен ҧзақ мерзімділігінің тӛмендеуін және 

дефекттің пайда болуын есепке алу [2]. 

Ҧсынылған инновациялық шаралар мен әдістерді ақаулар мен сәйкессіздіктердің алдын алу және 

болдырмау, әр кезеңде ӛнімдердің ресурсын қалпына келтіру, соның ішінде нормативтік кӛрсеткіштен тӛмен 

немесе Ақтӛбе қаласының жҧмыс жағдайларына келмейтін ӛнімдерді сараптап, жҥйелі тҥрде сапаны 

жақсартуға қолдануға болады. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ДЛЯ СТЕНДА ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО 

ПРИВОДА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Бисембаев Е.А. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Сравнительно широкое использование гидропривода (около 30 % в робототехнике) обусловлено рядом 

достоинств:  

- высокое быстродействие;  

- бесступенчатость регулирования скорости выходного звена;  

- большой коэффициент усиления по мощности (более 1000), высокий коэффициент полезного действия 

при различных способах регулирования;  

- малая относительная масса гидромашин;  

- отсутствие дополнительных кинематических цепей между выходным звеном привода и рабочим 

органом. 

 К основным недостаткам гидравлических приводов следует отнести:  

- использование в качестве рабочего тела жидкости требует создания специальных насосных установок, 

что резко увеличивает массу конструкции; 

 - ресурс рабочей жидкости ограничен, что приводит к частой смене всего объема жидкости, который в 

насосной установке достигает значительной величины. Это приводит к увеличению стоимости обслуживания;  

- стоимость элементов данного привода выше, чем элементов пневматического и электрического 

приводов. 

 Характерные условия эксплуатации стенда:  

- приводные узлы стенда монтируются в боковых стенках осмотровой канавы в ограниченном 

пространстве;  

- требуется точное позиционирование;  

- применение электропривода в условиях осмотровой канавы недопустимо. 

В этих условиях наиболее эффективно применение гидравлического привода. В отечественной и 

зарубежной промышленности при небольших частотах вращения выходного звена нашли применение 

поршневые гидродвигатели с передаточными механизмами, преобразующими поступательное движение штока 

во вращательные выходного звена, следующих типов: реечными, рычажными, винтовыми и цепными.  

На рисунке 1 представлена конструкция поворотного гидродвигателя типа ГДП, который состоит из 2 

гидроцилиндров с рейкой 1 на штоке, находящейся в зацеплении с зубчатым колесом 2, установленным в блоке 

3. Вращение колеса 2 осуществляется при подаче рабочей жидкости в поршневые полости. Для увеличения 

крутящего момента иногда проектируют привод со сдвоенным поршневым приводом.  Гидравлический 

поворотный двигатель (привод) состоит из двух основных узлов: реечной передачи и гидроцилиндра, (рис.1).  

При расчете принимаем:  

Номинальное давление рабочей жидкости в гидросети, МПа 6,0...8,0;  

Расчетный крутящий момент при номинальном давлении, Нм 220;  

Частота вращения выходного вала, мин-1. 0,5...2,0;  

Угол поворота выходного вала, град. ±50.  

 

 
Рисунок 1 - Поворотный гидродвигатель 

 

Рассчитываемая передача относится к реечному зацеплению, выполненному в виде самостоятельного 

агрегата, поэтому основные ее параметры должны соответствовать ГОСТ 2185–66. Расчет на прочность зубьев 

открытой реечной передачи производим на изгиб и контактную прочность. Основным расчетом зубьев этих 
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передач является расчет их на изгиб с последующей проверкой на контактную прочность. При проектном 

расчете на изгиб зубьев открытых передач определяют требуемую величину модуля. Так как передаточное 

отношение 𝑖 = 1, материал зубьев шестерни и рейки примем одинаковый, и расчет достаточно выполнить для 

зубьев шестерни. Для изготовления зубчатого колеса и рейки принимаем сталь 35Х с закалкой и отпуском в 

масле; механические свойства этой стали (ГОСТ 4543–71): предел прочности при растяжении 𝜍𝐵 = 93 кгс/мм
2
 

= 93∙10
7
 Па, предел текучести 𝜍𝑇 = 7.5 кгс/мм

2
 = 75∙10

6
 Па, твердость 𝐻𝐵 = 200. Допускаемое контактное 

напряжение для зубьев колеса:  𝜍𝐾 = 26 ∙ 𝐻𝐵 = 26 ∙ 200 = 5200 кгс/мм
2
 = 52∙10

7
 Па. Допускаемое напряжение 

на изгиб  𝜍𝑈  для зубьев длительно работающих передач с постоянным режимом нагрузки и при работе зубьев 

двумя сторонами (напряжения изменяются по симметричному циклу) определяется по формуле:  
 𝜍𝑈 =   1.4 … 1.6  ∙ 𝜍−1  𝑛 ∙ 𝑘 , Па,                       (1)  

где 𝜍−1 - предел выносливости материала зубьев при симметричном цикле изгиба, Па;  𝑛  - допускаемый 

коэффициент запаса прочности, зависящий от материала колес, вида заготовки и термообработки; 𝑘 - 

эффективный коэффициент концентрации напря-жений у корня зуба. Примем допускаемый коэффициент 

запаса прочности  𝑛 = 1.5 и коэффициент концентрации напряжений у корня зуба для стальных 

нормализованных или улучшенных зубчатых колес 𝑘 = 1.8. Предел выносливости материала зубьев 𝜍−1 

определяем по формуле: 

𝜍−1 = 0.43 ∙ 𝜍𝑏 ; 

𝜍−1 = 0.43 ∙ 93 ∙ 107 = 40 ∙ 107 Па. 
 𝜍𝑈 =   1.4 … 1.6  ∙ 𝜍−1  𝑛 ∙ 𝑘 = 1.5 ∙ 40 ∙ 107 1.5 ∙ 1.8 = 22.2 ∙ 107  Па. 

Для зубьев рассчитываемой передачи предусматриваем стандартное эвольвентное зацепление. 

Определяем модуль зубьев шестерни по формуле:  

𝑚 ≥   2 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑀  𝑧 ∙ 𝑌 ∙ 𝜓𝑚 ∙  𝜍 𝑚   , м, 

где 𝑚 - модуль зубчатого колеса; 

𝑌 = 0.517 - коэффициент формы зуба; 

𝑘𝑘 = 1.0 - коэффициент концентрации нагрузки, учитывающий неравномерное распределение нагрузки 

по длине зубьев; 

𝑘𝑑 = 1.2 - коэффициент динамической нагрузки;  

𝑀 - момент на валу шестерни; 

𝜓𝑚 = 20 - коэффициент ширины венца зуба по модулю;  

𝑧 - число зубьев шестерни. Из конструктивных соображений принимаем 𝑧 = 35.    
 𝜍 𝑚 - допускаемое напряжение изгиба материала шестерни, для стали 40Х с термообработкой закалка в 

масле и твердости 48 НRС  𝜍 𝑚 = 320 МПа.  

𝑀 = 𝑃 ∙ 𝐾 = 3700 ∙ 60 ∙ 10−3 = 220 Нм; 

𝑚 ≥   2 ∙ 1.0 ∙ 1.2 ∙ 220  35 ∙ 0.517 ∙ 20 ∙ 320 ∙ 106  = 1.87 мм; 

В соответствии с ГОСТ 9563–60 принимаем 𝑚 = 2.0.  

Проверочный расчет на контактную прочность зубьев шестерни.  

Условия контактной прочности зубьев: 

𝜍𝑘 ≤ 𝜍𝑛𝑝  

где 𝜍𝑛𝑝  - допускаемое контактное напряжение.  

𝜍𝑛𝑝 = 1.65𝐻𝑅𝐶 + 13.5 = 1.65 ∙ 48 + 13.5 = 927, МПа. 

𝜍𝑛𝑝 = 0.418  𝜔0 ∙ 𝐸 𝜌𝑛𝑝  Па,  

где 𝜌𝑛𝑝  - приведенный радиус кривизны, 𝜌𝑛𝑝 = 0.5;  

𝜔0 - удельная расчетная нормальная сила; 

𝛼 = 20° - угол зацепления.  

𝜌𝑛𝑝 = 0.5 ∙ 10 ∙ 0.342 = 1.71,  

𝜔𝛼 = 𝜔 cos 𝛼 ,               (6) 

где 𝜔𝛼  - удельная расчетная нормальная сила; 𝜔 - удельная расчетная окружная сила.  

𝜔 =  𝐹 ∙ 𝑘 𝑏 ,             (7)  

где 𝑘 - коэффициент неравномерности распределения нагрузки 𝑘 = 1.5; 𝑏 - ширина зубчатого венца 

𝑏 = 20 мм; 𝐹 - окружная сила, действующая на зуб шестерни.  

Т. к. 𝑃 ∙ 𝑅 = 𝐹 𝑑 2  ,              (8)  

то 𝐹 = 2𝑃𝑅 𝑑 = 2𝑀 𝑑 =  2 ∙ 220 0.07 = 6.29    кН. 

Таким образом, прочность реечного зацепления по контактным напряжениям обеспечена.  

Определение параметров шестерни.  
Определяем размеры зубьев шестерни. В соответствии с ГОСТ 13755–68 прини-маем коэффициент 

высоты головок зубьев ℎ𝑎
∗ = 1 и коэффициент радиального зазора 𝑐∗ = 0.25.  

Высота головок зубьев определяется по формуле:  ℎ𝑎 = ℎ𝑎
∗ ∙ 𝑚 мм,            (9)  

высота ножек зубьев - по формуле: ℎ𝑓 =  ℎ𝑎
∗ + 𝑐∗ 𝑚  мм,             (10)  

высота зубьев: ℎ = ℎ𝑎 + ℎ𝑓 , мм           (11)  

ℎ𝑎 = ℎ𝑎
∗ ∙ 𝑚 = 1 ∙ 2 = 2 мм;  
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ℎ𝑓 =  ℎ𝑎
∗ + 𝑐∗ =  1 + 0.25 ∙ 2 = 2.5 мм.  

Высота зубьев: ℎ = ℎ𝑎 + ℎ𝑓 = 2 + 2.5 = 4.5 мм. 

Определяем для шестерни делительный диаметр 𝑑𝑑 , диаметр вершин 𝑑𝑎  и диаметр впадин 𝑑𝑓 :  

𝑑𝑑 = 𝑧 ∙ 𝑚 = 35 ∙ 2.0 = 70 мм.                (12)  

𝑑𝑎 = 𝑑𝑑 + 2 ∙ ℎ𝑎 = 70 + 2 ∙ 2.0 = 74 мм.                      (13)  

𝑑𝑓 = 𝑑𝑑 − 2 ∙ ℎ𝑓 = 70 − 2 ∙ 2.0 = 65 мм.                       (14)  

Расчетный диаметр гидроцилиндра определяется по формуле: 

𝐷𝑛 = 1.13 𝑃 𝑃𝑚 1 − 𝑘𝑚𝑝    м,                     (15) 

где 𝑃 - окружное усилие на делительном диаметре шестерни реечного зацепления, 𝑃 = 3700 Н; 𝑃𝑚 - 

давление в магистрали или на выходе редукционного клапана; 𝑃𝑚 = 6.0 … 8.0 МПа; 𝑘𝑚𝑝 - коэффициент, 

учитывающий потери на трение в цилиндре. Ориентировочные значения при уплотнении манжетами по ГОСТ 

6678–72 и магистральном давлении 6,0–8,0 МПа, 𝑘𝑚𝑝 = 0.05 … 0.2 в зависимости от обеспече-ния смазкой. 

Принимаем 𝑘𝑚𝑝 = 0.15.  

𝐷𝑛 = 1.13 3700 6 1 − 0.15  = 30.4 мм. 

Расчетное значение диаметра поршня округляется до ближайшего по ГОСТ 6540-68 значения. 

Рекомендуется округлять в большую сторону, однако, если расчетный диаметр поршня отличается от 

стандартного не более чем на 5 %, то можно принимать меньшее значение. Поэтому принимаем следующее 

значение диаметра поршня, 𝐷𝑛 = 50 мм. Ход поршня определяется требуемым перемещением рабочего органа. 

По принятым условиям угол поворота выходного вала 100 град., следовательно, шестерня привода должна 

совершить 0,27 оборота. Тогда минимальный ход поршня ℎ должен быть ℎ ≥ 𝑑𝑑 ∙ 𝜋 ∙  100 360  = 61 мм. 

Принимаем ход поршня ℎ = 63 мм. Максимальное значение хода гидроцилиндров двухстороннего действия 

рекомендуется ограничивать 8-10 диаметрами поршня. При ходе превышающем десять диаметров поршня 

необходимо рассчитывать шток на устойчивость. Проверим это условие: ℎ 𝐷𝑛 = 63 50 = 1.3 < 8 . 

Устойчивость штока обеспечена.  

По ГОСТ 6540–64 при диаметре поршня 𝐷 = 50 мм шток имеет диаметр 𝐷ш = 28 мм. Так как на части 

штока нарезаются зубья, образуя рейку, из конструктивных соображений принимаем 𝐷ш = 45 мм. Конструкция 

оригинального цилиндра приведена на рисунке 3.4. В этой конструкции могут быть использованы 

нормализованные детали гидроцилиндра по ГОСТ 6540–64, кроме оригинального штока. Для комплектования 

принимаем гидроцилиндр ЦРГ 31–50x28–200 со следующей характеристикой: 

- давление, МПа: номинальное - 16; максимальное - 20; 

- коэффициент полезного действия (механический) - 0,96; 

- диаметр поршня, мм - 50; 

- диаметр штока, мм - 40;  

- ход поршня, мм - 200.  

Минимально допустимая толщина стенки гидроцилиндра определяется по формуле:  

𝑡ц ≥  𝐷𝑛 2      𝜍𝑝 + 𝑃г 1 − 2𝜇  𝜍𝑝 − 𝑃г 1 + 2𝜇   − 1  м,           (16) 

где  𝜍𝑝  - допускаемое напряжение на растяжение, Па. Для стали 20Х  𝜍𝑝 = 115 ∙ 106 Па; μ- 

коэффициент Пуассона, для стали μ = 0,26.  

 

𝑡ц ≥  0.050 2     115 ∙ 106 + 6 ∙ 106 1 − 2 ∙ 0.26 115 ∙ 106 − 6 ∙ 106 1 + 2 ∙ 0.26   − 1 = 0.003 м. 

Принимаем конструктивно 𝑡ц = 5 мм.  

Толщина плоского донышка гидроцилиндра определяется по формуле:  

𝑡𝑑 ≥ 0.405𝐷𝑛 𝑃  𝜍𝑝  = 0.405 ∙ 0.050 6 ∙ 106 115 ∙ 106 = 0.0046,м     (17)  

Принимаем толщину дна гидроцилиндра 𝑡𝑑 = 5 мм. Рассчитанные параметры соответствуют 

выбранному ранее гидроцилиндру ЦРГ З1–50x28–200. Органолептическая проверка люфтов в шарнирных 

соединениях рулевого привода и реактивных тяг требует приложения знакопеременных сил к деталям рулевого 

привода. Эти силы могут быть созданы путем колебаний опорной поворотной площадки стенда вокруг ее 

вертикальной оси с амплитудой 2–5°. Существующий механический привод, например, кривошипно-

шатунный, преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное или колебательное по 

синусоидальному закону изменения скорости, что не позволяет создавать ударные нагрузки, при которых 

наиболее эффективно проявляются люфты в шарнирных соединениях.  

Рациональный привод поворотной площадки стенда должен удовлетворять следующим требованиям:  

- закон изменения скорости должен быть трапециевидным;  

- частота колебаний должна быть регулируемой и изменяться бесступенчато; 

- безотказный пуск и надежная работа как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода; 

- привод должен иметь минимальные габариты и металлоемкость.  
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Рисунок 2 - Трехмерная твердотельная модель привода стенда для проверки рулевого управления автомобилей 

 

Выполнение сформулированных требований в наибольшей мере обеспечивается гидравлическим 

объемным приводом. Отечественной промышленностью разработан и освоен выпуск гидроприводов с 

возвратно-поступательным движением (ГДВПД), которые преобразуют энергию гидравлического потока 

жидкости непосредственно в возвратно-поступательное движение исполнительного органа. Характерной 

особенностью этих приводов является трапециевидное распределение скорости перемещения. Это 

гидродвигатели: ДГ-30 с рабочим ходом 30мм, ДГ-50 с рабочим ходом 50мм, ДГ-76 с рабочим ходом 76мм, ДГ-

90 с рабочим ходом 90мм. Приняв конструктивно радиус приложения возмущающей силы R= 150мм и 

амплитуду колебаний 3°, выбираем гидродвигатель ДГ-30 с рабочим ходом 30мм.  

Технические данные гидродвигателя ДГ-30:  

- диаметр поршня, мм - 32;  

- диаметр штока, мм - 20; 

- усилие на штоке при номинальном давлении 100 кг/см
2
–539;  

- расход рабочей жидкости, см3 /цикл - 29,4; 

- рабочий ход, мм - 30;  

- гидромеханический КПД - 0,85; 

- масса, кг - 11.  

С помощью программного обеспечения КОМПАС - 3D V12 была создана трехмерная твердотельная 

модель привода стенда, представленная на рисунке 4.  
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ДИЗЕЛЬДІК ФРАКЦИЯНЫ ГЕТЕРОАТОМДЫ ҚОСЫЛЫСТАРДАН ТАЗАРТУҒА НЕГІЗДЕЛГЕН 

ГИДРОТАЗАЛАУ ПРОЦЕСІ 

 

Боранбаев А.Б., Орынбасар Ж.А. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекетттік университеті 

 

Қазіргі кезде мҧнай ӛңдеу ӛндірісі экологиялық таза моторлық отындарды алу мақсатында енгізілген 

қатаң талаптардың әсерінен кӛптеген шешілмеген мәселелерге ие. Дизельдік автомобильдер санының кҥн санап 

артуы, дизель отынына деген талаптардың жоғарлауы отынды тазалау мәселелерінің ӛзектілігін кӛрсетеді. 

Салыстырмалы тҥрде ӛзге елдерде моторлық отындарға деген талаптар ӛзгеріске ҧшырауына байланысты істеп 

тҧрған қондырғыларды жетілдіруге, жаңа қондырғыларды салуға инвестиция бӛлуге жетелейді [1]. 

Қазақстанда дизельдік қозғалтқыштармен жҥретін кӛліктердің саны 2017 ж. статистикаға сәйкес жалпы 

автомобиль санының 1 %-дан асып жығылады. Дизельдік қозғалтқышты автомобильдердің қазақстандық 

автоәуесқойлардың арасында танымалдылығының тӛмендігі отын қҧю бекеттерінде сапалы дизельдік отынның 

болмауымен тҥсіндіріледі. Сондай-ақ, бҧл отын тҥрімен жҥретін кӛлік қозғалтқышының бӛлшектерінің 

Қазақстанда табылуы қиын жағдай. Бҧл қозғатқыштарды жӛндейтін мамандар тапшы болғандықтан жӛндеу 

жҧмыстары қымбатқа шығады. Дегенмен, дизельдік қозғалтқыштардың бір артықшылығы бензиндік 

қозғалтқыштарға қарағанда ПӘК-і 20 %-ға жоғары. 

Гидрокҥкіртсіздендіру – шикізатты активті катализатор бетінде, сутек қҧрамды газ (СҚГ) қатысында 

байыту. Процесс гидрокрекингке қарағанда жҧмсақ жағдайда жҥреді [2]. 

Процестің кинетикасына әсер ететін факторлар: температура, қысым, сутектің парциалдық қысымы, 

реакциялық зонада шикізат пен катализатордың әсерлесу уақыты, катализатор белсенділігі. Процесті басқару 

реакциялық зонадағы температураның ӛзгерісі арқылы жҥзеге асырылылады. 

Процесс барысында ӛтетін негізгі химиялық реакция топтары: 

кҥкірторганикалық қосылыстардың сәйкес кӛмірсутектер мен кҥкірсутекке айналуы: 

R – SH + H2 = R – H + H2S, 

R – S – Ŕ + 2H2 = RH + Ŕ H + H2S; 

азоторганикалық қосылыстардың сәйкес кӛмірсутектер мен аммиак тҥзуі: 

R – NH2 + H2 = R – H + NH3; 

оттек қҧрамды органикалық қосылыстардың сәйкес кӛмірсутектер мен суға айналуы: 

R – COOH + 3H2 = R – CH3 + 2H2O; 

олефиндердің қанығуы, ароматтылардың гидрленуі: 

CnH2n + H2 = CnH2n+2. 

Кҥкіртті дизельдік отынның жануы кезінде SO2 тҥзілуімен кҥкірттің тотығуы жҥреді. Жану ӛнімдері 

сумен әсерлесу арқылы металдардың жемірілуін туғызатын кҥкірт және кҥкіртті қышқыл тҥзеді. Кҥкіртті 

қосылыстар қҧрылымына сәйкес кҥкіртсутек бӛле отырып, парафинді және ароматты кӛмірсутектерге 

айналады. 

Гидрокҥкіртсіздендіру реакцияларының жылдамдығы қосылыстың қҧрылымына тәуелді. 

Азотты қосылыстар шикізатта аминдер, пирролдар, пиридиндер және хинолиндер тҥрінде кездеседі. 

Шикізат қҧрамындағы азотты жою кҥкіртті жоюға қарағанда қиынырақ ӛтеді. 

Оттек шикізат қҧрамында фенол, спирттерде болады. Реакция нәтижесінде кӛмірсутектер мен су 

тҥзіледі. 

Олефиндер гидрленіп, парафиндер мен нафтендер тҥзеді. 

Мҧнай ӛңдеу процестері ҥшін эффективті катализаторлар шығару қазіргі ғылым мен химиялық 

технология саласының басты мақсаты. Кӛптеген елдердегі ӛндірістерде алюмоникельмолибденді (АНМ), 

алюмокобальтмолибденді (АКМ) катализаторларды қолдану кең таралған. Азот қҧрамды қосылыстарды терең 

гидрлеу кезінде алюмоникель немесе алюмокобальтвольфрам катализаторларының бірі қолданылады (АНВ, 

АКВ). 

АКМ және АНМ катализаторлары қҧрамында 2-4 % масс. кобальт немесе никель, алюминий оксидінде 9-

13 % МоО3 болады. Процесс басталар алдында катализаторды сутек пен кҥкіртсутек ағынында белсенділігін 

арттырады, катализаторды оксидтік формадан сульфидтік формаға ауыстырғанда оның каталитикалық 

белсенділігі артады [3]. 

АКМ және АНМ катализаторларының белсенділігі оның қҧрамындағы гидрлеуші компоненттердің 

сомалық қҧрамына және олардың қатынастарына тәуелді (Со+Мо, Ni+Mo, Co/Co+Mo, Ni/Ni+Mo). Гидротазалау 

катализаторларының қҧрамындағы гидрлеуші компоненттердің сомалық қҧрамы 14-22 % масс. аралығында, ал 

Co(Ni)/Co(Ni)+Mo қатынасы 0,15-0,27 аралығында жатады. 

Процесс катализаторларын жетілдіру бағыттарының ең тиімдісі алюминий оксидінің тасушысы ретінде 

дӛңгелек пішінде цеолит қосу болып табылады. 

Дӛңгелек пішінді катализаторлар гидротазалау процесінің мақсатты реакцияларының толықтай ӛтуіне, 

яғни процесс селективтілігін  артуына жағдай жасайды деп айтуға болады [7]. 

Дистилляттарды гетероатомды қосылыстардан тазалау тереңдігі шикізат тҥріне, процесс 

температурасына, сутектің парциалдық қысымына, сутек қҧрамды газ (СҚГ) циркуляциясы еселігіне және 

шикізатты реакциялық зонаға беру жылдамдығына тәуелді [4]. 



110 

 

Процесс шикізаттары: мҧнайды тура айдау арқылы алынған фракциялар, вакуумдық газойльдер, 

каталитикалық крекинг бензині, т.б. 

Шикізатты кҥкірттен тазалау дәрежесі шикізаттың ауырлауымен тӛмендейді, себебі оның кӛп бӛлігі 

сҧйық фазада болып, соған сай тҧтқырлық жоғары болады және сутектің ерігіштігі тӛмендейді. Сутектің 

сҧйықтықтың жҧқа қабаты арқылы катализатордың активті бетіне диффузиясы тӛмендейді. Катализаторлардың 

термотҧрақты, механикалық берік тасушылары болады. Ароматты, нафтенді кӛмірсутектердің катализатор 

бетіне адсорбциясы оның белсенділігін тӛмендетіп, шикізатты гетероатомды қосылыстардан тазарту нашар 

жҥреді [5]. 

Қарастырылып отырған процестің негізгі қондырғысы дизельдік фракцияны гидротазалау реакторы 

болып табылады. Гидротазалау реакторы тҥбі эллипс пішінді, тік цилиндрлік аппарат болып табылады. 

Реактордың ерекшелігі аппараттың биіктігінің оның диаметріне қатынасының керекті шамада болуы. 

Реактордың қаптамасы екі қабатты болаттан дайындалады. Аппарат екі қабат тҥрінде катализатормен 

толтырылады. Катализатордың жоғарғы қабаты торға себіледі. Тӛменгі қабаты реактордың тӛменгі бӛлігін 

толтырып тҧрған фарфор шарларға себіледі. Реактордағы температураны бірқалыпты деңгейде ҧстау 

мақсатында катализатор қабаты арқылы салқын СҚГ беріледі. 

Реактордың жоғары секциясы штуцері арқылы берілген шикізат біркелкі таралып, механикалық 

қоспаларды сҥзу ҥшін фильтр арқылы ӛтуі аса маңызды. Катализатордың жоғарғы қабатында деметализация 

және деазотизация реакциялары жҥреді. Металдар катализатор саңылауларын бітеп тастайды, азот 

катализатордың активті орталықтарын улайды. Катализатордың тӛменгі қабатында кҥкірторганикалық 

қосылыстарды жою реакциялары жҥреді.  

Реактордың тӛменгі бӛлігінде перфорацияланған барабан орналастырылып, оның ҥстінде реакция 

ӛнімдеріне катализаторды алып кетуге жол бермейтін екі қабат тор тартылған. Газ бен шикізат қоспасы екі 

секциядағы катализатор қабаттарынан ӛтеді және тӛменгі секция штуцерімен реактордан ӛнім қоспасы ретінде 

шығарылады [6]. 

Мҧнай ӛнімдері гидробайыту оның сапасын жоғарлатуға септігін тигізеді. Гидротазалау 

гидрогенизациялық процестердің тереңдігі ең аз процеске жатады. Соңғы жылдары дизель фракцияларын 

гидротазалауға кӛп кӛңіл бӛлінуде. Бҧл кӛлік қҧралдарын жаппай дизель козғалтқышына ауыстырумен, кҥкіртті 

және жоғары кҥкіртті мҧнайларды ӛңдеу кӛлемінің кҥрт ӛсуімен (80% астам дизель отыны кҥкіртсіздендіріледі) 

және оларды терең ӛңдеу қажеттілігімен байланысты. Нәтижесінде соңғы кездері аз кҥкіртті дизель отынын (10 

ppm) шығару кӛлемі ӛсуде. 

Отын қҧрамындағы гетероатомды қосылыстардың мӛлшерін азайту, алдымен, қозғалтқыш жҧмысын 

жақсартып, қоршаған ортаға кері әсер ететін факторларды азайтады. Процесс кезінде белсенді 

катализаторларды қолдану отын сапасының жақсаруына, экология тҧрғысында оңтайлы жағдайға жетуге ықпал 

етеді. 

Қолданылған әдебиеттер 
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Ғылыми жетекші: магистр Ерназаров М.М. 

 

 

ГОРНОСТАЕВСКИЙ КЕН ОРНЫНЫҢ НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТТІ КЕНІНІҢ ТЕРМИЯЛЫҚ 

ДИССОЦИАЦИЯСЫ 

 

Бурумбаев А.Г., Келаманов Б.С., Ибраимова Н.Е., Тыныштық А.А. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кҥйдіру ҥрдістерін зерттеуде кӛп қолданысқа ие әдістердің бірі болып термиялық талдау әдісі саналады 

[1,2]. Сондықтан ҧсынылған мақалада изотермиялық кинетикалық емес әдіспен никель-кобальт кендерін 

ҥздіксіз қыздыру кезінде орын алатын фазалық ӛзгерістерді анықтайтын есептеулер келтірілген. 

Дифференциалды-термиялық талдау ауа атмосферасында дериватографта Ф. Паулик, И. Паулик, Л. Эрдей 

жҥйесінде жҥргізілді. Бҧл жабдық ҥздіксіз қыздыру кезінде зерттелетін ҥлгілер арасындағы масса ӛзгерісі (TG) 

мен температура айырмашылықтарын (DTA) берілген жылдамдық бойынша анықтауға мҥмкіндік береді. 

Дериватограмма (сурет 1) никель-кобальтті кендерде бірқатар эндотермиялық және экзотермиялық әсерлер бар 
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екендігін кӛрсетті. 1-ші кестеде зерттелетін материалдардың толық химиялық қҧрамы кӛрсетілген. 

Температуралық және дифференциалдық қисықтардың жазбасы платино-платинотектес термопарамен 

жҥргізілді. Қыздыру жылдамдығы минутына 10-20 градусты қҧрады. Дериватограф сезімталдығы DTA 1/10 

қҧрады. 

Никель-темірлі табиғи минералдарының, никель-кобальтті кенін қыздыру кезіндегі ӛзгерістерді зерттеу 

перспективалы никель шикізатын байыту саласының дамуымен тҥсіндіріледі. Осы мақсатта Горностаевский 

кен орнынан алынған никель-кобальт кенінің дериватограммасы зерттелді.  

 

 
                                    а) кесекті кен                      б) ҧсақ кен           

 

Сурет 1 - Никель-кобальт кенінің дериватограммасы 

 

Горностаевский кен орнынан алынған никел-кобальтті сынамасының қҧраушылыры серпентин 

(3MgO∙2SiO2∙2H2O) және нонтронит (Fe,Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O) екендігі рентгенофазалық талдаумен 

анықталды. Металл емес минералдар кварц болып табылады (ГОСТ 25473-82).  

 

 Кесте 1 - Зерттелетін минералдардың химиялық қҧрамы 

 

Материалдар 
Химиялық қҧрамы, % 

Niжал Feжал Сожал SiO2 MgO Al2O3 

Никельді кен (кесек) 0,40 11,40 0,05 67,4 1,94 1,74 

Никельді кен (ҧсақ) 0,88 15,89 0,12 49,0 3,91 2,79 

 

Горностаевский кен орнының (кесек) никель-кобальтті кенінің дериватограммасы (сурет 1, а) бірқатар 

эндо- және экзотермиялық эффекттерге ие, бҧл ӛзгерістер физика-химиялық тҥрленуді толығымен сипаттай 

алады. Бірінші 180ºС температура шҧғыл эндотермиялық эффект гигроскопиялық ылғалдың жойылуын, 57мг 

масса азаюымен тҥсіндіреді. Одан әрі температураның 620ºС-ге кӛтерілуі әлсіз эндотермиялық эффект 

туғызады, бҧл эффект аз мӛлшерде магнетиттің (Fe3O4) магнитті тҥрленуі мен серпентин (3MgO∙2SiO2∙2H2O) 

минералының ыдырауымен және массаның 112мг-ға тӛмендеуімен тҥсіндіріледі. 740ºС температура кезінде 

ҥшінші экзотермиялық эффект тіркеледі, ол нантронит (Fe,Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O) минералының ыдырауымен 

басталады, мҧнда жалпы масса азаюы 130мг. Тӛртінші экзотермиялық эффект (815ºС) толығымен нантронит 

минералының ыдырауымен анықталады, толық масса жоғалымы 134мг қҧрайды. Темір мен никель 

гидрототықтарындағы гигроскопиялық ылғалдың жойылуы 20-60ºС температура аралығында айқын әсерге ие 

эндотермиялық эффектпен сипатталады, масса жоғалымы 57мг. Кесекті никель-кобальтті кеннің салмағы 

1040мг, ал жалпы масса жоғалымы 83мг.  

Келесі дериватограмма (сурет 1, б) Горностаевский кен орнының (ҧсақ) никель-кобальтті кені айқын 

анықталған бес эффекттен тҧрады. Бірінші 160ºС температурада эндотермиялық шың гигроскопиялық 

ылғалдың жойылуымен сипатталады, ал екінші экзотермиялық шың 260ºС температурада пайда болады және 

табиғи ылғалдың жойылуын тҥсіндіреді, сәйкесінше масса жоғалымдары 44мг және 57мг-ды қҧрайды. Ҥшінші 

экзотермиялық және тӛртінші эндотермиялық эффекттер сәйкесінше 470 пен 620ºС температураларда 

басталады, масса жоғалымдары 68,5мг және 76мг толығымен серпентин (3MgO∙2SiO2∙2H2O) минералының 

ыдырауымен тҥсіндіріледі. Соңғы бесінші экзотермиялық эффект 830ºС температурада тіркеледі және 

нонтронит (Fe,Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O) минералының толық ыдырауымен тҥсіндіріледі, жалпы масса жоғалымы 

83мг. Ҧсақ никель-кобальтті кеннің жалпы массасы 1220мг, ал жалпы масса жоғалымы 137мг-ды қҧрады. 2-ші 
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және 3-ші термографиялық суреттерде зерттелетін материалдардың масса жоғалым жылдамдықтарының 0-

1000ºС температура аралығындағы температураға тәуелділігі кӛрсетілген.  

 
 

Сурет 2 - Горностаевский кен орнының (кесек) никель-кобальтті кенінің масса жоғалым жылдамдығының 

температураға тәуелділігінің графикалық кескіндемесі 

 

 
Сурет 3 - Горностаевский кен орнының (ҧсақ) никель-кобальтті кенінің масса жоғалым жылдамдығының 

температураға тәуелділігінің графикалық кескіндемесі 

 

2-ші және 3-ші суреттерден кӛріп отырғанымыздай, никель-кобальтті кендерде болатын максималды 

масса жоғалым жылдамдығы 20-200ºС температура аралығында гигроскопиялық ылғалдың жойылуымен 

болады. 400-700ºС температура аралығында никель-кобальтті кендерде аздаған масса жоғалымдары болады, 

бҧл жағдайды серпентин (3MgO∙2SiO2∙2H2O) минералының ыдырауының басталуы және аяқталуымен 

тҥсіндіруімізге болады. 

Сонымен қатар, зерттелген материалда анықталған эффекттер 750-850ºС температура аралығында орын 

алады және ол негізгі минерал нонтронит (Fe,Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O) минералының ыдырауымен тҥсіндіріледі. 

Осылайша, термографиялық зерттеу нәтижесінде никель-кобальтті кенінің масса жоғалымы негізінен 0-

200ºС температура аралығында болатыны анықталды. Бҧл жағдай ылғалдылықтың жойылуымен байланысты. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОМПЛЕКСА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ N СКВАЖИНЫ  

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЖАНАЖОЛ 

 

Бурхина Р., Власко Г.Н. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

Интерпретация по комплексу промыслово-геофизических исследований  

I. Сведения по скважине 

1.Скв.№: N  

2.Категория скважины – эксплуатационная.  

3.Область: Актобе  

4.Площадь: Жанажол 

5.Тип раствора: полимер глин 

6.Забой  по бурению: 3100м. 

7.Размер долота:  660.0мм[0-31м];444.5мм[31-850м]; 311.2мм[850-2459м]; 

215.9мм[2459-2860м] ; 139.7мм[2462.93-3100м]; 

8.Размер обсадных колонн: 508.0мм[0-31м];339.7мм[0-849.77м];  

244.5мм[0-2458.44м] ; 168.3мм[0-2859.7м]; 

9.Альтитуда  ротора: 167.26м. 

10.Дата замера: 29.08.2017г. 

12.Цель исследования: выявление  продуктивных пластов-коллекторов в КТ-1.    

13 Интервал обработки данных:  2645-3074м. 

II. Выполненные методы ГИС и оценка их качества  

В скважине № N месторождения Жанажол выполнен полный комплекс ГИС каротажной системой  

«ECLIPS-5700», включающий сл. виды исследований, см. табл. ниже. 

 

Таблица 1 - Выполненные методы ГИС и оценка их качества.  

 

Методы 
Масштаб 

глубин 

Интервалы глубин 

(м) 

 

Качество 

материала 

 

 

Примечания 

 

БК (RD,RS) 1: 200 2463-3086.2 отличное  

МБК (RMSL) 1: 200 2463-3090.1 отличное  

АК (DT24) 1: 200 2463-3077.0 отличное  

ГК (GR) 1: 200 2463-3069.5 отличное  

КВ (Caliper) 1: 200 /   

ПС (SP) 1: 200 2463-3061.0 отличное  

Литолого-плотностной каротаж 

(ZDEN, PE) 
1: 200 /   

Компенсированный 

Нейтронный каротаж (CNC) 
1: 200 2463-3074.3 отличное  

Инклинометрия / 2463-3073.2 отличное  

 

III.Параметры раствора. 

 

Таблица 2 - Параметры раствора 

 

Тип раствора Плотность раствора Вязкость раствора  Уд. Сопр. / температура 

Полимер глин 1.12гр/см
3
 55сек 0.22мм /15°C 

 

IV. Метод цифровой обработки и интерпретация. 

По данным материалов ГИС проведена количественная и качественная  интерпретация, в результате 

которой проведено литологическое расчленение разреза, выделены пласты-коллекторы, определены емкостные 

свойства пород, тип флюида, насыщающие пласты-коллекторы, выданы рекомендации для испытаний  

предполагаемых  нефтегазоносных  интервалов.  

При обработке данных ГИС использованы программы     обработки  



114 

 

 «CRA» – «eХpress»-Baker Atlas,  «DFALS» - КНКК. 

А.  вычисление пористости: 

По данным литолого-плотностного каротажа, компенсированного нейтронного каротажа, акустического 

каротажа определена общая пористость, эффективная  пористость выделенных пластов-коллекторов.  

 Параметры литологии пород указаны в табл.3. 

 

Таблица 3 - Параметры скелета пород и флюида 

 

скелет пород Δ
mat ( ms / ) )/( 3cmgma  Nma (%) 

Известняк 153КТ2 / 156КТ1 2.71 0 

Доломит 143 2.87 2 

Ангидрит 164 2.98 -2 

Гипс 171 2.35 49 

Соль 220 2.03 -1 

Песчаник 182~168 2.65~2.68 -1 ~ -5 

Пресная вода 620 1 100 

Солѐная вода 513КТ2 / 565КТ1 1.056 100 

Аргиллит 270 2.45 30 

Б. вычисление насыщения. 

При определении характера насыщения выделенных коллекторов использованы петрофизические 

зависимости  параметра пористости от пористости, параметра насыщения от водонасыщенности для условий 

карбонатных отложений месторождения Жанажол-KT - I. Константы приведены ниже:  

KT-I：a=0.59, b=1, m=2.33, n=1.71, Rw=0.035Ω.m. 

В. вычисление проницаемости: 

По зависимости пористости от проницаемости, установленной для Жанажол КТ-I, вычисляется 

проницаемость: 

КТ-I: logK1=0.226*POR-1.807,   

где POR-эффективная пористость в (%), К1-проницаемость. 

Г. Интервал развития трещин. 

Показатели трещинной пористости: в программе «DFALS» определены предполагаемая трещинная 

пористость (POF) и индекс трещинной пористости (RATE). 

  настоящей скважине  в пределах исследованного разреза развитие трещинной пористости отмечается в 

интервалах 2685-2688, 2814-2815, 2869-2870, 2875-2876м.  

Д. Вычисление вторичной пористости: 

По общей пористости, данным нейтронного каротажа, литолого-плотностного каротажа, акустического 

каротажа, данным электрометрии вычислена вторичная пористость выделенных пластов-коллекторов.   

На рис.1 представлен  график отношений  эффективной и вторичной   

       пористости  КТ-1 .  

 

 
 

Рисунок 1 - POP&PORSS, скв.N, КТ-I 

 

V. Выделение пластов-коллекторов. 

Литология разреза определена путем построения кроссплотов по данным нейтронного каротажа (CNC) и 

гамма-плотностного метода (ZDEN, PE).  

Исследованный интервал представлен карбонатными отложениями: известняки, известняки 

доломитистые, доломитами известковистыми с подчиненным количеством глинистых разностей.  
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Граничное значение  пористости при  выделении  пластов - коллекторов 7%, проницаемости  – 0.1 

миллидарси. 

В результате обработки материалов ГИС выделено 11 пластов-коллекторов, общая мощность  222.3м.  

Граничное значение насыщения продуктивных коллекторов 65%, водонасыщенных 55-65%.    

На рис.2 представлены графики сравнений сопротивлений дальней и ближней зон исследований 

выделенных коллекторов. Сопротивление фильтрата промывочной жидкости 0.074омм при температуре 

59.24℃, сопротивление пластовых вод 0.035омм/59.24℃. Проницаемость коллекторов КТ-I достаточно высокая; 

см. ниже диаграммы сравнения зондов дальней и ближней зон исследования RD-RS. 

 

 
 

Рисунок 2 - RD&RS, скв.N, KT-I 

 

Геолого-геофизическая характеристика пластов – коллекторов представлена  в  табл.4. 

Табл.4  Геолого-геофизическая характеристика пластов-коллекторов  

 

№ 
интервал 

м 

мощн

ость 

м 

проницаемо

сть 

мd 

пористо

сть 

% 

нефте 

насыщен 

% 

глинистост

ь 

% 

тип 

пористости 

вывод по 

интерпретац

ии 

1 2667.8  - 2682.2  14.4  3.6  9.7  88.6  3.8  поровый продукт 

2 2746.9  - 2748.8  1.9  2.1  9.1  90.1  4.8  поровый продукт 

3 2750.0  - 2752.1  2.1  7.7  11.1  95.5  6.6  поровый продукт 

4 2817.5  - 2864.2  46.7  13.2  11.5  85.3  5.1  поровый продукт 

5 2876.8  - 2888.0  11.2  0.7  7.1  83.2  5.1  поровый продукт 

6 2892.5  - 2902.0  9.5  0.9  7.6  88.5  3.5  поровый продукт 

7 2906.9  - 2935.5  28.6  6.0  9.4  82.0  3.3  поровый продукт 

8 2940.1  - 2961.2  21.1  2.2  8.7  79.8  3.1  поровый продукт 

9 2966.2  - 2970.1  3.9  3.6  10.0  78.2  5.8  поровый продукт 

10 2976.4  - 3021.5  45.1  55.9  13.5  82.4  5.6  поровый продукт 

11 3036.2  - 3074.0  37.8  31.3  13.6  90.8  6.1  поровый продукт 

 

Скважины №N горизонтальная. Данные по стволу переведены в вертикальные глубины по данным 

инклинометрии в соответствующей программе. Глубина дохода инклинометра 3073.2м, отметка данной точки 

по вертикали 2753.45м, угол 89.85º, дирекционный угол 273.42º, смещение 376.98м, горизонтальное смещение:  

З-В (-376.30)м, С-Ю 22.48м. 

 

VI. Выводы и рекомендации. 

В КТ-I выделенные пласты-коллекторы представлены известняками, известняками доломитистыми, 

доломитами известковистыми с подчиненным количеством глинистых разностей. Выделено 11 коллекторов – 

общая мощность 222.3м. Тип пористости коллекторов поровый. 

Все выделенные пласты-коллекторы коллекторы № 1-11 определены как продуктивные, их общая 

мощность 222.3м.  

На основании результатов интерпретации данных  ГИС рекомендуется испытать в колонне пласты–

коллекторы, указанные в табл.5 с целью получения притока углеводородов.  

Использованные литературы  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Садуакасов Д.А., Байсакал Б.Ж., Оразова Н. 

Актюбинский региональный государственный  университет им.К.Жубанова 

 

Двигатели работают на жидком топливе. Коленчатый вал двигатели работает в очень сложных и 

тяжелых условиях. Он испытывает значительные усилия давления газов, передающиеся шатунно-поршневым 

механизмом, от сил инерции поступательно и вращательно движущихся масс, а также усилия моменты, 

возникающие вследствие крутильных колебаний. [1,С. 15–48.] 

Учитывая сложность изготовления большую трудоемкость при замене коленчатых валов, к материалу и 

качеству их изготовления предъявляют высокие требования. Коленчатые валы  дизелей изготовляют из стали 

ковкой или штамповкой либо из высоко-прочного чугуна путем отливки. Стальные валы более надежны в 

эксплуатации, но трудоемки в изготовлении. 

Для обеспечения надежности и долговечности деталей кривошипного шатунного механизма двигателей 

внутреннего сгорания в настоящее время широко применяются различные методы упрочнения поверхностным 

пластическим деформированием (ППД). Однако, наряду с повышением предела выносливости, остаточные 

напряжения (ОН), возникающие в упрочнѐнном поверхностном слое деталей, приводят к технологическим 

остаточным деформациям (ТОД), которые зачастую превышают установленные технологические допуски. [2,С. 

85–108.] 

В связи с этим исследование методов и режимов упрочнения, обеспечивающих требуемый уровень 

предела выносливости при соблюдении ТОД деталей в пределах допуска, является актуальной 

производственной задачей.  [3, 4.] Коленчатый вал двигателя ЗМЗ 53 и ЗиЛ-130 является ответственной 

деталью, упрочняемой методом накатки галтелей коренных и шатунных шеек роликом. Особенностью данного 

метода упрочнения является большая глубина упрочнѐнного поверхностного слоя и высокий градиент ОН. В 

основе исследования методов упрочняющей обработки лежит моделирование напряжѐнно-деформированного 

состояния (НДС) деталей, учитывающее воздействие ОН, залегающих в поверхностном слое.  

 
 

Рисунок 1 - Создание модели коленчатого вала осуществлялось в системе конечно элементного анализа 

ANSYS. 

 

Деталь была выполнена в виде объѐмов с отдельно выделенным поверхностным слоем (рисунок), 

позволяющим моделировать необходимый градиент ОН. Полученная расчѐтная модель позволяет исследовать 

НДС коленчатого вала в концентраторах напряжений с учетом залегающих ОН в поверхностном слое, а также 

осуществлять расчѐтное прогнозирование возможных ТОД от различных уровней ОН, соответствующих 

применяемым на производстве методам и режимам упрочняющей обработки. [6.] 

На текущем ремонте коренные подшипники обоих валов двигателей внутреннего сгорания разбирают. 

Верхний вал (в тех депо, где имеются кантователи, и нижний) снимают. Для этого предварительно снимают 

переднюю торцовую и верхнюю крышки блока, разбирают шатуне подшипники и опускают поршни с 

шатунами на латунные стержни, вставленные в продувочные окна втулок цилиндров. Затем отвертывают гайки 

шпилек крышек коренных подшипников, отсоединяют маслоподводящие трубки, снимают крышки. 

Перед снятием коленчатого вала извлекают нижний вкладыш опорно-упорного подшипника с тем, чтобы 

при перекосе вала во время подъема не повредить подшипник. Блочные (нерабочие) вкладыши выкатывают 

специальными пальцами, которые вставляют в смазочные отверстия шеек вала. При повороте коленчатого вала 

на 180° палец выталкивает вкладыш из постели. Вал зачаливают за 2-ю и 9-ю шатунные шейки специальным 

приспособлением с захватами, транспортируют краном и укладывают на специальную подставку, имеющую не 

менее трех опор. [2,С. 65–78.] 

Шейки коленчатых валов, имеющие овальность и забоины более
 
допустимых значений, а также задиры 

обрабатывают шлифовкой на специальных станках с последующим их полированием. Шлифуют шейки до 

следующего градационного размера. Всего установлено семь градационных размеров. Смежные градации 

отличаются на 0,5 мм друг от друга. 

http://msd.com.ua/
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Полируют одновременно все шейки вала на станке. На шейки вала закрепляют хомуты с войлочными 

подкладками, на которые наносят полировальную пасту. Направление вращения коленчатых валов при 

полировании должно совпадать с рабочим направлением, в противном случае могут возникать задиры шеек 

вала при работе дизеля. Это явление объясняется следующими причинами: коленчатые валы дизелей типа Д100 

изготовляют из высокопрочного чугуна, шарообразные глобули графита которого окружены ферритовой 

оторочкой. Эти оторочки, выходящие на поверхность шейки и заполированные, при движении против 

направления полирования действуют как зубцы и задирают подшипник, а затем шейку вала. Шероховатость 

поверхности шеек валов должна быть не ниже 8-го класса. 

Для повышения усталостной прочности коленчатых валов галтели шеек накатывают роликами как при 

изготовлении валов, так и при ремонте в случае перешлифовки шеек и необходимости углубления галтели, чем 

срезается накатанный слой. Накатывание галтелей создает в поверхностном слое сжимающие напряжения (рис. 

2), повышая запас прочности вала. 

 
 

Рисунок 2 - Эпюра сжимающих напряжений в галтели шейки коленчатого вала, создаваемых накатыванием: 

1 -щека вала; 2 -   галтель; 3 - эпюра напряжений сжатия; 4 - шейка вала 

 

После ремонта коленчатого вала проводят следующие измерения его геометрии: диаметр шеек, их 

конусность и овальность; радиус кривошипа шатунных щѐк; несоосность коренных шеек (размер изгиба оси 

вала); для валов (стальных) ДВС, кроме того, определяют развал щѐк и биение торцовых фланцев. [5,С. 58–68.] 

 

 
 

Рисунок 3 - Общий вид основных дефектов коленчатого вала автомобилей ЗМЗ и  ЗИЛ. 1 - изгиб вала;          

2 - износ наружной поверхности фланца; 3 - износ маслосгонных канавок;  

4 -биение торцевой поверхности фланца; 5 - износ отверстия под подшипник; 6 - износ отверстий под 

болты крепления маховика; 7 - износ коренных и шатунных шеек; 8 - износ шейки под шестерню и ступицу 

шкива; 9 - износ шпоночной канавки по ширине; 10 - увеличение длины передней коренной шейки;                       

11 - увеличение длины шатунных шеек. 

Для сбора загрязнений установлены втулки 8. Полости шатунных шеек сообщаются наклонными 

отверстиями с поперечными каналами в коренных шейках. 

 

В основу метода измерения несоосности коренных шеек коленчатых валов положен принцип 

автоколлимации при шаговом измерении ступенчатости коренных шеек по их боковым образующим со 

свободным провисанием коленчатого вала. При измерениях коленчатый вал укладывают на вторую и 

предпоследнюю коренные шейки и таким образом создаются условия для его свободного провисания. 

На шейки вала поочередно устанавливают горизонтально по уровню зеркальную марку, перекрестия 

которой сопоставляют с перекрестиями окуляра автоколлиматора, установленного на плите. Горизонтальные 

ветви перекрестий совмещают вращением вертикального лимба автоколлиматора и фиксируют (записывают) 

его показания, по которым подсчитывают несоосность (провисание) шеек вала (смежных) и общий прогиб вала. 

[5.] 
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При укладке коленчатых валов в крышки коренных опор устанавливают бесканавочные вкладыши. В 

блок устанавливают вкладыши прежней конструкции. При этом вкладыши устанавливают только в крышки 

нижнего вала, так как они не имеют отверстий для подвода масла к шейкам вала. 

Перед укладкой коленчатого вала подбирают по толщине вкладыши так, чтобы ступенчатость опор вала 

не превышала установленных норм. Затем проворачивают нижний (или верхний - при укладке нижнего) 

коленчатый вал до совпадения меток на зубчатых колесах вертикальной передачи. Комплект блочных 

(рамовых) вкладышей коренных подшипников (кроме упорного) укладывают в постели бугелей блока по 

клеймам. Рабочие поверхности вкладышей протирают чистой салфеткой и смазывают дизельным маслом. Вал 

укладывают на вкладыши так, чтобы совпали метки на зубьях колес верхней части вертикальной передачи и 

привода топливных насосов. Закатывают упорный подшипник, ставят крышки коренных подшипников с 

верхними вкладышами и закрепляют гайки коренных шпилек до совпадения меток. Проворачивая вал, 

устанавливают кривошипы в положения, удобные для сочленения с шатунами, и собирают шатунные 

подшипники. 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАРГАНЕЦ КЕНДЕРДЕН  

МАРГАНЕЦ ҚҦРАМДАС КЕШЕНДІ ҚОРЫТПАЛАР ӚНДІРУ 

 

Джҧмағалиев А.Б., Нурумгалиев А.Х., Әбдірашит А.М.
 

Қарағанды мемлекеттік индустриалды университет 

 

Қара металлургияны нарықтық жағдайда дамыту ҥшін барлық ӛндірістік кәсіпорындарды толық әрі 

орынды қолдану қажет, ол ҥшін металлургия ӛндірісіндегі ӛндімдердің саны және сапасы  жоғары болуы қажет, 

яғни ӛндірістің экономикалық кӛрсеткіші жоғары болуы керек. 

Ферроқорытпа алу кезінде мҧндай мәселелер ӛте ӛзекті, әсіресе тазартылған ферромарганец маркасы, 

ыстыққа берік және ысттыққа тӛзімді марганецқҧрамды болат маркасын балқыту ҥшін қолданылады және тҥсті 

металлургияда ӛндірісінде, дәнекерлеуші электроттар ӛндірісінде қолданылады. Сондықтан марганец аз 

қоспасы ең қауіпті болаттың ақаулар туғызған жағдайда шикізат сапасының қызуға сынғыш болып келуі 

мҥмкін. Легірлеуші марганец қоспасы, қыздыру тереңдігін және қҧрылымын ӛзгерісін арттырады.  

Марганец жаһандық тҧтыну кӛлемі бойынша барлық металдар ішінде тӛртінші орында, тек темір, 

алюминий және мыс кейін. Маганец кенінің әлемдік қоры ҧсынылады 90%-ы окситтік (38%)-ы окситті- 

карбонатты(52%) кендер ҧсынылған. 

Марганец кендерін әлемдік қорының кӛлемі бағалаулары бойынша USGS мәліметі 2015 жылдың 

басында 565,5 млн. тонна қҧрады. Әлемдік елдердегі қоры бойынша бӛлінген келесі қатынасыта алынады. 

Украина 25%- ға жуық ҥлесі тиесілі, Оңтҥстік Африка Республикасына – 23%, қорлардың ҥлесі арналған, 

Австралия 15% ҥлесі арналған ,Ҥндістан – 10%-ҥлесі арналған . Кемінде 10% әлемдік қорының қҧрамында 

Габон, Қытай, Бразилия және Мексика (Мехико). Марганец әлемдік қоры бойынша Ресейге 5% -ы тиеслі. ОАР-

на  95% - ға қорларының бірегей бас шоғырланған марганец–темір кенді Куруман аймағында. Маматван ең ірі 

марганец кен орындарының бірі (марганец орташа қҧрамы 38%), Весселс (47%) Миддельплаатц (36%) [1]. 

Қазақстан Республикасының аумағында ғылыми зерттеушілердің мәліметтері бойынша, 100-ден аса 

марганец кен орындары белгілі.  

Қазақстандағы марганец кен орындары негізінен Қарағанды облысында орналасқан және ҥш топқа 

біріктірілген [1]: 

1) Жезді-Ҧлытау тобы – Жезді, Промежуточное және Жақсы-Қор кен орындары; 

2) Атасу тобы – Батыс және Шығыс Қаражал, Орта және Ҥлкен Қытай кен орындары; 

3) Ҥшқатын тобы – Ҥшқатын III, Ҥшқатын I, Жомарт, Қамыс және Тҧр кен орындары. 

Жезді-Ҧлытау тобының кендері марганецтің тӛмен (15-17%), кремнеземнің жоғары (40-49%) 

мӛлшерімен және P/Mn және Mn/Fe қатынастарының қанағаттанарлық мәндерімен ерекшелінеді. Атасу 
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тобының кен орындары марганецтің тӛмен мӛлшерімен (28-38%), темір мен кремнеземнің жоғары мӛлшерімен 

сипатталады. Ҥшқатын тобының кендері сапалы кендер қатарына жатады және қазіргі уақытта негізінен осы 

кен орындары қолданылып келеді. 

Фeррoсиликoмaргaнeц кoмплeкстi қышқылсыздaндырғыш рeтiндe бoлaт бaлқыту ӛндiрiсiндe (oттeктi 

кoнвeртeр, элeктр дoғaлы жәнe мaртeн пeштeрiндe) кeң қoлдaнылaды. Бoлaттың сaпaсын aрттыру мaқсaтындa 

қoлдa-нылaтын фeррoсилиций мeн фeррoмaргaнeцтi бiрдeн aуыстыру aрқaсындa oның ӛндiрiс кӛлeмiн 

ҧлғaйтуғa сeптiгiн тигiздi [2].  

Фeррoсиликoмaргaнeцтi бaлқыту тeхнoлoгиясындa бaрлық зaуыттaрдa мaргaнeц тoтықты кoнцeнтрaттaр, 

квaрцит, кӛмiртeктi тoтықсыздaндырғыш жәнe қoждaмa рeтiндe кӛп жaғдaйдa дoлoмит қoлдaнылaды. Бҧл тaулы 

жыныстың aтaуы CaO/MgO қaтынaсымeн бeлгiлi. Тaзa дoлoмиттe (CaCO3·MgCO3) 30,4% CaO, 21,8% MgO, 

47,8% СO2, яғни, CaO/MgO = 1,45. Мaгнeзиттi дoлoмиттe (CaO/MgO = 0,8 – 1,7), әктi дoлoмиттe (CaO/MgO = 

1,7 – 3,0). Мeтaллургиялық дoлoмиттiң сaпaсынa қoйылaтын тaлaптaр – ≥ 17% MgO, ≤ 5% 

SiO2.Фeррoсиликoмaргaнeцтiң шикiқҧрaм мaтeриaлынa кҥйдiрiлмeгeн дoлoмит қoлдaнылaды. Кeйбiр 

жaғдaйлaрдa әктaс қoлдaнылaды [2]. 

Зерттеу нәтижелер қорытындыласақ, Теміртау электрметаллургиялық комбинатында (ТЭМК) марганец 

конценртаты, кокс, доломит, кварцит қолданылу арқылы СМн17 маркалы ферроқорытпа алынады. Қазіргі кезде 

кокс қымбатшылығы мен марганец кендерінің тапшылығына байланысты. Марганец кендерінде марганец 

қҧрамының тӛмендеуіне байланысты концентраттар қолданылады. ХМИ ҧсынылған технологиясы бойынша 

зерттеу нәтижесінде марганец кені (Mn~20%), жартылай кокс, кварцит және әктас арқылы 

ферросиликомарганецтің стандартты маркасын балқытуға болады. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ГЛУБИНЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

Бузова О.В., Ещанова С.У., Роскидайло Р.В. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

В нефтегазовой отрасли Казахстана на сегодняшний день наблюдается заметный уклон в сторону 

извлечения углеводородных ресурсов и дальнейшей их реализации на внешних рынках. Причина этому то, что 

республика пока не готова комплексному использованию нефтегазового сырья. Вседствии, вполне понятно 

желание государства реализовать как можно больший объем нефти на мировых рынках, когда цена на нее в 

течение продолжительного времени поддерживается на высоком уровне. Процесс поставки нефти на мировые 

рынки лишь в незначительной мере связан с учетом негативных характеристик, осуществляемым по 

международным стандартам в укрупненном варианте. В то же время, следует принимать во внимание, что 

нефти различных месторождений отличаются друг от друга именно по физико-химическим параметрам, что и 

обусловливает их конкурентные преимущества в процессе комплексного использования. С другой стороны, 

добываемый вместе с нефтью попутный газ также считается уникальным сырьем – ввиду содержания фракций 

индивидуальных углеводородов. Если некоторые его разновидности имеют преимущественно метановое 

содержание, то такой источник энергии пригоден для использования в качестве топлива. 

Преимущество крупнейших нефтедобывающих стран мира состоит в создании необходимого по 

мощности и разнообразного по глубине извлечения продукции потенциала непосредственно у себя. Данный 

шаг потребовал вложения значительных средств в перерабатывающие отрасли. В настоящее время 

большинство государств – экспортеров нефти целиком или в значительной части контролируют внутренний 

рынок через национальные компании - они имеют собственные нефтегазоперерабатывающие и 

нефтехимические предприятия, успешно конкурирующие на мировых рынках нефтепродуктов и имеющие там 

достаточно надежных партнеров благодаря заключенным долгосрочным контрактам.[2] 

Если кратко рассмотреть вопрос, как удовлетворяется внутренняя потребность страны в продуктах 

глубокой переработки нефти и газа, в том числе, в сырье для нефтехимического синтеза, то забегая вперед, 

можно сказать недостаточно. Основной причиной такого положения является то, что действующие в стране 

Атырауский, Павлодарский, Шымкентский НПЗ, Тенгизский газонефтеперерабатывающий завод, 

Жанаузеньский, Жанажолский и Карашыганакский ГПЗ работают не на полную, проектную мощность. У них 

невысокая глубина переработки, поэтому ассортимент выпускаемых ими продуктов узко, не обеспечивает 

потребности в них страны по количеству и качеству, даже по таким очень широко применяемым продуктам, 

как: бензины, керосины, реактивные, дизтоплива и др.[2] 
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Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность Республики значительно отстаѐт от 

развитых этой отрасли стран мира по глубине переработки нефти и газа, а нефтегазопродукты, вырабатываемые 

на отечественных НПЗ и ГПЗ не соответствуют жѐстким требованиям стандартов мирового уровня. В них всѐ 

ещѐ высок объѐм производства мазута и смеси ценных газообразных углеводородов, значительная часть 

которых вместо дальнейшей глубокой переработки, сжигаются в топках электро- и теплостанций для 

выработки тепла и электроэнергии, а часть сжигаются бесполезно на факелах. Между тем, и мазут, и 

газообразные углеводороды являются основными видами сырья для производства широкого ассортимента 

топлив, масел и синтетических нефтегазохимических и многих других весьма ценных безальтернативных 

продуктов.[4] 

Тем временем, нефтегазовые компании США, Канады и стран Западной Европы основную часть дохода 

получают не от продажи сырой нефти или газа, а от продажи продукций их глубокой переработки - шин и 

резинотехнических изделий, пластических масс, удобрения, синтетических тканей и изделий, лекарственных 

препаратов и средств для борьбы с вредителями сельского хозяйства, реактивных и ракетных топлив, 

синтетических и природных масел и многих других. В США, Канаде и Великобритании, глубина переработки 

нефти и газа высокая и составляет до 95%, из них производят широкий ассортимент весьма ценных продуктов, 

таких как группа топлив, масел, специальных жидкостей, растворителей, синтетических лаков и красок, 

нефтехимические продукты и другие, без которых не могут работать ни производства, ни сельское хозяйство, 

ни бытовая и космическая техника, ни высокая современная технология и механизмы и другое.  

Реализация глубокой переработки нефти и газа приводит к стабилизации производства, увеличению 

числа рабочих мест и улучшению социально-экономического состояния населения страны. А усиление же 

сырьевой направленности экспорта нефти и газа в конечном итоге ведет к снижению жизненного уровня 

населения.[1] 

В области глубокой переработки газов и газоконденсатов также много острых нерешѐнных проблем. 

Газы первичной переработки и попутные нефтяные газы на НПЗ также перерабатываются по неглубокой схеме. 

Они на НПЗ и ГПЗ не проходят чѐткой ректификаций и из них не готовят сырьѐ для нефтехимического синтеза. 

Их используют, в основном, в виде смеси, что является не эффективным. Попутные газы и газоконденсаты, 

открытые в последнее время и разрабатываемые в Республике, отличаются высоким содержанием сероводорода 

и меркаптановой серы. По этой причине на Тенгизском, Жанажолском и Карачиганакском 

газонефтеперерабатывающих заводах (ГНПЗ), они в первую очередь проходят несколько стадий сероочистки, в 

результате на них производят элементарную серу и очищенное сырьѐ. Элементарная сера накапливается на 

территориях этих заводов, не находя в дальнейшем должного применения и нанося огромный вред 

окружающей среде. А очищенное сырьѐ представляет собой смесь газов с высококачественным светлым 

нефтепродуктом, который состоит на 75-85% из бензино-дизельной фракции. На вышеуказанных и 

Жанаузенском ГНПЗ из такого сырья производят только технологический и бытовой газы, а жидкая еѐ часть, 

представляющая как легкую нефть, в основном идѐт на экспорт, только частично на НПЗ на дальнейшую 

переработку.[3] 

В силу такой не глубокой и низкой эффективности переработки нефти и газа на Республиканских НПЗ и 

ГПЗ, Атырауский химический завод по производству полиэтилена и полипропилена, Актауский - полистирола, 

Руднинский - пластических масс и другие нефтехимические предприятия Республики, работают не на полной 

плановой мощности, а Актауский и Руднинский заводы целиком зависят от импортируемого сырья. Эти 

примеры лишний раз показывают, что нефтехимические предприятия целиком и полностью зависят от 

эффективной работы нефтегазоперерабатывающих заводов. Даже Павлодарский НПЗ, где в конце 1980-ых 

годов была самая высокая глубина переработка нефти (83%) в стране и на нѐм, хотя планом предусмотрены 

производства таких высокооктановых компонентов, как метилтретбутилового эфира и изооктана, работает не 

на проектной мощности и поэтому этих остро дефицитных продуктов для страны сейчас не выпускает. 

Из выше изложеного следует, что сырьѐм нефтехимических производств являются газообразные и 

жидкие продукты глубокой переработки, именно, нефти и газа. Поэтому на НПЗ и ГПЗ Казахстана, в первую 

очередь, необходимо поднять уровень глубины переработки нефти и газа, хотя бы до среднемирового, и на 

такой реальной основе, можно было бы ставить вопрос о кластерной схеме развития нефтехимической 

подотрасли нефтегазоперерабатывающей промышленности страны.  

Таким образом, глубокая переработка нефти и газа играет решающую роль в обеспечении страны 

качественными нефтепродуктами, развитии кластерной инновационной схемы нефтехимической подотрасли 

производства, устойчивом развитии социально-экономического состояния и укреплении независимости 

Республики Казахстан.  
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Автокӛлік майлары ӛнеркәсіпте әр тҥрлі кӛлік тетіктерін майлауға пайдаланылатын мҧнайдан алынатын 

ӛнімдер деп атаймыз. Майлардың ӛңдеуін, жҧмыс жасауын жақсарту ҥшін майларға арналған қоспалар 

қолданылады. Олар базалық майлардың оң табиғи қасиеттерін жақсартады немесе оларға қажетті қасиеттерін 

қамтамасыз ететін заттар. Соңғы уақытта қоспалардың кӛптеген жаңа тҥрлері пайда болды. Қазіргі уақытта 

кӛптеген тауарлық майлар қоспалармен бірге ӛндіріледі. Майлаушы майларды пайдалану барысында жоғары 

температура, қысым, ауадағы оттегі және басқа да факторлар әсерінен химиялық ӛзгерістер орын алады. Олар 

тотығады, оларда тҧнба, қышқылдар, кӛміртегі қалдықтарықалыптасады. Осы факторлардың пайда болуын 

алдын алу немесе зиянды әсерлерін кҥрт тӛмендету ҥшін майларға әр тҥрлі қоспалар қосу кеңінен 

қолданылады. Майға енгізілген қоспалар майдың қҧрамында жақсы еруі қажет, температураның ауытқуы 

кезінде тҧнбаға ауыспай, майдың басқа да бағалы қасиеттерін тӛмендетпеуі керек. Сонымен қатар, қоспалар 

жҧмыс барысында май жҥйесінің фильтрлерінде тоқтап қалмауы және майланған машиналардың беттерінде 

орналасуы керек. Қоспаны таңдау ҥшін майдың тҥріне, оны тазалау дәрежесіне, қолданылатын мақсаттарға 

және жҧмыс жағдайларына, сондай-ақ машиналардың қалыпты жҧмысын қамтамасыз ету ҥшін майдың қандай 

қасиеттерін жақсарту керек екенін ескере отырып, мән берген жӛн.  

Автокӛлік май қоспалары келесі негізгі топтарға бӛлінеді: 

1. тҧтқыр (қалыңдататын), тҧтқырлықты жоғарылату және тҧтқырлық-температура сипаттамаларын 

(тҧтқырлық индексі) жақсартады; 

2. майлардың қҧйылу нҥктесін тӛмендету (депрессорлар); 

3. жоғары температурада ауадағы оттегінің тотығуына қарсы майдың тҧрақтылығын арттыратын 

антиоксидант (ингибиторлар); 

4. коррозияға қарсы, коррозиялық әсерін азайтып, және металдарды тоттанудан қорғайды; 

5. майлардың майлануын жақсарту (тозуға қарсы, жоғары қысым ҥшін); 

6. майдың жабысқақтығын арттырушы (адгезиялық); 

7. қозғалтқыш бӛліктеріндегі лактарды жуу, майларды азайту және майлардың дисперсиялық қасиеттерін 

арттыру; 

8. кӛбікке қарсы, майды кӛбейту мҥмкіндігін азайту; 

9. бір уақытта бірнеше майлардың қасиетін жақсартатын кҥрделі,кӛп функциялы. 

Осы қоспалардың ішінде коррозияға қарсы қоспаларға толық мәлімет берсек. 

Шикізат пен майды тазалау дәрежесіне қарай оның қҧрамында металл беттерін тоздыратын ӛнімдер 

болуы мҥмкін. Әртҥрлі факторлардың әсерінен мҧнайда коррозия тудыратын тҥрлі заттар пайда болады. 

Майлайтын мойынтіректер мен тетіктердің тоттануын болдырмау ҥшін майларға тҥрлі коррозияға қарсы 

қоспалар қосылады. Коррозияға қарсы қоспалар мҧнайдың тотығуын азайтады, мҧнайдағы тотықтырғыш 

заттардың химиялық және каталитикалық тӛмендеуіне, металл бетіне ӛтуіне кӛмектеседі. Коррозияға қарсы 

қоспалардың негізгі әсері, олар химиялық жағынан майланған металдың бетінде әрекет етеді және оған кҥшті 

пленка қалыптастырады. Зерттеулер кӛрсеткендей, кҥкірт, фосфор мен металдардан тҧратын қоспалардың 

кӛбісі майды тҧрақтандырмайды, керісінше, оның тотығу процесін жылдамдатады. Кҥкірт пен фосфор негізгі 

қҧрамдас ретінде, химиялық реакция нәтижесінде майлаушы бетте майдың әрекетіне қарсы тҧратын және 

жоғары температураларда оның белсенді қҧрамдас бӛліктерінің химиялық әсеріне қарсы тҧруға қабілетті жҧқа 

қатты қорғаныш қабатының қалыптасуын қамтамасыз етеді. Қоспа жҧмыс кезінде пленка 

қабыршақтанбайтындай және жуғыш заттарға (диспергаторға) тӛзімді болуы керек. Неғҧрлым май 

температурасы жоғары, соғҧрлым коррозиялық агрессивтілік жоғары және қоспаның эффективті қорғаныш 

әсері тӛмен. Коррозияға қарсы қоспа ретінде қҧрамында кҥкірт пен фосфор бар әр тҥрлі химиялық қосылыстар 

қолданылады: трибутилфосфит, трифенилфосфит, тиофосфорлы қосылыстар, органикалық сульфидтер, кҥкіртті 

майлар және т.б. Фосфорлы қоспалар тотыққан майлардың қышқылдығын азайтады, ал кҥкіртті майлар, 

керісінше, тотығуды жоғарылатады. Қоспалардың бҧл екі тобы да майдың салмағына 1% - ға дейінгі мӛлшерде 

қосылады. Қҧрамында 8% - дан кем емес кҥкірт бар мҧнайгаз-101 қоспасы кҥкірттің сульфофрезолда, 

эмульсольда және де майға қосылатын қоспа ретінде процентті қҧрамын қалпына келтіру ҥшін қолданылады. 

НАМИ-25 қоспасы кҥкіртті отынды қозғалтқыштарды пайдалану кезінде тиімді. Пайдалану барысында 

майдағы қоспалардың кҥкіртке қарсы концентрациясы біртіндеп тӛмендейтінін ескеру керек. Сондықтан ӛз 

уақытында қалдық майын балғынға ӛзгерту қажет. Іс жҥзінде, жиі коррозияға қарсы қоспаларды, кӛбінесе, 

тотығуға қарсы және жуушы қоспалармен бір мезгілде береді. Бҧл қоспалардың қатарына ЦИАТИМ-339, ДФ-1, 

автотракторлы майлар ҥшін АзНИИ-4, АзНИИ-5 және АзНИИ-8 ҧсынылады, ал кҥкіртті жанармаймен жҧмыс 

істейтін дизельдер ҥшін АзНИИ-7 және т.б. НИИ ГСМ-12 майға арналған антикоррозиялық қоспасы 

металдарды теңіз және тҧщы сулардың коррозиясынан қорғау ҥшін қолданылады. Оның қҧрамына кастор және 

турбиналық май, триэтаноламин және олеин қышқылы кіреді. Соңғы жылдары майларға арналған сілтілік 

қоспалар кеңінен қолданылуда. Сілтілік майлар жанармайдағы кҥкірттің қозғалтқышты тоздыруға әсерін 

бейтараптандырады. Бҧл бейтараптандырушы әсер сілтілік қоспа ӛнімдерімен кҥкірт диоксидінің қышқылды 
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жану ӛнімдерінің реакциясы арқылы тҥсіндіріледі. Неғҧрлым сілтілігі жоғары, соғҧрлым тозуы аз, сондықтан 

арнайы сілтілік майлар қҧрамында 8-10% -ға дейін кейде 20% -ға дейін кҥрделі сілтілі қоспа болады. 

Қазіргі заманғы технология майдың сапасына жоғары талаптар қояды. Сондықтан жиі, жақсы шикізат 

пен жаңа технологиялық процестерді қолданғанмен әлі де жоғары ӛнімділік талаптарына сай келмейтін мҧнай 

майлары бар. Тауарлық майлардың қасиеттерін және олардың жҧмысын жақсарту ҥшін арнайы қоспалар 

кеңінен пайдаланылуда. Бҥгінгі кҥндері майларға, сонымен қатар мотор және дизель отындарына жаңа, 

экологиялық таза қоспалар жасау бойынша ҥлкен жҧмыстар атқарылуда. 
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Сӛйлеу тілі бҧзылған балаларды дауыссыз дыбыстармен жҧмыс істеуге ҥйрету дыбыстың 

артикуляциясымен танысудан басталады. Алдымен аналитикалық – синтетикалық әдіс негізінде сӛздік 

материалдан бала меңгеруге тиіс дыбыс ерекшеленіп алынады. Алайда дыбыстың тек артикуляциясымен 

танысумен шектелу ауызша сӛйлеу тілінде дыбыстың белсенді қолданылуын қамтамасыз етпейді. Сондықтан 

дыбыстың дҧрыс артикуляциясын бекіту ҥшін, сол дыбысты жеке тҥрде айтқызуға жаттығулар жасау керек 

және оны сӛздік тілде қолданылатын барлық дауыссыз дыбыстар тіркестерінде пайдаланылады [1,24]. Дыбысты 

жеке айту артикуляциясын бекітуге және ауызекі сӛйлеу тілде, сӛз ішінде дҧрыс қолдануға жаттықтыратын 

арнайы жҧмыстар жҥргізу қажет. Қойылған дыбыстың артикуляциясын бекіту жҧмысы арнайы жҥйе бойынша 

жҥргізілетін жаттығулар барысында іске асырылады. Барлық дауыссыз дыбыстардың дҧрыс айтылуына 

жаттықтыратын арнайы таңдап алынған жаттығулар ерекше қағидаларға сҥйеніп орындалады. Дауыссыз 

дыбыстардың әрқайсысының артикуляциясының жасалу жолы мен дыбыстау айырмашылығының бар екендігін 

ескеру қажет. Дауыссыз дыбыстардың кӛпшілігі дауысты дыбыстардың ортасында, әртҥрлі позицияларда, 

ашық, тҧйық буындарда қолданылады. 

Қатаң дауыссыз дыбыстарды ҥш тҥрлі позицияда айтқызуға дағдыландыру қажет. Мысалы, - п 

дыбысының сӛйлеу тілінде таза айтылуы мынандай позицияларда бекітіледі: па... парта, апа... апан, ап... қап. 

Қатаң дауыссыз дыбыстар екі позицияда, сӛз басында және ортасында, айтып жаттықтырады. Ҥшінші 

позицияда тҧйық буында ҧяң дауыссыз дыбыстар пысықталынбайды. Себебі олар орфоэпия заңдылығы 

бойынша бҧл жағдайда қатаң дауыссыз дыбыс сияқты айтылады: тә =
ш

ж
 ;  кө =

с

з
;  сӛ=

с

з
. Мысалы, - б 

дыбысының таза айтылуын пысықтауда мынадай позицияларды ескеру қажет: аба... сабан, табан, ба...  бас, 

бақша. 

Ауызша сӛйлеуде дауыссыз дыбыстар мен дауысты дыбыстар бірігіп сӛз тіркестерінде кездеседі. 

Мысалы, -с дыбысы мынадай дауыстылармен қолданылады: а, о, у, и, ы, ҧ, ӛ, ҥ, і, ә; Сара, сона, су, сыбызғы, 

сҥт, сӛз, сҥр, сіз, сәнді. Айтылу кезінде дауыссыз дыбыстардың артикуляциясы келесі дауысты дыбыстардың 

айтылуына байланысты ӛзгереді. Мысалы, п, б, м дыбыстарын айту кезінде тіл тыныш жатады да, дауысты 

дыбыстарды (а, о, у, и, э, ы, ҥ, і, ә, ӛ, у) қосып айтқанда тіл мен ерін келесі дауысты дыбыстың айтылу қалпына 

келіп тҧрады. 

Дыбысты айтып ҥйрену ҥшін балалар дауыссыз дыбыстардың артикуляциясының  ӛзгеруі келесі 

дауысты дыбысқа байланысты екенін біліп, жаттығулар жасауы керек. Алдымен дауыссыз дыбыстардың дҧрыс 

артикуляциясын мынадай тіркестермен жаттықтыру керек. Дауыссыз дыбыстар жіңішкермей дҧрыс айтылуы 

ҥшін алдымен жуан дауысты дыбыстардың тіркестерімен айтылып жаттықтырылады: а, о, у, (па, та, то, по, пу, 

ту), содан соң жіңішке дауысты дыбыстардың тіркестерімен жаттықтырылады: и, э, у, і, ҧ, ӛ,ә, (пә, тә, ке, те) 

[2,19]. 

Дауыссыз дыбыстардың айтылу артикуляциясын бекітуге арналған дыбыстық жаттығу кешенін 

қҧрастыру кезінде сӛйлеу тілінде кӛп қолданылатын дауыссыз дыбыстар тіркесін қҧрастырған жӛн. Кӛптеген 

дыбыстардың айтылу артикуляциясы бір-біріне ҧқсастау болады. Мысалы, қатаң дауыссыз дыбыстардың 

жҧпты ҧяң дауыссыз дыбыстардан дауыс қатысына қарай айтылуда айырмашылығы бар, ал қалған жағдайда 

негізгі артикуляциялық элементтері ҧқсас болады. Артикуляция жағынан жақын дауыссыз дыбыстарға 

жҧпталған жуан және жіңішке, қатаң және ҧяң, т.б. дыбыстар жатады. Сӛйлеу тілі бҧзылған балалардың ауызша 

тілінде кейбір дауыссыз дыбысты артикуляциясы жағынан ҧқсастау дыбыспен алмастырып айту жағдайы 

кездеседі. Сондықтан олардың дыбысты айту кезіндегі кемшіліктерін тҥзету жҧмысы ҥздіксіз жҥргізіліп 
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отырады. Балаларға артикуляциясы ҧқсас дыбыстарды дифференциациялауға жаттығулар жасату керек. 

Оқушыларды қатаң және ҧяң дауыссыздан басқа дауыссыз дыбыстарды ажырата білуге ҥйрету кезінде 

жоғарыда айтылған жҧмыстарды жҥргізу ҧсынылады ( п – б, т – д, к – г), жуан және жіңішке (п – пь, б – бь). 

Сӛйлеу тілі бҧзылған балалардың сӛйлеу кезінде бір дыбысты басқа дыбыспен ауыстырып айтуы жиі кездеседі. 

Мысалы, с, ч, ц, ш дыбыстарының орнына -т –деп, -м- дыбысының орнына –б- деп (міңгірлеп), л – н; т.б. 

Сондықтан осы дыбыстарды буында, сӛзде анық айту, дифференциациялау, бекіту жҧмысын тӛмендегідей 

жҥргізу қажет. Са – та – сана –тана, ча – чай – тай, ша – та – шапан – табан, ма – ба – мақта – бақша, ла – на – 

лақ – нар [3,9]. 

Осындай дауыссыз дыбыстар сӛздерде әртҥрлі орындарда – сӛз басында, сӛз ортасында, сӛз соңында, 

басқа дауыссыз дыбыстармен тіркесе отырып орналасады. Сӛйлеу тілінде барлық позицияда дыбыстардың 

айтылуы бірдей емес. Бірқатар дауыссыз дыбыстарға ең жеңіл позиция – ашық позиция, оның фонетикалық 

орналасу жағдайы жеңіл, сондықтан дыбыстардың дҧрыс айтылуын жақсартады. Кейбіруін тҧйық буында, 

дауысты дыбыстардың ортасында айту жеңіл болады. 

Дауыссыз дыбыстарды әртҥрлі фонетикалық жағдайда пайдаланып, позициялық қиыншылықтарын 

салыстырамыз. Ең оңайы – жеке айтылатын  дыбыс, ӛйткені баланың барлық назары ҥйреніп отырған 

дыбыстың артикуляциясына ауады. Сондықтан дауыссыз дыбыстардың кӛбін осылай меңгеруге болады. 

Алайда бҧл әдіспен айтылуы жағынан шҧғыл дыбыстарды (п, б, т, д, н, ң, қ, г, ғ) меңгертуге және л, х, һ 

дыбыстарын жеке айтқызып жаттықтыруға болмайды. Себебі олардың айтылу артикуляциясында тіл ӛте 

жоғары кӛтеріліп тҧрады. Дыбысты жеке, ҧзақ айтудағы мақсат дыбыстау мҥшелерінің дыбысты айтқан кезде 

дҧрыс қалпын сақтайтынын анықтау, жаттықтыру болады [4,11]. 

Артикуляциясы дҧрыс бола тҧрып дыбысты жеке айтуға жаттықтыру  кезінде қолайсыз жағдайлар 

туындайды: ҧзақ айтудың салдарынан тіл арты (л, х дыбыстарында тіл ортасы) кӛтерілуі бәсеңдейді. 

Қорытысында - л  дыбысы э, а, һ деп, х – һ дыбысы жай дем шығарумен бітеді. Сондықтан дыбысты 

оңаша, жекелей айтуға жаттықтыру ҥшін, ол дыбыстың артикуляциялық айтылу ерекшелігін ескерген жӛн. 

Барлық дауыссыз дыбыстарды сӛз басында, ортасында, соңында айтуға жаттықтыру қажет. Бірақ кейбір 

дауыссыздарды осы тҧрғыда жаттықтыру бірқатар қиындықтар туғызады. 

Тіл физиологиясы бойынша сӛзді, сӛйлемді айту барысында артикуляция аппараты ҥдете жҧмыс істей 

бастайды. Осыған байланысты дыбыс артикуляциясы ширыққан дауыссыздарды дҧрыс айтуға жаттықтыру 

жҧмысының ең қолайлы жолы – ашық буында айтуға ҥйретуден бастау. Мысалы: п, т, к, қ. Ал ҧзақ айтуға 

қолайлы дауыссыз дыбыстарды тҧйық буында айтуға жаттықтырудан бастаған жӛн (аш, ас, т.б.). 

Ассимиляция заңдылығы бойынша дауысты дыбыстар ортасында тҧрған дауыссыз дыбыс дауыстыға 

сәйкестенеді. Сондықтан мҧндай позиция  ҧяң дауыссыз дыбысты айтудың ең оңай жолы деп саналады: аба, 

аза, ада, ажа, ага, аға, ава. Позицияның қиындық деңгейі естімейтін оқушылардың сол дыбыстың айтылу 

ерекшелігін меңгергеніне де байланысты болады. 

Сонымен, дауыссыз дыбыстардың дҧрыс артикуляциясын бекіту ҥшін жаттықтыру жҧмыстары жҥйелі 

жҥргізілуі керек. Біреуінен екіншісіне ауысу ретімен берілетін әр типтегі жаттығулар сӛйлеу тілі бҧзылған 

балалардың дыбыстарды дҧрыс айтуына негіз болады. 
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Жoғaры caпaлы бoлaт пeн шoйын ӛндіріcінің ҧлғaйуының нeгізгі бірдeн-бір жoлы мoдификaтoрлaр, 

лигaтурaлaр жәнe оттексіздендіргіш рeтіндe фeррoқoрытпaлaрдың, coның ішіндe кeшeнді фeррoқoрытпaлaрдың 

кeң aуқымдa қoлдaнылуы бoлып тaбылaды. Қoрытпa қҧрaмындaғы қҧрaмдac элeмeнттeр caнының кӛп бoлуы 

cҧрaныcқa cәйкec бaлқымaның кӛптeгeн coрттaрын aлуымызғa мҥмкіндік бeрeді. Тeмір, крeмний жәнe 

aлюминий кeшeнді қoрытпaлaрдың нeгізі бoлып тaбылaды. Қaзіргі тaңдa кeшeнді фeррoқoрытпaлaрды eкі 

жoлмeн, яғни металлоoтeрмиялық әдіcпeн нeмece кӛміртeгітeрмиялық әдіcпeн бaлқытaды. [1]. 

ҚМИУ-ң зертханалық цехында магистрлік диссертация тақырыбы негізінде бір фазалы қуаттылығы 32 

кВА пеш жобаланып қҧрастырылған, пештің отқа тӛзгіш бӛлігі ҧнтақталған хром-магнезитті материалды сҧйық 
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шынымен араластырып біріктіру арқылы қҧрастырылған және пісіру аппараты ауамен суытылатын 

трансформатор. 1 - суретте зертханалық кендітермиялық пештің жалпы сҧлбасы келтірілген [2]. 

 

 
 

Сурет 1- Кендітермиялық пеш 

 

1- 1 фазалы трансфоматор (380 вольт); 2- электродтың қозғалысын басқару пульті; 3 – электродты тӛмен 

тҥсіру механизмін қосуға арналған штекер; 4- червякті жіберу; 5-электрқозғалтқыш; 6- қатты шина; 7- ӛткізгіш; 

8- электрод; 9- пеш; 10- пештен шығару ойығы; 11- ӛткізгіштің тӛменгі электродқа бекіту орны 

 

Кесте 1 - Зертханалық электрдоғалы пештің геометриялық ӛлшемдері мен электрлік мінездемесі 

 

Белгіленуі Кӛрсеткіштері Бірлік ӛлшемі 

Dш 310 Мм 

Dр 110 Мм 

 100 Мм 

dэ 50 Мм 

hпеш 150 Мм 

Hпеш 330 Мм 

Sтр 32
 

кВ*А 

V1-орам ~380 В 

V2-орам ~30-56 В 

I1-орам 85 А 

I2-орам 480 А 

Sжелі 280
 

мм
2
 

Sқатты шина 100*10
 

мм
2
 

 

Металлургиялық жоғары температурада балқыту процесін жҥргізуге жарамды келесідей шикізат 

сынамалары алынды: Сарыадыр кӛмірі, кварцит және ферросиликоалюминий ӛндірісінің шаңы мен Майкӛбе 

кӛмірінен жасалған брикет. Алынған сынаманың химиялық және техникалық сараптау жҥргізіліп 

минералдардың техникалық және химиялық қҧрамы 2 кестеде келтірілді. 

 

Кесте 2 – Шикіқҧрам материалдарының химиялық және техникалық қҧрамы 

 

Шикіқҧрам 

материалдары А
с

 V W С
қат

 SiO
2
 Al

2
O

3
 Fe

2
O

3
 CaO P

2
O

5
 S ∑ 

Сарыадыр 66,7 14,2 3,89 12,7 60,62 20,38 3,76 5,14 0,54 0,06 100 

Брикет ФСА 52,31 22,70 8,13 16,86 58,52 20,71 6,63 6,49 0,21 0,40 100 

Кварцит - - - - 97,9 0,89 0,63 0,21 0,02 0,02 100 

 

Жоғары кҥлді кӛмірмен кен қоспасынан тҧратын шихталарға 2 бӛлімді тигелді балқыту тәжірибиесі 

келесідей арақатынаста алынып жҥргізілді:  

1 кг Сарыадыр кӛмір жынысы және 0,275 кг кварцит;  

1 кг ФСА ӛндірісінен жасалынған брикет (шаң 0,57 кг және кӛмір 0,43 кг). 

Тәжірибиелі балқытудың электрлік мінездемесі келесідей: 
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-Трансформатордың жоғарғы жағы (бірінші орам) - U1=380В,  I1 = 85А;  

-Трансформатордың тӛменгі жағы (екінші орам) - U1=20-40В, I1 = 480А; Тәжірибие келесідей жҧмыс 

жағдайындағы кернеу де жҥргізілді - U1=36-40 В және тоқ кҥші I1 =480А. Сонымен пеш қуаттылығы 16,416 кВт 

қҧрайды. 

Жҧмыс барасында балқыту тҧрақты тәртіппен жҥргізілді. Шикіқҧрам материалдары Сарыадар кӛмірі 6-

10мм және кварцит 3-4 мм фракциясында берілді. Зерттеу процесі 5 сағатқа жуық уақытқа созылды 1 бӛлімде 2 

сағат 30 мин кейін қорытпа ҥлгісі ағызылып алынып, 2 бӛлімде брикеттелген ФСА шаңы қорытпасын балқыту 

процесі 2 сағатқа жуық уақыт жҥрді [2]. 

Толық термодинамикасын модельдеу (ТТМ) [2] нәтижесіне сҥйене отырып, балқыту ҥдерісінде орын 

алатын температураның фазалық ауысуларға тәуелділігін ескеріп зерттеу жҧмысында кездескен газ (Al2Oг 

SiOг), карбид SiС фазаларындағы негізгі элементтерді қорытпа қҧрамына максималды ӛткізу технологиясын 

орындауға мҥмкіндік берді. Шикіқҧрам материалдарына тотықсыздандырғыштың жетіспеушілігі бойынша 

жҧмыс атқарылды [1]. 

Моношихтаны балқыту кезінде ФС45А15 маркалы кешенді қорытпа алуға болатыны анықталды және 

оның химиялық қҧрамы 3 - кестеде келтірілген. Кремний - алюминий ферроқорытпасы болат ӛндірісінде 

оттексіздендіргіш, модификатор және металлотермиялық әдісте тотықсыздандырғыш ретінде қолданысқа ие. 

 

Кесте 3 – Металлдың химиялық қҧрамы 

 

Метал Si Al P S Fe 

ФСА 54-60 20-22 0,07 0,02 Қал. 

Брикеттелген ФСА шаңы 45-50 18-20 0,07 0,02 Қал. 

 

Дәстҥрлі технология бойынша балқыту кезінде 1 тоннасына 30%-ға жуық дисперсті шаң шығады. Бҧл 

аталмыш қалдық экологиялық және экономикалық шығын әкеледі. Жоғарыда келтірілген ӛндірістік 

мәселелерді зерттеу кезінде дисперсті қалдықты брикеттеп, оны моношихта ретінде зертханалық пеште 

балқыту ҥдерісі жҥргізілді. Келесі зерттеу жҧмысын ҥлкен зертханалық электрдоғалы пешінде (қуаттылығы 250 

кВА) жҥргізу жоспарлануда. Моношихтаның физика-механикалық қасиетіне сынау қорытындысы ары қарай 

ӛндірістік жағдайда қолдануға жарамдылығы анықталды [3]. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университет 

 

Бҧл мақалада «Ҥйретуші мобильді қосымшаларды қҧру мҥмкіндіктерін зерттеу» тақырыбы тӛңірегінде 

жобаланатын бағдарлама қарасытырлған. Жобаланатын мобильді қосымшаның операционды жҥйесі ретінде 

Android ОЖ – і алынды. Бағдарлама жобалау процесі толығымен Android Studio қҧралдар кешенінде жҥргізілді. 

Мобильді телефондардың негізгі жетілу бағытың бір тҥсінікпен анықтауға болады: технологиялар 

конвергенциясы. Олар ӛз бойына бір қҧрылғы корпусының астына жинақтауға болатын тҥгелге жуық нәрсені 

біріктірді. 

Қазіргі таңда ақпараттық технологиялар саласындағы мамандар кӛптеген мәселелерді, тапсырмаларды 

шешетін мобильдік қосымшаларды әзірлеуде. Олардың бірі желіге қосылуға кӛмектессе, екіншісі оқу процесін 

жеңілдетуге кӛмектеседі.  

Мобильді қосымшалардың қолжетімділігі мен кӛп фунционалдығы оның білім беру саласына да енуіне 

септігін тигізді. Бағасы жағынан қымбат оқу қҧралдары мен кітаптарды да алмастырғаны қазіргі таңда ешкімді 

де таңқалдырмайды. Кӛп ақпаратты жҥйелі тҥрде кӛрсету және ыңғайлы интерфейс - оқу, ҥйрену процесін әлде 

қайда жеңілдететіні сӛзсіз. Ал алған білімді, ақпаратты бекітуге арналған арнайы жаттығулар, ҥйретуші 

мобильді қосымшалардың маңыздылығын арттыруда. Мобильді технологиялар мен ҥйретуші қосымшаларды 
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қолдану, педагогиялық процестердің келешектегі жетілдіруіне мҥмкіндік береді. Кӛптеген ғалымдар мен 

педагогтар, ақпараттық технологияларды пайдаланып оқытудың келешегі, мобильді қҧрылғылардың 

танымалдылығы мен байланыс қҧралдарының кең таралуымен байланысты және оған тәуелді екеніне 

сенімді[1]. 

Ал қазақ тіліндегі ҥйретуші мобильді қосымшалар санының аздығы, бҧл мобильді қосымшалар тобын 

жобалау тәсілдері мен мҥмкіндіктерін зерттеудің ӛзектілігін айқын кӛрсетеді. Қосымша мақсаты мен 

міндетінен, оның мобильді жҥйе архитектурасы, функционалдары, сыртқы бейнесі және ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдері, және т.б. ӛте қатты тәуелді. Сондықтан да, ҥйретуші мобильді 

қосымшаларды жобалауды жалпы мобильді қосымшаларды жобалаудан бӛліп қарастыру ӛте маңызды. 

Зерттеудің мақсаты ҥйретуші мобильді қосымшаны әзірлеу процесін ҥйрену және оны жобалау 

мҥмкіндіктерін зерттеу  болып табылады. 

Мақалада негізінен ҥйретуші мобильді қосымшаны тиімді жобалау ҥшін қолданылатын негізгі талаптар 

мен процестер келтірілген.  

Әр ҥйретуші мобильді қосымшаның алдына қоятын басты міндеті – ол кез келген пайдаланушыға 

тҥсінікті жинақталған, нақты ақпараттар жиының ҧсыну. Қосымша объектісі ретінде – француз тілін оқыту 

процесі алынды. Оның әр пайдаланушыға тҥсінікті, әрі тиімді болатындай жҥйеленген сабақтар кешенің қҧру 

қарастырылды. 

Ҧсынылған мобильді қосымшаның басты тиімділігі – реттелген, жҥйеленген әр сабақ соңындағы ӛзін – 

ӛзі тексеру мҥмкіндігі. Сабақтар кҥрделігі бойынша тізіліп, пайдаланушы ҥйрену процесінің тиімділігін 

арттыру мақсатында әр сабақ соңында қысқаша сӛздіктер ҧйымдастырылған. 

Мобильді қосымшаларды жобалау сияқты кҥрделі іспен айналасқанда, олар жҧмыс жасайтын сол немесе 

ӛзге де операционды жҥйелердің таралу фактін ескеруге тура келеді. 

Әрқайсысы жҧмыс істеу жылдамдығы, белгілі бір платформаға бейімделуі арқылы ажыратылатын 

мобильді қосымшаны жобалаудың бірнеше технологиялары бар. Платформа танымалдылығы оны таңдауды 

негіздейді.   

Жҥргізілген талдаулар мен пайдаланушылық жалпы статистикалар нәтижісінде, қҧрылатын мобильді 

қосымша Android операционды жҥйесі негізде болатыны шешілді.   

Қҧрылатын мобильді қосымша келесідей функционалдықтарға ие болуы тиіс: 

әр пайдаланушының тіркелу мҥмкіндігі; 

сабақтарды жалғастырып оқу мҥмкіндігі; 

ҥйренген жаңа сӛздерді қайталау мҥмкіндігі; 

ӛткен сабақтарды бекутуге арналған жаттығулардың болуы. 

Қосымшаға әр пайдаланушының тіркелу мҥмкіндігі, қосымшаның әрбір пайдаланушыға жеке ыңғайлы 

оқу ортасын қҧруға жағдай жасайды. Осыдан қҧрылатын қосымшаның ӛзектілігі айқын қӛрінеді. Қосымшаның 

бҧл айрықша функционалдылығы тек жеке оқу процесін қҧрып қана қоймай, ҥйренудегі дәрежесін және осал 

тҧстарын бақылап тҧруға мҥмкіндік жасайды. Пайдаланушыға қиынға тҥскен сабақтар материалын қайтадан 

оқып, жаттығулар арқылы бекіту мҥмкіндігі, ҥйретуші мобильді қосымша арқылы жҥргізілген оқыту процесінің 

сапасын жоғарлатады. 

Әрине, интернет желісінде кӛптеген ҥйретуші мобильді қосымшаларды табуға болады. Google Play – дан 

алынған бірнеше аналогты қосымшаларға тоқталып кетейік. 

Bravolol – Language Learning компаниясы шығарған «Изучайте французкий язык: 

Разговорник/Переводчик» мобильді қосымшасы – пайдаланушыларға қысқаша ситуациялық диалогтар арқылы 

француз тілін ҥйренуге мҥмкіндік береді. Оқу процесі толығымен орыс тілінде жҥреді. Оған қоса қосымшадағы 

грамматикалық сабақтардың және тҥсіндірмелердің жоқтығы, ол тілді ең бірінші рет ҥйренушілерге 

қиыншылық туғызады. 

Осыған ҧқсас тағы бір қосымша The Grammar University жасап шығарған «Dr French, French grammar» 

қосымшасы. Бҧл қосымшаның басты минусы – сабақ материалдарының ағылшын тілінде болуы. Демек, 

француз тілін ҥйрену ҥшін пайдаланушылар ең алдымен ағылшын тілін жетік білуі қажет.  

Google Play – дағы басқада қосымшалардың басым кӛпшілігі диалогтар тҥрінде қҧрылған, белгілі бір 

тақырыптық топиктер арқылы жҧмыс жасайды. Ҥйретуші мобильді қосымшалардың осындай жҧмыс принципі 

пайдаланушының оқу сапасын арттырмай, кӛп уақытын босқа кетіреді. Берілген контексте тек тегін 

қосымшалар қарастырылғаның атап ӛту керек. Себебі олар пайдаланушыларға қол жетімдірек. Қҧрылатын 

қосымша аналогты қосымшалармен жҧмыс кезінде пайда болатын мәселелерді шешуге бағытталған. 

Жобалауға келесідей талаптар қойылады: 

-қосымша француз тілін енді бастап оқиын деп жатқан пайдаланушыларға тҥсінікті, әрі ыңғайлы болуы 

қажет; 

-әр сабақ грамматикалық тҥсіндірулерден тҧруы қажет; 

-пайдаланушыға қиынға тҥскен тақырыптарды қайта ӛтіп, жаттығулармен оларды бекіту мҥмкіндігі 

болуы қажет; 

-пайдаланушы ӛз оқу процесінің дәрежесін және жетістіктерін бақылап отыру мҥмкіндігі болуы керек. 

Қосымшаны жобалау Android Studio ортасында жҥргізілді. Сонымен қоса жобалау тілі ретінде Java тілі 

алынды. 
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Android Studio (Android SDK) – бҧл кӛпшілік Android қосымшалары жобаланған танымал қҧралдар 

кешені. Оның қҧрамында Android негізіндегі қосымшаны жобалауға, тестілеуге және іске қосуға мҥмкіндік 

беретін қҧралдар қолданылады[2, 24 бет]. 

Осылайша, жобаланған қосымша француз тілін ыңғайлы, әрі сапалы тҥрде оқып ҥйренуге мҥмкіндік 

береді. Ал қосымшадағы кӛзге жағымды интерфейс пен қызықты жаттығулар оқу процесін әлде қайда 

жеңілдетеді. 
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Қазіргі уақытта пластмассалар қолданылмайтын халық шаруашылығының бірде – бір саласы жоқ. 

Ӛнімге ӛңделген кезде пластикалық қасиет кӛрсететін, ал қалыпты жағдайда әдетте қатты немесе серпімді зат 

болып келетін, негізгі қҧрамдас бӛлігі полимер болып табылатын материалдар пластмассалар деп аталады. 

Икемділігі мен жоғары механикалық беріктілігімен ерекшеленетін пластикалық массалар жҧқа 

қабыршақтар мен беттерді ӛңдеуге жарамды. Олардан әртҥрлі бҧйымдар: машиналар мен механизмдердің 

шағын және ірі кӛлемдегі бӛлшектері, қҧрылыс қҧрылымдары, жоғары және тӛмен температураларға, сондай - 

ақ агрессивті орта әсеріне тӛзімді ӛте берік жабындар, оқшаулағыш материалдар алынады. Полимерлік беттер 

әйнекті, легирленген болатты және әртҥрлі металдарды ауыстырады, жылу және дыбыс оқшаулағыш 

материалдар ретінде қолданылады. Ғылыми – технологиялық революция нәтижесінде туындайтын, ҥнемі ӛсіп 

келе жатқан халық шаруашылық сҧраныстары полимерлік беттер ӛндірісі кӛлемінің ҧлғаюын талап етуде. 

Пластикалық массалар ӛндірісінде беттік қабыршақты материалдарды алу барысында, сондай – ақ 

біліктік жабдықтар ең алғаш қолданылған резеңке ӛндірісінде, полимерлі материалды біліктік машиналарда 

ӛңдеу маңызды орын алады. Негізінде пластмассалар және резеңкелі қосылыстарға арналған білікті машиналар 

бірдей қҧрылымды, бірақ пластмассаларды ӛңдеу ҥшін қолданылатын жоғары температуралар және беттер мен 

қабыршақтардың сапасына деген жоғары талаптар жабдықты модификациялауды қажет етеді. 

Қазіргі кезде беттер мен қабыршақтарды екі негізгі әдіспен алады: экструзия және каландрлеу. 

Ең перспективтісі экструзиялы – каландрлі желілер, онда бір каландр екі немесе одан да кӛп 

экструдерлермен қоректенеді. Бҧл желіде экструзия мен каландрлеу әдістерінің артықшылықтары біріктірілген. 

Ҥздіксіз технологиялық схемаларды қолдану процесті автоматтандыруға және жоғары сапалы беттік және 

қабыршақты материалдарды алуға мҥмкіндік береді. 

Каландрленген қабыршақтар экструзиондымен салыстырғанда біркелкі болып келеді. Бҧл кӛптеген 

себептермен байланысты, солардың бірі – каландрлердің қҧрылымының ойластырылғандылығы. Қабыршақтың 

ең соңғы қалыңдығы соңғы қос білік арасындағы саңылауға тәуелді, ал экструзия процесінде қалыңдық жеңді 

қабыршақ жағдайында созылу коэффициентіне немесе қҧюмен алынған қабыршақ жағдайында қабылдау 

жылдамдығына байланысты. Бҧдан басқа, экструзиялық головканың кӛлденең қимасында, әртҥрлі 

қалыңдықтарға әкелетін, ағын қолайлы орналасқан аймақтар болуы мҥмкін. 

Жалпы, каландрлердің экструдерлермен салыстырғандағы жоғары қҧнына қарамастан, оларды пайдалану 

әлдеқайда жоғары ӛнімділікпен тҥсіндіріледі.  

Дегенмен каландрлеу әдісімен жҧмыс саңылауларындағы тӛмен қысымдар салдарынан газ – ауа 

қосындыларының пайда болуына байланысты ҥлкен қалыңдықтардағы, алу қиындықтарына байланысты ӛте аз 

қалыңдықтағы беттерді ӛндіру ӛте ауыр. 

Пластикалық массалардан біліктік жабдықтарда беттер мен қабыршақтар ӛндіру ҥшін поливинилхлорид 

(ПВХ), әсіресе суспензиялық (ГОСТ 14332 - 69), кеңінен қолданылады. Бҧл шынылану температурасы 70 - 80ºС 

және тҧтқыр ағындық температурасы 150 – 200ºС ( молекулалық массасына тәуелді ) болатын термопласт. 

Техникалық ПВХ – ақ ҧнтақ, тығыздығы 1350 - 1460 кг/м³. ПВХ молекулалық массасы 30000-нан 150000 

дейінгі аралықты қҧрайды; ол белгілі бір дәрежеде полимердің пластификаторлармен әрекеттесу 

жылдамдығын, балқыманың реологиялық қасиеттерін, бҧйымның физико – механикалық кӛрсеткіштерін 

анықтайды. 

ПВХ негізіндегі композицияларды жасағанда полимерден басқа ӛңдеу барысында термиялық ыдыраудан 

және жылу және жарық қатысындағы эксплуатация кезінде деструкциядан сақтау ҥшін тҧрақтандырғыштар; 

материалдың деформациялануын жоғарылату ҥшін пластификаторлар; пластификаторларды ішінара ауыстыру 

ҥшін олармен бірге жҧмсартқыштар; алынатын материалдардың қҧнын тӛмендетіп, оларға спецификалық 

қасиеттер беру ҥшін толықтырғыштар; пигменттер және майлаушы заттар қолданылады. 
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Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың жетістіктерін есепке ала отырып, каландрлеу арқылы беттерді 

алу жобасын жобалауға заманауи кӛзқарас, ӛнімдердің сапасын жақсарту мҥмкіндігін толық пайдалануға және 

меншікті кҥрделі қаржы жҧмсалымы, еңбек ӛнімділігі, ӛзіндік қҧн, рентабельдік, қор қайтарымы сияқты негізгі 

техникалық – экономикалық кӛрсеткіштерді арттыруға мҥмкіндік береді. 
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Мҧнайды алу мен ӛңдеу барысында тҥзілетін кӛмірсутекті газдар энергетикалық отын және химия мен 

мҧнайхимия ӛндірістері саласының маңызды шикізат кӛзі болып табылады. Жасанды кӛмірсутекті газдар 

мҧнайды біріншілік және екіншілік ӛңдеу ҥрдістерінде тҥзіледі. Жасанды газдар қҧрамына С1 – С5 

кӛмірсутектері кіреді, олар қаныққан және қанықпаған болуы мҥмкін. Қаныққан жасанды газдар мҧнайды 

біріншілік айдау арқылы фракцияларға бӛлген кезде (еріген кҥйде мҧнайда қалып қойған ілеспе газ 

қалдығының десорбциялануы нәтижесінде) және сутектің артық мӛлшері қатысында жҥргізілетін 

каталитикалық (гидротазалау, гидрокрекинг, изомерлеу, риформинг) ҥрдістер барысында тҥзіледі. Ал 

қанықпаған жасанды кӛмірсутекті газдар (негізінен олефиндер) мҧнай фракциялары мен ӛнімдерін қҧрамын 

бҧза (деструктивті) сутек жетіспеушілік жағдайында ӛңдеу ҥрдістері – термиялық және каталитикалық крекинг, 

пиролиз, кокстеу, каталитикалық дегидрлеу нәтижесінде алынады. 

Қазіргі кезде ілеспе газдарды ӛңдеп, кӛптеген салаларды қолданысқа енгізіу, ең ӛзекті мәселелердің бірі 

болып отыр. Газдарды дайындауда механикалық қоспалардан тазарту мен ылғалдан қҧрғату процестері 

міндетті тҥрде қолданылады. Себебі газ қҧрамында механикалық қоспалардың болуы аппараттар мен 

қондырғылардың зақымдалуына, ал ылғалдың болуы гидраттардың тҥзілуне алып келеді. Кӛмірсутек 

газдарының гидраттары қҧбырларды бітеп, компрессордың қызметін қиындатады. 

Газдарды кептірудің бірнеше әдістері бар. Олар газ кӛлемінің ҥлкеюіндегі дроссель эффектісіне, газ 

кӛлемінің ҥлкеюіндегі сыртқы әсерді пайдалануға, антифризді бҥркуге,  газдан сҧйық немесе қатты 

жҧтқыштармен ылғалды жҧтқызуға және т.б. негізделген. Газ кептірудің абсорбциялық және адсорбциялық 

процестері ең кӛп тараған. Абсорбциялық – сҧйық сіңіргіштер кӛмегімен, кӛп жағдайда гликольдармен газ 

кептіру процесі болып табылады. Алғашқы кезде отын газын кептіруге глицерин (1929 ж.), одан кейін (1936 ж.) 

осы мақсатта екіэтиленгликоль және ҥшэтиленгликоль және хлорлы кальций ерітіндісі қолданыла бастады. Газ 

кептіру процесінің тиімділігіне абсорберлердегі температура, қысым, гликольдердің концентрациясы, 

абсорберлердегі табақшалар саны мен олардың пайдалы әсер коэффициенттері (п.ә.к), гликольдің меншікті 

шығыны, циркуляцияланатын гликоль ертіндісінің мӛлшері, гликоль жоғалымы тағы сол сияқты факторларға 

тікелей әсер етеді. Газды кептіру ҥшін сҧйық сорбенттер-гликолдер қолданылады олар: ылғалды жҧтуға 

(сіңіруге) қабілетті диэтиленгликоль (ДЭГ) және триэтиленгликоль (ТЭГ). 

Гликолдар тҧтқыр, мӛлдір сироп тәріздес сҧйықтық тҥрінде болады, ДЭГ тығыздығы - 1118,4 кг/м
3
, ал 

ТЭГ тығыздығы - 1125,4 кг/м
3
. Гликолдар сумен кез-келген қатынаста араласады және газ ағыстарынан су 

буларын жҧтып алады. 

Қазіргі кезде газ ӛңдеу зауыттарында газдарды терең кептіру цеолиттерде қолданыс тапқандықтан, 

газдың ең тӛменгі шық нҥктесіне жету ҥшін кептірудің қосарланған әдісін қолданады – газды кептірудің 

бірінші сатысында абсорбция, ал екіншісінде – адсорбция әдісімен цеолиттерде іске асырады. Бҧл ағымынан 

судан таза және газдың ең тӛменгі шық нҥктесіне жетуге мҥмкіндік береді. 

Қатты жҧтқыштармен газдарды кептіру адсорбция қҧбылысына – қатты зат (адсорбент) бетіне бу мен 

немесе сҧйық фаза компоненттері концентрациясының кӛбеюіне негізделген. Бҧл компоненттерді адсорбент 

бетінде ҧстап тҧратын кҥш табиғатының мәні әзірше белгісіз. Лэнгмюр теориясы бойынша қатты адсорбент 

беттерінде бос қалдық валенттілігі бар  аумақтар болады. Газ фазасынан адсорбцияланушы молекула беттің бос 

актив ортасына тҥссе, молекула газ фазасына ығыстырылмайды, керісінше, бетпен байланысады. 

Адсорбцияның бастапқы кезінде активті орталар саны кӛп және бетпен байланыстағы молекула саны одан 

бӛлінуші молекула санынан артық болады. Беттің тҥгел жабылуы орын алған кезде, газ молекуласының бос 

активті ортаға тартылу мҥмкіндігі азаяды да, тепе-теңдік жағдай, адсорбция мен десорбция жылдамдығының 

теңесуі орын алады. Лэнгмюр теориясына сәйкес, адсорбцияланған зат адсорбент бетінде бірмолекулалық 

қалыңдықтағы қабат кҥйінде тартылады. Сонымен бірге, адсорбцияланған молекулалардың валентті кҥштерінің 
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жиынтығын, сондай-ақ екінші, ҥшінші және т.б молекула  қабаттарын ӛздеріне тартуы ықтимал. Қысымның 

ӛсуімен және температураның тӛмендеуімен адсорбцияланған заттар мӛлшері ӛседі. 

Газдарды кептіруде ӛндірісте адсорбенттер силикагель, алюмогель (активтелген алюминий оксиді), 

активтелген боксит және  молекулалық елеуіштер – цеолиттерді 4А және 5А (NaA) типтес пайдаланады. 

Адсорбенттердің ішкі қуыс беттері ӛсік (500-800 м
2
/г) келеді. Адсорбция процесі жылу бӛліп жҥреді, сондықтан 

ол процесс кезінде қызады. Соңғы кездері молекулалық елеуіштер, яғни цеолиттер, тек қана кептіру процесінде 

ғана емес, сонымен бірге, басқа мҧнай ӛңдеу және мҧнай-химия процестерінде де кӛп қолданылуды. 

Молекулалық елеуіштер, яғни, кристалды цеолиттер (кальцийдің, натрийдің және басқа металдардың суланған 

алюмосиликаттары) – молекулаларды мӛлшеріне қарай талғамды адсорбциялау қабілеті жоғары заттар. Осыған 

байланысты кіші молекулалардың ҥлкен молекулаларға қарағанда адсорбциялануы басымдау болады. 

Алюмогель немесе силикагель сияқты адсорбенттерге қарағанда, молекулалық елеуіштердің кристалдық 

торларының мӛлшері біркелкі болып келеді, сондықтан осы тесіктердің ішіне енуші молекулаларды 

ҥлкендерінен толық айырып алуға болады. Бҧлардағы адсорбция процесі молекулалардың қоспасын олардың 

мӛлшеріне қарай «елегендей» болғандықтан, оларды «молекулалық елеуіш» деп атап кетті. Адсорбентті 

таңдағанда оның газды кептіру мҥмкіндігіне және газдың белгілі шық нҥктесіне жеткізу мҥмкіндігіне қарайды. 

Адсорбенттерді қолдану тәжірибесі кӛрсеткендей, КСМ маркілі силикагельде газды кептіруді шық нҥктесін 

теріс 53/теріс 57°С, глиназемде теріс 55°С, алюминий оксидінде теріс 61/теріс 66°С, жасанды NaA цеолитінде 

теріс 70/теріс 75°С-қа дейін жеткізуді қамтамасыз етеді. 

Газды кептірудің адсорбциялық әдісінің гликольмен жҥргізуден артықшылығы: технологиялық 

параметрлер алшақ болғанда ең тӛменгі шық нҥктесіне жетіп, оның депрессиясы жоғары болады; 

температураның  және қысымның ӛзгеруі кептіру сапасына кӛп әсер етпейді; процесс қарапайым және сенімді 

болады. Бірақ, адсорбциялық кептіру әдісінің мынадай кемшіліктері бар: жоғары қуатты қондырғыны іске қосу 

ҥшін кӛп капиталдың шығынын шығару қажет; процесті  іске асыруға кӛп капиталдың шығынын шығару 

қажет; процесті іске асыруға кӛп пайдалану шығыны қажет; жоғары тиімді және сенімді процестер негізгі 

технологиялық операциялары ҥздіксіз айналымда жҥретін процестері (адсорбция, десорбция, тоңазыту) жок; 

адсорбенттің тиімділігі оның коррозия ингибиторымен, механикалық және басқа қоспалармен ластануының 

нәтижесінде тӛмендейді, сондықтан оны ауыстыруға тура келеді. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Силикаттық кірпіш – ең кӛп таралған силикаттық бҧйымдар тҥрі. Оны қҧрамы 90-92% таза кварцтық 

қҧмнан, 8-10% ауалық әктен және 7-9% судан тҧратын әк – қҧмдық араластан барабандық немесе силостық 

тәсілмен жасап шығарады [1]. 

Силикаттық кірпішті силостық тәсілмен ӛндіру алты технологиялық негізгі операциялардан тҧрады: қҧм 

мен әк табиғи тасын шығару; әкті кҥйдіру; шаралық диірменде кҥйдірілген қайнама әк тасын ҧнтақтау; әктілі-

қҧмдық араласпаны даярлау; кірпішті пресстеп қалыптау; кірпішті-шикіні автоклавта булау. Технологиялық 

схемадағы маңызды операция – шикізат араласпасынан шикі кірпішті престеп тығыздау [1]. 

Диатомитті кірпіштің негізгі артықшылықтары: 

- токсикалық емес, экологиялық қауіпсіздігі; 

- тӛмен жылуӛткізгіштігі; 

- ӛте жақсы дыбыс оқшаулағыш; 

- ҧзақ мерзімділігі [2]. 

Диатомит химиялық құрамы: 

- SiO2 (кремний оксиді) - 76.6% 

- Al2O3(алюминий оксиді) - 7.52% 

- Fe2O3 (темір оксиді) - 1.53% 

- CaO (кальций оксиді) - 1.4% 
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- MgO (магний оксиді)- 1.25% 

- SO3 (кҥкірт оксиді) - 0,13% 

- ҚЖҚ (қалған жанама қоспалар) - 7,5% [3]. 

Кірпіш беріктігі– кірпіштің негізгі қасиеті пішінің ӛзгертпеу және белгілі ішкі жҥк салмағынан қирамау, 

соның ішіндегі ерітінді қабаттарының барынан, және басқа да әсерлерінен сығылу және иілу беріктіктері 

сиякты. Беріктік маркасы – бҧл кірпіштің басты кӛрсеткіші. Кірпіштің беріктігін М маркасының қасындағы 

сандық мән арқылы анықтайды. Ол М75,100,125,150,175,200,250,300 болып келеді. 

Сығылу мен иілу кезіндегі беріктік. Сығылуға беріктік шегі бойынша силикатты кірпішті мынадай 

маркілерге бӛледі: 75, 100, 125, 150 және 200. Силикатты кірпіштің маркасы оның сығылуға беріктік шегінің 

орташа кӛрсеткішімен анықталады. Оның кӛрсеткіші 7,5 – 35 МПа [5]. 

Зерттеу жҧмысы сығылу беріктігін анықтайтын пресі бар лабораторияда ӛтті. Жҧмыс барысында 

қауіпсіздік ережесі мҧқият сақталды.  

Бастапқыда барлық шикізаттар алдын-ала ӛлшеніп дайындалды. Тӛрт әртҥрлі қҧрамды силикатты 

кірпішке тәжірибе жасалатын болды. Олар кесте 1-де кӛрсетілді. 

 

Кесте 1 - Кірпіштің қҧрамы 

 

№ Атауы Қҧрамы Мӛлшері % 

 

1 

 

Силикатты кірпіш 100% 

Қҧм 1,350 кг 90-92 

Әк 0,150 кг 8-10 

Су 0,5 л  

Қоспа 0,001 л 0,01 

 

 

2 

 

Қҧм 80% Диатомит 20% 

Қҧм 1,080 кг 72 

Диатомит 0,270 кг 18 

Әк 0,150 кг 10 

Су 0,5 л  

Қоспа 0,001 л 0,01 

 

 

3 

 

Қҧм 60% Диатомит 40% 

 

Қҧм 0,810 кг 54 

Диатомит 0,540 кг 36 

Әк 0,150 кг 10 

Су 0,5 л  

Қоспа 0,001 л 0,01 

 

 

4 

 

Қҧм 25% 

Кҥйдірілмеген диатомит 75% 

Қҧм 1,011 кг 67,5 

Диатомит 0,339 кг 22,5 

Әк 0,150 кг 10 

Су 0,5 л  

Қоспа 0,001 л 0,01 

 

Қҧм, әк, диатомитті ҧнтақтап, таразыға ӛлшеп дайындап қойылды. Алдымен силикатты кірпіштің 

қҧрамы келесідей әдіспен дайындалды. Темір шелекке сӛндірілмеген әк салынып, ол қҧммен араластырылды. 

Содан кейін жақсы араластырылған қоспаға су қосылып, әк сӛндірілді. Бірер минут соң қосымша біріктіргіш 

қоспа қосылды. Дайын кірпіш қоспасын арнайы темір ҥлгісіне салынып, вибростолға қойып ішіндегі ауаны 

шығардық. Содан соң булы камераға он екі сағатқа қойылды. Камерадан шыққан кірпішіміз шамалы сулы 

болған соң тӛрт сағатқа кептіргіш пешке салынды. Кептіргіш пештен шығарылған кірпіш 1 тәулік суытылды. 

Осындай әдіспен барлық кірпіштер жасалынды.  

Нәтижесінде тӛрт кубты ҥлгіде жатқан силикатты кірпіш алынды. Соның ішінде ҥшеуі диатомит 

қосылған, біреуі кәдімгі силикатты кірпіш қҧрамдас ҥлгі. Негізгі диатомиттің тҥсі сарғыш қызғылт, бірақ 

тәжірибе нәтижесінде ол әкпен араласып ақ-сҧр тҥске боялды (1-сурет). Ең біріншіден, кірпіш кубтық ҥлгіде 

дайындалғандықтан оның беріктігі тӛменірек боп келді. Екіншіден,  кірпіш дҧрыс пресстелмегендіктен сыртқы 

беті сәл ҧнтақталып қалды. Бірақ алынған кубтық ҥлгідегі кірпішті сығылу беріктігіне тексергенде 

кҥйдірілмеген диатомиттен жасалған кірпіш жоғары сығылу беріктігін кӛрсетті, яғни, бҧл сӛндірілмеген әк пен 

кҥйдірілмеген диатомиттің бір-бірімен жақсы әреккеттесіп, беріктікті жоғарлатты. Ал ең тӛмен сығылу 

беріктігін кӛрсеткен силикатты кірпіш болды. Силикатты кірпіштің кӛрсетілген нәтижесі оның М75 маркалы 

екенін кӛрсетеді.  

Сығылу беріктігіне тексерілген кірпіш нәтижесі тӛменде (кесте 2) кӛрсетілген. Нәтижесінде тағы 

байқалғаны, кірпіш қҧрамында диатомит мӛлшері неғҧрлым кӛп болса, соғҧрлым сығылу беріктігі жоғары және 

салмағы бойынша жеңіл боп келеді. 
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Кесте 2 - Дайын ӛнім сипаттамасы 

№ Атауы Салмағы, кг Қысу беріктігі, МПа 

1 Силикатты кірпіш 100% 1510 8,8 

2 Қҧм 80%    Диатомит 20% 1420 12 

3 Қҧм 60%    Диатомит 40% 1400 15,3 

4 Қҧм  25%   Кҥйдірілмеген диатомит 75% 1330 21,2 

 
      а    б      в           г 

  

Сурет 1 - Дайын кірпіш ҥлгілері 

а – қҧм-60% , диатомит-40%; б – қҧм-25%, кҥйдірілмеген диатомит-75%; в – силикатты кірпіш; г -  қҧм-80%, 

диатомит-20%. 

 

Зерттеу барысында жасалған силикатты кірпішке қарағанда диатомит қосылған кірпіштің неғҧрлым 

берік, салмағы жеңіл екендігін анықталды.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Жубандыкова Ж.У., Баймаханова З.А. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова,  

г.Тараз, колледж №12 «Тараз» 

 

Двести лет назад человечество помимо энергии самого человека и животных располагало только тремя 

видами энергии. Источником их было Солнце. Энергия ветра вращала крылья ветряных мельниц, на которых 

мололи зерно. Для использования энергии воды необходимо было, чтобы вода бежала вниз к морю от 

расположенного выше истока, где река наполняется за счет выпадающих дождей. 

В последнее десятилетие интерес к этим источникам энергии постоянно возрастает, поскольку во многих 

отношениях они неограниченны. По мере того как поставки топлива становятся менее надежными и более 

дорогостоящими, эти источники становятся все более привлекательными и более экономичными. Повышение 

цен на нефть и газ послужило главной причиной того, что человек вновь обратил свое внимание на воду, ветер 

и Солнце. 

В последнее время интерес к проблеме использования солнечной энергии резко возрос, и хотя этот 

источник также относится к возобновляемым, внимание, уделяемое ему во всем мире, заставляет рассмотреть 

его возможности отдельно. Потенциальные возможности энергетики, основанной на применении 

непосредственно солнечного излучения, чрезвычайно велики и определяется возможностями промышленного 

использования новых физических принципов, технологий, материалов и конструкций солнечных элементов, 

модулей и электростанций 1. 

Для того чтобы конкурировать с топливной энергетикой, солнечной энергетике необходимо выйти на 

следующие критерии, которые отвечают целям и направлениям развития солнечной энергетики: 

- КПД солнечных электростанций должен быть не менее 25%. Практически все заводы выпускают 

солнечные элементы с КПД 14-17%. В настоящее время разрабатывается новое поколение СЭ с предельным 

http://referatwoj.nugaspb.ru/tehnologiya-proizvodstva-silikatnogo-kirpicha-referat.html
http://referatwoj.nugaspb.ru/tehnologiya-proizvodstva-silikatnogo-kirpicha-referat.html
https://www.rosizol.com/catalog/ktm/chamotte/kirpich-diatomovyj/
mailto:kamyshlov-kz@yandex.ru
http://www.kam-kz.ru/diatomit.php
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КПД до 93%, использующее новые физические принципы, материалы и структуры. Новые технологии и 

материалы позволят в ближайшие пять лет увеличить КПД СЭ на основе каскадных гетероструктур в 

лаборатории до 45%, в производстве до 30%, КПД СЭ из кремния в лаборатории до 30%, в промышленности до 

25%2. 

- Стоимость установленного киловатта пиковой мощности солнечной электростанции не должна 

превышать 2000 долл. Наиболее быстрый путь снижения стоимости и достижения гигаваттного уровня 

производства СЭС заключается в использовании концентраторов солнечного излучения. Стоимость 1 

м
2
 площади стеклянного зеркального концентратора в 10 раз меньше стоимости 1 м

2
 площади солнечного 

модуля. Использование солнечного поликремния низкой стоимости и стационарных концентраторов позволяет 

организовать производство СЭС стоимостью 2000 долл./кВт, что сравнимо со стоимостью электростанции, 

работающей на угле 3. 

- Объем производства солнечных электростанций должен быть 100 ГВт в год. При объеме производства 

100 ГВт в год и расходе солнечного кремния 10000 т/ГВт мировое потребление кремния составит 1 млн. т в год. 

Кроме бесхлорной химической технологии получения кремния разрабатываются электрофизические методы 

восстановления солнечного кремния из особо чистых кварцитов с помощью плазматронов. Развиваются новые 

технологии получения кремния в виде тонких листов, лент, пленок с лазерным раскроем и автоматизацией 

процесса изготовления СЭ 4. 

- Круглосуточное производство электрической энергии солнечной энергосистемой. Базовые солнечные 

электростанции блочно-модульного типа будут ежегодно увеличивать свою мощность на 100-300 ГВт. Начало 

функционирования глобальной солнечной энергетической системы прогнозируется в 2050 г., выход на полную 

мощность в 2090 г. В результате реализации проекта доля солнечной энергетики в мировом потреблении 

электроэнергии составит 75-90%, а выбросы парниковых газов будут снижены в 10 раз 

- Материалы и технологии производства солнечных элементов и модулей должны быть экологически 

чистыми и безопасными. Человечеству не грозит энергетический кризис, связанный с истощением запасов 

нефти, газа, угля, если оно освоит технологии использования возобновляемой энергии. В этом случае будут 

также решены проблемы загрязнения среды обитания выбросами электростанций и транспорта, обеспечения 

качественными продуктами питания, получения образования, медицинской помощи, увеличения 

продолжительности и качества жизни. СЭС создают новые рабочие места, улучшают качество жизни и 

повышают энергетическую безопасность и независимость владельцев СЭС за счет бестопливного и 

распределенного производства энергии5. 

При использовании СЭС органически сочетаются природные ландшафты и среда обитания с 

энергетическими установками. СЭС образуют пространственно-архитектурные композиции, которые являются 

солнечными фасадами или солнечными крышами зданий, ферм, торговых центров, складов, крытых 

автостоянок. 

Новые методы передачи электрической энергии. Конкуренция между системами передачи электрической 

энергии на постоянном и переменном токе продолжается до настоящего времени, однако все это происходит в 

рамках классических двух- трехпроводных замкнутых линий электропередач. В конкуренцию между системами 

передачи на переменном и постоянном токе может вступить третий метод: резонансный волноводный метод 

передачи электрической энергии на повышенной частоте, впервые предложенный Н.Тесла в 1897 г. Н.Тесла 

рассматривал свою резонансную однопроводниковую систему передачи электрической энергии как 

альтернативу системе передачи энергии на постоянном токе, предложенной Т.Эдисоном. Однопроводниковые 

резонансные системы (рис. 1) открывают возможности для создания сверхдальних кабельных линий 

электропередач и в перспективе замены существующих воздушных линий на кабельные однопроводниковые 

линии. 6. Тем самым будет решена одна из важнейших проблем энергетики – повышение надежности 

электроснабжения. 

 

 
Рисунок 1- Резонансная система передачи электрической энергии 

1 – преобразователь частоты, 2 и 4 - резонансные высокочастотные трансформаторы Тесла, 3 - 

однопроводниковые высоковольтные линии, 5 – инвертор. 
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Преимущества резонансного метода передачи электрической энергии: 

Электрическая энергия передается с помощью реактивного емкостного тока в резонансном режиме. 

Несанкционированное использование энергии затруднено. 

Содержание алюминия и меди в проводах может быть снижено в 5-10 раз. 

Потери электроэнергии в однопроводной линии малы, электроэнергию можно передавать на большие 

расстояния. 

В однопроводном кабеле невозможны короткие замыкания, и он не может быть причиной пожара. В 

качестве источника электрической энергии в резонансной электрической системе может быть использована не 

только СЭС, но и другие возобновляемые источники энергии (ГЭС, ВЭС, ГЕоТЭС и др.) 6. 

На рис. 2 показано изменение доли солнечной энергетики в мировом энергопотреблении.  

До 17 века солнечная энергия и энергия сжигания древесины, в которой солнечная энергия 

аккумулируется благодаря фотосинтезу, были единственными источниками энергии для человека. И сейчас 

20% мирового производства энергии основывается на сжигании древесины, энергии рек и ветровой энергии, 

основой которых является солнечная энергия. 

 

 
Рисунок 2.- Доля солнечной энергии в мировом производстве энергии 

 

Новые энергетические технологии, новые принципы преобразования возобновляемой энергии, новые 

технологии солнечного кремния, производства солнечных элементов, герметизации солнечных модулей, 

использование стационарных солнечных концентраторов и новых методов передачи электрической энергии для 

глобальной солнечной энергосистемы обеспечат к концу столетия 60-90% доли возобновляемой энергии в 

мировом производстве энергии7. 
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РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫҢ ЖАҢА БАСҚАРУ ЖҤЙЕСІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ (ХІХ ғ. 50-жж.) 

 

Жҧмабек Н., Бақбергенов Т. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ресей ҥкіметі ХІХ ғасырдың бірінші жартысында Орынбор ӛлкесін жалпыресейлік мемлекеттік 

қҧрылымға енгізу ҥрдісін кҥшейтті. Осы кезеңде Орынбор ведомствосы қазақтарын билеу жҥйесін одан әрі 

нығайтудың негізі қаланды. Кіші жҥзде жергілікті биліктен гӛрі ресми ӛкіметтің ҥстемдігі нығая тҥсті. Бҧл 

жағдай орыс мемлекетіне осы аймақтағы ӛзінің экономикалық және саяси ықпалын тҧрақтандыруға және 

ортаазиялық саясатын белсенді етуге мҥмкіндік берді. Әсіресе, Ресей Сыртқы істер министрлігі тарапынан 1844 

жылы жасақталған «Орынбор қырғыздарын басқару жӛніндегі Ереже» патша ҥкіметінің Орынбор ӛлкесінде 

жҥргізіп отырған әкімшілік саясатын жҥйелеген заңдық акт болды [1]. 

Дегенмен, ғасырдың ортасына қарай патшалықты қазақтарды басқарудың қолданылып отырған тәртібі 

енді қанағаттандырмады. 50-ші жылдардан бастап, ӛлкені басқаруды одан әрі, Ресей мҥддесіне сай, жетілдіруге 

бағытталған кӛптеген шаралар қабылданды. «Орынбор қырғыздарын басқару жӛніндегі» Ереженің кҥші 1851 

жылдың 30 сәуірінде жаңа Ереже енгізілгенге дейінгі мерзімге ҧзартылды [2]. 
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1844 жылғы Ережелердің енгізілген кезеңінен 1867-1868 жылдардағы басқару реформаларына дейінгі 

аралық Орынбор әкімшілігі қызметінде отарлау мақсатындағы елеулі заңдық шаралардың қабылдануымен және 

әкімшілік-саяси міндеттердің жҥзеге асырылуымен сипатталады.  

Шығыс аймақтарды игеру маңыздылығы;  

Орынбордың орыс ҥкіметінің осы бағыттағы сыртқысаяси, стратегиялық және тактикалық мақсаттарын 

жҥргізуші орталық ретіндегі маңызы; ӛлкемен саудадан тҥсетін экономикалық пайда – міне, мҧның бәрі 

қазақтарды Ресей билігіне мықтап бағындырудың қажеттілігін кҥшейте тҥсті. 

Осы мақсатпен орталық ҥкімет 50-жылдардың басында шешуші шараларды жҥзеге асырды. Алдымен, 

ҥкіметтің басты мақсаттары мен міндеттерін тҥсіне алатын, жергілікті жағдайдан хабардар және ерекше 

жағдайларда әкімшілік қызметін ҧғына алатын адамдар таңдап алынды.  

1851 жылы, бҧрын, яғни 1833-1842 жылдары Орынбор әскери губернаторы қызметін атқарған 

В.А.Перовский қайтадан Орынбор ӛлкесін басқару қызметіне жіберілді. Оған, іс жҥзіндегі заңдық қҧжаттардың 

нәтижелерін және әкімшілік қызметінің тәжірибесін ескере отырып, Орынбор ведомствосы қазақтарын басқару 

жӛнінде жаңа, аса қолайлы ереже жасақтау жауапкершілігі жҥктелді. Бҧл міндеттерді жҥзеге асыру мақсатында 

В.А. Перовский Петерборда чиновниктерді ӛзі іріктеп алды. Олардың ішінде тарихшы-шығыстанушы, сол 

кездегі Ішкі істер министрлігінің чиновнигі В.В. Григорьев те болды [3]. 1851 жылдың 1 желтоқсанында В.В. 

Григорьев Орынбор және Самара генерал-губернаторы В.А. Перовскийдің қарамағына жіберілді. 1854 жылға 

дейін В.В. Григорьев генерал-губернатор жанында айрықша тапсырмалар чиновнигі болып жҧмыс жасады. 

1854 жылдың 12 қаңтарында ол Шекаралық комиссияның тӛрағасы қызметіне тағайындалды[4]. 

В.В. Григорьев ӛлкенің экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайын зерттеу нәтижесінде Орынбор 

ведомствосының әкімшілік жҥйесін жетілдіру бағытында бірнеше ҧсыныстар жасады. Ҧсыныстардың 

кейбіреулері генерал-губернаторлар В.А. Перовский (1851-1857 жж.) мен А.А. Катенин (1857-1860 жж.) 

тарапынан қолдау тауып, орталық ҥкімет тарапынан заңдандырылды[5]. 

В.В. Григорьевтің ҧсыныстары негізінде дайындалған генерал А.А. Катениннің анықтамасына сәйкес, 

Сыртқы істер министрі А.М. Горчаков 1859 жылдың 10 және 24 наурызындағы Министрлер комитетіне жазған 

«Жазбаларында» «Кіші орданың» жоғары басшылығын Сыртқы істер министрлігінен Ішкі істер министрлігінің 

қарамағына беру қажеттілігін негіздеді. «Жазбаларда» Орынбор қазақтарын басқару органының «Шекаралық 

комиссия» деп аталу себебі, қҧрылған кезде, яғни ХУІІІ ғасырдың соңында оның Кіші орда қазақтары мен 

Орынбор шебін мекендейтін орыстар арасындағы даулар мен ӛзара тартыстарды шешу бағытындағы 

шекаралық мекеме міндетін атқаруынан деп тҥсіндірілді. Ол кезде Ресей империясының шекарасы Жайық 

бойымен ӛтеді деп есептелгендіктен, тиесілі шекаралық міндеттерді орындайтын мекеме де «шекаралық» 

комиссия деп аталған делінді [6]. 

Онан әрі, «Жазбаларда» қазақ халқының Ресей ҥкіметіне бағыныштылығының ХІХ ғасырдың бірінші 

жартысы барысында анағҧрлым кҥшейтілгендігі атап кӛрсетілді. Хандық билік жойылды. Хандар орыс ҥкіметі 

тағайындаған билеуші аға сҧлтандармен ауыстырылды. Қазақ жерлері әкімшілік-территориялық бӛлініске 

тҥсті, олардың арасына орыс бекіністері салынып, гарнизондар енгізілді, халыққа алымдар мен тҥрлі 

міндеткерліктер ӛтеу жҥктелді және олар халық тарапынан сӛзсіз ӛтеліп жатты. Шекаралық комиссия 

қызметінің мазмҧнындағы және жалпы әлеуметтік-саяси сипатындағы ӛзгерістерге байланысты мекеменің аты 

да ӛзгеруі тиіс деп кӛрсетілді. Ол жӛнінде: «Қазір, Жайық жағалауы қырғыздары жартылай бағынышты 

халықтан нағыз боданға айналған кезде және Ресей шекарасы Орта Азия жағынан Жайық бойымен емес, Сыр 

бойымен және Ҥстіртпен ӛтетін жағдайда, Шекаралық атауы әкімшілік-сот мекемесі атауына мҥлдем сәйкес 

келмейді. Ӛйткені, ол мекемеге Орынбор шебін мекендейтіндер мен кӛрші қырғыздар арасындағы дауларды 

шешу міндеті емес, соңғыларды билеу міндеті жҥктеледі. Ӛзінің ҥкіметтен тәуелділік деңгейіне, ішкі әкімшілік 

қҧрылымына және сыртқы қауіпсіздік деңгейіне қарай, Жайық даласы да Империяның Сібір 

ведомоствосындағы Қырғыз даласы сияқты облысын қҧрайды» [7] делінді.  

Сонымен қатар, сыртқы істер министрі 1854 жылдан бастап Шекаралық комиссияға емес, Сырдария шебі 

айрықша командованиесіне бағынатын қазақтарды басқаруды да Ішкі істер министрлігіне беру жӛнінде пікір 

білдірді. Ҧсынылған қайта қҧрулар қанағаттандырылған жағдайда, Шекаралық комиссияның ортаазиялық 

иеліктермен қарым-қатынасқа қатысты функцияларын Орынбор және Самара генерал-губернаторлығының 

кеңсесіне беру ойластырылды. 

Министрлер комитеті 1859 жылдың 24 наурызында жоғарыдағы ҧсыныстарды «негізді» деп танып, А.М. 

Горчаковтың қазақтарға қатысты істерді Сыртқы істер министрлігінен Ішкі істер министрлігінің қарамағына 

«тез арада» беру жӛніндегі пікірін қолдады[8].. 

Орынбор ӛлкесі қазақтарын басқару органының сыртқы істер министрлігі бақылауынан ішкі істер 

министрлігінің бақылауына заңды тҥрде бекітілуінің Ресей ҥшін маңызы зор болды. Бҧл арқылы патша ҥкіметі 

Орынбор ӛлкесінің қазақтар мекендейтін жерлерін Ресей империясының ішкі жерлері ретінде, саяси деңгейде 

қазақтарды Ресей мемлекетінің нақты бодандары ретінде кӛрсетті. Осыған орай, Ресей ҥкіметінің қазақ 

жерлеріндегі кез-келген саяси әрекеті Ресей мемлекетінің ішкі саясаты деп танылатын болды. 

Кіші орданың немесе Жайық бойы қазақтарының жерлері ортаазиялық мемлекеттермен және Сыр, 

Әмудария, Каспий, Арал теңіздері жағынан тҥрікмендік иеліктермен, ал олар ӛз кезегінде Персиямен, 

Ауғанстанмен шектесіп жатты. Ресей ҥкіметінің жоғарыдағы заңдық актісі қазақтардың ӛз бетімен, дербес 

сыртқысаяси қатынастарға бару қҧқығын жоққа шығарды. Бҧл акт Ресей ҥкіметінің қазақ жерлеріндегі кез-

келген репрессиялық әскери-полицейлік шараларын халықаралық қҧқық тҧрғысынан ақтап алды, ортаазиялық 
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аймақтағы экономикалық және саяси мақсаттарды шешуге батылырақ кірісу мҥмкіндігін жасап берді, Ресейдің 

сыртқы істер министрлігін қазақтарды басқаруға қатысты мәселелерді шешуден босатты. 

Сенат 1859 жылдың 9 желтоқсанында Ішкі істер министрлігінің ҧсынысының негізінде «Жайық 

жағалауы қырғыздарының Кіші орда даласы» делінетін атауын «Орынбор қырғыздары облысы» атауына 

ӛзгерту және ол облысты басқарудың жаңа тәртібі жӛніндегі Жарғыны» шығарды. Бҧл заңдық ереже бойынша 

Шекаралық комиссия Облыстық басқарма деп ӛзгертілді, тӛрағасы губернатор қҧқығын иеленді. Сӛйтіп, 

патшалықтың «шекаралық» қатынас органдары, «шекаралық» қана болып қалмай, саяси ҥстемдікті нығайту 

арқылы рухани және экономикалық жағынан тезірек меңгеруге қол жеткізу мақсатында ӛлкеге ішкерілеп ене 

бастады. 

ХІХ ғасырдың ортасында Ресейдің сыртқысаяси міндеттерін жҥзеге асыруда Орынбор ӛлкесінің әскери-

стратегиялық маңызы ӛте зор болды. Ӛлкенің стратегиялық маңыздылығын Әскери министрліктің 1861 жылғы 

«Орынбор ведомствосындағы қырғыз даласының және Сырдария шебінің әскери қҧрылысы жӛніндегі Ережесі» 

тағы да кӛрсетіп берді. 

Әскери министрліктің аталған Ережесінде Орынбор губерниясын, Орынбор қазақтары облысын және 

Сырдария шебін қамтитын әкімшілік-территориялық аудан Дербес орынборлық корпустың «далалық басқару 

органы» ретінде анықталды. Бҧл басқарманы, оған кіретін бекіністерді, әскери кҥштерді, Жайық жағалауы 

қазақтарының жерлеріндегі және Сырдария шебіндегі мекемелерді қаржыландыруға Әскери министрлік 

есебінен 369219 рубль 9,75 тиын кҥміс ақша бӛлінді. Оның 311489 рубль 4,5 тиыны башқҧрттардан жиналатын 

салық есебінен, 53709 рубль 5,75 тиыны қазақтардан жиналатын тҥтін салығының есебінен, ал 4020 рубль 9,5 

тиыны Орынбор казак әскерінің әскери қаржысынан бӛлінді [9]. 

Жайық жағалауы қазақтарының жерлері бекіністеріне Орал, Орынбор бекіністері және Қарабҧтақ форты 

жатқызылды. Бҧлар Дербес орынборлық корпустың қарамағындағы далалық бекіністер жҥйесін қҧрады. Оларға 

қазақ жерлерінде: қазақ даласына жіберілген топографиялық партияларды және кӛліктерді әскери қорғау, ҥш 

бӛліктің аға сҧлтандарының ставкаларында тҧрақты тҥрде 2-жҥздік отрядтар ҧстау, «жыртқыштардың ізіне 

тҥсу» бағытындағы қызметті атқару жҥктелді.  

Осы орайда, Дербес орынборлық корпус штабының арнаулы бӛлімі дегеннің ҥш жақты басшылыққа - 

генерал-губернаторға, әскери министрге, Бас штаб бастығына бағына отырып, ӛлкеде әскери барлау жҧмысын 

ҧйымдастырумен және жҥргізумен айналысқанын атап ӛткіміз келеді. Дербес орынборлық корпус штабының 

арнаулы бӛліміне негізінен әскери-стратегиялық сипаттағы, яғни кӛрші ортаазиялық әскерлер қҧрамы, саны, 

олардың дайындығы, бекіністер және олардағы гарнизондар туралы, керуен жолдары және орыс әскерінің 

қозғалысы ҥшін қолайлы маршруттар туралы, ӛлкенің топографиясы, рельефі, ӛсімдігі мен су қоры жӛніндегі 

мәліметтер жинақталды.  

Арнаулы бӛлім әскери кҥштермен бҥркемеленіп, жергілікті жердің топографиясын тҥсіруді 

ҧйымдастырды және оңтҥстік, шығыс бағытында одан әрі жылжи берді. «Әскери барлаудан басқа 1840-шы 

жылдардың басынан бастап, Арнаулы бӛлім бекіністер коменданттары арқылы агентуралық барлау да жҥргізе 

бастады. Олар ӛз кезегінде бҧл жҧмысты штаттағы агенттер – жансыздарды тарту арқылы жҥзеге асырды. 

Жансыздар әскери билік жанындағы штатта ресми тҥрде кепілшілер, курьерлер және пошташылар ретінде 

кӛрсетілді» [10]. Сонымен қатар, Арнаулы бӛлім Хиуа мен Бҧхараға дипломатиялық миссиялар жасақтаумен 

айналысты, ол елдерден ақпарат алуға арналған сҧрақтар дайындады. Миссияның қҧрамына бӛлім тарапынан 

арнайы офицерлер енгізілді және оларға барлау қызметі мен нақты міндеттер жҥктелді.  

Жалпы, осы кезеңде ӛлке әкімшілігі азаматтық билік, әскери кҥштерге қолбасшылық ету және 

сыртқысаяси мәселелерді шешу бағыттарындағы қызметін кҥшейтті. Ӛзінің сансыз кӛп ӛкілеттік міндеттерін 

генерал-губернаторлар толып жатқан органдар мен мекемелердің кӛмегімен жҥзеге асырды. ХІХ ғасырдың 

бірінші жартысында олардың бәрі тҧтас әкімшілік аппаратты қҧрып алды және қҧрамы жағынан кҥрделі 

бюрократиялық мекемелерге айналды. 

Осылайша, әкімшілік органдар ӛлкені отарлық бағындыруды одан әрі кҥшейту мақсатымен қабылданған 

шаралар барысында қазақ даласын бақылау мен басқаруды шын мәнінде ӛз қолына жинақтаған билеу 

органдарына ҧласты және қазақ даласына ішкерілеп ене берді. Енді Ресейдің қазақ ӛлкесінде экономикалық, 

саяси мақсаттарын жҥзеге асыруға батыл кірісуіне мол мҥмкіндік туды. 
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МҤМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Зайнеденова А.Н., Дуйсенбаева Р.Д. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының 2003 жылы 1 қаңтарынан бастап, ―Мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

әлеуметтік және медициналық-педагогикалық, коррекциялық қолдау‖ заңы арнайы білім беру жҥйесін кеңейте 

отырып, жҧмыс істеуін іске асырып отыр. Мҥмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық 

тҧрғысынан танып білу жалпы осы балаларға тән тілінің дамуындағы танымдық процестерін (тҥйсік, қабылдау, 

сӛйлеу, ойлау, қатынас, қиял, ес) сезім, ерік моторикаларымен, қозғалыс координациясымен қабылдауда 

ауытқушылықтары анықталады. Жалпы таным процестеріне тҥйсік, зейін, ес, сӛйлеу, қабылдау, ойлау, қиял 

жатады. Зейін дегеніміз- сананың қандай да болса бір затқа, қҧбылысқа немесе іс-әрекетке бағытталуы және 

шоғырлануы. Ес дегеніміз- сыртқы дҥние заттары мен  қҧбылыстарының адам миында сақталып, қайтадан 

жаңғыртылып, танылып, ҧмытылуын бейнелейтін процесс. Адамға тікелей әсер ететін заттардың не 

қҧбылыстардың адам анализаторларында тҧтастай бейнелену процесін қабылдау дейді. Ойлау заттар мен 

қҧбылыстардың жалпы сипаттарын, олардың арасындағы табиғи байланыстары мен  қатынастарын бейнелейтін 

психикалық процесс. Ойлау - таным процестерінің ішіндегі ең биік сатыда тҧрған жоғары процесс. Дәлдеп 

айтқанда ойлау - адам баласына ғана тән меншікті психикалық процесс.[2.200]  

Адам бҧрын жинаған образдарына сҥйене отырып, ӛз басында жаңа образдар, елестер мен идеялар 

тудыру процесін қиял деп атайды. Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізуді сӛйлеу деп атайды. Сӛйлеу- 

пікір алыу процесінде жеке адамның тілді пайдалануы.[3.207] 

Ақыл-ойы артта қалған балалардың  психологиясын қарқынды  зерттеу жҥргізгендер Л.С. Выготский, 

Л.В. Занков, И.В. Соловьев және т.б ғалымдар олигофренопсихологияның теориялық негіздерін қарқынды 

тҥрде ӛңдей бастады. Осы жылдарда Л.С. Выготский аномальды баланың психикалық дамуының 

заңдылықтарын сипаттайтын бірқатар маңызды ережелер жиынтығын қҧрастырды. Олардың қатарына: 

- адам психикасы қҧрылымының бір бӛлігінің бҧзылуы бҥкіл жҥйенің қызметін ӛзгертетіндігі жайында; 

- бала дамуының жақын және актуалды даму аймағын анықтау; 

- аномальды және дені сау балалардың дамуын байланыстыратын негізгі факторлардың бірлігін сақтау , 

- кемістігі бар баланың дамуындағы бірінші және екінші кемістіктерді анықтау, соған сәйкес әрбір 

баламен жҥргізілетін коррекциялық оқу-тәрбие жҧмыстарының маңызды бағыттарын анықтау; 

- ақыл-ойдың артта қалуы барысында баладағы интеллекті мен аффектінің арасындағы ӛзгерістер туралы 

пікірлер; 

Л.В. Занков пен И.М. Соловьевтың басшылығымен зертхананың жас қызметкерлері (Г.М. Дульнев, М.С. 

Левитан, М.М. Нудельман және т.б) ақыл-ойы артта қалған оқушылардың жеке тҧлғасы мен оқудағы танымдық 

іс-әрекеттеріне тәжірибелік зерттеулер жҥргізді. Бҧл зерттеулер балалардың кемістіктерін ғана емес, сондай-ақ, 

олардың дамуының мҥмкіндіктерін анықтауды ҧсынды. Оқушылардың вербальды және бейнелік есте 

сақтаулары, олардың сӛйлеу ерекшеліктері, мотивациялық  сфералары, психикалық процестердің ӛтуіне 

тигізетін әсері зерттелінді. Нәрестелік және мектепке дейінгі жастағы ақыл-ойы артта қалған балалар моторика 

дамуындағы маңызды ақаулықтарымен сипатталады. Олар ӛз қҧрбыларына қарағанда алдында ілініп тҧрған 

ойыншықты алуға қолдарын кеш созады, сондай-ақ, кеңістікте еңбектеуі мен жҥруі кеш қалыптасады, кеш 

отырып, кеш тҧрады. Қозғалыс сферасының кеш дамуы баланың ӛзінің қоршаған ортаны заттық әлемі мен 

танысуы мен кеңістңкте бағдарлау мҥмкіндіктерін анағҧрлым тӛмендетеді. 

Мҥмкіндігі шектеулі балалардың танымдық процестерінің ерекшеліктері. Қабылдау. Баланың қоршаған 

ортаны тануында оның қабылдауы мен сезінуі маңызды рӛл атқарады. Ақыл-ойы артта қалған балалар дені сау 

балаларға қарағанда басқаша жағдайда және ӛзіндік ерекшелігімен ӛтеді. Ӛйткені оларда кеңістікті танып, 

қалыптасуының барлық жҥйелі кезеңдерінде маңызды рӛл атқаратын психикалық жақтарының кемшіліктері 

болады. Тӛменгі сыныпта ақыл-ойы артта қалған балалардың кӛріп қабылдауының ерекшелігі сюжеттік 

картиналарды қарау барысында заттарды толығымен қабылдай алмайды. Ал кіші сынып оқушыларында 

мектепке дейінгі жасындағы балалардағыдай сипап-сезу арқылы қабылдаудың нашар дамуы байқалады. 

Ес.мектепке дейінгі жастағы ақыл-ойы артта қалған балалардың қабілеттері ӛте нашар дамыған. Олар кӛрнекі 

материалдарды, таныс обьектілерді немесе ӛмірде жиі қолданылатын заттарды бейнелейтін ашық бояумен 

боялған суреттерді анағҧрлым есте жақсы сақтайды. Алайда ол заттардың атаулары мен бейнелері кей 

жағдайларда балалардың естерінде кӛпке дейін сақталмайды. Ғылыми зерттеулер мен тәжірибелер есте сақтау 

процеін балалар қабылдаған заттардың атауын айтуға ынталандырған жағдайларда жеңілдейтіндігін кӛрсетеді. 

Оқушылардың сӛздікте, кӛрнекілікте материалдарды есте сақтауларының нақтылығы мен беріктігі тӛмен.Ақыл-

ойы артта қалған балалар мәтінде эмоционалдық тҧрғыдан жазылған қызық ҥзінділерді бӛліп 

кӛретеді.Қабылдай отырып олар селсоқ, немқҧрайлы болып қалмайды, барлық кейпімен, ым-ишарасымен 

болып жатқан оқиғаға ӛзінің қарым-қатынасын кӛтеріңкі дауыспен жеткізе отырып қуанады немесе мҧңайады. 

Мәтіннің дәл осы бӛлімдерін, егер ол маңызды емес болса да және мәтіннің негізгі мазмҧнын анықтамаа да 

оқушылар оны жақсы есте сақтайды. Ойлау. Баланың танымдық іс-әрекетінің қалыптасуы мен дамуында ойлау 

маңызды рӛл атқарады. Ақыл-ойы артта қалған мектепке дейінгі жастағы балаларды ойлау әрекетінің барлық 

деңгейінде жетіспеушіліктер орын алады. Тӛменгі сыныптардағы ақыл-ойы артта қалған балаларға ойлаудың 

кӛрнекі іс-әрекеттік формасы тән. Алайда балалар тапсырманы орындау барысында қиыншылықты сезеді. 
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Мектепке дейінгі жастағылар сияқты оларға да бӛліктерге бӛлінген жай, қарапайым суреттерді біріктіру және 

сеген тақтайшасына дҧрыс толтыру қиын. Оларда практикалық әрекеттер дҧрыс дамымаған, бҧл моторлық 

сфераның бҧзылуы мен сезімдік танымның жеткіліксіздігіне туындайтын белгілі бір қиыншылықтармен 

байланысты. Ақыл-ойы артта қалған балалардың ойлауын сипаттай отырып, осы процестің баяу 

жылжитындығымен, оның мҥлдем жеткіліксіздігін басып айтуға болады. 

Сөйлеу. Адам ойлауының қарым-қатынасының, эмоция, ішкі ойларын білдіруінің іс-әрекеттік қҧралы, 

қаруы сӛз болып табылады. Ақыл-ойы артта қалған баланың сӛйлеу тілінің қалыптасуы ерекше және кеш 

дамиды. Ол анасы мен эмоционалдық байланысқа кеш және азырақ тҥседі. Зерттелушілер балалардың шамамен 

бір жас кезінде шығатын дыбыстың аз және тӛмен эмоционалдық тонмен сипатталатындығын атап кӛрсетеді. 

Олар қарапайым ситуациялық жағдаяттарға жауап бермейді, тек интонацияны ғана сезеді, бірақ ӛздеріне 

бағытталған сӛйлемнің мазмҧнын тҥсінбейді. Баланың сӛйлеу тіліне жеткілікті дамымауы қаншалықты кӛп 

мӛлшерде кӛрінсе, оның танымдық іс-әрекетінің әрбір тҥріндегі ақаулықтары соншалықты маңызды болып 

табылады. Кӛз алдында тҧрған заттың бейнесін атай алмағандықтан, олар ол заттың атын тез ҧмытып 

қалады.жоғары сыныптарда оқушылар диалогтік сӛйлеу тілін баяу меңгереді. Алайда олардың кӛпшілігі 

әңгімені қалай бастау керектігін, әсіресе танымайтын адамнан бір нәрсені сҧрау керектігін, сҧрақтарға қалай 

жауап беретіндігін білмейді. Әрине, мҧның себебі тілінің қалыптасуын жеткілікті ғана емес, сондай-ақ 

эмоционалдық ерік-жігер және мотивациялық сфераның ерекшеліктері болып табылады. Ақыл-ойы артта 

қалған балалардың танымдық іс-әрекеттерінің дамуындағы кемістіктер ӛздерін қоршаған балалар мен және 

ересек адамдармен ӛзара қарым-қатынас жасау барысында анық байқалады. Бҧл ақаулықтар балалардың 

әртҥрлі жағдайларда ӛмір сҥріп, тәрбиеленгендіктеріне қарамастан, олардың мектептегі оқуының барлық 

жылдарында байқалады. Егер бала балалар ҧжымынан тыс қалса және ӛз қҧрбыларымен жеткілікті қарым-

қатынас жасамаса онда бҧл оның дамуын тежейді және мектеп жағдайында, қоршаған ортаға әлеуметтік 

бейімделуін қиындатады. [2.22] 

Дифференциалды  диагностиканың интеллектуалдық нормасының, психикалық даму кешеуілдеген және 

ақыл-ой дамуы кешеуілдеуінің сҧрақтарын шешу кезінде және балаларды арнайы мектепке дейінгі  

мекемелерге қабылдау кезіндң басты диагнотикалық критерий болып кӛркемдік әрекет, кӛркемдік образды 

ойлау сонымен қатар логикалық, тҥсініктік ойлау элементтерінің қалыптасуының деңгейі болып табылады. 

Ойлаудың бҧл формасының қалыптасуы баланың пәндік-практикалық қызметінің процесі кезіндегі  қабылдау, 

зейін, ес, сӛйлеу, кӛру моторлы координация, ҧсақ моторика секілді негізгі функцияларды негізінде жҥзеге 

асады. Интеллектуалдық бҧзылымдарды диагностикалау кезінде ойындық, пәндік-практикалық принцип 

негізінде қҧрылған әдістерді қолдану мақсатқа сәйкес. Себебі олар ҥлкен диагностикалық мҥмкіндікке ие. 

Олардың кӛмегімен нәтижені ғана емес, процестің ӛзінде анализдеуге мҥмкіндік туады. Сонымен қатар оларды 

баланы оқытудың тәсілі ретінде де қолдануға болады. 

Мҥмкіндігі шектеулі  балалардың танымдық процестерін дамытуға арналған ойын әдістемелері. 

Ойлау процесін зерттеуге арналған әдістемелер: ‖Не жетпейді ‖ ойыны, пирамиданы жинау, Сеген 

тақтасы, пошта жәшігі, қима суреттер, қатарға қосылу, заттарды классификациялау, Кооса кубиктері, Дж, 

Равеннің тҥрлі-тҥсті прогрессивті матрицалары (Т.В.Розанов медификациясы), оқиғаның реттілігн қҧр(cюжетті 

картиналар сериясы), әңгіменің жасырын мағынасын тҥсіну, қарапайым аналогиялар. 

Ес процесін зерттеуге арналған әдістемелер.‖Еске сақта‖ ойыны, кӛру және есту арқылы еске сақтауға 

арналған тест, еске сақтауға арналған байқау, еске сақтауды Векслер шкаласының кӛмегімен психометриялық 

зерттеу. 

Зейін процесін зерттеуге арналған әдістемелер. ‖Кім болады?‖ ойыны, зейін деңгейін анықтау, зейіннің 

бӛлінуі және ауысуы, кесілген бӛлшектерден фигура қҧрастыру әдістемесі. ‖Бӛлшек сезімін ояту‖ 

әдістемесі.[4.175] 

Қорыта айтқанда, дамуында кемшілігі бар балалардың танымдық қабілеттерін дамыту ҥшін маман ӛзінің 

беретін пәнін, әр тҥрлі әдіс-тәсілдерді жетік білуі, оқушылармен тығыз қарым-қатынасты болуы қажет. Осы 

мәселелерді әрдайым сабақта,сабақтан тыс уақытта, белгілі бір мақсатта емес, әр тҥрлі жағдайларда қолданып 

отыру атқарылған жҧмыстың нәтижесін кӛрсетеді. 
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МҦНАЙ ЖӘНЕ МҦНАЙ ӚНІМДЕРІН ӚҢДЕУДІ ТЕРЕҢДЕТУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ГИДРОКРЕКИНГ 

ПРОЦЕСІ 

 

Изгалиев Н.И., Марат Ж.Т., Айжарикова А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Дҥние жҥзі бойынша мҧнайды қайта ӛңдеу процестері арасында гидрогенизациялық каталитикалық 

процестердің ҥлесі соңғы кездері кҥрт ӛсіп отыр. Ол мынадай себептерге байланысты: 

- жалпы баланста кҥкіртті және жоғары кҥкіртті мҧнайлардың ҥлесінің ҥздіксіз ӛсуіне; 

- табиғатты қорғауға және тауарлы мҧнай ӛнімдерінің сапасына талаптың ӛсуіне; 

- шикізатты алдын ала терең гидроасылдандыруды талап ететін активті және талғамды катализаторларды 

қолданатын каталитикалық процестердің жетілдіруіне; 

- мҧнайды терең ӛңдеуді одан әрі жҥргізе беру қажеттігіне [1]. 

Шикізатты алдын ала терең гидроасылдандыруды ӛндірісте гидрогенизациялық процестер кӛмегімен 

ӛткізеді. 

Гидрогенизациялық процестерге мыналар жатады: 

отын және май фракцияларын шикізаттағы гетероқосылыстады бӛліп алу мақсатында гидротазалау, ал 

режим қатаңдау болған жағдайда ароматикалық кӛмірсутектерді нафтендерге дейін (керосин мен дизель 

фракциялары қатысты) гидрлеу; 

ауыр мҧнай қалдықтарын аз кҥкіртті қазан отынын немесе оны келешекте терең ӛңдеу шикізатын 

(мысалы, каталитикалық крекингтің) дайындау мақсатында гидрокҥкіртсіздендіру; 

вакуум газойльдері мен ауыр мҧнай қалдықтарын гидрокрекингтеу – мҧнай ӛңдеуді тереңдетуші және 

қозғалтқыш отын қорын ҧлғайтуға арналған процесс. 

Гидрогенизациялық процестер арасында гидрокрекинг – ең терең жҥретін процесс.  

Гидрокрекинг – бензин, дизельдік және реактивті отындар, жағармай шикізатін алу ҥшін жағар майларды 

және т.б. ӛндіру ҥшін вакуумды газойльді немесе деасфальтизатты қайта ӛңдеу процесі болып табылады. 

Мақсаты - ауыр шикізатты сутегі қатысуымен катализатор арқылы ыдыратып қосымша ашық мҧнай ӛнімдер 

алу. 

Гидрокрекингте каталитикалық крекинг процесіне тән реакциялар гидрлеу реакцияларымен бірігеді. Бҧл 

шикізатқа да, мақсатты ӛнімдерге де тиімді процесс. Ауыр бензин, тура айдау, каталитикалық крекинг, кокстеу 

газойльдері сияқты дистиллятты фракциялармен қатар, қалдық ӛнімдерді де гидрокрекинглеуге болады [2]. 

Гидрокрекинг барысында тӛмендегі процестер жҥзеге асырылады: 

шикізаттың қҧрамынан кҥкірт пен азоты бар қоспалар шығарылады; 

кӛмірсутектердің ҥлкен молекулалары кіші молекулаларға дейін ыдырайды; 

қанықпаған кӛмірсутектер сутекпен қанықтырылады [3].  

Гидрокрекинг дамыған сайын осы процесте қолданатын шикізаттың фракциялық қҧрамының ауырлану 

қҧбылысы байқалады. Гидрокрекингте алынатын тауарлы ӛнімдер жоғары сапалылығымен ерекшеленеді. Ол 

қалыпты парафинді кӛмірсутектерді изомерлеу процесімен тҥсіндіріледі, соған байланысты отындардың қату 

температурасы тӛмендейді. Гидрокрекингтен кейінгі қалдық бір кезеңді ҥдеріске қарағанда, анағҧрлым 

тереңірек ӛңдеуден ӛтеді. Оның қҧрамында кҥкірт пен азоттың мӛлшері ӛте аз болады, қанықпаған 

кӛмірсутектердің мӛлшері де айтарлықтай тӛмен, ал тҧтқырлық индексі жоғары, бҧл осы ӛнімді II және III 

топтағы жоғары сапалы майлар ӛндірісіне арналған шикізат ретінде одан әрі қолдануға мҥмкіндік береді. 

Гидрокрекинг ӛнімдерінің сипаттамалары ӛте кҥшті деңгейде катализатордың қасиеттерімен, оның 

гидрленуімен және қышқылдық белсенділігімен анықталады.  

Гидрокрекинг шикізаттың қасиетіне және процестің мәніне байланысты бір немесе екі сатыда іске 

асырылады. Бірінші сатыда шикізаттың молекуларлық массасы біршамаға тӛмендейді және оның сутегімен 

қанығуы жҥреді, және толығымен немесе ішінара гетероатомдар жойылады. Екінші сатыда дайындалған 

шикізат сутегінің қысымымен қызмет мерзімі ҧзақ стационарлы катализаторларда терең крекингке ҧшырайды.  

Шикізаттың ӛзгеруі гидрокрекинг жағдайында белгілі бағыттарда жҥреді. Біріншіден гидрогенолизге 

гетероатомды қосылыстар ҧшырап су (H2O), аммиак (NH3) және кҥкіртсутек (H2S) қосылыстар кҥйінде тҥзіледі. 

Бір мезгілді шектеусіз кӛмірсутектердің гидрлену процесі жҥреді [4,5]: 

- СН2 – СН = СН – СН2 - + Н2 → - СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – 

Нафтенді циклдер изомерленіп ыдырайды: 
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Жоғары гидрленуші және тӛмен қышқылды активтілігі болатын катализаторларда ароматты сақиналары 

қанығады. Конденсирленген ароматты сақиналардың гидрленуі әр бір сатыда жылдамдығы тӛмендеп жҥйелі 

тҥрде жҥреді: 

 
Арендердің жҥйелі тҥрде гидрленуімен бірге шектелген сақиналар ыдырауы және алкилді арендердің 

тҥзілуі мҥмкін: 

 
Алкандар изомерлену және ыдырау реакцияларға ҧшырайды. Крекинг кезінде тҥзілген олефиндер бір 

бірімен қосылып парафиндер тҥзіледі. Қос байланыстардың қанығуынан изопарафиндер тҥзіледі.  

Жҧмыс режимі және активті катализаторларды таңдағанда жоғарыда аталған кез келген реакциялардың 

басымдылығын, кӛмірсутектерді мақсатты ӛнімдерге айналдыру талғамдылығын арттыруға жағдай туғызуға 

болады. 

Гидрокрекинг пен каталитикалық крекинг арасындағы негізгі айырмашылықтар парафиндердің жалпы 

қайта ӛңдеуі гидрокрекинг процесінде каталитикалық крекингке қарағанда жоғары. Бҧл гидрокрекинг 

катализаторларының гидро-дегидрогенді орталықтарында алкендердің оңай тҥзілуіне байланысты болады. 

Нәтижесінде, тізбектің механизмінің ең баяу және энергия сыйымдылықты сатысы - тізбекті қосуға негізделген 

- сутексіз каталитикалық крекингке қарағанда гидрокрекинг кезінде тезірек жҥреді. Гидрокрекинг 

катализаторлары іс жҥзінде кокстелмейді, ӛйткені алкендер жылдам гидрогенизациядан ӛтіп, полимерлену мен 

тығыздалу ӛнімдерін тҥзумен ӛтетін тҥрленулерге ҧшырап ҥлгермейді. 

Гидрогенизациялық процестердің катализаторларын ҥш топқа бӛлуге болады [6]: 

тӛмен температураларда іске асатын  қанықпаған және ароматты кӛмірсутектерді қанықтыру 

реакцияларында қолданатын таза тҥрінде немесе тасымалғыштағы металдар (платина, палладий, никель); 

шикізатта катализатор уы (әсіресе кҥкірт) болып табылатын қоспалар болмау керек; 

потенциалды катализаторлық улар қатысында қанықтырушы гидрлеу реакцияларында негізінен 

қолданатын қышқылдың тасымалғыштағы (алюминий, магний оксидтері немесе кизель бурда) металдардың 

сульфидтері және оксидтері (олардың коспалары болуы мҥмкін); 

гидроизомерлеу және гидрокрекинг реакциясын ӛткізуге қолданатын қышқыл тасымалғыштағы 

(аломосиликатта, магнийсиликатта, алюминий оксидінде немесе активті балшықта) металдардың оксидтері 

және сульфидтері (олардың біріккен тҥрлері мҥмкін).  

Жоғарыда айтылғандай каталитикалық активті металдардың кӛпшілігі периодтық жҥйенің VІ- және VІІІ- 

топ элементтері (хром, модибден, вольфрам, темір, кобальт, никель, платина және палладий) болып келеді. 

Кейбір жағдайларда бҧл металдардың сульфидтері және оксидтері бос кҥйінде (тасымалдағышсыз) қышқыл 

қасиеттерін анықтайды. Гидроизомерлеу, гидрокрекинг реакцияларында және еселі байланыстарын қанықтыру 

қабілеті бар вольфрам дисульфиді оған мысал бола алады. Кҥкірт қҧрамды қосылыстар кез келген шикізатта 

қатысатын болғандықтан, кҥкірт тҧрақты катализаторларды - металл сульфидтерін қолданған дҧрыс. Қазіргі 

процестердің кӛпшілігінде катализаторлар ретінде борпылдақ тасымалғышта (алюминий оксиді) молибденмен 

әр тҥрлі қатынаста араласқан кобальт немесе никельді қолданады. Кейде сульфидті никельвольфрамды 

катализаторды қолданады.  

Гидрокрекингтің бір қатар процестерінде тасымалғыш ретінде цеолиттерді (молекулалық елеуіштер) 

қолданады. Жоғарыда айтылғандардың орнына гидрлеуші компонент қызметін кейде палладий атқарады. 

Цеолитті қолданғанда гидрлеуші активтілігін цеолит торына натрийдің орнына (иондық алмасу) енгізетін 

каталитикалық активті металдың мӛлшерін ӛзгерту арқылы гидрлеуші активтілігін реттеуге болады. Тҧндыру 

арқылы сіңдірілетін палладий атомдық ӛлшемді бӛлшектер ретінде таралады. Бҧл ерекше белгілі дәрежеде 

ауыр шикізаттан каталитикалық улардың (кҥкірт- ,азоторганикалық қосылыстар) әсерін тӛмендетеді және 

процесті тӛмен температураларда ӛткізуге мҥмкіндік береді. 

Гидрокрекингтің оптималды температурасы 300-425
0
С аралығында. Тӛмендеу температурада реакция 

баяу жҥреді. Жоғары температурада кокс тҥзілу процестер жҥріп реакцияның ықтималдығын тӛмендетеді. Одан 

басқа жоғары температурада ыдырау процестері жылдамдатылады да жеңіл фракциялардың және газдың 

шығымын арттырады [6].  

Гидрокрекингті іс жҥзінде 400-450
0
С температурада және 3-10МПа қысымда жҥргізеді.  

Қорыта келгенде, қазіргі заманғы мҧнай ӛңдеу ӛнеркәсібінің актуалды мәселелерінің бірі мҧнай және 

мҧнай ӛнімдерін ӛңдеуді тереңдету, мҧнай ӛнімдерінің сапасын арттыру, сонымен қатар моторлық отындар 

ӛндірісіне қалдықсыз және экологиялық таза технологиялар жобалау болып табылады, сондықтан гидрокрекинг 

қондырғысы мҧнай ӛнімдерін екіншілік ӛңдеу процестерінің ішінде негізгі қондырғылардың бірі болып 
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табылады, ӛйткені кҥкіртті аралық фракциялардан тӛмен кҥкіртті дизельдік отындар мен қосымша мӛлшерде 

гидрокрекинг бензині мен газын алуға мҥмкіндік береді.  
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ПРОФЕССОР Қ.Қ.ЖҦБАНОВ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ЛАТЫН ӘЛІПБИІ ЖӚНІНДЕ 

 

Зиноллаева А.Қ.  

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті  

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне кӛшіру жҧмыстарын 

бастауымыз керек. Біз бҧл мәселеге неғҧрлым дәйектілік қажеттігін терең тҥсініп, байыппен қарап келеміз және 

оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мҧқият дайындалдық» деп айтқан еді. 1929 жылғы 7 тамызда КСРО 

Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа 

әліпби – «Біртҧтас тҥркі алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу 

ҥлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада 

«Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге кӛшіру туралы» заң 

қабылданды [1]. Сондай-ақ, Елбасымыз ӛзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет ӛз тарапынан 

мемлекеттік тілдің позициясын нығайту ҥшін кӛп жҧмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жӛніндегі 

кешенді шараларды жҥзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, 

латын әліпбиіне кӛшіруге кірісуіміз керек. Бҧл – ҧлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих 

бедерінде біз мҧндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға 

тиіспіз және бҧл әлеммен бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, 

ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп латын әліпбиіне кӛшудің қажеттілігін атап ӛтті 

[2]. 

Латын графикасы мәселелерін ғылыми тҧрғыда қарастырып, қалыпқа тҥсіруде қазақ тілші-ғалымдары 

А.Байтҧрсынов, Н.Уәлиҧлы, Т.Шонанҧлы, С.Аманжолов тәрізді зерттеушілердің жазылған еңбектерінің рӛлі 

ӛте зор. Солардың бел ортасында жҥрген зерттеушілердің бірі емес, бірегейі – Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов. 

Ол осы мәселемен шҧғылдана келе ҥлкен-ҥлкен жиындарда бірнеше баяндамалар жасап, әлденеше мақалалар 

да жазды. Қазіргі қазақ графикасы мен әліпбиіндегі әріп-дыбыс қатынасы, емле принциптері, кірме сӛздердің 

орфографиясы, кірме сӛздерге қосымша жалғану қағидалары алдыңғы мектептен ӛзгеше бағыт алды десек, ол 

негізінен Қ.Жҧбанов кӛзқарастарының ӛміршеңдігі мен ҧсынған пікірлерінің қолдау табуына байланысты қайта 

қолға алынды.1922 жылы Бакуде іргесі қаланған Жаңа тҥркі (латын) алфавиті комитеті 1924 жылы КСРО 

Орталық Атқару Комитеті жанындағы Бҥкілодақтық жаңа әліп (алфавит) кіндік комитеті (ВЦКНА) болып қайта 

қҧрылды. Академик Ахмет Жҧбанов ағасы жӛніндегі ӛз естелігінде «Жаңа әліп кіндік комитетінің 1925 жылы 

Мәскеуде ӛткен мәжілісіне Қҧдайберген де қатысты», – деп жазады.Профессор Қ.Жҧбановтың «Жаңа әліпті алу 

мәселесі туралы» деген тақырыптағы баяндамасы «Еңбекші қазақ» газетінің 1928 жылғы 291- нӛмірінде 

жарияланды. Қазақ әліпбиі мен орфографиясы мәселелеріне бел шеше кіріскен Қ.Жҧбанов осы бағытта ӛнімді 

еңбек етті [3, 169]. Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент Н.А.Садуақас латын алфавиті жӛніндегі еңбегінде тӛмендегідей ерекше дерек келтіреді. Тӛл 

дыбыстарымыздан тек «ә» және «ө» дыбыстарына ғана, ал кірме «ф», «в», «х», «h» дыбыстарын жазғанда 

дәйекші қолданылатын болады. Ал бҧл дәйекшілер кейде қойылмай қалатын кезде де қазақтың тӛл сӛздеріне 

нҧқсан келмейді. Мысалы, «P‟ p‟» - [ф] деп жазғанда дәйекші қалып қойса, оны «ф» емес, «п» деп (фабрика-

пабрика), Q’ q’ - [h] деп жазғанда дәйекші қалып қойса, оны «h» емес, «қ» (жиhаз-жиқаз) деп, ал «B‟b„»- [в] 

дыбысын (вагон-бәгӛн) «б» деп айтады. Әліпбидегі «Vv»- [й, и] мен «W w»- [у] қазақ-орыс тілдеріндегі сӛздерге 

бірдей алынады. Латын-ағылшынның айтуына сай келмесе де, әліпбидегі мынадай тӛрт қана дыбыстың «F f» -

[ү], «X x»- [ң], «V v», - [й, и] , «Hh» -[ғ] сияқты берілуіне жҧртшылық ҥйренуі тиіс болады. Осы тӛрт дыбысты 

меңгерсек, қазақ тілінің табиғатына сай әліпбиіміз болады, дәйекші де азаяды, кірме сӛздердегі ӛзге дыбыстар 

да қазақ тіліне қарай бейімделіп тҧрады [4,16-21].Ғалым Қ.Жҧбанов «Қазақ алфавитін реформалау жобасына» 

деген еңбегінде қазақ әліпбиінің кемшіліктерін тап басып кӛрсетіп, оны жоюдың жолдарын ҧсынып, тіпті қазақ 
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тілінде шетел сӛздерін енгізудің қажетті шарттарын да белгілесе, «Қазақ тілінің емлесін ӛзгерту жайлы» атты 

еңбегінде қазақ тілінің емлесін ӛзгертуге қойылатын ең бірінші және басты талап – оны барынша қалың 

кӛпшілікке ҧғынықты, меңгеруге жеңіл ету деп кӛрсетеді. Алайда орфографияны жеңіл жасаймыз деп, 

жадағайлатып жіберілгенін, соның нәтижесінде бір сӛзді бірнеше нҧсқада жазуға жол берілгенін сынады. 

Әсіресе орыс тілінен енген және орыс тілі арқылы енген халықаралық терминдерді жазу барысындағы 

әркелкілікті кӛрсетеді. Мысалы, pәnetijke, revolutsija, qijmija тәрізді терминдердің жазылуындағы ала-

қҧлалықты талдай келе, бҧлардың себептерін іздестіріп, оларды болдырмау тетігін қарастырады [3, 170].1933 

жылдан бастап емлені ӛзгертуге байланысты ҧсыныстар беріле бастайды. Алғашқы жобаны Қ.Жҧбанов 

ҧсынды. Ғалым ҧсынған әліпбиде 24 әріп, бір дәйекші болды. а-, b-, с-, k- , q-, l- , r-, s-, m-, d-, n- , t- , е-, ң- , u-, g-

, х-, у-, һ-, о-, z- , і-, ь-, р- < п‟>.  Қ.Жҧбанов f, h, х әріптері кірме сӛздерде ғана емес, Оңтҥстік Қазақстан 

қазақтарының тілінде бар дыбыс және келешекте тілдің термин (1934) сӛздермен баю мҥмкіншілігін ескерсек, 

бҧл әріптерден бас тарта алмаймыз және ӛзге тҥркі халықтарының әліпбиімен бірдейлестіру ҥшін бҧл ҥш әріпті 

әліпбиге енгізу керек деді. Pravda, avarie, vьmpel, fabrik, fakt сӛздерін b, p әріптерімен таңбалаудың қиындығын 

айтты. Giremәpon, Meknijke, Qarkop, sabet сӛздерінің әртҥрлі орфограммаланып кеткенін жазды. 1936 жылы ―һ 

әрпі әліпбиде болғанмен, қазақ сӛздерінде ҧшырап жарымайды, тек одағайларда кездеседі‖ деп, әліпби 

қҧрамынан ө, ә, j (й) және с таңбаларын шығарып, һ әрпін фонемасына беруді ҧсынады. Ал j-ді і дауысты 

дыбыс әрпімен, v-ны u-мен беруге болады дейді. Сӛздің жіңішкелігіне дәйекшеден басқа і, к, g әріптері де 

қарақшы (маркер) бола алатынын кӛрсетеді. Сонда Қ.Жҧбановтың әліпби қҧрамынан алып тастауға болады 

деген таңбалары мыналар болды: ө, ә, j, ғ, v. Және ұу, үу, ый, ій қосар таңбаларының орнына бір таңба алуды, 

дәйекше қызметін пайдалануды ҧсынады. Қазақ-латын графикасының кемшілігі деп, ―сызылған‖ ө, ―қҧйрықты‖ 

з, ŋ, ―аударылған‖ е (ә), ―созылған‖ g (q), ―белі сызылған‖ z таңбаларын атайды. 1929 жылы емледе тек кірме 

сӛздердің жазылуында ала- қҧлалық бар, ал тӛл сӛздердің емлесі мінсіз деген пікірлердің дҧрыс еместігін осы 

мысалдардан да кӛруге болады дейді ғалым. Емле ережесінің аз болуы емленің жақсылығын емес, кемшілігін 

кӛрсетеді.  

Қазақ тілі фонемалар санын анықтауда һ дыбысы одағайларда болғанмен, қазақ сӛздерінде жоқ, ал 

одағайларда кездесетін дыбыстың неше бір саны бар, сондықтан бҧл фоно-морф негізгі емес деп табады 

Қ.Жҧбанов. Сӛйтіп, қазақ әліпбиінің дәйекше қызметі бар мынадай жо- басын ҧсынады: 1 Aa  2 Bb 3 Cc  4 Dd   

5 Ee 6 Gg  7 Hh  8 Іi  9 Kk  10 Ll 11 Mm 12 Nn 13 Ңң 14 Oo 15 Pp  16 Qq 17 Rr 18 Ss 19 Tt 20 Ŭ 21 Yy 22 Xx 23 Zz  

24 Ьь. Қ.Жҧбанов пленумның мақсаты бір жазуды негіз етіп анықтау болмау керек, ешбір жазу басқа тілдің 

жазуымен ыңғайласа алмайды, әзірбайжандр q, k әріптерінің мағынасын ӛзгертіп жіберді деді. Және бір-біріне 

саяси, экономикалық, мәдени жақындығы бар тілдер бір унификация жасау керек, жаппай бірлестіру 

болмайтын іс деді. А.Н.Самойлович қазақ жазуы -ны с-мен берді, себебі, с – унификацияланған әліпбиде -ны 

береді деді [5, 260-262].  

Сӛйтіп қорыта айтқанда, латын әліпбиі – әлемдегі ең танымал жазулардың бірі. Сондықтан оның 

болашағы зор. Дамыған елдердің кӛшінен қалмай ілесе отырып, озық мемлекеттердің қатарына ілессін десек 

қолдау кӛрсеткеніміз жӛн. Латын графикасына кӛшу қазақ халқына серпіліс болумен қатар, ол латын 

графикасын қабылдаған елдердің тілін, мәдениетін тҥсінуге, ҧғынуға және сол тілдерді қиындықсыз меңгеруге 

де жол ашатыны анық. 
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В последние несколько лет тяжело было всему бизнесу, но особенно кризис ударил по логистической 

отрасли. Многие компании переориентировались на внутренние заказы из-за снижения объемов 

международной перевозки.  

Выросли расходы на топливо и транспортное обслуживание. 

Основная задача логистики - выстроить эффективную систему поставки. Согласно набирающей обороты 

стратегии lean-логистики «Бережливая логистика» во многих компаниях все процессы, происходящие в 
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цепочке поставок, являются потерями, а цель ведущих игроков ритейла и производственных компаний - эти 

потери минимизировать или устранить. 

Цель «Бережливой логистики» – выполнять логистические операции, используя меньше каждого вида 

ресурсов: персонала, оборудования и других основных средств, запасов, времени и т.д. Для выполнения целей 

«Бережливой логистики» предприятия организуют эффективный поток ресурсов, исключающий отходы и 

переделки, обеспечивающий снижение времени выполнения заказов  минимизацию уровней запасов и общих 

затрат.  

Первым шагом к lean-логистике является оптимизация затрат. Большинство респондентов считают, что 

снижение расходов и дальше поможет повысить рентабельность деятельности. 

Также эксперты считают внедрение технологий одним из самых эффективных методов повышения 

рентабельности бизнеса. Сегодня технологии трансформируют практически каждую отрасль – от отдельного 

бизнеса и такси до сельского хозяйства. Наконец, дошли до логистики. 

В логистике почти ничего не менялось десятки лет из-за сложности и непрозрачности процессов. Но 

перемены не ждут, пока логистические операторы адаптируются. [1] 

Для того чтобы улучшить качество предоставляемых услуг и перейти на само вызов, а это значит 

сокращение персонала и ускорение доставки, мы можем последовать примеру одной из самых крупных 

логистических компаний в мире «Amazon Logistics». 

Дрон – беспилотный летательный аппарат (или самодвижущийся нелетающий аппарат схожего типа 

действия). Дроны выполняют по большей части разведывательную функцию. Они могут двигаться в 

небезопасных для человека условиях, они достаточно автономны, чтобы долгое время оставаться без 

поддержки (например, беспилотники заряжаются от солнца), их само ценность в отсутствии человека-пилота 

приближается к нулю. В будущем дроны смогут выполнять массу полезных функций: мониторинг погодных 

условий и территории, быстрая доставка нужных грузов, ведение боевых действий без необходимости 

включения человеческих единиц и другое. 

Amazon не раз заявляла о том, что хочет использовать мобильные воздушные дроны для доставки 

товаров покупателям. Дроны Amazon снабжены транспортной этикеткой, которая включает в себя встроенный 

парашют. Внешне этикетка (shipping label) выглядит как самая обычная, однако под ней спрятан небольшой 

раскладывающийся парашют с восемью стропами. Конструкция предназначена для того, чтобы «обеспечить 

доставку пакетов с помощью беспилотных летательных аппаратов или других воздушных транспортных 

средств». Этикетка с парашютом может быть снабжена датчиками, которые позволяют убедиться, что пакет 

попадает в зону посадки и даже амортизатором, если груз будет слишком тяжелым. Изображения в патентном 

файле предполагают, что новые транспортные метки могут быть наклеены на любую упаковку, в связи с тем, 

что, по мнению Amazon доставка дронов станет более распространенным методом. На парашюте можно 

разместить любую информацию: штрих-коды, QR-коды, адреса доставки и т.д. 

Парашюты могут быть разных форм и размеров, и Amazon может использовать несколько транспортных 

наклеек с парашютами, чтобы спускать более тяжелые. Пакет с посылкой будет прикрепляться к дрону 

шнурами, которые в момент спуска будут выдергивать этикетку, открывая парашют. 

Кроме того, Amazon запатентовала строительство док-станций для дронов на фонарях и лоббирует 

разрешение доставки беспилотными летательными аппаратами – и уже за пределами США. Так, недавно 

английское правительство разрешило Amazon тестировать свои беспилотники в Туманном Альбионе, правда, 

только в определенных местах. 

Стать первыми клиентами Amazon, получившими заказ на дроне, посчастливилось двум британцам. 

Беспилотник Prime Air доставил двум соседям из Кембриджа (Великобритания) медиа-стик и мешок попкорна, 

приземлившись в саду одного из клиентов. Решение о тестировании дронов-доставщиков не в родных 

Штатах, а в Британии руководство Amazon приняло ввиду более благоприятных регулирующих норм в 

этой стране. 

В 2016 году эта возможность была доступна только клиентам из Великобритании, которые имеют 

огромные сады и живут поблизости от распределительных центров Amazon. Кроме того, дроны данной 

компании могут доставлять только те посылки, которые весят меньше 2.6 кг, при этом летать они 

способны лишь при установлении благоприятных погодных условий. [2] 

Норвежская компания Griff Aviation, занимающаяся проектированием и разработкой дронов, 

представила новую серию беспилотников, которые с лѐгкостью может поднять в воздух одного или даже двоих 

людей. Первая модель серии получила название Griff 300. Дрон снабжѐн восемью большими пропеллерами, а 

вместе с оснасткой он весит чуть больше 75 килограммов. Но при этом он способен поднять в воздух до 225 

килограмм дополнительного груза и проработать с такой нагрузкой до 45 минут. 

Дрон управляется дистанционно со специального наземного пульта. За дополнительную плату 

производитель устанавливает на беспилотник специальную мобильную станцию, которая позволит оператору 

контролировать его полѐт от первого лица. Помимо этого, на дрон также можно установить ряд других 

дополнительных функций по желанию заказчика. Например, оборудование для поисковых или даже пожарных 

работ. Это делает дрон по-настоящему полезным устройством для различных специальных служб. 

В данный момент норвежская компания работает над ещѐ более мощной версией беспилотника, которая 

сможет поднимать в воздух до 800 килограммов груза. И на этом инженеры останавливаться не собираются. В 

будущем они планируют поднимать планку грузоподъѐмности всѐ выше и выше. [3] 
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Постараемся рассмотреть плюсы и минусы такой доставки, а так же саму возможность ее реализации. 

Несомненным плюсом такого вида доставки является скорость. Время доставки может составить 10 минут на 

расстояние до 3км, если учитывать, что это расстояние почти по прямой, с учетом облета высоких препятствий. 

Дрону не нужно прокладывать путь по дорогам, учитывать пробки. Однако тут же кроется и основной минус – 

максимальная дальность полета – 5 км, а время в воздухе – 45 минут. Что исключает быструю доставку в 

удаленные районы мегаполисов без наличия перехватывающих станций, что, несомненно, увеличит время и 

стоимость доставки. Так же не стоит забывать и о таких факторах, как метеоусловия и запрещенные к полетам 

зоны, а так же, районы высокоэтажной или хаотичной застройки, с проброшенной тут и там оптикой, силовыми 

и прочими кабелями, где дрону придется самому прокладывать маршрут, что должно увеличить время 

доставки. И если все же дрон и научится прокладывать маршрут, исходя из перечисленных условий, то все 

равно время автономной работы пока оставляет желать лучшего. Так же не стоит забывать, что для каждого 

такого дрона, работающего на постоянной основе, потребуется разрешение авиационных властей на полеты. Но 

все проблемы решаемы, раньше ведь письма и вовсе доставляли голуби, и достаточно успешно. И если 

получится увеличить время автономной работы дрона, а так же решить проблемы с навигацией и 

безопасностью, то это может стать отличной альтернативой пешим курьерам. 

Использованные литературы 

1. https://studme.org/41425/logistika/chistye_logisticheskie_strategii  

2. http://emagnat.ru/amazon-air-drone-delivery.html  

3.https://hi-news.ru/technology/novyj-norvezhskij-dron-sposoben-s-lyogkostyu-transportirovat-lyudej.html  

 

Научный руководитель: Ордабаева Г.М. 

 

 

КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ БІЛІМДЕРІН БАҒАЛАУ РЕЙТІНГТІК ЖҤЙЕСІН 

АВТОМАТТАНДЫРУ 

 

Искакова Г.М. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мақалада қазіргі кездегі ӛзекті мәселелердің бірі болып табылатын- кәсіптік орта білім беретін оқу 

орындарындағы студенттердің білімдерін автоматтандырылған рейтингтік бағалау жҥйесі сипатталған. Бҧл 

жҥйе MySQL МҚБЖ-де қҧрылған. Мақалада автоматтандырылған рейтингтік бағалау жҥйесінің негізгі 

параметрлері мен функциялары ҧсынылған. 

Қазіргі уақытта кӛптеген ҧйымдар ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жҧмыс процесін 

автоматтандыруға және электронды ақпаратты пайдалануға тырысуда. Кӛптеген аспектілер бизнес-

процесстерді автоматтандыру жҥйесі, қызметкерлерді есепке алу, тауарлық есепке алу, бухгалтерлік есеп және 

білім беру ҥдерісін тікелей қамтамасыз ететін  ақпараттық жҥйелер сияқты қосалқы технологиялармен 

қамтылады.  

Автоматтандырылған ақпараттық жҥйелерді пайдалану тҥрлі материалдық және материалдық емес 

ресурстарды іздеу, алу, сақтау, айырбастауға кететін уақытты, материалды және жеке шығындарды қысқартуы 

мҥмкін береді[1]. 

Қазіргі кезде мектептерде электронды журналдар мен кҥнделіктер кеңінен қолданылады. Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің  «Қазақстан Республикасы білім беру ҧйымдарының 

оқушыларына арналған электронды журналдар мен кҥнделіктердің бірыңғай ақпараттық жҥйесі» жобасын 

пилоттық енгізу туралы бҧйрығы қабылданған болатын[2]. Бағдарламалық кешендердің ҥлкен саны мектеп 

журналдарын және кҥнделіктерді ӛткізуге мҥмкіндік береді. Алайда, кӛптеген жоғары оқу орындары мен 

кәсіптік орта білім беру орталарында бҧл тәжірибе әлі толық орындалмады, бірақ бҧл қажеттілік туындап отыр. 

Қазіргі кезде жоғары оқу орындары мен кәсіптік орта білім беру орталарында студенттердің білім 

сапасын бағалау талап етіледі. Осыған байланысты, осы мақаланың тақырыбы қызмет саласы біліммен 

байланысты адамдар ҥшін пайдалы әрі ӛзекті болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты кәсіптік орта білім беру орталарында студенттердің білімін бағалауды талдау және ӛз 

бағдарламалық жасақтамамды әзірлеу болып табылады. 

Бҧл мақалада орта білім саласындағы студенттердің білімін бақылауды жетілдіру мәселесі қаралады. 

Студенттердің білімін қадағалау ҥшін студенттердің ҥлгерім рейтингін жҥргізу керек. Студенттердің білімдерін 

рейтингтік бағалау жҥйесін автоматтандыру еңбек және уақыт шығындарын азайтуға мҥмкіндік береді. 

Мақалада рейтингтік жҥйе негізінде студенттердің білімін бағалауға арналған бағдарламалық жасақтаманың 

қҧру ерекшелітері қарастырылған.  

Бағдарламалық жасақтаманың обьектісі ретінде оқу барысындағы студенттердің рейтингтік бағалары 

болып саналады. Жҥйенің субьектісі ретінде оқытушы қҧрамы мен студенттер болып табылады. 

Пайдаланушылар ҥш топқа бӛлінеді - студент, мҧғалім және жҥйенің функционалдығына қол жетімді 

администратор. 

Тиімді рейтингтік бағалау жҥйесі басқаруға қабілетті болу керек, сонымен қатар қолдануға ыңғайлы 

болуы тиіс. 
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Негізгі функциялары:  

оқытушылар, студенттер, мамандықтар, топтар, пәндерді енгізу және редакциялау; 

мҧғалім-мамандық-пән байланысын орнату; 

бақылау жҧмыстарын  жҥргізу; 

бақылау жҧмыстары мен рейтинг бойынша есеп беру; 

қосымша функциялар. 

Мҧғалімдерді, студенттерді, мамандықтарды, топтарды, пәндерді енгізу және редакциялау функциясы 

администраторға ғана қол жетімді. Оны орындау барысында әрбір мҧғалім, студент, мамандық, пән бойынша 

мәліметтер енгізіледі. Бҧл функцияның ерекшелігі - әрбір оқытушының кафедраға тиесілігін ескеру, 

мамандықтар, топтар, пәндердің сақталуын ескеру. 

Мҧғалім-мамандық-пән байланысын орнату жҥйенің маңызды функцияларының бірі болып табылады. 

Ол тек администратор ҥшін ғана қолжетімді және жҥйе субъектілерін біріктіреді. Мҧнда мәліметтерді енгізу 

және есеп беруді ҧйымдастыру негізінде бірегей бір тәртіп қҧрылады. 

Бақылау жҧмыстарын тек оқытушы жҥргізе алады және де оның тҥрі, кҥні, бағасы, сонымен қатар 

қосымша ақпараттар анықталады.  

Студенттердің білімдерін рейтингтік бағалау жҥйесінің қосымша функцияларына  қолжетімділікті 

шектеу, жаңалықтар арнасы  және т.б. жатады. 

Бҧл әзірленген бағдарламалық жасақтама тек бағалары бар мәліметтер қоры ғана емес, сонымен қатар ол 

мҧғалімнің жеке кабинетіне қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Онда ол ӛзі туралы толық ақпарат, ӛзінің 

топтарын, пәндерін қарай алады. Жасақтама кез-келген мҧғалімге кӛмектесетін қуатты қҧрал болып табылатын 

ҧйымдастырушы ретінде жҧмыс істейді. 

Бҧл бағдарламалық жасақтама студенттер ҥшін де тиімді. Осы жасақтаманы қолдану арқылы студенттер 

ӛздерінің бағаларын қадағалап отырады, осылайша ҥлгерімін жақсартуға мҥмкіндігі болады. Сонымен қатар, 

мҧғалімдікі сияқты жеке кабинетке қолжетімділік бар.  

Бағдарламалық ӛнімдер нарығын зерттеу жоғарғы және орта білім беретін оқу орындарында 

студенттердің білімін бағалауға арналған бағдарламалық ӛнімдердің  бар екенін кӛрсетті. Бірақ әр ӛнімнің ӛз 

ерекшеліктері бар. 

Бҧл бағдарламалық ӛнімді әзірлеуде MySql МҚБЖ таңдалынды. Сондай-ақ бағдарламалау ортасы 

ретінде Sublime Text таңдалды. 

My SQL – дҥние жҥзiнде ең кӛп қолданылатын, қайнары тегiн және ашық, реляцияланған мәлiметтер 

қоры жҥйеci. Cерверлiк бағдарлама ретiнде, бiрнеше қолданушыларға бiрнеше мәлiметтер қорын қолдануды 

қамтамаcыз етедi. Толық функционалды мәлiметтер қорын қажет ететiн, қайнары тегiн проекттер жиi My SQL-

ды қолданады. Cервердi коммерциялық проекттерде қолдану ҥшiн, қоcымша функциялармен ҧcынылатын 

бiрнеше нҧcқалары бар[3]. 

Sublime Text текстік редакторы бағдарламашылар арасында ең сҥйікті қҧралдың бірі болды. Әрине, 

кӛптеген пайдаланушылар онымен редактор ретінде ғана жҧмыс істейді, бірақ кеңейтілгендіктен, икемділіктен 

және жазбаша кодты (соның ішінде HTML) жазудың ыңғайлылығы арқасында бҧл бағдарлама тәжірибелі және 

жаңа бағдарламашылармен жоғары бағаланады. 

Осылайша, әзірленген бағдарлама кәсіптік орта білім беру орталарындағы   студенттердің жетістіктерін 

барынша ыңғайлы тҥрде қадағалауға мҥмкіндік береді. Нәтижесінде тҥсінікті интерфейсі бар, студенттерді 

есепке алатын және оларды бағалайтын, барлық оқу барысында студенттер мен мҧғалімдер туралы мәліметтер 

сақтауға мҥмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама қҧрылды. 
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Освоение Кашагана происходит в рамках соглашения о разделе продукции по Северному Каспию. 

Проект внедряет в жизнь Норд Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) выступая от имени семи признанных 

международных нефтяных компаний, обладающих огромным опытом и знаниями в геологоразведке. [3] 

Месторождение было обнаружено в год празднования 150-летия известного Мангыстауского поэта-

жырау XIX века – Кашагана Куржиманулы. Слово кашаган имеет перевод и означает черту характера – 

«норовистый, неуловимый» (чаще всего о животном). 
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Освоение Кашагана – это уникальное разрешение технических сложностей в условиях сурового климата 

и вопросов материально-технического обеспечения. Кашаган - крупнейшее нефтяное месторождение из 

открытых в мире за последние 40 лет. Геологические запасы нефти составляют 4.8 миллиардов тонн нефти. 

Ожидаемый максимальный уровень добычи нефти 1,5 миллиона баррелей в сутки. Коллектор высокого 

давления залегает на глубине 4 200 метров и занимает площадь 75 км в длину и 45 км в ширину. 

Месторождение содержит высоко парафинированную нефть с 15 %-м содержанием сероводорода. 

Индивидуальные характеристики Кашагана выводят промышленные параметры на новый уровень и требует 

проведения широкого комплекса мер предосторожности и вложения инвестиций для управления рисками 

безопасности.  

Запасы нефти Кашагана колеблются в широких пределах  1,5 – 10,5 млрд тонн. Из них на Восточный 

приходится от 1,1 до 8 млрд тонн, на Западный – до 2,5  млрд тонн и на Юго-Западный – 150 млн тонн. 

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8  млрд тонн нефти по данным казахстанских геологов. По 

данным оператора проекта общие нефтяные запасы составляют 38 млрд баррелей или 6 млрд тонн, из них 

извлекаемые – около 10 млрд баррелей. В Кашагане есть крупные запасы природного газа, более 1 трлн куб. 

метров. 

Месторождение Кашаган открыта 30 июня 2000 года скважиной «Восток-1». Западная часть Кашагана 

(западный Кашаган) открыт в 2001 году, Юго-Западный Кашаган – в 2003 году.  

Начало промышленной добычи неоднократно переносилось, в настоящий момент она объявлена на 

начало 2013 года. Разработка месторождения ведется в сложных геологических условиях: шельфовая зона, 

большие глубины залегания (до 4800 м), высокое пластовое давление (80 МПа), высокое содержание 

сероводорода (до 19 %).[3] 

Специфичный нефтяной коллектор не единственная сложность проекта, Северный Каспий 

характеризуется мелководьем, когда воды из за воздействия арктических температур скованны льдом на 

протяжении пяти месяцев в году. Удаленность Каспийского моря от промышленных центров усложняет 

перемещение и доставку технологического оборудования из за ограниченных возможностей водных путей, 

открытых для судоходства всего шесть месяцев в году. 

Масштаб и специфичность Кашаганского проекта не позволяют применять традиционного подхода к 

разработке нефтегазового месторождения. Для защиты то дрейфующих льдов технологические объекты 

устанавливают на искусственных островах, что делает схему освоения месторождения уникальной, за 

исключением первого этапа добычи почти 80 % не переработанного сернистого газа будет подвергнуто 

обратной закачке. 

На наземной установке комплексной переработке нефти и газа Болашак расположены в Западном Ескене 

Атырауской области запланирована переработка жидкости и газа. Для освоения месторождения намечены три 

последовательных этапа: 

На первом этапе опытно-промышленной разработки, пропускная способность достигнет уровня 450 

тыс.баррелей нефти в сутки. 

На втором этапе уровень, добычи до 1 млн.баррелей в сутки. 

На третьем, объем добычи должен будет достигнуть рубежа в 1,5 млн.баррелей в сутки.  

 

 
Рисунок 1.1 Расстояние до северной части Каспийского моря 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Реализация трех этапов будет проходить по единой концепции с применением искусственных островов 

для бурения скважин и технологических комплексов. Освоение месторождения начнется с восточной части, с 

последующим переходом к центральной и западной частям.  На этапе полного освоения предполагается 

задействовать с выше 240 скважин, более 30-ти автоматических буровых центров и нескольких 

эксплуатационных, технологических установок. 

Сегодня в рамках опытно-промышленной стадии проводятся строительные работы, последующие фазы 

находятся в стадии планирования. 

Кашаганский проект – это яркий пример применения ряда технологических инноваций. Наиболее 

важный из них, создание искусственных островов из песка  и природного известняка, который добывается в 

карьерах и доставляется к объектам на крупногабаритных баржах. Каждый остров локализован по периметру 

металлическими укреплениями, в маловероятном случаи разлива нефти, море и морское дно будут защищены 

герметичной мембраной, изготовленный из геотекстильного мембраны которым покрыта поверхность острова. 

 

 
Рисунок 1.2 Вид сверху комплекс D. 

 

Еще одним примером инновации является концепция применения предварительно собранных барж, 

укрепленных между анкерными сваями. Баржи собираются в различных частях мира и доставляются на Каспий 

через Волго-Донской канал. Для реализации такого сложного проекта внедрена оригинальная, операционная 

модель, контроль за всеми видами работ осуществляет Норд Каспиан Оперейтинг компании (НКОК) 

действующая от имени семи участников консорциума. НКОК отвечает за определение и управление общей 

стратегии проекта, планирования, координацию и интеграцию всех видов работ в рамках освоения 

Кашаганского месторождения. В соответствии с положениями операционной модели проведение работ 

делегированы четырем агентам НКОК: [4]  

Аджип ККО, отвечает за реализацию этапа один. 

Шелл Дивелопмент Казахстан, реализует этап два, при этом наземная часть работ проводится Аджип 

ККО. 

Шелл и Казмунайгаз будут совместно управлять производственным процессом. 

Эксон-Мобил, взял на себя буровые работы на втором этапе. 

Деятельность в рамках соглашении о разделе продукции в дополнение к нефтегазовой части 

предполагает широкие возможности для экономического развития Казахстана. 

Каспийское море особо чувствительная экологическая зона с большим разнообразием животного и 

растительного мира. Для предупреждения рисков НКОК регулярно обновляет отчеты по оценке воздействия на 

окружающую среду, обеспечивает внедрение систем и процедур для эффективного реагирования на 

незапланированные и нежелательные ситуации.  

Важными целями НКОК являются: содействие в сфере развития экономики республики Казахстан, 

повышение квалификационного уровня сотрудников, а также постоянное наращивание производственных 
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мощностей Казахстанских компании. Компанией выделяются значительные финансовые средства на 

строительство объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникации. За последние несколько 

лет в Атырауской и Мангистауской областях реализованы десятки подобных проектов. НКОК работая в тесном 

сотрудничестве с местными органами власти акцентирует внимание на долгосрочном сотрудничестве в данном 

направлении. Производственный цикл освоения Кашаганского месторождения насчитывает десятки лет. 

Согласно прогнозам в течении этого времени Казахстан получит миллиарды долларов дохода от проектов. 

НКОК рассматривает Кашаганский проект как превосходную возможность для стабильного развития и 

решение уникально технических задач, для соблюдения природоохранных требований  и реализации 

социальных проектов. Являясь частью казахстанского общества, НКОК настроено на преодолении различных 

сложностей и совместно со своим агентами и партнерами в рамках соглашении о разделе продукции по 

Северному Каспию ставит своей целью внести весомый вклад в развития промышленности, экономики и 

благосостояние граждан республики Казахстан 

Месторождение Кашаган находится в шельфовой зоне северо-восточной части Каспийского моря. 

Северо-восточная граница месторождения находится на расстоянии около 80 километрах от города Атырау.  

К территории деятельности компании Agip KCO относится участок акватории Каспийского моря в 

районе месторождения Кашаган и часть побережья Атырауской и Мангистауских областей, примыкающего к 

месторождению. Административными центрами этих областей соответственно являются города Атырау и 

Актау.  

Прибрежные зоны этих областей населены неравномерно. Сам по себе берег заселен слабо из-за 

недоступности территории и периодических наводнений. На заселенных территориях побережья плотность 

населения выше (6 человек на квадратный километр) чем в среднем по области (3-3,9 человека на квадратный 

километр). Относительно высокая плотность населения наблюдается в районе дельты реки Урал, где развито 

рыболовство. Более высокая плотность населения в нефтедобывающих районах областей. Благодаря 

промышленному развитию в регионе городское население обеих областей превалирует. 

Северный Каспий имеет определенные особенности, которые создают трудности недропользователю при 

обустройстве месторождения. Основные особенности следующие: 

Мелководье (глубина моря от 0 до 10 м); 

Трудно объяснимые изменения уровня моря (долговременные); 

Кратковременные штормы, вызывающие сгонно-нагонные явления; 

Установление ледового покрова в зимний период, подвижки и торошение льда; 

Высокое межсезонное изменение температуры; 

Наличие зон высокой биологической продуктивности, особенно в дельтах рек Волги и Урала, в зарослях 

тростника у северного побережья Каспийского моря и на обширных прибрежных мелководьях; 

Важные участки нереста, нагула и миграции различных видов рыб, включая ценные виды осетровых; 

Большое количество птиц, имеющих международное значение и использующих прилегающие участки 

побережья для гнездования в весенне-летний период, или мигрирующих через данный район весной и осенью; 

Большая популяция Каспийских тюленей, обитающих на данной территории с осени до начала весны и 

размножающихся на льду 

Существует два четко выраженных времени года. Летний период (май-октябрь), характеризующийся 

высокими температурами, и зимний период – низкими температурами, наличием льда , сплошного вблизи 

побережий, и с разрывами сплошного ледового покрытия на Восточном Кашагане, а также с участками чистой 

воды и движущихся льдов. Амплитуда средних дневных температур в районе размещения объектов составляет 

от +35до –23 
0
С. Экстремальный непостоянный диапазон температур составляет от +42      до –36 

0
С. 

Минимальное значение температуры морской воды, равное в среднем  –0,8 
0
С, наблюдается в феврале 

месяце. Максимальное значение температуры морской воды составляет +30,8 
0
С и наблюдается в июле месяце. 

Охлаждение моря начинается в конце августа – начале сентября месяца. Зимний ледовый покров сохраняется 

обычно с ноября по март месяцы. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 5-6 м/сек. С января по апрель месяцы отмечается наибольшая 

скорость ветра. По статистическим данным в году в среднем существует период, составляющий 30-40 дней, 

когда скорость ветра превышает 15 м/сек. 

Восточное побережье Северного Каспия суше, чем другие регионы Каспийского моря в силу слабого 

проникновения в данный район влажных воздушных масс с Атлантического океана, которые обеспечивают 

выпадение большинства осадков в регионе. За последние 50 лет средняя ежегодная норма осадков составила 

228 мм. Продолжительность выпадения осадков выше в зимние месяцы, в то время как общее количество 

осадков зимой минимально. Во время бурана количество сухих осадков (снега) может достигнуть больших 

значений. Летом дожди кратковременны, но отличаются большой интенсивностью выпадения осадков. 

В северо-восточной части Каспийского моря туманы наблюдаются в марте-апреле месяце вследствии 

притока более теплого воздуха с континента на более прохладную поверхность морской акватории. Средняя 

продолжительность тумана составляет 7-8 часов. 

Морское дно на контрактной территории месторождения в основном плоское и состоит из плавных 

склонов. Глубина воды по всей акватории северо-восточной части Каспийского моря не значительная и в 

основном постоянная. Глубина моря на территории, составляющей около 80% северо-восточной части 
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Каспийского моря, колеблется от 3,6 м до 4,8 м. Имеются отдельные участки на территории месторождения 

Западный Кашаган глубиной 7-8 м.  

Отмечены значительные труднообъяснимые долговременные колебания среднего уровня Каспийского 

моря. За период с 1875 по 1977 год уровень Каспийского моря упал почти на 3 м, а за период с 1977 по 1994 год 

уровень моря вырос на 2,4 м. За период с 1995 –1996 годы уровень моря снижался на 0,2 метра в год, а за 

период 1997-2001 годы остался практически неизменным. Средний сезонный уровень Каспийского моря 

колеблется. Летом уровень воды в среднем на 0,2 метра выше среднего уровня моря, а зимой – на 0,1 метра 

ниже среднего уровня и поверхность моря покрыта ледяным покровом. 

Астрономических приливов практически не существует. Имеет место колебания уровня воды моря, 

происходящее обычно в течении от 0,5 до нескольких суток, связанное с влиянием ветра. Внезапные падение 

или подъем уровней моря (подъем при юго-западном ветре, снижение при северо-восточном ветре) на 

территории месторождения Восточный Кашаган составляют 0,3-0,4 метра и происходят несколько раз в году.  

Высота волн находится в прямой зависимости от силы ветра, глубины моря, угла подхода ветра и 

рельефа морского дня. На территории месторождения Восточный Кашаган максимальная высота волны 

составляет 2 метра, а на территории месторождения Западный Кашаган, из-за увеличения глубины моря, высота 

волны составляет 3 метра. 

В течении зимнего периода с декабря по март месяцы северная часть Каспийского моря покрывается 

льдом. Толщина льда при обычной зиме составляет до 0,5 метра. При движении ледяного покрова, вызванного 

ветром, слои льда могут образовывать льдины большой толщины. Толщина движущихся льдин определяет 

максимальные нагрузки, которые они могут произвести на препятствия. Установка ледяного покрова 

предотвращает волнообразование. Однако, во время теплых зим возможны ледяные штормы, в которых 

частицы битого прибрежного льда несет по направлению к берегу.  

Месторождение Кашаган расположено в южной части Прикаспийской низменности, вмещающая порода 

представляет собой карбонатные осадки раннего и позднего каменноугольного периода. Исследования нижних 

горизонтов показали, что Кашаганский коллектор представляет собой единую углеводородную залежь, 

содержащую, по оценочным данным, 4,8 млрд. т нефти. Месторождение имеет большие размеры - оно занимает 

площадь 820 кв. Км (Рис 1.3). 

 
 

Рисунок 1.3 Структурная карта месторождения Кашаган 

 

Кашаган, как высокоамплитудное, рифогенное поднятие в подсолевом палеозойском комлексе 

Северного Каспия было обнаружено поисковыми сейсмическими работами советскими геофизиками в период 

1988 – 1991 гг. на морском продолжении Каратон-Тенгизской зоны поднятий. [5] 

Впоследствии оно было подтверждено исследованиями западных геофизических компаний, работавших 

по заказу правительства Казахстан. Первоначально выделенные в его составе массивы Кашаган, Кероглы и 

Нубар в период 1995 – 1999 гг. получили названия Кашаган Восточный, Западный и Юго-Западный 

соответственно. 

Разработка месторождения ведется в сложных геологических условиях: шельфовая зона, большие 

глубины залегания (до 5500 м), высокое пластовое давление (80 МПа), высокое содержание сероводорода (до 

19 %). 
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ГАЗДАРДЫ H2S ЖӘНЕ CO2-ДЕН ТАЗАЛАУ ПРОЦЕСІ 

 

Убайдуллаева Н.А., Канибаева А.С., Жамидулла А.М. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Табиғи және мҧнайға ілеспе, кӛмірсутек газдары отын және мҧнай химиясының шикізатын ӛндіруде ӛте 

қҧнды шикізаттарға жатады. Олар әртҥрлі отындар алудың және химиялық синтездің бірден-бір негізгі 

шикізаттары болып саналады. Қазіргі кезде олардың экономикалық маңызы ӛте зор. Табиғи жанғыш газдар 

бірінші кезекте энергетикалық отын есебінде кӛп пайдаланылады, оның 10%-ы химия ӛндірісінің қажетіне 

жҧмсалады. Ол металлургия, цемент және шыны ӛндірісінде, қҧрылыс материалдарын ӛндіруде және 

коммуналды шаруашылық саласында кӛп қолданылады. Сонымен қатар газ ӛнімдері шаруашылықта, ӛндірістің 

барлық тҥрінде, қорғаныс және азаматтық ҥй қҧрылыстарында, ауыл шаруашылығында, энергетикада, 

космонавтикада, атом электр станциясында, ҥй шаруашылығында және т.б. салаларда кең қолданылуда. 

 Табиғи және мҧнайға ілеспе жанғыш газдар – біртекті және табиғи органикалық шикізат, олар 

келешекте химия технологиясында кеңінен қолданылуы қажет. Соңғы кездерде сығылған және сҧйытылған 

газдар автокӛлік отыны есебінде пайдаланылуда. Табиғи газ авиация ҥшін де келешектік отын болып табылады 

1. 

Қазіргі уақытта ӛндірілетін табиғи және мҧнайға серіктес газдардың жалпы кӛлемінің кӛп бӛлігін 

қҧрамында кҥкіртті қосылыстар мен кӛмірқышқыл газ болатын газдар қҧрайды. Осыған орай газ ӛңдеу 

зауыттарының алдыңғы ретті міндеті кӛмірсутекті шикізаттан қышқыл газдарды, бірінші ретте кҥкіртсутегіні 

бӛліп алу болып табылады. Газ қҧрамында кҥкіртсутегі және басқа қышқыл газдар технологиялық зиянды 

қоспа болып табылады, себебі олар белгілі жағдайда газдарды тасымалдауды және пайдалануды 

кҥрделендіреді, металдардың коррозиясын кҥшейтеді, каталитикалық процестердің тиімділігін тӛмендетеді 

және катализаторларды уландырады. Бҧдан басқа қышқыл компоненттер газдық отынның жану жылуын 

тӛмендетеді, коррозиялық активтілігі жоғары болғандықтан технологиялық жабдықтардың тез тозуына алып 

келеді. Сонымен қатар кҥкіртсутегі жоғары токсикалық қосылыс болып табылады, сондықтан оның 

кӛмірсутектік газдағы ҥлесі қатаң нормаланады. Осыдан бӛлек шикі газды Қазақстаннан басқа зауыттарға 

тасымалдағанда тҧтынушыға тауарлық кҥкірт алуда қҧнды шикізат жеткізіледі. 

Кҥкіртсутегі кӛмірсутектерді химиялық ӛңдеу процестеріне де кері әсер етеді: осы газдарды шикізат 

есебінде қолданатын процестер катализаторының жҧмысын әлсіретеді, оның тҧрмыстық сҧйытылған газ 

қҧрамында болуы ӛте қауіпті. Активті кҥкіртті қосылыстардың болуы газ ӛңдеу қондырғыларының қҧрал-

жабдықтарына теріс әсер етеді, технологиялық жабдықтарды, қҧбырларды, арматураны жеп қояды. 

Коррозиялық қасиет, әсіресе ылғал болған жағдайда кӛмірқышқыл газына тән. Сондықтан қҧрамында 

қышқыл компоненттері бар газдар тазалауға жіберіледі 2. 

Газды кҥкіртсутегіден тазалау қондырғысын қҧру зиянды қалдықтардың кӛлемін тӛмендетіп, газ және 

конденсатты қҧбырмен тасымалдағанда апаттық жағдайларда кҥкіртсутегінің қоршаған ортаға таралу қаупін 

болдырмайды.  

Сонымен қатар кҥкірсутегіні бӛліп алумен кҥкірт қышқылы, элементті кҥкірт ӛңдеуге және ӛндіруге 

қажет қҧнды шикізат кӛзі алынады. Тағы бір дайын ӛнімнің алынуы отандық ӛндірушілер ҥшін пайданың 

жоғарылауына алып келеді.  

Кҥкіртсутегі қҧрамды газдан элементті кҥкірт немесе газдық кҥкірт және кҥкірт қышқылын алуға 

болады. Қазіргі кезде табиғи және мҧнайға ілеспе газдардан алынатын кҥкіртсутегіден элементті кҥкірт алу 

ӛндірісі жолға қойылған. Кҥкірт қышқылын ӛндіруде шикізат ретінде қолданылатын кҥкіртсутегінің ҥлесі кҥн 

санап артып келеді. Бҧл шикізат кӛзінің кӛп қолданылуы эксплуатациялық және транспорттық шығындардың 

тӛмен болуымен тҥсіндіріледі. 

Газдық шикізатты қышқыл қоспалардан тазалау процесін таңдау кӛптеген факторларға байланысты, 

олардың негізгісі шикізаттық газдың қҧрамы мен параметрлері, міндетті тазалау дәрежесі, тауарлық газдың 

қолданылу аймағы (тҧрмыстық немесе моторлық отын, химиялық ӛнімдер ӛндіруде шикізат және т.б.), сіңіргіш 

маркасының қолжетімділігі және т.б.  Сонымен қатар газды тазалау тәсілі мен технологиялық схемасын 

анықтауда шикізаттық газдағы кҥкіртсутегі мен кӛмірқышқыл газы және кҥкірторганикалық қосылыстардың 

концентрациясы негізгі фактор болып табылады. Бҧдан бӛлек энергоресурстардың кӛлемі мен қалдықтардың 

утилизациясына да мән беріледі. 

Тазалау әдістері қҧрғақ және ылғал болып бӛлінеді. Қҧрғақ әдістерге мырыш пен темір оксидтерін, 

активтелген кӛмірді және цеолиттерді (молекулалық торлар) қолданумен тазалауды жатқызады. Қатты 

сіңіргіштерді, әдетте, қҧрамында кҥкіртсутегі аз газдарды тазалауда пайдаланады. 



150 

 

Шетелдік және отандық практикада кӛмірсутектік газдарды кҥкіртсутегі мен кӛмірқышқыл газдардан 

тазалауда қышқыл газдардың сорбенттің активті бӛлігімен химиялық әрекеттесуіне негізделген 

хемосорбциондық әдіс барынша кең таралған. Қышқыл газдардың абсорбенті ретінде кеңінен қолданылатындар 

- алканоламиндер: моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА), дигликольамин (ДГА) және басқалары 3. 

Зерттеу жҧмысында газдарды H2S пен СО2 – ден тазалау әдістері мен процестің физика-химиялық 

негізлері қарастырылады. Осы орайда газдарды қышқыл компоненттерден тазалау газ фракциялау қондырғысы 

және химиялық синтездеу процестері ҥшін, бҧдан бӛлек кҥкірт қышқылы мен элементті кҥкірт ӛндірудегі 

бағалы шикізат кӛзін алуға мҥмкіндік береді. Урихтау кен орны газын қышқыл компоненттерден тазалау ҥшін 

барынша тиімді тәсілді таңдап негіздеу, процестің ӛту технологиясын қарастыру мақсатында зерттеу объектісі 

ретінде Урихтау мҧнайгазконденсатты кен орнының мҧнайға ілеспе газы алынды. 

Шикізат ретінде ҧсынылатын Урихтау кен орнының мҧнайға ілеспе газының компоненттік қҧрамы (%): 

CH4-73,4; C2H6-9,8; C3H8-7,5; C4H10-8,3; H2S-0,8; CO2-0,2 5. 

Урихтау – мҧнайгазконденсатты кен орны, Қазақстанның Ақтӛбе облысы, Мҧғалжар ауданында 

Ақтӛбеден оңтҥстікке 215 км қашықтықта орналасқан. Жаңажол және Қожасай кен орындарымен шекаралас. 

Жақын орналасқан Атырау – Орск магистралды мҧнай қҧбыры 100 км қашықтықта. Шығыс – Ембі мҧнайгазды 

аймаққа жатады. Кен орны 1983 жылы ашылған.  

Абсорбент ретінде қолданылатын этаноламиндер – тҥссіз, тҧтқыр, гигроскопиялық сҧйықтық, су мен 

тӛмен спирттерде барлық қатынаста араласады, полярлы емес еріткіштерде ерімейді.  

Хемосорбенттер негізінен сулы ерітінді тҥрінде қолданылады. Ерітіндідегі амин концентрациясы кең 

диапазонда ӛзгереді. Алканоламиннің судағы массалық концентрациясы 10-60%-ды қҧрайды. 

Таза аминдер – қату температурасы жоғары болатын тҧтқыр сҧйықтар. Бірақ этаноламиннің сулы 

ерітіндісінің тҧтқырлығы тӛмен және тӛмен температураларда (-10˚С тӛмен) қатады, бҧл оларды ӛндірісте 

қолдануға мҥмкіндік береді. 

Моноэтаноламин – жоғары сіңіргіштік қабілетке ие, токсикалық емес, H2S-тің 20%-тік МЭА 

ерітіндісіндегі ерігіштігі 3,59 г/л. МЭА – тҧтқыр, гигроскопиялық тҥссіз, спецификалық аминдік иісі бар 

сҧйықтық. Ол сумен ӛте жақсы араласады, бензол, этанол және хлороформда жақсы ериді, қаныққан 

кӛмірсутектерде нашар ериді. Газ және мҧнай ӛнеркәсібінде қышҧыл газдарды және кҥкіртқҧрамды 

органикалық қосылыстарды сіңіруге қолданылады. 

Бҧл реагенттің сіңіру қабілеті ондағы МЭА концентрациясы мен қысымның ӛсуімен, абсорбция 

температурасының тӛмендеуімен артады. Жоғары концентрленген МЭА ерітіндісінің коррозиялық активтілігі 

азконцентрленген ерітіндіге қарағанда жоғары 5. 

Ӛнім ретінде шығатын қышқыл газдар – кҥкіртсутегі мен кӛмірқышқыл газы және су буының қоспасы 

болып табылады. Қалыпты жағдайдағы (0˚C, 101,3 кПа) тығыздығы – 1,57 кг/м
3
. Кҥкіртсутегінің иісі бар, от 

жарылыс қауіпті токсикалық жанғыш газ болып келеді. Жҧмысшы зонадағы шекті рҧқсат етілген 

концентрациясы кҥкіртсутегі бойынша – 10мг/м
3
, қауіптілік класы – 2. Су қатысында кӛміртекті болаттан 

жасалған жабдықтарға қышқыл компоненттері (кҥкіртсутегі мен кӛмірқышқыл газы) болғандықтан агрессивті 

7.  

Кҥкіртсутегі. Табиғи газдағы кҥкіртті қосылыстардың арасында барынша активті кҥкіртті сутегі – 

шіріген жҧмыртқа иісі бар ӛте улы, тҥссіз газ. Ауадағы шекті рҧқсат етілген концентрациясы 0,2-0,3 мг/м
3
, 

концентрациясы 1 мг/м
3
-тан жоғары болса естен тану немесе ӛлім шақырады.  

H2S - токсикалық газ, кӛздің сілемейлі қабыршағы мен тыныс алу жолдарын тітіркендіреді. 

H2S  концентрациясы жоғары болғанда оттегі қатысында сҧйық фазада элементтік кҥкіртке дейін 

тотығады, сонымен қатар, әртҥрлі органикалық қосылыстармен әрекеттесіп токсикалық қосылыстар – 

полисульфидтер тҥзеді. 

H2S кӛмірсутектерді химиялық ӛңдеу процестеріне де кері әсер етеді: осы газдарды шикізат есебінде 

қолданатын процестер катализаторының жҧмысын әлсіретеді, оның тҧрмыстық сҧйытылған газ қҧрамында 

болуы ӛте қауіпті. H2S ӛте кҥшті коррозиялық белсенді зат. Активті кҥкіртті қосылыстардың болуы газ ӛңдеу 

қондырғыларының қҧрал-жабдықтарына теріс әсер етеді, технологиялық жабдықтарды, қҧбырларды, 

арматураны жеп қояды. 

Кӛміртегі қос тотығы - әлсіз қышқыл иісі мен дәмі бар, ауыр, тҥссіз және реакциялық қабілеттілігі аз газ. 

Сҧйық кӛміртегі қос тотығы  бӛлме температурасында тек 5,85 МПа-дан жоғары қысымда болады. Сҧйық және 

қатты кӛміртегі қос тотығының тығыздығы сәйкесінше 0,771 және 1,512 кг/л болады. 

Қышқыл компоненттердің ішінде барынша коррозияактивті, жабдық және қҧбыр материалымен  

әрекеттесіп темір карбонатын тҥзеді. 4,5. 

Ауадағы мӛлшері 1% - дан аспаса токсикалық әсер етпейді, 4-5% болғанда тыныс алу жолдарын 

тітіркендіреді, мӛлшері 10% - ға жеткенде улануға алып келеді. 

Кӛміртегі қос тотығы адамға наркотикалық әсер етеді, сілемейлі қабықшаны тітркендіреді. Адам дем 

алатын ауада шамамен 0,04% CO2 болады. 

Практикада кӛрсетілген шарттардың барлығына сай келетін химиялық реагенттерді табу қиын. Белгілі 

дәрежеде кӛрсетілген шарттарға алканоламиндер сәйкес келеді, олардың ішінен кҥкіртсутегі мен кӛміртегі қос 

тотығын тазалау ҥшін МЭА, ДЭА, ДИПА, ДГА, сонымен қатар ТЭА және метилдиэтаноламин МДЭА  кең 

қоданылады 9. 
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Моноэтаноламинмен тазалау процесі ескі және барынша кең тараған процесс болып табылады, негізгі 

артықшылықтарына: жоғары активті, бағасы тӛмен, регенерациялау жеңілдігі мен тҧрақтылығы, 

кӛмірсутектердің тӛмен ерігіштігін жатқызуға болады, бҧл ӛз кезегінде тауарлық кҥкірттің жоғары сапалы 

болуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар кҥкіртсутегі мен кӛміртегі қос тотығының парциалды қысымына 

байланыссыз газды жоғары тазалау кӛрсеткішіне ие; сулы абсорбент ерітінділері сіңіргішінің тҧтқырлығы 

тӛмен. 

МЭА – нің сулы ерітіндідегі ҥлесі, әдетте 15-20% (кӛл.) аспайды. Қышқыл компоненттермен қаныққан 

концентрлі ерітінділердің металл коррозиясы жылдамдығы артады. Дегенмен коррозия ингибиторларының 

жетілдірілуімен МЭА – нің ерітіндідегі концентрациясын 30% - ға дейін арттыру мҥмкіндігі туды, бҧл ӛз 

кезегінде МЭА мен тазалау процесін мейлінше рентабелді және перспективті етеді.  

МЭА ерітінділері газды H2S пен СО2-нің кең концентрациясында тазалауға мҥмкіндік береді. МЭА жеңіл 

регенерирленеді, химиялық тҧрақты және басқа аминдермен салыстырғанда кӛмірсутектерді аз сіңіреді. 

Моноэтаноламинға екі маңызды кемшілік тән: салыстырмалы булар қысымының жоғары болуы және газ 

тазалау қондырғысы жҧмысында кӛміртегі кҥкіртоксидімен – крекинг газ компонентті қайтымсыз реакцияға 

тҥсу қабілеттілігі. Бірінші кемшілікті амин буларын сіңіріп алу ҥшін газды әдеттегі сумен шаюмен кетіруге 

болады. Екінші кемшіліктен МЭА ерітіндісін қҧрамында кӛміртегі кҥкіртоксиді мен кҥкірткӛміртегі жоқ табиғи 

және мҧнайға серіктес газдарды тазалаумен шектеледі. 

МЭА – нің реакциялық қабілеттілігі жоғары. Осыдан бӛлек МЭА ерітіндісін басқа аминдерге қарағанда 

регенерирлеу мен әртҥрлі қосындылардан тазалау жеңіл. МЭА ерітінділерінің ДЭА – ге қарағанда жоғары 

сіңіргіштік қабілет кӛрсетуі МЭА – нің молекулалық массасының 44 бірлікке немесе 1,72 есе аз болуымен 

тҥсіндіріледі.Сәйкесінше бірдей молярлық концентрациялы МЭА ерітіндісін тҥзу ҥшін 1,72 есе аз жҧмсалады.  

Аминдік қондырғылар тазартылатын газдың қҧрамы мен мӛлшерінің ӛзгеруіне қатысты компактілігі мен 

эксплуатация кезіндегі икемділігімен ерекшеленеді.  

Ӛндірісте МЭА-нің кең қолданылуы абсорбенттің коммерциялық және техникалық қолжетімділігімен, 

капиталды салымдардың аз мӛлшерімен де негізделеді 3. 

Ӛндірісте МЭА-нің кең қолданылуы абсорбенттің коммерциялық және техникалық қолжетімділігімен, 

капиталды салымдардың аз мӛлшерімен де негізделетінін ескеріп, Урихтау кен орны газын қышқыл 

компоненттерден тазалауға МЭА абсорбентімен химиялық абсорбция процесі таңдау ҧсынылады. 

Газды МЭА ерітіндісімен тазалау қондырғысының технологиялық схемасы ҧсынылады (1-сурет).  

 

 
 

Сурет 2.1. Газды моноэтаноламин ерітіндісімен тазалау қондырғысы: 

1,7,12 - сепараторлар; 2 – абсорбер; 11 – сораптар 4 – сыйымдылық; 5,9 – тоңазытқыштар;                                        

6 – жылуалмастырғыш; 7 – буландыру колоннасы; 8 – қайнатқыш;. 

Ағындар: I – шикі газ; II – тазаланған газ; III – қышқыл газдар. 
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Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ӛнеркәсіптік кәсіпорындары тиісінше шет елден, тот 

баспайтын, қышқылға тӛзімді, шарлыподшипникті, рессорлы-серіппелі, аспапты және метиз маркалы 

болаттарды әкеледі. Бҧл болат маркалары арматура ҥшін, мҧнай ӛңдеу қондырғыларының, конусты ҧсатқыш 

сорғылар, қысыммен жҧмыс істейтін жаңғыш мҧнай орталарында, азотты және фосфорлы қышқылдардың 

аппаратуралары ҥшін аспап бӛлшектерін, химиялық машина жасау ҥшін қолданылады. Бҧл ӛз кезегінде 

Қазақстанда тот баспайтын электроболат ӛндірісін қҧру қажеттілігін тудырады.  

Ферроқорытпалар - темір қорытпалары тҥрлі элементтермен (кҥкірт, хром, никель, марганец, кальций, 

барий және т.б.) немесе бірнеше жетекші элементтермен (силикобарий, силикохром, силикованадий) арнайы 

термиялық қондырғыларда ӛңделеді [1]. 

Жоғарыкӛміртекті феррохром негізінен болат балқыту ҥшін қолданылады, тот баспайтын болат, 

шарлыподшипникты, ыстыққа тӛзімді, қышқылға тӛзімді және т.б. легірленген болат және қорытпалар 

маркаларының, сондай-ақ ӛңделген металды бір сатылы балқыту ҥшін, ферросиликохром және орташа 

кӛміртекті феррохром, электропешті және конвертерлы тәсілімен алынады. 

Жоғары кӛміртекті феррохром ӛндірісі ҥшін кӛміртермиялық тәсілмен хром кенін немесе оның 

концентратын пайдаланады. Кокс жаңғағы, жартылай кокс, кӛмір, кварцит, сондай-ақ қож ӛндірісінде 

ферросиликохром және феррохром пайдаланады. Дайындауды және беруді шикіқҧрам материалдарын 

ӛндіретін цехта шикіқҧрам дайындауға сәйкес инструкция ТИ-АЗФ-24-93. бойынша дайындайды.  

Тотықсыздандырғыштар ретінде кӛміртекті тотықсыздандырғыштар пайдаланылады. Кокс жаңғағы 

келесі талаптарға сай болуы тиіс: - ылғалдылық - 18% дейін; - кҥлділік - 16% дейін; - ҧшпа - 1,5% ; - фосфор - 

0,04% кӛп емес; - кҥкірт - 0,5% артық емес; - бӛліктердің ӛлшемі - 10-25мм. Тасты-кӛмірлі жартылай кокс 

келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс: - орташа ылғалдылық - 14%; орташа кҥлділігі - 20%; шекті кҥлділік - 30% - 

6% дейін; кҥкірт - 0,35% дейін; фосфор - 0,03% дейін; бӛлшектердің ӛлшемі - 10-20мм. 

Қождама ретінде кварцты фракциядан бӛлуде 0-25мм қолданылады  немесе ҧнтақталған кварцит 

фракциясы 25-80мм, сондай-ақ орташа кӛміртекті феррохром және ферросиликохром ӛндірісінде қождың ең 

жоғарғы ӛлшемі 100мм кесектер қолданылады. 

Қождама бос жыныстарды қождандыру ҥшін, кен, кҥл, қышқылсыздандырғыш және электродты 

массаны, сондай-ақ алюминий, металлотермиялық реакцияларын тӛмендету, жабысқақтығын және 

температурасын, балқу барысында тҥзелетін қождарды арттыру, белсенді қождағы тотықтың, қайта қалпына 

келтірілетін элементі. Ӛзінің химиялық қасиеттері бойынша қождама: негізгі, қышқылды (қышқыл) және 

бейтарап болуы мҥмкін. Негізгі қождама ретінде - әк, бай темір кені пайдаланылады, қышқыл ретінде - кварцит, 

темірлі кварцит пайдаланылады, бейтарап ретінде - плавик кені қолданылады. Қождама ретінде қолданылатын 

материалдар, зиянды қоспаларсыз, оптимальды гранулометриялық қҧрамы және жоғары қождамалық қасиетке 

ие болу тиіс. 

Қождама ретінде қҧрамында аз мӛлшерде зиянды - фосфор, кҥкірт қоспалары бар кварц ҧсақтарын да 

қолданады. Кейбір жағдайларда қождама ретінде тҥрлі қалдықтар қолданған жӛн, мысалы, бағалы хром, 

марганец, молибден элементтері мен пайдаланылған катализаторлар [1]. 

АФЗ зауытында пайдаланылатын кварциттердің қымбаттылығына байланысты жергілікті шикізатты 

пайдалану ҥшін металлургиялық ӛңдеуге ресурсты ҥнемдейтін технологиялар және жоғарыкӛміртекті 

феррохром мен никель алу әдістерін қарастырып жатырмыз. Бҧл технологияның мәні жергілікті никель 

кендерін қождама ретінде пайдалану, жоғары кӛміртекті феррохром ӛндіру ҥшін болып табылады. Кварцитті 

никель кенімен ауыстырудың негізгі мақсаты ӛзіндік қҧны тӛмен қорытпа және алынған қорытпаның 

(жоғарыкӛміртекті феррохром) қҧрамында 0,3-0,5% - ға дейін никелі бар қорытпа алу. Бҧл технология 
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жергілікті никель қорын металлургиялық ӛңдеуге тарту мҥмкіндігін береді және жоғарыкӛміртекті феррохром 

алудың технико-экономикалық кӛрсеткіштерін жақсартады.  

Ҧсынылған мақалада жоғарыкӛміртекті феррохромды дәстҥрлі технология бойынша алу тәсілдері 

қолданылып отыр, кварцитті қождама ретінде және ҧсынылатын технология бойынша қолдана отырып, 

никельқҧрамдас кендермен 50 де 50% қатынасында алынады. Экономикалық тиімділігін бағалау ҥшін 

ҧсынылып отырған технология бойынша негізгі материалдар, қосымша материалдар және шикізаттың 

салыстырмалы шығындарын есептедік. 

Жоғарыкӛміртекті феррохром ӛндірісінің дәстҥрлі технологиясын салыстыру ретінде қабылдадық. 

Шикізат пен материалдың шығын коэффиценті АФЗ зауытында балқытылатын жоғарыкӛміртекті феррохром 

алу, техникалық тапсырмасына сәйкес қабылданды. 

Осылайша, никель кенін қолдана отырып шамамен 1200тг дейін экономикалық тиімділігін байқадық, ал 

50 де 50% қатынасында шамамен 645тг дейін ҥнемделді (кесте 1). «Шикізат және негізгі материалдар» 

мақаласы бойынша ҧсынылған технология арқылы қымбат кварцит қолдану орнына, жергілікті арзан шикізат 

пайдалумен 1235тг ҧттық. Кварцитті никель кеніне ауыстыру кезінде кварциттің әр тоннасынан 645тг дейін 

ҥндей аламыз. 
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Темірмарганецті брикет алу ҥшін марганецқҧрамдас концентраты «TERRA» бағдарламасы арқылы 

зерттелді. Теміркенді брикеттерді кҥйдіру ҥшін 1273-2273К температура интервалында және Р=0,1МПа 

қысымда толық термодинамикалық модельдеу жҥргізілді. Теміркенді брикеттерді қолдану арқылы жҥргізілген 

термодинамикалық есептеулерге берілген бастапқы материалдар 1 - ші кестеде кӛрсетілген[1].  

Бағдарламалық жиынтықтан алынған кӛрсеткіштер негізінде графиктердің тҥзілуі, температураның 

2273К ҧлғаюы негізінде негізгі фазалардың ауысуы мен ыдырау графиктері қҧрастырылды. Әртҥрлі газ фазалар 

қҧрамының ӛзгеру графиктері 1-4 суреттерде кӛрсетілген. «ТЕRRА» бағдарламасының есептеу нәтижесінде 15 

конденсацияланбаған, яғни газдық фазалар анықталды. 

 

Кесте 1 - Зерттеуге арналған бастапқы мәліметтер 

Элементтер % 

Mn2O3 27,52 

FeO 2,49 

MgO 2,38 

CaO 5,45 

SiO2 27,09 

Al2O3 6,01 

P 0,03 

S 0,03 

W 0,08 

Cқ 22,86 

 

Теміркенді брикеттерді кҥйдіру кезінде агломераттар секілді газды және конденсацияланған фазалар 

анықталды. Газды фазалар кӛміртекті, кремнийлі, алюминий, марганецқҧрамдас ретінде анықталған. Кӛміртекті 

газды фазалар CO және CO2 1 - ші суретте кӛрсетілген және қисықтардың орналасу мінездемелері әртҥрлі. 

1273-1773К температура интервалында СО газ фазасының қҧрамы тҧрақты, орташа 3% қҧрайды, әрі қарай 

2273К - ге дейін температураның жоғарылауына байланысты CO және CO2 газ фазаларының қҧрамы 20% - ға 

ҧлғаяды. Басқа СО2 газ фазасы 1373К температурада қҧрамы 35% - ға дейінгі максимальды қҧрамға ие, одан 

кейін температура ҧлғайған уақытта қҧрамы 3% - ға дейін тӛмендейді. 1873К температурада СО2 газ фазасы 

қҧрамына байланысты айтарлықтай секірістерге ие. Егер, 1773-2273К температура интервалын қарастыратын 

болсақ, бір кӛміртекті газ фазасының екінші газ фазасына ауысуы байқалады.  

 

 
 

Сурет 1 - CO және CO2 газ фазаларының қҧрамының температураға тәуелділігі  
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Сурет 2 - O, S, P, Ca және Mg газ фазаларының қҧрамының температураға тәуелділігі 

 

 

 
Сурет 3 - Si, SiO, SiO2 және SiC газ фазаларының қҧрамының температураға тәуелділігі 
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Сурет 4 - Al, Al2O, Mn және MnO газ фазаларының қҧрамының температураға тәуелділігі 

 

 

O, S, P, Ca және Mg газ фазалары 2 - ші суретте температураға тәуелді  ашық белгіленген қисықтармен 

кӛрсетілген. Негізгі фаза тҥзушілер мен басқа ҥрдістер 1673-2273К температура интервалында жҥреді. Барлық 

жоғарыда кӛрсетілген газ фазалары біртекті қисықтарға ие, олар қҧрамына байланысты жоғары потенциал 

және газ фазаларының тҧрақтылығын мінезделеді. 1673-2273К температура интервалында кӛрсетілген газ 

фазаларының қҧрамы 30 - 87% - ға дейін жетеді. Әрбір газ фазасының қҧрамы әртҥрлі, мысалы: O(70%), 

S(30%), P(50%), Ca(87%) және Mg(30%). 

Кремнийқҧрамдас газ фазалары Si, SiO, SiO2 және SiC әртҥрлі байланыс тҥрінде 3 - ші суретте 

кӛрсетілген. 3-ші суретте кӛрсетілгендей SiO және SiO2 газ фазалары қисықтардың температурға тәуелділігіне 

байланысты бірдей мінездемеге ие. Кӛрсетілген газ фазаларының тҥзілуі 1773К температурада басталады. 

Температураның 2273°К - ге дейін ҧлғаюы газ фазаларының қҧрамы 35% - ға дейін жетеді. Қалған кремний 

қҧрамдас Si және SiC газ фазалары 1873К температурада тҥзіледі, температура ҧлғайған сайын газ фазалар 

қҧрамы 75 и 85% - ға дейін жетеді. 

3-ші суретте кӛріп тҧрғыныңыздай барлық кремнийқҧрамдас газ фазалары конденсацияланған кҥйге ӛту 

қабілеттері жоғары, ӛйткені жоғары температурада қҧрам ӛзгермейді. 

Дәл осындай жағдайды алюминий және марганецқҧрамдас газ фазалары: Al, Al2O, Mn және MnO (сурет 

4) кӛрсетеді. Кӛрсетілген газ фазаларының максимальды қҧрамы 40 - 90% - ға дейін жетеді. Сондықтан 

кремнийқҧрамдас газ фазалары сияқты Al, Al2O, Mn және MnO газ фазалары жоғары температурада тҧрақты 

және конденсацияланған кҥйге жеңіл тҥрленеді. 

Осылайша, темірмарганецті брикет алу ҥшін марганецқҧрамдас концентратты «TERRA» бағдарламасы 

арқылы зерттеу бірқатар қисықтардың тәуелділігі, газ фазалары мен конденсацияланған фазалардың ауысу, 

жойылу және тҥзілу мінездемелері анықталды. Алынған зерттеу кӛрсеткіштері кең температура 

диапазондарында фазалардың тҥзілуін, әртҥрлі фаза ӛзгерістерін, сондай-ақ олардың жойылуын және басқа 

формаға ауысуын мінездейді. Сонымен қатар, «TERRA» бағдарламасының кӛмегімен ферроқорытпа 

саласындағы балқытудың температуралық режимін зерттеуге болады. 
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Темірмарганецті брикеттерді зерттеу ҥшін «TERRA» бағдарламалық кешеннің кӛмегімен марганец 

қҧрамды концентратты теориялық зерттеген едік. Темірмарганецті брикетті кҥйдіру ҥшін толық 

термодинамикалық модельдеу (ТТМ) 1273-2273К температуралар интервалында және Р=0,1МПа жағдайында 

жҥргізілді. Темірмарганецті бирикетті қолдана отырып термодинамикалық есептеулер ҥшін бастапқы материал 

1-ші кестеде келтірілген [1].  

Бағдарламалық кешеннен алынған мәліметтер негізінде температураны 2273К - ге дейін жоғарылатқан 

кездегі негізгі бар фазалардың тҥзілу, ауысу және ыдырау графиктері тҧрғызылды. Әртҥрлі газды фазалар 

қҧрамының ӛзгеру графиктері 1-3 суреттерінде кӛрсетілген. «TERRA» бағдарламасымен есептелген есептер 

нәтижесінен 12 конденсацияланған фаза алынған болатын. 

«TERRA» бағдарламалық кешеннің кӛмегімен темірмарганецті брикеттерді кҥйдірген кездегі есеп 

барысында конденсацияланған фаза жӛнінен мәлімет алынған болатын. 1-ші суретте кӛрініп тҧрғандай 

конденсацияланған фаза Al2SiO5, Mn2SiO4, FeSi және SiO2 тҥрінде кӛрсетілген. Al2SiO5 және SiO2 

конденсацияланған фазалар бірдей тҥзілу сипаттамасына және ҥрдістің дамуына ие. Конденсацияланған 

фазалардың 17% жуық қҧрамы бойынша мәліметтердің тҧрақтылығы 1873К температураға дейін сақталады. 

Содан кейін 1873-1973К температуралар интервалында аталмыш конденсацияланған фазалардың кҥрт 

тӛмендеуі бақыланады. Сонымен қатар 1773К температурасы кезінде 20% жуық қҧрамы бар FeSi жаңа 

конденсацияланған фаза пайда болады. FeSi конденсацияланған фазасының пайда болуы берілген температура 

интервалында Al2SiO5 и SiO2 әуелгі конденсацияланған фазалардың ыдырауы дәлелденеді. Mn2SiO4 

конденсацияланған фазаға салса, онда ол 1873-2273К температуралар интервалында 1973К максималды 

температура кезінде бақыланады. Аталмыш фазаның қҧрамы максимальды тҥрде 50% қҧрайды. 

 

Кесте 1 - Зерттеуге арналған бастапқы мәліметтер 

 

Элементтер % 

Mn2O3 27,52 

FeO 2,49 

MgO 2,38 

CaO 5,45 

SiO2 27,09 

Al2O3 6,01 

P 0,03 

S 0,03 

W 0,08 

Cқ 22,86 
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Сурет 1 - Al2SiO5, Mn2SiO4, FeSi және SiO2 конденсацияланған фазалар қҧрамының температураға тәуелділігі 

 

 
Сурет 2 - SiC, Fe3C, C және Fe3C конденсацияланған фазалар қҧрамының температураға тәуелділігі 
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Сурет 3 - CaMgSi2O6, CaAl2O4, Ca3P2O8 және CaSiO3 конденсацияланған фазалар қҧрамының температураға 

тәуелділігі 

 

SiC, Fe3C, C конденсацияланған фазалар 2 - ші суретте кӛрсетілген, температурадан тәуелділігі анық 

белгіленген қисықтармен сипатталады. Кремний карбидінің конденсацияланған фазасы қҧрамы 45% - ға дейін 

ӛсуі 2-ші суретте анық кӛрсетілген. 1873К температурасымен бірге аталмыш фазаның кҥрт ҧлғаюы 1873-2273К 

температуралар интервалында кремний карбидінің тҥзілуі мен аталмыш фазаның тҧрақты кҥйімен сәйкес 

келеді. Темір карбидінің басқа конденсацияланған фазасы 1873К температура кезінде максималды 58% 

қҧрамға ие. Содан кейін аталмыш конденсацияланған фазаның 1473К - ге дейін кҥрт тӛмендегенін кӛруге 

болады. Бҧл ҥрдістер Fe3C конденсацияланған фазаның ыдырауымен немесе кӛміртегінің жануымен жҥреді. 

Кӛміртегінің конденсацияланған фазасын барлық зерттелген температуралар интервалында кӛре аламыз. 

Максимальды қҧрамы 1273-1773К температуралар интервалында 20% - ға дейін жетеді. Жоғары 

температуралар жағдайында, мысалы, 1773К - нен жоғары, аталмыш конденсацияланған фазаның қҧрамы 

бірсарынды тӛмендейді, бҧл жоғары температуралар жағдайында кӛміртегінің жануымен тҥсіндіріледі. 2-ші 

суретте 1273-1773К температуралар шегінде Fe3C аралық конденсацияланған фазаны кӛруге болады. 

3-ші суретте кӛрсетілген CaMgSi2O6, CaAl2O4, Ca3P2O8 және CaSiO3 кальцийқҧрамды конденсацияланған 

фазалар ӛздерінің ерекше қасиеттеріне ие, мысалы, Ca3P2O8 конденсацияланған фаза 1273К - де 50% қҧрамда 

пайда болады, содан кейін температура 1473К-ге дейін кӛтерілгенде аталмыш фаза жойылып кетеді. Алайда 

жоғары температуралар жағдайында (1873К) 30% жуық қҧрамы бар CaAl2O4 басқа кальцийқҧрамды 

конденсацияланған фаза пайда болады. 2273К температурадан бастап аталмыш конденсацияланған фаза 

тҧрақты қҧрамға ие болады. Қалған CaMgSi2O6 және CaSiO3 кальцийқҧрамды фазалар температурадан 

тәуелділік қисығының орналасуына ҧқсас сипатқа ие. Берілген конденсацияланған фазалар қҧрамы 1273-1873К 

темперауралар интервалында 155%-ға дейін жетеді, содан кейін аталмыш конденсацияланған фазалар 

қҧрамының тӛмендегенін кӛруге болады. 1273-1873К температура интервалында аталмыш конденсацияланған 

фазалардың ыдырауға ҧшырамайтынын пайымдауға болады.  

Осылайша «TERRA» бағдарламалық кешеннің кӛмегімен темірмарганецті брикетті зерттеу 

конденсацияланған фазалардың тҥзілу және ауысу немесе олардың жойылуын сипаттайтын бірқатар тәуелділік 

қисықтарын кӛрсетті. Берілген зерттеулер температуралардың кең диапазонында әртҥрлі фазалардың тҥзілу 

немесе ӛзгеруін, сонымен қатар жойылуы мен олардың басқа формаға ауысуын сипаттайды. Сонымен қатар 

«TERRA» бағдарламалық кешеннің кӛмегімен кез - келген ферроқорытпа саласындағы балқымалардың 

температуралық режимін зерттеуге болады.  
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СИГНАЛДАРДЫ БАСТАПҚЫ ӚҢДЕУ ӚЗЕКТІЛІГІ 

 

Кереев А.К. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университеті 

 

Деректерді жинау, ӛңдеу және берудің заманауи автоматты басқару жҥйелерінде ҥздіксіз мониторинг 

жҥргізуге және алынған ақпаратты қашықтағы терминалға беруге мҥмкіндік беретін интелектуалды 

датчиктердің рӛлі ерекше.  

Сигналдарды тҥрлендіру процесі ӛлшенетін сигналға кездейсоқ қҧрамдар әсер етуімен байланысты, 

оның әсерін тӛмендету ҥшін сезімтал элементтің аналогтық интефейсінен кейін ӛңдеу жҥргізіледі. Қазіргі 

заманғы датчикті жҥйелер алынған сигналдарды аналогты-цифрлық тҥрлендірумен қатар, шудың әсерін 

азайтуды да жҥзеге асырады. Осыған байланысты сезімтал элементке және алдын ала ӛңдеу блогына жоғары 

талаптар қойылады. Ӛлшеу элементі мен сәйкес аналогтық интерфейс қҧрылғыларын ӛндіру кезіндегі 

технологиялық шектеулерге байланысты, шынайылықты арттыру ҥшін цифрлық сигналдарды бастапқы ӛңдеу 

алгоритмдері ерекше қызығушылық тудырады. 

Цифрлық сигналдарды ӛңдеу әдістері келесі салаларда кең қолданысқа ие болды: автоматтандыру және 

басқару жҥйелерінде, сезімтал элементтің тозуы немесе қоршаған ортаны параметрлері ӛзгерген жағдайда 

автоматты тҥрде реттелетін датчиктерді жасау кезінде; атмосфера, гидросфера және литосфера қҧрылымдарын 

зерттеу кезінде, сонымен қатар, объектілерді анықтау жҥйесіндегі қазіргі заманғы антенна кешендерінде; 

зерттелетін объектіде тікелей орналасқан деректерді жинаудың биометрикалық жҥйелері кӛмегімен 

биомеханикалық параметрлерін зерттеуде; заманауи фото, видеокамералардың және машиналық кӛру 

жҥйелерінің жарыққа сезімтал матрицаларынан алынатын екі ӛлшемді сигналдарын автоматты ӛңдеу 

жҥйелерінде; экономика және әлеуметтану салаларындағы тенденцияларды зерттеуде; ақпараттық-ӛлшеу 

жҥйелерінде; есептеу техникаларында аналогты сигналды цифрлық сигналға тҥрлендіру шуларын азайту 

мҥмкіндігіне байланысты дәлдікті арттыруда; 

Қазіргі заманғы интеграцияланған автоматтандырылған басқару жҥйелері (ИАБЖ) басқылау, тіркеу, 

тҧрақтандыру, реттеу, басқару және модельдеу функцияларын жҥзеге асыратын кӛп деңгейлі таратылған 

жҥйелер болып табылады. Осы жҥйелердің барлығында нақты уақыттағы жҧмыс, артық ақпараттың ҥлкен 

кӛлемін (деректерді жаңартудың жоғары жылдамдығы) пайдалану, «ыстық режимде» жҧмыс істейтін резервтік 

жабдықтардың болуы, желілік архитектура, модульдік орындау және ашық жҥйелер сияқты принциптер азды-

кӛпті жҥзеге асырылған. Мҧндай жҥйелер, әдетте, топтық функциялардың келесі тӛрт тобын жҥзеге асырады: 

бақылау мен басқарудың барлық деңгейлеріндегі ақпараттық қамсыздандыру; бақылау мен басқарудың барлық 

деңгейлерінде телеметрия деректерін ӛңдеу; басқару функцияларын жҥзеге асыру; технологиялық процесті 

және жабдықты апаттан қорғау [1]. 

1. Ақпараттық қамсыздандырудың негізгі компоненттері: аналогтық, дискретті, интеллектуалды 

датчиктер мен контроллерлерден сигналдарды жинау; ақпаратты қолмен тҥзетудің интерактивті интерфейстері; 

деректерді бастапқы ӛңдеу және ӛлшенген сигналдар бойынша параметрлер мәндерін бағалау; белгілі бір уақыт 

аралықтарында параметрлердің орташа интегралдық мәндерін есептеу; мониторларда ағымдағы технологиялық 

параметрлердің кӛрсеткіштерін және кҥйін кӛрсету. 

2. Телеметрика деректерін ӛңдеу мен автоматтандырылған және диспетчерлік басқарудың тҥрлі 

есептерін шешуге келесілер жатады: алынған телеметрияны бастапқы ӛңдеу, қате деректерді сҥзгілеу; тӛтенше 

жағдайларды уақытында тану; режимнің ағымдағы крсеткіштерін анықтау. 

3. Басқару функцияларын жҥзеге асыру: жекелеген параметрлермен қатар, стандартты және арнайы 

реттеу алгоритмдерінің контурлары бойынша автоматты тҥрде реттеу; негізгі және қосалқы жабдықтарды 

қашықтан басқару. 

4. Технологиялық процесстің және жабдықтың апаттан қорғау функциясы технологиялық 

параметрлердің шекті (авариялық) мәндеріне жету кезінде басқару сигналдарын қалыптастыру және беру 

арқылы жабдықты қорғау болып табылады [2]. Автоматтандырылған диспетчерлік басқару жҥйесі (АДБЖ) 

жинақтайтын жедел және технологиялық ақпарат ИАБЖ ӛңдейтін бастапқы деректер болып табылады.  

Бастапқы ӛңдеу келесі екі бағытты қамтиды: тазалау және тиімділеу. Тиімділеу деректер сапасын 

тӛмендететін және талдаушы алгоритмдердің жҧмысына кедергі келтіретін факторларды жою мақсатында 

жҥргізіледі. Оның қҧрамына қайталанатын, қарама-қайшылықты және жалған мәндерді ӛңдеу, жоғалған 

мәндерді қалпына келтіру, деректерді шудан тазарту және тегістеу, ауытқыған мәндерді жою және тҥзеу 

жатады. Сонымен қатар, тазалау процесі кезінде деректердің қҧрылымы, толықтылығы және тҧтастығы 

қалпына келтіріліп, дҧрыс емес форматтары тҥрлендіріледі.  

Бастапқы ӛңдеу элементі ретінде деректерді тиімділеуге кіріс деректерінің ӛлшемі тӛмендетіледі және 

маңызы жоқ, қажетсіз деректерді анықтап, жою жҧмыстары жатады. Тиімділеудің тазалаудан негізгі 

айырмашыдығы – тазалау процесі кезіндегі жойылатын факторлар есептің шешілу дәлдігін біршама азайтады 

немесе талдаушы алгоритмдердің жҧмысына мҥмкіндік бермейді. Тиімділеу кезіндегі мәселелерді шешу 

деректерді нақты есепке бейімдейді және оларды талдаудың тиімділігін арттырады.  

Бастапқы ӛңдеу аналитикалық процестің маңызды кезеңі болып табылады, оның элементтері OLTP-

жҥйелерден бастап аналитикалық қосымшаларға дейінгі барлық қадамдарда орындалады.  
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Жалпы жағдайда сигналдарды талдау алдын ала белгісіз статистикалық параметрлі кездейсоқ 

мінездемеге ие шудың болуымен кҥрделенеді. Сигналдың пайдалы қҧрамы бойынша ақпарат та шектеулі. В.И. 

Тихонов, А.И. Орлов, Б.Р. Левин, Л. Рабинер, Б. Голд және т.б. жетекші ғалымдардың жҧмыстарында 

қарастырылған әдістерді тек, алдын ала (априорлық) ақпараттың жеткілікті кӛлемі болған жағдайда ғана 

автоматика және басқару жҥйелерінде қолдану мҥмкін, керісінше жағдайда олардың тиімділігі тӛмендейді [3].  

Мҧндай жағдайларда, кӛбінесе ортаквадраттық ауытқудың критерийлерін азайтуға немесе сигнал/шу 

қатынасын ҧлғайтуға негізделген әдістер ӛңдеу алгоритмдері ретінде қолданылады. Пайдалы сигналдың 

функциясы және шудың статистикалық мінездемелері туралы ақпараттың кӛлемі және есептеу ресурстары 

шектеулі жағдайда есеп кҥрделенеді.  

Осы себепті есептеу ресурстары мен сигналдың пайдалы және шулы қҧрамы туралы алдын ала ақпарат 

кӛлемі шектеулі болған жағдайда ӛлшеуші кешендер мен автоматты басқару жҥйелерінің цифрлық 

сигналдарын тегістеу және ӛңдеу алгоримдері мен әдістерін қҧру ӛзекті мәселе болып табылады.  
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АҚТӚБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ОРТАЛЫҚ БАЗАР АУМАҒЫНА АВТОТҦРАҚ ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

Конбаева Ж.Х. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университет 

 

Кӛлік – материалдық ӛндірістің жолаушылар мен жҥк тасымалдауды жҥзеге асыратын аса маңызды 

саласы, экономиканың инфрақҧрылымын қалыптастыратын салалардың бірі. Автомобиль кӛлігінің ҥлес 

салмағы жыл сайын арта тҥсуде. Оған дәлел – тасжолдардың ҧзындығының кҥрт ӛсуі; қазіргі кезде дҥниежҥзі 

бойынша олардың жалпы ҧзындығы 25 млн км-ге жуықтады. Бҧл кӛрсеткіш жӛнінен әсіресе АҚШ айрықша 

кӛзге тҥседі: мҧнда 1000 адамға шаққанда 600 автомобильден келеді. Автомобиль жолдарының ҧзындығы 

жӛнінен де (5 млн км) АҚШ жетекші орын алады. Ал жолдардың жиілігі жӛнінен Батыс Еуропа мен Жапония 

алға шығады.Автомобиль кӛлігінің ӛте қарқынды дамуы кӛліктің жылдамдығына әрі жҥкті шалғай аудандарға 

жедел жеткізуіне байланысты. Жалпы алғанда, дҥниежҥзілік жҥк айналымының 10%-ы, жолаушы 

тасымалының 80%-ы автомобиль кӛлігінің ҥлесіне тиеді. Автотҧрақ – автомобиль қоятын арнаулы орын; ҥлкен 

қалаларда, елді мекендерде автомобильдерді тҧрақтандыратын орын. Жҥк немесе жеңіл автомобильдерге 

арналған орындар. Мҧндай автотҧрақтарға автомобильдер уақытша немесе ҧзақ уақытқа қойылады. 

Автомобильдердің сақталуына осы тарақтардың иелері жауапты болады. Ақтӛбе қаласы ӛркениетке бағыт 

алған шаһарлар қатарына жатады. Облыс орталығы жыл ӛткен сайын жаңарып, ӛсіп-ӛркендеп келеді. Мҧнда 

сонымен қатар сәулеті келіскен және қалалықтарға қажетті барлық игіліктер болатындай жобалар жҥзеге 

асырылуда. Соның бір дәлелі – жақында қаладағы 11 шағын ауданда тӛрт қабатты 460 мәшине сыятын жайлы 

да сайлы автотҧрақ пайдалануға берілді. Автотҧрақты кӛп салалы ―Нектар‖ ӛндірістік кооперативі 16 айдың 

ішінде салып бітірді. Бҧл батыс ӛңірінде салынған алғашқы кӛп деңгейлі автотҧрақ. Яғни, 11 мӛлтек 

ауданындағы автокӛліктер жағдайы шешілді. Ендігі мәселе Ақтӛбе қаласындағы ең кӛп кӛліктер шоғырланған – 

ескі аудандағы Орталық базар маңы (Уәлиханов кӛш. – Т.Ахтанов кӛш) Барлық кӛшелер бір бағытты, жолдың 

жағдайы орташа, жолдың ені – 12 м.
 [1] 

 Кӛп шоғырланған осы аймаққа автотҧрақ енгізудің бірнеше ӛзектілігі 

бар. Есептеулер нәтижесі бойынша мынандай қорытындыға келдік:  

Жҧмыс кҥндері сағат 13
00

 – 14
00

 – 321 авт. 

Демалыс кҥндері сағат 13
00

 – 14
00

 – 488 авт.  

Мейрам кҥндері сағат 13
00

 – 14
00

 –  549 авт.  

Кӛріп отырғанымыздай, бірнеше кӛшелерді қамтитын ҥйлер (Шернияз, Уәлиханов, Т.Ахтанов, 

Гарнизонная, Заводская)  «тҧрақтарға» айналған. Ал, дҧрыс қойылмаған автокӛліктер ҥшін айлық қҧны 10 МРП 

(19820 тг) айыппҧл салынады.  

2016 жылдың жаз айында Шернияз – Уәлиханов қиылысына жолдың екі жағынан да «Тҧруға болмайды» 

(3.27) белгісі қойылды. Ал, Ахтанов қиылысына бҧрылу кезінде бағдаршамдар орнатылды. Бірақ, белгілер мен 

бағдаршамның әсері кептеліс жиілігі мен жалпы жағдайды ӛзгерте алмады. Ахтанов кӛшесіне бҧрылу мезетінде 

қоғамдық кӛліктер ӛз уақыттарын жоғалтуда, ал тҥйіні сол қалпы қалды. Ақылы тҧрақта (Арай 1,2,3) орын 

жетіспейді. Сол ҥшін де жҥргізушілер ескі мешіттің айналасын, ҥй маңын «тҧраққа» айналдырған. Аймақтың  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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тҧрғындары кҥндегі автокӛліктердің айқай – шуынан шаршаған. Осындай есептеулерге сәйкес автотҧрақ 

ҧсынбақпыз.  
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Автотҧрақ 5 қабатты (1 –ші қабаты жер астына орналасады) Қисық – сызықты

[2] 
 бір жолды рампа 

болады. Бір жолды рампаның ӛткізу қабілеті D  ,  яғни  

10 км/сағ және 20 м қашықтықта сек. Онда сағатына   
[3]  

Болашақта миллион 

тҧрғыны бар қала болуға ҧмтылған шаһарда кӛлік қозғалысының қалыпты жҥйесін қалыптастыратындай 

ондаған жобалардың қолға алынып жатқанына тоқталды.Тоқсаныншы жылдары 28 мың автокӛлік болса, соның 

екі мыңы ғана жеке автокӛліктер еді. Қазір облыстағы 70 мың автокӛліктің 97 пайызы жекелердің қолында. 

Сондықтан мҧндай қаланың эстетикалық мәдениетіне ҥлес қосатын және қӛше қозғалысын реттейтін 

қҧрылыстарды кӛптеп салуымыз керек. 

Қолданылған әдебиеттер 

1. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов.– 5-е изд., 

перераб. и доп. – М: Транспорт, 2001 – 247 с. 

2. Транспортная планировка городов: [Для вузов по спец. "Орг. дорож. движения"] / Е. М. Лобанов 

239,М. Транспорт 1990. 

3. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Сильянов В.В., 

Домке Э.Р.Академия, 2008 

 

Ғылыми жетекші: ғылым магистрі, аға оқытушы Хайытбаева Г.Б. 

 

 

ПРЯМОЕ И КОСВЕННОЕ ТВЁРДОФАЗНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХРОМОВОЙ 

РУДЫ 

 

Косдаулетов Н.Ы. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск, Россия 

 

Объектом исследования данной работы являются кемпирсайские хромовые руды, из которых 

производится феррохром на Актюбинском заводе ферросплавов. Это молодые в геологическом отношении, 

мало метаморфизованные и богатые руды. Они представлены практически неизменными первичными зернами 

шпинелидов, в которых практически отсутствуют трещины и силикатные прослойки.  

Целью данной работы было изучение возможности твѐрдофазного восстановления хрома и железа при 

прямом и косвенном углеродотермическом восстановлении. В качестве образца использовался концентрат 

хромовой руды Кемпирсайского месторождения. Эксперименты выполнены в печи сопротивления с 

графитовым нагревателем, в которой одновременно находилось два  образца концентрата. Восстановление 

металлов в одном образце было возможно только за счѐт монооксида углерода, образующегося в атмосфере 

печи. Второй образец дополнительно был засыпан твѐрдым углеродом.  

В образце, непосредственно контактирующем с углеродом, в рудных зѐрнах с на поверхности и внутри 

появлялись металлические частицы. С увеличением продолжительности выдержки металл на поверхности 

превращался в карбиды, которые образовали конгломераты сферической формы (рис.,а). В образцах без 

контакта с твѐрдым восстановителем выделения металлических частиц не происходит. Только из 
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магнезиальной силикатной фазы восстанавливается железо и никель (рис.,б). Таким образом, СО является 

недостаточно сильным восстановителем для железа и хрома хромшпинелидов. 

 
Рис. Результаты обжига при контакте с твѐрдым углеродом (а) и  в атмосфере СО (б) 

 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Рощин В.Е. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА ДОБЫВАЮЩИХ 

СКВАЖИН 

 

Космбаева Г.Т., Орынбасар Р.О., Жанабаев М.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Извлечение нефти из пласта и любое воздействие на него осуществляется через скважины. От состояния 

призабойной зоны пласта существенно зависит эффективность разработки месторождения, дебиты 

добывающих скважин, приемистость нагнетательных и доля пластовой энергии, которая может быть 

использована на подъем жидкости непосредственно в скважине. Для снижения фильтрационных сопротивлений 

необходимо осуществлять мероприятия по воздействию на призабойную зону скважины для повышения 

проницаемости, улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличению системы трещин или каналов 

для облегчения притока и снижения энергетических потерь в этой ограниченной области пласта. 

Производительность нефтяных и газовых скважин и поглотительная способность нагнетательных зависит 

главным образом от проницаемости пород, складывающих продуктивный пласт.Чем выше проницаемость 

пород в зоне действия той или иной скважины, тем больше производительность или приемистость ее, и 

наоборот. Основными факторами, которые снижают проницаемость призабойной зоны пласта скважин, 

являются приведенные ниже процессы. Снижение фазовой проницаемости для нефти за счет: 

- обводненности продукции скважин; 

- газонасыщенности нефти, проявляющейся при эксплуатации скважин при забойных давлениях ниже 

давления насыщения. 

Ухудшение фильтрационной характеристики ПЗП по причине повышения вязкости нефти из-за: 

- пластового разгазирования нефти; 

- снижения температуры за счет адиабатического расширения газа.  

Образование асфальто-смолопарафиновых отложений (АСПО) в ПЗП в результате охлаждения пласта от 

изменения теплофизических параметров и режимных факторов эксплуатации. Загрязнение призабойной зоны 

смоло-парафиновыми соединениями, смытыми со стенок эксплуатационной колонны во время глушения, 

тепловой обработки и других мероприятий. Отложение минеральных солей (в частности, гипса) в ПЗП 

вследствие нарушения состава вод и температурных изменений. Кольматация ПЗП механическими частицами и 

минеральными соединениями из-за суффозионных процессов, происходящих в пласте, и привнесенными 

гидропотоком в призабойную зону. Во всех перечисленных выше случаях для восстановления или увеличения 

проницаемости ПЗП применяют различные геолого-технические мероприятия (рис.6) - обработки призабойной 

зоны (ОПЗ) скважин, удаление отложений неорганических солей и АСПО. Кроме того, проводят работы с 

целью очистки подземного оборудования, что способствует восстановлению нормального режима 

эксплуатации скважин или пуску скважины в эксплуатацию после выхода ее из строя вследствие 

солеотложений или АСПО. 

При обработке призабойной зоны (ОПЗ) применяют механические, физические и химические методы 

воздействия на пласт. 

a б 
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Механические методы обработки применяют обычно в пластах, сложенных плотными породами, с целью 

увеличения их трещиноватости. К механическим методам относятся: виброобработкапризабойной зоны пласта, 

гидропескоструйная перфорация (ГПП), гидромеханическая щелевая перфорация (ГМЩП), гидравлический 

разрыв пласта (ГРП). 

К физическим методам относится воздействие на ПЗП с помощью физических полей различного рода: 

магнитных, акустических, вибрационных и т.д., а так же тепловое воздействие. Одним из средств повышения 

продуктивности нефтяных скважин и поглотительной способности нагнетательных является вибровоздействие 

на забой с помощью специальных гидравлических машин - вибраторов, создающих колебания давления в 

скважине различной частоты и амплитуды. Тепловые методы воздействия применяют для удаления со стенок 

пористых каналов парафина и смол, а также для интенсификации химических методов обработки призабойной 

зоны. К наиболее распространенным из тепловых методов воздействия на призабойную зону скважин относятся 

обработки горячей нефтью и паром, и электропрогрев. 

Химические методы основаны на реакции взаимодействия закачиваемых химических веществ (в 

основном кислот) с некоторыми породами (карбонатными породами и песчаниками, содержащими 

карбонатные вещества) пласта и загрязняющими пласт привнесенными отложениями. К химическим методам 

относятся:  

- кислотные обработки (соляно-кислотная, пенокислотная и др); 

- обработки ПЗП при помощи ПАВ; 

- применение растворителей для борьбы с АСПО в ПЗП. 

Механизм взаимодействия растворителя с АСПО 

Как уже было отмечено выше, химические методы увеличения продуктивности добывающих скважин 

основаны на реакции взаимодействия закачиваемых химических веществ с породой, а так же загрязняющими 

пласт привнесенными отложениями – кольматационным материалом, механическими осадками и 

образованиями асфальто-смолопарафиновой среды. В настоящее время наиболее эффективным мероприятием 

по глубокой и качественной очистке призабойной зоны продуктивного пласта добывающих скважин от 

асфальто-смолопарафиновых отложений (АСПО) являются обработки ПЗП с применением реагентов-

растворителей АСПО.  

Процесс растворения асфалътосмолопарафиновых отложений заключается в физико-химическом 

взаимодействии ингредиентов растворителя с отдельными компонентными составляющими этих отложений. 

При контактировании АСПО с углеводородным растворителем процесс взаимодействия начинается на границе 

раздела фаз растворитель – АСПО, поэтому в первую очередь химическому воздействию растворителя 

подвергаются смолы и асфалътены, расположенные на поверхности отложений. После удаления с агломератов 

парафина смолистой части дальнейшее их поведение в растворителе зависит от состава и свойств 

углеводородной композиции. При этом возможно протекание двух процессов: 

а) если состав композиции обладает высокой растворяющей способностью по отношению к парафину, то 

скорость растворения парафинистой части отложений опережает скорость растворения агломератов АСВ и 

происходит их отрыв от общей массы АСПО и гравитационное осаждение. В связи с этим следует отметить, 

что технология применения составов с высоким растворяющим действием на парафин должна предусматривать 

операции по предотвращению или ликвидации пробок, образование которых возможно за счет большого 

скопления агломератов асфальто-смолистых веществ (АСВ) на забое скважины, глубинно-насосном 

оборудовании или в участках выкидных трубопроводов. 

б) если состав композиции достаточно эффективно растворяет парафиновую и смолистую часть 

отложений, то растворение парафинов и процесс диспергации АСВ происходит равномерно и отрыва крупных 

(недиспергированных) агломератов от общей массы АСПО практически не происходит и образование 

смолистых пробок и скоплений АСВ маловероятно. 

Оба процесса (растворение и диспергирование АСПО) являются не только показателями физико-

химических свойств составов, но и определяют выбор технологии обработки. Так, если состав обладает лишь 

растворяющей способностью, в статическом состоянии быстро устанавливается равновесие на границе 

растворитель - АСПО и полное удаление отложений с поверхности не достигается. Е этом случае 

целесообразно и уместно повторное проведение обработок, что не рационально, так как увеличиваются 

эксплуатационные расходы. Более правильное решение - добиться равновесия в системе «растворитель - 

АСПО» не на границе раздела, а во всем объеме растворителя. Для этого необходимо создать 

гидродинамическую обстановку в системе, например, циркуляцию растворителя по замкнутому циклу: 

затрубное пространство - НКТ - затрубное пространство. Если состав обладает значительной диспергирующей 

способностью, нарушение равновесия на границе раздела «растворитель - АСПО» происходит за счет 

турбулентной диффузии, возникающей и поддерживаемой гравитационным осаждением агломератов. В этом 

случае происходит полное удаление АСПО с поверхности при одном цикле обработки.  

 Реагенты, применяемые для обработки ПЗП добывающих скважин 

Как правило, в составе загрязняющих призабойную зону веществ, преобладают либо предельные 

углеводороды (парафины), либо ароматические углеводороды (асфальтены и смолы). В случае преобладания в 

отложениях парафинов, промывки скважины горячей нефтью временно увеличивают внутренний диаметр НКТ, 

а применение скребка дает некоторый непродолжительный эффект и зачастую он требует остановки скважины, 

а в среднесрочной перспективе становится нерентабельным. В случае преобладания в отложениях 
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загрязняющих ПЗП асфальтенов и смол вышеуказанные методы малоэффективны. Химическое решение данной 

задачи имеет ряд преимуществ перед другими методами (очистка скребками, промывки горячей нефтью), в том 

числе более высокую надѐжность. 

Применение растворителей дает наибольший эффект в мало-и среднедебитных скважинах при 

обводненности до 90%. При подборе реагента для очистки скважины и ПЗП – необходимо придерживаться 

правила: реагент должен отмывать или десорбировать грязь с поверхности металла, силикатов и карбонатов, 

снижать межфазное натяжение на границе нефть-вода (при рН=6-10), способствовать удалению наиболее 

прочных отложений –– полярных АСПО. Другое обязательное условие – лучшая адсорбируемость реагента на 

очищаемой поверхности, чтобы предотвратить вторичное загрязнение очищенной поверхности (металла, 

породы). Такими свойствами обладают углеводородные растворители с катионоактивными ПАВ и водные 

растворы неионогенных и анионоактивных ПАВ в концентрациях, превышающих пятикратные критические 

концентрации мицеллообразования ККМ. Хорошей адсорбируемостью обладают полиакриламид, сульфитный 

щепок, т.е.водорастворимые органические полиэлектролиты. Лучшими отечественными реагентами, 

растворяющими и отмывающими АСПО, являются по степени возрастания отмывающей способности): 

синтанол ДС-10, смачиватель ДБ (6 баллов), альфапол, синтанол ДТ-7 (7 баллов), альфапол-8с, растворитель 

АСПО РХП-111 (8 баллов), растворитель АСПО РТ-1У (9 баллов). 
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БУРЕНИЕ НА НЕФТЬ 
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Казахстан, динамично входящий в мировое экономическое пространство, в полной мере ощущает все 

воздействия глобализации. Наряду с позитивным влиянием на экономику страна при быстрой интеграции 

столкнулась с новыми факторами. Ресурсные кризисы, социальная поляризация, агрессивная спекулятивность, 

всемирная инфляция, острейшая конкуренция на мировом рынке – неполный перечень современных проблем. 

Нефтегазовый комплекс является составной частью национальной экономики, и ему в той или иной 

степени присущи многие ее недостатки и проблемы. 

Конкурентоспособность страны определяется лидерством традиционных отраслей, которые получают 

наибольшие прибыли и в которые наиболее целесообразно направлять инвестиции. Конкретная отрасль, 

привлекающая ПИИ (прямые иностранные инвестиции), не может рассматриваться отдельно от остальных и 

должна развиваться внутри нефтяного кластера. 

В последнее время роль рынка нефти и нефтепродуктов в функционировании экономики многих 

государств значительно возросла. Развитие нефтегазовой промышленности оказывает огромное влияние на 

политические и социальные аспекты жизнедеятельности Республики Казахстан, а также на развитие многих 

других отраслей экономики. 

Перспективы развития нефтегазового комплекса Казахстана нельзя рассматривать в отрыве от 

тенденций, преобладающих на мировых рынках энергоносителей. Развитие мировых рынков энергоносителей, 

в свою очередь, будет зависеть от темпов экономического роста в мире. 

Поскольку большая часть добываемой нефти в Казахстане будет экспортироваться, проблема запасов 

нефти непосредственно связана с вопросом международной конкурентоспособности. Производственные 

издержки по добыче нефти в Казахстане существенно разнятся в зависимости от месторождения (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Себестоимость добычи нефти в Казахстане 

 

Производительность Себестоимость, долл./барр. 

ТШО 2,3 

«Карачаганак» (конденсат) 2,1 

«УзеньМунайГаз» 5,1 

«ЭмбаМунайГаз» 4,8 

Шельф Каспийского моря (прогноз) 9,75 

 

Последние два десятилетия XX столетия в еще большей степени по сравнению с предшествовавшим 

периодом усложнили условия работы предприятий нефтегазовой промышленности из-за ужесточения мер, 

связанных с охраной окружающей среды, необходимостью проведения геолого-поисковых и разведочных работ 
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во все более труднодоступных регионах, а также освоения глубокозалегающих нефтегазовых структур в 

материковой и шельфовой зонах. 

Таким образом, к основным направлениям повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса 

Казахстана можно отнести разработку и реализацию программ, предусматривающих: 

модернизацию производственных мощностей на основе общего повышения инвестиционной 

привлекательности комплекса; 

внедрение новой и новейшей техники на нефтяных и газовых месторождениях; 

содействие привлечению на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций. 

Условно процесс строительства скважины (по всем классификациям такой вид деятельности как бурение 

относится к строительству) делится на такие этапы: подготовительные работы, вышкомонтажные работы, 

бурение и крепление, испытание. Эти этапы выделяются как при строительстве разведочной скважины, так и 

при строительстве эксплуатационной скважины.  

Подготовительные работы – это строительство основания, на котором будет установлена буровая 

установка, строительство подъездных дорог. Как правило, разведочные скважины бурятся одиночными, задача 

разведочной скважины – пощупать внутренности в пределах конкретной местности. Когда же принимается 

решение о бурении на месторождении эксплуатационных скважин, уже известно, что можно ожидать и 

бурением одной скважины не ограничиваются. Но строить под каждую скважину площадку и бурить скважину 

без отклонения от места забуривания очень накладно. Поэтому при эксплуатационном бурении поступают 

следующим образом: с одной площадки бурится несколько скважин и применяется так называемое наклонно-

направленное бурение. При таком бурении ствол скважины значительно отклоняется от того места где 

начиналось бурение и такое отклонение может достигать сотни метров, доходя до нескольких километров. Так 

как на одном основании нужно размещать несколько скважин, соответственно площадка для этого должна быть 

большего размера. 

По сути дела при бурении разведочных и эксплуатационных скважин применяются различные типы 

буровых установок. Во многом из-за этого различается второй этап строительства скважин – вышкомонтажные 

работы. На этом этапе выполняется транспортировка буровой установки, ее монтаж, проверка работы, 

проведение необходимых коммуникаций. Также транспортируется и монтируется необходимое дополнительное 

оборудование, дизельные станции, жилой городок, в котором потом будут жить буровики. 

Часто когда на участке начинается эксплуатационное бурение, это участок уже обустроен: проведены все 

коммуникации, построены дороги. В основном все буровые станки, предназначенные для разведочного 

бурения, работают от установок дизельного привода. В этом случае на площадке бурения ставят мощные 

дизельные электростанции, которые вырабатывают электроэнергию, от которой потом уже работают буровые 

установки. 

Процесс бурения эксплуатационных скважин так же отличается от бурения разведок. Самое главное 

отличие состоит в том, что практически все эксплуатационные скважины являются наклонно-направленными, а 

разведочные – вертикальными.  

 

 
 

Существуют еще и горизонтальные скважины. Это тоже относится к эксплуатационным скважинам. У 

горизонтальных скважин последняя колонна входит в продуктивный пласт под углом и затем проходит 

горизонтально по этому пласту.  
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Это позволяет достичь большей площади соприкосновения обсадной трубы и продуктивного пласта. На 

этапе испытания скважины обсадная труба пробивается в районе соприкосновения с продуктивным пластом. У 

горизонтальных скважин дебит намного превышает дебит обычных скважин. 

Отклонение в процессе бурения достигается за счет включения в компоновку бурящей части, т.е. между 

бурильной трубой и турбобуром, так называемого кривого переводника.  

 

 
Он просто соединяет бурильную трубу и турбобур, но при этом концы переводника находятся под 

небольшим углом (1-2 градуса.) относительно друг друга. Это позволяет придавать скважине отклонение в 

процессе бурения. В этом процессе очень велика роль технолога, который должен правильно сориентировать 

компоновку при сборке и спуске. При бурении наклонно-направленных скважин (и тем боле горизонтальных) 

применяют специальные навигационные системы, которые позволяют отслеживать местоположение долота. В 

состав компоновки низа бурильной колонны включают специальный прибор, который замеряет необходимые 

параметры и передает их наверх, где они регистрируются и расшифровываются. Интересен способ передачи их 

наверх – через буровой раствор. Прибор, находящийся внизу производит толчки, которые передаются через 

весь столб бурового раствора наверх.  

Испытание эксплуатационной скважины тоже отличается от испытания разведочной скважины. Чаще 

даже у эксплуатационных скважин этот этап называется освоением. Как правило, у разведочных скважин 

испытывают несколько продуктивных объектов, начиная с самого нижнего. Потом испытанный объект 

изолируется путем установки так называемого цементного моста и производится испытание следующего 

объекта. 

Самой главной операцией при испытании является перфорация. Это пробивание обсадной трубы в 

интервале соприкосновения с продуктивным пластом. Для проведения этой операции в скважину спускают 

перфоратор в который заложены специальные заряды. Перфоратор устанавливается на уровне продуктивного 

пласта в скважине и на него подается сигнал, который генерирует взрыв направленных зарядов. Эти заряды 

пробивают обсадную колонну, цемент за ней и создают дополнительные трещины в нефтеносной породе. Чем 

лучше перфорационные заряды, тем больше проникающих трещин они создают в продуктивном пласте. Но, 

часто в эксплуатационных скважинах проведением перфорации не ограничиваются и проводят так называемый 

гидроразрыв пласта (ГРП). Суть этой операции состоит в закачке под большим давлением в скважину 

жидкости, которая создает дополнительные трещины в продуктивном пласте. Глубина таких трещин может 

достигать нескольких метров. 
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Еще одним отличием разведочного и эксплуатационного бурения является объем проводимых 

промыслово-геофизических исследований в скважинах. В разведочных скважинах проводят большой объем 

всевозможных исследований, в эксплуатационных же стараются ограничиться только самыми необходимыми.  
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В настоящее время в связи с развитием добывающей, производительной отраслей мы всѐ больше 

сталкиваемся с проблемой рациональности и удешевления перевозок. Появилась необходимость продумывать 

новые, всѐ более выгодные маршруты, использовать все возможные способы доставки грузов и их комбинации. 

Стоит отметить, что растѐт международный транспортный потенциал, и это, безусловно, влияет на 

транспортную систему Казахстана в целом. Специалистам в области логистики следует чѐтко различать 

понятия, связанные с интермодальными перевозками, видеть разницу между ними. 

Интермодальные перевозки – это последовательная перевозка груза двумя или более видами транспорта 

в одной и той же грузовой единице (транспортном модуле) или в автотранспортном средстве без перегрузки 

самого груза при смене вида транспорта.
 
[2] 

Мультимодальные грузоперевозки – это внутригосударственные и международные перевозки груза 

смешанным транспортом, когда перевозка груза до пункта назначения осуществляется двумя или более видами 

транспорта на основании единого договора. Это перевозки одного и того же груза различными видами 

транспорта. Виды используемого транспорта могут сочетаться в любых комбинациях: автомобильные, 

железнодорожные, морские и авиаперевозки.[5] 

Мультимодальные перевозки – это перевозки, в которых перевозчик полностью организует доставку (от 

двери до двери), принимает на себя ответственность как за перевозку, так и за сохранность груза. При этом он 

может дать отправителю документ на мультимодальные перевозки, который следует с грузом на всѐм пути 

перевозки. Основным отличием мультимодальной перевозки является доставка груза двумя и более видами 

транспорта с одним документом, и одной стороной, ответственной за всю перевозку. Но если доставка при 

использовании двух или более видов транспорта осуществляется не на основе одного договора, то такая 

перевозка не является мультимодальной. 

Преимущества мультимодальной перевозки: 

- возможность доставки груза от двери до двери. 

- сокращение расходов заказчика. Сотрудничать с представителями одной компании гораздо дешевле, 

нежели при обращении в несколько компаний; 

- снижение сроков доставки. К примеру, перевозка груза займѐт гораздо меньше времени при 

объединении авиа и автотранспорта; 

- возможность доставлять груз с любой точки земного шара. Для компаний, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью, мультимодальные перевозки – это настоящий клад. Они могут легко 

доставить товар с любого государства, даже если оно находится на другом континенте; 

- безопасность груза. Если работать с одной компанией, то вся ответственность за сохранность груза 

лежит на ней. Пользуясь услугами нескольких перевозчиков риски просрочки доставки возрастают в разы. 

Недостатки мультимодальной перевозки. 

 Мультимодальная перевозка имеет один минус, но он весьма значительный. Качество перевозки в 

данном случае зависит от опыта и компетентности специалиста, которому вы доверяете доставку груза. Ведь 

организовать мультимодальную перевозку непросто. Необходимо связываться с множеством компаний, 

находящимися в разных странах и иметь представление о принципе их работы. [3] 

Особое внимание следует уделить мультимодальным перевозкам тяжеловесных, негабаритных, опасных 

и скоропортящихся грузов. В этом случае придется оформлять множество разрешений, документов и 

организовывать сопровождение. 

В основном мультимодальные перевозки осуществляются с помощью контейнеров. Сначала товар на 

складе отправителя загружают в контейнеры, затем их автомобильным транспортом доставляют в морской 

порт. Специальные суда заполняются различными контейнерами, которые доставляют товары в порты других 

стран. В портах контейнер устанавливают на автомобили (или специальные железнодорожные платформы) и 

доставляют их на склады получателя. Примерно так выглядит схема мультимодальной перевозки. Самыми 

распространенными видами транспорта являются грузовые автомобили, воздушные суда, самолеты и поезда. 

Казахстан, как государство, занимающее 9-е место в мире по площади, имеет огромный транзитный 

потенциал. На данный момент в связи с ростом объѐма грузопотока из КНР через РК на территорию Европы 

приоритетом развития является совершенствование трансконтинентального моста. 
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Территория Республики Казахстан включает в себя сети автомобильных, железных дорог, воздушные 

трассы и морской порт, расположенный в г.Актау. Благодаря этому государство может реализовать свой 

транзитный ресурс и обеспечить бесперебойное евразийское сообщение. 

На сегодняшний день Казахстан располагает функциями 6 автомобильных, 9 железнодорожных и 4 

воздушных коридоров международного значения.[2]
 

В железнодорожной отрасли на данный момент работают 2 больших проекта. Это железная дорога 

«Узень – госграница с Туркменистаном», входящая в состав международного транзитного коридора «Север-

Юг», и Железная дорога «Коргас – Жетыген». Местом реализации первого проекта является Мангистауская 

область. Протяженность пути составляет 138 км. Дорога проходит на юг в направлении прикаспийских 

провинций Ирана по маршруту Узень - Горган (Узень - Кызылкая - Берекет - Этрек – Горган) и на север для 

состыковки с системой российских железных дорог, создавая сквозной коридор Европа - Прикаспий - 

Персидский залив. Реализация проекта сокращает расстояние перевозок на 600 км, а также обеспечивает спрос 

на железнодорожные перевозки со стороны крупных предприятий нефтегазовой, металлургической отраслей 

промышленности республики.  

Железная дорога «Коргас – Жетыген» открывает второй пункт перехода с Китаем, организует перевозки 

из Китая в Центральную Азию, Иран, Западную Европу и закавказские республики. Эта линия сокращает 

расстояние в направлении Азия – Европа на 500 км. Проект реализуется в Алматинской области и был 

завершен в 2011 г. Протяженность линии составляет 298,4 км. Предполагаемый объѐм грузовых перевозок – 23 

млн т к 2025 году.[1]
 

На территории Казахстана имеются пути от международных транспортных коридоров: 

Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ), Южный коридор ТАЖМ, 

TРACEКA, Север-Юг. Стоит отметить Центральный коридор ТАЖМ, имеющий важное значение для 

транзитных перевозок по направлению Сарыагаш - Арысь - Кандагач - Озинки. 

Коридоры позволяют значительно сократить расстояние в сообщении Восток-Запад и сроки доставки 

грузов.
 

Мультимодальные перевозки – это эффективное использование возможностей железнодорожного, 

морского, воздушного и автомобильного транспорта. Они помогают достаточно оперативно доставлять любые 

грузы в любую точку мира. 

Мультимодальный тип перевозки особенно подходит для использования на межконтинентальных 

направлениях и в случаях необходимости доступа к отдалѐнным регионам. 

Организационные принципы мультимодальных перевозок успешно могут использоваться при 

сопровождении транзитных грузов в пределах Казахстана, что имеет особое значение для республики, 

территорию которой пересекает ряд международных транзитных коридоров. Для полноценной интеграции в 

международную систему в республике необходимо ускоренное формирование национальной системы 

мультимодальных перевозок. 

Современный уровень развития транспортной среды Казахстана обеспечивает определѐнные базовые 

условия и тем самым создаѐт благоприятные предпосылки для формирования системы мультимодальных 

перевозок. 
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ТАУАР АЙНАЛЫМЫ КОНФИГУРАЦИЯСЫН 1С:КӘСІПОРЫН ПЛАТФОРМАСЫНДА ҚҦРУ 

 

Кужакова Г.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жҧмыста сауда ортылықтарының тауар ӛнімдерін есепке алуға байланысты бағдарламалық ӛнім 

зерттелді. Алынған бағдарламалық жасақтама ӛнімі тӛмендегідей мҥмкіндіктерге ие: қосылған дерекқорларға 

тез қол жеткізу, ӛндірістік ақпаратты енгізу және ӛңдеу, қажетті қҧжаттарды редакциялау және басып шығару. 

Қазіргі заманда тауар сатумен кӛптеген адамдар айналысады. Шетелден тауарды арзан бағаға сатып 

алып, олардың ҥстіне белгілі бір пайыз қосу арқылы тауар айналымын жҥргізеді. Тауарды сату ҥшін адамдар 

шағын сауда орталықтарын ашады. Осы сауда орталықтарында тауар сату ыңғайлы болу ҥшін, қазір кӛптеген 

компьютерлік бағдарламалар пайдаланылады. Мҧндай программалар қызметкерлер мен сатып алушылардың 

уақытын ҥнемдеу ҥшін қолданылады.  
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Бҥгінгі таңда кҥнделікті жҧмыстарды жҥргізу кезінде қызметкерлердің жҧмыс уақытын ҥнемдеу, жҧмыс 

барысында кететін қателіктер санын барынша азайту ҥшін арнайы бағдарламалық жасақтамасыз жҧмыс істеу 

мҥмкін емес. Қазіргі уақытта сауда орталықтары тауар қозғалысын арнайы қҧрылған бағдарламалар арқылы 

басқарады [1].  

Тақырыптың ӛзектілігіне және оның даму дәрежесіне негізделе отырып, бҧл, зерттеу келесідей мақсатқа 

қол жеткізеді: сауда ҧйымының бӛлшек сауда айналымына әсер ететін факторларды талдау және осы негізде 

сауда ҧйымының тауар айналымын арттыру жолдарын дамыту. 

Қазіргі кезде сауда кәсіпорындарының басты мақсаты – максималды пайда алу. Ал тауар айналымы бҧл 

мақсатқа жетудің маңызды және қажетті шарты болып табылады. Бӛлшек сауда саласында тауар айналымының 

кӛрсеткіші кәсіпорынның ең маңызды сипаттамасы болып табылады. 

Тауар айналымы сауда кәсіпорынының, шаруашылық қызметтің негізгі экономикалық кӛрсеткіштерінің 

бірі. Тауар айналымы – тауарды ақшаға айырбастау процесі. Тауар айналымы сату-сатып алу акті арқылы тауар 

қозғалысының процесін сипаттайды [2]. 

Дҥкен қызметін ҧйымдастырған кезде, Сіз жеткізушілермен жҧмыс істеу, тауарларды тапсыру, жақын 

арада мерзімі аяқталуы мҥмкін тауарларды анықтау, тҧтынушыларға тауар сату және т.б. сияқты кҥрделі 

міндеттерді ескеру қажет. Бҧл жҧмыста тауар айналымын жҥргізу ҥшін ыңғайлы программа қҧрылған. Мысал 

ретінде киімдер сататын дҥкені алынды. Бҧл жҧмыстың объекттеріне қаладағы барлық тауар сатылымымен 

айналысатын кәсіпорындарды жатқызуға болады. Негізгі акцент осыларға кӛзделген. Қосымшаны жҥзеге асыру 

ҥшін «1С: Кәсіпорын» жҥйесінің ішкі программалау тілі таңдалған, себебі кәсіпорын 1С фирмасының 

комплексті шешімдерін қолданады. Осылайша, жҥйелік администраторлардың жҧмыс жасау және есеп беру 

әрекеттерін жеңілдетеді. Соның ішінде: қоймаға тауар қабылдау, қанша тауар сатылғаны және қалғаны туралы 

есеп беру, кассадағы ақшалай тҥсімді қадағалау және т.с.с. процесстерді басқару мҥмкіндігі жасалды. 

Қазіргі уақытта «1С» бағдарламасы ең маңызды бизнес қҧралдарының бірі болып табылады. 

«1С: Кәсіпорын» бағдарламалық жҥйесі қарқынды дамып келе жатқан заманауи кәсіпорынның алдында 

туындайтын кең ауқымды есеп автоматизациясы мен басқарылуының шешілуіне арналған. 

«1С: Кәсіпорын» жҥйесі кәсіпорынның ҧйымдастырушылық және экономикалық қызметін әмбебап 

автоматтандыруға арналған жҥйе. Мҧндай қызмет тҥрлерінің алуан тҥрлі болғанына қармастан, «1С: 

Кәсіпорын» жҥйесінің нақты бір қызмет саласына бейімделе алу қасиеті бар. Қасиетті сипаттау ҥшін 

конфигурациялану термині қолданылады, яғни, нақты кәсіпорынның жҧмыс істеу ерекшеліктері негізінде 

жҥйені баптау мҥмкіндігі бар. 

«1С: Кәсіпорын» бағдарламасын әр тҥрлі салаларда қолдана аласыз: ӛндірістік және сауда 

кәсіпорындары, бюджеттік және қаржылық ҧйымдарды автоматтандыру, ҧйымдық-шаруашылық қызметті 

автоматтандыру, жалақыны есептеу және қызметкерлерді басқару және басқа салалар [3]. 

Зерттеудің мақсаты осы жҧмыс орнын автоматтандыру жҥйелерін қолдана отырып, киім дҥкені 

кәсіпорын жҥйесін қҧру. Кәсіпорынның аясында орындалатын барлық бизнес – процесстерді бір жҥйеге 

келтіріп қарапайымдату және жҧмыс барысында орындалатын барлық процесстерді жылдамдату. 

Бағдарламалық ӛнімнің артықшылықтары:  

- тауарды жеткізушілерден қабылдау;  

- тауарды базаға енгізу; 

- тауардың этикеткаларын баспадан шығару; 

- тауарды штрихкод арқылы тез табу; 

- тауардың толық сипаттамасын кӛру; 

- қоймада қанша тауардың қалғаны туралы білу; 

- кассада канша қолма-қол және карта арқылы тӛленген ақшаның соммасын кӛру; 

- клиенттің тауарды ҧнамаған жағдайда қайтара алуы т.с.с. процесстерді басқару. 

Бҧл бағдарламалық ӛнімнің пәндік аймағы – кәсіпорынның бӛлшек тауар айналымы.  

Конфигурацияның негізгі қолданылатын жері – дҥкендегі сауда-саттық операцияларын автоматтандыру 

және қҧжаттандыру. 

Киім дҥкендерін есепке алу бойынша компьютерлік бағдарламалар осы тҥрдегі сауда мекемелерінің 

жҧмыс істеу ерекшеліктеріне барынша бейімделген. Мҧндай бағдарламалық ӛнімдер басқа коммерциялық 

қҧрылымдардың қызметін автоматтандыруға арналған қосымшалардан айтарлықтай ерекшеленеді. 

Қорытындылай келе, жҧмыс барысында киім дҥкенінің автоматизациялық жҥйесі қҧрастырылды. Жҥйе 

"1С:Кәсіпорын 8.3" платфомасы негізінде қҧрылған конфигурация блогы. Конфигурация блогы ақпаратты 

жинау, сақтау, ӛңдеу және кӛрсету мҥмкіндігін береді. Жҥйе сол платформада қҧрастырылған кез-келген 

конфигурациямен интеграциялана алады. Жҥйе келесідей маңызды кӛзге кӛрінерлік функциялар атқара алады:  

а) тҥсінікті және қарапайым интерфейс;  

ә) жҧмыстың ыңғайлылығы;  

б) функционалдылық;  

в) есептемелер және анализ; 

Қосымшаны әзірлеу барысында біз 1С: Кәсіпорын платформасына негізделген ақпараттық қолдау 

технологиялардың салыстырмалы қарапайымдылығына кӛз жеткіздік, бірақ, сонымен қатар ол кәсіпорынның 

тиімділігі мен жҧмысын жақсарту ҥшін қажетті функциялар мен бизнес-процестерді автоматтандырудың 
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барлық талаптарын орындайды. Мҧндай ҧйымдастыру формаларын жетілдіру кәсіпорынның бәсекеге қабілетті 

деңгейге шығуына мҥмкіндік береді және салада лайықты орын алуға кӛмектеседі. 

Жҥйе қандай да бір функцияларды қосу қажеттілігі туындағанда немесе қолданушының анағҧрлым 

қолайлы интерфейсін ҧйымдастыру ҥшін әрі қарай дамытылуы мҥмкін. 
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ОҚУ ҤДЕРІСІНДЕ ТІРЕК-СЫЗБАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Қойлыбай А.С., Разақбергенова А.Е. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті  

 

Бҥгінде білім беру жҥйесіне айтулы ӛзгерістер мен реформалар енгізгені белгілі. Бҧған жаңа білім 

стандартының жасалынуы, тӛл оқулықтарымыздың жазылуы, т.б. игі істер дәлел бола алады. Осының бәрі – 

ХХІ ғасыр табалдырығынан аттаған жас ҧрпақты ҧлттық қҧндылықтарды, ҧлттық мәдениетті танитын, оны 

ӛзгеге таныта алатын білімді, жан – жақты қалыптасқан, әлемдік ӛркениетке қол соза алатын, бәсекеге қабілетті 

дербес тҧлға тәрбиелеу қажеттілігінен туындайды. Бҥгінгі таңда оқушыларды оқу әрекетіне ӛзбетінше 

шҧғылдануына жан-жақты ҥйретуіміз керек. Оқу әрекеті - адамзат баласы жинақтаған тәжірибені  меңгеру. Оқу 

әрекетінің негізгі мақсаты – білім беру мен ҥйрету. Оқу әрекетінің негізгі ӛнімі – оқушының  ӛзі, оның қабілеті, 

даму нәтижесі [1,19]. 

Оқу әрекетінің жеке тҧлғаны қалыптастырудағы мҥмкіншіліктері белгілі орыс педагог-психологтардың 

Ш.А. Амонашвили, Г.И. Вергелес, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, И.Я. Лернер, Р.Г. Лемберг, О.С. Гребенюк, 

Т.Б. Гребенюк, т.б., қазақ ғалымдары М. Мҧқанов, Т.С. Сабыров, С.Е. Қаңтарбай және т.б. еңбектерінде жан-

жақты қарастырылған [2,8]. 

Оқу әрекеті – бҧл мектеп жасындағы бала ҥшін жетекші әрекет. Біріншіден, оқушының қоғаммен негізгі 

қарым-қатынасы оқу әрекеті арқылы жҥзеге асырылады. Екіншіден, оқу әрекетінде оқушының мектеп 

жасындағы негізгі қасиеттері, жеке психикалық ҥдерістері пайда болады. Балаларды оқу әрекетіне ҥйретуіміз 

ҥшін педагог оқу әрекетінің табиғатын терең білуі тиіс. Оқу әрекетінің  мазмҧны оқу тапсырмалары тҥрінде 

қҧрылады. Осы тҧста оқу тапсырмаларын В.Ф.Шаталов  әдісі деген  атпен енген  тірек – сызба  белгілері 

арқылы берілгені  тиімді. 

В.Ф. Шаталов технологиясының ерекшелігіне тоқталсақ: 

Бірінші ерекшелігі – нақты дәл есептелген оқу ҥдерісін қҧра білу. 

Ол бҧл қҧрылымды былай тҥсіндірді: «Тірек-сызба дегеніміз–ойын элементі, уақыт ҥнемділігі, бала 

психологиясын қызықты қҧбылысқа бағыттау. Бірақ ең басты мақсат – берілген тақырыпты логикалық 

байланыстар негізінде оқушының тҥсінуі мен ҧзақ уақыт есте сақтауы».  

Екінші ерекшелігі – уақыт ҥнемділігі. Мысалы, белгілі бір тақырыпты тҥсіндіру барысында бірнеше 

тақырыпты жинақтап, ықшамдап бір-екі тірек-сызбаға сыйдыруға болады [3,12]. 

Тірек-сызба белгілерін пайдаланып оқытудың тиімділігі мынада:  

1. Оқу материалы жинақы, қысқаша беріледі;  

2. Оқушының сызба белгіні тҥсінуі ҥшін ойлау, салыстыру, есте сақтау қабілеттерінің мҥмкіндік туады;  

3. Оқу материалының ішінен негізгісін таңдай білуді ҥйренеді;  

4. Топпен және ӛзара бірлесе жҧмыс істеуді ҥйренеді;  

5. Оқушы сызу, сурет салу, ӛз бетімен шартты белгі ойлау, оның мәнін білуге мҥмкіндік туады;  

6. Оқушы ӛзінің танымдық деңгейін біледі. Ӛзін ӛзі бағалап ҥйренеді.  

Тірек - сызбаны сабақтың негізгі қҧрам бӛліктері ретінде қолданылады. Тірек - сызба- бҧл айтылатын 

материалдың бейнелі жоспары, белгілі бір мағынаны білдіретін шартты белгілер, сӛздер, суреттер және басқа 

да ойға тірек болар белгілердің жҥйесі. Қысқа бейнелі тҥрде берілген хабарды кез-келген оқушы тҧжырымдап, 

әрі кеңейтілген тҥрде айта алады. Тірек - сызба баланың ойын қозғайды, материалды берік есте сақтауға негіз 

болады. Тірек - сызбаны материалды тҥсіндіруге, бекітуге, оқушы білімін тексеруге, қайталау сабақтарында 

қолдануға болады. Жаңа материалды тҥсіндіруге қолданатын белгілер – жеңіл жазылатын, суреттер – оңай 

салынатын болуы шарт.  

Тірек-сызбаны қҧрудың негізгі қағидалары: 

1.Тірек-сызба – оқу материалының негізгі бӛліктерінің мазмҧнын жинақтайтын бӛліктерден тҧрады; 

2.Әрбір бӛліктердегі теориялық материал арнайы белгілер, сызбалар, сӛздер арқылы біріктіріледі; 

3.Тірек-сызбалар – есте оңай сақталатындай қарапайым болуы керек. Бҧл ҥшін графикалық безендіруде 

шығармашылық ізденіс және ҧшқыр ой тапқырлығы талап етіледі [4,23]. 
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Тірек-сызбаларды пайдалану мҧғалім ҥшін тиімді, тақтаға бормен жазып жатудың қажеттігі азаяды, 

барлық сабақ барысы оқушының кӛз алдында тҧрады, оқу мазмҧнын қысқаша баяндап шығу арқылы, кӛптеген 

оқушыны бағалау мҥмкіндігі туады. Тірек-сызбалар білім берудің ҥш мақсаты – оқыту, тәрбиелеу және 

дамытуды орындау кезінде мынадай дидактикалық қызметтерді: ҥйрету, бағыттау, тексеруді жҥзеге асырады. 

Ойын тҥрлері арқылы материалды бірнеше рет қайталап оқып, оқушының білімінің берік болуына, оның ӛз 

бетімен кӛп ізденіп тырысуына, әр деңгейлік тапсырманы орындау барысында шығармашылық дағдысы 

қалыптасуына, оқушыларды ҧжымшылдыққа, тіл коммуникативтілігінің артуына, пәнге қызығушылығының 

артуына кӛп кӛмегін тигізеді.  

Тірек-сызбамен жҧмыс барысында мына мәселелерге назар аударған жӛн: 

1. Тірек – сызба белгілерін пәнді жҥргізудің басынан бастаған жӛн. 

2. Тірек – сызбаға оқушылармен бірге талдау жҥргізіп отыру керек. 

4. Оқушының топпен және екі – екіден жҧмыс жасауына мҥмкіндік беру. 

Сонымен, жҧмыстың нәтижелі болуы кез келген мҧғалімнің таңдап алған әдісті ҥздіксіз, ҥнемі, жҥйелі 

қолдануына және оқушының жас ерекшелігі мен білім деңгейін ескеріп отыруына байланысты. Тірек-

сызбаларды жҥйелі пайдалану – пәннің ерекшелігін ескеріп, тақырыптағы негізгі ҧғымдарды меңгеріп, ойлау 

қабілетін дамытып, оқу материалын тез меңгеріп, ҥнемделген уақытты оның іскерлік мақсатына жҧмсауына 

мҥмкіндік береді. Олай болса, тірек-сызба арқылы оқыту мҧғалім ҥшін де, оқушы ҥшін де ӛзінің оң нәтижесін 

береді. Атап айтсақ:   

Мҧғалім ҥшін: 

- оқушы білімін тексеруде дидактикалық қҧрал ретінде пайдаланады; 

- мағыналық, логикалық белгілерді нақты, қысқа тҥсіндіреді;  

- оқушы білімі әділ бағаланады.  

Оқушы ҥшін: 

• берік білім негізі қаланады;  

• сӛйлеу қабілеті дамиды;  

• тҧжырымдап, топшылау дағдылары қалыптасады;  

• танымдық ҥдерісі нығаяды;  

• пәнге деген қызығушылығы артады;  

• шығармашылығы  шыңдалады.  
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Автокӛлік кӛтергіштерін  таңдауда нені білу қажет? 

Қазіргі заманғы  авто қызмет кӛрсету орнында автокӛлік кӛтергіші қондырғының кеңінен таралған тҥрі 

болып табылады. Бҥгінгі таңда ресей нарығында әртҥрлі жҧмыс тҥрлеріне арналған кӛтергіштердің кең тҥрлері 

ҧсынылған. Кӛтергіштердің сан тҥрлілігін айқындау мен артық қаражатты шығындамай Сізге қажетті 

кӛтергішті таңдау ҥшін, олардың айырмашылығын анықтауға тырысып кӛрейік? Және қандай жҧмыс тҥріне 

кӛтергіштің қандай тҥрі сәйкес келетіндігін анықтайық ? 

Сонымен, автокӛлік кӛтергіштер қҧрылым тҥрі бойынша тӛмендегідей топтастырылады : 

Бір тіреулі кӛтергіштер  

Бір тіреулі кӛтергіштер бір негізгі тіреуден тҧрады (тізбек ). Мҧндай кӛтергіштердің басты 

артықшылығы алатын алаңның шағын болуы болып табылады. Бір тіреулі кӛтергіштер тҧрақты және 

жылжымалы болады.Жылжымалы кӛтергіштерге қарағанда (250кг дейін), тҧрақты кӛтергіштердің жҥк 

кӛтергіштігі жоғары (2,5т дейін). 
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Мҧндай бір тіреулі кӛтергіш арқылы автокӛлікті кӛтеру автокӛліктің бір бӛлігінен немесе тӛменгі бӛлігі 

немесе дӛңгелектері арқылы жҥзеге асырылады. Бір тіреулі кӛтергіш кӛлікжай мен алаңы шектеулі техникалық 

қызмет кӛрсету станцияларда дӛңгелек жӛндеу, кӛліктің тӛменгі бӛлігін тот басуға қарсы ӛңдеу, автокӛлікті 

техникалық қызмет кӛрсету бойынша жҧмыстарды жҥргізу ҥшін оңтайлы сәйкес келеді . 

Екі тіреулі кӛтергіштер  

Екі тіреулі кӛтергіштер екі тіреуден тҧрады, олардың әрқайсысы кӛтеруге арналған  кронштейндермен 

жабдықталған  (табан ). Кӛтергіштің тҥріне  байланысты жҥк кӛтергіштігі 5т қҧрайды. Мҧндай кӛтергіштерде 

автокӛлікті автокӛлікті кӛтеру домкрат астындағы алаңдар арқылы жҥзеге асырылады. Кӛтергішітң алдыңғы 

табанының бҧрылыс бҧрышы  180 градусты қҧрайды, нәтижесінде ҧзын және қысқа базамен автокӛліктерді 

шапшаң орнату қамтамасыз етіледі.  

 

 
Асимметриялы қҧрылыммен екі тіреулі кӛтергіштер кең базалы жеңіл автокӛліктерді қызмет кӛрсету 

ҥшін қолданылады. Екі тіреулі автокӛлік кӛтергіштер симметриялы және асимметриялы болып бӛлінеді. 

Асимметриялы кӛтергіште тіреулер автокӛліктің артқы бӛлігіне біршама бҧрылған және телескопты 

табандардың ҧзындығы әртҥрлі болып келеді (алдыңғы табаны қысқа), бҧл автокӛлік есіктеріне кеңінен 

ашылуға мҥмкіндік береді. Мҧндай  автокӛлік кӛтергіштерді ауыр емес автокӛліктер ҥшін ҧсынуға болады (3 

тоннаға дейін). 

Ауыр және ірі автокӛліктер ҥшін симметриялы автокӛтергіштерді пайдалану ҧсынылады, бҧл 

симметриялы типті кӛтергіштер табанында автокӛліктердің жоғары тҧрақтылығына байланысты. Екі тіреулі 

кӛтергіштер еден бетіндегі рамамен де болу мҥмкін (берік емес едендер ҥшін пайдалану оңтайлы), бҧл 

кӛтергішті орнатуды ықшамдатады, сонымен қатар, «таза еденмен» – соңғы кезде кеңінен таралған тҥрі, 

кӛтерілген кӛлік қҧралы астында автослесардың жҧмысы мен автоӛлкітің жайлы кіруін қамтамасыз етеді. 

Синхрондау элементтері жоғары орналасқан жағдайда, жоғары кӛлденең аралық биіктігі сияқты 

маңызды элементке назар аудару қажет. 

Тӛбесі биік кӛлікке қызмет кӛрсету ҥшін 4000мм бастап минималді биіктік қажет. Екі тіреулі 

кӛтергіштер жалпы қызмет кӛрсету, дӛңгелек жӛндеу мен арматура жҧмыстары ҥшін қолданылады . 

Тӛрт тіреулі кӛтергіштер 

Тӛрт тіреулі кӛтергіштер тӛрт тіреу мен оларға орналастырылған автокӛлікке арналған платформадан 

тҧрады. Платформаға орнатылған гидравликалық жҥйеге байланысты, кӛтергіштің шу деңгейі тӛмен, 

платформаның тӛмен биіктігі клиренсі тӛмен автокӛліктерге қызмет кӛрсетуге мҥмкіндік береді, мәселен, 

спорттық автокӛліктер. 

 

 

 

Тӛрт тіреулі кӛтергіш – әртҥрлі платформа тҥрімен жабдықталады: тегіс платформа, ҧзын тегіс  

платформа, артқы дӛңгелектер астына жылжымалы пластиналармен жабдықталған және айналым ҥстелдері 

астындағы ойықпен бӛлшектеу-тоғысу астындағы платформа, қосымша шағын кӛтергішпен жабдықталған 

платформа . 

Тӛрт тіреулі кӛтергіштер жҥк техникасына қызмет крсету, сонымен қатар дӛңгелектерді орнату 

бҧрыштарын бақылау мен реттеу бекеттерінде қолданылады (бӛлшектеу-тоғысу ). 
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Параллелограммды (қайшы тәріздес) кӛтергіштер  

Параллелограммды (қайшы тәріздес ) кӛтергіштер. Бҧл кӛтергіштердің негізгі артықшылығы олар жҧмыс 

жасамайтын жағдайда орын алмайтындығы болып табылады (траптары тереңдетілген тҥрлерінде). Жер бетіне 

орнатуда кеңістікте тек  траптар мен кіріс аппарель орнатылады .  

 

 
 

Қайшы тәріздес кӛтергіштер гидравликалық жетектермен жабдықталады, бҧл қондырғы жҧмысының 

дыбыссыздығы мен ҧзақ мерзімділігімен ерекшеленеді. Қайшы тәріздес  кӛтергіштің екі бӛлігін синхрондау ӛте 

сенімді, дыбыссыз және шекті нақты болып табылатын  гидравлика немесе  электронды әдіс арқылы жҥзеге 

асырылады . 

Қайшы тәріздес кӛтергіштер «бӛлшектеу-тоғысу» стендіне арналған жиынтық пен дӛңгелектерді 

ілмектеуге арналған қосымша кӛтеру ҥстелдермен жабдықталады. Қайшы тәріздес кӛтергіштер дӛңгелектер 

бҧрышын орнату стендтерімен біріпіг жҧмыс жасау, сонымен қатар жалпы қызмет кӛрсету жҧмыстары 

барысында қолданылады . 

Плунжерлі кӛтергіштер. 

Плунжерлі кӛтергіштер қҧрылысы ықшамдатылған. Кӛтеру табандары, траптар немесе платформалар 

гидроцилиндрлердің мікбастарының шеткі бӛліктеріне бекітілген (плунжер), олар ӛз кезегінде вертикаль 

жағдайда еденге тереңдетілген . 

 

 
 

Плунжерлі кӛтергіштердің екі тҥрлі орындалады – кӛтеру қҧрылғыларын жер бетіне орналастыру немесе 

оларды еденге тереңдету, екінші жағдайда кӛтергіш жҧмыс жасамайтын жағдайда  болған жағдайда, еден 

бетінде мҥлдем ешнәрсе болмайды! Автокӛлік кӛтергіште орналасқан жағдайда, оған кез келген бӛліктен еркін 

қол жетімділік қамтамасыз етілген. Басқарудың шығарылмалы блогы аалған кӛтергіштерді ғимарат ішіндегі 

және автокӛлік жуу орындарында  қолдануға мҥмкіндік береді.  

Плунжерлі кӛтергіштер жалпы қызмет кӛрсету жҧмыстарын жҥргізу, оның ішінде автокӛлікті қабылдау 

мен тапсыруда мінсіз шешім болып табылады. Бір, екі- немесе тӛрт плунжерлі кӛтергіштер ҧсынылады, оның 

ішінде тӛрт плунжерлі кӛтергіштер «бӛлшектеу-тоғысу» стендіне арналған біріккен жҧмыстарға толығымен  

сәйкес келеді . Синхрондаудың арнайы сызбаларын пайдалану арқылы кӛтергіштер қызмет кӛрсету мақсатында 

ҥлкен жҥйелерге біріктірілу мҥмкін, мәселен, ҧзын ӛлшемді және салмағы ірі кӛлік ҥшін қолданылады. 

Жетек тҥрі бойынша автокӛлік кӛтергіштер тӛмендегідей топтастырылады: 

Электр механикалық жетекпен кӛтергіштер. Мҧндай кӛтергіштің артықшылығы қҧрылым 

қарапайымдылығы мен автоқызмет кӛрсету орнын жабдықтаудың ең ҥнемді нҧсқасын жабдықтауға мҥмкіндік 

беретін тӛмен қҧны болып табылады. Кӛтергіштің жҧмысшы «бӛлігі» сомын-бҧранда жҧбы болып табылады, 

оны қызмет кӛрсету мерзімділігіне жоғары талаптар қойылады . 

Электр гидравликалық жетекпен кӛтергіштер. Электрмеханикалық жетекпен жабдықталған ҥлгілермен 

салыстырғанда электргидравликалық жетектердің бірқатар артықшылықтары болады: энергия тҧтыну тӛмен, 

жҧмыс дыбыссыздығы мен жҧмыс баяу жҥреді, кӛтеру-тҥсіру жылдамдығы жоғары, жҧмыс жасау мерзімі 

жоғары, электр энергия ағытылған жағдайда тҥсіру мҥмкіндігі, қызмет кӛрсету оңай және қҧны тӛмен, жоғары 

қауіпсіздік деңгейі. 

Пневматикалық жетекпен кӛтергіштер. Кӛтергіштің мҧндай тҥрі пантографты немесе қайшы тәріздес 

кӛтергіш болып табылады. Гидравликалық кӛтергішпен салыстырғанда, платформаны кӛтеру сығылған ауа 

арқылы жҥзеге асырылады, бҧл автокӛлікке қызмет кӛрсету жылдамдығын арттырады. 

Кӛтергіш дӛңгелек жӛндеу шеберханалары мен әртҥрлі техникалық қызмет кӛрсету станцияларында 

қолдануға арналған. Платформа арқылы автокӛліктің барлық жҥріс бӛлігін тексеріп, автокӛліктің барлық 

дӛңгелектерін бір мезгілде қызмет кӛрсетуге мҥмкіндік береді. Дӛңгелек жӛндеу орнына платформаны орнату 

http://www.ladato.ru/catalog/#catalog/section-1/4/
http://www.ladato.ru/catalog/#catalog/section-1/5/
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маусым аралығында жҥріс бӛлігін ҧсақ жӛндеу жҥргізуге мҥмкіндік береді (дӛңгелек тіреулері, рӛлдік ҧштық, 

тежегіш қалыбын ауыстыру ).  

Кӛтергіш қҧрылымында алдын алу тежеуіш қарастырылған. Кӛтергіш қажетті орында бетон, асфальт 

немесе басқа да дайындалған қатты және тегіс еденге орнатылады. 

Кӛтергішті таңдауда ескерілетін кез келген кӛтергіштің  техникалық сипаттамалары да болады. 

Кӛтергіштің техникалық сипаттамалары тӛмендегідей: 

- жҥк кӛтергіштігі, 

- электр қозғалтқыштың  тҧтынатын қуаты, 

- кӛтергіш салмағы, 

- автокӛлікті кӛтерудің максималді биіктігі, 

- максмалді жҥктемеде максималді биіктікке дейін кӛтеру уақыты, 

- еденнен кӛтергіш табанының жоғары бӛлігіне дейінгі минималді қашықтық, 

- кӛтергіштің геометриялық ӛлшемдері (максималді еңіс).  

Аталған кӛрсеткіш дӛңгелектерді орнату бҧрышын реттеу бекеттерінде қолданылатын, тӛрт тіреулі 

кӛтергіштің басты орнату сипаттамаларының бірі болып табылады. 

ғимараттың минималді биіктігі, 

кӛтергіш астына алаңның ҧсынылған минималді ӛлшемдері, 

кӛтергішті орнату іргетасына қойылатын талаптар. 

Қолданылған әбебиеттер: 

1. Гудков Ю.И., Сытник Н.П. Автомобильные подъемники и вышки – Издательство: Основа, 2004, 

208 стр. 

2. Уланов, Р.Н.; Щербаков, В.Д. Автомобильные подъемники и автопогрузчики, Издательство: М.: 

Высшая школа, 1997, 157 стр. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ СӚЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 

ОЙЫНДАР МЕН ЖАТТЫҒУЛАР 

 

Қуанышбекова М., Қуанғалиқызы Н., Дуйсенбаева Р.Д. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11-бабында «Білім беру жҥйесінің міндеттері-

ҧлттық және жалпы адамзаттық қҧндылықтар,ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға,дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу ҥшін қажетті жағдайлар 

жасау»,-делінген ӛмірде кӛптеген мҥмкіндігі шектеулі, сӛйлеу тілінде кемшіліктері бар балаларды кӛрдік. 

Соңғы уақыттарда әртҥрлі эндогендік және экзогендік факторларға байланысты олардың саны шамадан тыс 

кӛбеюде. Бҧл мәселелер болашақта дені сау ҧрпақты кҥтіп отырған немесе тәрбиелеп отырған әрбір ата-ананы 

толғандыратыны анық.Ойын әрекеті баланың психикалық ҥрдістерін қарқынды дамыту қҧралы болып 

табылады. Ойын тек денені жаттықтырушы ғана емес, сонымен бірге болашақ ӛмір жағдайына психологиялық 

әзірлік қҧралы болып табылады. 

Балалардың сӛздік қорын молайтуда ойын тапсырма, жаттығулардың орны ерекше. Соның ішінде ҧлттық 

ойын-баланың шын тіршілігі ойын арқылы бала айналасындағы нәрседе ӛзіне қызықтысын ықыласпен таңдап 

алады. Ойын - бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің дамуына жол ашады. Қай бала 

болмасын ойынмен ӛседі, ӛйткені бала табиғатының ӛзі тек ойынмен байланысты. Ойын ҥстінде бала еш 

нәрсеге тәуелсіз, ол ӛзін еркін ҧстайды Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген 

талпынысы мен қҧлшынысы. Баланың білуге деген қҧштарлығы, сӛйлеуі ойын ҥстінде қалыптасады. Халық  

даналығында «Ойнай білмеген, ойлай да білмейді», «Ойында озған, ӛмірде де озады» деген аталы сӛздер 

сырына жҥгінсек мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға деген қҧлқы, қарым-қатынасы, мінез-қҧлқы 

кӛріністері, олар ӛсіп, есейгенде де жалғаса береді. Ойынды қолданумен бірге ойлауға, тілді дамытуға, 

шығармашылық әрекетін байытуға бағытталады. 

Жеке тҧлғаны ойын арқылы жеке тҧлғалық болмысы мен ӛзіндік дара қасиеттерін қалыптастыру 

барысында «ойын», «ойыншық», «ойыншық тҥрлері» ҧғымдарының мәнін психологиялық, педагогикалық 

тҧрғыдан анықтау қажет. [1; 8-бет] 

Ойын технологиясы дегеніміз – педагогикалық жҧмысты ойын тҥрінде ҧйымдастырудың әдістері мен 

тәсілдерінің жиыны. Ойын тҥріндегі жҧмыстар  сабақ ҥстіндегі қолайлы деген  жағдайларда пайда болып, 

оқушыларды қызықтырушы қҧрал ретінде қолданылады. 

Дидактикалық  ойындар – бҧл ойындық және танымдық негізден тҧратын  іс-әрекет тҥрі. Психолог А.В. 

Запорожец, дидактикалық ойынның ролін анықтай отырып былай деген: Дидактикалық ойын бізге тек қана 

білім беру қҧралы болып қалу керек емес, жалпы бала дамуының, іскерлігінің   қалыптасуына негіз болуы шарт 

деген. 

http://www.libex.ru/?cat_author=??????,%20?.?.&author_key=211
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Біздің заманымыздың шҧғыл міндеттерінің бірі – ӛткеннің мәдени және тарихи мҧрасын жаңғырту ең 

маңызды компоненттерінің бірі этниканы, педагогиканы, оның бай тәжірибесі келешек ҧрпақты тәрбиелеу. 

Халық тәжірибесі мен педагогикасының тәжірибесі және психология ғылымының қазіргі заманғы 

жетістіктері қазақ халқының ойындары арқылы баланың білімін дамыту және сӛйлеу бҧзылыстарының 

ақаулықтарын шешудің болмысын анықтауға негіз береді. [2; 10-бет] 

Оқу материалын меңгеруге даярлық кезінде қолданылатын дидактикалық ойындар, жаңа материалды 

қабылдау ҥрдісіндегі белсенділікті жоғарылатуды мақсат етеді. 

Ойынның дидактикалық мазмҧны балалардың алдына проблемалық міндет пен ситуацияны қоюымен 

ерекшеленеді. 

Танымдық іс-әрекет сипатына сәйкес ойын тҥрлері: 

Балалардың орындаушылық әрекетін талап ететін ойындар. 

Қайта жаңғырту іс-әрекетін орындауға бағытталған ойындар.  

Қайта жасау іс-әрекетін жҥзеге асыруға бағытталған ойындар. 

Оқушылардың іс-әрекетін бақылауға бағытталған ойындар. 

Ізденіс іс-әрекетіне бағытталған ойындар. 

Қҧрылымы бойынша дидактикалық ойындарды мынадай тҥрлерге жіктеуге болады: 

Сюжеттік-рӛлдік ойындар. 

Жаттығу ойындар. 

Шығармашылық ойындар. 

Драмалық ойындар. 

Әдеби-музыкалық ойындар. 

Халық ойындарының педагогикалық мҥмкіндіктеріне сәйкес мынадай жіктемесі бар:  
Білім беретін ойындар. 

Тәрбиелейтін ойындар 

Дамытатын ойындар. 

Жеке тҧлғаны әлеуметтендіретін ойындар. Ҧсақ моториканың қимылдары мен қолдың икемдігі бас 

миының қҧрылымының даму деңгейін кӛрсетеді. Осыдан келіп қол қимылдарын басқара білу туады. 

Сондықтан ешқашан да баланы мәжбҥрлеуге болмайды. 

Қазіргі кезде баулы ойыншықтардың кӛбейгенін немен тҥсіндіруге болады. Қазіргі ата–аналарда мҧндай 

ойыншықтар болған жоқ қой, сонда олар осындай қалыпты деңгейге қалай жетті? Бір тҥсінбейтін нәрсе, 

осының бәрі не ҥшін керек? 

Қазіргі кездің балаларында жалпы моторлық артта қалушылық байқалады екен. Ойлап кӛріңізші, тіпті 

қазіргі балабақшадағы балалардың ешбірінде баулы аяқ киім кездеспейді. Бау байлауды ҥйрету ата- анаға да, 

тәрбиешіге де қиындық туғызатын болса керек. Осыдан 20 жыл бҧрын ата-аналарға, олармен қоса олардың 

балаларына  кӛп нәрсені қолмен жасауға тура келді: кір жуу, тоқу, тігу т.б. Ал қазіргі кезде осының бәрін 

жасайтын машина. 

Жалпы моториканың дамуының аздығын, соның ішінде қол қимылының аздық себебін зерттей келе 

қазіргі заманғы барлық баланың жазуға дайын еместігі немесе тілінің дамуында бір ақау бар екендігі 

анықталды. Осыдан келе мынадай қорытынды шығаруға болады: егер тілінің дамуында ақау болса, онда бҧл 

ҧсақ моториканың мәселесі. Тіпті баланың сӛйлеу тілі қалыпты болған жағдайда бҧл қолын басқаруы қалыпты 

деген сӛз емес. Егер 4 - 5 жастағы балада бау байлау қиындық келтірсе, ал, ермексаздан тек шар мен ҧзынша 

жабыстырылса, және 6 жаста тиек тігу- орындалмас және қауіпті іс болса, онда сіздің балаңыз кінәлі емес. 

Ӛкінішке орай кӛп ата- ана қолдың икемі мен ҧсақ моториканың даму деңгейінің тӛмендігін тек мектепке 

барарда ғана байқайды. Бҧл балаға ӛте ауыр жҥк. Жаңа хабарларды қабылдаумен қатар, икемге келмейтін 

саусақтарымен қарындашпен жазып ҥйренуі керек. Кішкентай ғана сәбидің қалайтыны қозғалу, қозғалыс- 

әлемді танудың мҥмкіндігі. Яғни, бала қозғалысы дәл және нақты болса, оның әлемді ақылмен тануы да терең 

бола тҥспек. Егер сіз бірінші сынып оқушысында жазуда қиындық болмасын десеңіз немесе 3 жастағы баланың 

тілінің дамуында ақау болмасын десеңіз дамыту ойын – жаттығуларын бала туылған соң екі айдан кейін 

бастаңыз. Ҧсақ моториканы дамыту әдістемесі мҧндай жағдайда ӛте тиімді. Омыраудағы баланың саусақтарын 

уқалауға болады, жас жарымдағы баламен саусақ ойындарын бастауға болады. Мысалы, баланың бас бармағын 

жаймен сипап отырып, оған былай деңіз: «Саусақ –бала сен қайда болдың?» Содан соң бас бармақты балан 

ҥйрекпен тҥйістіре отырып, «мына саусақпан орманға бардым», ортан терекпен тҥйістіре отырып, «мына 

саусақпен ет пісірдім», осылайша жалғастырып басқа саусақтармен де «мына саусақпен ботқа жеп, мына 

саусақпен ән салдым» деп аяқтайсыз. Балаларға бҧл жаттығу қатты ҧнайды, уақытты да кӛп алмайды, ал 

пайдасы оның ӛте кӛп, себебі ҧсақ моториканы дамытып жатырмыз ғой. Бір жастан асқан балалар ҥшін – саусақ 

бассейні әдістемесі ӛте пайдалы. Бір ыдысқа 1 кг бҧршақты немесе фасольді тӛгеміз де ішіне баланы 

қызықтыратын бір ойыншықты кӛміп қоямыз. Содан соң оны тауып беруін ӛтінеміз. Бҧл қызықтыру жаттығуы 

кезінде баладан алыстап кетпеңіз. Себебі ҧсақ нәрселерді аузына салып алу қаупі бар. Енжар жаттығу – ҧсақ 

моториканы дамытудың алғашқы сатысы. Саусақ жаттығуларын ең тӛменгі деңгейден бастаған дҧрыс.Содан 

кейін ғана белсенді саусақ жаттығуларына кӛшу ҧсынылады. Оның деңгейі баланың ҧсақ моторикасының даму 

деңгейіне қарай таңдалады. Қол саусақтарына арналған енжар жаттығулар жасау кезінде балаға қолайсыз 

жағдай туғызбауын және тітіркендірмеуін қадағалаған жӛн. Жаттығулардың мақсаты пайдаланылуы мынадай 
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әдістерді ҧсынады: сипау, жаймен уқалау және діріл. Массажды әрекеттер саусақ ҧшынан басталып тӛменгі 

буынға қарай жалғасады. Массаж жасау кезінде жай лирикалық әуен қоюға да болады. [3;19] 

Қимыл ойындары («Ақ серек, кӛк серек», «Қҧлақ», «Кім тапқыр?» т.б) Сӛздік қорларын арттыруға, 

дыбыстық мәдениетке тәрбиелеуге, дидактикалық ҥстел ойындары ( «Кім бар, кім жоқ», «Жасырылғанын тап», 

«Ал сӛйле, дәл сӛйле», «Мен бастайын, сендер жалғастырыңдар» т.б.) балалардың сӛздік қорын байыту мен 

қатар, қажетті грамматикалық қҧрылымдарды бекітуге, сӛзден сӛз қҧрастыру, тіркес жасау, сӛйлем қҧрау, яғни 

қажетті форманы тез ойлап табу дағдыларын қалыптастыруға, ӛз ойларын байланысты сӛздермен жеткізуге 

ҥйретеді, жетілдіреді [4; 63-бет] 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың жеке пәндерден білім беру барысында оқыту, оқу мен тәрбиелеу 

арқылы танымдық қызығушылықтарын жеке белсенділіктерін арттыру мен дамыту мәселесі ӛтілетін сабақтарда 

ойын іс-әрекетін орынды кірістіріп, пайдаланумен тікелей байланысты екені нақты тәжірибеде кӛрінеді. Оқыту 

мен оқу ҥдерісінде мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық қызығушылықтарын, жеке белсенділіктен 

арттыруда мақсат еткен әрбір тәрбиеші сабақтың барлық кезеңдерінде балалардың ой дербестігін қамтамасыз 

ететін, қҧлшынысын, қызығуы мен ынта – ықыласын арттыруға кӛмектесетін ойындық элементтер мен ойын 

әрекеттеріне кӛбірек кӛңіл бӛлгені дҧрыс. 
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ФУЛЛЕРЕН XXI ҒАСЫР ӚНІМІ 

 

Қҧдайберді Н., Мырзахметова Н.О., Меңліғазиев Е.Ж. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ. 

 

Ӛткен ғасырдың 70 жылдары ағылшын ғалымы химия маманы және астрофизик жҧлдыздар кеңістігінде 

космостық шаңдар арасынан кӛміртек атомынының, сол кезде, табиғатта кездеспеген басқаша қҧрылымды 

қосылысын анықтайдыда соны эксперименттік жолмен, жер шарында, бірінші рет тәжірибе жҥзінде алуды 

Америкада Техас штатында Хьюстон қаласында Райс университетінде, жоғары температураның әсерінен, 

кӛптеген металдар кластерлерін алумен айналысатын ғалымдар Роберт Керли мен Ричарт Смоллилерге ҧсыныс 

жасайды. Англо-американдық ғалымдар таза графиттен жасалған, айналмалы қондырғыда орнатылған, дискіге 

лазер сәулесімен әсер еткенде жҥйеде будын пайда болғанын байқайдыда оны анализдеу мақсаты ҥшін масс-

спектромерге гелий газының кӛмегімен бағыттайды. Тәжірибе нәтижесінде молекулалы салмақтары 720 және 

840 болатын кӛміртек атомдарының пайда болғанын және оның біріншесінде кӛміртек атомының 60 атомы 

болатынын, ал екіншісінде-70 кӛміртек атомдарының бір бірімен байланысып тҧрғанын анықтайды. С60 атомды 

кӛміртек молекуласы сфералы формада болса, С70-эллипсойдты қҧрылымды және олардың ортасы бос-кеуек 

екендігі анықталды. Жҥйеде одан басқада ҥлкен санды кӛміртек атомдарының пайда болатынын бірақ олардың 

мӛлшері ӛте аз болатынын анықтады. Жаңадан алынған кӛміртек молекуласына ат қою кезінде Крото ӛзінің 

1967 жылы Канадада Монреал қаласында ӛткен Халықаралық архитекторлар кӛрмесінде қатысқанын және 

ондағы американдық архитектор Ричард Бакминстер Фуллердің геодезиялық мҧнарасынының қҧрылымын 

кӛргенін және оның алынған заттар қҧрылымына ҧқсас екенін тілге тиек етіп жаңа затқа, архитектор Фуллердің 

қҧрметіне, фуллерен деп ат қоюды ҧсынды. Ҧсыныс басқа ғалымдар жағынан қолдау тапты. Соның 

нәтижесінде табиғатта кездеспеген кӛміртектің тағыда бір жаңа аллотропиялық формасы фуллерен пайда 

болды. Жаңалықты дҥние жҥзі ғалымдары мойындап оны синтездеген ғалымдарға 1996 жылы  Нобель силығын 

бергенін бір ауыздан мойындады. Ғалымдар И.Менделеев периодтық жҥйесінде екінші периодында және 

тӛртінші тобында орналасқан  реттік нӛмірі 6 кӛміртек атомының бірнеше аллотропиялық тҥрде болуы ондағы 

атомдарының торлар кеңістігінде тетраэдрикалық, жазықты тригоналды және тригоналды геометриялық 

формада орналасуында деп тҥсіндірді. Тетраэдрикалық қҧрылымды формада кӛміртек атомының кӛптеген 

органикалық қосылыстары болады. Онда кӛміртек атомының тӛрт валенттілігі тетраэдр шыңына бағытталады. 

Осы жағдайдағы кӛміртек атомы тӛрт сигма байланыста болады. Мҧндай қҧрылымда метан молекуласы 

болады(СН4). Осы қосылыстың тетрэдр шыңында тӛрт сутек атомы орналасады. Осындай қҧрылымда кӛптеген 

органикалық қосылыстармен қатар алмаздағы сигма байланыстағы барлық кӛміртек атомдарыда болады. Сигма 

байланыстағы кӛміртек атомдары ӛзара 109,28 бҧрыш жасап байласуының арқасында ӛте жоғары дәрежелі 

мықтылық қасиет кӛрсетеді. Тригоналды немесе жазықты формадағы кӛптеген органикалық қосылыстарда 

кӛміртек атомдары арасыындағы байланыс 120 градусты бҧрыш жасап орналасады. Бҧл кезде кӛміртек атомы 

ҥш сигма байланысадыда бір байланыс бос кҥйінде дараланып қалады. Мҧндай қҧрылымға этилен және бензол 

молекулалары мысал бола алады. Бензол молекуласындағы алты жҧптаспаған электрондар қҧрылым 
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кеңістігінде бҧлт қҧрып, соның нәтижесінде, белгілі физикалық,химиялық қасиеттер кӛрсетеді. Осындай 

қҧрылымды қатпарлы, із қалдырғыш, графит молекуласынан бір қабатты графенді физик ғалымдар Андрей 

Гейммен Константин Новоселев алуға болатынын дәлелдеді. Графиттің қатпарынан бір қабатын графенді 

алғаны ҥшін аталған ғалымдарға 2010 жылы Нобель силығы берілді. Графендеде тригоналды қҧрылым 

болатыны екені анықталды. Диогоналды немесе сызықты қҧрылымды кӛміртек ато,мдарында екі сигма және 

екі пи–байланыста болатын атомдарға, 1961жылы совет ғалымдары В.В. Коршак пен А.М. Сладковтардың 

синтездеген карбин атты қосылыстарына тән. Карбин молекуласында кӛміртек атомдары ӛзара( -С=С-С=С- ) 

бір және ҥш ковалентті байланыс болады. Жалпы кӛміртек атомында барлығы алты оң заряды протоны 

болатыны және оны белгілі бір ара қашықтықта , белгілі энергияның кӛмегемен алты электронның стационарлы 

орбитада айналып жҥретіні белгілі. Кӛміртек атомының сыртқы тӛрт электроны оның барлық химиялық және 

физикалық қасиеттерін анықтайтыны химия пәнінің бейорганикалық және органикалық салаларынан белгілі 

(2s
2
2p

2
). Ал жаңадан алынған фуллерен молекуласында кӛміртек атомдары дҧрыс алты және бес бҧрышты 

қҧрылымды, сфералы және эллипсойдты формалы болады. Оның 26-сы алты, ал 12-сі бес бҧрышты атомдар 

жиынтығынан тҧрады. Алты бҧрышты фуллерендерден тек жазық бетті кеңістікті қҧрылымды заттар алынса, 

бес бҧрыштылардан-жабық беттік кеңістікті заттар алынады екен. Олай болса осы кӛп бҧрышты(бес, алты) 

қҧрылымдар сфералы – футбол добы тәріздес заттар алуға негіз болатыны анықталды. ЯМР спектрі 

нәтижесінде ондағы кӛміртек атомдарының арасындағы байланыс ҧзындықтары әртҥрлі болатыны белгілі 

болды. Барлық алты бҧрышты атомдар арасындағы -С=С-қос  байланыс ҧзындығы 1,39А
0
 ал қалған алты 

немесе бес бҧрышты –С-С-арасындағы дара байланыс ҧзындығы 1,44А болатыны дәлелденді. Сфера тҥзуге 

қатынасқан барлық кӛміртек атомдары бір-бірімен ӛте кҥшті ковалентті байланыста болатыны дәлелденді. 

Тҥзілген сфералы қҧрылымның ортасы электронсыз, қалыңдығы 0,1нм, радиусы С60-фуллеренде 0,57 нм бос 

кеңістік болатыны анықталды. Осы саланың ғалымдары бос вакуумге ҧқсас,кеңістікті қойма, жаңа қҧрылымды 

химиялық заттар матрицасы ретінде, бҥгінгі таңда, пайдалану мәселелері қарастырылып ғылыми еңбектер 

атқарылып жатыр. Қҧрылымдардың табиғатына байланысты фуллерен молекуласының тҥрлері, тҥзілу кезде 

кӛміртек атомдарының тек жҧп сандар ретінде бір-бірімен байланысады екен. Кванто-химиялық есептеулер 

арқылы совет ғалымдары Д.А. Бочвар және Е.Г. Гальперн 1973жылы кӛміртек атомының тек кӛміртек 

атомынан алпыс тіпті оданда кӛп сандардан тҧратын кҥрделі молекула тҥзе алатын мҥмкіншіліктерін жария 

еткен еді. Ӛкінішке орай сол кездегі ғылыми еңбек, ғалымдар қауымына тҥсініксіз болғандықтан ескерусіз 

қалды [1].1980 бастап астрофизиктердің жҧлдыздарды және оларды қоршаған ортада таза кӛміртек 

атомдарының бір-бірімен қосылған агрегаттары спектрлері табылғаны жазыла бастады. Ал 1985 жылдан бастап 

Г.Крото және И.Р.Смоли [2] кӛміртектің кӛптеген жабық қҧрылымды қосылыстарын алу технологиясымен 

айналысты. Соның нәтижесінде кӛміртек атомдарының-фуллереннің жҧп санды қосылыстары алынатынын 

дәлелдеді  

(Сп,п=32,44,46,48,56,60,64,74,78.80) және қасиеттері зерттелді. Фуллерен С60,С70 молекулаларының 

қҧрамында 30 және 35 қос байланыстар болатыны анықталды. Олар иіссіз, қара тҥсті кристалды ҧнтақ, суда, 

этанолда, ацетонда сонымен қатар кӛптеген полярлы еріткіштерде ерімейтін, ал бензолда, толуолда және фенил 

хлоридте қызыл қошқыл, кҥлгін, ашық сары, қҧрамындағы кӛміртек атомдарының санына байланысты, тҥстер  

беріп еритін заттар екен. Фуллерен С60  диоксандағы қаныққан қара коңыр тҥсті ерітіндісіне бірнеше тамшы 

стирол молекуласын тамызса, жҥйеде комплекстің тҥзілуіне байланысты қызыл кҥлгін тҥске боялады. Тек 

кӛміртек атомдарынан тҧратын фуллерен С60 және С70 тҥзілу энтальпиясының шамасы 42,5кДж/ моль және 

40,3кДж/мольге тең болатыны кӛрсетілді.Осындай жағдайда анықталған графиттің және алмаздың тҥзілу 

энтальпияларының шамалары ноль және 1,67кДж/моль болады. Қатты С60-тың қалыпты жағдайдағы 

тығыздығы 1,68г/см
3  

тең. Фуллерен молекуласын майыстыруға, деформациялауға болмайды, ӛйткені олар тек 

бҧзылады немесе морт сынады. Оның араматикалық еріткіштердегі бензол, толуол, стирол, ферроцен қаныққан 

ерітінділерінің тӛменгі температура тҧмба тҥзетіні анықталды[3-8]. Фуллерен ӛте аз мӛлшерде алғаш рет, 

графитті лазер сәулесімен  әсер ету кезінде алынды. Оның грамдық мӛлшерін 1990 жылы В.Кречмер, Лэмбо 

және Д.Хаффман [9] графитті электродты электр доғасында, гелий атмосферасында, тӛменгі қысымда 1200
0
С 

жағу арқылы алды. Осы кезде графит қҧрамындағы кӛміртек атомдарының арасындағы байланыстар ҥзіліп, 

геллий жҥйесіне бос кҥйінде  бӛлінген кӛміртек атомдары, суытылған қондырғы қабырғаларына кҥйе кҥйінде, 

конденсацияланады. Міне осы жерде кҥйе қҧрамында аздаған мӛлшерде кӛмір атомдары қайта ӛзара 

әрекеттесіп, полимерленіп кӛп атомды фуллереннің молекуласын тҥзеді. Процестің оптималды технологиясын: 

жҥйе қысымын, ток мӛлшерін, электрод диаметрін табу нәтижесінде жҥйеден 3-12%  керекті эат алынды. Ӛнім 

мӛошерін ҧлғайту ҥшін, графиттің орнына, кӛмірсутекті қосылыстарды жағу[10], химиялық және басқада 

[11,12] жолдары қарастырылды. Қазіргі кезде Mitsubishi фирмасы фуллерен алу ҥшін кӛмірсутекті 

пайдаланады. Бірақта ӛнім қҧрамы таза болмай фуллереннің оттекті қосылыстарыда жҥйеде табыла бастады. 

Сӛнымен бҥгінгі таңда фуллереннің таза ӛнімін тек доғалық әдіспен қане алады. Әйтседе фуллерен 

молекуласының кӛміртек атомдарынан тҥзілу механизмі әлі кҥнге белгісіз. Ӛйткені доғалық жану процесі 

термодинамикалық жағынан тҧрақсыз болғандықтан теориялық жолмен фуллерен молекуласының жҥйеде 

тҥзілу механизмін болжау мҥмкіншілігі болмай тҧр. Фуллереннің тҥзілуін ЯМР әдісімен тексеру нәтижесінде 

қане оның тек жеке кӛміртек атомдарының бір-бірімен қосылу кезінде  пайда болатыны белгілі болды. 

Фуллерен алу процесінің технологиясының ҥнемі жақсартылып отыратындықтан ӛнімнің қҧны ҥнемі кҥн ӛткен 

сайын кемуде. Егер 20жыл бҧрын фуллереннің бір граммы 10000мың доллар болса бҥгінгі таңда оның қҧны 10 

доллар шамасында. Доғалық жолмен алынған ӛнім қҧрамында негізінде С60, С70 олардың қоспасы және 
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3пайызға жуық жоғары санды  фуллерен молекулалары болады. Фуллерен молекуласы табиғатта қҧрамында 

кӛміртегі атомдары бар кендердің ішінде және жоғары энергиялы немесе пайда болатын жерлерде кездеседі 

екен. Мысал: кӛмірлі жҧлдыздарда,олардың арасындағы кеңістіктерде, найзағай ойнаған жерлерде, вулкан 

кратерлерінде тіпті ҥй жағдайында газ плитасының ауласында. Тоқсан пайызды кӛміртек атомынан тҧратын 

Карел тҥбегінде миллиардтаған қоры бар шунгит атты минералдың қҧрамындада фуллереннің барлығы 

анықталды. Ондағы фуллереннің қҧрамы процестің жҥру жағайына байланысты ӛзгеруі мҥмкін [13-15]. 

Сонымен фуллерен кӛміртегі атомының кӛміртек, кҥйе, алмаз, карбиннен, кокс, графит, графеннен бӛлек 

молекулалы [16] аллотропиялы тҥрі екен. Олардың ішкі қҧрылымындағы кӛміртек атомдарының кристалдық 

торда орналасу ретіне байланысты қасиеттеріде ӛзгеше болады екен. Мысалы, алмаз ретті кристалды 

қҧрылыммен ӛте жоғары дәрежелі қаттылығымен ерекшеленсе, графит қатпарлы қҧрылымды жҧмсақтықты 

кӛрсетеді. Фуллерен молекуласы ӛз формасын 2000К қыздырған кезге дейін сақтай алады. С60 –фуллерен балқу 

температурасы 1800К шамасында. Фуллерен молекуласы неорганикалық және органикалық химия салаларын 

біріктіретін молекула, материалды бӛлшек, кластерлі қҧрымдар. Оның молекуласының қуысына–кәуегіне, 

ортасындағы диаметрі 0,4нм болатын бітеулі, электромагниттік толқындармен атқыланған, бос жеріне, 

«вакуумды» контейнерлі кеңістікке оңай жағдайда иондарды, атомдарды және молекулаларды енгізбейді. 

Бҥгінгі таңда шет елдерден басқа, фуллереннің физикалық қасиеттерін Ресейдің атақты академиялық 

институттары: қатты денелер физикасы, жоғары қысым физикасы, спектроскопия, радиотехника және 

электроника зерттеуде. Оттек атомыда кӛміртекке ҧқсап екі модификациялы О2 және О3 тҥрінде  болса фосфор 

атомы 11аллотропиялы формада болатыны белгілі.  

Фуллерендердің реакцияға қатысу мҥмкіншіліктері. Жоғарыда айтылғандай фуллерен молекуласы 

кӛміртек атомдарының графит қҧрылымынан жоғары температураның әсерінен балқымай, бірден бос атом-

кӛміртек бу кҥйіне айналатын және оның нейтрал гелий газымен, сумен суытылған қондырғы қабырғаларында, 

бір-бірімен жҧптасуының- конденсациялануының арқасында тҥзілген ӛнімдер(кҥйе) арасынан табылған зат. 

Қондырғы қабырғасына қонған кҥйе арасынан кӛміртек жҧп санды атомдарының екі, тӛрт, сегізден ден бастап 

алпыс, жетпіс тіпті оданда кӛп атомдарының бір-бірімен ковалентті қосылуының нәтижесінде сфералы және 

эллипсойдты формалы заттар табылғаны белгілі.Бірақ оның тҥзілу механизмі бҥгінгі таңда толығымен 

шешілген жоқ.Оның қҧрамында реакцияға тҥсу қабілеттілігі ӛте жоғары 30 тарта қос байланыстары бар. 

Осылардың арқасында, бҥгҥінгі таңда, фуллереннің 10000астам жаңа туындылары алынып қасиеттері 

зерттелуде. Бҧл біздің ойымызша, фуллерен молекуласындағы функционалды топтардың әрекеттеуші 

компоненттермен реакцияласу қаблеттілігіне-активтілігіне  және процестің гомогенді фазада ӛтуіне тікелей 

байланысты. Кӛптеген аллотропты кӛміртек формаларының ішінді тек кане фуллерен азда болса жоғарыда 

кӛрсеткендей дәрежеде ериді. Осы орайда фуллереннің барлық қосылыстарын екі класқа эндо(ішкі), 

экзо(сыртқы) жолдармен алынғандар. Эндоэдралды қосылыстарға фуллереннің сфералы,эллипсойдты кәуекті-

бос ішкі, ал экзоэдралдыға-сыртқы қҧрылымындағыларды жатқызуға болады. Фуллереннің эндоэдралды 

қосылыстары олардың қҧрылымының тҥзілу немесе сфералы, эллипсойдты кристалдардың бҧзылуы кезінде 

пайда болады. Эндоға енген атом, молекула, ион сыртқа шығуы қиын болғанымен ӛзінің барлық физикалық 

және химиялық қасиеттерін сақтайтыны белгілі. Фуллереннің экзоэдралды қосылыстары олардың қос 

байланысымен  тікелей байланысты. Олай болса С60 атомды фуллерен ӛзіне тән алпыс атоммен (сутек, 

оттек,т.б.) қосылу реакциясына қатысу мҥмкіншілігі бар. Бірақта практика жҥзінде ондай мҥмкіншілік 

фуллерен молекуласының кристалдық торында деформациялық ӛзгерістердің болуына байланысты, болмайды. 

Сонымен фуллерен молекуласы  ӛз қҧрылымына сай нуклеофильді, радикалды және циклды 

полиқосылыстарға қатынаса алады. Фуллерен молекуласының қҧрылымы бензол молекуласына ҧқсас 

болғанымен, қҧрамында сутек атомдарының жоқтығына байланысты орын басу реакциясына қатыса алмайды. 

Ол электрон жетіспейтін полиолефиндер сияқты ӛз бойына бірден алты санына дейін электрон қабылдап теріс 

зарядты анионға айнала алатыны анықталды.  
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МҦНАЙ ӚҢДЕУ ЗАУЫТТАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯҒА ӘСЕРІ 

 

Қҧсайынова Қ.Қ., Мырзаханова Ж.Е., Айжарикова А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мҧнай ӛндірудің жылдам ӛсуі және оған сәйкес барлау бҧрғылауының, тасымалдаудың, ӛңдеудің, жаңа 

физикалық принциптерге негізделген, жоғары қысым мен температураны пайдаланатын қазіргі заман жаңа 

технологияларын кең пайдаланудың ӛсуі, қуатты қҧбырлар жҥйелерін салу мҧнай-газ ӛндірісінің экологиялық 

қауіптілігін арттыруда, олардың ауаға, суға, топыраққа, ӛсімдіктер мен жануарлар әлеміне, басқа да табиғи 

кешеннің компоненттеріне әсерін кҥшейтеді. Кӛп жағдайда мҧнай-газ, олардың серіктестері мен ӛңдеу 

ӛнімдері, қышқылдар, сілтілер, ингибиторлар және мекемелермен пайдаланылатын басқа да зиянды заттар, 

сондай-ақ ӛндіріс қалдықтары да қоршаған ортаның негізгі ластаушылары болып табылады [1]. 

Мҧнай ӛндіру саласы - шаруашылық салаларының ішіндегі ең экологиялық қауіпті сала болып саналады. 

Ол ӛте ҥлкен жер кӛлемін алуымен, ластандыру мҥмкіндіктерінің кӛптігімен, ӛндірістік нысандардың жарылыс 

және ӛрт қауптілігінің жоғарылығымен ерекшеленеді. Ҧңғымаларды бҧрғылауда, мҧнай ӛндіру және 

дайындауда қолданылатын химиялық реагенттер мен олардың қоспалары ӛсімдік және жануарлар әлеміне, адам 

ӛміріне қауіп тӛндіретін зиянды заттар болып табылады [2]. 

Мҧнай ӛңдеу - мҧнайдың фракцияларға бӛлінуіне (біріншілік айдау) және жеке фракциялардың 

молекулаларының қҧрылымын ӛзгертуге (екіншілік айдау) арналған кӛп сатылы процесс. Алайда бҧл процесс 

қалдықсыз емес. Зиянды заттардың айтарлықтай саны қоршаған ортаға тҥседі. Мҧнайды айдаудың экологиялық 

мәселелері атмосфераны, әлемдік мұхит суларын және литосфераны ластайды [3]. 

Әр тҥрлі беттерді жҧқа қабықшамен жаба отырып, мҧнай мен мҧнай ӛнімдері табиғи био және 

гидрохимиялық ҥрдістерге кері әсер етіп, қалыпты газ алмасуды бҧзады. 

Мҧнайды ӛңдеуде атмосфераға зиянды заттар- кӛмірсутектер, кҥкіртті сутегі, кӛміртегі және азот  

оксидтері, аммиак бӛлінеді. Негізгі ластау кӛздеріне-мҧнай мен мҧнай ӛнімдерінің резервуар парктері, қҧю-

қҧйып алу эстакадалары, сумен қайта қамтамасыз ету және су ағындарын тазалау қҧрылымдарының 

шоғырлары, газды ашық факел шамында жағу, сақтандыру қақпақтары, тарту желдеткіштер жҥйесі жатады. 

Зауыттар атмосфераға шығаратын газдардың басым бӛлігі кез келген тірі организм ҥшін қауіпті. Адамдар мен 

жануарларда тыныс алу жҥйесінің патологиясы (астма, бронхит, асфиксия) туындауы мҥмкін. Атмосфералық 

ауаға шығарылатын азот және кҥкірт оксидтері, сонымен қатар алкан қосылыстары  парниктік әсерді 

қалыптастыруға ықпал етеді, бҧл ӛз кезегінде Жердегі климаттық жағдайлардың ӛзгеруіне әкеліп соғады. 

Атмосфераға тҥсетін кезде 𝑆𝑂2,  𝑁𝑂2 және 𝐶𝑂2 сияқты газдар сумен әрекеттесу кезінде қышқылдарды қҧрады, 

кейіннен жер бетіне жауын-шашын ретінде (қышқыл жаңбыр) тҥсіп, тірі организмдерге зиянын келтіреді [3,4]. 

Мҧнай және газ ӛңдеу зауыттары суды ӛте кӛп пайдаланатын ӛндірістер қатарына жатады және су 

қоймаларына ағын суды кӛп шығарады. Ағынды суларды екі канализациялық жҥйе арқылы ауыстырады. 

Бірінші жҥйенің суы бірнеше рет қолданылады. Екінші жҥйенің суы табиғи су қоймаларына кіреді. Мҧнай 

ӛңдеу зауыттары толық тазаланбаған ағын суларын су қоймаларына жіберу оттегі режимін бҧзады, ӛзен 

суларындағы балықтардың және басқа фауналардың ӛмір сҥруін тоқтатады. Балыққа мҧнай ӛнімдерінің иісі 

сіңеді, еті уланады. Осындай ластанған су қоймаларының суларын тҧтыну- шаруашылық немесе мәдени 

тҧтынуға тҥгіл, ӛндірістік қажетке де пайдалануға болмайды. Теңізге тҥскен мҧнай ӛнімдері қоршаған ортаға әр 

тҥрлі жолдармен тарайды. Біраз уақыттан бері бҧрын тазалығымен ерекшеленетін полярлық мҧздар жиі 

мҧнайтасымалдағыш болуда. Мҧз алаңдарының қалқуы кезінде олардың бетіндегі мҧнай кӛмірсутектер кҥн 

сәулесі әсерінен тотығады, микроорганизмдер мен ыдырайды және атмосфераға буланады. Нәтижесінде еру 

орнына сіңірген мҧнайдың тӛрттен бірі ғана жетеді.  [3,4,6]. 

Мҧнайды ӛңдеудің экологиялық проблемалары жердің қатты қабығына да әсер етеді. Ластанудың негізгі 

кӛзі мҧнайды ӛңдеу зауыттарындағы қалдықтар болып табылады, мҧнда қҧрамында кҥл, адсорбент, әр тҥрлі 

шӛгінділер, шаң, шайыр және мҧнай ӛңдеу кезінде тҥзілетін басқа да қатты заттар және атмосфералық шығулар 

бар. Жер асты сулары арқылы улы заттардың таралу мҥмкіндігін ескере отырып, мҧнай ӛңдеу ӛнімдерімен 

литосфераны ластаудан болатын залал зор. Әсіресе теріс әсері ӛсімдіктердің ағзалары мен тіршілік әрекеті 

топырақпен байланысты басқа тірі заттарға қатты әсер етеді. МӚЗ-дің қоршаған ортаға теріс әсер етуінің бірі 

топырақтың ластануы болып табылады, бҧл ең жағымсыз салдарға алып келуі мҥмкін. Қандай мҧнай болса да 

қоршаған ортаның кез келген қҧрамдасында шашылып-тӛгілген жағдайда, оны бҥлдіретіні белгілі, ал ол 

парафинді мҧнай болса, онда оның табиғатты бҥлдіру әсері әлдеқайда кҥштірек болады десек қателеспейміз. 

Олай дейтініміз, парафинді мҧнаймен ластанған топырақта, ең алдымен оның  қҧрамындағы органикалық 

заттардың мӛлшері кҥрт азайып, сапасы ӛзгеріп, ерекше қайталанбайтын қасиеті-қҧнарлығынан айырылады 

[3,5]. 

Қазақстан мҧнай кен орындары Батыс Қазақстан,Оңтҥстік Қазақстан облыстарында орналасқан. Бҧл 

аумақтарды мҧнай ӛнеркәсібінен зиян тартатын аймақтарға жатқызады. 

http://kzref.org/jer-ojnaui-jene-jer-ojnauin-pajdalanu-turali.html
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Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық жағдайды жақсарту ҥшін мҧнай мен газ кен орындарын, 

бҧрғылау кешендерін, табиғи кӛмірсутектер мен оларды ӛндеу ӛнімдерін игергенде, дайындағанда, 

тасымалдағанда және сақтағанда табиғатты қорғаудың шараларының кешенін тиімді іске асыру керек. 

Экологиялық бағдарламалар апаттардың алдын алуға мҧнай мен газ қорларын дҧрыс пайдалануға, флора мен 

фаунаны сақтауға және қоршаған табиғи ортаны ластаумен кҥресу шараларын кҥшейтуге бағытталу керек [6]. 

Қазіргі уақытта экологиялық мәселелерді шешу ҥшін: 

-Қазақстан нарығындағы автомобиль отынының сапасын жақсарту; 

-мҧнай шламын қайта ӛңдеу; 

-қҧрамында мҧнайы бар эмульсияны  қайта ӛңдеу; 

-сҥзгілеу және сепарациялау ; 

-мҧнай ҧнғымаларындағы су ағыстарын біршама оқшаулау; 

-жолдардың сапасын жақсарту бағыттарында жҧмыс істеу қажет [5]. 
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Мҧнай ӛңдеу зауытының (МӚЗ) айрықша ерекшелігі шикі мҧнайдан алуан тҥрлі ӛнімдер алу болып 

табылады. Бҧл ҥшін мҧнайды кешенді және терең ӛңдеу процестері қажет. МӚЗ-ның мҧнай ӛнімдерінің 

ассортименті әдетте жҥздеген немесе оданда кӛп атаулармен есептеледі. Кӛптеген технологиялық процестерде 

тек компоненттер немесе жартылай ӛнімдер ӛндіріледі. Мҧнай ӛнімдерінің тҥпкі тауарлары МӚЗ-да ӛндірілетін 

ӛнімдер ережесі бойынша бірнеше компоненттерді, сонымен қатар қоспа мен қоспаларды компаундтау арқылы 

алынады. Бҧл МӚЗ-ның қҧрамында шикізат, ӛнім және энергетикалық ағындардың ӛте кҥрделі ӛзара 

байланысы бар технологиялық процестердің әр тҥрлі жиынтығын талап етеді. 

Қазіргі таңда Қазақстандағы мҧнай ӛңдеу саласының мҧнайды ӛңдеу тереңдігін 70-73%-дан орташа 

еуропалық 85-90% дейін жеткізу нақты экономикалық және техникалық мәселе болып табылады. Жеңіл ашық 

тҥсті мҧнай ӛнімдерін ӛндіруді арттырудың негізгі жолының бірі – жаңа қондырғыларды жобалап салу және 

мазут пен гудронды терең ӛңдеу ҥшін қолданыстағы қондырғыларды модернизациялау. 

Мҧнай ӛңдеу тереңдігін едәуір арттыруға мҥмкіндік беретін екіншілік процестер ретінде, американдық 

және батыс еуропалық зауыттарда капиталдың шығындары тӛмен процестерді қарастырады: мҧнай 

қалдықтарының баяу кокстелуі және мазуттар мен гудрондардың висбрекингісі, сондай–ақ неғҧрлым 

қымбатырақ процестер каталитикалық крекинг пен вакуумдық газойльдер мен мазуттың гидрокрекингісі [1]. 

Техника-экономикалық есептеулер мен заманауи отандық және шетелдік зауыттардың пайдалану 

тәжірибесі негізінде МӚЗ-ның атмосфералық – вакуумдық қҧбырлы қондырғының (АВҚ) отындық профильді 

оптималды қуаттылығын жылына 6 млн. тоннаға теңдеп қабылданған. 

МӚЗ жобалағанда кӛбінесе келесі процестерді біріктіреді: ЭЛОУ-АВҚ, бензинді гидротазалау-

каталитикалық риформинг, вакуум газойлін гидротазалау-каталитикалық крекинг-газ бӛлу, газды 

кҥкіртсіздендіру-кҥкірт ӛндірісі, вакуумдық айдау-гидротазалау-каталитикалық крекинг-газ фракциялау; 

асфальтсыздандыру-селективті тазалау және т.б.   

Мҧнайды ӛңдеуде комбининерленген қондырғылар келесідей  модельдерге бӛлінген: 

Мҧнайды терең емес ӛңдеуге арналған ӛнімділігі жылына 6 млн. тонна болатын ЛК-6у қондырғысы; 

Мҧнайды терең ӛңдеуге арналған ӛнімділігі жылына 3 млн. тонна болатын ГК - 3 қондырғысы; 

Вакуумдық газойльді ӛңдеуге арналған ӛнімділігі жылына 2млн.тонна болатын Г-43 -107 қондырғысы; 

Мазутты ӛңдеуге арналған, қҧрамында Г-43-107 қондырғысы және мазутты вакуумды айдау торабы және 

гудрон висбрекингісі торабы бар КТ-1 қондырғысы; 

КТ-1 қондырғысынан айырмашылығы вакуум газойлінің гидротазалауының орнына жеңіл гидрокрекинг 

процесін қолданумен жҧмыс істейтін мазутты ӛңдеуге арналған КТ-1у қондырғысы; 

КТ-1 қондырғысынан айырмашылығы қарапайым вакуумды айдауды 350-540
0
С фракциясын алумен 

ӛтетін терең вакуумды айдаумен ауыстырылған (висбрекинг процесінің орнына) мазутты ӛңдеуге арналған КТ-

2 қондырғысы [1]. 

Моторлық отындарды оның бастапқы шикізат қҧрамындағы мӛлшерінен артық мӛлшерде алумен 

мҧнайды тереңдетіп ӛңдеу технологиясын жҥзеге асыру атмосфералық айдау қалдығы мазутты физика-

http://www.business-equipment.ru/pererabotka
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химиялық ӛңдеуімен байланысты. Әлемдік тәжірибеде мҧнайды терең ӛңдеуде моторлық отындардың 

компоненттеріндегі вакуудық газойльді тізбекті химиялық ӛңдеумен мазутты айдау схемасы кең тараған. Бҧл 

жерде қиын ӛңделетін ауыр мҧнай қалдығы - гудрон мазутпен салыстырғанда 2 есе аз. Мҧнай ӛңдеуде 

вакуумдық газойльді ӛңдеудің химиялық технологиясы бҧрыннан игерілді және ешқандай техникалық 

қиындықтар жоқ. 

Вауумдық (350-500
0
С) немесе терең вакуумдық (350-500-620

0
С) газойльді ӛңдеудің отындық бағыты  

келесідей технологиялық процестермен жҥзеге асырылуы мҥмкін: 

а) Гидрокҥкіртсіздендіру 5-6 МПа қысымда және бензиннің жоғары октанды компонентін алумен 

гидрогенизат крекингісі, алкилдеу процестерінің шикізаттары және метилтретбутил эфирін алу ҥшін; 

б) 5-6МПа қысымда дизель фракциясын алумен жеңіл гидрокрекинг және бензиннің жоғары октанды 

компонентін, газдарды алумен ӛтетін газойлдің каталитикалық крекингісі; 

в) Катализатордың станционар қабатында автобензин, жоғары дыбысты авиациялық, қысқы мезгілге 

немесе арктикалық сорттарына арналған реактивті отын алумен ӛткізілетін 15МПа қысымдағы гидрокрекинг; 

г) 5-6МПа қысымдағы гидрокҥкіртсіздендіру, гидрогенизаттың термиялық крекингісі (ДШ ТК) және 

кейіннен асылдандыруды талап ететін жоғары сапалы тӛмен кҥлділікті азкҥкіртті дистиллятты крекинг қалдық 

пен дистиллятты фракциялар алумен ӛтетін баяу кокстеу (БК) [1]. 

Жеңіл мҧнай қорының азаюы қазіргі заманда барлығына ортақ мәселе болып тҧр. Шамамен бар ӛсім 

ауыр тҧтқыр кҥкірті мҧнай қорына тиесилі болып тҧр. Сапалы шикізатты пайдалану 80% іске асырылды. Ресей, 

Қазақстан, Қытай, Венесуэлла, Мексика, Канада, АҚШ және кӛптеген елдерде ауыр мҧнай қорлары басымырақ. 

Мҧнай ӛңдеуде қолданылатын термокаталитикалық процестердің негізгі тҥріне каталитикалық крекингті 

жатқызады. Каталитикалық крекинг екіншілік процестердің арасында ерекше орынға ие. Бҧл процестің жалпы 

ҥрдісі мен дамуы, ӛңдеуге ауыр мҧнай дистилляттарының және қалдықтарының енгізілуі арқылы процестің 

шикізат қорының кеңейтілуімен тҥсіндріледі.Каталитикалық крекинг процесінің ең басты мақсаты – жоғары 

октанды жанармайдың кӛп мӛлшерін алу болып табылады. Сонымен қатар, соңғы бірнеше жылда негізгі 

мақсаты мҧнай ӛңдеуге және мҧнай химиясы (каталитикалық пиролиз) ҥшін қҧнды шикізат – олефиндермен 

байытылған газды алу болып табылатын каталитикалық крекингтің басқа бағыты қарқынды дамып келеді [2]. 

Бензиннен бӛлек бҧл процесте тағы кӛмірсутекті газ, жеңіл газойль (195-350
0
С фракция), ауыр газойль 

және кокс тҥзіледі. Кокс катализатор бетіне отырады және ол регенерация кезінде жағылып кетеді. Ӛнімдердің 

мӛлшері және сапасы, сонымен бірге тҥзілген кокстің де, шикізат сапасы мен процесс параметрлеріне тікелей 

байланысты. 

Процестің мақсаты – вакуумдық газойльдерден немесе олардың атмосфералық және вакуумдық айдау 

қалдықтарымен қоспаларынан майлы газ бен (әсіресе пропилен) жоғары октанды автобензин компоненттерін 

алу болып табылады. Каталитикалық крекинг бензині жақсы қасиеттерге ие. Бензиннің октан саны 195
0
С-та 

(моторлық нҧсқада) 80-85- ке тең. 

Каталитикалық крекингтің артықшылығы – біріншіден, процестің жалпы жылдамдығы біршама азайтуға 

және процесті тӛменгі қысымда жҥргізуге болатындығы; екіншіден, катализатордың талғамды әсері крекинг 

бензині қҧрамында жоғары октан санды арендердің, изоалкандардың және изоалкендердің жиналуына алып 

келіп соғатын реакцияларды жылдамдатуы (бҧл ӛте маңызды). 

Процесті бу фазасында 490-540
0
С температурада, 0,15МПа-дан жоғары емес қысымда, алюмосиликатты 

(АС), қазіргі кезде, негізінен, микросфералы цеолитті катализатордың қатысуымен жҥргізеді. 

Соңғы кезге дейін зауыттарда аморфты табиғи жасанды алюмосиликат катализаторлары (АСК) 

пайдаланылып келді, олардың қҧрамында орташа есеппен 10-25%  Al2O3, 75-80% SiO2 және аздаған кристалды 

суы, ал қоспа тҥрінде темір, магний, кальций және натрий оксидтері болады. Табиғи алюмосиликаттардың да, 

жасанды алюмосиликатты катализаторлардың да парциалды бетті (100-ден 600 м
2
/г) кеуек қҧрылымды болуы 

олардың каталитикалық активтігіне әсер етеді. Синтетикалық катализаторлардың қҧрылымы аморфты болып 

келеді. Оларды сҧйық шыны Na2О·SiО2 мен алюминий сульфаты ерітінділерін әрекеттесуімен алады. Мҧндай 

катализаторлардың активтілік индексі 35-38 шамасында. 

Катализатордың активтілігіне қҧрамында алюминий атомдары бар қышқыл орталар әсері кҥшті. 

Қышқылдылықтың ӛсуі катализатор активтігін кӛтереді. Мҧндай сәйкестіктің болуын оны сілтілі металдармен 

немесе азотты негіздермен әрекеттескенде активтіліктің тӛмендеуі дәлелдейді. 

Қазіргі кезде барлық каталитикалық крекинг қондырғыларында синтетикалық кристалды 

алюмосиликатты, кӛбінесе, микросфералы цеолитті катализаторлар (ЦК) қолданылуда [3]. 

Каталитикалық крекингтің нәтижесі шикізаттың жалпы айналу дәрежесімен, мақсатты ӛнімдердің 

шығымы мен сапасымен анықталады. Айналу тереңдігі деген ҧғым газ, бензин және кокстің қосынды 

шығымымен сипатталады. Ауыр шикізаттың (б.қ. 300-320
0
С жоғарғы) айналу тереңдігі сипаттағанда осы 

ӛнімдерге қоса дизель отыны фракциясының шығымын да қоса есептеу қажет. 

Мотор отындарының жоғары сапалы компоненттерін сҧраныстың ӛсуімен, оларға қойылатын жоғары 

талаптарға  байланысты және каталитикалық крекингтің қуатын толығымен пайдалану қажеттілігі 540-580
0
С-

ден  жоғары қайнайтын газойль фракцияларын шикізат ретінде және мазут пен гудронның 

асфальтсыздандырудың қалдық ӛнімдерін пайдалануды мҥмкін етеді. 

Еуропа мен Таяу Шығыстағы каталитикалық крекинг қондырғыларының шамамен 45% қалдық 

шикізатты ӛңделетін шикізат компоненті ретінде қолданады. 
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Қалдық компоненттерге тура айдаудың вакуумдық газойльдерімен газбен салыстырғанда келесідей 

сипаттамалар тән болады: 

Жоғары қайнау нҥктесі (560
0
С-да жартылай ғана буланып кетеді); 

Полиядролы нафтендердің және хош иісті кӛмірсутектердің, шайырлар мен асфальтендердің, 

металдардың, кҥкірттің және азоттың мӛлшерін ҧлғайтады; 

Жоғары кокстеу қабілеті. 

Каталитикалық крекинг шикізатын дайындау ҥшін кӛптеген процестер бар, оларды сутегіні қолданып 

және қолданбай ӛткізілетін процестер деп бӛлуге болады. Біріншісіне гидротазалау, гидрокрекингтің әртҥрлі 

модификациялары жатады. Сутегіні пайдаланусыз процестеріге – висбрекинг, кокстеудің әртҥрлі тҥрлері, 

асфальтсыздандыру және еріткіштер кӛмегімен селективті тазалау жатады. Каталитикалық крекинг шикізатын 

дайындау процесін таңдау шикізат сапасына байланысты керекті тазалық тереңдігімен және техника-

экономикалық кӛрсеткіштермен анықталады [4]. 

Жоғарыда айтылғанды қорыта келе Қазақстанның ауыр кҥкіртті мҧнайларынан алынған вакуумдық 

дистилляттарды ӛңдеумен мҧнайды ӛңдеу тереңдігін арттыруға алдын ала гидротазалау торабы бар 

каталитикалық крекинг қондырғысын қолдану ҧсынылады. 

Қолданылған әдебиеттер  
1. Сериков Т.П., Серикова З.Ф., Оразбаев Б.Б. Технологии процессов глубокой переработки нефти и 

методы ихоптимизации. Монография. - Алматы: 2009.-164с. 

2. Абдуқадырова Қ.А. Мҧнай және газ химиясы. – Алматы, 2013. 

3. Омарәлиев Т.О. Мҧнай мен газды ӛңдеудің химиясы мен технологиясы. II бӛлім. Қҧрылымды ӛзгертіп 

ӛңдеу процестері. Оқулық.-Астана: Фолиант, 2011-344 бет. 

4. Капустин В.М., Гуреев А.А. Технология переработки нефти. В 2 ч. Часть вторая. Деструктивные 

процессы.- М.: КолосС, 2007. – 334с.: ил. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ НА ХАРАКТЕР ЗАВИСАНИЯ 

И ЦИКЛИЧЕСКОГО ОБРУШЕНИЯ ПОДРАБОТАННЫХ ПОРОД КРОВЛИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

 

Меирманов Е.М., Султанов М.Г., Матаев А.К., Абдрашев Р.М. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Для сравнения фактических данных с численными результатами количественного прогнозирования 

геомеханических процессов в углепородном массиве при движении очистного забоя в качестве базового 

варианта объекта исследований выбран выемочный участок 26-26 шахты "Абашевская" в Кузбассе. 

При расчете параметров напряженно-деформированного состояния углепородного массива в зоне 

влияния горной выработки использовалась пространственная геомеханическая модель деформирования и 

разрушения горных пород, разработанная авторами на основе метода конечных элементов [6]. 

Прогнозирование геомеханических процессов в углепородном массиве выполнялось на основе анализа 

пространственного напряженно-деформированного состояния и использования обобщенного критерия 

прочности Кулона-Мизеса. При моделировании механизма обрушения горных пород осуществлялось 

последовательное накопление повреждений с учетом функции времени. Для имитации движения очистного 

забоя выполнялся циклический сдвиг системы координат по мере продвижения забоя. 

Учитывая сложность поставленной задачи и ограничения, связанные с техническими возможностями 

вычислительной техники, проводились исследования характера изменения коэффициента концентрации 

вертикальных напряжений впереди очистного забоя, зависания и циклического обрушения подработанных 

пород кровли при движении длинного очистного забоя, ограниченного по восстанию и падению угольным 

массивом. Имитация движения очистного забоя от монтажной камеры выполнялась с шагом 10 м (рис. 2, а, б). 

На каждом шаге моделирования вычислялись горизонтальные и вертикальные смещения, деформации, 

напряжения, определялись коэффициент концентрации вертикальных напряжений и остаточная прочность угля 

и пород в зоне влияния выработанного пространства. Наиболее представительными оказались графики 

изменения коэффициента концентрации вертикальных напряжений в угольном массиве впереди очистного 

забоя, а также формы и размеры зон зависания и обрушения подработанных пород кровли.  
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Рисунок 2 - Схема движения очистного забоя, ограниченного по восстанию и падению угольным 

массивом на: а) 10; б) 40 м 

 

Исследование влияния движущегося забоя на характер зависания и циклического обрушения 

подработанных пород кровли угольных пластов 

В результате проведенных исследований установлено, что при движении очистного забоя зона 

обрушения пород кровли имеет ассиметричную форму. По мере движения забоя от монтажной камеры 

происходит последовательное обрушение пород непосредственной кровли в середине выработанного 

пространства. Высота зоны обрушения увеличивается пропорционально расстоянию от монтажной камеры до 

забоя. Наиболее интенсивно разрушение породы происходит вблизи движущегосяочистного забоя (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема формирования зоны обрушенных пород подработанной кровли 

 

Над угловыми участками выработанного пространства происходит зависание пород непосредственной 

кровли, что приводит к увеличению напряжений в угольном массиве. При наличии в подрабатываемой толще 

угольных пластов разрушение угля в них опережает разрушение пород непосредственной кровли. Над 

выработанным пространством формируется порода-мост, мощностью равной расстоянию от кровли 

отрабатываемого пласта до подрабатываемого пласта, т.е. происходит расслоение подрабатываемой толщи и 

формирование двух породных плит (рис. 4). 

Наличие таких пород-мостов над выработанным пространством приводит к росту напряжений в 

отрабатываемом пласте, увеличению длины консоли при движении забоя и динамическому обрушению 

породы-моста при достижении предельного значения длины консоли. 

Динамическое обрушение пород кровли сопровождается заполнением выработанного пространства, 

вытеснением метано-воздушной смеси и угольной пыли в горные выработки и, при наличии источника 

открытого огня, подземным взрывом. 
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Рисунок 4 - Схема формирования зависающей консоли подработанных пород кровли 

 

Исследование влияния движущегося забоя на характер изменения коэффициента концентрации 

вертикальных напряжений впереди очистного забоя 

По мере движения от монтажной камеры происходит почти линейное увеличение коэффициента 

концентрации вертикальных напряжений (рис. 5). 

Прирост вертикальных напряжений происходит за счет увеличения веса зависающих пород кровли.  

При движении очистного забоя одновременно с зависанием пород основной кровли и налегающей толщи 

происходит обрушение пород непосредственной кровли, что приводит к частичному снижению веса 

зависающих подработанных пород. Это обрушение пород непосредственной кровли зафиксировано на 

графиках на рис. 5 в виде снижения коэффициента концентрации вертикальных напряжений после каждого 

шага подвигания забоя.  

Как следует из графиков на рис. 5, снижение коэффициента концентрации вертикальных напряжений в 

среднем сечении лавы (точка В на рис. 2, а) приводит к его возрастанию над угловыми участками лавы (точки 

А и С на рис. 2, а). В процессе движения очистного забоя на расстоянии равном 0,7 длины лавы резко возросла 

нагрузка на угольный пласт в средней части лавы. На следующем шаге произошло первичное обрушение пород 

основной кровли, что привело к разгрузке и снижению коэффициента концентрации 

вертикальных напряжений до 0,87 в призабойной части угольного массива в середине лавы (рис. 5). 

После частичного обрушения пород основной кровли в середине выработанного пространства 

произошло перераспределение веса необрушенных пород на краевые участки угольного пласта, т.е. за счет 

взаимного влияния линии забоя и границ выемочного участка в угловых частях выработанного пространства 

кровля не обрушилась, и резко возросло горное давление. Это привело к увеличению коэффициента 

концентрации вертикальных напряжений в пласте до 3,22 вблизи сопряжения вентиляционного штрека и линии 

забоя (рис. 5). При следующем подвигании забоя на 10 м произошло полное обрушение пород кровли в 

пределах всего отработанного контура. Коэффициент концентрации вертикальных напряжений в угольном 

пласте вблизи сопряжений с горными выработками составил 1,48 (рис. 5). 

В процессе дальнейшего подвигания лавы снова начала формироваться консоль зависания пород кровли. 

Коэффициент концентрации вертикальных напряжений в угольном массиве увеличивается как в середине лавы, 

так и на верхнем и нижнем сопряжениях лавы с горными выработками. При движении забоя происходит 

частичное обрушение пород непосредственной кровли, что приводит к снижению коэффициента концентрации 

вертикальных напряжений. 

Через 30 м после первичного обрушения коэффициент концентрации вертикальных напряжений 

увеличился примерно в 1,3 раза, и произошло вторичное обрушение. Вторичному обрушению соответствует 

резкое уменьшение коэффициента концентрации вертикальных напряжений в 1,4 раза (рис. 5). Длина консоли 

вторичного зависания составила 0,33 от длины первичного шага обрушения. 

Ввиду высокой аварийности горно-шахтного оборудования возможны остановки очистных забоев 

продолжительностью до нескольких месяцев. 

В этом случае вследствие высоких напряжений в угольном пласте вблизи от забоя происходит их 

релаксация, т.е. снижение коэффициента концентрации вертикальных напряжений (рис. 6). 

Релаксация напряжений сопровождается уменьшением прочности угля, что приводит к росту смещений 

пород кровли над очистным забоем. 

При этом вследствие деформации пород кровли и пучения пород почвы происходит конвергенция 

перекрытия и основания секций крепи, "посадка" стоек механизированной крепи насухо и возникновение 

аварийной ситуации. 
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Рисунок 5 - Графики изменения коэффициента концентрации вертикальных напряжений при движении 

очистного забоя 

 

По результатам расчетов также установлено, что при остановке очистного забоя происходит увеличение 

высоты зоны обрушения пород кровли, в том числе с образованием трещин и заколов впереди очистного забоя. 

Таким образом, полученные результаты удовлетворительно описывают циклический характер зависания 

и обрушения подработанных пород кровли при движении очистного забоя. Отношение вторичного и 

первичного шагов обрушения попадают в диапазон 0,25…0,5, установленный экспериментально [1−5]. 

Изменение вычисленного коэффициента концентрации вертикальных напряжений в диапазоне 1,3…2,15 

соответствует экспериментальным данным, диапазон значений которых составляет 1,4…2,29 по замерам 

напряжений на пластах впереди очистных и подготовительных выработок гидравлическими датчиками, 

выполняемым на протяжении ряда лет в ВостНИИ [7]. 

Разработанная авторами пространственная геомеханическая модель деформирования и разрушения 

горных пород позволяет прогнозировать предельное время остановки очистного забоя в случае аварийной 

ситуации с учетом раздвижности секций механизированной крепи.  

 

 
 

Рисунок 6 - Графики изменения коэффициента концентрации вертикальных напряжений при остановке 

очистного забоя 
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ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В ПЫЛИ СУШИЛЬНЫХ АППАРАТОВ ЦЕХА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ УГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОХРОМА 

 

Мукашев Н.Ж. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г.Челябинск, Россия 

 

В цехе по производству феррохрома в сушильных аппаратах образуется пыль, содержащая частицы руды 

и кокса. Учитывая высокое содержание хрома в пыли, еѐ целесообразно использовать для извлечения этого 

элемента.  

Целью данной работы является изучение особенностей восстановления металлов в пыли из сушильных 

аппаратов, в которых производится сушка хромового концентрата и кокса, цеха по производству углеродистого 

феррохрома. 

Опыты проводили в герметизированной печи сопротивления с графитовым нагревателем (печи Таммана) 

при температуре 1400˚С с выдержкой 1 час и при температуре 1300˚С с выдержкой 4 часа. Такие параметры 

выбраны, исходя из практики восстановления металлов в хромовых концентратах кемпирсайских руд. 

Восстановление вели либо только за счѐт СО восстановительной атмосферы печи, либо дополнительно за счѐт 

твердо углерода. Полученные результаты исследовали на оптическом и электронном микроскопах (рис.) и 

сравнивали с результатами восстановления металлов в таких же условиях в концентрате кемпирсайских руд. 

При выдержки в атмосфере СО восстановление металлов в частицах шпинелида прошло не полностью, 

но при этом частицы окружены оплавленной силикатной фазой (рис, а). В контакте с углеродом восстановление 

прошло полностью, а образующаяся при этом на поверхности хромитов карбидная оболочка преобразовалась в 

ярко выраженные кристаллические карбиды (рис., б). 

Оплавление оксидов и частичное восстановление металлов в атмосфере СО обусловлено тем, что в пыли 

присутствует твѐрдый углерод и повышена концентрация пустой породы, имеющей низкую температуру 

плавления. 

 
Рисунок 1 - Результаты  «косвенного» и прямого восстановления металлов в частицах пыли 

 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Рощин В.Е. 
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ФОСФОРИТ ҦНЫН ТҤЙІРШІКТЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ПЕРСПЕКТИВТІ ДАМУЫ 

 

Муратқалий Ә.М., Умарова Д.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Агрохимия ішкі нарықта ең ірі және бәсекеге қабілетті және экспорттық-бағдарлы дамыту тҧрғысынан 

перспективті болып табылады. Қазақстанда минералды тыңайтқыштар нарығы ауыл шаруашылық ӛнімдерін 

химияландыру қалыпты деңгейден 10 есе тӛмен болғандықтан латентті болып саналады. Бҧл шешім 

тыңайтқыштар мен пестицидтерді субсидиялау кӛлемін ҧлғайту немесе топырақтың қҧнарлылығын бақылауды 

кҥшейту арқылы ауылшаруашылық тауар ӛндірушілерін ынталандыруы мҥмкін. 

2035 жылға дейін әлем бойынша тҧрғындар мен азық-тҥлік тҧтынудың ӛсуі нәтижесінде минералды 

тыңайтқыштардың әлемдік нарығы жыл сайын 3,3%, пестицидтер - 4,7% ӛседі [1]. 

Қазақстан шикізатпен қажетті бәсекелестік артықшылықтарға ие, қазіргі кезде ӛтпелі кезеңде - 

минералды тыңайтқыштарды ӛндіру және жаңа қҧзыреттерді қҧру негізінде ӛзінің ғылыми базасын дамытуға 

кӛшуде.  

Фосфорит ҧны - ҧсақ ҧнтақталған кҥйде болады. Тыңайтқыштың қҧрамында P2O5 массалық ҥлесі 19-30% 

қҧрайды. Тыңайтқыш гигроскопты емес, жақсы таралады, бірақ қатты шаңданады. 

Ҧсақ ҧнтақтар мен кішкентай кристалдар тҥрінде тыңайтқыштарды қолдану сорбциялық және 

гигроскопиялық ӛсімдіктердің қоректік заттардың тӛмен сіңімділігін тасымалдау кезінде ҥлкен шаңданудың 

салдарынан тиімсіз болып саналады. 

Бҧл ӛнімнің ҧнтақ тҥрінде кӛбінесе технологиялық және экологиялық талаптарға сәйкес келмейтіндігіне 

байланысты соңғы жылдары химия ӛнеркәсібінде соңғы ӛнімді тҥйіршіктер тҥрінде алуға ҧмтылады. 

Минералды тыңайтқыштар технологиясының басты және мҥмкін кҥрделі процестерінің бірі - шикізатты 

сҧйық кҥйден қатты кҥйге ауыстыру процесі. Онда бір мезгілде дайын ӛнім сапасының: бӛлшектердің мӛлшері, 

беріктігі, ылғалдылығы сияқты кӛрсеткіштері қалыптасады.  

Тҥйіршіктеу - белгілі бір ӛлшемдердің, формалардың, қҧрылымдардың және физикалық қасиеттердің 

бӛлшектерін қалыптастыруды қамтамасыз ететін физикалық-химиялық және физикалық-механикалық 

процестердің жиынтығы. 

Химиялық ӛнімдерді тҥйіршіктеу технологиясын дамытудың жалпы ҥрдісі ӛндірістің тиімділігі мен 

ӛндірілетін ӛнімнің сапасымен тығыз байланысты. Белгілі тҥйіршіктеу әдістері негізінен дайын сапаны белгілі 

бір сапалық параметрлермен қамтамасыз етеді (гранулометриялық қҧрамы, тҥйіршіктің беріктігі, шаңдануы 

және т.б.). 

Ҧнтақтардың адгезиялық қасиеттері тҥйіршіктеу процестердің аспаптық рәсімделуі ҥшін материалдарды 

таңдауды алдын ала анықтайды және тҥйіршікті тҥзу кезінде байланыстың сипатына айтарлықтай әсер етеді. 

Материалдардың адгезиялық қҧрамына олардың ылғалдылығы мен гранулометриялық қҧрамы айтарлықтай 

әсер ететіндігі белгілі. Ҧнтақтардың ылғалдылығы, сондай-ақ тҥйіршікті тҥзу механизміне әсер етеді, ӛйткені 

ол сҧйық және қатты фазалардың ӛзара әрекеттесу тиімділігін сипаттайды.  

Тҥйіршіктеу заттың қҧрылымын конденсациялаумен бірге жҥретіндіктен, тҥйіршіктеу кӛрсеткіштерінің 

бірі тығыздау болып табылады. Белгілі бір қысымның әсерінен заттардың жинақталу қабілеті: 

   

Г1=
𝜕(𝛾/𝛾0)

𝜕Р
 

 

Заттардың тҥйіршіктелуі сонымен қатар формалануымен сипатталады, яғни тҥйіршіктеу процесі 

нәтижесінде формасын сақтау қабілеті  
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Әртҥрлі ӛнімдердің тҥйіршіктенуін грануляция коэффициенттерімен салыстыруға болады 

К1=
𝛾/𝛾0

Р
   К2=

𝜍
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Мҧндағы 𝛾 және 𝛾0 – материалдардың ағымдағы және бастапқы тығыздығы, т/м3; 𝜍- басу кезіндегі 

тҥйіршіктердің беріктігі, Па; Р-тығыздау қысымы. Кӛптеген заттар ҥшін, екі тҥйіршіктеу параметрлері 

арасындағы келесі қатынасқа тән: K1 материалының тығыздау қабілеті неғҧрлым кӛп болса, онда оның K2 пішіні 

неғҧрлым жақсы болады. 

Тҥйіршіктеуді бағалау ӛнімнің тығыздау немесе формалау деңгейіне сәйкес жіктеліп қана қоймай, 

сонымен қатар бҧл ӛнімге ең қолайлы және сенімді тҥйіршіктеу әдісін ҧсынуға негізделген. К1 немесе К2 

тҥйіршіктеу коэффициенттері неғҧрлым кӛп болса, соғҧрлым кернеулер азаяды, тығыздау дәрежесі тӛмендейді, 

яғни мҧндай жағдайда тҥйіршіктеу әдісі ҧсынылуы мҥмкін. Егер зат тӛмен тҥйіршіктеуге ие болса, онда оның 

тығыздалуы ҥшін жоғары кернеуді талап етеді яғни міндетті тҥрде тығыздау қажет, мысалы, байланыстырушы 

компоненттерді қосу арқылы жҥзеге асыруға болады [2]. 

Тҥйіршіктеу параметрлері ӛнімнің физикалық қасиеттері мен параметрлеріне (температура, ылғалдылық, 

гранулометриялық қҧрамы, рН және т.б.) тәуелді. 
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Фосфор тыңайтқыштары гидролиздік және физиологиялық қышқылдық тыңайтқыштармен фосфорит 

ҧнын араластыру және тҥйіршіктеу арқылы ӛндіру, соның ішінде кішігірім кен орындарының ӛндіріс 

фосфоритіне, тіпті қышқыл топырақтардың ластануына қарамастан, фосфор тыңайтқыштардың ассортиментін 

кеңейтуге және ауыл шаруашылығы есебінен олардың шығындарды азайту жатады. Фермерлердің негізгі 

талаптары тҥйіршіктелген тыңайтқыштарды ӛндіру және шығындардың тӛмендеуі болып табылады. 

 
Сурет 1 - Қоспалар енгізілген құрамында фосфоры бар түйіршіктелген тыңайтқыштарды алудың 

технологиялық принципиальды сызбасы 

 

Фосфорит ҧнының тиімділігі келесі факторларға әсер етеді: фосфориттердің шығу тегі мен қҧрамы, 

ҧсақталған ҧнның ҧсақ-тҥйегі, ӛсімдіктердің биологиялық қасиеттері, топырақ қасиеттері және ілеспе 

тыңайтқыштардың қышқылдығы: 

Топырақтың гидролит қышқылы неғҧрлым жоғары болса, соншалықты фосфорит ҧны тиімді; 

Бірдей гидролиз қышқылдықпен фосфорит ҧнының әсері топырақ сіңіру қабілетінің тӛмендеуі арқылы 

артады;  

Сусыз еритін фосфаттардың ассимиляцияға қабілеті бар ӛсімдіктер тобы: қарақҧмық, қыша; оларға 

жақын кӛршілес бҧршақ, саинфин, тәтті жоңышқа және қарасора. Барлық дәнділер, зығыр, қызылша, картоп 

фосфорды фосфорит ҧнынан қышқыл топырақтармен тиісті әрекеттесуден кейін ғана пайдалана алады. Фосфор 

ҧнын арпа, жаздық бидай, зығыр, тары, қызанақ, және т.б. аз кӛлемде сіңіреді.  

Ӛмірінің алғашқы кезеңінде кӛптеген ӛсімдіктер нашар еритін фосфаттарды сіңіреді және болашақта бҧл 

қабілет артады; 

Фосфор қышқылынан фосфорды сіңіру фосфорды ерітумен бірге жҥретін тыңайтқышқа тәуелді: 

физиологиялық қышқылдық тыңайтқыштар фосфат ҧнының тиімділігін арттырады, ал физиологиялық сілтілік 

тыңайтқыштар мен әк материалдары азаяды [3]. 

Қолданылған әдебиеттер  

1.http://atameken.kz/uploads/content/files/Атамекен_МИ-2017_Производство минеральных удобрений.pdf  

2. Классен П.В, Гришаев И.Г. Основы техники гранулирования. М., Химия 

3. http://refac.ru/fosforitnaya-muka-i-usloviya-eyo-effektivnogo-primeneniya-poluchenie/ 

 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Жаумитова Г.Б.  
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Модернизация производства,применение наукоѐмких автоматизированных процессов, технологизация 

производства, глобальная информатизация – всѐ это приводит к резкому возрастанию удельного веса 

диагностических задач и расширению потребности в высоко-квалифицированных специалистах. [1] 

Квалифицированные специалисты должны обеспечивать надежность и конкурен-тоспособность 

автомобильной техники на протяжении всего жизненного цикла образца техники. Автомобильная отрасль 

нуждается в инженерах, способных подго-товить эскизный и технический проект автомобиля, владеющих 

http://atameken.kz/uploads/content/files/????????_??-2017_????????????%20???????????%20?????????.pdf
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технологиями необходимых расчетов, экспертиз и оценок. Автопредприятиям нужны специалисты, способные 

заниматься подготовкой автомобильной техники, умеющие оценить работоспособность агрегатов, узлов, 

оборудования и систем и тем самым обеспечивающие надежность автомобильной техники при ее эксплуатации. 

[2] 

Сегодня цель высшего профессионального образования заключается в подготовке специалистов к 

актуализации своих интеллектуальных возможностей, и к их реали-зации в процессе своей трудовой 

деятельности, осуществляемых на основе получен-ных знаний, умений и навыков в процессе развития и 

формирования профессионально важных качеств. 

Уровневая структура высшего образования реализует новую парадигму образования, сутью которой 

является фундаментальность, целостность и направленность на личность обучаемого. И в этом случае очень 

важно различать фундаментальные и прикладные дисциплины. Без фундаментальных знаний по математике, 

физике и механике невозможно подготовить инженера, способного идти в ногу со временем, воспринимать и 

развивать инновации в технике и технологиях. Теоретическая механика является одной из фундаментальных 

дисциплин. [3] Студенту, чтобы понять и усвоить новую информацию, а в дальнейшем осуществлять 

оптимизацию и усовершенствование техники и технологий, необходимо иметь прочный фундамент. Не зная 

основных положений теоретической механики нельзя изучить и другие дисциплины, относящиеся к блоку 

«Механика», такие как «Теория механизмов и машин» «Сопротивление материалов», «Детали машин» и др. 

Вузовский курс теоретической механики играет особую роль в формировании научного мировоззрения 

современного инженера - механика и предоставляет широкие возможности подготовить творчески мыслящего 

специалиста. Материалистическое мировоззрение учащихся формируется при изучении фундаментальных 

законов природы и ее свойств. [4,5] Без этого невозможно понять саму суть механики – механическое движение 

и взаимодействие материальных тел. Именно представления о движении и взаимодействии тел дают 

возможность понять свойства материи и организацию материального мира. [6] 

Без глубоких и прочных знаний в области основ механики невозможно заложить фундамент для 

усвоения всех последующих дисциплин инженерно - механического профиля. Именно теоретическая механика 

является дисциплиной, изучение которой закладывает фундамент всей системы инженерного образования, 

особенно это важно для специалистов автомобильной отрасли. Именно при изучении теоретической механики 

могут быть не только усвоены фундаментальные теоретические положения и методы, но и сформирован стиль 

мышления, отвечающий современным требованиям. В настоящее время значимость теоретической механики не 

только не уменьшилась, но и многократно возросла, так как сегодня сфера еѐ интересов не ограничивается 

только открытием новых законов природы, сегодня она ориентируется на запросы и требования современной 

техники.[7] В этих условиях значительно расширился круг задач, которые способна решать теоретическая 

механика. 

Следует отметить, что при подготовке будущих специалистов необходимо уделять внимание усвоению 

навыков квалифицированного практического использования программно реализованных процедур решения 

прикладных задач. С этой точки зрения теоретическая механика отличается тем, что предоставляет 

возможность решать практически важные, достаточно общие современные задачи с использованием самых 

современных, в том числе и информационных, технологий. 

Кроме курса теоретический механики, учебные планы инженерно - механических специальностей 

включают целый ряд механических дисциплин: «Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов», 

«Детали машин» и др. С переходом на кредитную систему обучения наметилась тенденция объединения этих 

дисциплин под общими названиями: «Инженерная механика», «Прикладная механика» и т. д.  

В чем опасность такого подхода?  

Дело в том, что «Теоретическая механика», в отличие от всех прикладных курсов, является 

фундаментальной дисциплиной. Это означает, что она формирует не только знания, умения и навыки, но и 

научное мировоззрение будущего инженера. Именно этот важнейший элемент обычно вымывается при ее 

объединении с дисциплинами инженерного профиля, так как основное внимание уделяется изучению частных 

методов расчета условий равновесия или характеристик движения механических объектов. В результате 

получается, что вузовское образование оторвано от условий реального производства в связи, с чем 

предлагалось заменить концепцию фундамен-тализиции в инженерном образовании на профессионализацию. 

Такое решение может привести к формированию специалистов, владеющих только компетенциями в узкой 

профессиональной области, но не имеющих научных мировоззренческих ориентиров. Пробелы в 

фундаментальной подготовке способны привести к серьезным просчетам при разработке конкретных 

инженерных проектов. [8] 

Поэтому необходимо поддерживать оптимальное сочетание фундаментальной и профессиональной 

подготовки. 

Среди дисциплин высшей школы теоретическая механика играет особую роль в формировании 

механико-математической культуры студентов. Следуя за общим курсом высшей математики и информатики, 

теоретическая механика является первым потребителем их алгоритмов и программ, первой из дисциплин, где 

студенты встречаются с замкнутыми системами механических уравнений – математическими моделями 

объектов реального мира. Именно механические примеры позволяют лучше понять смысл дифференциальных 

величин. Теоретическая механика – это, пожалуй, единственный курс программы подготовки инженеров, 

использующий в полной мере теорию дифференциальных уравнений – самый важный инструмент анализа 
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динамических систем. К сожалению, сегодня в инженерной практике нередко встречается ситуация, когда 

специалист не умеет сделать первый шаг исследования конкретного механизма – выполнить математическое 

моделирование и составить дифференциальные уравнения движения. В этом случае становится невозможным 

второй этап инженерного анализа – определение характеристик движения. В такой ситуации становится 

бессмысленным владение современными вычислительными средствами и прикладными программами, 

поскольку не сформулирована сама механическая задача. [9,10] 

В настоящее время целью образования уже не может быть только простая передача определенного 

объема информации. Сегодня необходимо развить у будущего специа-листа способности и потребность 

постоянно обновлять свои знания, «доучиваясь» уже в ходе своей профессиональной деятельности. Таким 

образом, в образовательном процессе на первый план выходит соответствие полученного при обучении 

определенного комплекса знаний, умений и навыков требованиям профессионального становления личности, а 

не только простое усвоение этих знаний.  

В таких условиях чрезвычайно важна самостоятельная работа студента. 

Поэтому у будущих специалистов значительно возрастает роль мотивации к развитию способностей к 

самостоятельному обучению и приобретению навыков такого обучения. [11] 

Теоретическая механика является необходимой составляющей инженерного образо-вания, усвоение 

которой формирует стиль мышления, облегчающий изучение других естественнонаучных, общеинженерных и 

специальных дисциплин, а также мотивирует студентов к самостоятельному использованию современных 

образовательных технологий вследствие развитого методического обеспечения этой дисциплины в электронной 

форме. 

В тоже время преподавание теоретической механики в вузе связано с определенными трудностями, так 

как сама по себе эта дисциплина является достаточно сложной для понимания и восприятия студентами 

начальных курсов. Кроме этого, в соответствие с учебными планами, теоретическая механика не относится к 

специальным дисциплинам, в результате чего студенты часто не слишком заинтересованы в ее изучении. 

Такому отношению способствует и урезанный в настоящее время в учебных планах курс теоретической 

механики. Сегодняшним студентам сложно усваивать теоретическую механику и использовать ее методы 

решения научно-технических задач и основные алгоритмы математического моделирования механических 

явлений.  

Студенты не вполне осознают всю важность теоретической механики и не имеют убедительной 

мотивации для ее изучения. [12,13] 

Между тем теоретическая механика является одной из фундаментальных естественно-научных 

дисциплин, формирующих профессиональную компетентность специалиста автомобильного профиля.  

Поэтому необходимо с самого начала, уже с первых занятий, объяснить студентам, что, не зная 

основных законов и принципов теоретической механики, невозможно стать успешным современным 

инженером, владеющим системным подходом к объяснению происходящих в окружающем человека 

пространстве физических процессов и явлений. 

Теоретическая механика является одним из главных содержаний некоторых областей естествознания. 

Она представляет научную основу многих областей техники, при еѐ изучении у будущих специалистов 

формируется правильное научное мировоззрение, расширяется их кругозор, развивается аналитическое и 

логическое и мышление. Хорошая фундаментальная подготовка по физико-математическим дисциплинам, в 

том числе по теоретической механике, является залогом успеха при освоении методов самостоятельного поиска 

специальных знаний и их отбора для реализации в профессиональной деятельности для любого специалиста 

автомобильного профиля. [14] 
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МҦНАЙДЫ АЛҒАШҚЫ ӚҢДЕУ ЖӘНЕ АЙДАУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Мырзаханова Ж.Е., Каражанова А.Б., Айжарикова А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мҧнайды ӛндіру басқа жанғыш қазбаларға қарағанда жеңіл, оны тасымалдау қҧбырмен іске асырылады 

және қарапайым ӛңдеп, ӛте кӛп әртҥрлі бағытта пайдаланылатын ӛнімдер алуға болады. Сондықтан дҥние жҥзі 

елдерінің отын-энергетика кешендерінің жартысынан кӛбі мҧнай ҥлесіне тиетіні – кездейсоқ емес. Кез келген 

мемлекеттің экономикасы басқа ӛнімдерге қарағанда, мҧнайға кӛбірек байланысты [1]. 

Қазақстан мҧнайы елімізді әлемдегі ҥлкен экспортты елдердің қатарына қосты. Мҧнай – байлық, ҥлкен 

қазына. Кейінгі жылдары орасан зор қарқынмен дамып келе жатқан мҧнай саласы Қазақстанның әлемдік 

қоғамдастықтағы рӛлін кӛрсетті. Қазақстанның  табиғи ресурстарын тиімді басқарудағы бағыттардың бірі – 

шикізатты, соның ішінде, кӛмірсутек шикізатын кешенді ӛңдеудің инновациялық ӛндірістерін қҧру болып 

табылады. Энергетикалық ресурстар мҥмкіндігін барынша пайдалануды, ӛзіндік қҧны жоғары мҧнай-химия 

ӛнімдерін шығаруды қамтамасыз ететін, ӛзара байланысты ӛндірістерді қҧру – кӛшбасшы инвестициялық 

жобаларда кӛзделген, оларды іске асыру Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілетті болып дамуын 

қамтамасыз етеді [2]. 

Қазіргі уақытта Республикада ҥш мҧнай ӛңдеу зауыты жҧмыс істейді. Бҧл зауыттарда дайын мҧнай 

ӛнімдері алынады. Оларға: Атырау, Шымкент, Павлодар мҧнай ӛңдеу зауыттары жатады, олардың жалпы 

қуаты жылына 19,4 млн. тоннаны қҧрайды [2]. 

Заманауи мҧнай айдау процестері сусыздандыру мен тҧзсыздандыру, екіншілік айдау мен бензин 

фракциясын тҧрақтандыру процестерімен комбинирленген қондырғылар: ЭЛТҚ-АҚ, ЭЛТҚ-АВҚ, ЭЛТҚ-АВҚ – 

екіншілік айдау және т.б болып табылады. 

АҚ және АВҚ (немесе ЭЛТҚ-АҚ және ЭЛТҚ-АВҚ) процестерін басқа технологиялық процестермен 

комбинирленгенде, соның ішінде, газды фракциялау, отындық және газойльдік фракцияларды гидротазалау, 

каталитикалық риформинг, каталитикалық крекинг, май фракцияларын тазалау және т.б, елеулі экономикалық 

артықшылықтарға қол жеткізіледі. 

Тӛмен қуаттылықты ескі қондырғылардың олардың жобалық ӛнімділігімен салыстырғанда қуаттылығын 

2-2,5 және одан жоғары есе арттырумен модернизацияға ҧшыратылғандығын атап ӛтуге болады. 

Зауыттарда қолданылатын АҚ және АВҚ қондырғылары айдау схемаларының әр тҥрлілігімен, алынатын 

фракциялардың кең ассортиментімен сипатталады. Ол қондырғылардың ӛнімділіктері бірдей болғанда да, 

оларда қолданылатын ректификациялық колонналардың ӛлшемдері әр тҥрлі, табақшалар саны мен тҥрлері 

бірдей емес; жылу алмасу, салқын, ыстық және циркуляцияланатын суландыру схемаларының, сонымен қатар 

вакуум жасау жҥйесі схемаларының шешімдері әр тҥрлі болады [3]. 

Мҧнай қайнау температуралары әртҥрлі болатын кӛмірсутектерінің қоспасы болғандықтан, оны 

фракциялап айдау арқылы мҧнай ӛнімдеріне бӛледі. Айдау – негізгі яғни бірінші ретті ӛңдеу процесі болып 

табылады. Бҧл тҧрақтандырғаннан, сусыздандырғаннан, тҧзсыздандырғаннан кейін жҥргізілетін ҥдеріс. 

Мҧнайды айдау дегеніміз оны қҧрамды бӛліктер немесе фракцияларға бӛлуге негізделген процесс. Бҧның 

нәтижесінде келесідей мҧнай ӛнімдерін алады: авиациялық немесе автокӛлік бензині, лигроин, реактивті немесе 

газотурбиналық отын, керосин, дизельдік отын және мазут. Осындай айдаудың қалдығы мазут – майлағыш 

майлар парафин, гудрон, кокс және басқа да мҧнай ӛнімдерін алудың шикізаты болып табылады. Мҧнайды 

айдағаннан қалған қалдықтар мен дистиляттар екінші ретті ӛңдеу кезінде шикізат есебінде қолданылады. 

Мҧнайды ӛңдеудің екіншілік ҥдерістеріне термиялық крекинг, катализдік крекинг, риформинг, 

гидрориформинг, платформинг, алкилдеу, полимерлеу, гидрогендеу, пиролиз, кокстеу кіреді. Мҧнайды айдау 

кезінде әртҥрлі температурада қайнайтын кӛмірсутектер алынады, бҧл – физикалық қҧбылыс. Ал крекинг 

кезінде мҧнай кӛмірсутектері тӛмен молекулалы ҧшқыш заттарға айналады. Бҧл – химиялық қҧбылыс [4]. 

Мҧнайды және мҧнай ӛнімдерін фракцияларға бӛлу мақсатында айдауды біртіндеп немесе бір рет 

буландыру арқылы да жҥргізуге болады. Біртіндеп буландырып айдауда тҥзілген буды айдау аппаратынан 

ҥздіксіз бӛледі, олар конденсацияланады да, конденсатор-тоңазытқышта суытылады және дистиллят фракциясы 

есебінде қабылдағышта жиналады. Керісінше, егер қыздыру процесінде тҥзілуші бу қыздырушы аппараттан 

белгілі температураға жеткенше бӛлінбесе, онда бір рет бу фазасын сҧйықтықтан айырады, мҧндай процесті бір 

рет буландырып айдау дейді. 

Ӛндірісте бір реттік буландырумен айдауды бу мен сҧйық фазаны ректификациялаумен жалғастырып 

жҥргізу мҧнайды фракцияларға бӛлуде жоғары нәтижеге жетуге, процестің ҥздіксіз жҥруіне және шикізатты 

қыздыруға, отын шығынын ҥнемдеуге мҥмкіндік туғызады. 

Соңғы уақытта мҧнай ӛңдеу ӛндірісін оңтайландыруға жеткілікті кӛңіл бӛлінуде, дегенмен, 

зерттеулердің кӛпшілігі жекелеген процестердің технологиялық және экономика-экологиялық мәселелерін, 
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нақты объектілерді жаңғыртуды, белгілі бір экологиялық зиянды компоненттерді жоюды және осы мәселелерді 

технологиялық әдістермен шешуге арналған. Мәселені тиімді шешу ҥшін мҧнай ӛңдеу ӛндірісіндегі әрбір 

бӛлігіне жеке назар аудару керек, оның ішінде мҧнай және мҧнай ӛнімдерін сақтау және ӛңдеу, ӛңдеу 

тереңдігін арттыру, негізгі ӛндіріс қалдықтарынан екіншілік ӛнімдер ӛндіру, сонымен қатар математикалық 

әдістер мен компьютерлік технологияны қолдану. Қазіргі кезде әлемдік мҧнай ӛңдеу ӛндірісінің келесідей 

негізгі міндеттері анықталған:  

кӛмірсутек шикізатын кешенді және терең ӛңдеу технологиялары мен әдістерін дамыту; 

негізгі шикізатпен қамтамасыз ету және мҧнайхимиялық ӛндірісті дамыту; 

-математикалық әдістер негізінде технологиялық объекттің оңтайлы жҧмыс режимдерін қамтамасыз ету; 

кҥкіртті және жоғары кҥкіртті мҧнайдан жоғары сапалы мҧнай ӛнімдерін алу; 

кҥкірт қҧрамды химикаттар алу[5]. 

Заманауи мҧнай ӛңдеу саласының ең маңызды мақсаттарының бірі зауыттарды қолайлы жабдықтарды 

қҧрастыру, жеңіл кӛлік жанармайларының сапасын арттыру, мҧнай-химия саласы ҥшін сапалы мҧнай ӛнімдерін 

шығару, ӛндіріс барысында қолданылатын технологияны қалдықсыз технологияға немесе қалдықты ӛте аз 

мӛлшерде қалдыратын технологияға ауыстыру, ескі технологияларды модернизациялау, энергияны ҥнемдеу, 

материалды шығындарды азайту және т.б. кӛптеген мақсат болып табылады. Бҧл себептерге байланысты 

энергияның қайнар кӛзін ҥнемдеу кӛзқарасынан, технология мен масса алмасу жабдықтарына, сондай-ақ 

экологиялық таза жеңіл кӛліктің жанармайларын алуға шарттар қойылады [2]. 
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Қазіргі таңда мҧнайды екіншілік ӛңдеу кезінде алынатын автокӛлік отындарының компоненттерін алу 

ӛндірісінің маңызы зор. Осы компоненттерді алу келесі процестерге негізделген: термиялық крекинг, 

каталитикалық крекинг, каталитикалық риформинг, гидрокрекинг, изомерлеу және алкилдеу. Автокӛлік 

бензинін ӛндірудің ең негізгі технологиялық процестеріне каталикалық риформинг және каталитикалық 

крекинг жатады. 

Риформинг бензиніне жеңіл бензин фракциясын қосу, әсіресе қатаң режимде  алынған, қажетті 

фракциялық қҧрамды қамтамасыз етіп, арендердің, кҥйенің тҥзілуін азайтады. Бҧл жеңіл компоненттердің 

октан саны жоғары, яғни риформинг бензинінің октан санына жақын болуы керек. Мҧндай талапқа жеңіл 

изопарафиндер (С5 – С8) сай келеді. Соған байланысты бензинді риформингілеу процесін бензолды жою және 

жеңіл бензинді изомерлеу процесімен ҧштастыру қажет болып отыр. Бҧған изомерлеу процесімен қол жеткізуге 

болады [1]. 

Изомерлеу - химиялық қосылыстың изомерге айналуы. Изомерлеу процесі мҧнайдың тӛмен октанды 

фракцияларынан тауарлық бензиннің жоғарыоктанды компоненттерін кӛміртек қаңқасының қҧрылымын 

ӛзгерту арқылы алуға болатын процесс. 

Октан сандары 93-98 (АИ-93 және АИ-96) жоғары сапалы бензинді алу ҥшін тікелей айдау, крекинг және 

риформинг бензиндерін, алкандарды алкилдеу және полимерлеу процесінде және алкендерді полимерлеу 

процесінде тҥзілетін тармақталған алкандармен компаундтайды. Барлық осы процестер ӛнеркәсіпте 

катализаторлар кӛмегімен іске асырылады. Изомерлеу реацияларында қышқылдық катализаторлар ең активті. 

Активтілігінің тӛмендеу ретімен оларды келесі топтарға бӛлуге болады [2]: 

1) промоторлары бар қышқылдық галогенидтер (AlCl3, AlBr3, BF3, FeCl3, MgCl2, ZnCl2), әдетте ондай 

катализаторлар ретінде олефиндер мен алкилгалогенидтер қолданылады; 

2) сутекті қышқылдар: хлорсульфонды (ClSO3H), фторсульфонды (FSO3H), п - толуол сульфонды, 

форфор, кҥкірт және т.б. қышқылдар.  

3) қышқылды оксидтер (Al2O3, SіO2, Cr2O3, MoO3, ThO3) және сульфидтер (MoS2, MoS3, CoS). 

Ауыспалы металдардың немесе олардың  оксидтерін  (Co, Nі, Pt немесе MoO3, WO3) және қышқылдық 

оксидтерді алмастыру арқылы алынған кейбір бифункциялы катализаторлар айтарлықтай  жоғары дәрежеде 



195 

 

изомерлеу активтіліктеріне ие. Бҧл катализаторлар қышқылды-электрондық типті катализаторлар қатарына 

жатады. 

Ӛнеркәсіптік процестердың алғашқы модификацияларында промотор ретінде алкеннің шамалы 

мӛлшерінде және қҧрғақ хлорды сутекті қолданумен AlCl3 немесе AlBr3 изомерленеді. Карбений ионы мына 

сҧлба бойынша тҥзілуі мҥмкін [2]: 

 

HCl + AlCl3                 HАlCl4 + 

 

CH3CH=CHCH3 + HАlCl4               (CH3CH2CHCH3)Al 

4Cl
 

 

Реакция тепе-теңдігі тармақталған алкандар жағына ығысқанда процес салыстырмалы тӛмен 

температурада 90-120
0
С ӛткізіледі. Бҧл процестің кемшіліктері: катализатордың жоғары коррозиялық кауіптігі, 

кӛмірсутектерді катализатордан бӛліп алу қиындығы, кӛп мӛлшерде қосымша ӛнімдердің тҥзілуі мен процестің 

тӛмен талғамдығы; гидролиздену нәтижесінде және кӛмірсутектердегі ерігіштігіне (шамамен 1% (масс)) 

байланысты катализатордың кӛп шығындануы. 

Қондырғылардың қолдануын және процестің технологиясын кҥрделендіретін кӛптеген кемшіліктер, 

алюминий хлоридінде изомерленудің мағынасының жоғалуына әкеліп соқты және ол бифункциялық 

катализаторларда изомерленумен ығыстырылды. Изомерленудің бифункциялық катализаторлары риформинг 

катализаторларының тҥріне жатады. Олар 0,2-1% мӛлшерінде аллюминий оксидіне немесе цеолитке CY, HY 

бекітілген сегізінші топ металдары (Pt, Pd) болып келеді. Бҧл катализаторлар C5-C6 алкандарды изомерлеуге 

жеткілікті талғамдылыққа ие, бірақ олардың активтілігі жоғары емес. Сондықтан процесті 350-400
0
С 

аралығында ӛткізеді. Катализатордың кокстелуін тӛмендету ҥшін жҥйеде сутек қысымын 1,4-4,0 МПа 

деңгейінде ҧстап тҧру кажет. Жоғары температура изомерлеудің термодинамикалық мҥмкін дәрежесін 

тӛмендетеді. Егер тасымалғыштың қышқылдығын кӛтерсе, жҧмыс температуралары тӛмендеп бифункциялық 

катализатордың активтілігі жоғарылауы мҥмкін. Алюминий оксидіне галогеннің 7-10% енгізілген платиналық 

немесе палладийлік катализаторлар процесті 100-130
0
С–де ӛткізуге мҥмкіндік береді. 

Каталитикалық риформингтей тӛмен температуралы изомерленудің қажетті шарты ол шикізатты және 

сутекқҧрамды газды катализаторды улайтын дымқыл қоспасынан, кҥкірттен, азоттан, оттектен терең тазарту. 

Катализаторда галогеннің шығынын толтыру ҥшін шикізатқа галогенорганикалық қосылыстардың шамалы 

мӛлшерін (шамасы пайыздың он мыңдық ҥлесі) енгізеді [2].  

Изомерлеу катализаторларын жасаушы негізгі шетелдік компаниялар: UОР, Axens, Shell, Akzo Nobel 

және Sud-Chemie. ТМД елдерінде катализаторлар қҧрастырушылар мен жасаушылардың қатарына: 

«Нефтехим» МӚӚ, ВНИИНефтехим, «Олкат» МӚҚ, «Промкатализ» ЖАҚ және «Компания Катахим» АБҚ 

жатады. АҚШ-та сульфаттанған цирконий диоксидінің негізінде LРI-100 маркалы катализатордың жаңа тҥрі 

жасалып, ӛндіріске енгізілді. 

«Новокуйбышев МӚЗ» ААҚ, «Хабаровск МӚЗ» ААҚ, «Нафтан» ӚБ-де Sud-Chemie фирмасы ӛндірген 

HYSOPAR цеолитті катализаторы қолданылуда. Ангарск НХК-дағы жобаланған изомеризация қондырғысында 

оны қолдану жоспарлануда. 

UOР компаниясының НS-10 типті цеолитті катализаторы ресейлік МӚЗ-да қолданыс таппады және тек 

НовоУфа «Новойл» МӚЗ-да Л-3511/1000 қондырғысының каталитикалық изомеризациялау блогында Ахеns – 

IS-632 компаниясының катализаторы қолданылады. Цеолитті катализатор цеолитке (морденит) 

орналастырылған платинадан тҧрады. Бҧл катализатор, активаторлар немесе промоторлар ретінде, 

галогендердің қолданылуын талап етпейді. 

Қҧрамында цирконий бар катализатор, цеолитті катализаторлар қатысында жҧмыс жасауға арналған, 

қолданыстағы изомеризация қондырғыларында еш қиындықсыз қолданыла береді. 

Цирконий қҧрамды катализатордың аналогы ОАО НПП «Нефтехим» ААҚ МӚӚ-де жасалған СИ-2 

катализаторы болып табылады. «Изомалк-2» технологиясын жобалап енгізу «НПП «Нефтехим» ААҚ-мен 1998-

1999 жылдары басталды [3]. 

«Изомалк-2» технологиясының СИ-2 катализаторын қолдану ерекшелігі, процесс 120-180°С тӛмен 

температурада парафинді кӛмірсутектерді изомерлеу ҥшін термодинамикалық тиімділікке қол жеткізуге 

мҥмкіндік беруінде және каталитикалық уларға – су, кҥкірт және азоттың әсеріне тӛзімділігінде. СИ-2 

катализаторы ӛзінің белсенділігін 100 ppm дейін қысқа мерзімді су ағынымен және 5 ppm дейін кҥкіртпен 

қалпына келтіреді [4]. 

Жаңа технологияны ӛндіріске алғаш рет енгізу, оның цеолитті катализаторлар базасындағы 

технологиядан едәуір тиімді екенін және хлорланған алюминий оксиді базасындағы технологияға жақындығын 

кӛрсетті.  

СИ-2 катализаторы цеолитті катализаторға қарағанда ӛнімділігі жоғары, яғни 97-99% және белгілі 

хлорланған катализатордың тиімділігінен де қалыспайды. Онымен қоса кҥкіртке тӛзімділігімен белгілі, бҧл 

қасиеті арқылы  қолдану мерзімі 10 жылды қҧрайды, ал регенерациялау мерзімі 5-6 жыл.  

Осы қасиеттеріне байланысты СИ-2 катализаторы барлығы жағынан тиімді болғандықтан, отандық 

ӛндірістерде қолдануға ҧсынамын. 
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МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ АҒЫН СУЛАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ 

 

Ниязова А.А., Сҧлтамҧратова З.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бҧл мақалада металлургиялық ағын сулардың қоршаған ортаға әсері және олардың су қоймаларына 

лақтырылу мӛлшерін азайту тәсілдері қарастырылды. 

Металлургиялық зауыттар судың кӛп тҧтынушыларының біреуі болып табылады.Зауыттардың бір 

жылдық су тҧтынуының жалпы кӛлемі 1 млрд.м
3
-тан асады. Ӛндірістік ағын сулар газды және ауа тазартуда, 

металды ӛңдеуге және бӛлуге, ӛндіріс қалдықтарын гидравликалық тасымалдауда, процесте жабдықтарды 

салқындатып қыздыруда және т.б. жағдайларда қолданылады. Сулардың айтарлықтай кӛлемі металлдарды 

химиялық және электрохимиялық ӛңдеуде қолданылады. Мҧнда сулар концентрленген, аз концентрленген 

немесе сҧйылтылған ағын сулар(шайынды,технологиялық сулар) тҥрінде болады. Металды уландыру 

процессінен кейінгі шаюға кеткен ағын сулардың кӛлемі - қышқылмен ӛңделген 1 тонна металлға 3 м
3
-ты 

қҧрайды.  

Қара металлургия - бҧл судың ірі тҧтынушыларының бірі. Елдің ӛнеркәсіптік кәсіпорындарының суды 

тҧтынудың 15-20% -ын қҧрайды. Қазіргі заманғы металлургиялық кәсіпорын 180-200 м
3
 суды 1 тонналық болат 

шығару ҥшін пайдаланады. Жеке кәсіпорындардағы судың кҥнделікті айналымы 3 млн.м
3
 немесе одан да кӛп. 

Оның ішінде шамамен 48% жабдықты салқындату, 26% газ тазарту, 12% металл ӛңдеу және бӛлу, 11% 

гидравликалық тасымалдау және басқа қажеттіліктерге 3%. Технологиялық процестерде шығындармен 

химиялық тазартылған суды дайындаумен айналысатын сумен жабдықтау жҥйелеріндегі булану және тҥсіп 

кетуден туындайтын кері қайтарылмайтын шығындар 6-8% қҧрайды. Ағынды сулар тҥріндегі қалған су 

резервуарларға қайтарылады. Ағынды сулардың 60-70% -ы «шартты тҥрде таза» ағынды деп аталады, яғни 

жоғары температураға ие болып келеді. Қалған ағынды сулар (30-40%) тҥрлі қоспалармен және зиянды 

қосылыстармен ластанған. Металлургиялық ӛндіріс тҥрлері бойынша суды тҧтыну 1 -кестеде келтірілген 

 

 

Кесте 1 - Металлургиялық ӛндіріс тҥрлері бойынша суды тҧтыну 

 

Ӛндіріс тҥрлері Ӛнімдер  Судың ҥлестік 

шығыны,м
3
/т ӛнімге 

Судың жалпы ҥлестік 

шығыны % 

барлығы т/сағ-на 

Тау-кен руда 12 4,5 5,0 

Агломерациялық  агломерат 7,5 0,6 3,1 

Коксохимиялық  кокс 12,5 1,0 5,2 

Домналық  шойын 60 4,5 25,0 

Болатбалқытқыш  болат 52 3,5 21,7 

Илеуіш  прокат 96 5,5 40,0 

Барлығы   240 20 100 

 

Металлургиялық кәсіпорындар пайдаланатын су белгілі бір сапалық сипаттамаларға ие болуы тиіс: 

температурасы, қатты заттардың болуы, майлар мен шайырлардың мӛлшері, сутегі рН кӛрсеткіші. Барлық 

ағынды сулар шаңнан, кҥлден және басқа қатты материалдардан тазалау кезінде пайда болған бӛлшектермен 

ластанған. Сонымен қатар, металлдарды илемдеу ӛндірісі жылжымалы қҧрамды майлар, эмульсиялар және 

тҧзды ерітінділермен ластану кӛзі болып табылады. Металлургиялық зауыттармен тҧтынылатын судың кӛп 

мӛлшері кәсіпорындарда суды тазартудың тиімді жҥйесін қҧруды талап етеді. Металлургиялық зауыттарда 

айналымды сумен жабдықтау жҥйесін кеңінен қолдануға қарамастан, ағынды сулар кӛлемі ҥлкен. Олар 

қҧрамында органикалық және минералды шыққан механикалық қоспалар бар. Me (OH)2, мҧнай ӛнімдері, улы 
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қосылыстар тҥрінде болады. Ағынды сулардың шамамен сапалық қҧрамы бірдей және ластаушы заттардың 

концентрациясы технологиялық процеске байланысты кеңінен ӛзгереді. 

Металлургия ӛнеркәсібінің қоршаған ортаны ластауы металлдарды балқыту ҥдерісінде қалыптасқан 

тҥрлі химиялық қосылыстармен ластанған ағынды сулармен байланысты. Металлургия ӛнеркәсібі суды ҥлкен 

мӛлшерде жҧмсайды, сондықтан оның кәсіпорындары әрдайым ӛзендер мен кӛлдерге жақын орналасады 

немесе ағын суларды жинайтын арнайы гидротехникалық қҧрылыстарды орнатады. Осындай қоршаған 

ортаның ластануы нәтижесінде халықтың денсаулығы нашарлайды, ӛмір сҥру ҧзақтығы тӛмендейді, ӛлім-жітім 

артады. Бақылауларға сәйкес азық-тҥлік ӛнімдерінің 20-50% -ы пестицидтер, нитраттар, ауыр металдардың 

денсаулық ҥшін қауіпті концентрациялары да бар.Мышьяк, селен, мырыш, радий, палладий, иттрий сияқты 

элементтердің ауыз сумен организмге енуінен жануарларда қатерлі ісіктердің дамуы эксперименттік тҥрде 

анықталған. Денеге хром, бериллий, қорғасын, сынап, кобальт, никель, тантал, уран және басқа да бірқатар 

элементтер енген кезде де сол әсер байқалады. Сонымен қатар, кадмий, қорғасын, литий және галий мутагендік 

әсерге ие. Кӛптеген бейорганикалық қосылыстар, тіпті шағын концентрацияларда, балық пен олардың азық 

ресурстарына зиянды әсер етеді. Ауыз суда бейорганикалық қосылыстардың болуы аса қауіпті. Металлургия 

ӛнеркәсібінің жҧмыс аймағында ауыз су кӛздері, әсіресе қышқыл жаңбырынан кейін, беттік те, жер асты 

сулары да ластанады. Зауыттық комбинаттардың ластанған ағын суларын лақтыру кезінде су қоймаларында 

қалқымалы бӛлшектердің мӛлшері лезде ҧлғаяды, олардың кӛп бӛлігі су лақтырылған жерде тҧнып қалады. Су 

қоймасында тҧнбаның шӛгуі бірнеше ондаған сантиметрге дейін жете алады және қайта ластану кӛзіне 

айналады. Сонымен қатар, мӛлдірліктің тӛмендеуі және судың нақты қоңыр тҥсінің пайда болуы 

байқалады.Металлургиялық зауыттардың ағынды сулары лақтырылатын су қоймасында судың 

температурасының жоғарылауы, оттегі тотығуының жоғарылауы және оның биологиялық қажеттілігінің азаюы, 

оттегі режимінің нашарлауы байқалуы мҥмкін. Кейбір жағдайларда су бетіндегі майлы қабықша және улы 

заттар пайда болуы мҥмкін. Улы заттардың келіп тҥсуі, ҧсақ дисперсті заттың жоғары концентрацияларының 

болуы су организмдерінің ӛліміне және табиғи ӛзін-ӛзі тазарту процестерінің бҧзылуына әкелуі мҥмкін. 

Металлургиялық зауыттардан ағынды суларды су қоймаларына лақтыру кезінде қолайсыз жағдайлар туылуы 

мҥмкін. Мҧндай реттелетін  су қоймаларында жәй араластыру және баяу ағын- судың санитарлық-гигиеналық 

кҥйін лезде нашарлатады. 

Суды ҥлестік тҧтынудың жоғары нормалары және су қоймаларына лақтырылатын тастандылардың 

мӛлшері кӛп болуы технологиялық процесстер және схемаларға негізделіп қҧрылған зауыттың кемшіліктерінің 

нәтижесі болып табылады. Ӛнеркәсіптік ӛндірістің қазіргі заманғы әдістерімен қалдықтардың кӛп мӛлшері 

жаңа, заманауи технологиялық әдістерді қҧру арқылы азайтылуы мҥмкін. Технологиялық процестерді 

қалдықсыз режимге қайта қҧрылымдаудың ең маңызды бӛлігі суды тҧтынуды қысқарту болып табылады, 

нәтижесінде ағынды суларды су қоймаларына ағызусыз ӛндірісті қҧруға бағытталған. 

Металлургиялық агрегаттарды салқындату ҥшін жҧмсалатын су шығыны домналық, мартен және 

жылыту пештерін буландырып салқындату кӛлемін кеңейту арқылы айтарлықтай азайтылуы мҥмкін. Газдарды 

қҧрғақ тәсілмен тазарту суды тҧтынуды 15-20 %- ға дейін азайта алады. Таза ӛндіріс суын тҧтынудың кері 

қайтарылмайтын шығындар деңгейіне дейін тӛмендетудің негізгі тәсілдерінің бірі - кәсіпорын ішінде кешенді 

пайдалану және ӛнеркәсіптік және экологиялық сенімділік талаптарына сәйкес келетін суды тазарту және 

тҧрақтандыру жҥйелерін енгізу. Металлургиялық кәсіпорынның нақты жағдайларына қарай суды кешенді 

пайдалану мынадай жолдармен жҥзеге асырылады: 

1) судың сапасына жоғары талапты тҧтынушылардан, тӛмен талапты тҧтынушыларға артық немесе 

тазартылған суды жҥйелі тҥрде беру; 

2) сумен жабдықтау сапасына қойылатын бірдей талаптары бар цехтардың топтарын 

орталықтандырылған сумен жабдықтау жҥйелеріне кӛшу (судың сапасы орташа болып табылады, ол, әдетте, 

оны тҧрақтандыруға және тазарту ҥрдісін кҥшейтуге ықпал етеді); 

3) кездейсоқ шығындардың, дренажды судың, беткі ағынды сулардың орталықтандырылған жинақталуы 

және оларды одан әрі пайдалану ҥшін тазарту. 

Ағынсыз сумен жабдықтау жҥйелерін қҧру судың сапасын терең бағалауды, кӛздердің нақты мӛлшерін 

анықтауды және қайтарылмайтын шығындар шамасын, сумен жабдықтаудың жалпы схемасын барынша 

жеңілдетуді талап етеді. Сумен жабдықтау жҥйелерін тазалау қажеттілігін анықтайтын судың сапасына 

қойылатын негізгі талап - оның тҧрақтылығы: айналымдағы судың химиялық қҧрамы шӛгінділерді және 

коррозияны болдырмау қажет. Металлургиялық кәсiпорындардың қайтымды су жҥйелерiнде шӛгінділер 

болуын болдырмау ҥшiн фосфор және беттік белсенді реактивтер қҧрамына негізделген реагенттерді пайдалану 

орынды болып табылады. Бҧл әдіс су бетінің карбонаттық шӛгінділерден ҥздіксіз гидрофобты қорғалуына 

негізделеді, ол фосфаттардан, гидроксигрильді беттік-белсенді заттардан басқа, қорғалатын беттің және 

кристалданатын тҧздардың әрекеттесу энергиясын азайтады. Беттік активті заттар қорғалған бетке қатты 

сіңіріледі және тҧздардың ӛзара әрекеттесуі кезінде су бетімен берік байланысқа ие тығыз емес шӛгінділер 

тҥзіледі,ал босаңқы,шламды шӛгінділер жҥйеден су ағынымен оңай алынып тасталынады. 

Ең тиімді гидрофобты қорғау синтетикалық май қышқылдарының ӛндірісінен сабандандырылған кубтық 

қалдықты пайдалану арқылы жҥзеге асырылады. Бҧдан басқа, металлургиялық зауыттарда кеңінен қолдану 

ҥшін ИОМС реагенті ҧсынылады – ол минералды тҧзды шӛгінділердің ингибиторы, ӛнеркәсіптік қазандықтар 

ҥшін су тазарту жҥйелерінде жоғары тиімділікті кӛрсетті. Металлургиялық кәсiпорындар ҥшiн жабық ағынсыз 
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және қалдықсыз су жҥйесiн қҧру нәтижесінде алынатын таза суды ӛндiрiстiк процеске қайтару мақсатында 

зауыттың деминерализация қондырғыларында тазартылатын суды тҧщыландыруды қамтамасыз етедi. 

Буландырғыш қондырғыларына жҧмсалатын капиталды шығындарды азайту мақсатында тазартылатын 

суды металлургиялық пештерден кейін тҧрған  ӛндірістік қазандықтарда және қазан-утилизаторларда бастапқы 

су ретінде қолдануға болады. Механикалық, сорбциялық және натрий-катионит фильтрлерін пайдаланып 

әдеттегі суды тазартудан ӛтіп, орташа қысымды қазандарға арналған қоректендіргіш судың сапа 

стандарттарына аздап жеткізілуі мҥмкін. 

Ағынды суларды механикалық тазартуды кҥшейту ҥшін жоғары қуаттылық пен жоғары тиімділікпен 

сипатталатын қондырғылардың жаңа конструкцияларын ҧсынуға болады: қысымға тӛзімді гидроциклондар, 

флокуляция камерасы бар радиалды тҧндырғыштар, қалқымалы полистирол жҥктемесі бар фильтрлер, ӛздігінен 

жуылатын фильтрлер, магниттік-дискті аппараттар және т.б. Бҧл нысандар кішігірім аудандарды қажет етеді 

және капитал мен операциялық шығындарды тӛмендетеді. 

Осы әдістерді пайдалану қайтымды тҥрде суды минимальді шығынмен қолдануға және ағын суларды 

лақтыру мӛлшерін азайтуға мҥмкіндік береді. Ӛндірістік экологияның негізгі бағыттарының бірі ӛндірістік 

ағын суларды тазартудың заманауи әдістерін енгізу болып табылады,олардың кӛмегімен металлургиялық 

ӛндірістің тастандыларымен су қоймаларының ластану дәрежесін тӛмендетуге болады. 

Қолданылған әдебиеттер  

1. Шабалин А.Ф. Очистка и использование сточных вод на металлургических производствах 

2. Большина Е.П. Экология металлургического производства: Курс лекций. – Новотроицк: НФ НИТУ 

―MИСиС, 2012 -155 с. 

3. http://refleader.ru/jgeyfsyfsmeraty.html 

 

 

СӚЙЛЕУ ТІЛІ БҦЗЫЛҒАН БАЛАЛАРҒА ДАУЫСТЫ ДЫБЫСТАРДЫҢ ДҦРЫС АЙТЫЛУЫН 

ҤЙРЕТУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ 

 

Нҧрдәулет А., Оразова Ж.О. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жаңа қоғамның дамуындағы оң бетбҧрыстар арнайы білім беру саласының мамандарына мҥмкіндігі 

шектеулі тҧлғаны оқыту мен тәрбиелеуде, оны қоғамға араластыруда жауапты міндеттер жҥктеп отыр. 

Дамуы шектеулі балалармен жҥргізілетін диагностикалық-коррекциялық жҧмыстарды ғылыми-

әдістемелік қамтамасыз ету мемлекеттік жҥйелеуді қажет ететін басты міндеттердің бірі. Оның негізгі мазмҧны 

диагностикалық-коррекциялық кӛмек кӛрсетудің жаңа жолдары мен әдістемелік міндеттерді шешуден тҧрады 

[1,7]. Мҧндай кҥрделі мәселені шешуде ҥздіксіз білім беру ісінің алғашқы сатыларының бірі болып саналатын 

арнайы мектептер мен мектеп –интернаттардың орны ерекше. Арнайы мектеп маманы баланың дамуындағы 

кемшілікті басты назарда ҧстап, сабақтың қҧрылымын, ӛту сатыларын, жҥргізу әдіс-тәсілін, қолданылатын 

техникалық қҧралдарын іріктеу, білім, білік, дағдыларды тексеру мен тҥзету жҧмыстарын жоспарлап, 

тиянақтап ойластырғанда ғана ӛз мақсатына жетеді. Осы тҧста сӛз еткелі отырған сӛйлеу тілі бҧзылған 

балаларға дыбыстардың дҧрыс артикуляциясын ҥйрету жҧмыстарын тиімді қолдана білсек оқушының даму 

кемістігін тҥзету дәрежесі артады.  

Қазіргі кездегі тіл кемшіліктерінің классификациясы логопедияның ғана емес, сӛйлеу әрекетінің тҥрлері, 

оның даму ерекшеліктерімен айналысатын барлық ғылымдар нейрофизиология, медицина, арнайы педагогика 

мен психологияның салалары ҥшін де ӛзекті мәселеге айналып отыр. Тіл кемшіліктерінің классификациясын 

қҧру кезіндегі қиындықтар сӛйлеудің механизмдері туралы зерттеулердің аздығымен, зерттеулер барысында 

туындаған қарама-қайшылықтармен тҥсіндіріледі.  

ХІХ ғасырдың басы мен ХХ ғасырдың соңында европалық медицина ғылымының дамуымен байланысты 

қалыптасқан классификациялар қолданылды. Солардың бірі 1877 жылғы тіл кемшіліктерін сыни кӛзқарас 

тҧрғысынан қарастырған А.Куссмаульдің классификациясы [2,105]. Бҧл классификация ХХ ғасырдың бірінші 

жартысындағы отандық және шетелдік зерттеушілер Г.Гутцман, Э.Фрешельс, С.Доброгаевтың клиникалық 

классификациясы деген атаумен ауыстырылып, этиопатогенетикалық критерийлер мен клиникалық 

байланыстардың ортақ қасиеттерін анықтаған. Логопедия ғылымындағы тіл кемшіліктерінің классификациясын 

анықтау ХХ ғасырдағы қолданбалы ғылымдармен (невропатология, физиология, психология, медицина, 

педагогика) қатар қалыптасып, М.Е.Хватцев, Ф.А.Рау, О.А.Правдина, С.С.Ляпидевский, т.б. зерттеулері 

негізінде белгілі бір тенденциялар мен тҥзету жҧмыстары анықтала бастады. 

Тіл кемшіліктерінің этиологиясын зерттеудің негізін эволюциялық-динамикалық әрекетпен психиканың 

қалыптасуындағы биологиялық және әлеуметтік принциптердің бірлігі қҧрайды. Бҧл аспект негізінде сӛйлеу 

әрекетінің даму деңгейін орталық нерв жҥйесінің дамуы мен қоршаған орта арасындағы байланыстың мазмҧны 

анықталады. Қойылған дыбыстар буында, сӛзде, сӛйлемде айтылып дағдыландырылса, оқушылардың сӛйлеу 

тілі ӛз деңгейіндеболады. Әр дыбысты айтып дағдыландыру ҥшін жаттығулар жҥйесі пайдаланылады. 

Дауысты дыбыстардың дҧрыс айтылуын және олардың артикуляциясын жаттықтыру ҥшін арнайы 

жаттығулар жҥйесі бойынша жҧмыс жҥргізіледі. Жаттығулар жҥйесі дидактикалық талаптарға, қазақ тілінің 

фонетикалық заңына және де әр дыбыстың ӛзіне тән заңдылығына сҥйеніп жҥргізіледі. Жаттықтыру жҥйесі 
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жеңіл жаттығудан қиынға қарай, оңай жаттығудан кҥрделіге жаттығуға қарай ӛтетін қағиданы басшылыққа 

алып жҥзеге асырылады [3,26]. 

Дауысты дыбыстармен жҧмыс жҥргізгенде әр дыбысты жекелей созып айтқызады: а_,о_, у_, э_, и_, ы_, 

ә_, ӛ_, і_, ҥ_, ҧ_. Дыбыстарды созып айтқанда әр дыбыстың артикуляциясы дҧрыс сақталынады, соған 

байланысты әр дыбыстың дҧрыс айтылуына жағдай жасалынады. 

Дауысты дыбыстарды айтқан кезде артикуляциялық аппараттың бҧлшық еттерінің ширығуы әр тҥрлі 

жағдайда болады. Дауысты дыбыс сӛз басында келгенде осы жағдай жақсы кӛрінеді. Сондықтан сӛйлеу тілі 

бҧзылған балаларға жаттығу жҥйесін жасатқанда дауысты дыбыстардың жақсы, ширығып, анық кӛрінетін 

позициясынан бастаған жӛн. 

Дауысты дыбыстардың артикуляциясын бекіту ҥшін, оларды әртҥрлі жағдайда айтқызып 

дағдыландырады. Мысалы, А дыбысын тата, папа, тақта, парта, ат ат, ап, сағат, кітап буындарында айтқызуға 

болады [4,19] . 

Ә дыбысын дҧрыс меңгеру ҥшін: 

1.Дауыссыз дыбыстардың алдында: әп, әс, әт, әпке, әскер, әтеш. 

2. Дауыссыз дыбыстардың ортасында: сән, пән, тән. 

3.Дауыссыз дыбыстардың соңында: пә, сә, нә, пәтер, сәбіз, нәзік айтқызуға болады. 

І дыбысын дҧрыс меңгеру ҥшін: 

1.Дауыссыз дыбыстардың алдында: ін, іл, ім, іні, тіл. 

2.Дауыссыз дыбыстардың ортасында: кіс, кіл, кісі, кілем. 

3.Дауыссыз дыбыстардың соңында: ті, пі, кі, тіл, піл, кілт айтқызуға болады.  

Қалған дауысты дыбыстарды (а, о, у, э, ы, и, ӛ, ҥ, ҧ) меңгеру ҥшін де осылай керекті материалдарды 

дайындауға болады. 

Балалардың дыбыстарды дҧрыс, анық айтуды әбден меңгеруі және бекітуі ҥшін бір–біріне 

артикуляциясы жақын дыбыстарды дифференциациялай білуі қажет. Сондықтан тілдің кӛтерілуіне және 

кӛмекейге тартылуына байланысты дыбыстарды ажыратып айтуға жаттығулар беріледі. 

1. Тілдің кӛмекейге тартылуына байланысты дауысты дыбыстарды тӛменде кӛрсетілгендей 

дифференциациялаған дҧрыс: 

А – у, у – а , а – о, у – о, о – а, и – ы, о – у, ы – и, ә – а, ә – е, і – е, і – и, і – ә. 

2. Тілдің кӛтерілуіне байланысты: 

А – и, и – э, а – э, э – а, э – и, ӛ –о, ӛ – у, ӛ – ҥ, ҥ –у, ҧ –ӛ, ҧ –у, ҧ – ҥ. 

Жаттығудың орындалу реттілігі әр дыбыстың артикуляциясына байланысты жҥргізіледі. Мысалы, тілдің 

кӛмекейге тартылуына байланысты, бірінші а- у дыбысынан бастау қажет. Себебі осы дыбыстарды айтқан 

кезде, а- о дыбысына қарағанда дыбыстардың артикуляциясы ӛте анық кӛрінеді, сол сияқты тілдің кӛтерілуіне 

де байланысты, алдымен а – и , и – а, содан соң и – э, э – и, а –э, э – а, дыбыстарын дифференциациялау керек, 

себебі соңғысында тілдің кӛтерілуі бәсеңдеу. 

Жаттығулар жҥйесін қолданған кезде ә, ӛ, ҧ, ҥ, і, а, о, у, э, и, ы, дыбыстарының дҧрыс, анық айтылуын 

бекітуге арналған негізгі қағидалар осылар. Нашар еститін және естімейтін балаларды дауыссыз дыбыстармен 

жҧмыс істеуге ҥйрету дыбыстың артикуляциясымен танысудан басталады. Алдымен аналитикалық – 

синтетикалық әдіс негізінде сӛздік материалдан нашар еститін және естімейтін бала меңгеруге тиіс дыбыс 

ерекшеленіп алынады. Алайда дыбыстың тек артикуляциясымен танысумен шектелу ауызша сӛйлеу тілінде 

дыбыстың белсенді қолданылуын қамтамасыз етпейді. Сондықтан дыбыстың дҧрыс артикуляциясын бекіту 

ҥшін, сол дыбысты жеке тҥрде айтқызуға жаттығулар жасау керек және оны сӛздік тілде қолданылатын барлық 

дауыссыз дыбыстар тіркестерінде пайдаланылады. Дыбысты жеке айту артикуляциясын бекітуге және ауызекі 

сӛйлеу тілде, сӛз ішінде дҧрыс қолдануға жаттықтыратын арнайы жҧмыстар жҥргізу қажет. Қойылған 

дыбыстың артикуляциясын бекіту жҧмысы арнайы жҥйе бойынша жҥргізілетін жаттығулар барысында іске 

асырылады. 

Қорыта келе, балаларға  дауысты дыбыстардың дҧрыс артикуляциясын ҥйреткенде мҧғалім тӛмендегідей 

жаттығу жҧмыстарын ҥздіксіз жҥргізуі керек: 

дыбыстардың дҧрыс артикуляциясын бекітуге арналған жаттығулар; 

дауысты дыбыстардың дҧрыс артикуляциясын бекіту жаттығулары; 

фонетикалық баланс жасалған сӛз топтамаларынан тҧратын жаттығулар. 
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СРЕДСТВА И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

В БУНКЕРАХ 

 

Оразова Н.Н. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

В различных производствах для хранения и дозирования материалов применяются бункерные установки, 

устойчивость работы которых определяется их геометрическими параметрами. Решение проблемы 

бесперебойного истечения связных материалов из бункера имеет большое практическое значение не только для 

дорожного строительства, но и для химической, пищевой, металлургической и др. промышленности.  

Как показывает опыт эксплуатации, увеличение срока хранения материала в бункера приводит к его 

налипанию на стенках и нарушению технологического процесса с образованием устойчивых статических 

сводов, которые временно или полностью прекращают выход материала. Это отражается на работе всего 

предприятия и приводит к снижению производительности и ухудшению качества продукции. 

Одним из путей решения проблемы дефицита нефтяных дорожных битумов является использование 

битумосодержащих пород, месторождения которых с большими запасами расположены в западной части 

Казахстана. Кроме того, использование природных органических материалов обеспечивает повышение 

теплоустойчивости, продление срока службы асфальтобетонных покрытий, что имеет большое значение для 

районов с высокими летними температуры. Однако, использование битумосодержащих пород в дорожном 

строительстве затрудняется их высокой адгезионной прочностью (липкостью), что оказывает влияние на 

производительность и устойчивость работы используемого  оборудования, в том числе и бункерных устройств. 

В Казахстане и за рубежом ведутся работы по исследованию факторов, влияющих на процесс истечения 

связных материалов. Совершенствуются конструкции аккумулирующих устройств, создаются автоматически 

действующие обрушители. Однако, полного решения этой проблемы пока еще нет, так как на истечение 

связных материалов из бункера  оказывает влияние большое число взаимосвязанных факторов. 

Анализ исследований показывает, что одним из наиболее эффективных методов обеспечения устойчивой 

работы бункера является правильный выбор его геометрических параметров в соответствии с физико-

математическими свойствами среды. 

Решение проблемы бесперебойного истечения связных материалов из бункеров имеет большое 

экономическое значение. В настоящее время, как в Казахстане, так и за рубежом, в решении проблемы 

сводообразования наметились два основных направления: правильный выбор геометрических параметров 

бункеров и разрушение образовавшихся сводов с применением различных сводообрашающих устройств. Оба 

направления актуальны, однако, наиболее прогрессивным следует считать первое, так как лучше предотвратить 

сводообразование, чем бороться с ним. 

Известно большое число исследовательских работ, опубликованных за последние годы, полностью иди 

частично связанных с проблемой гравитационного истечения и сводообразования сыпучих материалов в 

бункерах. В процессе этих исследований было найдено много важных положений, необходимых для 

проектирования бункеров с учетом физико-математических свойств  сыпучих материалов. Среди 

многочисленных исследований отечественных авторов следует особо отметить работу проф. Р.Л. Зенкова [1], в 

которой  рассмотрены вопросы практического применения теории сыпучих сред и разработаны относительно 

простые и удобные для инженерных расчетов методы решения задач, встречающихся при проектировании 

бункерных установок. 

Из опубликованных исследований зарубежных авторов можно отметить фундаментальные исследования 

процесса истечения идеально сыпучих материалов из бункеров профессора Словацкого отделения Горной 

Академии Наук Р.Квапила [2], теоретические исследования гравитационного истечения связных сыпучих 

материалов  в сужающихся сосудах профессора университета штата Юта (США)  А.В.Дженике [3], 

многочисленные экспериментальные исследования факторов, влиющих на процесс истечения материалов из 

бункеров, проведенное в Горной Академии в г. Клаустале (ФРГ) профессорами В.Рейзнером и Г.Волбиром [4]. 

Как в Казахстане, так и за рубежом, совершенствуются конструкции бункеров, создаются автоматически 

действующие сводообрушающие устройства. Однако, трудности в оценке степени влияния на процесс 

сводообразования физико-математических свойств сыпучего материала, геометрических параметров бункера, 

условий хранения не позволяют еще с достаточной уверенностью сказать, что проблема бесперебойного 

истечения сыпучих материалов любой степени связанности из бункеров решена. Для липких материалов эта 

проблема решается еще более сложно. 

Выпускное отверстие должно быть эффективным, т.е. сыпучий материал должен высыпаться из него 

через всю его площадь. Разгружающие устройства должны  обеспечивать движение сыпучего материала по 

всему сечению выпускного отверстия: если весь сыпучий  материал над ним находится в движении, то 

выпускное отверстие эффективно. 

Размер выпускного отверстия определяется критериями истечения. Часто расчетные размеры 

выпускного отверстия многократно превосходят то, что требуется данной скоростью потока или величиной 

наиболее крупных кусков сыпучего материала. Разгружающие устройства надлежит рассчитывать так, чтобы 

обеспечивать разрыхление материала в зоне выпускного отверстия и осуществлять истечение сыпучего 

материала через меньшее отверстие на меньший питатель. Такой подбор комплекта оборудования может 
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обходиться дешевле, чем установка мощного питателя. Такие устройства обеспечивают истечение 

складируемого материала из бункера, но не обеспечивают регулирование скорости потока. Ф.Е.Кенеман [5] для 

значений отношения диаметра D (1,5 – 2,0 м) составил эмпирическую  формулу расхода материала в 

зависимости  от влияющих не него факторов 
5,2)5,2(2 dDIW                 (1) 

 где  γ – плотность материала, Н/м
3
; 

         d   - размер частиц, м; 

        D – диаметр выпускного отверстия бункера, м. 

Ф.Е.Кенеман на основании большого числа опытов с различными материалами приходит к заключению, 

что объемный расход при истечении не от индивидуальных физико-механических свойств материалов, формы 

и шероховатости частиц, удельного и объемного веса, угла естественного откоса (при условии сохранения 

сыпучести). Этот вывод противоречит  результатам экспериментальных исследований большинства авторов 

[6,7]. 

Для улучшения процесса истечения И.Шведес [8] рекомендует уменьшить коэффициент внешнего 

трения путем применения покрытия внутренней поверхности  бункера пластмассой. 

Б.С.Фиалков и В.К. Грузинов [9] установили связь между скоростью истечения идеального сыпучего 

материала и частотой образования сводов над  выпускным отверстием, исходя из предположения, что 

истечение является результатом свободного падения частиц после разрушения слоя. Авторы предлагают для 

практического  использования следующую формулу средней скорости истечения материала  
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где  µ - коэффициент внутреннего трения; 

 d  - размер частиц, м; 

n – частота образования сводов. 

Т.Танака и Г.Розе [10] провели аналогичные исследования для более высоких значений отношений 

диаметра D (до 1,0 м) и пришли к выводу, что кривая изменения удельного расхода частиц (при D > 0,6 м) 

авторы объясняют появлением сцепления между частицами и увеличением внутреннего  трения, что вполне 

логично. 

Для восходящей ветви кривой Т.Танака и Г.Розе предлагают следующую функционную зависимость 

расхода от размера частиц 

 

                        W = f [k ( D/d – 3)
n
],                          (3) 

 

где W - удельный расход материала, кг/м
3
  

D – диаметр выпускного отверстия бункера, м; 

d  - максимальный размер частиц материала, м; 

n, k - опытные коэффициенты. 

 

Величина коэффициента  n для песка изменяется от 0,27 до 0,35. Они предлагают для расчетов 

принимать n = 0,3  и  k – 0,16. Из формулы следует, что диаметр выпускного отверстия должен по меньшей 

мере превышать размер частиц в 3 раза, чтобы было возможно истечение материала и не происходило его 

заклинивание. 

Т.Танака и Г.Розе экспериментально исследовали зависимость расхода от формы частиц и предложили 

эмпирическую формулу  

5,0)5(

16,0
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Z
ZW ,        (4) 

где    W – уделный расход материала, кг/м
3
;   

Z – фактор формы, равный для стальных шариков – 6, для  

кварцевого песка – 9, для толченного стекла – 11, для стальных  

дисков – 25. 

Процесс истечения сыпучих материалов из бункеров, как было отмечено ранее, характеризуется 

непрерывным образованием и разрушением сводов из кусков материала, возникающих над выпускным 

отверстием. Чем прочнее эти своды и чем труднее они разрушаются, тем меньше скорость истечения 

материала.  

Следует особенно отметить теоретические и экспериментальные исследования истечения сыпучего 

материала из отверстий бункеров проф. Р.Л.Зенкова, в результате которых автор вывел следующую формулу 

для расчета скорости истечения сыпучего материала, обладающего связанностью 
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1 /][2 CCkaRg   ,     (5) 

 

где      λ  - коэффициент истечения; 

R - гидравлический радиус выпускного отверстия, м; 

k - коэффициент формы выпускного отверстия; 

а
1
 – наибольший размер кусков сыпучего материала, м; 

С1, С2 – коэффициенты; 

τ0 – начальное сопротивление сдвигу, Па; 

γ – плотность материала, Н/м
3
. 

 

Своды образуется в результате случайной комбинации в расположении кусков материала и 

удерживаются в равновесии за счет сил трения как между отдельными кусками, так и между опорой свода и 

стенками бункера. Решающее влияние на прочность и устойчивость таких сводов оказывает величина пролета 

свода, размер выпускного  отверстия и угол наклона стенок днища бункера. 

В мелкофракционных материалах свод образуется в результате связности материала, при котором, 

наряду с вышеуказанными факторами, на сводообразование влияют  влажность материала, срок хранения в 

бункера и окружающая температура.  

Исследования Р.Л.Зенкова, А.Дженике, И.Г.Иванова, Н.И.Жабина и других авторов показывают, что 

лишь наличие связности является необходимым и достаточным условием для влияния на процесс 

сводообразования мелкофракционных материалов. Свойство связности объясняется сцеплением между 

частицами сыпучего материала. Сцепление может иметь различную природу. Во влажных материалах оно 

обуславливается наличием молекулярных сил притяжения пленочной жидкости, обволакивающей частицы. В 

этом случае сцепление зависит от формы и размера частиц, пористости и влажности материала. Сцепление тем 

больше, чем мельче частицы материла и больше его плотность. Сцепление во влажных материалах резко 

возрастает при отрицательной температуре. Свободная влага превращается в лед, и материал становится 

монолитным телом. В некоторых случаях в сыпучем материале могут оказаться примеси, обладающие 

цементирующими свойствами. Под действием влажности и уплотнения они могут сцементировать отдельные 

частицы между собой, что приводит к повышению сцепления и снижению сыпучести материала. Высоковязкие 

жидкости, например, битумы значительно усиливают процессы сводобразования.  

Некоторые сцепления между частицами сыпучего материала могут иметь место и в том случае, если 

поры заполнены воздухом. Такое сцепление возникает в результате того, что частицы, зацепления возрастает с 

увеличением плотности сыпучего материала.  

Анализ формул, предложенных рядом авторов для определения максимального сводообразующего 

размера выпускного отверстия (таблица 1.1), показал следующее. Большинство исследователей рассматривают 

предельный случай образования устойчивого свода определенной толщины без воздействия на него 

вышележащего материала, когда единственной силой, стремящейся разрушить образовавшийся над отверстием 

свод, является его собственная масса. Следует отметить, что принятое авторами условие равенства нулю всех 

нормальных к поверхности свода сил, вполне допустимо при выводе формул максимального сводообразующего 

отверстия бункера, так как это будет наихудший случай с точки зрения истечения материала.  

Формулы 1 и 2 в таблице 1.1 были получены для каналов с очень шероховатыми  (φ = φ1) вертикальными 

стенками. Из таблицы 1.1 следует, что максимальный сводообразующий размер круглого или квадратного 

отверстия бункера в два раза больше  размера щелевого отверстия. 

Формула выведена О.Ричмондом из рассмотрения условия равновесия элементарного слоя сыпучего 

материала с учетом сил трения бункера. При очень шероховатых стенках, когда С = τ0 и φ = φ1,  О.Ричмонд 

принимает для максимального сводообразующего отверстия следующий вид 
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 где τ0 – начальное сопротивление сдвигу, Па. 

В этом случае формула (6) дает завешенные результаты по сравнению с формулой (1), предложенной 

автором  для вертикальных каналов с очень шероховатыми стенками. 

Г.Гарднер предлагает зависимость для определения максимального сводообразующего размера щелового 

отверстия бункера, у которого угол наклона стенок к вертикали составляет 67,5
0
. 

Для анализа результатов, полученных по формулам различных авторов (таб.1.1) принимаем значение 

выпускного отверстия по формуле (1) за единицу. Тогда коэффициенты расхождения представляет собой 

частное от деления результатов формул (2, 3, 4, 5, 6) на результат формулы (1). При этом для формулы (6) 

принят угол наклона стенок бункера  к вертикалы α = 15
0
. 

Таблица 1.1. – Расчетные формулы для определения размеров выпускного отверстия бункера 
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Автор Размер выпускного отверстия, м 
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Обозначения, принятые в таблице: В – максимальный размер выпускного отверстия, м: D – диаметр 

выпускного отверстия, м; 0 – начальное сопротивление сдвигу материала, Па; - угол внутреннего трения, 

град;  - плотность материала, Н/м
3
; g – ускорение свободного падения, м/с

2
; - угол наклона стенок 

бункера к вертикали, град.; С – сцепление материала со стенкой, Па.  

 

При φ = 0
0 

наблюдается полное соответствие между формулами Р.Л.Зенкова, А.Дженике, И.Шведеса и 

И.Иохансона. только формула Г.Граднера дает завышенное в 1,6 раза значение размера максимального 

сводообразующего отверстия, так как она действительна для определения угла наклона стенок бункера.  

С увеличением угла внутреннего трения до 30
0
 размер отверстия по формуле А.Дженике практически не 

отличается от размера отверстия, подсчитанного по формуле Р.Зенкова, но с дальнейшим увеличением угла 

коэффициент расхождения между этими функциями возрастает. 

А.Новиков [7], исследуя процесс истечения связного сыпучего материала из бункеров с помощью 

скоростной киносъемки, установил, что при  открывании выпускного отверстия в толщине материала 

непрерывно образуются динамические своды, которые задерживают на некоторое время движение частиц к 

отверстию и являются причиной пульсирующего характера истечения сыпучего материала. С увеличением 

связности материала существование динамических сводов и интервал между их разрушением и 

возникновением увеличивается. При дальнейшем увеличении связности динамические своды, образующиеся по 

высоте бункера, переходят в статические и истечение материала полностью прекращается.  

Таким образом, характер истечения материала из бункера позволил перенести условия образования свода 

у выпускного отверстия вверх по оси бункера с целью определения рационального профиля стенок в 

зависимости от их качества и физико-механических свойств сыпучего материала. 
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ДИЗЕЛЬДІК ФРАКЦИЯЛАРДЫ ПАРАФИНСІЗДЕНДІРУ ПРОЦЕСІ 

 

Убайдуллаева Н.А., Орынбасар Ж.А., Боранбаев А.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мҧнай ӛнімдеріне қойылатын негізгі талаптардың бірі, олардың тӛмен температураларда 

қозғалғыштығы. Отындар мен майлардың қозғалғыштығының тӛмендеуі қатты кӛмірсутектердің (парафин 

және церезиндер) температурасының тӛмендеуінен мҧнай фракцияларының ерітінділерінен, сҧйық фазаны 

байланыстырушы қҧрылымдық жҥйе тҥзілеуімен тҥсіндіріледі. Қату температурасы тӛмен мҧнай майларын алу 

ҥшін оларды ӛндіру технологиясына парафиндерден айыру процесін енгізу. Парфинсіздендіру процесінің 

негізгі мақсаты қатты кӛмірсутектерден бӛлу. Қатты кӛмірсутектері майлар мен отындарда қажетсіз болғанмен, 

олар басқа ӛнімдер ӛндіру технологиясында қҧнды шикізаттар қатарына жатады.  

Мҧнай фракцияларының қатты кӛмірсутектері сҧйық кӛмірсутектер сияқты молекулалық массасы 

әртҥрлі нормалды қҧрылымды парафин кӛмірсутектерінің қоспасынан, молекуласындағы кӛміртегі 

атомдарының санымен және алмастырғыштар орнымен бір – бірімен айырмашылығы бар, нормалды 

қҧрылымдығымен қатар изоқҧрылымды ҧзын бҥйірлі тізбекті және сақина саны әртҥрлі нафтенді, ароматты 

және нафтен – ароматты кӛмірсутектерінен тҧрады. Қатты кӛмірсутектердің балқу температурасы олардың 

молекулаларының қҧрылымына байланысты.  

Мҧнай ӛнімдерін парафиндерден айыруды әртҥрлі әдістермен іске асыруға болады: шикізатты суыта 

отырып қатты кӛмірсутектерді кристалдау; шикізаттың талғамды еріткіштердегі ерітіндісін суыта отырып 

қатты кӛмірсутектерді кристалдау; карбамидпен комплекс тҥзу арқылы бӛлу; тӛмен температурада қататын 

ӛнімге қатты кӛмірсутектерді каталитикалық жолмен ауыстыру; шикізатты адсорбциялық бӛлумен жоғары 

және тӛмен қатушы компоненттерге бӛлу; биологиялық әсермен бӛлу.  

Ӛндірісте ең кӛп тараған әдіс карбамидпен прафиннен айыру процесі болып саналады, оны негізінен 

дизель отыны дистилляттарының қату температурасынтӛмендету ҥшін пайдаланады.  

Карбамидтің спиртті – сулы ерітіндісінде парафинсіздендіру процесін пропан ерітіндісінде 

парафинсіздендіру процесімен салыстырғанда негізгі бір артықшылығы, бҧл процесс тӛмен температураны 

тӛмендету ҥшін шығынды талап етпейді.  

Парафинсіздендіру нәтижесінде тек қана тӛмен температурада қататын отын немесе аз тҧтқырлы май 

ғана алынып қоймай, сонымен қатар жасанды май қышқылдары мен спирттер,  - олефиндер, жуғыш заттар, 

белок – витамин концентраттарын, беттік активті заттар, (сульфанаттар, сульфонолдар) және т.б. алу ҥшін 

пайдаланатын сҧйық немесе жҧмсақ парафиндер алады. Карбамидпен парафинсіздендірудің басқа 

парафинсіздендіру процестерінен принципиалды айырмашлығы бҧл әдісте шикізатты немесе оның ерітіндісін 

қатты кӛмірсутектерін бӛлу ҥшін тӛмен температураға дейін суыту қажет емес. Мҧнай шикізатын карбамидпен 

парафинсіздендіру процесін 20 – 45
0
 температурада жҥргізген тиімді. 

Мҧнай ӛнімдерін карбамидпен парафинсіздендіру отын және аз тҧтқырлы майлар ӛндірудегі жаңа 

процесс қатарына жатады. Карбамидпен парафинсіздендірудің басқа парафинсіздендіру процестерінен 

принципиалды айырмашлығы бҧл әдісте шикізатты немесе оның  ерітіндісін қатты кӛмірсутектерін бӛлу ҥшін 

тӛмен температураға дейін суыту қажет емес. 1940 жылы Бенген карбамидтің (мочевинаның) нормалды 

қҧрылымы парафин кӛмірсутектерімен комплекстер тҥзетінін ашты, ал одан кейін карбамидтің аз тармақталған 

изопарафиндер мен сақиналы кӛмірсутектермен, спирттермен, қышқылдармен, эфирлермен және 

қосылыстарымен, егер олардың молекуласында тармақталған ҧзын парафиндер кӛмірсутектері болса, 

комплекстер тҥзе алатындығы дәлелденді. 

Карбамид NH2CONH2, рентген қҧрылыс талдауының нәтижесінде қарағанда, тетрагоналды және 

гексагоналды кристалды модификациялар тҥрінде кездеседі. Косплекс тҥзілу процесінде карбамидтің 

кристалдық қҧрылымы тетрагоналды тҥрінен гексагоналдыға ауысады. Бҧл жағдайда кристалл ячейкасы алты 

карбомид молекуласынан тҧрады, олар спираль сияқты және бір – біріне 120
0
 бҧрышпен бҧрылып орналасады. 

Мҧндай орналасу нәтижесінде карбамид молекуласы аралығында басқа заттың молекуласы орналасатын 

кеңістік (канал) тҥзіледі. Бҧл каналдың диаметрі 4,9 – 6,0
0
С қҧрайды. Сондықтан карбомидпен комплекс 

қосылысын молекуланың кӛлденең қимасы канал диаметрінен аз қосылыстар тҥзе алады. Мҧнай 

фракцияларындағы н – парафиндердің кӛлденең қимасы (3,8 х 4,2
0
А) карбамидтің гексагоналды ячейкасының 

ӛлшемінен аз. Сондықтан олар каналға еніп комплекс тҥзеді.  
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Гексагоналды қҧрылымды карбамид молекуласы, тетрагоналды сияқты бір – бірімен бір молекуласының 

амин тобының сутегімен басқа молекулардың оттегіатомдарымен сутекті байланыстар тҥзеді. Сонымен қатар, 

карбамид пен н – алкандар арасында Вандер – Ваальс кҥштері де орын алады. 

Карбамидпен комплес тҥзу ҥшін заттың химиялық табиғатынан бҧрын молекуласы конфигурациясы мен 

оның ӛлшемі ҥлкен рӛл атқарады. Карбамидтің кӛмірсутектермен комплекс тҥзілуінде химиялық реакциялар 

сияқты тепе- теңдік орын алады. Сондықтан бҧл процесс кері реакциялар заңдарына бағынады және комплекс 

тҥзілуші кӛмірсутектерді толық бӛлуге әсер етеді.  

m Карбамид + н-Алкан  Комплекс. 

мҧндағы : m – комлекс тҥзуші карбамид моль санының  н – алкан моль санына қатынасы. 

Карбамидтің н-алкандармен комплекс тҥзу процесінің тепе – теңдік константасы мынадай теңдікпен 

беріледі:  

21

3

aa

a
K

m 
  

мҧндағы: a1, a2, a3 – тиісінше карбомидтің, н – алканның және комплекстің активтілі.  

Температураның ӛсуімен комплекс тҥзілу тепе – теңдік константасы кемиді және соның нәтижесінде 

тепе – теңдік солға ығысады, яғни комплекс тҥзілу процесі қиындайды.  

Комплекс тҥзілу тепе – теңдік константасы кӛмірсутектердің химиялық қҧрылымына байланысты. К мәні 

н – алкандар ҥшін ең кӛп, сонымен қатар, олардың массасының ӛсуімен тепе – теңдік константасы ӛседі. н-

алканның алкил тізбегінің тармақталуы, сонымен қатар оған сақина жалғасуы К мәнін тӛмендетеді.  

Карбамидтің н–парафиндермен комплекстік қосылыстар тҥзілуі экзотермиялық процесс. Комплекс 

тҥзуге қабілетті жоғары молекулалы кӛмірсутектерді бӛлу карбамидтің мҧнай фракциясымен жанасу уақытына 

байланысты.  

Карбамидпен парафинсіздендіру процесінде ортаның тҧтқырлығын тӛмендетуші және масса алмасуды 

жақсартушы еріткіштер қолданады, бҧл комплекс тҥзуші компоненттерді толығырақ бӛлуді қамтамасыз етеді. 

Карбамидті парафинсіздендіру ҥшін еріткіш есебінде изооктан, петролейн эфирі, бензин, лигроин, бензол, 

хлорлы метилен, изопропонол және т.б. қолданылады. Карбамидті парафинсіздендіруді карбамидті комплекс 

тҥзуді жақсартушы активаторлардың қатысуымен жҥргізеді. Активаторлар қатарына спирттер (метанол, этанол, 

изопропан), тӛмен молекулалы кетондар (ацетон, метилэтилкетон), соңғысының бензолдағы ерітндісі, 

хлорорганикалық қосылыстар (хлорлы метилен, 2 - хлорэтан) , су және т.б. жатады.  

Активаторлар полярлы заттар болғандықтан, біріншіден, қатты және сҧйық кӛмірсутектердің 

молекулалық тартылыс кҥшін әлсіретіп, спираль тәрізді гексангоналды карбамид торының тҥзілуіне жағдай 

жасайды, екіншіден, карбамид кристалдарын немесе шикізаттың кӛмірсутегі емес компоненттерінің 

комплексінде комплекс тҥзілу шарты 30 – 40 минутта аяқталады. Сонымен қатар процестің жақсы ӛтуі 

карбамидті таза қолданудан болып табылады. Карбамид техникасында кездесетін анықталмаған қоспалар іске 

асырылмайды.  

Карбамид контактысы мен дизельдік отынды қатаң талап ететін комплекс тҥзілу араластырғышы бар 

реактор қондырғысында жҥргізіледі. Мҧнда қоспа сумен салқындатылады. Парафинсіздендірілген ӛніммен 

комплекстің бӛлінуі тҧндырумен, фильтрлеумен, центруфугамен жҥзеге асырылады. 

Комплекс – шикізат ақ аралас тҥзуші ӛнім. Комплекстің бҧзылуынан бҧл отын парафинге тҥседі. Және 

оны әрі қарай қолдануға келмейді. Сондықтан комплекс – шикізатты лигроинмен шаю кезеңі жҥргізіледі. 

(қайнау аралығы 180 – 220
0
С). Шаю әдетте немесе ҥш сатыда жҥргізіледі, лигроин шығыны 40 – 140% 

шикізатқа қҧрайды.  

Шаю комплексі деструкциясы 70÷75
0
С қыздыруда жҥргізіледі. Бос карбамид сулы ортада ерітіледі, ал 

парафиндер тҧндырылады.  

Дизельдік отынды карбамидті сулы спирт ерітіндісінде парафинсіздендірудің технологиялық схемасы 

бойынша парафинсіздендіру қондырығысында карбамидтің сулы – спирт ерітіндісінің комплекс тҥзілуі 

реакторда жҥргізіледі.   

Карбамидпен парафинсіздендіру қондырғысында бақылау және автоматтандыру қҧралдарына аса талап 

қойылады. Ол ерітінді мен комлпекстердің кристалдық температурасы жоғары болатындықтан, карбамидпен 

еріту ӛнімдерінің коррозиялық активтілі болуына байланысты, бӛлуші фазалары бар және бӛлінетін 

фазалардың тығыздығы аз болатын жабдықтардың кӛп болуымен тҥсіндіріледі. 

Парафинсіздендіру қондырғысын автоматтандыру және басқару жҥйелері келесідей шарттарды қамтиды:  

технологиялық режимдегі объект жҧмысын қызмет кӛрсетуші персоналдық тҧрақты технологиялық 

жабдықта қатысуынсыз жҥргізу; 

Орталықтандырылған бақылау және оператор бӛлмесінен қондырғы жҧмысын басқару; 

Авариялық жағдайлар кезіндегі технологиялық жабдықтарды автоматты тҥрде қорғау; 

Технологиялық процесс параметрлерін бақылау және сигналдандыру, автоматты реттеу. 

Реттеудің негізгі мақсаты технологиялық параметрлерді (температура, қысым, шығын, деңгей) ҧстап 

тҧру болып табылады. Параметрлерді реттеуші аспаптар реттегіштер деп аталады. 

Басқарудың техникалық объектісіне сыртқы әсерлер (заттардың шығынының ӛзгеруі, шикізат 

қҧрамының ӛзгеруі, шикізат температурасының ӛзгеруі, салқындатқыш немесе жылытқыш агенттердің 

температураларының ӛзгеруі), сондай-ақ, ішкі әсерлер (гидродинамикалық кҥйі, ерітінді активтілігің ӛзгеруі, 
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аппараттарда жылуберудің ӛзгеруі) әсер етеді. Осындай ішкі және сыртқы әсерлер параметрлердің 

ауытқуларына әкеледі. Сәйкесінше, дайын ӛнімнің, сапасы ӛзгереді, шығым азаяды. Технологиялық процесс 

қалыпты жҥруі ҥшін оны басқарып отыру керек. Басты жағдайларда басқару реттеуден тҧрады. 

Дизельдік отынды карбамидттің спирттік ерітіндісімен парафинсіздендіру схемасынан кӛріп тҧрғандай, 

негізгі процесс жҥретін реакторлық блок автоматтандырылған. 

Дизельдік отын мен карбамид ерітіндісі толық араласуы ҥшін реакцияны ҥш сатыда жҥргізеді. 

Реакторларда ӛнімнің бір бӛлігі тоңазытқыштар арқылы циркуляцияланып отырады. 

Шикізаттың реакторға берілуін реактордан шығатын ағымның шығыны мӛлшерімен стабилдеп отырады. 

Дизельдік отын тҧндырғышқа келіп, екі қабатқа бӛлінеді: жоғары – парафинсіздендірілген дизельдік 

отын, тӛменгі – карбамидтің спирттік ерітіндісі мен кристалдық комплекс. 

Тҧндырғышында деңгейді карбамидтің спирттік ерітіндісі мен кристалдық комплекс қоспасын шығару 

арқылы реттейді. Соған байланысты тҧндырғыштың материалдық балансы қадағаланады. 

Парафинсіздендірілген дизельдік отын арқылы қондырғыдан шығарылады. Бҧл қҧбырда осы ӛнімнің 

шығыны реттеліп отырады. 

Карбамид ерітіндісі мен кристалдық комплекс қоспасы сорап арқылы тҧндырғыштың тӛменгі жағынан 

инжекторлық смесительға жіберіліп, ҥш рет лигроинмен шайылып, дизельдік отыннан тазартылады. Лигроин 

шығыны шығынӛлшегішпен бақыланып отырады. 

Тҧндырғышта қоспа дизельдік отыннан айырылған бензиндік қабат және кристалды комплексті 

шайылған карбамидтік ерітінді қабаттарына бӛлінеді. Карбамидті реітінді сорап арқылы буқыздырғышқа 

бағытталады. Тҧндырғышта карбамид ерітіндісін шығару арқылы деңгей реттеліп отырады. Тҧндырғышта 

комплекс бҧзылады. Сҧйық парафиндер мен карбамид бос кҥйінде бӛлінеді. Осылайша, карбамидтің спиртті 

ерітіндісі реттеліп отырады. 

Буқыздырғыштан кейін қҧбырда қоспа температурасы су буын беру арқылы реттеліп отырады. 

Тҧндырғышта карбамидтің спиртті ерітіндісін шығару арқылы деңгейі реттеліп отырады. Сҧйық парафиндер 

тҧндырғыштың жоғары жағынан  сыйымдылыққа тҥседі, ал карбамидтің спиртті ерітіндісі шикізатпен 

араластырылуға қайтарылады. Тҧндырғыштан сорап арқылы жаздық дизельдік отын қондырғыдан шығарылып, 

осы қҧбырда шығын реттеліп отырады. 
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МҦНАЙДЫ БІРІНШІЛІК АЙДАУ ПРОЦЕСІ 

 

Сагингалиева А.С., Балмағанбетова М.Ж., Апендина А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Мҧнайды әрбіреуі кӛмірсутектердің қоспасы болып табылатын жеке фракцияларға бӛлу ҥшін біріншілік 

процестер жургізіледі. Біріншілік ӛңдеу мҧнайдың қҧрамындағы қосылыстардың қҧрылысымен химиялық 

табиғатына әсер етпейтін физикалық процестер болып табылады. Біріншілік процестердің ішінде маңыздысы 

мҧнайды - тура айдау. Тура айдаудың барлық ӛндірілген ҧшырайды. Алынатын дистилляттардың 

қолданылуына сәйкес тура айдаудың ҥш тҥрі бар: отындық (әр тҥрлі отындар алу), отындық май (отын және 

майлар алу), мҧнай химиялық процестер(химия ӛнеркәсібі ҥшін). Тура айдау процесін әр тҥрлі типті тҥтікше 

пештер, ректификациялық және бу шығаратын колонналар, жылу алмастырғыштар мен салқындатқыштардан 

тҧратын тҥтікше типті қондырғыларда жҥргізеді. 

Біріншілік процестердің ішінде маңыздысы мҧнайды тура айдау. Айдау,мҧнайды фракцияларға бӛлудің 

ең алғашқы әдісінің бірі. Айдау – қоспаларды қыздырып бӛлу процесі мен әдісі; ол сҧйықтық қҧрамының одан 

тҥзілетін бу қҧрамынан айырмашылығына негізделген сҧйық; сҧйықтықты ауа қатыстырмай қыздырып, буға 

айналдырып, буды салқындатып қайтадан сҧйылту; қоспадағы сҧйықтықтарды бір-бірінен бӛлу ҥшін 

қолданылады. 

- Атмосфералық айдау – атмосфералық қысымда айдау; 

- Бӛлектей айдау – дистиллятты бӛле отырып, жайайдау; 
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- Бӛлшектеп айдау – дистиллятты бӛліп жай айдау; 

- Вакуумдық айдау – тӛмен қысымда айдау; 

- Жай айдау – бірретӛткізілетінайдау; 

- Керібулап айдау – дистиллятты бӛлектеп, жартылайкері булау жолымен байытып айдау; 

- Су буымен айдау – қоспаның қайнау температурасынтӛмендетуҥшінқосымша су буыненгізіпайдау 

Қазіргі кезде бірде бір мҧнай анализі атмосферлі қысымда немесе вакуумда айдау мен ректификациясыз 

жҥрмейді. 

Атмосферлі айдау Вакуумде айдау 

Бензин 80-170
о
С Бензин 28-180

о
С 

Лигроин 160-200
о
С Керосин 140-240

о
С 

Керосин 240-350
о
С Дизель 240-380

о
С 

Мазут 350
о
С Газойль 350-500

о
С 

Атмосфералық айдауда қалдық- мазут; вакуумда- гудрон. 

Мҧнайды жай айдау- оны бір немесе кӛпдәрежеде буландыра отырып,бу фазалы конденсация тҥзілуімен 

жҥретін процесс. 

Мҧнайды біріншілік ӛңдеу, жылулық процесс, сондықтан ол энергоресурстардың жҧмсалуымен 

байланысты болады (отын, су, суытатын ауа,электр энергия,су буы). 

Энергия жҧмсалу АВТ ҥшін(6млн т /жыл қуатты). Қазіргі АВТ қонд.қуаттылығы 0.5 тен 10 млн т/ж 

болады. Мҧнайдың азаюына байл.қуаттылығы тӛмендеу қонд.АВТ қайта іске қосылмақ. Егер барлық энергия 

тасымалдағыштарды отынның эквивалентіне алмастырсақ, бір тонна мҧнайды біріншілік ӛңдеу ҥшін 50-60 кг 

отын, мҧнайдың жану жылуына жақын жану жылуы бар,отын жҧмсалады. 

Мҧнайды біріншілік ӛңдеу қондырғылары трубалық деп аталады. Егер қондырғы ашық тҥсті 

дистиляттарды алуға негізделген болса(бензин,керосин,дизель т.б), оны атмосферлі трубалық қондырғы(АТ) 

д.а. егер қондырғы тек мазутты вакуумде айдауға негізделсе, оны вакуумды трубалық(ВТ) қондырғысы д.а. 

жалпы жағдайда қондырғы толық, терең айдауға негізделген болса, оны атмосферлі вакуумды трубалы (АВТ) 

қондырғысы деп аталад. Бҧл қондырғыны мҧнайды терең тҧзсыздандыру блогымен комбинирленгендегі 

қондырғыны ЭЛОУ АВТ деп атайды. 

Қазіргі кезде МӚЗ да АВТ қондырғысы техникалық тізбектің негізі б.т. Ол зауыттың қуаттылығын 

анықтайды. АВТ дан бӛлінетін мҧнай дистилляттарының жалпы саны жетіден он аралығы. Біріншілік айдау 

қондырғылары шығынды,температураны, қысымды және аппараттар мен қҧбырлар желісіндегі ӛнімдер 

деңгейін ӛлшеуге және автоматты реттеуге арналған жабдықтармен кӛп мӛлшерде жабдықталған. Біріншілік 

айдау қондырғ.қалыпты пайд.кӛп жағдайларда пештер жҧмысына байланысты болады. Қҧбырлы пештің негізгі 

реттелетін параметрі пештен шыға берістегі қыздырылатын ӛнім температурасы. Бҧл температураны тҧрақты 

ҧстап тҧру қажет. МӚЗ да қҧбырлы пештердің температуралық режиміне байл.реттеу схемалары қолданылады. 

МӚЗ- гі мҧнайды ӛңдеу әр тҥрлі технологиялық процестерді қолданумен іске асырылады: 

алғашқы ӛңдеу (тҧзсыздандыруды, сусыздандыруды, мҧнайды атмосфералық және атмосфералық – 

вакуумды айдау, бензин және дизельдик фракцияларды екіншілік айдау); 

термиялық процестер (термиялық крекинг, висбрекинг, кокстеу, пиролиз); 

термокаталитикалық процестер (каталитикалық крекинг, риформинг, гидротазалау, гидрокрекинг, 

селектоформинг); 

мҧнайгаздарын ӛңдеу процестері (алкилдеу, полимерлеу, изомерлеу); 

май мен парафин ӛндіру процестері (асфальтсыздандыру, парафинсіздендіру, селективті тазалау, 

адсорбциялық және гидрогенизациялық тазарту); 

битум, мҧнайлы қышқылдар алу процестері; 

ароматты кӛмірсутектер алу процестері (экстракция, гидроалкилдеу, деалформинг); 

Осы процестерді қолданумен мҧнайды ӛңдеу негізгі ҥш нҧсқа бойынша жҥргізіледі: 

отындық нҧсқа – мҧнайды моторлық және қазандық отын алу ҥшін ӛңдейді; 

отындық – майлық нҧсқа – моторлық отыннан басқа әр тҥрлі майлағыш заттар алады; 

мҧнай химиялық нҧсқа – ӛнімнің кең ассортиментін алады. 

Қолданылған әдебиеттер 
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2. Матаева З.Т. «Мҧнай мен газды ӛңдеудің химиялық технологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік 
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«TERRA» БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КЕШЕНІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ТЕМІРМАРГАНЕЦТІ 

АГЛОМЕРАТТАРДЫ КҤЙДІРУ КЕЗІНДЕ ГАЗ ФАЗАЛАРЫН ТЕОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 

Салқынбаев
 
Б.Ж., Келаманов Б.С., Исмагулов М.М., Ӛтегенов М.Т. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Сипатталған бағдарлама (TERRA бағдарламалық кешені) химиялық және фазалық тҥрленетін ерікті 

жҥйелерді есептеуге арналған. Бҧл бағдарлама шекті тепе-теңдік кҥйлерді ӛңдеуге мҥмкіндік береді және Н.Э. 

Бауман атыңдағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университетінде қҧрылған есептеу әдісі мен алгоритмін 

жҥзеге асырады. Бағдарлама - оны химиялық қҧрамы бойынша ерікті композицияны зерттеуге жарамды 

қылатын жеке заттар қасиеттерінің кең дерекқорымен байланысты.  

Бҧл бағдарламалық ӛнім АСТРА-4 бағдарламалық кешенімен салыстырғанда анағҧрлым ыңғайлы 

пайдаланушы интерфейсіне ие және модельдеу нәтижелерін бейнелеу және ӛңдеу бойынша жаңа мҥмкіндіктер 

ҧсынады. Зерттелетін жҥйені қҧрай алатын химиялық элементтер шекті саны елуге тең, бір есептеу барысында 

қарастырылатын конденсацияланған фазалар саны екі жҥзбен шектелген, тепе-теңдікте жасалатын газ кҥйінің 

компоненттер мӛлшері (жеке заттар саны) сегіз жҥзге жете алады. Гетерогенді жҥйелер ҥшін есептеуді жҥргізу 

кезінде конденсацияланған ерітінді ҥлгілері және біркомпонентті араластырылмайтын фаза ҥлгілері де 

қолданылуы мҥмкін. Есептеу соңында бағдарлама тепе-теңдік концентрациясы мен кҥй параметрлері мәндерін 

қҧрайтын, xls кеңейтілімі бар MS EXCEL форматындағы кестені кӛрсетеді. 

Темірмарганецті агломерат (кесте 1) ҥшін толық термодинамикалық модельдеу (ТТМ) P=0,1Мпа қысым 

бойынша және де 1273-2273К температуралар арасында жҥргізілген.     

 

Кесте 1 - Зерттеуге арналған бастапқы деректер 

 

Элементтер % 

Mn2O3 27,52 

FeO 2,49 

MgO 2,38 

CaO 5,45 

SiO2 27,09 

Al2O3 6,01 

P 0,03 

S 0,03 

W 0,08 

Cқ 22,86 

 

Бағдарламадан алынған деректер негізінде 2273К-ге дейін температураның кӛтерілуі кезінде негізгі 

фазаларды жіктеу, ауысу және қҧрылу графиктері салынған. Әртҥрлі газ фазалар қҧрамының ӛзгеріс графиктері 

1-3 суреттерде кӛрсетілген. «ТЕRRА» бағдарламасымен есептеу нәтижесінде 13 конденсацияланбаған, яғни газ 

фазалары алынды [1]. 

Темірмарганецті агломераттарды 1273-2273К температуралар арасында кҥйдірген кезде негізгі газ және 

конденсацияланған фазалардың ауысуы мен қҧрылуын сипаттайтын қисық сызықтар кӛрінеді. 1-ші суреттен 

кӛріп тҧрғанымыздай, газ фазалары келесі тҥрде берілген: CO, CO2, Fe және FeO. СО газ фазасы 1273-1573К 

температуралар арасында мӛлшері шамамен 5% болатын тҧрақты ӛзгеріске ие, содан соң температураның 

1573К-нен жоғары кӛтерілуіне байланысты оның мӛлшері біртіндеп 15%-ға дейін барады. 

 

 
Сурет 1 - CO, CO2, Fe және FeO газ фазалары мӛлшерінің температураға тәуелділігі 
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Аталған СО газ фазасының мӛлшері 1573-2273К температуралар арасында ӛзгермейді. Ал басқа кӛміртек 

қҧрайтын СО2 газ фазасы барлық зерттелген температураларда байқалған. 1273-1373К температуралар шегінде 

газ фазасы 55% болатын жоғары мӛлшерге жетеді, содан кейін температураның кӛтерілуіне байланысты газ 

фазасы мӛлшерінің кҥрт тӛмендеуін байқауға болады (1573К температураға дейін). 1573-2273К температуралар 

арасында газ фазасы мӛлшерінің 5%-ға дейін тҧрақтылығы кӛрінеді. Қисық сызықтардың осындай әртҥрлі 

сипаттамалары кӛміртек қҧрайтын газ фазалардың бір-біріне айналатының кӛрсетеді. Сондай-ақ 1-ші суретте 

темір қҧрамдас газ фазалардың қҧрылу және айналуын кӛруге болады. Қҧрамында темірі бар газ фазалардың 

негізгі айналымдары 1773-2273К температуралар арасында орындалады. Температураға байланысты 

кӛрсетілген газ фазалары салмақ ӛзгерісінің ҧқсас сипаттамасына ие. 1773-2073К температуралар арасында осы 

газ фазалардың мӛлшері 10%-ға дейін кҥрт ӛседі, содан соң фазалар мӛлшерінің сәйкесінше 48% және 58%-ға 

дейін кҥрт кӛтерілуін байқауға болады. Осындай қҧбылыстар темір қҧрамдас газ фазаларының жоғары 

температуралар кезінде бекем және температураның ӛсуіне байланысты ешқандай ӛзгерістерге 

ҧшырамайтынын растайды.  

 

 
Сурет 2 - P, Al, Mn, Mg және Ca газ фазалары мӛлшерінің температураға тәуелділігі 

 

 
Сурет 3 - Si, SiO, SiO2 және SiC газ фазалары мӛлшерінің температураға тәуелділігі 

 

2-ші суретте берілген P, Al, Mn, Mg және Ca газ фазалардың температураға байланысты бірнеше қисық 

сызықтары бар. P, Al, Mn және Ca газ фазалардың қисық сызықтары орналасуының сипаттамасы ҧқсас, 

мысалы, Р, Mn газ фазалары 1673°С температурада қҧрылады, содан кейін температураның кӛтерілуіне 

байланысты марганец газ фазасының мӛлшері 40%-ға, ал фосфордың 50%-ға дейін жетеді. Мҧндай қисықтар 

Al, Ca газ фазаларының қҧрылуымен 1973-2273°С температуралар арасында да байқалады. Сондай-ақ 

температураға байланысты 1973°С температурадан жоғары газ фазалар мӛлшерінің ӛсуі кӛрінеді. Осындай газ 

фазалар мӛлшерінің біржақты ҧлғаюы темірмарганецті агломераттарды кҥйдіру кезіндегі жоғары температураға 

қарсыласуын тҥсіндіреді. Мӛлшері 25% болатын басқа тізімделген газ фазаларына қарағанда магний газ фазасы 

тҧрақты кҥйге ие. 3-ші суреттен кӛріп тҧрғанымыздай, кремний қҧрамдас газ фазалардың Si, SiO, SiO2 және SiC 

тҥріндегі газ фазалар қалыпты дамуына ҧқсас болып келетін қисық сызықтардың орналасуы бірдей. 1873-
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1973°С температуралар арасында аталған газ фазалар қҧрылады, ал олардың максималды мӛлшері 65-85%-ға 

жетеді. 

Осылайша, жҥргізілген теориялық зерттеулер бірнеше газдарды және олардың әртҥрлі температурадағы 

ауысуын кӛрсетеді. Сондай-ақ, газ фазалар тҥрлерін ӛзгертеді немесе жоғары температурада жоғалады деп 

айтуға болады. Берілген бағдарлама ферроқорытпалардың кез келген маркасын балқыту ҥшін, шихта есебін 

қҧрастыру ҥшін және де аз табылған фазаларды анықтау ҥшін пайдаланылуы мҥмкін. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ЗАЩИТЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЧАГАНАК 

 

Саркулова Ж., Котик Е.П. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Защита атмосферы 

Для безаварийного проведения разработки месторождения в соответствии с «Едиными правилами 

разработки нефтяных и газовых месторождений РК» должны быть предусмотрены следующие оперативные 

решения: 

использование современного нефтяного оборудования и строительной техники с минимальными 

выбросами в атмосферу; 

автоматизация технологических процессов подготовки нефти и газа, обеспечивающая стабильность 

работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима, что 

позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций; 

применение на всех резервуарах с нефтепродуктами устройств, сокращающих испарение углеводородов 

в атмосферу;  

применение прогрессивных технологий и материалов; 

при нарастании неблагоприятных метеорологических условий, необходимо снизить производительность 

от 15 до 50 %, вплоть до полной остановки добычи; 

обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации; 

проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации; 

усиление мер контроля работы основного технологического оборудования, целостностью 

трубопроводной системы нефтесбора и транспорта нефти, а также факельной системы;  

проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. 

Определение опасности загрязнения атмосферы от выбросов предприятия 

Определить опасность загрязнения атмосферы, если концентрация в приземном слое SO2 = 0,033 мг/м
3
, 

CO = 1,5 мг/м
з
, H2S = 0,005мг/м

3
,  

Hg = 0,00007 мг/м
3
, Pb = 0,0002 мг/м

3
, V = 1,3 мг/м

3
. 

Решение. Все эти элементы, как было сказано выше, обладают эффектом суммации, поэтому 

коэффициент j определим по известной формуле j = C1 / ПДК1 + C2 / ПДК2 + …. + Cn / ПДКn , 

j = CSO2 / ПДКSO2 + C CO / ПДК CO + C H2S / ПДК H2S + C Hg / ПДК Hg + C Pb /                 ПДК Pb + C V / ПДК V = 

0,033/0,05 + 1,5/3+ 0,005/0,008 + 0,00007/0,0003+ 0,0002/0,0003+ 1,3/0,002 =675  1 

Так как j = 675  1, то опасность загрязнения атмосферы предприятием существует и требуются 

природоохранные мероприятия.  

Если же концентрация загрязняющих веществ после рассеивания не превышает значений ПДК, то это 

означает, что атмосфера способна самоочищаться и рассеивать это количество загрязняющих веществ. 

ПДВ – это допустимое количество загрязняющих веществ, выбрасываемое в атмосферу вместе с 

пылегазовыми выбросами предприятий, которое после рассеивания и стратификации в чистом воздухе не будет 

превышать нормативных ПДК. 

Определение категории опасности предприятия (КОП) 

Расчет категории опасности предприятия проводится по "Рекомендациям по делению действующих 

предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу 

загрязняющих веществ". 

Категорию опасности (КОП) рассчитывают по следующей формуле: 

КОП =∑ Мi / ПДКi 

где Мi - масса выброса i-го вещества, т/год;  ПДКi - среднесуточная ПДК i-го вещества, мг/м
3
; n – 

количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; α
i 

- безразмерная величина, позволяющая 

соотнести степень вредности i -го вещества с вредностью сернистого газа, определяющаяся по таблице 1. 
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Таблица 1 - Значения α
i 
для веществ различных классов опасности 

 

 

Константа 

Класс опасности 

1 2 3 4 

αi 1,7 1,3 1,0 0,9 

 

Если отсутствуют среднесуточные значения ПДК, то используют значения максимально-разовых ПДК, 

ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия или уменьшенные в 10 раз значения ПДК веществ в 

воздухе рабочей зоны. Если же не разработаны ПДК или ОБУВ для какого-либо вещества, то значения КОП 

приравнивают к массе выбросов данного вещества. 

Расчет КОП 

Рассчитаем категорию опасности проектируемого предприятия, которое будет иметь годовые выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, наименования которых приведены в таблице 2. 

Решение. Расчет КОП представлен в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 - Расчет КОП 

 

Вещества М, т/год ПДКсс, мг/м3 Класс опасности αi 

Сероводород 0,005 0,008 2 1,3 

Углерода оксид 1,5 3,0 4 0,9 

Серы диоксид 0,033 0,05 3 1 

Ртуть 0,00007 0,0003 1 1,7 

Свинец 0,0002 0,0003 1 1,7 

Ванадий 1,3 0,002 2 1,3 

 

КОП = 

i
n

i i

i

ПДК

М
















1

= (0,005/0,008)
1,3

 + (1,5/3)
0,9

 + (0,033/0,05) + (0,00007/0,0003)
1,7

 + (0,002/0,0003)
1,7

 + 

(1,3/0,002)
1,3

 =  4564,16 

 

По величине КОП  предприятия делят на 4 категории опасности, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3- Классификация предприятий по категории опасности 

 

Категория 

опасности 

предприятия 

Значения КОП 

 

 

Примечание 

1 КОП > 106 Предприятия имеют значительный валовый выброс загрязняющих 

веществ 1 класса опасности. Характерно для малых городов, содержащих 

1-2 предприятия или для крупных городов, содержащих 5-10 

предприятий. 

Выбросы предприятия составляют до 60-70 % от общего выброса города. 

2 106 > КОП 

>104 

Большой объем выбросов загрязняющих веществ с превышением ПДК 

одного или нескольких загрязняющих веществ. Характерно для малых 

городов, содержащих 3-8 предприятий или для крупных городов, 

содержащих 15-20 предприятий.  Выбросы предприятия составляют до 

30 % от общего выброса города. 

3 104 > КОП 

>103 

Наиболее многочисленная группа. Выбросы предприятия составляют до 

5-10 % от общего выброса города. 

4 КОП < 103 Мелкие предприятия с небольшим выбросом загрязняющих веществ. 

Выбросы предприятия составляют до 1-5 % от общего выброса города. 

 

Выбрасываемые вещества, для которых Мi / ПДКi < 1 – не учитываются при расчетах КОП и 

приравниваются нулю. 

Предприятие относится к 4 категории опасности, т.к. КОП < 10
3
.  

 

Защита гидросферы 

Подземная гидросфера представляет собой наиболее динамичную составляющую геологической среды, 

которая в условиях интенсивного хозяйственного освоения является индикатором экологического состояния. 

Подземные воды обладают особой "чувствительностью" к любым техногенным воздействиям, а изменения в 



212 

 

режиме и качественном состоянии подземных вод приводят к изменениям различных компонентов природной 

среды.  

С учетом этих факторов, решение вопросов рациональной эксплуатации подземных вод и их охраны от 

истощения и загрязнения является одной из важнейших проблем. 

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения подразделяются на:  

профилактические, направленные на сохранение естественного качества подземных вод;  

локализационные, препятствующие увеличению и продвижению  создавшегося в водоносном горизонте 

очага загрязнения;  

восстановительные, проводимые для удаления загрязнителей из водоносного горизонта и восстановления 

природного качества подземных вод.  

Опыт показывает, что для осуществления мероприятий по ликвидации загрязнения подземных вод 

требуются большие средства; кроме того, возникают технические трудности, связанные с необходимостью 

очистки откачиваемых загрязненных подземных вод из-за невозможности их использования или сброса в 

водоем. Поэтому основным направлением в борьбе с загрязнением подземных вод должно быть осуществление 

системы профилактических мер, учитывающих тесную связь подземных вод с поверхностными. 

Главную роль в предупреждении загрязнения подземных вод играют мероприятия общего характера. К 

их числу, в первую очередь, следует отнести все меры по совершенствованию методов очистки промышленных 

и хозяйственно-бытовых сточных вод; создание производств с бессточной технологией и канализации; 

изоляцию коммуникации, несущих сточные воды; ликвидацию или очистку газодымовых выбросов на 

предприятиях; глубокое подземное захоронение особо вредных стоков, очистка которых экономически не 

оправдана. 

Профилактике загрязнения подземных вод способствует мониторинг качества подземных вод, т.е. 

научно обоснованная система длительных натурных наблюдений за основными динамическими 

характеристиками водоносного горизонта: уровнями, напорами, химическим и бактериологическим составом, 

температурой воды и т.п. Анализ этих данных позволит получить пространственно-временную картину 

загрязнения, объяснить произошедшие изменения, дать прогноз ожидаемых изменений качества подземных 

вод. 

Защита литосферы 

Учитывая, что участок месторождения находится на пустынной территории, где многие виды 

представлены сукуплентными формами, засухоустойчивыми (ксерофитами), многие имеют густое опущение, 

можно сказать, что большая часть представителей пустынной флоры газоустойчивы. К ним относятся все 

доминирующие виды пустынных ландшафтов: биюргун, сарсазан, поташники, гребенщики, жузгуны, полыни, 

итсигек, однолетние солянки. 

Естественное восстановление почвенных систем происходит замедлено. Для ускорения этого процесса 

потребуется проведение комплекса по рекультивации и искусственному озеленению. 

Согласно статье 104 Указа Президента Республики Казахстан ―О земле‖ собственники земельных 

участков и землепользователи обязаны проводить следующие мероприятия по охране земель и меры для 

облагораживания территории нефтепромысла: 

провести фитомелиоративные мероприятия по периметру буровых, непосредственно в районе ЦППН, 

вахтового поселка, полигонов хранения твердых отходов и т.д.; 

для дальнейшего прекращения уничтожения почвенно-растительного покрова упорядочить 

использование только необходимых дорог, по возможности обустроив их щебнем или твердым покрытием. На 

остальных неиспользуемых дорогах провести фитомелиорацию; 

в районе действующих и законсервированных скважин необходимо закрепить пески твердым или 

полимерным, в крайнем случае, битуминозным покрытием; 

строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенно-растительного покрова 

при эксплуатационном и ремонтном режиме работ;  

произвести посев многолетних и однолетних видов растений на рекультивированных землях, используя 

ассортимент видов местной флоры с учетом их эколого-биоморфологических особенностей; 

осуществить мероприятия по озеленению вокруг жилых и нефтеперерабатывающих объектов. 

В случае аварийных ситуаций, в местах разлива нефти произвести снятие и вывоз верхнего слоя почвы, 

осуществить биологическую рекультивацию с последующей фитомелиорацией. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СП «ТШО» КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И 

МЕРОПРИЯТИЯ СНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Саркулова Ж., Котик Е.П. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Источники выделения вредных веществ в атмосферу в СП «ТШО» являются: 

установки 200 – отделение нефти, газа, воды и стабилизация нефти; 

установки 300 – сероочистка газов диэтаномилом; 

установки 400 – установки Клауса- получение серы; 

установки 500 – утилизация «хвостовых» газов  

установки 600 – отгрузка жидкой и твердой серы; 

установки 700 – разделение углеводородных газов; 

установки 1000 – система факелов и дренажа; 

установки 0,31 и 0,32 – демеркаптанизация нефти; 

установки 800 – подготовка пластовой воды; 

товарные парки № 1, 2; 

насосная; 

склады реагентов; 

очистные сооружения; 

газотурбинные станции № 1, 2; 

резервуарный парк; 

ЦЗЛ; 

РМЦ; 

котельная на газовом топливе. 

Источниками загрязнения на Тенгизском комплексе являются: дымовые трубы технологических 

установок, печей, котельных, факелы технологических установок, а также неплотности в оборудовании, 

фланцевых соединениях и др., появляющиеся в процессе эксплуатации и приводящие к неорганизованным 

выбросам. 

В выбросах в атмосферу содержатся следующие ингридиенты: сероводород, углеводороды, сернистый 

ангидрид, окись азота, двуокись азота, окись углерода, меркаптаны, пыль серы, диэтаноламин (ДЭА), спирт 

метиловый, сероокись углерода, сварочный аэрозоль; соединения марганца, соединения кремния, фториды, 

фтористый водород, аэрозоль серной кислоты. 

Вещества, входящие в состав выбросов комплекса при совместном присутствии в атмосфере, образуют 

пять групп суммации: 

1)  двуокись азота + сернистый ангидрид; 

сернистый ангидрид + сероводород; 

сернистый ангидрид + аэрозоль серной кислоты; 

сернистый ангидрит + фтористый водород; 

фтористый водород + фториды. 

Характеристика источников и параметры выбросов вредных веществ в атмосферу представлены в 

таблице, которая составлена в соответствии с «Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта 

нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия». 

Результаты расчетов существующего уровня загрязнения атмосферы характеризуют значения 

максимальных приземных концентраций в районе расположения Тенгизского ГПЗ и на границе санитарно-

защитной зоны, установленной для Тенгизского месторождения радиусом 10 км от крайнего ряда скважин 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Максимальная концентрация вредных веществ 

 

 

 

Вещество 

Максимальная 

расчетная 

концентрация, 

мг/м
3
. 

Максимальная 

концентрация на 

границе СЗЗ, доли 

ПДК 

1 2 3 

Сероводород 0,081 0,4 

Углеводороды 1,62 <0,05 

Двуокись азота 0,159 0,7 

Сернистый ангидрид 0,142 <0,05 

Метилмеркаптан 0,00026 0,9 

Окись углерода 1,1  

Пыль серы 0,0052 <0,05 
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Окись азота 0,26 <0,05 

Диэтаноламин 0,0045 0,2 

Метиловый спирт 0,115 <0,05 

Сероокись углерода 0,001 <0,05 

Соединения марганца 0,0000016 <0,0001 

Аэрозоль серной кислоты 0,000003 <0,00016 

Фтористый водород 0,0000016 <0,00001 

Фториды 0,000004 <0,00008 

Соединения кремния 0,000003 <0,00002 

Сварочная аэрозоль 0,000025 <0,00001 

Сернистый ангидрид+двуокись азота 2,07 <0,00005 

Сернистый ангидрид+сероводород 10,1 0,8 

Сернистый ангидрид+аэрозоль серной кислоты 0,2 0,6 

Сернистый ангидрид+фтористый водород 0,28 <0,05 

Фтористый водород+фториды 0,0001 <0,05 

 

Предполагается, что объекты Тенгизского месторождения при нормальном режиме эксплуатации не 

создают в приземном слое атмосферы загрязнения, превышающее значения предельно-допустимых 

концентраций как для рабочей зоны (в пределах границ промплощадки), так и для населенных мест (в 

ближайших населенных пунктах). 

На стадии опытно-промышленной эксплуатации месторождения Тенгиз к существующему фонду 

выбросов, проектируемой на данном этапе. Скважины соединены с манифольдами замерных установок 

герметизированной системой выкидных линий. Условия разработки, оборудование, проектируемый режим 

работы оборудования не изменяются, следовательно выбросы от вновь введенного оборудования не будут 

отличаться от выбросов на соответствующее оборудование. 

Суммарный выброс по вновь введенному оборудованию составит-149,246 т/год, в том числе по 

меркаптану-0,001699 т/год, что составляет 8% от суммарного выброса-18120,6412 т/год (разрешенного на 

месторождении Тенгиз). Анализируя существующий проект ПДВ и учитывая вышеизложенное, можно 

предположить, что дополнительные выбросы не окажут значительного влияния на состояние атмосферы 

объекта. 

Мероприятия, снижающие уровни загрязнения почвы на месторождении Тенгиз складываются из: 

Организационных: 

организация управления отходами; 

организация и регламентация движения автотранспорта и техники по территории месторождения; 

исключение несанкционированного проведения работ, нарушающих систему управления отходами.  

Технологические, тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при: 

бурении; 

транспортировки оборудования; 

производстве земляных работ; 

технической рекультивации. 

Проектно-конструкторские: 

согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС; 

выбор оптимальных проектно-конструкторских решений, направленных на снижение загрязнения почв. 

Санитарно-противоэпидемические: 

выбор и организация обустройства согласованных участков размещения мест захоронения 

промышленных и бытовых отходов; 

обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особоопасных инфекций. 

В силу невысокого сельскохозяйственного потенциала данного района, низкого бонитета почвы 

биологическое восстановление земельне предусматривается как экономически нецелесообразное. В связи с 

этим могут быть предусмотрены только такие меры технического восстановления, как: 

сбор металлолома; 

планирование рельефа; 

регулирование временных водных потоков и т.д. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕКУЛЬТИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

НА ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНЕ 

 

Саркулова Ж. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Устойчивый рост основных экономических показателей Казахстана в последние годы во многом 

обеспечен развитием добывающих и перерабатывающих отраслей. Дальнейшее повышение деловой 

активности, связанное с разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой минеральных ресурсов, 

неизбежно приводит к интенсификации негативного воздействия на почвенный покров, атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, флору, фауну и на здоровье населения. 

Известно, что в мире нет другой отрасли хозяйства, которую можно было бы сравнить с горнодобывающей 

промышленностью, по силе негативного воздействия на природные ресурсы. 

Деградация и загрязнение почв следствие, горнорудных работ, сельскохозяйственного производства, 

природных явлений (оползни, сели, наводнения, лесные пожары, бессистемная вырубка лесных массивов, 

аварийные ситуации на производствах, загрязнения отходами и заброшенными боеприпасами бывших военных 

полигонов и т.д.) По данным Глобального Экологического Фонда, (2003) в глобальном масштабе 1035 

миллионов Га (территория равна размеру Канады) поверхности земли подвержены деградации, вызванной 

деятельностью человека. Более трети земной поверхности в Центральной и Восточной Европе, более 16 % 

земель в ЕС также подвержены деградации. В Центральной Азии деградация земли привела к сокращению 

урожайности сельхозкультур на 20 – 30 %. 

Одним из главных и целенаправленных мероприятий по возврату нарушенных земель в 

сельскохозяйственный оборот, улучшению среды обитания промышленных регионов, в целях охраны 

окружающей среды и полноценного функционирования биосферы является их рекультивация. Изучение 

процессов почвообразования и экосистемы нарушенных земель представляет научный интерес в теоретическом 

и практическом плане. Почвенный покров в условиях влияния горно-перерабатывающей промышленности 

подвергается загрязнению. Загрязнение негативно влияет на почвенную биоту и экосистемный подход в 

различных условиях техногенеза позволят на научной основе дать экологическую оценку нарушенным почвам 

горно-перерабатывающего региона, разработать научно-обоснованные рекомендации и предложения по их 

рекультивации. 

Цель работы: изучение влияния горной, металлургической и перерабатывающей промышленностей на 

окружающую среду и разработка теоретических основ реабилитации загрязненных ландшафтов. Объектом 

исследования являются территории, находящиеся под влиянием выбросов предприятий перерабатывающей 

горнорудной промышленности ВКО. Комплексный экосистемный подход в изучении влияния горно-

металлургических предприятий на природную среду, почвенно-мелиоративные и биологические методы 

реабилитации ландшафтов создают условия для их восстановления. По результатам исследований в районе 

расположения цинкового завода установлено, что содержание валового свинца в верхнем 10-см слое почвы, 

превышает ПДК в 1,68 раз; цинка – в 25,46 раз; меди – в 1054,6 раза, кадмия – в 440,9 раз. Сильное загрязнение 

тяжелыми металлами, отмечается в средней и нижней части участка, имеющий уклон 15-20 к речке Тихая. Как 

уже упоминалось, выбросы предприятий цветной металлургии переносятся на большие расстояния. Отмечается 

накопление тяжелых металлов в почве на расстоянии 10 – 15 км и дальше от источника загрязнения. Растения – 

один из наиболее чутких индикаторов техногенного изменения среды. Реагируя на загрязнение окружающей 

среды, растения, показывают изменения экологической обстановки под воздействием разных факторов и 

поэтому широко используются при оценке загрязнения окружающей среды. Растительный покров находится 

под мощным техногенным прессом поллютантов, поступающих из воздуха и загрязненной почвы. Растения 

поглощают из окружающей среды практически все химические элементы. Часть из них необходима для 

обменных процессов в растениях, однако увеличение их концентрации становится токсичным для растений, 

другие металлы, такие как Pb, Cd и т. д., токсичны даже в низких концентрациях. Первоначально ассортимент 

растений для проведения рекультивационных работ состоял из 14 видов древесных пород в количестве 128 

экземпляров и 3 видов трав. Осенью 2014 года дополнили 8 древесных культур и весной еще 4 видами. Общее 

количество составило 98 экземпляров. В условиях резко континентального и высокогорного климата Алтая 

лимитирующим фактором для растений является зимостойкость. Все исследуемые виды характеризуются 

удовлетворительной зимостойкостью. У высаженных культур облиствление кроны и повреждение краев 

листвой пластинки под влиянием атмосферных токсичных выбросов. Вариант с биоуглем показал более 

удовлетворительную стойкость фитомелиорантов к сильному загрязнению выбросами горнорудных 

предприятий. Представители почвенной микрофауны отсутствуют в образцах опытного участка, из-за 

неблагоприятных условиях среды их обитания. Подготовлена карта-схема суммарного загрязнения тяжелыми 

металлами. Разработаны теоретические основы реабилитации загрязненных ландшафтов. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЕНКИЯК-НАДСОЛЕВОЙ 

 

Сейтпагамбетов Ж., Калмыкова А.Г., Котик Е.П. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

Основным способом добычи нефти на месторождении Кенкияк-надсолевой является штанговая насосная 

эксплуатация и в меньшей степени нефть добывают с помощью винтовых насосных установок. 

Гидродинамические особенности движения скважинной продукции и кинематика штанговой скважинной 

насосной установки чрезвычайно сложны. Причиной этого является то, что изменение любого 

технологического параметра работы установки подчас ведет к результатам, которые трудно прогнозировать. 

Например, увеличение глубины погружения насоса под динамический уровень жидкости в стволе скважин при 

неизменных значениях числа качаний балансира станка-качалки и длине хода точки подвеса штанговой 

колонны приводит к увеличению давления на приеме насоса. За счет этого можно ожидать уменьшения 

отрицательного влияния свободного газа на работу насоса, увеличения коэффициентов его наполнения и 

подачи насосной установки в целом. Однако, при этом неизбежно возрастут вес штанговой колонны и 

выталкивающая сила, действующая на колонну насосных штанг. В свою очередь это приведет к 

дополнительной деформации штанг, увеличению сил гидродинамического и механического сопротивления при 

их движении. В результате вместо ожидаемого увеличения производительности насосной установки может 

произойти ее снижение. [1] 

Теоретическое решение данной проблемы осложняется тем, что газонефтеводяная смесь, движущаяся в 

скважине, относится к сложным термогидродинамическим системам. Основными физическими свойствами 

продукции скважин являются - плотность, сжимаемость, температурная деформация, вязкость и поверхностное 

натяжение. Все перечисленные свойства зависят от температуры и давления. Кроме того, эта смесь обладает 

рядом дополнительных свойств: взаимной растворимостью компонентов, различием в молекулярном давлении 

на границах раздела фаз, фазовыми переходами, усадкой, дисперсностью фаз и способностью образовывать 

стойкие высоковязкие водонефтяные эмульсии. При правильном выборе режима работы штанговой насосной 

установки перечисленные свойства газожидкостных смесей могут вызывать дополнительные осложнения и 

снижение технологической эффективности эксплуатации скважин. 

Следует учитывать, что любые теоретические разработки нуждаются в экспериментальной проверке. В 

условиях скважины, когда длина насосного подъемника достигает 1500 и более метров, а диаметральные 

размеры сильно ограничены, экспериментальные исследования в скважинах выполнить сложно.  

По существующим в настоящее время методикам расчет и подбор оборудования штанговой насосной 

установки производится по величинам экстремальных нагрузок на балансир CD -  Pmax и  Pmin. Если из числа 

переменных нагрузок, действующих в подъемнике, оставить только инерционные, то получим известные 

формулы 
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где Рж - вес жидкости в подъемных трубах; Ршт - вес штанговой колонны; КА -некоторый постоянный 

коэффициент; Sпш- длина хода полированного штока; n - число качаний балансира СК в минуту; Р - вес штанг 

(или жидкости, а в некоторых расчетных формулах  их  сумма) движущихся с переменной скоростью. 

Из формул (1.1.1) следует, что «зависание» штанговой колонны при средних рабочих параметрах 

насосных установок должно возникать только при n > (21...24) мин-1. Показано, что, расчетные формулы для 

определения коэффициента подачи штанговых установок дают завышенные результаты по сравнению с 

фактическими. [1] 

Средний коэффициент подачи установок (КПУ) в скважинах месторождений Кенкияк – 0,273 и Жанажол 

– 0,269, хотя расчетный коэффициент значительно больше. 

Анализируя несоответствие расчетных и фактических данных при расчете движения штанговых колонн 

установлено, что в расчет их не учитываются силы трения и продольный изгиб штанговой колонны. Для 

объяснения причин низкого значения КПУ и разработки рекомендации по увеличению производительности 

                   (1.1.1) 
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скважин предложен способ экспериментального получения графиков пути и скорости плунжера в виде 

функции угла поворота кривошипа CD или функции времени. 

Анализируя эффективность применения штанговых насосов различных конструкций, оценим влияние 

вязкости жидкости на их работу и опыт работы двухплунжерных насосов. 

 

 
Рисунок 1.1 - График скорости плунжера насоса (1) и точки подвеса штанговой колонны (2) в функции угла 

поворота кривошипа СК 

 

Основными причинами неудовлетворительной работы ШСНУ являются зависание штанг при их ходе 

вниз и большая потеря хода плунжером насоса из-за продольной деформации штанговых колонн. 

Зависание штанговых колонн обычно связывают с условиями, когда откачиваются высоковязкие 

эмульсионные нефти. Однако, силы вязкого трения в подъемнике оказывают меньшее влияние на условия 

работы штанговой колонны и КПД установки, чем продольный изгиб колонны. При использовании серийных 

насосов избежать продольного изгиба колонны невозможно. Для этого необходимы насосы других 

конструкций. Наиболее эффективными в этом плане являются двухплунжерные штанговые насосы. 

Двухплунжерный насос (ДПН) состоит из обычного серийного насоса НН и подвижного разделителя, 

диаметр которого больше диаметра плунжера работающего насоса. Разделитель обеспечивает дополнительное 

сосредоточенное усилие, действующее на штанговую колонну, и которое обеспечивается весом жидкости в 

насосно-компрессорных трубах. Это усилие предотвращает возникновение продольного изгиба штанговой 

колонны при ее движении вниз. [2] 

Основные выводы и рекомендации: 

Причиной низких значений коэффициентов подачи ШСНУ является большая продольная деформация 

штанговой колонны, возникающая при ее ходе вниз. 

При проведении экспериментальные исследования кинематики плунжера штангового насоса в скважине 

показано, что общие потери длины хода плунжера насоса, по сравнению с длиной хода ТПШК, в 2...3 раза 

больше значений, рассчитываемых с учетом упругой деформации штанг. Плунжер свое движение из верхней 

мертвой точки вниз начинает с большим запаздыванием и движется неравномерно. Скорость движения 

плунжера изменяется от нуля до значений, в 2.3 раза превышающих максимальную скорость точки подвеса 

штанговой колонны. Особенно неравномерно плунжер движется в конце своего хода вниз и вверх. Это 

приводит к разрушению штанговой колонны. 

Показано, что силы вязкого трения в подъемнике меньше влияют на динамику работы штанг и КПД 

установки, чем продольный изгиб штанговой колонны., которого при использовании серийных насосов типа 

НН и НВ избежать невозможно. Для этого необходимы насосы других конструкций. 

Увеличение производительности ШСНУ может быть достигнуто с помощью насосов принудительного 

движения плунжера вниз. При этом коэффициенты подачи установок и их КПД увеличиваются на 50-60%. 

Наиболее перспективными в этом плане являются двухплунжерные насосы. Разработаны рекомендации по 

выбору оптимального варианта технологических рабочих параметров скважин (глубины подвески насоса, его 

диаметра, диаметра штанговой колонны, длины хода точки ее подвеса, а также числа качаний балансира, при 

которых подача установки, оборудованной двухплунжерными насосами, будет наибольшей. 

Отрицательное влияние песка в продукции сводится к абразивному износу плунжерной пары, клапанных 

узлов и образованию песчаной пробки на забое. Песок также при малейшей негерметичности НКТ быстро 

размывает каналы протекания жидкости в резьбовых соединениях, усиленно изнашивает штанговые муфты и 

внутреннюю поверхность НКТ, особенно в искривленных скважинах. Даже при кратковременных остановках 

(до 10 – 20 мин) возможно заклинивание плунжера в насосе, а при большом осадке – и заклинивание штанг в 

трубах. Увеличение утечек жидкости, обусловленных абразивным износом и размывом, приводит к 

уменьшению подачи ШСНУ и скорости восходящего потока ниже приема, что способствует ускорению 

образования забойной пробки. А забойная пробка существенно ограничивает приток в скважину. Снижение 
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дебита вследствие износа оборудования и образования песчаной пробки вынуждает проведение 

преждевременного ремонта для замены насоса и промывки пробки. К «песочным» скважинам относят 

скважины с содержанием песка более 1 г/л. 

Высокая эффективность применения электропогружных винтовых насосов (ЭВН) подтверждена при 

эксплуатации месторождений с вязкой нефтью, таких как рассматриваемое в данном дипломном проекте 

месторождение Кенкияк-надсолевой. 

Как показывает промысловый опыт, установки ЭВН следует внедрять преимущественно в таких районах, 

где эксплуатация другого оборудования малоэффективна или совсем невозможна. Это в основном относится к 

месторождениям со сложными условиями эксплуатации, такими, например, как с вязкой нефтью, с большим 

содержанием газа при высоком давлении насыщения, с низким коэффициентом продуктивности и др.[2] 

Винтовые насосы приспособлены к перекачке пластовой жидкости с повышенным содержанием 

механических примесей (до 400 мг/л). 

Выводы и предложения: 

по сравнению с СШНУ: 

простота конструкции и малая масса привода; 

отсутствие необходимости в возведении фундаментов под привод установки; 

простота транспортировки, монтажа и обслуживания; 

широкий диапазон физико-химических свойств откачиваемых пластовых жидкостей (возможность 

откачки жидкостей высокой вязкости и повышенного газосодержания); 

уравновешенность привода, постоянство нагрузок, действующих на штанги, равномерность потока 

жидкости, снижение энергозатрат и мощности приводного двигателя, минимальное эмульгирующее 

воздействие на откачиваемую жидкость; 

отсутствие клапанов в скважинном насосе; 
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Бҥгінгі кҥні, дамыған ғасырда адамзат қиялының ӛзін таң ететін жаңа технологиялық қҧралдар пайда 

болып, кҥннен кҥнге байланысу формасы да тҥрленіп барады. Кеше айлап, апталап әрең жететін хат-хабар, 

бҥгінде, санаулы секундта-ақ қолымызға тиеді. Техниканың алға жылжуы сӛйлеушілер қатар тҧрмай-ақ, 

араларындағы белгілі бір кеңістіктің ӛзінде адамдар бір мезетте сӛйлесе алатын қарым-қатынастың дистантілі 

тҥрінің тууына себепкер болғандай. Адамдар қарым-қатынасының бҧл тҥрі – уақыт пен кеңістікке тікелей 

байланысты. Коммуникацияның бҧл тҥрі кӛбінесе жазбаша тҥрде жҥзеге асады. Е.А.Земская ӛз кезегінде былай 

дейді: «Письменная речь – речь, изображенная на бумаге (или какой-либо другой поверхности: пергаменте, 

бересте, кане, полотне и т.п.) с помощью специальных графических знаков (знаков письменности), 

предназначенных для изображения звуков речи» [1]. Ал ғалым Кҥдеринова Қ.Б. «Қазақ жазуының тарихы мен 

теориясы» атты еңбегінде: «Жазу – адамдардың қашықтықта тҧрып, қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ету. 

Ӛйткенi жазу қоғамдық қажеттiлiктен туындады. Адамдар арасындағы кҥрделi қоғамдық қатынастың дамып 

жетiлуiн ауызша сӛйлеу тiлi қанағаттандыра алмады. Сондықтан жазудың шығуы ең алдымен қарым-

қатынастың маңызды бiр қҧралына деген қоғамдық мҧқтаждыққа қарыздар» - деп, жазудың қоғамға 

қажеттіліктен туғандығын айтып ӛтеді. Ахмет Байтҧрсынов айтқандай, ―Біздің заман – жазу заманы: жазумен 

сӛйлесу ауызбен сӛйлесуден артық дәрежеге жеткен заман‖. Жазу – адамдардың сезім сырларын, кӛңіл-кҥйлері 

мен ішкі ойларын хат тҥрінде, қағаз бетіне әртҥрлі таңбалардың кӛмегімен еркін жеткізу десек, еш 

қателеспегеніміз болар. 

Қазіргі кезде қарым-қатынас жасау ҥшін кӛптеген желілік байланыс қосымшалары негізінде, әлеуметтік 

желілік коммуникация кеңінен белең алып кетті. тіпті, кӛптеген жҧмысымызды жеңілдеткенін де 

мойындауымыз керек. Коммуникация – бҧл жаңа техникалық байланыс қҧралдарының, оның ішінде спутниктік 

байланыс қҧралдарының, ақпаратты жолдау арналарының, ғаламдық ақпараттық желілерінің, трансҧлттық 

мультимедиалық қҧрылымдарының даму тарихымен тікелей байланысты. Біздің қоғамдағы қарым-қатынастар 

әлеуметтік коммуникация. Әлеуметтік желілік коммуникация барысында, жазбаша әңгімелесу алдыңғы орында. 

Контактілі байланыс кезіндегі ым-ишара, мимика, дауыс интонация ерекшеліктерін адамдар енді, дисткнтілі 



219 

 

байланыс кезінде ішкі сезім, кӛңіл-кҥйлерін пунктуациялық арнаулы таңбалар арқылы бере бастады. Біздің 

дәстҥрлі тҥсінігімізде тыныс белгілері айтайын деген ойды нақтылы, дәл тҥсінікті етіп жеткізу ҥшін сондай-ақ 

баяндалмақшы пікірді ала-қҧла етпей, айқын білдіру ҥшін қолданылады. Бҧл – тыныс белгілерінің басты 

қасиеті. Және сӛйлемнің синтаксистік, мағынасы қарай, интонациясына сәйкес арнайы орналасу орны бар. 

Уақытты ҥнемдеу мақсатынан туындаған болар мобильді хат алмасу кезінде кейбір тыныс белгілер дәстҥрлі 

қызмет қалпынан, жаңаша тҥрде қолданылып жҥр. Мәселен, жақша – жҧптанып қолданылатын тыныс белгісі. 

Олар сӛзге, сӛз тіркесіне немесе сӛйлемге қосымша мән-мағына жҥктеу, белгілі бір ойды анықтау, автордың ой-

пікірін, кӛзқарасын аңғарта тҥсу ҥшін қолданылады. Жақшаға алынған сӛздер мен сӛз тіркестері баяндалып 

отырға ойды анықтай тҥсу ҥшін, кейде оның жеке мҥшелерін тҥсіндіру ҥшін, оған ескерту жасау ҥшін, ойдың 

қайдан алынғандығын кӛрсету ҥшін қолданылады. Ал, бҥгінде, жазудың жаңа байланыс тҥрі «жақшаның» бҧл 

қызметтерін арттырып жіберген. Адам кӛңіл-кҥйін толық жеткізу ҥшін арнайы смайликтермен қатар, 

жақшаларды дара кҥйлерінде  жиі қолданамыз. Мысалы: 

1-әңгімелесуші: - Сен маған кітапты әлі әкеп бердің ғой)) 

2-әңгімелесуші: - Оқудан қолым босамай, саған жете алмай жатырмын ренжемеші((( 

Берілген мысалда жақша адамның екі тҥрлі кӛңіл-кҥйін жеткізіп тҧр. Алғашқысында, тапсырмасын талап 

етуші, хабарламаны жіберуші адам ӛзімен қарым-қатынасқа тҥсіп отырған екінші хабарламаны қабылдаушы 

адамға хатты оқығанда ҧрыс ретінде қабылдамас ҥшін жымиюды «жабық жақшамен» жеткізген. Ал, екінші 

қабылдаушы адам ӛзінің ішкі ӛкініш кҥйін талап етуші адамға әсерлі жеткізу мақсатында жауабын «ашық 

жақшамен» қайтарған. Яғни, психология ілімінде айтылғандай, «қабылдау дегеніміз – дҥниедегі заттар мен 

қҧбылыстардың біздің сезім мҥшелерімізге әсер ету нәтижесінде пайда болатын, сол заттар мен 

қҧбылыстардың тҧтас қасиеттерінің адам санасындағы бейнесі»[2,74]. Белгілі бір затты сезіп тҥйсіну 

қабылдаудың айрықша қасиеті болып қабылатындықтан да екі әңгімелесуші ӛз жазбалары барысында, ішкі 

кӛһңіл-кҥйлерін, ойларын арнайы таңбалармен жеткізген. 

 

Немесе «?» белгісі – жазуда пайдаланылатын тыныс белгілерінің бірі. Әдетте сҧраулы сӛйлемнің соңына 

қойылады. Мысалы:  

Сіз маған қандай кітапқа тапсырыс бердіңіз? 

Ал енді вертуальді жазбаша қарым-қатынас кезінде: 

1-әңгімелесуші: - Менің кітабымды ертең әкеліп беріңізші, мүмкін болса!) 

2-әңгімелесуші: - ? (қандай) 

1-әңгімелесуші: - «Махаббат, қызық мол жылдар» 

2-әңгімелесуші: - Ок 

 

Әдетте, толық бір сҧраулы сӛйлемнен соң немесе сҧраулық шылаудан соң қойылатын «сҧрау белгісі» 

интернет желісіндегі жазбада толық бір сӛйлем орнына жҧмсалып тҧрғанын аңғарамыз. Мобильді хат алмасу 

кезінде, ӛзінің ерекше қызмет тҥрімен кӛп қолданылатын тыныс белгілерінің бірі – кӛп нҥкте. Кӛп нҥкте – 

белгілі бір себептермен ойдың аяқталмай қалғандығын немесе айтылмақшы пікірдің толық айтылмағандығын 

білдіру ҥшін қойылатын тыныс белгі. Ол мынадай жағдайларда қолданылады: 1. Ӛлең не прозалық текстен 

кейбір сӛз, я кейбір тармақ тҥсіп қалса. 2. Алынған цитаттан сӛз немесе сӛйлем қалдырылған жағдайда. 3. 

Айтылмақшы ой желісі әртҥрлі себептермен (булығып, ой бӛлініп кету.т.б.) 4. Санамаланып айтылып жататын 

кейбір пікірлердің барлығын айта бермей, олардың кейбіреуін айтып жатудың артық екендігін білдіру ҥшін.  

 

1-әңгімелесуші: - бұл жайында сіздің пікіріңіз қандай? 

2-әңгімелесуші: - ... 

 

Байқап отырсаңыз, диалогтан та тҥсінікті-ақ. Алғашқы адамның сҧрағына екінші адамның айтар ойының 

жоқтығы жай ғана кӛп нҥктемен берілген. Бҧл жердегі кӛп нҥктенің дәстҥрлі қызметі ӛз мәнін еш жоғалтпаған. 

Сонымен қатар, интертенпен жазбаша хат алмасу арқылы бізге беймәлім, бҧрын кӛріп-білмеген жаңа тыныс 

белгілердің де пайда болғаны жасырын емес. Мәселен, }:, ->.  

Әр ғасырдың жаңалығы ғылымның қай саласына болмасын ӛз әсерін тибізбей қоймасы анық. Сол секілді 

қазіргі таңда қарыштап, тоқтаусыз дамып жатқан жаңа технологиялар шеруі де ӛз кезегінде тіл білімі саласына 

да ӛз әсерін тибізіп келеді. Жоғары кӛрсетілген мысалдардағыдай тыныс белгілернің жаңаша қолданысы мен 

жаңа сӛйлесу, пікірлесу сәтінде қолданылатын белгілердің пайда болуы. Жңаша жазу тілінің қалыптасуы. 

Жаңаша жазу тілі, айта кеткеніміз жӛн, біздің сараптамаларда кӛбіне-кӛп уақытты ҥнемдеуге қҧрылған. 

Пернетақтадан толық ойды толық жеткізер мәтінді теріп жатқанда кететін минуттарды, бҥгінде бір ғана тетік 

арқылы, бір ғана белгімен қас қағым сәтте, секундта-ақ жеткіземіз. Ӛркениеттің ӛрлеуіне аяқ басқан ғасырда 

уақыттың қымбат екендігі мәлім. Ҥнемдеу ҥшін пайда болған жазба тілінің жаңа тҥрін осы кезде сауатсыздық 

деп сӛкпей, керісінше, мобильді байланысудың жетілген тҥрі деуге келетіндей.  
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Жол-кӛлік оқиғасы категориясына елді мекендердің кӛшелерінде және жолдарында кӛлік қҧралы 

ҥрдісінің нәтижесінде мҥмкін болатын адам, ӛлімі, жарақаттануы, кӛлік қҧралының зақымдануы және жақын 

маңдағы қҧрылыстардың бҧзылуы және тағы басқа барлық оқиғалар жатады [1]. Тәжірибе кӛрсеткендей, қала 

магистралында, кӛшелерінде және жолдарда жол-кӛлік оқиғалары орны бірқалыпты орналаспаған. 

Жол-кӛлік оқиғасы картасын оқығанда жол-кӛлік оқиғасының бар бӛлігіне, әдетте, шоғырланған 

ошағына кӛңіл аударылады. Бҧл орындарды тҥрліше атайды: қауіпті бӛліктер, қара нҥктелер, апаттық ошақтар, 

т.б., бірақ олардың мақсаты бір, және сондай-ақ, бҧл орын жол-кӛлік оқиғасының барлық кӛше-жол торабына 

қарағанда кӛп болатын орын болып табылады. 

Сол жердегі оқиғаның қайталануы апаттың болуына басты себеп болатын берілген жол бӛлігінің 

жобалық немесе басқа да кемшіліктерімен байланысты. 

Жол-кӛлік оқиғасының болуы бір уақытта бірнеше себептермен байланысты болуы мҥмкін. Бірқатары 

негізгі, қалғандары қосалқы. Қосалқысына жол-кӛлік шарттары жатады: қозғалыс қарқындылығы; жол 

жабындысы жағдайы; жолдың және кӛшенің жобалық сипаты (кӛрінуі, еңістігі, бҧрылысы және т.б.), жолдың 

жабдықталуы және т.б. (Сурет 1). 

Әсіресе, осы әсер ететін себептері қиылыс аумақтарында жҥргіншілер мен кӛлік қарқындылықтары бар 

магистральды кӛшелерде негізінен халық жиналатын шоғырланатын қала кӛшелерінің анықталған 

орындарында оқиғаның шоғырлануын шарттайды. 

 

 
 

Сурет 1 - Жол кӛлік оқиғасының жіберілу себебтері 

0,5 – кӛліктің техникалық жарамсыздығы; 16,6 – жолдың қанағаттанарлықсыз жағдайы; 

17 – жаяу жҥргіншілердің жол жҥру ережесін бҧзуы; 82 – жҥргізушілердің жол жҥру ережесін бҧзуы 

 

Апаттық ошақтарды анықтайтын себептерді біржақты анықтайтын әдістер мен нақты процедуралар жоқ. 

Қорытындылай келе, барлық талдау жҥргізушінің біліктілігіне, тәжірибесіне байланысты. Бірақ та, берілген 

кезеңнің жҧмысын ҧйымдастыруға бірқатар әдістер мен талаптар енгізілген, осылар арқылы кӛпшілік 

кездесетін қателіктерді болдырмауға болады (Сурет 2). 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

 
Сурет 2 - Жол қозғалысы ережесінің бҧзылу себебі 

188 – маневр жасау және жылдамдықты шамадан тыс арттыру; 67 – кӛлік қҧралын ішімдік ішіп басқару;                  

38 – басып озу, қарама-қарсы жолға шығу; 25 – жаяу жҥргіншілер ӛткелінде ЖЖЕ-н бҧзу; 15 – қиылысудан ӛту 

кезінде кезекті сақтамау; 14 – басқа тҥрлері. 

 

1. Апаттық ошақтың пайда болу себебін оқуды, кӛшені және жолды ӛңдеуге, жӛндеуге, кҥтуге жауап 

беретін жол полициясы, кӛлік, жол, коммуналды мекемелер ӛкілдерінің мамандарынан қҧралған топ ӛткізуі 

тиіс. Бҧндай жиынтық сҧрақтарды жан-жақты қарап қана қоймай, сонымен қатар, келесі кезеңнің орындалу 

уақытын қысқартады – апаттық ошақтарды жою шараларын ӛткізу кезектілігін негіздейді. 

2. Пайда болған апаттық ошақты оқуды жол-кӛлік оқиғасы есебіндегі карточкалардағы берілген 

талдаулардан бастау керек. 

Барлық жол-кӛлік оқиғасының берілгендерін максимальды қолданып, заң қорғаушы органдар ӛткізген 

немесе жол қауіпсіздігі қызметтері ведомстволарының жол-кӛлік оқиғаларының себептерін зерттеп талдау 

материалдарын тарату қажет. 

3. Апаттық ошақтарды оқыған кезде жол-кӛлік оқиғасы орны белгіленген ірі масштабты схемада 

орындалған жӛн. 

4. Комиссияның жҧмыс тәртібінде оқиға орнына шығып пайда болған апаттық ошақтың себебін қарау 

және қорытынды қҧжаттарды дайындауы қажет. 

Кӛпшілік жағдайда жол-кӛлік оқиғасына толтырылған алғашқы қҧжаттар, жол жағдайының әсері жол-

кӛлік оқиғасының пайда болуында қарастырылмайды. Бірақ, мамандар апаттық ошақтардың орнын зерттегенде, 

әр кезде жол қозғалысын ҧйымдастырудағы бар талаптарды формальды бҧзбаған қозғалыс қауіпсіздігі деңгейін 

кӛтеруге мҥмкіндік беретін жолдың жабдықталуы және кҥтілуіндегі кемшіліктерді анықтайды. Талдаудың 

қорытынды кезеңі апаттық ошақтарды жою шараларын негіздеу және ӛңдеуден тҧрады. Егер жол-кӛлік 

оқиғасының шоғырлану себебі анықталса, оптимальды шараларды таңдау сҧрағы біржақты шешіледі, ал әрбір 

шаралардың қҧны мен тиімділігі белгілі [2]. Ереже бойынша, шараны таңдауды пайда болған апаттық ошақтар 

себебін оқыған мамандар тобы жҥзеге асыруы тиіс. Себептерді нақты анықтау және шараларды ӛңдеу – 

ҥзіліссіз ҥрдіс, себебі алдындағы талдау кезеңінде анықталған қателіктердірді жою мақсатында жоюға 

бағытталуы тиіс. 

Апаттық ошақтарды жою шараларының негізгі сипаттамалары. 

Жергілікті сипаттағы апаттық ошақтарда жҥргізілетін жол жағдайын жетілдіру шараларымен қатар, жол 

қозғалысы қауіпсіздігі бойынша кӛшелерде және ҥлкен қашықтықтағы жолда жҥргізілетін бірқатар шаралар – 

бҧл, жҥру бӛлігін жақсарту мен жолды қайта ӛңдеу, кӛшелер мен жол жамылғыларын реттеу, белгілердің 

тіреулерін алмастыру, жолға таңбалар салу, т.б. Сондықтан, жолдың және кӛшелердің кӛптараған қауіпті 

учаскелері ғана туралы әңгіме болып отырған жоқ. Әдетте, бҧндай учаскелерде жҥргізілетін шаралар ҥлкен 

материалдық шығынды талап етеді және оларды жҥргізу қозғалыс қауіпсіздігі талаптарына ғана емес, сонымен 

қатар кӛшелер мен жолдардың кӛліктік-пайдалану сапасын арттыруға бағытталған ӛткізу қабілетін арттыру, 

жҥк тасу мен жолаушыларды жеткізу және басқа талаптарға да негізделеді. 

Кӛше-жол торабында апаттық ошақты анықтау, оның пайда болуының себебі, жол жағдайының 

нашарлығынан ғана деп қарауға болмайды. Жол-кӛлік оқиғасы (ЖКО) белгілі бір жерде шоғырлану себептері 

әртҥрлі, соның ішінде жол жағдайы мен қозғалысты ҧйымдастыруға байланысты болмауы да мҥмкін. Бірақ, 

жол-кӛлік оқиғасы орын алу себептерін анықтау кезінде талдау жҧмысының бҧл бағытын есептен шығарып 

тастауға болмайды. Апаттық ошақтардың пайда болуының нақты, дәлелденген себептерінің болмауы, тиімді 

шаралар жҥргізу таңдауының жеткіліксіздігіне немесе жол жағдайын жақсарту шараларының жҥзеге аспай 

қалуына дейін әкеледі (Сурет 3). 
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Сурет 3 – Кӛше-жол торабындағы топографиялық ошақтардан кӛрініс 

 

Апаттық ошақтардың пайда болу себетерін біржақты анықтау мҥмкіндігінің әдістері жоқ. Соңғы 

жағдайда барлығы талдау жҥргізетін адамның тәжірибесіне, білімділігіне және сезгіштігіне байланысты 

болады. Дегенмен, тәжірибеде талдаудың осы кезеңінде жиі кездесетін қателіктерді болдырмау ҥшін 

қолданылатын бірқатар әдістер, талаптар және жҧмысты ҧйымдастыру тҥрлері қалыптасты. 

Апаттық ошақтардың пайда болу себептерін зерттеу Жол полициясы, жолдарды, кӛшелерді қайта 

жӛндеу, олардың жағдайына жауап беретін, кӛлік, жол, коммуналдық мекемелердің мамандары мен ӛкілдерінен 

қҧрылған топ арқылы жҥргізілуі тиіс. Осындай кешенді зерттеу мәселені жан-жақты, объективті қарап қана 

қоймай, келесі кезең – апаттық ошақты жою бойынша жҥргізілетін шаралардың тізімін, кезектілігін анықтап, 

оны орындау уақытын да қысқартады. 

Апаттық ошақтың пайда болу себептерін қолда бар жол-кӛлік оқиғасын есепке алу карточкаларындағы 

мәліметтерді зерттеуден бастау керек. Бірақ, бҧндай карточкалар тек қана жол-кӛлік оқиғаларынан зардап 

шегушілермен толтырылатынын, ал бҧл мәліметтермен, жоғарыда атап ӛтілгендей, дәл және шын қортындылар 

жасау әр кезде мҥмкін бола бермейтінін ескеру қажет. Барлық жол-кӛлік оқиғасы туралы мәліметтерді жете 

пайдалану, талдауға қҧқық қорғау немесе қозғалыс қауіпсіздігі (ҚҚ) ведомстволық қызметі жҥргізген жол-кӛлік 

оқиғасы факторын тексеру материалдарын қарастыру қажет. 

Апаттық ошақтарды зерттеу кезінде ЖКО орын алған жерлер салынған ҥлкен масштабтағы сҧлбаны 

пайдаланған жӛн. 

Комиссияның жҧмыс тәртібі апаттық ошақтың пайда болуын оқиға болған жерге барып зерттеуді және 

қорытынды қҧжат дайындауды қарастыруы қажет. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ СЕЛЕКТИВНОГО ТВЁРДОФАЗНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРОМА И ЖЕЛЕЗА ИЗ 

ХРОМИТОВ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА 

 

Сулеймен Б.Т. 

Южно-Уральский государственный Университет (НИУ), г. Челябинск, Россия 

 

Свойства хромовых руд различных месторождений существенно отличаются и зависят от количества в 

них хромита, степени окисленности железа, гранулометрического состава, соотношения между железом и 

хромом, минерального и химического составов вмещающей породы. Изучение строения хромовых руд, 

химического состава и физико-химических характеристик процессов восстановления и плавки позволит в 

полной мере оценить возможность использования их для выплавки феррохрома разных марок.  

Целью данной работы является оценка возможного влияния соотношения концентраций оксидов железа 

и хрома на процессы их восстановления.  
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В качестве исходного материала использован хромовый концентрат Аганозерского месторождения 

хромовых руд. Восстановление вели в печи сопротивления с графитовым нагревателем, что гарантировало 

наличие в атмосфере рабочего пространства восстановительной атмосферы СО. Одновременно вели 

восстановление в двух образцах, один из которых дополнительно засыпали измельченным графитом от 

использованного нагревателя. 

После восстановительной выдержки в образце без контакта с графитом восстановления металлов в 

хромшпинелиде не обнаружено (рис.,а). Только в цементирующей силикатной фазе частично 

восстанавливаются железо и никель. При непосредственном контакте рудных зѐрен с углеродом относительно 

крупные выделения металлов обнаруживаются не только на поверхности, но и в объѐме зѐрен (рис.,б), что 

характерно для руд с высоким отношением Cr/Fe.  

Таким образом, повышенное содержание железа не вносит принципиальных изменений в процесс и 

результаты  восстановления. 

     
Рисунок 1 – Результаты прямого и косвенного восстановительного обжига 

 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Рощин В.Е. 

 

 

КЕНДІ КЕНОРЫНДАРЫН ЖЕРАСТЫ ИГЕРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ЗАМАНУИ 

ТЕНДЕНЦИЯЛАР 

 

Ауезханова А., Султанов М.Г., Матаев А.К. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тҧрғындардың қоныс аударуымен, қала тҧрғындарының ӛсуімен және индустриализацияның дамуымен, 

біздің планетамызға және оның ресурстарына тҥсетін жҥктің салмағы айтарлықтай ҧлғаюда. Шикізаттық 

ресурстарға деген сҧраныс артуда, әсіресе экономикасы дамып келе жатқан елдерден, ӛйткені сонымен бірге 

тау-кен ӛндіруші ӛнеркәсіптің маңызы да ӛсуде. Тау-кен ӛндіруші саланың негізгі мәселесі: ӛнім сапасының 

нашарлануы, географиялық алшақ және саяси тҧрақсыз аймақтарды игеру, жоба масштабының жоғарылауы, 

қоршаған ортаны қорғау және оның қауіпсіздігі талаптарының жоғарылауы, ӛнімділік пен сенімділікті 

жоғарылату қажеттілігі.   

Тау-кен ісінің болашағына кӛз жҥгірту ҥшін, қазіргі мезетті ӛзімізге айқын елестетуіміз қажет. Тау-кен 

ӛндіруші сала Қазақстанның қазіргі заманғы экономикасының негізгі локомотивтерінің бірі болып қалмақ және 

инновациялық жобаларды жҥзеге асыру оның әлемдік нарықтағы бәсекелестік қабілеттілігін қолдау ҥшін 

қажетті шара болып табылады. Бҧл оның қоғамдағы әртҥрлі ҥлгідегі зорлықтан белгілі қорғану дәрежесін 

білдіретін, экономикалық және ҧлттық қауіпсіздігі.  

Қалың кҥртқҧламалы кенді кенорындарын жерасты игерудің заманауи технологиясында ең маңызы бар 

тенденциялардың бірі, қалған барлығымен салыстырғанда, ең жоғарыӛнімділікті және шығыны аз – кенді 

қабатты ӛздігінен қҧлату қазу жҥйесі болып табылады. Бҧл қазу жҥйелердің артықшылықтары айқын. Және де 

еліміздің барлық кеніштерінде дерлік осы қазу жҥйесі кең қолданыс табуда, мысалы, еліміздегі ірі хром 

ӛндіруші тау-кен кәсіпорнының бірі Дӛң КБК-ның «Қазақстан Тәуелсіздігіне 10 жыл» шахтасында осы қазу 

жҥйесін жеткілікті тҥрде тиімді екенін растады.Қазіргі уақытта жерасты игерудің белгілі әр жобалары 

алғашында ӛздігінен қҧлату жҥйелерімен игере қазу мҥмкіндігіне тексерілетіні кездейсоқ емес – кеннің 

орнықсыз ӛздігінен қҧлауы басталатын минималды ашылым алаңының есебі жҥргізіледі. 

Бҧл ҥрдісті ынталандырушы фактор ретінде сипат алған тиеу-жеткізу техникасын, кен блоктарының 

негіздік қҧрылымын жеңілдету – тегіс тҥпке кӛшу болды. Қуатты ӛзіжҥргі техникалармен кенді жеткізу шығару 

пункттерін ӛзгертуге мҥмкіндік берді: тӛменгі бӛлігінің ені 4-5 м қҧрайды, жоғарыда ойыңқы (воронка) 

диаметрі -20 м және одан жоғары. Шығару пунктіне кен қорының айтарлықтай кӛлемі келеді. Кеннің жаппай 

уатымы кезінде ӛндіру блоктарының ӛнімділігін тым жоғарылату мҥмкіндігі пайда болды (сур.1). 

 

б a 
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Сурет 1 – Заманауи тиеу-жеткізу машинасы, шӛмішінің жҥккӛтергіштігі–20 т дейін. 

 

Алғаш рет кенді ӛздігінен қҧлата қазу жҥйелерінде тиеу-жеткізу машиналарымен(ТЖМ) қашықтықтан 

және шалғайдан басқару сыналды. ТЖМ-ын қашықтықтан басқару кӛптеген елдердің жетекші 

компанияларында кең қолданысқа ие болуда. Шӛмішті тиеу-жеткізу машиналары, ӛндіру жҧмыстарын 

айтарлықтай қарқындатуға мҥмкіндік беретін, неғҧрлым мобильді және автономды техникалық кенді жеткізу 

қҧралдарына жатады. Машиналар маневрлі, тек тиеуге ғана емес, сонымен бірге ондаған және жҥздеген метрге 

кен массасын ӛз бетімен жеткізуге де қабілетті, тіпті кен массасының біршама ірі кесектерінің болуы кезінде де 

сенімді жҧмыс жасай алады. Сонымен қатар, ТЖМ-лары жақсы кӛмекші техникалық жабдық болып табылады, 

оның кӛмегімен ӛндіру кеңістік пен оған жапсар жатқан тау-кен қазбаларын қауіпсіз жағдайға келтіреді: 

олардың кӛмегімен жабынан және жҧмыс кеңістігінің қабырғасынан іліктастар(закол) тҥсіріледі,кен массаының 

шойтастары тазаланады, барлық мҥмкін тасымал жабдығы және материалдар тасымалданады, сондай-ақ 

кӛптеген кӛмекші операциялар орындалады. Әр тҥрлі маркалы ТЖМ-лары шӛмішінің сыйымдылығы 05-тен 10 

м
3
 және жҥккӛтергіштігі 1-ден 25 т дейін немесе одан кӛп болған жағдайда одан жоғары м

3
 болады. 

Қашықтықтан басқару қҧралымен жабдықталған, тиеу-жеткізу техникасын (ТЖМ) қолдану, қазбаның 

ашық тазартым кеңістігінде машина жҧмысы ҥшін мҥмкіншіліктер ашады, сол себепті де ӛндіру кӛрсеткіштері 

біршама жақсаруы мҥмкін. ТЖМ-ның газдалған тазартым кеңістігіне кіру мҥмкіндігі кен блоктарын 

даярлаудың тәсімін ӛзгертуге мҥмкіншлік береді. Кеніштер ҥшін қашықтықтан басқару жабдықтары тау-кен 

жҧмыстарын қауіпті аймақтарда тікелей адам қатысуынсыз жҥргізу мҥмкін болды.  

 

 
 

Сурет 2 – Қашықтықтан басқарылатын ТЖМ 

 

Алайда қуатты ТЖМ-ның жҧмысы ҥлкен ӛлшемдегі қазбалардың болуын талап етеді, бҧл ӛз кезегінде 

қазбаларды бекітудің жаңа кешенді жҥйесін іздеуге алып келді. Орнықсыз жыныстардың уатылған кенге 

шашырауын алдын  алу ҥшін тазартым кенҥңгірлерінің контурын алдын-ала болат-арқанды-цементті бекіту 

технологиясы тым қарқынды дамуда. Жанас жыныстарды бекіту нәтижесінде кеннің қҧнсыздануы азаяды. Бҧл 

технология Канада кеніштерінде кеңінен енгізілуде.  
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Сур.3. Ҥлгі: бҥйір жыныстармен кеннің қҧнсыздануын тӛмендету, жыныстарды болат-арқанды-цементті 

бекіту тәжірибесі (Golden Giant, Канада). 

 

Golden Giant кеніші: қарнақтардың ҧзындығы -12-25 м, 1 б.м. қарнақтың жалпы қҧны –19долл./б.м-ден 36 

долл./б.м шейін,бҧл кенге тҥскен, 1 т бос жынысты ӛндіру мен қайта ӛңдеу шығынының қҧнына тең. Бҥйірлерді 

бекітусіз, блокта қҧлатылған жыныстардың кӛлемі–4 мың.т-дан 20 мың.т дейін. 

Экономикалық тиімділігі анық – болатарқанмен жҥздеген тонна жыныс сілемі ҧстап тҧрылады. Жанас 

жыныстарды болат-арқанды-цементті бекітуді қолдану тәжрибесі кӛрсеткендей, болат-арқанды-цементті 

қарнақтың 1б.м. орнатудың толық қҧны 1 т бос жынысты ӛндіру мен қайта ӛңдеуге кететін шығын қҧнына тең. 

Демек, бҥйір мен жабынды бекіту кәсіпорынға айтарлықтай экономикалық тиімділігін тигізеді.  

 

 
 

Сурет 4 – Болат-арқанды-цементті бекіту 

 

Қашықтықтан басқарылатын ТЖМ-мен және жанас жыныстарды алдын-ала бекітуді қҧрамдастырып 

қолдану,  кен денесі кҥртқҧламалы кенорындарында тҥсті және қара металлургия, уран кені, орташа 

қалыңдықты жатыстар ҥшін қабатты-кенҥңгірлі қазу жҥйесімен де  бірге қолдануға жол ашады. Қашықтықтан 

басқарылатын ТЖМ-мен және жанас жыныстарды алдын-ала бекітуді қолдану нҧсқасы кезінде, жаңа 

техникалық шешімдерді енгізу қамтамасыз етеді:  

- ӛндіру блоктың жоғары ӛнімділігін; 

- кен жоғалымын азайтуды;  

-қашықтықтан басқарылатын ТЖМ-мен адам қатысынсыз кенді жеткізу; 

-жанас жыныстарды алдын-ала бекіту жолымен кеннің қҧнсыздануын азайтуды; 

- жерасты тау-кен жҧмыстарының қауіпсіздігін. 
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ГОРНОСТАЕВСКИЙ НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТТІ КЕН ОРЫНЫНЫҢ КЕНДЕРІН ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

МИНЕРАЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

 

Серсинбаева М.М., Келаманов Б.С., Матаев А.К, Абдрашев Р.М. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

1,9-2,5% никель қҧрамдас және шет елде қайта ӛңделетін кендермен салыстырғанда, біздің отандық 

никель кендері кедей, олардың қҧрамында 0,6-1,2% никель бар. Қазақстанда никельдің басты қоры Ақтӛбе 

облысындағы Кемпірсай массивінде орналасқан. Одан басқа, никель қҧрайтын кендер Орталық, Солтҥстік және 

Шығыс Қазақстанда орналасқан. Солтҥстік Қазақстандағы Торғай алқабының батыс бӛлігінің аудандары 

(Шевченко, Қҧндыбай, Жетіғары, Аққарған, Милютин кен орындары және т.б.), Орталық Қазақстандағы 

Екібастҧз-Баянауыл аудандары (Аділбек, Ангренсор, Баларқалық, Промежуточное, Бугор кен орындары және 

т.б.), Шығыс Қазақстандағы Шарлы және Горностаев ультрабазалық белдеулері (Белогор, Қарауыл-Тӛбе, 

Қызылтыр, Букор, Горностаев кен орындары және т.б.) ең перспективті болып табылады [1-3]. Горнастаевский 

кен орынындағы кендер полиметалдық кендерге жатады және қҧрамында 0,7-0,9% никель және 0,07-0,1% 

кобальт болатын қоры 0,5-1,0 млн.т. Горнастаевский кен орнындағы никель-кобальтті кендердің толық 

химиялық қҧрамы тӛмендегі 1 - ші кестеде келтірілген. 

1 - ші кестеден кӛріп тҧрғанымыздай, никель-кобальтті кендердегі басты элементтердің қҧрамы 

келесідей мӛлшерде болады: никель - 0,40-0,90%, кобальт - 0,5-0,1%. 

Ӛндірістік ҥрдістерде ферроқорытпаларды алу негізінен металлургиялық балқымадағы компоненттердің 

сҧйықфазалы қатынасы арқылы жҥзеге асады. Сонымен қатар, ферроқорытпаларды балқыту технологиясын 

талдау және болжау кезінде тарихи қалыптасқан дәстҥрге байланысты металлургтер әлі кҥнге дейін кен 

қҧрамының минералогиялық зерттеуінің нәтижелерін басшылыққа алады, яғни соңғы қҧрылымдағы кӛрнекі 

кӛріністерді. Кӛрсетілген бойынша біз Горнастаевский кен орнындағы никель-кобальтті кендерінің 

минералогиялық қҧрамын зерттеуін жҥргіздік [4-6]. 1-ші суреттен кӛргендей, берілген кен орнының никель-

кобальтті кендерінің минералогиялық қҧрамы серпентинмен, нонтронитпен, кварцпен, гетитпен, гематитпен 

және магнетитпен ҧсынылған. Негізгі никель қҧрайтын минералдар болып нонтронит пен антигорит саналады. 

Горностаевский кен орнындағы никель-кобальтті кендерінің минералогиялық қҧрамы 2-ші кестеде кӛрсетілген. 

 

Кесте 1 - Горнастаевский кен орнындағы никель-кобальтті кендердің химиялық қҧрамы 

  

Материалдар Сожал Niжал Feжал SiO2 CaO MgO Al2O3 

Кен (кесек) 0,05 0,40 11,40 67,4 0,59 1,94 1,74 

Кен (ҧсақ) 0,12 0,88 15,89 49,0 0,76 3,91 2,79 

 

Кесте 2 - Горностаевский кен орнындағы никель-кобальтті кендердің минералогиялық қҧрамы 

 

Минералдар Қҧрамы, % 

Серпентин (антигорит) - 3MgO∙2SiO2∙2H2O 40,0 

Нонтронит - (Fe, Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O 20,0 

Кварцті опал - SiO2 20,0 

Гетит, гидрогетит - FeOOH 5,0 

Гематит - Fe2O3 2,0 

Магнетит - Fe3O4 0,5 

Хромит - FeCr2O4 0,8 

Марганецминералдары - m(Co,Ni)∙MnO2∙nH2O 1,7 

Қалғандары 10,0 

 



227 

 

 
 

Сурет 1 - Горностаев кен орнындағы никель-кобальтті кендердің рентнограммасы 

♦ - Серпентин (антигорит) - 3MgO∙2SiO2∙2H2O; ● - Нонтронит - (Fe, Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O; ○- Хромит 

(FeCr2O4); ■- Кварцті опал (SiO2); ▼- Магнетит (Fe3O4); ▲- Гематит (Fe2O3) 

 

Рентгенфазалы талдау кӛрсеткіштері бойынша Горностаевский кен орнындағы никель-кобальтті 

кендердің минералогиялық қҧрамының негізі болып серпентин мен нонтронит минералдары ҧсынылған, 

маңызды мӛлшерінде опал тҥрінде кремний қҧрайтын фазалар кездеседі. Отандық никель-кобальт шикізатының 

фазалық ҥлгісінің қҧрылымын терең зерттеу ҥшін NU2 маркалы электронды микроскоппен Горностаевский кен 

орнындағы никель-кобальтті кендерін жылтырату бойынша петрографиялық зерттеулер жҥргізілді. 

Петрографиялық талдау бойынша кӛрсеткіштер 2 - ші суретте кӛрсетілген. 

Барлық ҥлгілердің тҥрлері (сурет 3) кӛк-сҧрдан қараға дейін. Ҥлгілері қатты, айна сынықтары, балғын, 

біркелкі қабатты қҧрылымды.  

Жҧқа бӛліктеріндегі серпентин минералы (антигорит - 3MgO∙2SiO2∙2H2O) ҥлкен жарылған дәндер 

тҥрінде ҧсынылған. Кендік минералдардың дәндері арасы алюминийлік кремний спиртімен толтырылады. 

Нонтронит минералы (Fe,Al)2[Si4O10(OH]2∙nH2O айқын емес, ксеноаморфтық, кейде шыны емес кристалданған 

масса тҥріндегі глобулярлық формациялар тҥрінде бейнеленген. Гематит (Fe2O3) жеңіл дәндер тҥрінде 

ҧсынылған, магнетит (Fe3O4) кейбір бӛлімдерде сҧр бӛліктердің кӛмегімен ҧсынылған. Жеңіл әрі шӛгінді 

қҧрылымдар ҧсақ тҥйірлердің жинақталған кварц тҥрінде берілген. Хромит (FeCr2O4) жасырын кристалдық 

қҧрылымдардың кластері тҥрінде бейнеленген. Марганец минералдары - m(Co,Ni)∙MnO2∙nH2O кішкентай 

жҧлдыздар тҥріндегі бӛлімге бӛлінеді. 

 

   
 

               а - ҥлкейту × 50                                                                    б - ҥлкейту ×100 
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а - ҥлкейту ×150                                                                        б - ҥлкейту × 200 

 

 
 

                            а - ҥлкейту × 300                                                        б - ҥлкейту ×500 

 

Сурет 2 - Горностаевский кен орнындағы никель-кобальтті кендердін микроструктурасы 
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ТАУ-КЕН ӚНДІРІСІНІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ 

 

Тайжигитова М.М., Каскина Д.К., Сҥйінтаева С. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті, 

 

Тау-кен кәсіпорындары ӛңірлерінің мәселелері – бҧл, ең алдымен, экологиялық жағынан жағымсыз 

жағдайларға себепкер болатын қалдық мәселелері. Қалдықтар қоршаған ортаның қҧлдырауынсыз, шектеулі 

табиғи ресурстар негізінде ӛте ҧзақ уақыт аралығында адамзаттың интеллектуалды-рухани дамуы мен қалыпты 

кӛбеюіне материалды база жасайтын табиғатты пайдалану ҥдерісінің нәтижесі болып табылады. Адамдардың 

қажеттілігін қанағаттандару ҥшін жыл сайын 30 млрд тоннаға дейін пайдалы қазылым ӛндіріледі, 100-150 млрд 

тонна жер қыртысы жылжиды. Келесі қайта ӛңдеуде қазылымның негізгі бӛлігі қалдыққа айналып, тҥпкі 

тауарлы ӛнімге кірмейді. Бҧл оларды қоймалауда, кӛмуде, қоршаған ортаны қорғауда және т.б. мәселелер 

тудырады.  1, с. 5  
Пайдалы қазылымды ӛндіру және байытуды келесі белгілері бойынша классификациялайды  3 : 
Технологиялық кезеңдер және олардың тҥзілуі 

Қҧрамында қҧнды компонеттердің болуы 

Қоршаған ортаға  келтірер зақымның дәрежесі 

Оларды қолдануға қажетті шығындар 

Тау-кен ӛндірісінің қалдықтарын қарастырғанда екі топты бӛліп алуға болады:  

Қатты минералды қалдық (қатты); 

Қалдық сулар (сҧйық); 

Желдеткіш шахталық, аршықтық ауа (газтәрізді). 

Қатты қалдықтар тобы, қоршаған ортаға келтірер зақымы мен қалдықтардың аса кӛп тҥзілу мӛлшеріне 

байланысты, тау-кен кәсіпорындарындағы ең маңыздысы болып табылады. Темір кенін ӛндіру мен байыту 

кезінде негізгі қалдықтар болып ҥйінді және тау-кен байыту комбинаттарының қалдықтары табылады. Ҥйіндіге 

негізінен аршыма және жанас жыныстар тҥседі. Аршыма жыныстар пайдалы қазылымды ҥстінен жауып 

жатады. Жанас жыныстар бӛлек пайдалы қазылым тақтатастарын кенорын ішінде жазық, тік және кӛлбеу 

жазықтықтарға бӛледі. Ӛндіру мен байытудың қалдықтары едәуір ірі тонналы. Олардың негізгі ҥлесі, шамамен 

80%, шахта және аршықтың қазымдалған бӛлігін толтырмалауға кетеді. Қалған тағы негізгі бӛлігі тау-кен 

кәсіпорындарының бос жыныстар ҥйіндісінде және байыту фабрикаларының қалдық қоймаларында 

жиналады  1, с. 48 − 50 . Аршыма және шахталық жыныстардың негізгі мӛлшері мен кӛмір байытудың барлық 

қалдықтары жататын қҧрамында 4%-дан кӛп органикалық кӛміртегі бар органикаминералдық қалдықтар 

ӛздігінен жануы мҥмкін, сондықтан экологиялық жағынан қауіпті. Бҧндай қалдықтарды дәстҥрлі емес отынды-

минералдық шикізат ретінде қолдануға болады. Кӛмір байыту қалдығының ресурсы жылына 70 млн тоннаны 

қҧрайды. Ҥйінділер ауаны, суды және топырақты цинк, қорғасын, кадмий, мышьяк, сынап және тағы 

басқалармен ластап, тҥтіндеп атмосфералық жауын-шашындармен жуылады. Кӛмір байыту қалдықтарының 

қолдану деңгейі жылдық ресурстың 15-18% қҧрайды, сонымен қоса 40% ӛндірілген кеңістікті толтырамалауға 

кетеді. Керамикалық кірпіш ӛндірісінде байыту қалдықтарын технологиялық отынның 30%-на дейін ҥнемдейді 
 3 . 

Қалдық суларға, оларды ӛндірістік не кҥнделікті қажеттіліктерге қолданғаннан кейін ӛндіріс алаңдары, 

тау-кен қазбалары, қалалар мен ауылдардың шегінен тыс жерлерге шығарылатын суларды жатқызады 
 2, с. 231 . Сҧйық қалдықтар тобы қҧмды, жарықшақты және карст жерасты сулары есебінен қалыптасатын 

шахталық және аршықтық суларды қамтиды. Шахталық және аршықтық сулардың ластануы негізінен 

жарылғыш ҧңғымалар мен теспелерді бҧрғылағанда, тау жыныстарын жарылғыш тәсілмен уатқанда, ҥңгілеуші 

және тазартым комбайндарының жҧмыстары, тиеу және жеткізу жҧмыстары кезінде пайда болатын, ӛндіріліп 

жатқан пайдалы қазылым мен жанас жыныстардың ӛлшенген ҧсақдисперсті бӛліктерімен жҥзеге асады. 

Пайдалы қазылымды ӛндіру барысында жерасты сулары ӛздеріне зиянды заттарды сіңіріп алады, 

минералданады және басқа компоненттерді ерітіп жібереді. Зиянды заттар судың бетіне шығарылып табиғи 

тоғандарға тҥседі, ал ол балық ресурстарының қҧлдырауына алып келеді. Зиянды заттармен кҥресте ең тиімді 

амал тҧндырғыштар болып табылады  4 .  
Минералдану деп ӛндіру кезінде, тау-кен кәсіпорындарының суларында кен массасының қҧрамында 

болатын әртҥрлі тҧздардың еру ҥдерісі тҥсіндіріледі. Минералданған сулардың шығуын болдырмау, зиянды 

заттары бар сулардың шығуын болдырмаудан әлдеқайда қиынырақ. 

Шахталық лас сулардың тоғандарға шығуы нәтижесінде ӛзендердегі судың табиғи минералдану деңгейі 

екі есе ӛсуі мҥмкін, сәйкесінше зиянды заттардың да қҧрамы ӛседі. Тҧздар тоғандардың жануарлар мен 

ӛсімдіктер әлеміне, су экосистемаларының қалпына келу қабілеттерін және судың татымдық қасиеттерін 

нашарлата отырып, әсер етеді. 

Темір қосылыстары суға тҥскенде, оның қышқылдық-сілтілі сипаттамаларын ӛзгертеді. Тау-кен 

кәсіпорындарының лас сулар шығу жерлерінде, зиянды заттар мен еріген тҧздар әсерінен, бактериалды ластану 

кӛбейеді. Тоғандарды суландыру және суды ағызу орын алады. Ауыр металдар, соңында тамақпен адам 

ағзасына тҥседі. Жерасты суларының ағызылып жіберілуі жер бетінің тҧрақтылығына, қҧрылымдардың 

бҧзылуына және т.б. әсерін тигізеді.  
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Тау-кен кәсіпорындарының газтәрізді қалдықтарының негізгі ерекшелігі, олардың аумақты кӛлемінде 

қҧрамында зиянды заттардың кӛп болмауы болып табылады. Егер жерасты ауада ластаушы заттардың 

концентрациясы жоғары болса, оны қосымша ауа бере отырып тӛмендетеді. Шахталық және аршықтық ауаның 

қҧрамындағы кейбір зиянды заттардың болу нормасы, атмосфераға арналғаннан әлдеқайда қатал. Шахтадан 

шығатын ауа қҧрамындағы ең кӛп таралған заттар – шаң, азот оксиды, кӛмірқышқыл газы, кҥкірт оксиды және 

метан. Тау-кен кәсіпорындарынан шығатын ауа, ӛндірісте қышқылдық ҥдерістер нәтижесінде, қҧрамында 

оттегі мӛлшері аз болады. Шаң мен газдың кейде кенеттен бӛлінуі зиянды заттардың концентрациясын 

жоғарылатады. Тау-кен кәсіпорындарының газтәрізді қалдықтары, кен қазбаларды желдету нәтижесінде ғана 

емес, ҥйінділер эрозиясынан және тиілмеген жер сілеміндегі газдар миграциясы есебінен пайда болады. 

Ҥйінділердің ӛздігінен жануы кезінде заттардың атмосфераға бӛлінуі кӛбейеді. Аршықтарда ең ірі атмосфераға 

бӛліну кӛзі жаппай жарылыстар болып табылады. Жаппай жарылыста шаңды бҧлт тҥзіледі. Басқа да бӛліну 

кӛздері аршықтарда бҧрғылау және кӛлік болып табылады. Тау-кен кәсіпорындарының газтәрізді 

қалдықтарының ішінде, әрі қарай пайдалану мақсатымен, метанға ең кӛп қызығушылық танытады. Кҥнделікті 

шахтадан әр 1000 тонна ӛндірілген кӛмірге 20-дан 70 мың м
3
-ке дейін

 
метан бӛлінеді. Қазу тереңдеген сайын 

оның мӛлшері артады. Кен қазбадағы метанның бӛлінуі жарылыс қаупін тудырады. Кен қазбада газдануды 

азайту ҥшін, ӛндіріліп жатқан тақтатастардың дегаздануын қолданады. Кӛмір тақтатастары мен жанас 

жыныстардан газды шығару, оның кен қазбаларға тҥсуін азайтады және мейлінше қауіпсіз эксплуатация 

шарттарын жасауға мҥмкіндік береді, ал алынған метанды басқа да технологиялық ҥдерістерде қолдануға 

болады  4 .  
Біз, тау-кен ӛндірісі қалдықтарының пайда болуының жағымсыз жақтарын қарастырдық, ал қайта ӛңдеу 

және тҧтынымдық сапаларды анықтауды біз келесі басылымдарда қарастыратын боламыз.  
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ӚСІМДІКТЕКТІ ИЛІК ЗАТТАРДЫ САПАЛЫҚ САНДЫҚ ТАЛДАУ 

 

Теміртай А.М. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі кезде ӛсімдік нысандарын зерттеу, жаңа экологиялық таза улылығы тӛмен және жоғары 

эффективті отандық фитоператтарды ӛндірудің маңызы зор. Ӛсімдіктер әртҥрлі органикалық қосылыстарды, 

соның ішінде табиғатта кең таралған қосылыстар: флавоноидтар, илегіш заттар, алкалоидтар, терпеноидтар, 

фенол қышқылдары, амин қышқылдары, микроэлементтер, витаминдерді алудың негізі кӛзі болып табылады. 

Қазақстанның ӛсімдік әлемі әр тҥрлі пайдалы ӛсімдіктерге бай, оның ішінде дәрілік ӛсімдіктердің алатын 

орны ерекше. Дәрілік препараттың 40 пайызынан астамы дәрілік ӛсімдіктерден жасалған. Шӛптерден 

жасалынған препараттардың химиялық қҧрамы адамға улы әсерінің аздығымен және кӛп мӛлшерде 

пайдалануға болатын қасиетімен ерекшеленеді. Дәрілік ӛсімдіктердің қҧрамында илік заттар болады.[1] 

Илік заттар- иленбеген теріні былғарыға айналдыра алатын «илік» қасиеті бар ӛсімдіктегі 

полифенолдар тобы. Тері илегіш заттардың мҧндай қасиеті олардың тері жамылғысының ақуыздарымен 

коллагенмен әрекеттесіп, шіру процесіне тҧрақты қҧрылым тҥзілуіне негізделген.  

Осы классификациялардың барлығының негізінде Э. Фишер, Л.Ф. Ильин, Е.Фрейденберг және П. 

Каррераның зерттеулері жатыр. Фрейденберг барлық табиғи илік заттарды ҥлкен екі топқа бӛледі: 

Конденсацияланған 

Гидролизденетін [2] 

Илік заттардың тҥрлері: 

                  
 

Пирогаллол             пирокатехина               флороглюцина  

Қазақстанда кездесетін ӛсімдіктекті илік заттарға  емен қабығы, қарақат, итмҧрын, қалақай, сасық 

меңдуана және т.б дәрілік ӛсімдіктер кіреді. Осы дәрілік ӛсімдіктердің ішінен емен қабығы мен қарақатқа 
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титриметриялық және сапалық талдау жасалынды. Сапалық талдаудың нәтижесі 1 кестеде және 1 суретте 

кӛрсетілген.[3] 

 

Кесте 1 – Сапалық талдау 

 

№ Атауы Реактивтер Тҥсінің ӛзгеруі Илік заттар 

1 Емен қабығы -1-3 тамшы 1%  

хининнің спирттік 

ерітіндісін 

Қара кӛк тҧнба Гидролизденетін 

2 қарақат  Қара жасыл Конденсацияланған 

3 Емен қабығы HCl,1%  ванилин 

ерітіндісі. 

Қоңыр тҥс - 

4 қарақат  Лай тҥс Илік заттар 

5 Емен қабығы 1%  желатин ерітіндісі. тҥссіз - 

6 қарақат  Қызыл тҥс Конденсацияланған, 

катехиндер 

 

 
 

Сурет 1 – Титриметриялық талдаудың нәтижесі 

 

Кора дуба (Емен қабығы) 

Илік заттардың мӛлшері (A1,%) формуласы бойынша анықталады. 

A1=
(𝒂−𝒂𝟏)∙𝟎.𝟎𝟎𝟒𝟏𝟓𝟕∙𝑽∙𝟏𝟎𝟎

𝑽∙𝒎
 

мҧндағы a - 0,1Н. Калий перманганатының ерітіндісі, илік затқа кеткен мӛлшері см
3 

а1-0,1Н шамасы, су мен илік заттарының титрлеуі ҥшін кеткен калий перманганатының ерітіндісі, см
3 

0,004157 илік заттың мӛлшері, 0,1 см
3
 0,1н калий перманганатының ерітіндісі г. 

V- алынған илік затының кӛлемі, см
3
; V1- илік зат ҥшін алынған ерітінді, см

3
; 

m- қҧрғақ кҥйінлегі заттың массасы, г. 

Илік заттың сумен және сусыз анықтаудағы мәні талдау нәтижесі, олардың арасындағы айырмашылық P 

= 0.95және 0,5%-дан шамасы аспауы керек. 

А1=
(0.9−0.5)∙0.004157 ∙15мл∙100

10мл∙2г
= 0,12471% 

А2=
(0.6−0.5)∙0.004157 ∙15мл∙100

10мл∙2г
= 0,0311775% 

А3=
(0.45−0.4)∙0.004157 ∙15мл∙100

10мл∙2г
= 0,01558875% 

Аорт  = 

0,12471 +0,0311775 +0,01558875

3
 =0.05715875% 

Смородина (Қарақат) 

А1=
(1,1−1)∙0.004157 ∙15мл∙100

10мл∙2г
= 0,0311775 % 

А2=
(1−0.9)∙0.004157 ∙15мл∙100

10мл∙2г
= 0,0311775% 

А3=
 1−0.9 ∙0.004157 ∙15мл∙100

10мл∙2г
= 0,0311775% 

Аорт  = 

0.0311775 +0.0311775 +0.0311775

3  =0.0311775% 
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Осы зерттеу нәтижесінде сапалық және титриметриялық талдау жасалынды. Сапалық талдау 

нәтижесінде: Емен қабығының ерітіндісінде қара кӛк тҧнба гидролизденетін илік заттар болды және 

Қарақаттың ерітіндісінде қара жасыл тҧнба конденсацияланған илік заттар болды. Қарақаттың лай тҥске ӛзгеруі 

илік заттар және қызыл тҥске боялуы конденсацияланған, катехинді заттар бар. Титриметриялық талдау 

жҧмысында емен қабығының орташа мәні А1= 0.05715875% және қарақаттың орташа мәні А1 = 0.0311775% осы 

кӛрсеткішті кӛрсетті. Илік заттардың шамасы  қарақатқа қарағанда емен қабығында кӛп екенін кӛрсетеді.  
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Битумдар (лат.тілінен Asphalt — тау шайыры) - кӛмірсутектер мен оның азот, оттек, кҥкірт және металл 

қҧрамды заттарының қоспасынан тҧратын қатты және шайыр тәріздес ӛнімдер. Битумдар суда ерімейді, 

бензолда, хлороформда, кҥкіртсутекте және т.б. органикалық еріткіштерде толығымен немесе ішінара ериді; 

тығыздығы 0,95 – 1,50 г/см3. 

Битумдар сапасын сипаттайтын басты қасиеттері - олардың қоюлығы, (созымталдығы) жҧмсару 

температурасы, омыртқылығы жэне лап етіп жану температурасы саналады. Қоюлығы битумдағы қабаттар 

ішіндегі тҥйіршіктердің ӛзара қозғалысында кӛрсететін кедергісін сипаттайды. Битумдардың кӛбінде 

қоюлықтары тҧрақты болмайды; ығыстыру кернеуі немесе деформациялық жылдамдық градиенті ӛскен сайын 

қоюлығы азая тҥседі. Сондықтан, тҥсірілетін кҥш мӛлшеріне байланыссыз қоюлығы нағыз немесе ньютондық 

болып саналатын идеалдық сҧйық денеге битумдарды жатқызуға болмайды. Тек қана жоғары температурада, 

қашан битумның мицеллярлық структурасы жылылық қозғалыстың кинетикалык энергиясы арқасында толық 

бҧзылар дерліктей болғанда, немесе структурасы толықтай механикалық бҧзылуына сэйкес келетіндей, 

ығыстыру кернеулерінде жэне деформациялық жылдамдық градиенттерінде битумдар нағыз қоюлығы бар 

сҧйықтарға кӛше алады. Сонда иненің битумға батуы неғҧрлым терең болса, соғҧрлым оның қоюлығы аз 

болғанын кӛрсетеді. 

Структуралық қоюлығын ӛлшеу ҥшін тҥрлі аспаптар қолданылады. Кейбір аспаптар қоюлықты 

абсолюттік бірліктерде (пуаздарда) ӛлшеуге мҥмкіншілік береді, екіншілері бҧл сипаттамаларды шартты 

белгілермен багалауға мҥмкіндік тудырады. Битумдарды сынау тҥрлі МСТ бойынша қоюлығын, дҧрыстау 

айтқанда аққыштылығын, яғни қоюлыққа кері мӛлшерін, пенетрометр деп аталатын ӛлшеу аспабында белгілі 

бір кҥшпен жэне температурада сыналатын битумға инені батыру арқылы анықтайды. Сонда иненің битумға 

батуы неғҧрлым терең болса, соғҧрлым оның қоюлығы аз болғанын кӛрсетеді. 

Иленгіштік созымталдық битумдардың маңызды қасиеті болып табылады. Майлар мӛлшері кӛбейген 

сайын, температура кӛтерілген сайын және кҥш эсері ҧзақтаған сайын битумдардың созымталдығы жоғарылай 

тҥседі. Оны тоқтатқанда, олардың тӛмендеуін анықтап бағалауға мҥмкіндік беретін аспаптар кӛмегімен 

зерттейді. 

Стандарт бойынша, битумдардың иленгіштігін (созымталдығын) шартты тҥрде олардың созылғыштығы 

бойынша сипаттайды. Оны, дуктилометр деп аталатын аспап кӛмегімен 8 пішінді берілген ҥлгіні ҥзілгенше 

созу арқылы, ҧзару ҧзындыгын сантиметрмен ӛлшеп анықтайды. 

Әдетте, битумның созылғыштығы ондағы смолалардың кӛбеюіне сәйкес жоғарылайды. Тӛмен 

температураларда битумдар созылғыштығын (созымталдығын) сақтағаны маңызды қасиет, сондықтан да оның 

созылғыштығын екі температуралық мӛлшерде + 25 және 0 С шамасында анықтайды.  

Жұмсарту температурасын «сақина және шар» деп аталатын стандартық аспапта анықтайды. 

Битумның бҧл қасиетін оны біртіндеп қыздырғанда стандарттық сақинадағы битум қабаты жҧмсарып ҥстіндегі 

бос жатқан металл шаригінің салмағымен созыла деформацияланып - жоғарғы ӛрешеден (полкадан) тӛменгісіне 

тҥскен сәттегі температура шамасымен сипаттайды. Битумның қоюлығы жоғарылаумен, оның жҧмсарту 

температурасы да кӛтеріледі, ал созылғыштығы, әдетте, тӛмендейді.  

Омыртқылық температурасы деп битумның арнайы аспаптың жез (латунь) табақшасына жағылған 

жҧқа қабатын игенде жарық бірінші рет пайда болгандағы температураны айтады. 

Битумның лап ету температурасы оны қазанда қыздырған кездегі от қауіптілігін сипаттайды. Лап 

етіп тҧтану температурасын стандартты аспап кӛмегімен анықтайды, яғни битумды қыздыру процесінде кезекті 

рет отты оған жақындата бергенде тигельдегі битумнан бӛлініп шьіққан будың лап етіп тҧтанатын сәтіндегі 



233 

 

битум температурасымен бағалайды. Әдетте қою және қатты битумдардың лап ету температурасы 200°С 

аспайды. Битумдардың негізгі кемістіктеріне ең аддымең қою битумдардың аяз мезгілінде 

омырткылықтарының жоғары болатындығы жатады. Айыру (изоляциялау) ҥшін арналған битумдарды 

резиналар қосу арқылы сапасын жақсартуға болады. Мҧндай битумдардың созымталдығы, серпінділігі, 

температураға тҧрақтылығы, аязға тӛзімділігі жоғары болады және «ескіру» мезгілі баяу келеді. 

Битумдар қасиеттерінің кӛрсеткіштері жиынтығы олардың маркаларын сипаттайды, яғни маркаларын 

тағайындауға негіз болады. Сонымен, битумдар маркасы қолдануларына байланысты белгілі техникалық 

талаптарды қамтамасыз етуі керек. Мысалы, ӛндірісте кеңінен қолданатын мҧнайлық битумдар қҧрылыстық, 

жамылтқылық және жолдық болып бӛлінеді, ал басты қасиеттері боиынша -маркаларға жіктеледі. (кесте 1). 

Битум маркаларындағы цифралар иненің битумға бату тереңдіктерінің мҥмкіндік ауытқу шектері. 

Сондай-ақ, тағы ҥш кластағы сҧйық жол битумдары шығарылады: ТҚ – тез қоюланғыш; ОК - орташа 

жылдамдықпен қоюланғыш жэне БҚ - баяу қоюланғыш сҧйық битумдар. Бҧлардың қҧрамында «сҧйықтатқыш» 

болатындықтан, қоюлықтары тӛмен, яғни сҧйық консистенциялы болады, сондықтан, оларды қҧрылыста сҧйык 

қалпында немесе шамалы қыздырган (50-КЮ°С дейін) кҥйінде қолдана береді. Сҧйық битумдардың маңызды 

қасиеттеріне қоюлығы, фракциялык қҧрамдары және лап етіп жанулары жатады. 

Кесте 1 – Ӛндірісте кеңінен қолданатын мҧнайлық битумдардың басты қасиеттері бойынша -маркаларға 

жіктелуі  

 

Маркасы Температура 25
0
С 

иненің бату тереңдігі, 

0,1 мм 

Температура 25
0
С 

созылымдығы см, кем 

дегенде 

Температура 
0
С кем 

емес 

1 2 3 4 5 

Қҧрылыстық мҧнайлық битумдар 

БМ - 50/50 41÷60 40 50 220 

БМ – 70/30 21÷10 3 70 230 

БМ 90/10 5÷10 1 90 240 

Жамытқылық (кровельдік) мҧнайлық битумдар 

БМЖ – 45/180 140÷220 Нормаланбайды 40÷50 240 

БМК – 90/40 35÷45 -//- 85÷95 240 

БМК – 90/30 25÷35 -//- 85÷95 240 

Жолдық мҧнайлық битумдар 

БМЖ - 220/300 120-200 100 25  

БМЖ – 130/200 80-120 60 40  

БМЖ – 90/130 80-120 60 45  

БМЖ – 60/90 40-80 40 45  

БМЖ – 40-60 40-80 40 50  

 

Айыру (изоляциялау) ҥшін арналған битумдарды резиналар қосу арқылы сапасын жақсартуға болады. 

Мҧндай битумдардың созымталдығы, серпінділігі, температураға тҧрақтылығы, аязға тӛзімділігі жоғары 

болады және «ескіру» мезгілі баяу келеді. 

Битумдар қасиеттерінің кӛрсеткіштері жиынтығы олардың маркаларын сипаттайды, яғни маркаларын 

тағайындауға негіз болады. Сонымен, битумдар маркасы қолдануларына байланысты белгілі техникалық 

талаптарды қамтамасыз етуі керек. Мысалы, ӛндірісте кеңінен қолданатын мҧнайлық битумдар қҧрылыстық, 

жамылтқылық жэне жолдық болып бӛлінеді, ал басты қасиеттері бойынша -маокалаоға жіктеледі. (кесте 1). 

Битум маркаларындағы цифралар иненің битумға ену терендіктерінің мҥмкіндік ауытқу шектері. 

Сондай-ақ, тағы ҥш кластағы сҧйық жол битумдары шығарылады: ТҚ - тез қоюланғыш; ОК - орташа 

жылдамдықпен қоюланғыш жэне БҚ - баяу қоюланғыш сҧйық битумдар. Бҧлардың қҧрамында «сҧйықтатқыш» 

болатындықтан, қоюлықтары тӛмен, яғни сҧйық консистенциялы болады, сондықтан, оларды қҧрылыста сҧйык 

қалпында немесе шамалы қыздырған (50-*-60°С дейін) кҥйінде қолдана береді. Сҧйық битумдардың маңызды 

қасиеттеріне қоюлығы, фракциялык қҧрамдары және лап етіп жанулары жатады. 

Сҧйық битумдар қоюлығын стандарттық вискозиметрмен анықтап, белгілі бір температурада жэне 

аспаптың берілген тесік диаметрінде 50 мл саналатын битумның ағып шығуына кеткен уақытымен (сек) 

бағалайды. 

Әдетте, битумдар қоюлығын ағызу тесігінің диаметрі 5 мм аспап кӛмегімен сыналатын битум 

температурасын 60 
о
С жеткізе қыздырып барып анықтайды. 

Жалпы битум қҧрылыста, жол салуда қолданылатын ең әмбебап материалдардың бірі болып табылады. 

Оның әртҥрлі елдерде қолданылуы ҥздіксіз ӛсіп келеді. Әртҥрлі мҧнай ӛнімдерінің кӛп мӛлшерінде битумдар 

кӛлем бойынша сондай – ақ ӛнім ассортименті бойынша да негізгі орынды алады. Битумның 70 – ке жуық 

маркалары шығарылады. Біздің елімізде шығарылатын битумның 90% – ның бәрі мҧнай ӛндеу зауыттарында 

ӛндіріледі, бірақ сонымен бірге олардың кәсіпорындық – тҧтынушылықтағы (асфальт – бетондық, 

картонрубероидтық және т.б. қҧрылыстық кәсіпорындар) олардың ӛндірісі айтарлықтай ӛсіп келеді. 
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ТОТЫҚТЫРУ АРҚЫЛЫ ЖОЛ БИТУМЫН АЛУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Тілеумҧратова А.Ж., Сҧлтанмҧратова З.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ел экономикасының дамуына әсер ететін факторлардың бірі - жол. Қазір кезде жолға деген кӛзқарас 

дҧрыс жолға қойылған. Жол тек қана қатынас, қазба байлықты сыртқа шығару, сауда-саттықты арттыру 

рӛлдерін ғана атқарып отырған жоқ, сонымен қатар қазіргі уақытта мол қаржы табу кӛзі ретінде де 

қарастырылып отыр. 

Зерттеу обьектісі ретінде жол битумын алу ӛндірісін тандалды.  

Жалпы битум қҧрылыста, жол салуда қолданылатын ең әмбебап материалдардың бірі болып табылады. 

Оның әртҥрлі елдерде қолданылуы ҥздіксіз ӛсіп келеді. Әртҥрлі мҧнай ӛнімдерінің кӛп мӛлшерінде битумдар 

кӛлем бойынша сондай – ақ ӛнім ассортименті бойынша да негізгі орынды алады. Битумның 70 – ке жуық 

маркалары шығарылады. Біздің елімізде шығарылатын битумның 90% – ның бәрі мҧнай ӛндеу зауыттарында 

ӛндіріледі, бірақ сонымен бірге олардың кәсіпорындық – тҧтынушылықтағы (асфальт – бетондық, 

картонрубероидтық және т.б. қҧрылыстық кәсіпорындар) олардың ӛндірісі айтарлықтай ӛсіп келеді. 

Битумның негізгі қолданылу саласы жол қҧрылысы болып табылады (90% жуық), біріншіден, мҧнайлық 

битум ең арзан болып келеді және жол салудағы ең тиімді материал. Жол салуда битумның қолданылуы ҧзақ 

мерзімі мен ауа – райына тҧрақтылығын ҥлкен температура интервалында сақтауға тӛзімді жол салуға 

мҥмкіндік береді. 

Жол салуда қолданылатын тҧтқыр битумдар тас материалдар арасын байланыстырғыш ретінде 

қолданылады. Жол тӛсінішінің ҧзақтылығы кӛбіне қолданылатын битум маркасы мен оның қасиетіне 

байланысты. Жолды салу немесе жӛндеу кезінде битум еріткіштермен (керосинді фракция) сҧйылтылуы 

мҥмкін. Битумдардың сҧйылтылуы тез, орташа және жай қататын маркалар деп бӛлінеді. Алдын ала беттік 

ӛндеу ҥшін битумға су мен эмульгаторларды қоса отырып, коллоидтық мельницалар қолданылуымен 

дайындалынатын битумды эмульсиялар пайдалынылады. 

Жол битумының сапасын жол тӛсеніштерімен ҧзақ мерзімділігі аныктайды. Жол тӛсеніштерінде пайда 

болған жарықтар, жҧмыс мерзімінің 85% жоғалғандығын білдіреді. 

Битум алудың бірнеше тәсілдері бар: 

Мҧнай қалдықтарын су буының немесе инертті газдың әсерінен вакуумды айдау арқылы 

концентрациялау арқылы; 

Жоғары температурада ауаның кӛмегімен мҧнай қалдықтарын тотықтыруы; 

Қалдық мҧнайды қалдық ӛнімдермен және дистилляциямен араластыру арқылы; 

Осы кӛрсетілген тәсілдерді біріктіру арқылы алуға болады. 

Неғҧрлым егжей-тегжейлі, гудронды немесе қалдық битумды ауа кӛмегімен тотықтыру қарастырылды. 

Шикізат ретінде гудрон Жанажол кенішінен алынды. Процестің негізгі параметрлері - температура, ауа ағыны 

және қысым. 

Температура неғҧрлым жоғары болса, тотығу процесі соғҧрлым тез ӛтеді, бірақ ӛте жоғары температура 

кезінде, битумда талап етілмейтін сынғыштықты арттыратын карбендер мен карбоидтердің қалыптасуы 

жеделдетіледі. Әдетте температура 250-280°C температурасында сақталады. 

Ауа ағыны неғҧрлым жоғары болса, тотығуға қажетті уақыт аз болады. Егер ауа ағыны тым жоғары 

болса, тотығу колоннасындағы температура рҧқсат етілген температурадан жоғары болуы мҥмкін. Демек, ауа 

ағыны қажетті температураны ҧстап тҧрудың негізгі реттеу параметрі болып табылады. Жалпы ауа шығыны 

шикізаттың химиялық қҧрамы мен алынған битумның сапасына байланысты және 50-ден 400 м
3
/т битумды 

қҧрайды. 

Реакция аймағындағы қысым кҥшейе тҥскенде, процесті кҥшейтеді және тотыққан битумның сапасы 

жақсарады. Атап айтқанда, битумның енуі тҧрақты жҧмсарту температурасында артады. Әдетте қысым 0,3-тен 

0,8 МПа-ға дейін ӛзгереді. 

Тотыққан битумды алудың схемасы тӛмендегі суретте кӛрсетілген. 
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1 – тотығу колоннасы; 2 – буландыру колоннасы (аралық сепаратор); 3 – соляр жинаушы (сепаратор);                  

4 – скруббер; 5 – пеш; 6 – жылуалмастырғыш; 7 – насостар. 

I – гудрон; II – ауамен өнделген тотығудың жеңіл өнімдері; III – буландыруға жіберілген битум; IV – дайын 

битум; V – битум стабилизациясы буы; VI – өнделген ауа; VII – тазартылған өнделген ауа; VIII – таза ауа;             

IX – соляр, X – су; XI – мұнай өнімімен ластанған су; XII – су буы; XII – рециркулят. 

 

Біздің елімізде битум ӛндірісі ҥшін негізгі шикізат - мҧнайды тазартудың қалдық ӛнімдері: гудрон, 

асфальтты дезасфальтизация, мҧнай фракцияларын селективті тазалау сығындылары және т.б. 

Битум бҧрыннан бері ең танымал және маңызды қҧрылыс материалдарының бірі. Елімізде битумға деген 

сҧраныс ӛсіп келеді. Қазақстанда әдебиет кӛздерімен алынған мәліметтер бойынша битум ӛндірісі қаңтар-

маусым айларында 2016 жылдық кезеңімен салыстырғанда артты. Ӛнімнің негізгі бӛлігі ішкі нарыққа 

жеткізілді.Сапалы ӛнім - ӛнімнің барлық сатыларында технологияны қатаң сақтаудың және сапаны бақылау 

жҥйесінің мінсіз жҧмысының нәтижесі болып табылады. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ДОСТОИНТСВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Бузова О.В., Бакбергенова А.А., Тлеуова У.С. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Каталитические процессы занимают в настоящее время одну из главных ролей в нефтепереработке. 

Благодаря катализу ценность продуктов, получаемых из нефти, удалось повысить в несколько раз. Нужно 

отметить, что эта тенденция продолжается и сейчас. В связи с ростом цен на нефть становится чрезвычайно 

важным наиболее полно использовать все ее компоненты и переходить к таким ее источникам, которые 

представляют большие трудности для эксплуатации. Поэтому крайне необходимо повышать степень 

извлечения из нефти ценных продуктов, что может быть достигнуто более широким применением 

совершенных катализаторов. 

Катализаторы крекинга. Как правило, промышленные катализаторы крекинга готовят на основе 

алюмосиликатов с различным соотношением Al2O3 и SiO2. Все катализаторы крекинга характеризуются 

наличием кислотных центров, которые проявляются при высоких температурах и определяют активность 

катализатора. Природные алюмосиликаты не термостабильны и содержат железо, катализирующее 

коксообразование водорода. 

В настоящее время в процессе каталитического крекинга применяются алюмосиликатные 

ультрастабильные цеолитсодержащие микросферические катализаторы, обеспечивающие проведение процесса 

за 5 - 10 с. Создание и применение этих катализаторов позволило увеличить скорость химических реакций, 

имеющих место при каталитическом крекинге, в несколько тысяч раз. До 1970 года время контакта сырья с 
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катализатором в реакторе составляло 12 - 16 мин (43200 - 59000 с), в настоящее время - 5 - 10 с. Это позволило 

уменьшить объем реактора, он превратился фактически в трубу (лифт-реактор), при этом увеличился выход 

высокооктанового компонента товарных бензинов с 32 - 40% масс. до 60 - 65% масс. на сырье.[3] 

Нефтехимический вариант каталитического крекинга, технология которого получила название «глубокий 

каталитический крекинг», является ярким примером процесса интеграции нефтепереработки и нефтехимии. По 

этой технологии целевым продуктом являются легкие олефины С2-С4, выход которых достигает 45-48% (масс.). 

Каталитические композиции для данного процесса должны отличаться повышенной активностью, что 

предполагает включение в состав катализаторов нетрадиционных для крекинга цеолитов и высококислотных 

компонентов нецеолитной структуры. Соответствующие исследования по разработке современного поколения 

катализаторов глубокого крекинга ведутся в ИППУ СО РАН. 

Катализаторы риформинга. Каталитические системы на основе композиции Pt+Sn+Cl/Аl2O3 и 

технологии процесса риформинга с непрерывной регенерацией катализатора обеспечивают очень высокую 

глубину ароматизации углеводородного сырья, которая приближается к термодинамически равновесной. 

Совершенствование промышленных катализаторов риформинга в последние десятилетия осуществляется по 

пути оптимизации физико-химических свойств и модификации химического состава носителя - оксида 

алюминия, преимущественно модификации, а также путем модернизации технологий его производства.[1] 

Высокая стабильность работы катализатора становится главным преимуществом на рынке катализаторов 

риформинга. Показатель стабильности определяется продолжительностью межремонтных пробегов установок 

риформинга, который увеличивался по мере совершенствования технологического оборудования последние 20 

лет с 6 месяцев до 2 лет и имеет тенденцию к дальнейшему росту. К настоящему времен научные основы 

оценки фактической стабильности катализатора еще не разработаны. Можно экспериментально определить с 

помощью различных критериев только относительную стабильность. Корректность такой оценки с точки 

зрения ее объективности для прогноза длительности работы катализатора в промышленных условиях вызывает 

дискуссию. 

Отечественные промышленные катализаторы серий ПР, REF, RU по эксплуатационным характеристикам 

не уступают зарубежным аналогам. Тем не менее увеличение их стабильности остается актуальной 

технологической задачей. 

Катализаторы гидропереработки. Процессы гидропереработки отличаются очень высокой 

производительностью. Их интегральная мощность достигла уровня 2.3 млрд. т/год и составляет почти 60% от 

объема продуктов переработки нефти в мировой экономике. Производство катализаторов гидропереработки 

100 тыс. т/год. Номенклатура их насчитывает более 100 марок. Таким образом, удельный расход катализаторов 

гидропереработки в среднем составляет 40-45 г./т сырья.[2] 

В начале XXI века на основе обобщения данных с работоспособности промышленных катализаторов 

было сделано заключение, что потенциал активности нанесенных систем практически исчерпан. Однако 

недавно были разработаны принципиально новые технологии производства композиций Ni - (Co) - Mo-S, не 

содержащих носителей, основанные на синтезе наноструктур методом смешения (технологии Stars и Nebula). 

Активность катализаторов удалось увеличить в несколько раз. Развитие этого подхода представляется 

перспективным для создания новых поколений катализаторов гидроочистки. обеспечивающих высокую 

(близкую к 100%) конверсию гетероатомных соединений с удалением серы вплоть до следовых количеств. 

Катализаторы изомеризации. Из множества изученных каталитических систем предпочтение отдается 

платиносодержащему (0,3-0,4%) сульфатированному диоксиду циркония. Сильные кислотные (как 

протонодонорные, так и электроноакцепторные) свойства позволяют осуществить целевые реакции в 

термодинамически благоприятной области температур (150-170°С). В этих условиях даже в области высоких 

конверсий н-гексан селективно изомеризуется в диметилбутаны, выход которых за один пробег установки 

достигает 35-40% (масс.). 

Специалистами НПП «Нефтехим» разработан отечественный вариант промышленного катализатора 

марки СИ-2, который по техническому уровню не уступает зарубежным аналогам и уже используется на ряде 

НПЗ. Относительно развития работ по созданию новых, более эффективных катализаторов изомеризации 

можно сказать следующее. 

Конструирование катализатора основывается в большей степени не на синтезе активных структур в 

соответствии с механизмом процесса, а на эмпирическом подходе. Перспективно создание альтернативных 

хлорированному оксиду алюминия катализаторов, работающих при температурах 80-100°С, которые смогут 

обеспечить выход диметилбутанов из н-гексана на уровне 50% и выше.  

Катализаторы алкилирования. Непреодолимым на сегодняшний день препятствием для 

промышленной реализации катализаторов алкилирования остается низкая стабильность твердокислотных 

композиций.  

Рассматривается два подхода к созданию промышленных версий катализаторов алкилирования, как 

вполне реальные. Первый направлен на решение следующих задач: увеличение числа активных центров не 

менее 2 - 10~3 моль/г; достижение высокой степени регенерации - не менее десятков тысяч раз за срок службы 

катализатора. При этом подходе стабильность работы катализатора не является ключевой проблемой. 

Инженерное оформление технологии процесса предусматривает регулирование продолжительности 

реакционного цикла. Параметром регулирования является кратность циркуляции катализатора между 
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реактором и регенератором. На этих принципах фирмой UOP разработан процесс Alkylene, предлагаемый для 

промышленной коммерциализации. .[2] 

Для реализации второго подхода необходимо решить следующие задачи: увеличить время жизни 

единичного активного центра; совместить в одном реакторе процессы алкилирования и селективного 

гидрирования ненасыщенных олигомеров. 

Отмеченные в статье главные особенности катализатора, а именно то, что он как ускоряет химические 

превращения, так и позволяет получить ценные продукты, которые невозможно было бы получить, без 

использования самого катализатора, при этом процессы идут без расхода энергии и практически без расхода 

самого вещества катализатора, что и делает процесс катализа чрезвычайно ценным средством осуществления 

химических превращений в промышленности. 
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МҦНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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Рынок жағдайында экономиканың барлық салалары маркетингтік қатынастар негізінде әрекет етеді, ол 

маркетинг ҧйымдастыру және басқару әдісі ретінде кәсіпорындарға рыноктық конъюнктураның ауыспалы 

жағдайларына сәйкес ӛндірістік-ӛткізу қызметтерін икемді реттеуге мҥмкіндік беретін мҧнай ӛндірісі, қызмет 

етуі стратегиясын анықтайды. Алайда маркетингті практикалық игеру, оны шаруашылық қызметіне енгізу - 

мҧнайгаз сферасындағы қызметтің бҧл тҥрінің дамуы мен қалыптасуы бойынша нақты ҧсыныстарды жасауды 

талап ететін кҥрделі процесс. Біздің пікірімізше, мҧнай және газ саласының біздің Республикамыздың 

әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартудағы маңызды басымдылықтардың бірі екендігін ескере отырып, 

оның тиімділігін кӛтеруге басымдық беретін маркетингтің бастапқы кезеңіне тірек жасау қажет етіледі. 

Маркетинг кәсіпорынның қызмет ету жағдайының тҥріне байланысты, оның қолданылу мҥмкіндіктері 

мен тәсілдеріне қарай ерекшеленеді. 

Мҧнайгаз секторындағы маркетингтің ерекшелігі ӛзіндік сипатымен анықталады. Бҧл ерекшеліктердің 

біріншісі ӛндірістің негізгі кӛзі - мҧнай шикізаты. Басқа салаларға қарағанда мҧнай мҧнда ӛндірістің кӛзі 

ретінде кӛрінеді. Сондай-ақ бҧл қазіргі таңда  қоғамның барлық тіршілік қызметінің негізі және бастапқы 

шарты. Қазақстан жеріндегі мҧнай ӛндіруші және ӛңдеуші компанияларға иелік ету мен шаруашылық 

жҥргізудің қандай да тәртібін белгілеуге мемлекет ылғи да қатысып отырды. Қазақстан Республикасында  

шаруашылық жҥргізу мен меншіктің алуан формаларына негізделген мҧнайды пайдалану мен оны ҧтымды 

игеру мен жаңа технологияларды қолданудың жаңа тәртібі қалыптасуда. Ал бҧл кӛмірсутек ресурстарын тиімді 

және ҧқыпты пайдалану, озық жаңа заманға сай, ӛнімділігі жоғары жабдықтарды игеруді тиянақты талап етеді. 

Сондықтан да ол мемлекеттік реттеу және қолдау мен бірге мҧнай ӛндіруші кәсіпорынның маңызды объектісі 

болып табылады.  

Маркетинг мҧнай шикізатын іздеу, барлау жҧмыстарының жҥргізілу барысында стратегиялық маңызы 

зор кен орындары мен кеніштерді айқындау әрекетінде мҧнай нарығындағы ҧтымды сегменттің таңдалуына 

маркетингтік зерттеулер жоспарлау, болжау және бақылау, сонымен қатар, кәсіпорынға арналған жалпы 

басқару тәрізді жекелеген қызметтері бойынша маркетингті жҥзеге асыру тиімділігімен ерекшеленеді.  

Екінші ерекшелігі - мҧнай шикізатын ӛндірудегі ӛндірістің жҥйелі іске қосылып, ӛнімділігі жоғары 

технология мен техникалардың қолданылып, сапалы ӛнімнің ӛндірілуіне қажетті кӛлемде таза ӛнім ӛндірудің 

мҥмкіндіктерін арттырудағы тиімді маркетингтік саясаттың қолданылуында. Ол ӛндірілетін және ӛндірілген 

ӛнімді жаратуда рыноктық жағдайды бағалау стратегиясы, әдістері, тәсілдері мен соған тең маркетингтік 

саясаттарды қолдану арқылы жҥзеге асырылады. Қазіргі кезеңдегі тиімді маркетингтік саясат-қосымша пайда 

алудың неғҧрлым сенімді және қайтарымды жолдарының бірі. Сондықтан мҧндай саясатты жасау – мҧнай 

компанияларында қҧрылымдық рационализациялаудың ӛзекті проблемасы. Ҥшінші ерекшелігі-ӛндірілген 

мҧнай шикізатын ӛңдеу арқылы мҧнай ӛнімдерінің ассортиментін мейлінше кеңейтуде маркетингтік 

қызметтерді қолдану қажеттілігінің кезек кҥттірмейтіндігі. Ол қызметтер сегменттеу, бағаны теңестіру, тӛлем 

қабілеті сҧранысын зерттеу, тҥпкі мҧнай ӛнімдері нарығында әрекеттердің табыстылығына әртҥрлі 

факторлардың әсері саласында жҥзеге асырылады. 

Мҧнай компанияларының міндеті-бҧл қҧрамдарды жедел игеріп, оларды ҧзақ мерзімді жоспарлау мен 

ағымдағы қызмет практикасына енгізу. Қазірдің ӛзінде кӛптеген мҧнай компаниялары мҧнай және мҧнай 

ӛнімдерінің аймақтағы сияқты әлемдік рыноктардағы бәсекелес кҥштер деңгейі мен нарық сипаттамаларын, 

мҧнай ӛнімдер бағасы, ҧсыныс пен сҧраныстың жҥйені талдау мәліметтерін пайдаланады. Бҧл компанияның 

нашар игерілген рыноктардағы қызметтерін белсендірек жҥргізуге, тӛлем қабілеті сҧранысын ынталандыра 
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отырып, баға саласында икемді маркетингтік стратегияны жҥргізуге, сҧраныс пен сату деңгейін реттей отырып, 

ӛнімдерін тиеу, тасымалдау және сақтау жҥйесін жетілдіруге, несиелендіру схемасын, ӛнімдер ҥшін тӛлемді, 

тапсырыстар жҥйесін, т.б. жетілдіруге мҥмкіндік береді. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі мҧнай ӛндіруші 

компаниялардың санының тҧрақты ҧлғаюына бағытталып, олармен тығыз байланыс орнату жӛнінде қамқорлық 

жасауы тиіс. 

Рыноктық механизмдер мен заңдардың дамуы мен мҧнай және мҧнай ӛнімдері рыногында Қазақстандық 

және шетелдік компаниялар тарапынан бәсекелестің кҥшеюі байқалады. Компаниялар мҧнай ӛнімдерін 

қамтамасыз ететін кәсіпорындарды орналастырудың дәстҥрлі ӛңірлерінде ӛз позицияларын нығайту ҥшін де, 

сондай-ақ әлеуметті жоғары табысты жаңа аймақтарға шығу ҥшін де маркетингтің ойластырылған және 

мейлінше агрессивті саясатын жҥргізуі тиіс.  

Кӛптеген компанияларда маркетингтің жеткіліксіз даму жҥйесі әлемдік нарықтағы жағдайдың  ӛзгерісіне 

назар салып отырудың баяулауын, соның салдарынан жоғалту мен елеулі пайдадан қағылуды тудырады. 

Бірқатар компаниялар ӛз қҧрылымдарында маркетингтік саясатты жҥргізуге жауапты арнаулы 

бӛлімшелер қҧрыпта ҥлгерді, алайда мҧндай саясатты жҥргізу қҧралдары әзірге әлсіз қамтылған, сондықтан да 

олардың қызметінің рыноктық бағдарламалары басқару жҥйесінде әлсіз буын болып қала беруде. Осыдан келіп 

ӛткізу ауқымы мен баға беру кӛрсеткіштері деңгейіндегі жоғалтулар, ӛткізу жҥйесінің дамуымен оны 

кеңейтудің айқын стратегиясының болмауы, рынок контрагенттерімен ӛзара әрекетінің формаларының тар аяда 

қалуы (мысалы, тиімді франчайзингтік технологияны нашар пайдалану), аймақтық сабақтас кәсіпорындар 

қуатын жеткіліксіз пайдалану амалсыз орын алады. 

Бҧған маркетингтік қҧрылымды жасақтауға соншалықты мҥдделі емес сабақтас кәсіпорындардың 

салғырт қарауы салдарынан, рыноктық конъюнктура ӛзгерістеріне теңбе-тең ыңғайласуға жағдайы жоқ 

компаниялар деңгейінде баға қҧрылымы жҥйесіндегі жеткіліксіз икемділікті де қосуға болады. 

Қалыптасқан жағдайда компания пайдасының тҧрақты ӛсіміне жету мақсатында маркетинг саясатын 

белсенді жҥргізу мен жетілдіру қажет. Бҧл міндеттерді шешу ӛндірістік-ӛткізу қызметі мен мҧнай, газ және 

оларды ӛңдеу ӛнімдері рыноктың нақты жағдайларын ҥйлестіру және байланыстыратын болады. 

Мҧнайгаз компанияларының маркетингтік саясатты дамытудың негізгі бағыттары мен қҧралдарын 

тҧжырымдайық: 

Жҧмыс істеп тҧрған рыноктағы операцияларды интенсификациялау секілді ӛткізудің жаңа рыноктарына 

ену жолымен ӛткізу рыноктарына компаниялардың барлық деңгейде бағыт ҧстау. 

Әлемдік рыноктарға бәсекелестік кҥрес әдістерін игеру мен мҧнай-газ бизнесін ғаламдануға бағытталған 

маркетингтің стратегиялық формаларына ӛту. Мҧндай ӛтпелілік рынокты тиімді болжамдау, оның элементтерін 

белгілі жҥйемен талдау (бірінші кезекте мҧнай және газ рыноктары негізгі агенттерінің модельдері) әдістері 

неғҧрлым шешуші рольге ие болатын компаниялардың ҧзақ мерзімді саясатын қалыптастыру принциптері 

ӛзгерістері мен стратегиялық маркетинг саласындағы шешімдердің биосаяси салдары талдауларын 

қарастырады. 

Компаниялардың бәсекелестік басымдықты кӛрсеткіштері, рыноктық ортаның негізгі индикаторларының 

(сҧраныс, ҧсыныс, баға және басқалары деңгейі) қозғалысы мониторингін ӛткізу. 

Ӛндірістік-ӛткізу тізбегінің әрбір кезекті буыны дербес тҧтынушы ретінде қарастырылатын 

стратифицирленген маркетингтік модельдің дамуы. Мҧндай жҥйені енгізу шетелдік мҧнайгаз 

компанияларының практикасында кеңінен қолданылатын ішкі есепті (трансфертті) бағалардың негізделген 

жҥйесінің жасалуын талап етеді. 

Рыноктық конъюнктура ӛзгерістері жедел сезіну және тҧтынушылар сҧранысына жеңіл бейімделу 

мақсатымен резерв жасаудың қажетті жҥйелерін қарастыратын, нақты рыноктық процестерге бара-бар 

маркетингтің икемді қҧрылымын қалыптастыру. Мҧнда компания қызметі табыстылығының ӛлшемі болып, ол 

бақылайтын рынок ҥлесі мен осы рыноктардағы оның позициясының тҧрақтылық деңгейі саналады. 

Маркетингтік стратегия компанияның негізгі бӛлімшелерінің теңестірілген даму шарттарынан туындауы 

тиіс. Сондықтан ол екі негізгі бағыт бойынша ойластырылған пропорциялардың сақталуын қарастырады: 

компанияның қолданыстағы ӛткізу рыноктарын нығайту және жаңасын жеңіп алу тҧрғысынан стратегиялық 

сипатқа ие жобаларды ӛткізуге бағытталған заем ресурстарын ҧлғайту және ӛз қаржыларын ірілей 

ассигнациялау есебінен барлау, ӛндіру, тасымалдау, мҧнай ӛңдеу және ӛткізу саласында қызметті ҧлғайту мен 

аз мӛлшердегі ассигнация есебінен қолданыстағы ӛндірістік қуаттарды ҧстау.  

 

Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., аға оқытушы Басшиева Ж.К. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Тӛрехан Е. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Западно-Казахстанский регион, ввиду бурного экономического роста, связанного с освоением 

богатейших залежей минеральных углеводородных ресурсов, имеет также ряд проблем, связанных с развитием 

транспортной инфраструктуры. 
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Общая длина автомобильных дорог в Казахстане составляет около 176,2 тыс. км. Из них, более 96,5 тыс. 

км дороги общего пользования; 23,7 тыс.км - дороги республиканского значения; 72,8 тыс. км – дороги 

местного назначения. Перевозка грузов автомобильным транспортом 3,2 млрд. тонн – обьем грузов 

перевезенных автомобильный транспортом (рост на 0,2%), грузооборот – 160,8 млрд.ткм - грузооборот (рост на 

0,9%); 

Отметим для сравнения, что в Актюбинской области Западного региона общая протяженность дорог 

составляет 6553 км, в том числе 1894 км республиканского и 3602 км автодорог местного назначения. По 

территории области проходят участки автодорог республиканского значения: Самара-Шымкент, Актобе - 

Астрахань, Актобе - Орск, Актобе – Оренбург.  

По территории Республики Казахстан проходит международных автотранспортный магистраль 

«Западная Европа – Западный Китай». Общая протяжѐнность дороги составит 8445 км, из них 2787 км по 

территории Казахстана (по Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и 

Алматинской областями). 

Согласно поручению Главы государства в рамках программы «Нҧрлы Жол» в регионе реализуется 

крупный проект по реконструкции автодороги «Актобе-Атырау» протяженностью 500 км. В последний раз 

данный участок ремонтировался более 50 лет назад. По данным Комитета автомобильных дорог Министерства 

по инвестициям и развитию РК к реконструкции участков «Актобе - Атырау» будут привлечены средства 

займов международных финансовых институтов, таких как, Азиатский банк развития и Исламский банк 

развития. Завершение проекта запланировано на 2020 год [1]. 

В настоящее время реализуется программа реабилитация дорог с приближением их эксплуатационных 

параметров к требованиям международных стандартов, с расширением транспортной инфраструктуры региона, 

созданием современных дорожных сооружений, предприятий сервисного типа на трассах автодорог.  

Это тем более важно в условиях, кода Европейских странах сложились транспортные коридоры, 

ориентированные на страны азиатского континента. В перспективе Западный Казахстан будет одним из 

важнейших участков глобальной логистической системы по организации транспортных процессов. В регионе, 

имеющем богатые сырьевые запасы и потенциал, в последние годы наблюдается рост уровня автомобилизации. 

Например, в Актюбинской области с населением 854 520 человек, число автомобилей составляет 152,1 тыс. 

единиц различных типов, принадлежащих различными формами собственности: государственной, частной, 

личной, других государств. Уровень автомобилизации в регионе 178, этот же показатель по республике 

составляет 240 автомобилей на 1000 жителей. Отметим что число автомобилей за последние 5 лет в стране 

возросло с 2,5 до 4,1 млн.  

Положительная динамика роста числа автомобилей, как показывает опыт высокоразвитых стран, 

сопровождается ростом негативных факторов, таких, как увеличение интенсивности движения, резкое 

снижение пропускной способности улично-дорожной сети, значительный рост отрицательного экологического 

воздействия на окружающую среду, увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах и 

магистралях и др.  

В настоящее время совместными усилиями ученых и специалистов производства, накоплен обширный 

материал по изучению данного вопроса, систематизации данных и разработке мероприятий по устранению 

указанных всех отрицательных факторов [2]. 

Имеющийся состав автомобильного парка отличают раздробленность подвижного состава среди 

владельцев разных форм собственности и вызванный этим низкий уровень эксплуатации автомобильного 

парка. Характерен следующий факт: области личной собственности граждан сосредоточенно 83% 

транспортных средств, в государственной собственности- 3,5%, в частной собственности – 13,2% и 

собственность других государств – 0,02%. Для указанного состава парка: 

-коэффициент использования парка – 0,42; 

-коэффициент использования пробега – 0,43; 

-расходы на эксплуатацию- 2930180 тыс. тг. 

-доходы от эксплуатации-726774 тыс.тг   

Подобные низкие показатели использования парка требуют совершенствования организации работ по 

эффективной эксплуатации  автопарка.  

Анализ состояния эксплуатации подвижного состава на примере предприятий Актюбинской области 

показал, что основные меры по повышению эффективности использования автопарка заключаются в 

следующем: 

- в организации централизованного руководства, совершенствование нормативно-правовой базы 

взаимодействия автопредприятий различных форм собственности при организации транспортного процесса; 

- улучшение и обновление материально-технической базы предприятий сервисного обслуживания, 

ремонта, эксплуатации подвижного состава автотранспортных средств; 

- совершенствование системы организации грузовых и пассажирских перевозок путем оптимизации 

маршрутов, совершенствование организации дорожного движение, структурной реорганизации транспортных 

средств для пассажирских перевозок, внедрение в производство принципов транспортной логистики [3].  

- Организация централизованного материально-технического снабжения автопредприятий региона, 

например, по типу технопарков, лизинга и др. современных форм. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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На основании приведенных данных заключаем, что необходимо проведение комплексных исследовании 

по изучению состояния автотранспортного комплексе в регионе с целью рациональной эксплуатации 

имеющегося подвижного состава, оптимизации структурного состава транспортных средств, рациональной 

организации перевозочного процесса в целом. 
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МЕТАЛДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОСЫЛЫСТАРЫН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Тҥлкібай П. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Президентіміз Н.Ә.Назарбаев 2007 жылғы халыққа жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның 

бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін аса маңызды қҧралдардың бірі. Бізге 

экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жҥйесі қажет» - деп 

атап кӛрсетті. Болашақ ҧрпақты жан-жақты жетілдіретін, бәсекеге тӛтеп беруге қабілетті, сапалы адам етіп 

тәрбиелейтін білім беру жҥйесін қҧру-дҥние жҥзінің кӛп еліне ортақ мәселе.  

Дамыған қоғам сияқты біздің елімізде де ҧрпаққа білім беру саласында тҥбегейлі ӛзгерістер жасалуда. Ең 

бастысы - әлемдік білім беру кеңістігіне ӛту мақсатындағы алғашқы қадамдар. Қай заманда да, қандай реформа 

болсын білім беру, адамның жеке тҧлғасын қалыптастыру басты назарда тҧрады. Білімге білімділік, 

дҥниетанымдылық және жетілдіру қажеттілігі туындады. Себебі қоғамдағы қайта қҧрулар, экономиканы 

дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды 

дамуы білім беруге қойылатын талаптарды тҥбегейлі ӛзгертті.  

Бҥгінгі таңда алдыңғы қатарлы елдердің барлығы оқуға жалпы білім берудегі жаңа жҥйені ҧсына 

отырып, жеке тҧлғаны қалыптастырудағы мҥмкіндіктерін, жолдарын іздеп, зерттеп, оны ҧтымды тҥрде білім 

беруге енгізу кӛкейтесті мәселеге айналып отыр.  

Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – оқушының тҧлғалық дамуына бағытталған жаңа 

оқыту технологияларын кеңірек қолдануы [1]. 

Мектепте химия пәнін оқытуда қолданылатын тиімді технологиялар – интегративті оқыту технологиясы, 

кіріктіре оқыту технологиясы және т.б. Бҧл технологияларды қолдана отырып сабақ жҥргізу оқушылардың 

білімін шыңдай тҥседі.  

Интегративті оқыту технологиясына байланысты 9-сыныпқа арналған ―Шойын мен болат‖ 

тақырыбында дәріс сабақ ӛткізілген. 

Сабақ мақсаты: Темірдің аса бағалы ӛнімдері оның қҧймалары шойын мен болат туралы айта отырып, 

оқушылардың білімдерін арттыру. 

Ҥйге берілген сҧрақтар: 

Темірдің табиғатта кездесетін жерлері. 

Дҥние жҥзіндегі темірдің қоры қанша? 

Темірдің маңызды ӛнеркәсіптік кендері? 

Адам ағзасындағы темірдің рӛлі? 

Темірдің таттануының реакциясы. 

Жаңа сабаққа кең ауқымда тҥсінік берілген. Жаңа алған білімді бекіту (деңгейлік тапсырмалар орындау). 

Оқушылардың жалпы металдар тақырыбынан алған білімдерін қысқаша тексеру ҥшін сӛзжҧмбақ берілген. 

Қазіргі кезде техникада және тҧрмыста қолданылатын металл. 

ХІХ аяғында кҥмістен 300 есе қымбат болған қай металл? 

Магниттік қасиеті бар металл. 

900-ге жуық полиметалл табылған кенді аймақ. 

Сҥйек қҧрамындағы элемент. 

Қандай металдар керосин астында сақталады? 

Шойын ӛндіретін пеш. 

Қазақстанның қазба байлықтарының картасын жасаған кім? 

Қазақстандағы қара металлургияның ең ірі кәсіпорны. 

Бҧдан кейін қысқаша білімдерін тексеру жҧмысын алған. 

Шойын мен болаттың басты айырмашылықтары қандай? 

Болаттың қандай қасиеттері бар? Олар қайда жҧмсалады? 

Ҥйге тапсырма берілген, сабақ қорытындысы шығарылған. Бҧл технологияны тиімділігі – оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығын арттырып, химия пәнінен білім ӛрісін кеңейтеді [2]. 
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«Темірдің атом құрылысы, физикалық және химиялық қасиеттері» тақырыбындағы кіріктірілген 

сабақ. Жас ҧрпаққа дҥниенің біртҧтас бейнесін беруде пәнді басқа пәндермен кіріктіре оқыту тиімді 

ҧйымдастырудың қҧралы болып саналады.  

Кіріктірілген сабақ дегеніміз қандай сабақ? Стандартты емес сабақтарға: пікірталас-сабақ, форум-сабақ, 

әңгімелесу сабағы және т.б. жатады. Кіріктірілген сабақ та стандартты емес сабаққа жатады. Бҧл термин 

педагогикалық жазбаларда 80-жылдардың соңында пайда болды. 

Химияны кіріктірілген оқыту деп бҧрын бӛлінген бір және әртҥрлі компоненттерді (мақсаттары, 

мазмҧны, әдістері, қҧралдары, технологиялары, шарттары) біртҧтас білім беруге біріктіруді айтады. 

Кіріктірілген сабақтың қҧрылымы әдеттегі сабақтардан келесі негізгі айырмашылықтармен 

ерекшеленеді: 

Оқу материалының нақтылығымен, тҧтастылығымен, ықшамдылығы; 

Сабақтың әрбір бӛлімінде кіріктірілетін пәндердің логикалығы мен бірізділігі; 

Сабақта қолданылатын оқу материалының ҥлкен ақпараттық кӛлемділігі. 

10-сыныптың кіріктірілген сабағын қарастырайық. Сабақ тақырыбы: Темір, атом қҧрылысы, физикалық 

және химиялық қасиеттері. Сабақ мақсаты: Темір, оның қосылыстары, қолданылуы, маңызы жӛнінде білімдерін 

кеңейту. Сабақ химия, физика, биология, әдебиет, география және тарихпен кіріктіріле ӛтілген. 

Қорытынды сҧрақтар:  

Темір адам ағзасында ... ... жасушалар қҧрамында болады. 

Темір табиғатта ... ... тҥрінде кездеседі. 

Темір периодтық жҥйеде ... тҧрады. 

Темір адам ағзасында жеткіліксіз болса, ... ауруға душар болады. 

Темір жеңіл .... ҧшырайды. 

Темір жеміс-жидектердің ... қҧрамында болады. 

Дҧрыс жауапты тап. 

Ӛнеркәсіпте темірді оның оксидтерінен қай заттардың кӛмегімен тотықсыздандырып алады? А) Н2Al, 

Ә)Н2О, Б) Н2S, В) С, О3, Г) Н2Si 

Сҧйытылған кҥкірт қышқылымен әрекеттесіп сутегін ығыстыратын металдарды кӛрсет. А) Cu, Fe. Ә) Fe, 

Ca. Б) Fe, Hg. В) Au, Cu. Г) Sn, Cu. 

Қай қышқылдармен әрекеттескенде темір енжарланады? А) H2SO4(конц) Ә) HCl Б) HNO3(сҧйық)  В) H3PO4  Г) 

H2SO4(сҧйық) 

Ҥйге тапсырма.  §7,4 оқып келу.  

Кіріктірілген сабақтар оқушылардың ӛз әлеуетін дамытады, коммуникативтік, ойлау, логикалық 

мҥмкіншіліктерін дамытуға, себеп-салдарлық байланыстарды табуға және ҧғынуға, қоршаған ортаның 

болмысын біртҧтас кӛруге, оны белсенді тануға тҥрткі болады [3]. 

Қазіргі таңда әрбір білім алушыға жеке тҧлға ретінде қарап, оның ӛзіне тән санасы, еркі, ӛзіндік іс-әрекет 

жасай алатын ортасы бар екенін ескере отырып, оның білімге, ғылымға деген ынтасын арттыру, ақыл-ой 

қабілетін, диалектикалық дҥниетанымын, ӛмірлік мақсат – мҥддесін айқындауға, жеке басының қасиеттерін 

дамытып, қоғам талабына сай іске асыруға ықпал ету оқу-тәрбие процесінің негізгі арқауы болып табылады. 

Білімдендіру процесін жаңа технологиялық деңгейге кӛтеру оқушылардың білім сапасын арттыруға және 

олардың ӛз бетінше жҧмыс істеуіне едәуір кӛмектеседі. 

Қолданылған әдебеттер 
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2. Қҧрманәлиев М. Жалғасбаева Ә. «Интегративті оқыту технологиясы». Химия мектепте.-Алматы, 

2010/2 

3. Сәдуақасқызы К. Сағынбаева М. «Темірдің атом қҧрылысы, физикалық және химиялық қасиеттері 

тақырыбындағы кіріктірілген сабақ». Химия мектепте.-Алматы, 2016/3 

 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., доцент Когисов С.М. 

 

 

ПОЛИСТИРОЛДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  ҚОЛДАНЫЛУ ЖОЛДАРЫ 

 

Турымова Г.Х., Байжанов Е.З., Апендина А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі уақытта пластмассаларды қолдану дәрежесі қоғамдағы негізгі кӛрсеткіштердің бірі болып 

саналады. Елдің экономикалық дамуының негізгі кӛзінің бірі - пластмасса ӛндірісі. Пластмасса ӛндірісі 

химиялық ӛнеркәсіптің ӛте тез дамып келе жатқан саласы. Пластмассалардың негізгі бӛлігі - материалға белгілі 

бір қасиет беретін, барлық компоненттерді бір жҥйеде байланыстыратын полимерлер болып 

табылады.Полимерлерге полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол жатады. 

Қoлдaнылaтын бapлық пoлимep мaтepиaлдapын тӛpт типкe бӛлyгe бoлaды: 

1. Плacтмaccaлap. Ҥзілy бepіктігі 50-дeн 2000 кг/cм2 жәнe ҥзілy кeзіндeгі caлыcтыpмaлы ҧзapyы 100%-

тeн acпaйтын, әдeттe, қaтты зaттap. 
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2. Элacтoмepлepгe – кayчyк, peзіңкe жәнe кeйбіp oлapғa тyыc мaтepиaлдap жaтaды. Oлap 500 %-кe 

жeтeтін ҥлкeн қaйтымды дeфopмaцияғa қaбілeтті, яғни жoғapы элacтикaлық қacиeттepмeн cипaттaлaды. 

3. Тaлшықтap мeн жіптep.Бҧлap тaлшықтapдaн жacaғaн мaтaлap мeн тoқылмaғaн мaтaлap. Oлapдың 

бepіктігі, иілгіштігі, қaттылығы мeн кeйдe тығыздықтapы aнизoтpoпты. 

4. Жҧқa қaбықтap, лaктap мeн бoяyлap жәнe тaғы бacқa қopғayшы жәнe cәндeyші жaбылғылap. 

Полистирол – термопласттар тобына жататын, кҥйіне байланысты қатты аморфты 

полимер.Полистиролды стиролдан алады. Ӛндірісте полистиролды ӛлшемі 0,5-5 мм болатын грануламен 

шығарады. Бҧл материалдардың ерекшелектері: бояуға, механикалық ӛңдеуғе оңай және мӛлдір тҥстес болуы. 

Химиялық тҧрғыдан тҧрақты, су ӛткізбейтін, тҥссіз, мӛлдір, хош иісті және хлорланған кӛмірсутектерде, 

эфирлерде ериді. Әлeмдік химиялық нapықты  зepттeyмeн aйнaлыcaтын aмepикaндық  кoмпaнияның Chemical 

Market Associates Inc. (CMAI) мәлімeттepі бoйыншa әлeмдe пoлиcтиpoл қoлдaныcының кӛлeмі жылынa 14,4 млн 

тoннaны  қҧpaйды, coның ішіндe 3,5 млн тoннacы Бaтыc жәнe Шығыc Eypoпaғa кeлeді. 

Полистирол алдымен 1839 жылы Германияда алынды, бірақ оның ӛндірістік ӛнімі стиролды полимерлеу 

арқылы 1920 жылы ғана игерілді.  

Полистиролдан жасалған ӛнімдерді ӛндіру кӛбінесе бҧл материал тҥйіршектелген тҥрде шығарылады. 

Бҧл келешекте ӛнімдердің кең ауқымын жасау ҥшін пайдалануға мҥмкіндік береді.  

Полистиролдың артықшылығы — суға жоғары тҧрақты және қышқылдардың сулы ерітіндісінің, 

сілтілердің және тҧздардың әрекетіне тҧрақты, ӛте жақсы диэлектрлік қасиеттері, қанағаттанарлық  

механикалық қасиеттері, жеңіл боялуы болып келеді.   

Полистиролдың кемшіліктері — кҥн сәулесінің әсерінен ескіруі, жеткіліксіз жылу тҧрақтылығы, ҧрылу 

жҥктердің әсерінен жоғары емес беріктілігі, органикалық еріткіштер әсеріне тҧрақсыз. Оның атмосфераға 

тҧрақтылығы: ашық ауада ол сары тҥске айналады және сынады. 

Қазіргі кезде полистиролдың маңызы зор, сондықтан оларды ӛндіру мен тиімді пайдалану –халық 

шаруашылығын дамытудағы негізгі бағыттардың бірі. Полистиролды қолданудың негізгі салалары:ғылым мен 

техниканың, тҧрмыс пен медицинаның, қҧрылыс пен ауыл шаруашылығының ,ӛнеркәсіптің ,жалпы халық 

шаруашылығының жан  жақты кең қолданыс табуда. Сонын ішінде полистиролды жеңіл ӛнеркәсіпте,ыдыс аяқ, 

балалар ойыншықтары ,әртҥрлі қаптама материалдарын жасау ҥшін, медицинада қан қҧю немесе бір реттік 

инструменттер ҥшін аппараттың белгілі бір элементтерін ӛндіру ҥшін қолданады. Қоғамның әрі қарай дамуы 

полистирол материалдары ӛндірісінсіз мҥмкін емес. 

Ең маңыздысы қҧрылыс және ӛңдеу саласында полистиролды пайдалану. 

Кеңейтілген полистиролмен жылыту – ӛнеркәсіптегі және тҧрғын ҥйдегі қазіргі заманғы қҧрылыста ӛте 

кең таралған. Бҧл полистирол кӛбік сапасы мен ҧзақ мерзімділігімен тӛмен шығынды біріктіретін жылытқыш 

болып табылады. Кеңейтілген полистиролды оқшаулаудың негізгі артықшылықтары: 

арзандық; 

судың тҧрақтылығы; 

жылу оқшаулаудың дәрежесі; 

жалпы ҧзақтық; 

Әлемде 40 жыл бойы полистирол қалдықтарын пайдалану арқылы ғимарат пен қҧрылыс 

технологиясында қолданылады. Полистирол едендерді,тӛбелерді,қабырғаларды оқшаулау ҥшін кеңінен 

қолданылады. Бірақ кез келген материал сияқты кемшіліктері де бар: 

-ӛрт қаупі; 

-экологиялық  қауіпті материалдар; 

Қазір белсенді дамып  келе жатқан сала полистиролды және басқада пластмассаларды ӛңдейді, ӛйткені 

полимерлі қалдықтар улы деп саналмайды және ҥлкен мӛлшерде ыдырайтын қоқыс тҥрінде жиналады. 

Полистирол ӛндірісі Алматы, Қарағанды, Қостанай, Атырау, Ақтау қаларында жедел дамып келеді. 
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«ХРОМТАУ» КЕНОРНЫ КЕНІШТЕРІНІҢ ШАРТТАРЫ БОЙЫНША ЖЕРАСТЫ ҚАЗБАЛАРЫН 

БЕКІТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ 
 

Матаев А.К., Тҧрғанбай Ж.Ә., Абдрашев Р.М. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

«Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» атындағы шaxтaсының жоғарғы горизонттарын жобалауда қолданылған 

металл бекітпелерін зерттеу. «Xpoмтay» кeн oрны, «Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» атындағы шaxтaсының 

жоғарғы горизонттарындағы кӛліктік жазық қазбалардың 60 пайыздан астамын металл бекітпелерімен бекіткен. 

Тау жыныстары сілемінде салынатын қазбалардың қызмет ету мерзімі ҧзақ және оларға тҥсетін тау 

қысымдарының мӛлшері ҥлкен болса, онда ол қазбаларды кӛбіне металдан жасалған тҧрақты бекітпелермен 

бекітеді. Металдан жасалған бекітпелер ағаш бекітпеге қарағанда қысымға және ӛртке тӛзімді, әрі оларды алып 

қайтадан пайдалануға болады. Метал бекітпелер отырмалы ҥшбуынды, бесбуынды немесе дӛңгелек сақина 

тәрізді қылып қҧруға болатын бӛлшектерден тҧрады. Бекітпе жақтаулары тікбҧрышты, кӛбіне трапеция тәрізді 

болады. Метал бекітпелердің қазбадағы тау қысымының мӛлшеріне байланысты қатаң және отырмалы 

қҧрылымдары болады. Қазбаны тҧрақты жыныстарда және оған тҥсетін тау қысымының мӛлшері онша кӛп 

болмаса қатаң тҧрақты метал бекітпемен бекітеді. Пішіні трапеция тәрізді қатаң метал бекітпелермен қазба 

толық немесе жартылай жақтаулы болып бекітіледі. 

 

Сурет 1 - Аркалы қатаң метал бекітпе 

а - жалпы кӛрінісі; ә - жайпақ жапсырма арқылы бекіту; б - мәнерлі жапсырма арқылы бекіту 

 

Металл бекітпелерінің беріктігі тҧрғысынан ӛзіндік артықшылықтары болғанымен, оны қолданудың 

кемшілік тҧстары бар. Атап айтқанда бекітпені орнатудағы қол жҧмыстары кӛлемінің кӛптігі (металл жақтаулар 

мен аркалардың ауырлығы, орнатудың қиындығы, бекітпемен қазба арасындағы саңылауға таужыныстарын немесе 

басқа да материалдарды толтырудың керектігі) экономикалық тҧрғыдан да бағасының жоғарылығы кемшілік 

тҧстарына жатады.   

«Xpoмтay» кeн oрны, «Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» атындағы шaxтaсының қҧрылысын жобалағанда 

жоғарғы горизонттарындағы кӛліктік штрек қазбаларын металл (60 %) және тҧтас бетон (40%) бекітпелерімен 

бекітуді қарастырған. Хромтау кенорны, «Қазақстанның тәуелсiздiгiнің 10 жылдығы» атындағы шахтасының 2-

ші қҧрылыс кезеңіне (-480 м горизонтында,жер бетінен 800 м тереңдіктесалуға) жоспарланған жaзық жepacты 

«Штpeк»тау-кен қазбасы салынатын таужыныстары массивінің қасиеттерін зерттей келе, осы қазбаға 

жеңілдетілген комбинациялық бекітпені (анкерлер және оның ҥстінен бҥрікпебетон жабындысын) қолдануды 

қарастырып ҧсынып отырмыз. 

Комбинациялық бeкiтпeлepдi қoлдaнyдың тиiмдiлiгiн зepттey. Комбинациялық бeкiтпeлepдiң epeкшeлiгi 

- мҧндa нeгiзгi жҥккӛтepyшi (сілемдер қабаттарын біріктіріп ҧстаушы) элeмeнт бoлып aнкepлер eceптeлeдi, aл, 

бҥpiкпeбeтoн жaбындыcы жҥккӛтepyмeн қaтap, жeкeлeнгeн жыныc кeceктepiн бaйлaныcтыpaды, 

жapықшaқтapды тығыз жaбaды жәнe oпыpылып қҧлayдaн caқтaйды (2-сурет). 

 
 

Сурет 2 - Комбинациялық бeкiтпeнің нeгiзгi жҥккӛтepyшi элeмeнті анкерлердің және анкерлер арасындағы 

жeкeлeнгeн жыныc кeceктepiн бaйлaныcтыpушы бҥрікпебетон бекітпесінің кӛрінісі 
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Aнкepлi бeкiтпeлep мeн тay-кeн ӛндipici caлaлapындaғы бepiктiгif≥4 бoлғaн тay жыныcтapының ciлeмiндe 

салынатын кҥpдeлi, дaйындық жәнe тaзapтпa қазу қaзбaлapын бeкiтeдi. Aнкep бeкiтпeci тау жыныcтapы 

ciлeмiндeгi қaбaттapдың apacын бipiктipeдi, ҥлкeн oпыpылыcтapды бoлдыpмaйды, aл, бҥpiкпeбeтoн бeкiтпeci 

мaйдa жapықшaқты жeкeлeнгeн таужыныcтapы бӛлшeктepiнiң apaлapынa нығыздaлып енеді дe, тҧтac мaccaғa 

aйнaлдыpaды. 

Қaзipгi yaқыттa тay қaзбaлapын ҧcтaп тҧpy ҥшiн бҥpiкпeбeтoн бeкiтпeci кeңiнeн қoлдaнылyдa. Бҧл 

бeкiтпeнi қoлдaнy – қaзбa жҥpгiзy yaқытын қыcқapтaды, бaғacын тӛмeндeтiп oның жҧмыc icтey кeзeңiн 

ҧлғaйтaды. 

«Штрек» қазбасын өтудегі бекітпелеу паспорты. (СНиП) ҚНжЕ-94-80 нормативтік қҧжат 

әдістемелерінің ҧсыныстарын негізге ала отырып, таужыныстарының сілемдері орташа орнықты екендігін 

ескеріп,забойда қауіпсіз жҧмыс істеуді қамтамасыз ету ҥшін анкер бекітпесінің забойдан қалу қадамын 2 м, 

забойды бір аттырудан соң, қазба жылжығаннан кейін 4 м-ге дейін болады. Ал, бҥрікпебетон бекітпесінің 

забойдан қалу қадамы 4 м, қазба жылжығаннан кейін 6м-ге дейін рҧқсат етіледі. Бекіту паспортының 

мәліметтері 3-суретте және 1-кестеде келтірілді. 

 

 
 

Сурет 3 - «Штрек» қазбасын ӛтудегі комбинациялық (анкер және бҥрікпебетон) бекітпенің забойдан қалу 

қадамының кӛрсеткіштері 

Кесте 1 – «Штрек» қазбасын ӛтудегі бекітпелеу паспортының негізгі кӛрсеткіштері 

 

Қазбаның тҥрі Штрек қазбасы 

- таужыныстарының орнықтылығы 

- М.М. Протодъяконов шкаласы бойынша бекемдік 

коэффициенті 

- таужыныстарының орташа тығыздығы 

орташа орнықты 

 

 

2,4÷2,65 т/м
3
 

 

Қазбаға су келімі 1,6-2,6 м
3
/сағ. 

Қазбаны бекітпе тҥрі Комбинациялық бекітпе 

(анкерлер+бҥрікпебетон) 

Анкер бекітпесін орнату сеткасы 

Анкерге арналған шпур ҧзындығы (тереңдігі) 

Анкердің ӛзінің ҧзындығы 

Анкер шпурының диаметрі 

Анкер ӛзегінің диаметрі 

Анкер бекітпесінің забойдан қалу қадамы 

0,7м×0,7м 

1,3 м 

1,2 м 

36 мм 

24 мм 

2 (4) м 

Анкерге арналған шпурды бҧрғылау машинасы «Poкeт Бyмep L1D» 

Бҥрікпебетон қҧрамы 

Қолданылатын цемент тҥрі 

Бҥрікпебетон бекітпесінің қалыңдығы 

Бҥрікпебетон бекітпесінің забойдан қалу қадамы 

Екі компонентті, Ц:Қ=1:2  С/Ц=0,35 

Портландцемент М400 

50 мм 

5 (7) м 

Бҥрікпебетон машинасының маркасы «Meyco Piccola» 

 

Еceптeлiп негізделіп aнықтaлғaн бҥpiкпeбeтoнның қaлыңдығы қaзбaның тӛбe жәнe бҥйip тҧcтapынa 50 

мм(5cм) apaлығындa бoлғaны тиiмдi бoлaтындығын кӛpceттi. Қaзбaны бҥpiкпe бeтoнмeн бeкiтпeлeyгe «Meyco 

Piccola» бeтoн мaшинacы қoлдaнылaды.Зepттeулep нәтижeciндe «Штpeк» қaзбacының тӛбесіне орнатылатын 

aнкepлердің ӛзінің ҧзындығы la=1,2м; анкерлерге арналған шпурлардың тереңдігі la=1,3 м,opнaласу 

ceткacының apaқaшықтығы 0,7×0,7 м; қaзбaның тӛбe жaқ тҧcы қатарына 4 aнкepдeн opнaтылaды; aнкep 

бeкiтпeciнe apнaлғaн шпypлapды «Poкeт Бyмep L1D» бҧpғылay мaшинacымeн бҧpғылaйды. 

«Штpeк» қaзбacын бeкiтугe ұcынылғaн металл аркалы бекітпе мeн комбинациялық бeкiтпeні 

қoлдaнудың тeхникo-экoнoмикaлық көpceткiштepiн зepттeу. Жepacты қaзбaлapын бeкiтугe қaбылдaнғaн 

бeкiтпe - caпacы мeн бepiктiгiнiң жoғapылығымeн қaтap, экoнoмикaлық тҧpғыдaн дa тиiмдi бoлуы қaжeт. 
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Сурет 4 - Метал аркалы және комбинациялық бекітпені қолданғандағы жҧмcaлaтын мaтepиaлдap 

шығындapының caлыcтыpмaлы тeхникo-экoнoмикaлық кӛpceткiштepi 

 

Экoнoмикaлық тҧpғыдaн caлыcтыpу нәтижeлepiн қopытa кeлгeндe, зepттeу ныcaны бoлып тaбылaтын 

«Штpeк» қaзбacын бекітуге комбинациялық бeкiтпені қoлдaну apқылы бeкiтугe кeтeтiн мaтepиaлдap 

шығындарын 1,7 eceге тӛмeн дeтугe бoлaтындығы aнықтaлды. Яғни, 720 м бoлaтын «Штpeк» қaзбacынa 

жетілдірілген бeкiту әдiciн қoлдaну apқылы Зпaйдa=4680310 тeңгe ҥнeмдeугe бoлaтыны зepттeулep бapыcындa 

aнықтaлды. 

 

Кecтe 2 - Метал аркалы және комбинациялық бекітпені қолданғандағы жҧмcaлaтын мaтepиaлдap 

шығындapының caлыcтыpмaлы тeхникo-экoнoмикaлық кӛpceткiштepi 

 

№ Зepттeу ныcaнынa ҧcынылғaн бeкiтпe тҥpлepi 720 м қaзбaның бҥкiл ҧзындығын бeкiтугe 

жҧмcaлaтын мaтepиaлдap шығындapы, тeңгe 

1 Металл аркалы бекітпе 11560000 тг 

2 Комбинациялық бекітпені 6879690 тг 

 

Қорытынды  
Бҧл мақалада Хромтау кенорны, «Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» атындағы шaxтaның -480 горизонтындағы 

ҧзындығы 720 м болатын «Штрек» қазбасын ӛтy кeзiндeгi тayжыныстары мaccивiнiң opнықтылық шapттapы 

бойынша бeкiтyгe қoлдaнылaтын жетілдірілген комбинациялық бeкiтпeнiң тexникa-тexнoлoгиялық 

epeкшeлiктepi зерттеліп қapacтыpылды, aтaп aйтқaндa, аталған бекітпені қолданудың сапалық кӛрсеткіштері, 

экoнoмикaлық, ғылыми тeopиялық жәнe тәжipибeлiк жaқтapы бҧрынғы жобада қарастырылған метал аркалы 

бекітпемен салыстырылып, комбинациялық бекітпенің тиімділігі анықталып нeгiздeлді. 

Қолданылған әдебиеттер  

1 Бeгалинoв Ә. Тау-кен iсiнiң негiздерi. Оқулық. ҚР Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы. - 

Алматы:Bookprint, 2016. – 730 б. 

2 Бeгалинoв Ә.Шaxтa жәнe жeрасты ғимараттары қҧрылысының тexнoлoгиясы. II-тoм.- Алматы: 

ҚазҦТУ, 2011. – 432 б. 

3 Жәркeнoв М.I. Жeрасты ғимараттарының мexаникасы жәнe бeкiтпeлeрдiң кoнструкциялары. Oқулық.– 

Алматы: ҚазҦТУ, 2007.- 211б. 

4 Хромтау кенорны, «Тәуeлciздiктiң 10-жылдығы» атындағы шaxтaсы қҧрылысының жобасы, 1989ж. 98 

б. 

5Зacлавский Ю.З., Мocткoв В.М. Крeплeниe пoдзeмныx coopyжeний. - М.: Нeдра, 1979.- 325 с. 

6 Вopoнин В.C. Нaбpызгбeтoннaя кpeпь. - М.: Нeдpa, 1979 – 198 c.   

7 Алменов T.М. «Жерасты ғимараттары қҧрылысының арнайы әдiстерi» Оқу қҧралы.– Алматы: ҚазҦТУ, 

2012. -163 б. 

8 Картозия Б.А., Борисов В.Н. Инженерные задачи механики подземных сооружений.  Учебное пособие 

2-е издание М.: МГГУ, 2001. - 246с. 

9 Битимбаев М.Ж., Шапошник Ю.Н., Крупник Л.А. Взрывное дело. Учебник. - Алматы: Print-S, 2012. – 

822 с. 

10 Шexурдин В.К. Задачник пo гopным рабoтам, прoвeдeнию и крeплeнию гoрныx вырабoтoк. Учeбнoe 

пocoбиe. М.: Нeдра, 1985.– 260c. 
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ОҚПАНДЫ БЕКІТУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ АРҚЫЛЫ ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІКТІ 

БАҒАЛАУ 

 

Тҧрғанбай Ж.Ә., Матаев А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тік оқпанды кҥрделі тау-геологиялық жағдайда жобалау бойынша әзірленген жобалау алгоритмі шахта 

оқпанын ӛту мен бекіту шығынын тӛмендетеді, сонымен қатар жобалау сапасын арттыру шараларын жҥзеге 

асыру бойынша оларды ҧзақ мерзім пайдалануға, оқпанды бекіту бойынша оңтайлы шешімді жақсартуға және 

жӛндеу жҧмыстарын арзандатуға мҥмкіндік береді.  

Бекіту қҧнын тӛмендету – бекітпенің қажетті жҥк кӛтеру қабілетін ескере отырып, терең оқпанды бекіту 

қҧнын тӛмендетуді берілген жҧмыста қойылған мақсаттарға сҥйеніп қарастыруға болады. Бекітпенің жҥк 

кӛтеру қабілетін арттыруға базалық және әзірленген әдістерді қолдану арқылы оқпан бекітуге кететін 

шығындардың бағасын анықтаймыз: 

бекітпе қалыңдығын ҧлғайту;  

темірбетон бекітпеге кӛшу; 

«Реламикс-2» және полипропиленді фибра химиялық қоспаларын қолдану есебінен серпімділік қасиеті 

мен жобалық бетон класын арттыру; 

БМ типті бетон модификаторын қолдану есесбінен жобалық бетон класын арттыру; 

оқпанды болатфибробетонмен бекітуге кӛшу.  

Бекітпенің базалық конструкциясы ретінде қалыңдығы 250 мм В15 бетон класты монолитті бетон 

бекітпесі қолданылады. Қабылданған бетонның негізгі қҧрамының сипаттамалары 1.1-кестеде келтірілген. 

Кесте 1.1 – В15 бетон класының базалық қҧрамы сипаттамасы 

 

Материал атауы Шығын, 1 м
3
 бетонға т Бағасы, тг./т. Қҧны, тг. 

Цемент, М400 0,380 24000 9120 

Қҧм 0,580 2000 1160 

Қиыршық тас 0,1180 2500 295 

Су 0,205 152 31,16 

Барлығы 2,345 - 10606,16 

 

Бекітпенің жҥк кӛтеру қабілетін арттырудың әр тҥрлі әдістеріне арналған базалық нҧсқаға қатысты 1 м 

бекітудің орташа салыстырмалы қҧны ӛсуімінің графикалық кӛрінісі 1.1 - 1.6 суретте кӛрсетілген.  

Есептеулерде қабылданған басқа да материалдар мен компоненттердің қҧны туралы мәліметтер 1.2 

кестеде келтірілген.  

 

Кесте 1.2 – Материалдар мен бетон компоненттерінің қҧны 

 

Материал атауы Ӛлшем бірлігі Бағасы, тг. 

1 2 3 

Арматура A3 00 т 100000 

«Реламикс-2» қоспасы т 151000 

БМ бетон модификаторы т 827500 

Полипропиленді фибра кг 800> 

«VULKAN HAREX» болат фибрасы т 165000 
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                                 Сқат 

 
                                                                 𝑡кр, мм 

 

Сурет 1.1 – Бекітпе қалыңдығын арттырғанда 1м оқпанды бекіту қҧнының қатыстық ӛзгерісі 

 

                                 Сқат               

 
                                                              Рар, т/м3 

 

Сурет 1.2 – Арматура (темірбетон бекітпесі) шығынын арттырғанда 1м оқпанды бекіту қҧнының қатыстық 

ӛзгерісі 

 

                                          Сқат 

   
                                                               Рқ, кг/м3 

 

Сурет 1.3 – «Реламикс-2» қоспасы шығынын арттырғанда 1м оқпанды бекіту қҧнының қатыстық ӛзгерісі 

 

 

                                          Сқат 

 
                                                             Рмод, кг/м3 

 

Сурет 1.4 – БМ бетон модификаторы шығынын арттырғанда 1м оқпанды бекіту қҧнының қатыстық ӛзгерісі 
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                                         Сқат 

 
                                                             РМБ, кг/м3 

 

Сурет 1.5 – Полипропиленді фибра шығынын арттырғанда 1м оқпанды бекіту қҧнының қатыстық ӛзгерісі 

 

                                          Сқат 

 
                                                              Рф, кг/м3 

 

Сурет 1.6 – «VULKAN HAREX»  типті болат фибра шығынын арттырғанда 1м оқпанды бекіту қҧнының 

қатыстық ӛзгерісі 

 

Ҧсынылған деректерге сәйкес бекітпенің жҥк кӛтеру қабілетін арттырудың ең ҥнемді тәсілі болып 

монолитті бетонға полипропиленді фибра мен «Реламикс-2» қоспасын қосу арқылы бекітуге кӛшу 

қарастырылуы мҥмкін. Осы қҧрамдас бӛліктердің 1 м
3
 бетонға шығыны тӛмен болуына байланысты, ең кӛп 

қосқанда бекіту қҧны 15% -дан аспайды. Бекітпе жҥк кӛтеру қабілетін конструкциялық қалыңдығын 

ҧлғайтумен салыстырғанда бәсекеге қабілетті әдісі болып модификацияланған бетон және болатфибробетонды 

пайдалану табылады. 

Массив игеруге кеткен шығынды ескепке алмағанда, бекітпе қалыңдығын ҧлғайту кезінде оқпан 

ауданына тепе-тең ӛседтітін айта кету керек. 

Болатфибробетон бекітпесінің негізгі қолдану аймағы – қазіргі уақытта монолитті темірбетон бекітпе 

кеңінен қолданылатын  біртекті емес жынысты және оқпан маңы қазбалары әсер ететін аймақтарды айтуға 

болады.  

Оқпанды болатфибробетонды және темірбетон бекітпемен бекіту шығындарын салыстырмалы талдау 

арматурамен салыстырғанда болат фибра шығыны неғҧрлым тӛмен және бекітпе орнату жҧмыстарында еңбек 

сыйымдылығын азайтуды айтарлықтай қамтамасыз етеді.  

Оқпанды бекітудің техникалық және экономикалық тиімділігін дәлірек салыстыру, бірдей тау-кен және 

геологиялық жағдайларда әр тҥрлі бекіту тҥрлерінің ӛзіндік қҧнын анықтауды болжайды, еңбек 

сыйымдылығын тӛмендетеді.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОДШИПНИКОВ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА ДВС 

 

Умарова М.К., Табынбай А.Е., Кайр Н.Е. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова 

 

Двигатели внутреннего сгорания являются наиболее распространенными энергосиловыми устройствами, 

используемыми человеком для выполнения механической работы. Вопросам их дальнейшего 

совершенствования всегда уделяется повышенное внимание. 

Технико-экономические показатели ДВС в значительной мере зависят от работоспособности их 

подшипниковых узлов.  

Научное обоснование явлений, происходящих в смазочном слое пар трения, дает гидродинамическая 

теория смазки основы которой были заложены Н.П. Петровым и О. Рейнольдсом. Дальнейшее развитие эта 

теория получила в работах Н.Е. Жуковского, А. Зоммерфельда, С.А. Чаплыгиным  и др. 

Большой вклад в разработку методов расчета подшипников скольжения внесли Д. Букер, А. Вальтер, Х. 

Глезер, А.К. Дьячков, Д.Н.Гаркунов, М.В. Крагельский, Х. Камерон, М.В. Коровчинский, В.Г.Некрасов, 

М.К.Куанышев и др. 

Среди подшипников ДВС условия работы подшипников поршневого пальца (бобышка поршня – палец  и 

головка шатуна – палец) являются особенно неблагоприятными. Для этих подшипников характерно действие 

высоких удельных давлений (самых высоких среди подшипников двигателя) при относительно малых угловых 

скоростях шипа. Действующие нагрузки и угловые скорости пальца крайне неравномерны, к тому же, как по 

величине, так и по направлению. К неблагоприятным факторам следует отнести также близость расположения 

подшипников к камере сгорания.  

Несмотря на крайнюю неблагоприятность условий, в которых работают подшипники поршневого пальца 

(ППП), происходящие в них процессы по сей день остаются малоизученными. Одной из причин этого является 

сложность их экспериментального исследования. Эти подшипники находятся в удаленной верхней части 

кривошипно-шатунного механизма и совершают в пространстве возвратно-поступательные движения с 

широкой амплитудой и большими скоростями. Нетрудно себе представить всю сложность работ по 

исследованию параметров этих подшипников непосредственно на работающем двигателе. Например, 

параметров их смазочного слоя: толщину, давление, температуру.  

В настоящее время подшипники поршневого пальца продолжают рассматриваться как подшипники 

нежидкостного трения (граничного или полужидкостного; в данной работе указанные два режима не 

идентифицировались по отдельности). На этой предпосылке базируется даже традиционная методика их 

проектирования. В то же время в специальной литературе отсутствуют работы, непосредственно 

подтверждающие или опровергающие указанную предпосылку. То есть, вопрос о том, в условиях какого трения 

(жидкостного или нежидкостного) в действительности работают рассматриваемые подшипники до сих пор 

остается открытым, а его решение – актуальным.  

Конструкции ППП характеризуются большим разнообразием схем маслораспределения по их рабочим 

поверхностям. Указанное маслораспределение осуществляется как с помощью всевозможных канавок 

(кольцевых, продольных, косых, разветвляющихся и т.д.), так и с помощью существенно отличающихся друг от 

друга расположением и размерами боковых карманов. Отмеченное многообразие схем маслораспределения 

является, скорее всего, следствием слабой изученности характера нагружения ППП по их окружности. 

В ДВС большой мощности подвод смазки к подшипнику головка шатуна – палец осуществляется по 

каналу в стержне шатуна. Канал традиционно выполняется путем сверления. Указанное сверление является 

довольно сложной технологической операцией. В исследуемом в данной работе двигателе 8ДВТ-330 сверление 

стержня шатуна выполняется на глубину 215 мм с помощью сверла, диаметр которого равен всего 7 мм. Здесь 

еще следует учесть, что шатун изготовлен из довольно твердой стали 40Х. Для производителей двигателей 

указанная технологическая сложность является достаточно обременительной.  

Слабая изученность происходящих в ППП процессов может привести в дальнейшем к нежелательным 

последствиям. В частности, существующие упрощенные методики расчета этих подшипников в какой-то 

момент могут не позволить осуществить дальнейшее повышение технического ресурса ДВС. Тем более в 

условиях их непрерывного форсирования. 

Представлен широкий обзор существующих конструкций подшипников поршневого пальца. 

Рассмотрены и проанализированы различные конструкции бобышек поршней и поршневых пальцев, различные 

варианты подвода смазки к подшипнику головка шатуна – палец и к дренажным отверстиям в головке шатуна, 

различные варианты  исполнения дренажных отверстий и маслораспределительных выемок на внутренней 

поверхности втулки шатуна.  

По причине того, что ППП по настоящее время продолжают рассматриваться как подшипники только 

граничного или полужидкостного трения, в процессе библиографического поиска не удалось обнаружить 

публикаций по расчету и, тем более, по оптимизации их гидродинамических параметров. Опубликованные к 

настоящему времени теоретические работы, непосредственно касающиеся ППП, посвящены, как правило, 

повышению износостойкости сопрягающихся деталей или уточнению методики их прочностного расчета. 

Среди авторов данных работ следует отметить В.В. Баранова, В.В. Репина, В.М. Рябовола, Е.С. Савушкина.  
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Среди экспериментальных работ по исследованию ППП особого внимания заслуживает работа Б.Э. 

Шабшаевича, В.М. Ширяевой, А.Б. Адамовича «Исследование радиальных перемещений поршневого пальца в 

бобышках поршня тракторных двигателей Д-37М и Д-50» (Тр. НАТИ, 1970, вып. 206, С. 50–57). Приведенная 

публикация оказалась единственной из всех обнаруженных, в которой приводятся результаты 

экспериментального исследования ППП на реально работающем двигателе. Из практических работ в главе  

рассмотрены также работы по исследованию износов ППП.  

Подшипники поршневого пальца являются подшипниками скольжения. Исходя из этого, в главе 

рассмотрены основные существующие методики расчета данного вида подшипников.  

С учетом тематической направленности данной работы в главе рассмотрены вопросы оптимизации 

подшипников скольжения. Подробно изучен материал, касающийся формирования функции цели. Из 

публикаций по теме оптимизации подшипников скольжения отмечена статья А. Сайрега и Х. Эззата 

«Оптимальное проектирование гидродинамических радиальных подшипников» (Проблемы трения и смазки, 

1968, №3, С. 161–168). Из множества рассмотренных методов оптимизации для достижения целей данной 

работы выбран градиентный метод наискорейшего спуска.  

Результаты оптимизации среднецикловых гидродинамических параметров подшипника головка шатуна 

– палец двигателя 8ДВТ-330 представлены в нижеприведенной таблице. Оптимизированы были параметры 

подшипника с подачей смазки через  канал в стержне  шатуна (вариант 1) и подшипника с подачей смазки через 

дренажные отверстия в головке шатуна (вариант 2). Подача смазки в серийный подшипник осуществлялась 

через канал в стержне шатуна. 

 

Таблица 1 – Сравнение серийных параметров подшипника  с оптимальными 

 

Подшипники 

l ∆ μ hmin pmax N 𝑄 ∆𝑇 

мм мм Па*с мкм МПа Вт мл/с ℃ 

Серийный 53 60 0,0049 1,1 15 29 0,87
 

18 

Вариант 1 49 23 0,0060 2,0 11 9 0,35 14 

Вариант 2 49 23 0,0060 2,0 11 9 0,16 31 

 

Из приведенной таблицы следует, что с помощью разработанной методики оптимизации можно 

существенно улучшить все выходные параметры подшипника (сравнить подшипники с одинаковыми 

подводами смазки: серийный и вариант 1).  
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ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ И ЕГО ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Умирсинова Б.Е., Айжарикова А.К. 

Актюбинский региональный государственный университет  им. К. Жубанова. 

 

Употребление жидкостей в виде воды и напитков является неотъемленной частью нашего ежедневнего 

питания. И конечно же для любой современной продукции очень важна ее упаковка. 

Под упаковкой понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от 

повреждений и потерь, влияние окружающей среды, загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения. 

Тара – это основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения продукции. 

Перемещение продукта от производителя к потребителю является неминуемой предпосылкой реализации его 

потребительной стоимости. При этом важно обеспечить полную сохранность количества, качества и товарного 

вида продукции на всем пути ее следования. 

Материал, используемый для изготовления упаковок, также может быть различным. Выбор его зависит 

от срока хранения продукта. При изготовлении упаковки используются в основном такие материалы, как 

бумага, картон, гофрокартон, дерево, стекло, металлы, полимерные синтетические материалы [1]. 

Самым распространенным видом ѐмкости для жидкостей на сегодняшний день являются пластиковые 

бутылки. Пластиковые бутылки могут изготавливаться из: 

Полиэтилена высокой плотности (HDPE): наиболее широко используемое сырьѐ для пластиковых 

бутылок. HDPE совместим с широким спектром продуктов, включая кислоты и щѐлочи, но не совместим с 

растворителями. 

Полиэтилена низкой плотности (LDPE): Менее жесткий и в целом менее химически устойчив, чем 

HDPE, но является более прозрачным. LDPE значительно дороже, чем HDPE. 

Поливинилхлорида (ПВХ): имеет очень хорошую стойкость к маслам, и имеет очень низкий уровень 

передачи кислорода. Этот материал обеспечивает бутылке отличный барьер для большинства газов, хорошую 

ударную вязкость. Материал химически устойчив, но уязвим к воздействию растворителей.  

Полипропилена: в основном используется для банок с отличным барьером влаги. Одно из главных 

преимуществ полипропилена – это его стабильность при высоких температурах до 93°C (200 °F). 

Полипропилен подвергается автоклавированию и стерилизации паром, пригодный для заполнения горячими 

продуктами. Полипропилен имеет отличную химическую стойкость, но имеет низкую ударостойкость при 

низких температурах. 

Полистирола: бутылка обычно используется с сухими продуктами, включая витамины, специи и др. 

Стирол не обеспечивает хорошие барьерные свойства и демонстрирует плохую ударопрочность. 

Полиэтилентерефталата: терефталат (PET, PETE или полиэстер) обычно используется для газированных 

напитков и воды. 

Преимущества ПЭТ ѐмкостей  многочисленны. Обычная пол-литровая ПЭТ-бутылка весит около 28 г., в 

то время как стандартная бутылка того же объема, сделанная из стекла, может весить около 350 г. ПЭТ 

абсолютно прозрачен, бутылка, изготовленная из этого материала, выглядит чистой, привлекательной, 

естественная прозрачность материала делает его идеальным для розлива газированной воды. Кроме того, ПЭТ 

можно окрасить, например, в зеленый или коричневый цвет, для того, чтобы внешний вид продукции 

максимально соответствовал запросам потребителей. Использование пластиковых бутылок помогает устранить 

такой неприятный эффект, как бой тары при транспортировке, свойственный стеклотаре, при этом ПЭТ, как и 

стекло, прекрасно (и полностью) перерабатывается [2].  

Полиэтилентерефталат - это пластик на основе смол, получаемых путем сложного химического процесса 

из нефти и газового конденсата. Исходным сырьем для производства полиэтилентерефталата различного 

назначения служат: 

моноэтиленгликоль (МЭГ) и очищенная терефталевая кислота (ОТФК), либо 

моноэтиленгликоль и диметиловый эфир терефталевой кислоты (ДМТ) 

Терефталевую кислоту и ДМТ в свою очередь производят из параксилола. 

В промышленности ПЭТФ обычно получали двухстадийным способом: переэтерификацией 

диметилтерефталата (DMT) этиленгликолем с последующей поликонденсацией полученного на первой стадии 

процесса дигликольтерефталата (DGT).  

Долгое время диметилтерефталат, несмотря на многостадийность технологии, являлся единственным 

мономером для получения ПЭТФ. Разработанные в то время промышленные процессы не позволяли 

обеспечить необходимую степень чистоты терефталевой кислоты, поэтому из нее вырабатывали ДМТ, 

который, благодаря низкой температуре кипения, легко подвергался очистке методом дистилляции и 

кристаллизации: 
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где металлы - Zn, Co, Ca, Mn и др. 

ОНСНСООНООСССННООНСННОСООНННООСС ркатализатовышеиС
)()()(2 )2 24622

,200

2246

0

   

где, катализатор - 
33,4943 )(, POHHOCTiСООМеСН  

http://polytara.ru/katalog/butylki-dlya-ketchupa.html
http://polytara.ru/katalog/butylki-dlya-ketchupa.html
http://polytara.ru/katalog/butylki-dlya-ketchupa.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
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ОНСНСООНООСССННОСНОСНСООНННООСС ркатализатовышеиС
)()(2)3 24622

,110

2246

0

   

где катализатор - амины сульфиды, фосфины, оксиды и соли щелочных металлов и др [3]. 

Во второй половине ХХ века американская компания Аmoco Соrporation усовершенствовала технологию 

получения и очистки терефталевой кислоты и построила первую промышленную установку по производству 

ОТФК. Основной примесью технической терефталевой кислоты, полученной каталитическим окислением 

параксилола в присутствии гомогенных катализаторов (обычно соли Со и Мn) и промоторов, является 

промежуточный продукт ее окисления - n-карбоксибензальдегид. Для очистки раствора технической 

терефталевой кислоты Аmoco Соrporation предложила использовать процесс каталитического гидрирования. В 

качестве катализатора был выбран палладий, нанесенный на активированный уголь. В результате гидрирования 

карбоксибензальдегид и ряд других окрашенных примесей переходят в более растворимые соединения, что 

позволяет получать кристаллы ОТФК при охлаждении полученного раствора. В настоящее время описанный 

способ очистки технического раствора терефталевой кислоты широко используется в современном 

производстве ОТФК. 

Таким образом, в последнее время в мире широкое распространение получил одностадийный синтез 

ПЭТФ из этиленгликоля и терефталевой кислоты (ТФК) по непрерывной схеме. И именно данный способ 

признается весьма перспективным [4]. 

Сегодня ПЭТ используется для производства разнообразнейшей упаковки для продуктов и напитков, 

косметики и фармацевтических средств, ПЭТ материалы незаменимы при изготовлении аудио-, видео- и 

рентгеновских пленок, автомобильных шин, бутылок для напитков, пленок с высокими барьерными 

свойствами, волокон для тканей. Широкий ряд применений возможен благодаря исключительному балансу 

возможностей ПЭТ и тому, что в готовом изделии степень кристалличности и уровень ориентации можно 

контролировать. 

В целом, в настоящее время ПЭТ-упаковка с ее безграничным инновационным потенциалом и широкими 

возможностями в смысле дизайна рассматривается, скорее, не как конкурент стеклотаре, а как материал, 

способный открыть совершенно новые рынки и породить абсолютно новые потребительские приоритеты [5]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Бузова О.В., Берденова А.Б., Хайретденова Ж.Б. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Если вы обращали внимание на тенденции, происходящие в моде на материалы, то однозначно обратили 

внимание, что всѐ большее предпочтение отдаѐтся именно пластикам. И если раньше металл занимал 

лидирующие позиции по употреблению в различных сферах строительства, то теперь всѐ больше и больше 

технологий в основу ставят именно пластик, как более выгодный, удобный и менее ресурсоѐмкий материал. 

Срок эксплуатации пластиковых труб превышает в два раза срок стальных, и они могут прослужить 50 лет 

и даже больше безаварий. Также эти трубы не подвергаются электрохимической коррозии. Пластиковые трубы 

имеют внутри очень гладкую поверхность, что позволяет обеспечить высокую пропускную способность. Ко 

всему этому в отличие от других труб, их пропускная способность после долгого использования остается 

высокой, поскольку на стенках не образуется отложений. Еще одним достоинством пластиковых труб является 

то, что на их поверхности не образуется конденсат. Все эти, а так же другие преимущества, предоставляемые 

пластиковыми трубами, способствуют их широкому распространению у нас в стране.[1] 

Использование пластиковых труб становится все более актуальным как в жилищно-коммунальном и 

бытовом, так и в промышленном секторе. К основным областям их применения относят строительство 

водопроводных, газопроводных, канализационных и водоотводных сетей, систем отопления, орошения и 

дренажа, сетей телекоммуникаций и электрической проводки. Успешно применяются пластиковые трубы и для 

построения трубопроводов нефтедобычи и пищевой промышленности, в мебельной промышленности и многих 

других областях. Низкая стоимость пластиковых труб делает их применение экономичным. К положительным 

качествам в эксплуатации пластиковых труб также можно отнести малую шумность таких труб. За счет того, 

что трубы из полипропилена отличаются идеальной гладкостью, протекающая по такому трубопроводу вода 

или же стоки производят немного шума [2]. 

https://znaytovar.ru/new2459.html
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Коэффициент теплопроводности у пластика низкий, что особо важно, для установки систем горячего 

водоснабжения. Горячая вода, проходящая по пластиковой трубе, меньше остывает, чем в водопроводе из 

металла. 

В Казахстане налажено широкомасштабное производство пластиковых труб из: поливинилхлорида, 

полиэтилена, полипропилена. 

Например, в настоящее время в Европе трубы из поливинилхлорида почти не применяются. Это связанно 

с тем, что спустя какое-то время материал начинает выделять токсические вещества, а сам по себе является 

горючим и при горении выделяет ядовитые вещества. В Европе трубы из этого материала применяются только 

в канализационных системах. В нашей стране трубы из поливинилхлорида применяют только 

при оборудовании наружных сетей водопровода.[3] 

 

 
 

Рисунок 1- Виды пластиковых труб. 

 

К преимуществам, делающим трубы из полиэтилена настолько популярными, относится их устойчивость 

при воздействии отрицательной температуры окружающей среды до-20°C, что позволяет проводить монтажные 

работы, а так же эксплуатировать системы водопровода и канализации из них с большой степенью надежности 

даже зимой при низких температурах. Основное направление применения полиэтиленовых труб – системы 

холодного водоснабжения. При высоких температурах физические свойства материала изменяются. Несколько 

более совершенными по своим физическим свойствам являются трубы, изготовленные из «сшитого» 

полиэтилена отличающийся намного более высокой прочностью и стойкостью к температурным перепадам. 

Трубы, изготовленные из полипропилена, относятся к виду труб нового поколения обладающих 

большим количеством преимуществ таких как: намного более длительный эксплуатационный срок, низкая 

теплопроводность, устойчивость при воздействии высоких температур, высокий уровень звукоизоляционных 

свойств.[4] 

В настоящее время больше всего полипропиленовые трубы распространены при прокладывании систем 

канализации и водоснабжения, а так же в устройстве систем транспортировки химически активных веществ и 

передачи газообразных, жидких сред и в системах дренажа имеющих место в сельском хозяйстве. 

Таким образом, при выборе пластмассовых труб стоит исходя из функциональных особенностей 

водопровода. Если необходимо приобрести пластиковую трубу для горячей воды, стоит остановить выбор на 

полипропиленовых моделях. Сшитый полиэтилен также справляется с похожими функциями, но его стоимость, 

как правило, более высока. 

Помимо вида пластиковой трубы, следует обратить внимание на еѐ диаметр при покупке. От правильно 

выбранного диаметра труб будет зависеть пропускная способность всей системы. 

Если предполагается установка водопроводных коммуникаций снаружи здания, то стоит помнить, что 

пластиковая конструкция требует утепления. Это процедура будет существенно влиять и на эффективность 

водопровода, и на его эксплуатационные качества. Какие материалы для утепления выбрать, зависит от 

глубины залегания трубы и климатических условий района. 

Основным преимуществом пластика считается его долговечность. В отличие от металлических 

конструкций, пластмассовые трубы более устойчивы к внешним факторам. Они не подвергаются коррозии, на 

стенах труб не образовываются солевые и прочие отложения. Так как трубы из пластика вошли в обиход 

относительно недавно, сложно определить их точный срок службы. 

 

http://trubamaster.ru/vodoprovodnye/truba-plastikovaya-dlya-vody.html


254 

 

 
 

Рисунок 2 - Экструзионная установка для переработки полимерных материалов. 

 

Новейшие модели пластиковых труб для водопровода производятся из органически чистого материала, 

не оказывающего негативное влияние на окружающую среду. Они не ухудшают качества воды.[5] 

Недостатком пластиковых водопроводных труб можно назвать только то, что не все виды подходят для 

эффективной работы горячей магистрали. Но с учетом того, что промышленность не стоит на месте, уже сейчас 

на рынке есть пластиковые изделия, выдерживающие температуру порядка 90 градусов. Поэтому, планируя 

проводить водопровод, нужно лишь выяснить, какие трубы подойдут для решения именно вашей задачи. 

Использованные литературы 

1. http://www.86352-69097.ru/articles/pipe/ 

2. http://septik.guru/truby/drugoe/plastikovye-truby-dlya-vodoprovoda.html 

3. Малкин А.Я., Бегишев В.П. «Химическое формирование полимеров», 1991 г. 

4. О. Шварц, Ф. В. Эбелинг, Б. Фурт ; под общ. ред. А.Д. Панимаченко  «Переработка пластмасс », 2005г. 

5. В.К. Крыжановский, В.В.Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская «Технические свойства 

полимерных материалов», 2003 г. 

 

 

ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ РЕСЕЙДІҢ САЯСИ ӚМІРІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫ 

 

Шалабаева А.М. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

ХХ ғасырдың басында Ресейде жаңа ӛндірістік қатынастар енді ғана ӛркен жайып, елдің дамуына тҧсау 

болып келген ескі феодалдық-патриархалдық қоғамның қалдықтары әлі де жойылып біткен жоқ болатын. 

1905 жылдың 9-шы қаңтарында басталған бҧл тӛңкеріс «Қанды жексенбі» деген атпен Ресей 

тарихнамасына еніп, мектеп қабырғасынан санаға сіңіп келгенмен, бҥгінгі кҥн талабы осы мәселеге қайта 

оралып, байыпты зерттеп, пайымдауды қажет етіп отыр. Ендеше соған тоқталайық. Халықтың наразылығы 

ӛсуіне орай, елде саяси жағдай кҥннен-кҥнге шиеленісе тҥсті. Халықтың наразылығын басу ҥшін 18-ші 

қаңтарда 1905 жылы патша Ішкі істер министрі Булыгиннің атына жергілікті адамдардан сайлау арқылы заң 

шығару қызметіне тарту мақсатында қол қойылады. Осы уақыттан бастап булыгиндік думаның сайлауына 

мемлекет тарапынан дайындық басталды. 

Жер иеліктерінен сайлау съездері жӛнінде, Қазақстанда помещиктік жер иелігі болмағандықтан; ҥкімет 

«образование их едва ли возможны» (олардың қҧрылу мҥмкіндігі шек келтіреді) – деп есептеді. Сонымен бірге, 

«... облыстардың атынан, алдын ала есеп бойынша, Мемлекеттік Думаға бір адам шақырылатыны» [1] айрықша 

айтылды.  

Осылайша, булыгиндік Дума сайлауына дайындықтың бастапқы кезеңінде-ақ жергілікті жердегі 

қарапайым ӛкілдерін заңмен таныстыру қызметіне амалсыздан бас тартуға тура келді. Бірақ ол кездегі қҧжаттар 

куә болып отырғандай олардың басым кӛпшілігі ӛлкенің орыстар тҧратын бӛлігін қалалық және шаруалар 

курияларын ғана қамтыған. 

Енді жергілікті халықтарға келетін болсақ, алғашқы дайындық кезеңінде жергілікті билік ӛкілдеріне 

мемлекет тарапынан былай деп кӛрсетті: «не допускать к участию в этих выборах кочевых и бродящих 

инородцев, составляющих преобладаюший разряд населения в управляемой Вами области». 

Патша ҥкіметінің қазақтарға сайлау кҧқын бергісі келмеуі, әрине, халық арасында наразылық туғызбай 

қоюы мҥмкін емес еді. Мысалы, Верный қаласының тҧрғылықты адамдары 1905 жылы 31 наурыздағы болған 

жиналыстарында Жетісудан Думаға депутаттыққа 4 адамды жіберуді ӛтінді [2]. 

1905 жылғы 6 тамыздағы Манифестте Думаның заңдары жӛнінде хабарлады. Сайлау заңдары бойынша 

Ресей империясына енетін бодан елдердің халықтары, соның ішінде Орта Азия мен Қазақстан да сайлауға 

жіберілмеді. Бҧл мемлекеттік акт Ресейді мекендеген кҥллі халықтардың наразылығын туғызды. Казақстан 

http://www.86352-69097.ru/articles/pipe/
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халқының сайлау қҧқығы жоқ болғанмен, белсенді наразылық кең канат жая бастады. Осы белсенді 

наразылықтың кӛш басында әрине, қазақ халқынан шыққан, сол кездегі ат тӛбеліндей ғана зиялылар болғанын 

тарих теріске шығармайды. Олар патшалық Дума сайлауға шақыруымен келіспей кӛпшіліктің революциялық 

белсенділігін кӛтеруге ықпал жасады.  

1905 жылдың қазан айынан шыға бастаған саяси бағыттағы ҥгіт-насихат листовкаларының негізгі 

мазмҧны патша «сыйға тартқан» бостандықты әшкерелеуге арналған-ды. 

Революция кҥн санап ӛріс ала бастағанынан қатты сезіктенген әрі қорыққан ҥкімет қалың бҧқараны 

кҥшпен басуға талпыныс жасады. Дала генерал-губернаторы 1905 жылы 14 қазанда Ішкі істер министрі мен 

әскери министріне жеделхат жолдады. Онда Дала ӛлкесіне әскери тӛтенше жағдай енгізуді ӛтінді. Жеделхатта 

былай деп кӛрсетті: «бҧл революциялық қозғалыс пен азаттық кҥресінің ӛркендеуі,«бҧқараны таңдатарлық» 

әсер етіп, дҥрбелең тудырып, тыныш жатқан басым бӛлігін оятады» [3] деді. 

XX ғасырдың басындағы қазақ қауымының рухани және саяси сҧраныстарына толықжауап беруге 

атсалысқан ҧлтинтеллигенциясы 1905-1907 жылдардағы революциялық қозғалыс барысында барлықдеңгейдегі 

орыс әкімшілігімен бетпе-бет келіп отырды. Сондай-ақ, олардың қоғамдық-саяси кӛзқарастарының 

қалыптасып, бірыңғай саясатпен араласуына осы 1905-1907 жылғы орыс революциясы белгілі дәрежеде ықпал 

жасады. Бҧлжӛнінде профессор К.Нҧрпейісов «Алаш һәм Алашорда» атты монографиясында [4] қызықты да 

қҧнды дерек келтіреді. 

Алаш қозғалысының белгілі жетекшілерінің бірі Халел Досмҧхамедҧлы 1903-1909 жылдары Санкт-

Петербургте императорлық әскери Медициналық Академияда оқыған. Оның саяси кӛзқарасының қалыптасуы 

мен саясатқа белсене араласып, кӛріне бастауы осы мезгілге дӛп келеді. Оған дәлел болатын қҧжат: Халел 

Досмҧхамедҧлының 1931 жылы 14 қыркҥйекте Біріккен мемлекеттік саяси басқармасының (ОГПУ) 

тергеушісіне ӛз қолымен жазып берген мәлімдемесі: «Мен Петербургке бірінші орыс революциясының 

қарсаңында келдім. Бҧл кезде демократиялық кҥштер, оның ішінде студенттер қауымы да жиі-жиі наразылық 

білдіріп жататын. Қым-қиғаш студенттік ӛмірге араласумен қатар саяси білімімді жетілдіруге кірістім. Әр тҥрлі 

саяси партиялардың бағдарламаларымен таныстым. Мені және басқа қазақ студенттерін ешбір саяси партия 

бағдарламасы қанағаттандырмады. Солшыл-демократтар тек қана жҧмысшылар туралы айтса, социал-

революционерлер шаруалар жӛнінде сӛйлеп жататын. Кадеттер орыс халқының ҧлылығы жӛнінде сайрап, басқа 

халықтар туралы жҧмған аузын ашпайтын, ал оңшылдар болса, орыс емес халықтарды жамандап, оларды 

қудалаумен болатын. Сол кезде жолдастарыммен бірге митингіге кездейсоқ тап болғанымызда сонда сӛйлеген 

Милюковтың (кадеттердің жетекшісі - авт.) айтқан сӛздерін осы кҥнге дейін ҧмытқан жоқпын. Ол: «патша 

ҥкіметі орыс емес халықтарды аса дӛрекілікпен қанап отыр» [5] деп еді. 

XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың бас кезінде Ресейдің бір ғана Петербург университетінде 20-ға 

жуық қазақ студенттері Б.Қаратай, Б.Қҧлман, Б.Сыртанҧлы, А.Тҧрлыбанҧлы, М.Шоқай, Ж.Ақбайҧлы және 

басқалар. Сондай-ақ, Мәскеу мен Санкт-Петербургтың басқа жоғары оқу орындарын Ә.Бӛкейхан, 

Х.Досмҧхамедҧлы, М.Тынышбайҧлы сияқты қазақ жастары бітірген [6]. 

Бҧл дерек, сондай-ақ, қазақ зиялыларының алғашқы легі Халел Досмҧхамедҧлы, Әлихан Бӛкейхан, 

Бақытжан Қаратай, Бақыткерей Қҧлман, Мҥхаметжан Тынышбайҧлы, Жақып Ақбайҧлы, Жаһанша 

Досмҧхамедҧлы сияқты ірі ӛкілдерінің кӛпшілігі Ресейдегі 1905-1907 жылдардағы тӛңкеріс кезіндегі орын 

алған саяси хал-ахуалға сергектігін әрі сын кӛзбен қарағандығын һәм қандай саяси ҧйымнан ҥлгі алу мәселесін 

шешкендігін кӛрсетеді. 

Ресейдегі 1905-1907 жылдардағы тӛңкеріс Қазақстан ҥшін де тарихи кезең болды. «Бҥкіл дала саяси 

додаға тартылып, азаттық ҥшін қозғалыс тасқыны қҧрсауына енді» [7]. 

Ал, ҧлт зиялылары бастаған қазақ азаттық қозғалысының басты мақсаты – отарлау саясаты кең етек 

алып, бҧғаудағы казақ қоғамының мемлекеттік саяси дербестігін қалпына келтіру арқылы ҧлттық ӛркендеуге 

жол ашу болды. Яғни, бҧл тҧста қазақ азаттық қозғалысының белгілі дәрежеде әлеуметтік-таптық міндеттерді 

де кӛтергенін жоққа шығаруға болмайды, дегенмен ол ҥшін бірінші кезекте ҧлттық еркіндік тҧрған еді.  

М.Қойгелдиевтің сӛзімен айтқанда, 1905-1907 жылдары отарлық бҧғаудағы қазақ қоғамында таптық 

санадан гӛрі ҧлттық сананың тезірек пісіп жетілуіне колайлы алғышарттар басым тҥсіп жатты [8]. 1905 жылы 

қазақ азаттық қозғалысының ӛрлеу, жаңа сапаға кӛтерілу кезеңін бастап берді, ал саяси кҥрес әдісі ең алдымен 

патшаға, орталық билікке петиция жазып тапсыру тҥрінде кӛрінді. Жетісу облысы Лепсі уезінің қазақтары 

дайындаған петицияға 1000 адам [9] арнайы делегация арқылы Петербургтағы ҥкімет орындарына тапсырылған 

Орал және Торғай облыстары қазақтары атынан жазылған петицияға 44 адам қол қойған [10]. Бҧл ретте қазақ 

даласында әйгілі Қарқаралы уезіндегі болған Қарқаралы петициясына тоқталғанды жӛн кӛрдік. 

1905 жылы жаз шыға саяси ахуал қазақ жеріндегі губерниялық, уездік орыс әкімшіліктерін де 

мазасыздандыра бастады. Олар Омбыға, Дала генерал-губернаторының кеңсесіне ӛлкедегі қалыптасқан 

жағдайды баяндаған мәліметтерді шҧғыл жіберіп тҧрған.  

«Кҥллі Ресей ӛз ӛмірін тҥгелімен қайта ӛзгерту керектігін мәлімдеп жатқан қазіргі тҧста тағдыры 

Ресеймен тығыз байланысты қазақ даласы да ел басынан ӛтіп жатқан оқиғалардан тыс қала алмастан, ӛзінің 

пісіп-жеткен тілектерін жеткізу қажет» делінген. Шындығында да, Ресейден бастау алған демократиялық 

қозғалыстың қазақ даласына әсер етуі заңды еді. «Орыстандыру саясатының салдарынан қазақтар, соңғы кезде 

ӛздерінің діни-рухани тҧрғыдағы істерінен қағажу кӛргені сонша, әкімшіліктің рҧқсатынсыз бір қадам да жасай 

алмайтын болды. Мешіт салуға, мҧсылман мектептерін ашуға, Меккеге қажылыққа баруға және басқаларға 

рҧқсат беру не бермеу қҧқы заң бойынша тек әкімшілік билігіне берілген».  



256 

 

Патша ӛкіметі қазақ даласын отарлау саясатын жҥргізгенде әр тҥрлі кезеңге орай, тҥрліше әдіс, айлалар 

қолданып отырған. Тҥпкі мақсаты- шикізаттың мол қоры саналатын ҧлан-байтақ даланың байлық кӛздерін 

басыбайлы, тҥбегейлі иемдену еді. Ол ҥшін тҧрғын халықты сахараның байырғы тіршілікке оңтайлы сулы-нулы 

шҧрайлы елді-мекендерінен кҧмды, шӛлейт жерлерге ығыстырып, оның орнына Ресейдің халқы келіп 

шоғырланған аймақтарынан мҧжықтарды кҥштеп әкеп жерсіндіруге тырысты. Осыған орай, отаршыл әкімшілік 

қол астындағы халықты жан-жақты кіріптар ету ҥшін, мақсатты ойын жҥзеге асыру жолында әр тҥрлі заңдар 

мен низамдар шығарып, елдің ішкіерекшеліктерін жойып, дәстҥрлі ел билеу жҥйесін ӛз пайдасының ыңғайына 

кӛшіруге кҥш салды. «Бҧл рҧқсаттың ӛзі де іс жҥзінде ҥлкен қиыншылықтармен беріліп, мешіт салу, 

медреселер мен мектептер ашу жӛніндегі тілектер кӛп ретте жауапсыз қалады. Соңғы кездерде қазақтардың 

діни-рухани істері тҧрғысында тартып отырған қысымшылықтарын санап айту қиын» . 

Әсіресе, миссионер ғалымдар алдымен қазақ елінің рухани болмысы мен ӛткендегі тарихи жолын, 

психологиясын, мінез-қҧлқын, салт-сана дәстҥрінің ерекшелігін, билеу жҥйесін, яғни ӛздеріне қажет буынды да 

ҧрымтал тҧстарын терең барлап, зерттей отырып, миссионерлік саясатының стратегиялық негіздерін, 

мақсаттарын анықтап отырды. 

Миссионерлер алдымен қазақтарды татарлардың рухани әсерінен бӛлектеп ҧстауды, араластырмауды 

мақсат етіп қойды. Себебі, татарлар қазақ арасындағы мектеп, медреселерде сабақ берді, дін таратты, кеңсе 

жҧмыстарын атқарды, тілмаштың қызмет ету істерінің бәрі де солардың қолдарында болды. Екіншіден, 

қазақтар татарларға қарағанда ислам дініне нанымы осалдау, оларда ескі шамандық наным мен 

мҧсылмандықты қосарлана пайдалану жағы басым жатты. Яғни сырттай қарағанда мҧсылман болғанымен, 

ӛздерінің кҥнделікті тҧрмысында ата-баба жолы мен әдет-ғҧрпы, салт-сана дәстҥрі басым жатты.  

Қазақтардан осы қос дінділік ерекшелігін, мҧсылмандықтан алыстау жатқандығын тіпті Орта Азиялық 

автор Рузбехан ӛзінің «Бҧхара мейманының жазбасы» деген еңбегінде: «...қазақтар әлі кҥнге дейін пҧтқа 

табынады. Олардың садағат қайталағаны тҥкке тҧрғысыз. Сондықтан намаз оқығанына қарамай қазақтарды 

кәпір деп таныған жӛн. Олар әлі кҥнге дейін кҥнге табынады... Ӛздерінің жерінен ӛткен мҧсылмандарды мазақ 

қылады» [11] деп жазып, қазақ елінің мҧсылмандық нанымға осалдығын арнайы тҥрде кӛрсетуі, әрине, тарихи 

шындық еді.  

Жер алынғанда қыстаулар да кӛшірілген, жоңышқа һәм ағаш егілген жерлер де алынған, барлығына да 

қазынадан ақша тӛленген, әзірше алыну ықтиярсыз болса да... 1905-1910 жылдардың ішінде алынған жерлерге 

екі миллион мҧжық орналастырылған, яғни екі жҥз қырық мың жанҧя, әр жанҧяға тӛрт жҥз теңге жҧмсалған 

болатын. Патша ӛкіметі 1900 жылы қазақ ӛлкесіне Ф.А.Щербина бастаған экспедиция жіберді. Бҧл 

экспедицияның қҧрамында белгілі саяси және қоғам қайраткері, кейін Мемлекеттік І Думаның депутаты болған 

Әлихан Бӛкейхан да қатысып, мал-жанның, жайылымдық жерлердің санағын жҥргізді; шаруа деңгейіне сәйкес 

тиісті жер ҥлестерінің мӛлшерін де белгіледі. 

Щербинаның есебі бойынша қазақта «артық» жер аз болмағанмен «қоныстандыру басқармасының» 

атқамінерлерінің кӛзі тоймады. Мҧндай есепке қанағаттанбаған патша әкімшілігі экспедицияға Лев Карлович 

Чермакты жіберді. Ҧлы Абайдың досы Михаэлистің жақын жолдасы Лев Карлович айтқанынан қайтпайтын бір 

беткей, қазақтың шаруа жайын кӛп зерттеген ғалым адам еді. Ол шаруаға қолайлы жердің малға шаққанда 

артылмайтындығын ғылыми байламмен дәлелдеп шығады. Бірақ мҧнымен тынбай сахара ӛлкесіне патша 

әкімшілігі тарапынан бірнеше рет экспедициялар шығарылып, «артық» деп саналған жерлердің барлығын 

дәлелдеген ақпарлар тҥсіруді тоқтатқан жоқ. Осындай мәліметтердің негізіне сҥйенген «Қоныстандыру 

басқармасы» қазақ иелігіндегі шҧрайлы жерлерді еріксіз тартып алып, мҧжықтардың пайдалануына беріп 

отырды [12].  

Министрлер Кеңесінің тӛрағасы Столыпиннің Ресейдегі шиеленіскен аграрлық мәселені шаруаларды 

Дала ӛлкесіне қоныс аудару арқылы шешуді ҧсынған жобасынан соң, бҧл қозғалыс қарқыны бҧрынғыға 

қарағанда ҥдей тҥсті. Осыған орай, жер мәселесінің тӛңірегінде XX ғасырдың басында шығып тҧрған ана 

тіліндегі тӛл мерзімді баспасӛз бетінде ҧдайы екі тҥрлі пікір жарыса айтылды. Біреулері - қала салып, 

егіншілікпен айналысуды, отырықшы тҧрмысты лайық деп тапса, екіншілері - жоқ, қазіргі патша ӛкіметінің 

жҥргізіп отырған саясаты жағдайында мал шаруашылығымен кҥнін кӛргендер - кӛшпелі, егін салғандар - 

отырықшы қалыбында қала бергені жӛн деген уәж айтты. Бҥл екі пікір де қисынды еді. 

Отырықшылықты жақтайтындардың дәлелі - қазақ жері патшалықтың меншігіне айналуы, қара бҧлттай 

кӛшіп келе жатқан мҧжықтардан еншімізді бермей, басқаға жем болудан алдын -ала қам жасасақ, шҧрайлы жер-

суымызды иемденіп, 15 десятинадан болса да ӛз ҥлесімізді алып қалуымызды ойлауымыз керек. Егер халық 

жиылып қала болса, «бірлік бар жерде, тірлік бар» мешіт, медресе, мектеп ашуға мҥмкіндігіміз туып, 

мәдениетті елдердей ӛнер-білімге қолымыз жетер еді дегенге саяды. Бҧл пікірді қуаттап, ҥгіт-насихат 

таратушылар - Мҧхамеджан Сералин, Мемлекеттік ІІ Думаның депутаты Бақытжан Қаратай, Жаһанша 

Сейдалин сияқты қазақ қайраткерлері. 

Мҧхамеджан Сералин бір мақаласында: «Қала салуға мойын қойса, қай халықтан болса да кем кҥн 

кӛрмесіне менің кӛңілім иланады. Себебі, Ақмешіт, Тҥркістан, Ташкент, Самарқан Қоқан маңайындағы 

қазақтарға кӛз салсам зор-зор миуа бақтарға ие болған, кҥріш егуге кірісіп, жап-жақсы кҥнін кӛрген қазақтарды 

кӛремін» [13] десе, енді бірде тарихта ӛткен ежелгі халықтардың тағдырынан елес бере келіп, отырықшы 

тҧрмыстың артықшылығына кӛңіл аударады.  

Казақ зиялыларының енді бір тобы - Мемлекеттік І Думаның депутаты Әлихан Бӛкейхан, Ахмет 

Байтҧрсынҧлы, Міржақып Дулатҧлы, Мемлекеттік ІІ Думаның депутаты Мҧхамеджан Тынышбайҧлы, Халел 
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Досмҧхамедҧлы екінші пікірді қолдады; яки мал шаруашылығымен айналысқандар - кӛшпелі, егінмен 

шҧғылданғандар – отырықшылықта қала бергендері жӛн деді. Ӛйткені қазақтың жеріне мҧжықтарды неғҥрлым 

кӛбірек қоныс аудару арқылы патша ӛкіметінің ҧстанған басты саясаты – ішкі Ресейдегі қалыптасқан аграрлық 

шиеленісті оңай шешуді кӛздеді. Ал бҧл саясатты тҥбегейлі жҥзеге асыруға мҥдделі «Қоныстандыру 

басқармасы» Дала ӛлкесін жан-жақты ғылыми зерттеуге мҧрындық болып, жерге орналастыру ҥшін қазақтың 

жаны мен малын есептеп, алатын ҥлес мӛлшерін белгіледі.  

Министрлер Кеңесінің мақҧлдауымен 1909 жылы 9 маусымда бекіген бҧл нҧсқау бойынша екі тҥрлі 

норма енгізілді. Бірі-кӛшпелі, екіншісі-отырықшы қалып нормасы. Осы екі норманың қазақ қайсысын алғаны 

дҧрыс дегенге байланысты, Әлихан Бӛкейхан кезінде «Қазақ» газетінде былай жазған еді: «Айқап»-ты һәм 

«Қазақты оқушылар кӛріп жҥр, біз қазақ жҧртына ақыл берушілерді екіге бӛлдік. Біріміз- қазаққа жаудан олжа, 

15-тен жер ал дейміз, біріміз - бҧған жуыма, тҥк олжа болмайды дейміз. Талас дҥние-ғҧмыр сипаты, талас-

тартыс жоқ болса, ғҧмыр - абақты болар еді. Айыр сӛзде айып жоқ, дей келіп: «Біздің ақылымызша, адам 

баласының шаруасы бірте-бірте қиыншылықпен, кӛп жылдарда аударылады. Мал бағып, шаруа қылып келе 

жатқан жҧрт, орыс 15-тен жер берді деп егінші бола қоймайды. Мал шаруасын тіршілік ҥшін ҧстап жҥрген жҧрт 

15-тен жер алса, ҥлкен аяққа тар етік киген болады. Біз, қазақ-ау, 15-тен жер алмай тҧрып жан-жағына қара 

дейтініміз, қазақ 15-ті алып, осы алақандай жерге мал бақпақ; бҧған мал бағылмайды...» - деп мәселенің саяси 

бҥркеулі астарынан хабардар еткен-ді [14].  

Патша ӛкіметі ӛзінің саяси-экономикалық шекарасын отарлау жҥйесі арқаны кеңейте келіп, Дала 

ӛлкесіне де ілгерідегі бай тәжірибесін сәтті қолдана білді. Бҧған дейін олардың Сібір «бҧратаналары» мен 

башқҧрттарға істеген амал-айласы қҧдды қазақтарға да дәл солай қайталанып отырды. Ол жӛнінде Әлихан 

Бӛкейхан, Ахмет Байтҧрсынҧлы, Міржақып Дулатҧлы, Мҧхамеджан Тынышбайҧлылар кезінде орыс, татар, 

қазақ баспасӛзі беттерінде жиі қайталап, алдымыздағы ҥлгі болған бҧл тақырыпқа қайта-қайта, дҥркін-дҥркін 

соғып, қалың бҧқараны сақтандырып-ақ еді. Алайда одан еш нәтиже шықпады.  

Қазақ арасында да ӛз иелігіндегі жерді арендаға беріп, ақшаға сатып, айырылып қалып жатқан оқиғалар 

аз кездеспеді. Ахмет Байтҧрсынҧлы «Айқап» журналында жариялаған «Қазақтың ӛкпесі» атты мақаласында дәл 

осы мәселені ашып айтты: «Қамсыз жатқан қазақтың кӛңіліне соңғы кезде ғана қайғы кіре бастады. Басқа 

келген нәубеттің қайдан келгенін, кімнен басталғанын біле алмай, әркімнен кӛріп ӛкпеледі. Пайдаланып 

отырған жерін мҧжыққа алып берді деп ҥкіметке ӛкпеледі» [15] деді.  

Қыр баласы деп қол қойған Әлихан Бӛкейханның «Қазақ» газетінің 1914 жылғы №47 санындағы 

«Башқҧрт жерінің шежіресінен», 1915 жылғы №147 санында «Башқҧрт жері» атты мақалаларында патша 

ӛкіметінің жҥргізген отарлау саясатының қулық-сҧмдықтарын әшкерелеген. Соңғы мақаласында ол қазақтың 

«Қызым саған айтам, келінім сен тыңда!» деген мәтелін әдейі эпиграф орнына қолданып, туысқан башқҧртқа 

туған кҥннің қазақтың да басына келетіндігін қҧлағдар етіп, бҧған кҥллі халықтың алдын ала дайын болып, 

сақтандыру шараларын ескертеді.  

Қазақ қоғамының ӛткен тарихын зерделей білген жанға Ресей патшалығының жҥргізген отарлау саясаты 

ӛз боданындағы бҧратана санаған елді кӛшпелі тҧрмыстан отырықшылыққа кӛшірудің артықшылығын жан-

жақты насихаттап, жоспарлы тҥрде мҥдделі етуге тырысуында гәп бар. Осы саяси әдістің ішкі иірімдерін терең 

тҥсінген Халел Досмҧхамедҧлының дәрігерлік тҧрғыдан отырықшылық тҧрмыстың нақты жағдайдағы тиімсіз 

жақтарын ӛз пікір-пайымымен дәлелдеуі - халқымызды кҥтіп тҧрған ҥлкен шығындардан қорғап қалуына сеп 

болғаны шҥбәсіз.  

Бҧл жайға кӛз жеткізу ҥшін ҧлы тҧлғаның ӛз сӛзіне кӛңіл бӛлейік: «Жҧқпалы аурулар қазақ арасына бір 

кірсе, жуық арада шыға қоймас, бҧрын естімеген-білмеген оба жиырма жылдай Бӛкейлік пен Орал облысының 

қазақтарынан кетуді қойды. Жыл сайын жҥз-жҥзден садақа алып тҧр. Тегіс қала болып отыру қазаққа әзір ерте 

деген Алаштың азаматтарын кейбіреулер мысқылдап келемеж қылады. Қала болып алған соң, кӛп кешікпей 

кӛрерсің, қазақ жҧқпалы аурудың араларында қандай боп қыдырғанын! «Қарағым, бауырым, қазағым, қала 

болсақ, қҧрт бәлесін аларсың» деген азаматтың зары сонда есіңе тҥсер...» [16]. Иә, ен даланы иелік еткен 

қандастарын бір оқ шығармай қырып жібермек болған жатжерліктердің кӛкейіндегі тҥпкі пиғылы Халел 

Досмҧхамедҧлы сынды ҧлтжанды кҥрескерлердің қам-қарекеті нәтижесінде жҥзеге аспай қалғанын бҥгін бар 

дауысымызбен айтатын кез жетті. 

Патша әкімшілігі елдегі саяси-әлеуметтік шиеленістің шешімін тауып, алдаусырату мақсатымен 

бірсыпыра демократиялық жеңілдіктер жасап, талап-тілектерін орындауға мәжбҥр болды. Әсіресе, заң 

шығаратын жоғарғы орган Мемлекеттік Думаға қазақ халқының мҥддесін қорғайтын ҧлт ӛкілдерінен депутат 

сайлауға, ана тілінде тӛл мерзімді баспасӛз қҧралының жарық кӛруіне қол жеткізуі сӛз жоқ, сол дәуірдегі ел 

қамын жеген зиялы жандардың ҥлкен жеңісі еді. Алайда, патша әкімшілігі ӛзінің бҧл жіберген шегінісінің 

қарымтасын қайырып, орнын толтыру ҥшін шет аймақтағы бодан елдерді отарлаудың бҧғауын бҧрынғыдан да 

бетер кҥшейте тҥсті.  

Империялық саясат ішкі Ресейдегі шаруалардың жерге деген мҧқтаждығын шешіп, революциялық 

ӛрлеуді басу ҥшін қазақ даласының шҧрайлы жерлеріне орналастырып, бірнеше жылға алым-салықтан босатып, 

мемлекеттік қолдау жасады. Бҧл - бір. Екінші - орыс шаруасы мен қазақты бір-біріне айдап салып, саясаттың 

бетін бҧрып сырттай бақылап отыру еді. Ҥшінші - Дала ӛлкесіндегі бҧрынырақ келген орыс алпауыттарының 

жҧмыс қолын ҧзарту жағы да кӛзделді. Тӛртінші - шет аймақтағы отаршылдық саясатты жҥзеге асыруға 

мҥдделі тіректің мықты болуына кӛңіл аударды. Бесінші - орыстың демографиялық жағынан қалайда жергілікті 

халықтан ҥлес мӛлшері тез арада асып тҥсуі есепке алынып, православие дініне шоқындыру, ассимиляцияға 
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ҧшырату ҥшін табиғи ықпалды орта жасаудың жан-жақты жоспары қҧрылды. Сӛйтіп, метрополиямен шет 

аймақтағы отар елдердің арасындағы қайшылық тереңдей берді.  

Отарлық езгінің қанауына бҧдан әрі тӛзе алмайтынын тҥсінген халық, бҧл тығырықтан шығудың жолын 

іздеді, кӛш бастайтын ҧлт зиялыларының соңына ерді. Халықтың болашақ тағдыры бейжай қалдырмай, 

ойлантқан да, толғантқан ҧлт зиялылары тарихи ҥлкен сыннан ӛтуіне тура келді. Бҧл абыройлы да ардақты, 

қасиетті істе халқын шексіз сҥйген жайсаң жандардың тері мен қаны есепсіз тӛгілді; қуғын-сҥргінге ҧшырады, 

жер аударылды, атылды, асылды, абақтыға жабылды.  

Ҧлт зиялыларының Әлихан Бӛкейхан, Ахмет Байтҧрсынҧлы, Міржақып Дулатҧлы, Мҧхамеджан 

Тынышбайҧлы, Мҧстафа Шоқай, Халел Досмҧхамедҧлы, Жақып Ақбайҧлы сынды бҧл тобы патша ӛкіметі 

тҧсында да, кеңес дәуірінде де талай мәрте жер аударылып, абақтыға жабылды, қуғын-сҥргінге ҧшырап, ең 

соңында «халық жауы» ретінде атылып тынды. Мҧнан біз халқының бақыты ҥшін тарихи кажеттіліктен 

дҥниеге келген қайсар да ӛр ҧрпақтың ӛкілдері - жаңа сапалы ӛркениеттің талабына сәйкес от-жалында әбден 

шыңдалған ҧлттың шын мәніндегі саяси-рухани кӛсемдерінің қатал заманның сынына шыдап, елеулі 

оқиғалардың бәрінен ӛздері бастаған ел- жҧртты шетінетпей абыроймен алып шыққанын кӛреміз. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛІН ЕРТЕГІЛЕР  

АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

 

Шыңғыс А.А., Рысқҧлова А.Ә. , Оразова Ж.О. 
Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Барлық елдердің ауыз әдебиетінен мол орын алатын және халықтың жазу-сызу ӛнері болмаған кезінше 

ауызша шығарған кҥрделі шығармасының бір тҥрі – ертегілер. Ертегіге бай елдердің бірі – қазақ халқы. Қазақ 

фольклорында ертегілердің сан алуан тҥрлері бар.  

Ертегілер кӛбінесе, қара сӛз ретінде айтылғандықтан, оны халықтық ерте заманда шығарған кӛркем 

әңгімесі деп қараймыз. Ертегілер де адам баласының еңбек–кәсіп ету, тҧрмыс-тіршілік қҧру тәжірибесіне 

байланысты туған. Табиғат қҧбылыстарын, жаратылыс сырын жетік білмеген, олардың неліктен болатындығын 

толық тҥсінбеген ертедегі адамдар әр нәрсені қиял еткен, ӛздерінің ауыр еңбектерін жеңілдету жағын 

қарастырған [1,38].  

Ертегісіз балалар арасындағы ӛзара қарым-қатынастарды тҥсіну мҥмкін емес, ертегіге әуестенбейінше 

ҧжымдық кҥйініш-сҥйініш болмақ емес, ертегі туындамайынша оймен шабыттанған қуаныш балаға ҧғынықсыз. 

Ертегі – бҧл кішкентай дән, баланың ӛмірлік қҧбылыстарға эмоцияның баға беруі осы дәннен ӛсіп жетіледі. 

Себебі ертегінің ерекшелігі - оқиғалардың ғажайып халге, фантазияға қҧрылуында, кейіпкерлер жердің асты-

ҥстін бірдей кезіп жҥреді, әр тҥрлі қызық оқиғаларға кездесіп отырады. 

Ертегі жанрының пайда болып, қалыптасу тарихы ӛте ҧзақ. Оның тҥп-тӛркіні-алғашқы қауымда туған 

кӛне мифтер, аңшылық әңгімелер, хикаялар, әр тҥрлі ырымдар мен аңыздар. Жалпы ертегілердің пайда болып, 

қалыптасуының алғашқы кездерінде ел оны қиял деп ойламаған, онда баяндалатын оқиғаға сенген, себебі ол 

шақта ертегі ӛз тӛркінінен алшақ кете қоймаған, сондықтан кӛркемдік қызмет те атқармаған. Ал кӛркем 

фольклорлық жанр болып қалыптасқан. Қазақ ертегілерінің жиналуы мен жарияланып, зерттелуі ХVІІІ 
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ғасырдың  екіншіжартысында басталды. Алғашқы жҥз жылда, негізінен, Қазақстанға Ресейден келген 

адамдардың кейбірі қазақ жҧртының тҧрмыс-салты, әдет-ғҧрпы туралы деректер жинап, солардың қатарында 

фольклор жайында жалпылама мәліметтер жариялап жҥрді. Ертегілердің кӛбірек жиналып, жарық кӛрген тҧсы 

ХІХ ғ. екіншіжартысы. Бҧл кезеңде қазақ ертегілерін ғылыми мақсатта жариялаған жинақтар да болды. Әсіресе, 

В.В.Радлов,  Ы.Алтынсарин, Г.Н.Потанин, А.В.Васильев, А.Е.Алекторов, Ә.Диваев жинақтарында ертегілердің 

кӛптеген мәтіндері жарық кӛріп, олар туралы азды-кӛпті ғылыми пікір айтылды. Аталған жинаушы-

жариялаушылардың ғалымдық деңгейі, ғылыми тҥсінігі әртҥрлі болғандықтан ертегі мәтіндері әртҥрлі кӛзқарас 

тҧрғысынан бағаланды. Соған қарамастан біраз ертегі жарық кӛрді, ғылыми  айналымға енді. Соның арқасында 

қазақ ертегілері Потаниннің, Радловтың, А.Н.Веселовскийлердің кең масштабты ғылыми  зерттеулеріне ілікті. 

Ертегілерді ғылыми әрі ағартушылық мақсатта жинап, жария ету, зерттеу жҧмысы ХХ ғасырда кең жолға 

қойылды. Бҧл ғасырдың 40–50-жылдарына дейін ертегілер, кӛбінесе оқу-ағарату мәселесі тҧрғысынан 

жарияланып, оқулықтарда, жекелеген мақала мен кітаптарда арнайы қарастырылды. Осы тҧста 

А.Байтҧрсыновтың, Х.Досмҧхамедовтің, М.Әуезовтің, С.Сейфуллиннің оқулық іспетті жарық кӛрген кітаптары, 

С.Мҧқановтың, Б.Кенжебаевтың, Е.С.Ысмайыловтардың мақалалары қазақ фольклортануы ертегі жанрына да 

арнайы кӛңіл бӛлгенін айғақтады. Бірақ аталған авторлар ертегіні тҥсінуде, талдауда әркелкі тҥсінік кӛрсетті. 

1960 жылдан бастап ертегі жанрын зерттеу ғылыми негізге тҥсті. Бҧл салада Әуезов пен Ысмайыловтың, 

В.Сидельниковтың, М.Ғабдуллиннің еңбектері айрықша болды.  

Ертегі – оқушылардың қызыға оқитын, қҧлақ тҥре тыңдайтын жанрларының бірі. Ол адам жолын ҧштап, 

бірде жеті қабат жер асты тҧрғындары: Тауысоғар, Саққҧлақ, Кӛлтауысар, Қырағы, алып қҧс Самҧрықпен 

кездестірсе, бірде алты айшылық жерді алты кҥн аттар қанатты тҧлпармен табыстырады.  

Ертегі жанрының мақсаты - тыңдаушыға ғибрат беру ғана емес, сонымен бірге эстетикалық ләззат беру, 

баланың ақыл-ойын дамыту, адамгершілікке тәрбиелеу. Ертегі жанрының функциясы кең, ол әрі тәрбиелік әрі 

кӛркем-эстетикалық роль атқарады. Ертегілік прозаның басты мақсаты - сюжетті барынша ғажайыпты етіп, 

кӛркемдеп, әсірелеп баяндау. Демек, ертегі шындыққа бағытталмайды, қайта керісінше, әсірелеуді міндет 

тҧтады. 

Жалпы ертегіге тән қасиет оның айтылу мәнерінде екені мәлім. Ретін тауып, ҥйлестіріп, қиюын тауып 

қиыстырып айтылған ертегінің тыңдаушыны ҧйытып, әсерлендіріп отыратын да белгілі. Ертегіні ӛткенде оның 

осы сияқты ӛзгешелік жақтарын ескеріп, оқушылардың қҧмарта тыңдап, зор әсер алуын қамтамасыз ету керек. 

Бҧл ретте қолданылатын әдістердің бірі – ертегіні кӛркемдеп ауызша айтып беру болып табылады. 

Ертегілерді баланың тындауы, естіген ертегі мазмҧнын қайталап айтып беруі, баланың сӛздік қорын 

молайтып, байланыстырып сӛйлеу тілін дамытып, тілдің грамматикалық қҧрылымын меңгеруде ғана емес, 

ерлікке, достыққа, ҥлкенге ізет, кішіге қамқорлық сияқты адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеуге, эстетикалық 

талғамын, қиялын дамытуға мҥмкіндіктер беріп тҥрлі жауыздық, зҥлымдық иелері арқылы жамандықтан жирендіреді. 

Ата-ана бала тҥсінігіне лайықты мектеп жасына дейінгі балалар ҥшін тек қиял-ғажайып және хайуанаттар 

туралы ертегілер оқылатындығын ескергені жӛн. Ертегіні тындату арқылы балаға жан-жақты тәрбие беріп, 

дамытумен бірге, оқығанды шыдамдылықпен тыңдай білуге ҧстамдылыққа ҥйрете аламыз, Әсіресе, ертегіні 

сюжетке қатысты тҥрлі-тҥсті суреттерді, картиналарды пайдалану арқылы әңгімелесу баланың қызығушылығы 

мен эстетикалық талғамын арттыра тҥсуде мол мҥмкіндіктер береді 

М.С.Васильева, А.А.Горбушина, Е.И.Никитина, М.М.Оморокова сынды әдіскерлер ертегіні оқытуда 

мынадай жҧмыс тҥрлерін ортаға салады: 

1. Ертегінің мазмҧнын қаншалықты тҥсінгенін білу мақсатында 

мҧғалім оқушыларға бірнеше сҧрақ қояды. 

2. Ертегінің соңында берілген сҧрақтарға оқушылар жауап береді. 

3. Мҧғалімнің ертегі бойынша қорытынды сӛзі. 

4. Оқушылар мәтін соңында берілген мақалды оқып, мағынасын 

ашады. Ертегіге қандай байланысы бар екенін айтады [2,47]. 

Байқап отырсақ, сабақта тапсырманы ӛздігінен орындап, ӛз бетінше ізденуге кӛп кӛңіл бӛлінген. 

Дегенмен, ертегінің жанрлық ерекшелігін ескеру қажеттігін, ертегінің тәрбиелік мәнін аша тҥсуді 

ҧмытпағанымыз жӛн дегіміз келеді. Баланың ертегі мазмҧны бойынша сҧраққа дҧрыс жауап беруімен оқыту 

ҥрдісінің мақсаты орындалды деуге болмайды. 

М.А.Никитина ертегіні тыңдағаннан кейін балалар ӛздерінің ойларын, сезімдерін айтқызуға уақыт бӛлу 

керек деп кӛрсетеді. Халық ертегілерін оқытуда рольмен оқу және сахналаудың орны ерекше деп кӛрсетеді 

[3,28]. 

Қазақстанға танымал әдіскер Қ.Бітібаева: «Ертегілер арқылы қандай білім, тәрбие беруге болады, икем-

дағдысына қандай талаптар қою керек? Міне, бҧл мәселелер әр мҧғалімді толғантуы, ойландыруы тиіс», - деп, 

ертегілерді оқытудағы басты мәселелерге кӛңіл бӛледі [4,46]. Әрі қарай автор ең алдымен ертегіні оқу, 

мазмҧнын толық меңгерту мәселесін ойластыру қажеттігін сӛз етеді. Мазмҧнын меңгере отырып, оның 

негізіндегі идея, айтайын деген терең ой туралы сӛз қозғау, мазмҧнын меңгертуде мәнерлеп оқу, әңгімелеу, 

баяндау, бӛліктерге бӛлу, ат қою, сҧрақтар, тапсырмалар жҥйесін ойластыру, ертегі қҧрастыруға баулу, 

кейіпкерлерге мінездеме беру сияқты жҧмыс тҥрлерін ҧсынады. 

Ә.Дайырова, С.Тілешова ертегіні оқушыларды мінездеме беру ісіне жаттығуларға лайықты мәтіннің бірі 

деп қарастырып, оқушы ойына қозғау салатын сҧрақтар беру қажеттігіне тоқталады.  
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Қорыта айтқанда, ертегінің бірінші қызметі – тәрбие беру, содан кейін танымдық. Сондықтан баланың 

бҥкіл ықыласы мен ынтасын жас кезінен бастап адамгершілік қасиетті бағалай білуіне аударуымыз керек. Ал ол 

терең мағыналы халық шығармалары арқылы жҥзеге асады.  
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Қазақстан Республикаының экономикалық жағдайында, халықты қамтамасыз ету мәселесінде АӚК-і 

маңызды орын алады. Ол елдегі ішкі жалпы ӛнімнің 1/10 бӛлігін береді. АӚК ӛнімдері барлық тауар 

саудасының 50%-дан артығын қҧрайтындықтан, халықтың әл-ауқатын жақсартуға әсерін тигізеді. Сонымен 

бірге ӛнімдері шет елдерге сатылады. Жҧмыскерлердің саны жӛнінен (2,4 млн адам) АӚК аса ірі салааралық 

кешен болып табылады.  

Ауыл шаруашылық ӛнімдерін ӛндіріп қоюдын, ӛзі жеткіліксіз. Оны сақтап, сапалы тҥрде ӛңдегеннен 

кейін халыққа уақытында жеткізу керек. Ауыл шаруашылығы бҧл мәселелерді басқа салалардың кӛмегінсіз 

шеше алмайды. Сондықтан оның қажеттіліктерін қамтамасыз етіп, ӛнімдерін ӛңдейтін ӛнеркәсіп ӛндірістері 

мен ауыл шаруашылығының арасында тікелей байланыс қалыптасқан. Басқаша айтқанда, агроӛнеркәсіп кешені 

(АӚК) пайда болды. 

 

Кесте 1 - АӚК саласын SWOT талдау 

 

Кҥшті жақтары Әлсіз жақтары 

- Қазақстан аумағы бойынша әлемде тоғызыншы 

орынды иеленеді; 

- Қазақстан жан басына шаққандағы жыртылған 

жерлердің алаңы бойынша әлемде екінші орынды 

иеленеді; 

- Қазақстан астық пен ҧн бойынша ірі 

экспорттаушылардың қатарына кіреді; 

- ауыл халқының кӛптігі (барлық халықтың 43%-ы), 

жҧмыспен қамтылғандардың жоғары ҥлесі (жҧмыспен 

қамтылған халықтың 18%-ы); 

- ТМД және Орталық Азия елдерінің ӛткізу 

нарықтарының азық-тҥлік ӛнімдеріне деген жоғары 

әлеуетті сҧранысы; 

- АӚК жалпы ӛнімінің тҧрақты ӛсімі; 

- органикалық ӛнім ӛндірісі мен экспортының жоғары 

әлеуеті. 

- елдің ЖІӚ-сінің тӛмен ҥлесі (4,8%); 

- сауданың, оның ішінде экспорттық сауданың 

дамымағандығы; 

- ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

конструкторлық жҧмыстарды енгізудің тӛмен 

деңгейі; 

- ветеринария және тамақ қауіпсіздігі деңгейінің 

тӛмендігі; 

- жоғары капитал сыйымдылығы; 

- ӛзін-ӛзі ақтау мерзімінің ҧзақтығы; 

- табиғи-климаттық жағдайларға тәуелділік; 

- тӛмен еңбек ӛнімділігі; 

- АШТӚ табысының тӛмен деңгейі. 

Мҥмкіндіктер Қауіп-қатерлер 

- халық санының ӛсуіне және тамақтану 

қҧрылымының ӛзгеруіне байланысты ауыл 

шаруашылығы ӛнімдерінің барлық тҥрлерінің кӛлемін 

ҧлғайту мҥмкіндігі; 

- АШТӚ-ні және ауыл шаруашылығы кооперативтерін 

тиімді мемлекеттік қолдауды қалыптастыру; 

- перспективалы салалар бойынша жеткізілімдер 

географиясын және экспорт кӛлемін кеңейту. 

- табиғи-климаттық жағдайлардың қолайсыз 

ӛзгерістері, ауа-райы жағдайларының 

тҧрақсыздығы; 

- жануарлар мен ӛсімдіктер ауруларының таралуы 

және табиғи ортаның ластануы; 

- ДСҦ-ға кіруге байланысты жекелеген ӛнім 

тҥрлері бойынша халықаралық нарықтардағы 

бәсекелестіктің ӛсуі; 

- саланы тиімсіз мемлекеттік реттеу тәуекелі. 

 

2017 жылдың қаңтар-мамыр айлары ішінде жалпы ӛнім кӛлемі 35,4 млрд. теңге, нақты кӛлем индексі – 

110,2% қҧрады, оның ішінде ӛсімдік шаруашылығы – 100,0%, мал шаруашылығы – 110,4%. 

2018 жылғы қаңтарда тҧтастай республика бойынша ауыл, орман және балық шаруашылығы ӛнімдерінің 

(кӛрсетілетін қызметтерінің) жалпы шығарылымы 113,4 млрд. теңгені қҧрады, бҧл 2017 жылғы қаңтардан 3,7%-

ға жоғары. 
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Ӛндіріс кӛлемінің ӛсуі – тірі салмақтағы мал мен қҧстың сойылған кӛлемінің – 4,2%-ға, шикі сиыр сҥті 

сауымының – 2,4%-ға ҧлғаюымен, алынған тауық жҧмыртқасы санының – 19,3%-ға ӛсуімен байланысты. 

2018 жылғы қаңтарда 2017 жылдың қаңтарымен салыстырғанда ауыл шаруашылығы ӛнімдері ӛндірісінің 

ӛсуі республиканың  12 ӛңірінде белгіленді.  

 

Кесте 2 - 2018 жылғы қаңтарда ауыл, орман және балық шаруашылығы ӛнімдерінің  (кӛрсетілетін 

қызметтерінің) жалпы шығарылымы 

млн. теңге  

 Ауыл, орман 

және балық 

шаруашылығы 

Одан: 

ауыл 

шаруашылығы 

одан: 

ӛсімдік 

шаруашылығы 

ӛнімдері 

мал шаруашылығы 

ӛнімдері 

Қазақстан 

Республикасы 

113 390,7 111 972,2 4 449,7 107 494,5 

Ақмола 8 438,8 8 290,0 139,1 8 150,7 

Ақтӛбе 7 196,3 7 157,0 165,6 6 991,4 

Алматы 18 550,6 18 375,6 594,1 17 776,2 

Атырау 2 369,8 2 255,3 49,5 2 205,8 

Батыс Қазақстан 2 918,2 2 903,7 12,6 2 889,9 

Жамбыл 7 130,1 7 067,2 82,6 6 980,2 

Қарағанды 8 150,6 8 117,3 217,2 7 897,8 

Қостанай 7 992,2 7 954,4 1,4 7 953,0 

Қызылорда 2 612,5 2 533,5 4,1 2 528,6 

Маңғыстау 692,1 644,0 39,8 602,9 

Оңтҥстік Қазақстан 20 483,2 20 352,7 2 795,4 17 546,1 

Павлодар 6 292,2 6 250,1 165,9 6 084,2 

Солтҥстік Қазақстан 8 497,7 8 357,8 3,7 8 354,0 

Шығыс Қазақстан 11 593,1 11 421,0 21,8 11 397,7 

Астана қаласы 190,9 26,5 12,5 14,0 

Алматы қаласы 282,5 266,1 144,3 121,8 

 

Кестеден Қостанай облысында ауыл шаруашылығы ӛндірісінің ӛсуі байқалады. Ол тауық 

жҧмыртқасының 17,4%-ға, еттің барлық тҥрі – 6,8%-ға, сиыр сҥтінің ӛндірісі – 5,1%-ға, ҧлғаюымен 

тҥсіндіріледі. Қарағанды облысында ауыл шаруашылығы ӛнімдері шығарылымының ӛсуіне тауық жҧмыртқасы 

ӛндірісінің – 40,6%-ға, еттің барлық тҥрі – 4,6%-ға, сиыр сҥтінің ӛндірісі 2,3%-ға ӛсуі әсер етті. Батыс Қазақстан 

облысында ауыл шаруашылығы ӛнімдері шығарылымының ӛсуіне тауық жҧмыртқасы ӛндірісінің – 22,1%-ға, 

еттің барлық тҥрі – 16,4 %-ға, сиыр сҥтінің 1,1%-ға ӛсуі әсер етті. 

АӚК-тің қалыпты жҧмыс істеуі ҥшін техника мен қҧрал-жабдықтардың 4000-дай тҥрі қажет. Біздің 

елімізде олардың 400-дей тҥрі ғана шығарылады. Кӛптеген маңызды ӛндірістер дамымаған немесе енді пайда 

болып келеді. 

Сондықтан әлі де ескі техника пайдаланылады, қол еңбегінің ҥлесі жоғары, ауыл шаруашылық 

дақылдары мен малдардың ӛнімділігі тӛмен. Ӛндірілген ӛнімнің аз ғана ҥлесі ӛңделеді. Еліміз шет елдерден 

азық-тҥлікті кеп мӛлшерде сатып алады. 

Қазақстанның АӚК –нің жағдайы салыстырмалы тҥрде орта деңгейде екенін кӛріп отырмыз. Бірақ, ел 

алдында бҧл саланы одан әрі дамыту мақсаты тҧр. Мақсатқа қол жеткізу ҥшін АӚК саласындағы техникалық 

инфрақҧрылымын дамыту, жаңа технологияларды пайдалану қажет. 

Ауылшаруашылығының машина-трактор паркі 80%-ға дейін тозған, бҧл агротехникалық іс-шараларды 

оңтайлы мерзімдерде жҥргізуге мҥмкіндік бермеуде, топырақтың нашарлауына және ӛнімді жеткіліксіз, аз 

алуға әкеледі. Қолда бар картоп және кӛкӛніс қоймаларының нашар жарақталуы ӛнімді сақтау кезінде елеулі 

шығындарға әкеліп соғуда. 

Осы жағдайға қатысты «Агробизнес-2020» бағдарламасынан: 

Ауылшаруашылығы саласының машина-трактор паркімен, ауылшаруашылық қҧрал-жабдықтармен және 

ауылшаруашылығы ӛнімдер ҥшін заманауи қоймалармен жарақталуын жақсарту ҥшін мыналар қажет: 

ӛнімділігі жоғары техниканы сатып алу ҥшін лизинг несиелерін пайдаланумен қатар, негізгі қҧралдарды 

жаңарту және толықтыру ҥшін басқа да қаржылық қаражаттарды белсенді тарту; 

облыстың әр ауданында қолда бар техниканы тиімді және ҧтымды пайдалануға және қызмет кӛрсетуге 

мҥмкіндік беретін сервистік орталықтар қҧру; 

қолда бар кӛкӛніс қоймаларын, ҧзақ мерзім сақтау кезінде ӛнімдердің тҧтыну сапасын сақтауды 

қамтамасыз ететін заманауи желдеткіш және салқындатқыш қҧралдарымен жабдықтап, қайта жаңарту. 
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Актуальность Традиционная технология металлургических процессов основана на использовании 

окускованного железорудного сырья фракции в пределах 8,0-50 мм, а мелкие отсевы фракции менее 8,0 мм, т.е. 

0,0-8,0 мм накапливаются в виде мелких отходов. Кроме того, в самом технологическом комплексе «Домна-

конвертер» в результате очистки отработанных газов образуются дисперсные отходы в виде агломерационных, 

доменных и кислородно-конвертерных шламов и тоже накапливаются в отвалах. Суммарная масса 

накопленных мелких и дисперсных отходов достигла таких масштабов, что их можно рассматривать в качестве 

вторичных сырьевых ресурсов. Металлургическая переработка их представляет актуальную проблему на 

решение которой направлены темы научно-исследовательских работ магистрантов [1]. 

В научных исследованиях по указанной теме используются мелкие и дисперсные отходы, которые имеют 

высокую концентрацию железа, а также углеродсодержащие отходы или древесный уголь восстановительного 

реагента.  

Методика исследования основана на подготовке рудоугольной смеси из оксидных отходов и 

углеродсодержащего реагента в заданных массовых соотношениях и получении из нее рудоугольных 

окатышей.  

Цель. Подготовка рудоугольных смесей из конвертерного шлама и углеродосодержащего 

восстановителя, получение рудоугольных окатышей или брикетов и выплавка из них сталей (природно-

легированная сталь). 

Переработка производства конвертерных отходов. Анализ кислородно-конвертерного производства на 

зарубежных и отечественных предприятиях 

Совершенствование технологии конвертерного процесса является наиболее актуальной задачей 

современной чѐрной металлургии. В силу того, что 70% стали в мире производится данным способом, 

существует острая потребность оптимизации затрат для него. Для отечественных предприятий это особенно 

важно, потому как они находятся на стадии реформирования и реорганизации своих технологий [2]. 

В настоящее время на Украине шесть конвертерных цехов (металлургические комбинаты 

«АрселорМиттал Кривой Рог», Мариупольские «Азовсталь» и им. Ильича, Днепровский им. Дзержинского, а 

также Днепропетровский и Енакиевский металлургические заводы), имеющих в своем составе 16 кислородных 

конвертеров и один конвертер для газокислородного рафинирования стали (завод «Днепроспецсталь»). 

Примечательно то, что в большинстве из них разливка стали осуществляется на МНЛЗ (исключение – 

«АрселорМиттал Кривой Рог» и Днепропетровский металлургический завод) [4]. 

В последнее десятилетие за рубежом и на Украине для развития конвертерных процессов ведутся работы 

по таким направлениям [5]: 

усовершенствование конструкции агрегатов и технологических вариантов продувки; 

разработка технологии производства сталей с минимальным содержанием вредных и балластовых 

примесей, «чистых» и «особенно чистых» сталей; 

увеличение продуктивности конвертеров при одновременном решении экологических задач; 

совершенствование газоочистки и пути использования конвертерного газа; 

повышение стойкости огнеупорной футеровки; 

уменьшение образования и утилизация отходов производства [3]. 

Серьѐзных успехов за последнее десятилетие в мире и в Украине добились в повышении стойкости 

футеровки конвертеров, главным образом, благодаря использованию периклазо-углеродных огнеупоров, 

разбрызгиванию конечного шлака по футеровке и разным видам торкертования. Достигнуты рекордные 

показатели – 17 тыс. плавок -(США), 12 тыс.- (КНР), 5 тыс.- (Россия), 2,5 тыс.- (Украина). 

К положительным чертам развития сталеплавильного производства Украины также следует отнести 

последовательное завоевание на мировых рынках стали значительной ниши украинскими производителями – 

8,9 % от общего объѐма мировой торговли металлопродукцией, что обеспечило значительный (~40 %) взнос 

металлургии в валютное пополнение бюджета страны [5]. 

В общем плане модернизация конвертерного производства обеспечивает достижение традиционных 

целей: повышение качества продукции, снижение расходов производства, увеличение продуктивности, 

http://stat.gov.kz/
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улучшение охраны окружающей среды. Неотъемлемыми составными элементами современной технологии 

являются:  

• Соединение верхней кислородной продувки с донной продувкой инертными газами (~80 % из 660 

конвертеров мира) с целью улучшения хода и результатов продувки, обработки плавки перед выпуском; 

• Отсечение шлака, чаще всего – газодинамическое для уменьшения попадания шлака из конвертера в 

ковш во время выпуска; 

• Автоматизация процесса с использованием вспомогательной фурмы-зонда, а также анализа отходящих 

газов для точного определения момента повалки конвертера и выпуска плавки без додувки и, в ряде случаев, 

без ожидания анализа (―прямой выпуск‖); 

• Система предотвращения выбросов для увеличения выхода годного, усовершенствование управления 

технологическими процессами и обеспечения безопасности персонала. 

1.2 Отходные конвертерного производства  

Конвертерные газы  

В ходе конвертерной плавки образуется конвертерный газ. Выход и состав газа зависят от свойств 

шихты, режима и интенсивности продувки, конструкции фурмы, типа процесса и других факторов. Отходящий 

из конвертера газ, в основном, состоит из СО и содержит значительное количество пили. Выход и состав его в 

течение плавки значительно изменяется. 

В практике конвертерного производства используется газоочистка с дожиганием и без дожигания СО. В 

качестве топливных вторичных энергетических ресурсов конвертерный газ используют при отводе газа без 

дожигания. В этом случае он представляет собой весьма ценное технологическое и энергетическое топливо. В 

большинстве случаев оказывается целесообразным использовать не только физическое тепло отходящего газа, 

но и утилизировать его как химическое сырье или топливо. Чтобы утилизировать конвертерный газ, как 

технологический, его отводят, охладеют и очищают, в основном, в электрофильтрах. 

Способы и схемы охлаждения газов  

Температура газов перед газоочисткой не должна превышать 200–300 °С. Поскольку температура газов 

на выходе из конвертера в среднем составляет 1600°С, перед газоочисткой их следует охлаждать. Схема 

компоновки конвертера с основным оборудованием охладителей и газоочистки представлена на рисунке 1. 

Для охлаждения конвертерных газов используют разнообразные по конструкции и принципу действия 

котлы-утилизаторы, получившие название охладителей конвертерных газов (ОКГ). 

Учитывая, что конвертерные газы содержат высокие концентрации оксида углерода, применяемые 

охладители и вся система отвода дыма по газовому тракту должны быть взрывобезопасными. Для обеспечения 

взрывобезопасности в основе систем отвода конвертерных газов могут быть положены два принципа: 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема газового тракта за конвертером 

1 - конвертер; 2 - охладитель газов; 3 - газоочистка; 4 – газгольдер (анимация: 5 кадров, 5 циклов повторения, 

140 килобайт) 

 

Для сухой очистки газов устанавливают преимущественно электрофильтры, в частности, сухие 

пластинчатые [3]. Сравнительно крупная пыль позволяет эксплуатировать электрофильтры при высоких 

скоростях газового потока. Удельное электрическое сопротивление исключает образование обратной короны. 

На осадительных электродах образуется рыхлый, легко стряхиваемый слой пыли. Схема пластинчатого 

электрофильтра типа ДГПН представлена на рисунке 2. 

 

http://masters.donntu.org/2013/feht/makarova/diss/index.htm
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Рисунок 2 – Cхема пластинчатого электрофильтра типа ДГПН 

1 - крайняя изоляторная коробка; 2 - средняя изоляторная коробка;3 - монтажный люк; 4 - осадительные 

электроды; 5 коронирующие электроды; 6 - корпус электрофильтра;  7 - газоотражатели; 8 - бункер; 9 - фланец 

отверстия выпуска пыли; 10 - фланец входа (выхода) газа; 11 - люк; 12 -газораспределительная решетка; 1 3 - 

привод встряхивания осадительных электродов; 14 - привод встряхивания коронирующих электродов. 

 

Постановка задачи: 

-Подготовка исходных компонентов шихты из конвертерного шлама и углеродосодерждащего шлама от 

обогащения кокса шихтауглей, образующихся на территорий АО «АрселорМиттал Темиртау» с заданными 

химическими составами.  

-Из этих двух компонентов составить рудоугольный смесь в стехиометрическом массовом соотношений 

углерода на восстановления только металла.  

-Из этой смеси получить рудоугольный окатыш или брикет.  

-Произвести металлизацию рудоугольных окатышей или брикетов при температуре 1100 .  

-Произвести восстановительную плавку металлизованных продуктов.  

-Анализ выплавленного металла.  
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КҤРДЕЛІ ТАУ-КЕН – ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ТІК ОҚПАН ҚҦРЫЛЫСЫНЫҢ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Мынжасарова Т.А., Кенжетаева А.М., Тҧрғанбай Ж.Ә. 

 

Оқпан қҧрылысының технологиялық сҧлбасы дегеніміз – уақыт және кеңістік бойынша белгілі бір 

реттілікпен орындалатын жыныстарды қазып алу, тҧрақты бекітпе тҧрғызу және оқпанды арқаулау ӛндірістік 

ҥдерістерінің жиынтығы.  

Оқпандар қҧрылысының тәжірбиесінде тізбекті, параллельді (біруақытта) немесе ӛндірістік ҥдерістерді 

ішінара біріктіре орындайтын әр тҥрлі технологиялық сҧлбаларды қолданады. 
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Жыныстарды қазып алу жҧмыс тізбегіне және тҧрақты бекітпе тҧрғызуға байланысты сҧлба тізбекті, 

параллельді және бірлестірілген болып бӛлінеді. 

Жыныстарды қазып алу жҧмыс тізбегіне және тҧрақты арқаулау қҧруға байланысты технологиялық 

сҧлба кезекті толық тереңдікке ҥңгіленгеннен кейін,оқпанды арқаулау және ҥңгілеу кезінде параллельді 

арқаулаумен ерекшеленеді.  

Негізгі технологиялық ҥдерістерді бір кенжарманы тҥйінінде немесе кенжарманы және жоғары бӛлігі  

тҥйісетін екі аралас тҥйінде орындауға болады.Бҧл ҥдерістерді біруақытта, тізбектей немесе ішінара бірлестіре 

орындауға болады. 

Технологиялық сҧлбаны тҧрақты бекітпе -жоғарыдан тӛмен не тӛменнен жоғары тҧрғызу тәсілімен, 

уақытша бекітпені қолданумен не бекітпесіз деп бӛлінеді. 

Әрбір технологиялық сҧлбаны белгілі геологиялық жағдайларда қолданады. Ол жерҥсті және оқпандағы 

ҥңгілеу жабдықтарының белгілі жиынтығын қарастырады. Әртҥрлі технологиялық сҧлбаларды орынды 

қоданудың шарттары тӛменде қарастырылған. 

Кӛптеген тау-кен ӛндіру кәсіпорындарының жерасты ӛндіру деңгейжиегін жерҥстімен байланыстырушы 

және қҧрылыстың сонымен қатар, шахта пайдаланудың маңызды нысаны саналатын тік оқпан басты ашу 

қазындысы болып табылады. Оқпандар кҥрделі жерасты қҧрылыстарына жатады, пайдалану мерзімі 60-80 және 

одан да жоғары жылға жетеді. 

Осы кезең аралығында оқпан ӛзінің қызметіне байланысты пайдалы қазбаны және жынысты апатсыз 

шығаруды, адамдардың, материалдардың, жабдықтардың кӛтеріліп-тҥсіуін, желдетудің қажетті тәртібін және 

т.б. қамтамасыз ету керек. 

Тік оқпан қҧрылысы дайындық және қҧрылыс кәсіпорынының бірінші негізгі кезеңнің де жҥзеге 

асырылады және жалпы тау-кен қазбасының кешенінінінің тік оқпан ҥлесіне 25-30% қҧны, қҧрылыс 

уақытының жалпы 35-50% тиеісілі. 

Оқпан қҧрылымының негізгі техникалық-экономикалық кӛрсеткіштеріне: қҧрылыстың әрбір кезеңінің 

ҧзақтығы және қҧны, ҧзартылған бӛлікті ҥңгілеу жылдамдығы, еңбек ӛнімділігі, механикаландыру дәрежесі, 

кӛтергіш жабдық және т.б. есептеулер қабылданған. Бҧл кӛрсеткіштер қҧрылыс технологиясы әдістерімен, 

сонымен қатар оқпанды ҥңгілеу технологиялық сҧлбасымен де тығыз байланысты. 

Ҥңгілеудің ӛндірістік ҥдерістер кӛрсеткіштерінің жақсаруына қол жеткізу, оқпандардың жабдықталу 

деңгейінің артуымен, кезеңділік графигімен жҧмыстарды жҥргізумен, ҥлгі-кӛрсеткіш ҥңгілеу ҧйымымен, 

бҧрғылап-жару жҧмыстарының қарқындылығымен және т.б. мҥмкін болды. 

Ҥлкен кӛлем жағдайларында оқпандар қҧрылысын қарастырылып отырған кезеңінің де және 

технологиялық сҧлбалардың әртҥрлілігін қолданылуымен тҧрақты талдау жҥргізілді және әртҥрлі технология 

салыстырылды. 

Алынған талдау келесі қорытындыны шығаруға мҥмкіндік берді: 

- Қарастырылған шарттар бойынша бірлескен технологиялық сҧлба параллель-қалқанды тәселге 

қарағанда бәсекеге қабілетті болып табылмайды ; 

- Бірлескен технологиялық сҧлбада негізгі технологиялық ҥдерістер тізбекті және ҥзілісті жҥргізіледі, 

осының нәтижесінде жҧмыс уақытының цикл қҧрылымы нашарлайды; еңбек қарқындылығы және ӛндірістік 

қорларды қолдану тиімділігі тӛмендейді; 

- Паралелльде: технологиялық сҧлба бірлескен сҧлбамен  салыстырғанда уақыттың меншікті шығыны 

30-50% -ға тӛмен, ал ӛндірістік қҧны -25%-ға, техникалық жылдамдығы 1,5-2 есе, ал еңбек ӛнімділігі 1,3-1,4 есе 

жоғары болады. Осы шартқа сәйкес, негізгі технологиялық ҥдерістердің қоса атқарылуымен пайдалы уақыт 

ҥлесі 0,88-ге дейін артты, технологиялық жоғалым уақытының шығыны 0,12-ге, қалыпты болмайтын ҥдеріс 

және әрекет 20-ға дейін азайды. 

- Бірлескен технологиялық сҧлбаны тізбектімен салыстырғанда уақыттың ҥлестік шығыны 19%-ға 

тӛмендейді, 1м оқпан қҧны 9%-ға, ҥңгілеудің технологиялық жылдамдығы және еңбек ӛнімділігі 23 және 25%-

ға ӛседі. 

- Бірлескен сҧлбада технологиялық уақыт жоғалымы 47%-ға тең; қарқындылық параметрі kин-0,53, 

технологиялық жабдықтарды қолдану уақыты циклінің 45% қҧрайды. 

- Еңбек ҥдерісінің ең жоғарғы тиімділігі және энергетикалық, ӛндірістік материал қорларын қолдану 

ҥңгілеудің параллельді –қалқанды сҧлбасында жҥзеге асады; 

Сол уақытта алынған ҥңгілеудің параллельді-қалқанды сҧлбасын қолданудың тәжірибесі оны 

қолданудың маңызды кемшіліктер қатарын анықтайды: қолданудың шектеулі аумағы, жоғары қҧны және 

жабдықтау ҧзақтығы, жҧмыс қауіптілігін арттыру және т.б. Жоғарғы жылдамдықтағы ҥңгілеудің экономикалық 

тиімділігі дайындық кезеңінің ҧзақтығының артуымен және қолданылатын кешендердің жоғары қҧнымен жиі 

нивелирленді. 

Бҧл факторлар параллельді-қалқанды сҧлбасының бірте-бірте ығыстырылуының және тік оқпандар 

қҧрылысының келесі сатысының туындауына себеп болды. 

Оқпандардың қҧрылысы бойынша негізгі жҧмыстарды жетілдіруге тҧрақты ғимараттар мен 

қҧрылыстарды мейлінше кӛп пайдалану шартты,соның ішінде мҧнаралы діңдерді; сулы жыныстың алдын ала 

тығындауын жҥргізу; ҥңгілеудің бірлестірілген технологиялық тәсімін қолдану; теспелерді бҧрғылау ҥшін ПР-

24лс, ПР-30лс типті перфораторларын және БУКС-1м, БУКС-2м, БУ-1 бҧрғылау қондырғыларын қолдану; тау 

жынысын тиеу кӛлемін механикалы жҥргізілетін БПС қауғасында 3,0 және одан да кӛп сыйымдылықпен 
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берілетін машиналармен арттыру. Әдеттегі кӛтергіш машиналарымен және кӛптеген оқпандардағы 

шығырлармен қатар, кӛп жағдайда тереңде арнайы ҥңгілеуші машиналары Ц-3,5*2А және 2Ц-3,5*1,7А, сондай-

ақ кӛп сыйымдылықты қауғаның пайдалануын қамтамасыз еткен бір тҥпті сипатындағы жҧмыс ҥшін қабілетті 

ЦП тҧрақты кӛпарқанды машиналары қолданыс тапты. 

«Қазақстан тәуелсіздігіне 10жыл» шахтасын, оның кҥделі тагеологиялық жағдайын мысалға ала отырып, 

осы шахтаның басқа оқпанын ҥңгілеу кезінде бірлестірілген-ҥңгілеу тәсілін жоғарыда аталған және алынған 

мәліметтерге сҥйене отырып қабылдауға болады 

Оқпан қҧрылысының бірлестірілген сҧлбасы тҧрақты бекітпені тізбекті немесе кенжар маңындағы оқпан 

бӛлігінің бір енбе биіктігінде (3-5 м) ішінара бірлестіруі және жыныстың қазып алуы бойынша 

операцияларының орындалуын қарастырады. 

 

 
Сурет 2.1.Оқпан қҧрылғысының бірлестірілген сҧлбасы 

а) -  тҧрақты бетон бекітпесін тҧрғызу; б) – тҧрақты бекітпені тюбингтерден тҧрғызу;  в) – жынысты жинау 

және тҧрақты бекітпені тҧрғызу; 1 – бетонқҧбыр; 2 – аспалы арба; 3 – тиегіш машина; 4 – қалып 

 

Кенжардағы жҧмысты келесі тәртіппен орындайды: теспелерді оқтайды және бҧрғылайды, қалыпты және 

басқа да ҥңгілеу жабдықтарын қауіпсіз биіктікте тҧрғызады, жарады, желдетеді, кенжарды қауіпсіз жағдайға 

әкеледі, арбаны тҥсіреді, биіктіктен жынысты алады, қалыптың бірдей биіктігінде, қалған жынысты тегістейді, 

қалыпты орталықтандырады және тҥсіреді, оған бетон қоспасын тӛсейді. 

Бірлестірілген сҧлбаның маңызы ретінде тікелей оқпан кенжарында жҥргізілетін барлық жҧмыстар 

саналады, сондықтан ҧйымдастыру оңайланады және жҧмыстың қауіпсіздігі артады, ҥңгілеудің негізгі 

ҥдерістерінің жоғары механикаландыруы қамтамасыз етіледі және оқпанды жабдықтау оңайланады. 

Бҧл сҧлбаның кемшіліктеріне бекітпенің суӛткізгіштігінің жоғарылауы нәтижесінде тҧрақты бекітпені 

бӛлек енбелермен тҧрғызу кезіндегі «суық тігістер» санының ҥлкеюі жатады. Сонымен қатар бҧл сҧлба кезінде 

жынысты қазып алу және тҧрақты бекітпені тҧрғызу бойынша толық бірлестірілген жҧмыстың болмауыкіреді. 

Бірлестірілген сҧлбаны 1960 жылдары қолдана бастады және қазіргі уақытта да ол кең таралуда.Б арлық 

оқпандардың 95 –дан кӛбін осы сҧлбамен тҧрғызады. Бірлестірілген сҧлбаны бҥрікпенбетонды тҧрақты 

бекітпемен ойдағыдай қабылдайды. Сонымен қатар бҥрікпебетон оқпан қабырғаларына 1 – 1,5 м биіктікпен 

жоғарыдан тӛмен жекелеген енбемен келтіріледі. Жынысты тазалау бойынша жҧмыстар мен бҥрікпебетонды 

бекітпені тҧрғызу ішінара бірлестірумен жҥзеге асырылады. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

 

Шахмед Ж.Д.  
Алматинский университет энергетики и связи 

 

Охранная система – автоматизированный комплекс для защиты различных объектов имущества (зданий, 

включая прилегающую к ним территорию, отдельных помещений, автомобилей, водного транспорта, сейфов и 

пр.) от процессов или явлений криминального характера. Основное назначение – предупредить, по 

возможности предотвратить или способствовать предотвращению ситуаций, в которых будет нанесѐн вред 

людям или материальным и не материальным ценностям, связанных прежде всего с действиями других лиц. 
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В настоящее время на рынке Казахстана существует огромное количество мобильных приложений 

системы охранной сигнализации. Каждое приложение отличается от другого дизайном, функциональными 

возможностями, ну и производителем. Каждое приложение работает только со своим оборудованием, 

стоимость которых варьируется от нескольких тысяч и до несколько сотен тысяч тенге. Установка приложения 

и сама система охранной сигнализации требует финансовых вложений и абонентскую плату.  

В данной работе разработана система охраны жилого помещения и мобильное приложение к нему на 

базе оборудования, стоимость которого доступна обычному гражданину и не требует ежемесячной абонентской 

платы. 

 Целью данной работы является разработка GSM сигнализации для охраны жилого помещения.  

Беспроводные технологии – подкласс информационных технологий, служат для передачи информации 

между двумя и более точками на расстоянии, не требуя проводной связи. Для передачи информации могут 

использоваться радиоволны, а также инфракрасное, оптическое или лазерное излучение. 

Исходя из обзора проводной и беспроводной передачи данных, выбор был сделан в пользу последней из 

экономических соображений, так как: 

1) стоимость внедрения беспроводной связи намного дешевле, чем внедрение проводной связи потому, 

что прокладка в большей степени бывает накладной; 

2) по скорости передачи данных беспроводная связь не уступает проводной. 

В работе была выбрана беспроводная технология GSM (Global System for Mobile Communications) – это 

глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи, с разделением каналов по частоте и времени.  

Разрабатываемая система охраны помещения включает в себя: 4 датчика движения; 1 датчик открытия 

двери; 1 центральный прибор (база). 

Датчики движения или объемные датчики представляют собой ИК-датчики, чувствительным элементов 

которых является ПИР – элемент. Это сенсор, который улавливает тепловое излучение. Картинку он видит как 

бы разбитую на сектора, с помощью линзы Френеля. И если тепловое пятно движется, из сектора в сектор 

происходит срабатывание [1]. 

Магнитоконтактные датчики (герконы)  в основном применяются на первом рубеже охраны. Они 

устанавливаются на дверях и окнах и отслеживают их открытие либо закрытие. Два магнита устанавливаются 

напротив друг друга: один на подвижной части двери, а другой на неподвижной его части. Когда контакт 

между двумя магнитами теряется, датчик передает сигнал на контрольную панель. Этот тип датчиков самый 

дешевый, очень надежный и с минимальным потреблением тока. 

Для управления охранной системой выбран контроллер Arduino — торговая марка аппаратно-

программных средств для построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированная на 

непрофессиональных пользователей [2]. Далее для связи Arduino с датчиками нужен приемник и модуль 

передатчика. Они будут нести в себе функцию передачи информации с датчика на контроллер. Комплект 

состоит из двух модулей: радиопередатчика и приемника, настроенных на частоту 433,92 МГц. Управление 

устройствами, оснащенными  GSM модулями, производится на удаленном расстоянии. 

Первым этапом для создания приложения является разработка алгоритма работы системы охраны. После 

включения системы охраны начинается циклический опрос датчиков. Как только система обнаруживает 

проникновение, выполняется вызов на мобильный телефон хозяина помещения. Если хозяин не отвечает на 

звонок, то отправляется на телефон сообщение о проникновении. В алгоритме заложено несколько телефонных 

номеров абонентов, которые обзваниваются, если хозяин помещения не отреагировал на звонок (звонок 

обратной связи). 

По данному алгоритму разработана программа для контролера Arduino [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Физический макет 
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В работе создан физический макет системы охраны жилого помещения, включающий ПЛК Ардуино, 

GSM модуль, источник питания, датчики (рисунок 1). Были проведены реальные эксперименты в жилом 

помещении по адресу: г.Алматы, мкр. Айжарык, ул. Орымбаева дом 15. Ниже представлены фотографии 

(рисунок 2) применения разработки.  

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты проведенного эксперимента работы мобильного приложения 

 

В работе решены следующие задачи: 

 - осуществлен выбор беспроводной технологии GSM для передачи данных в системах охраны жилого 

помещения; 

- проведен обзор существующих беспроводных систем охраны жилого помещения; 

- разработана структура системы охраны жилого помещения; 

- разработано мобильное приложение системы охраны жилого помещения; 

- проведены эксперименты работы мобильного приложения. 
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Каталитические процессы занимают в настоящее время одну из главных ролей в нефтепереработке. 

Благодаря катализу ценность продуктов, получаемых из нефти, удалось повысить в несколько раз. Нужно 

отметить, что эта тенденция продолжается и сейчас. В связи с ростом цен на нефть становится чрезвычайно 

важным наиболее полно использовать все ее компоненты и переходить к таким ее источникам, которые 

представляют большие трудности для эксплуатации. Поэтому крайне необходимо повышать степень 

извлечения из нефти ценных продуктов, что может быть достигнуто более широким применением 

совершенных катализаторов. 

Катализаторы крекинга. Как правило, промышленные катализаторы крекинга готовят на основе 

алюмосиликатов с различным соотношением Al2O3 и SiO2. Все катализаторы крекинга характеризуются 

наличием кислотных центров, которые проявляются при высоких температурах и определяют активность 

катализатора. Природные алюмосиликаты не термостабильны и содержат железо, катализирующее 

коксообразование водорода. 
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В настоящее время в процессе каталитического крекинга применяются алюмосиликатные 

ультрастабильные цеолитсодержащие микросферические катализаторы, обеспечивающие проведение процесса 

за 5 - 10 с. Создание и применение этих катализаторов позволило увеличить скорость химических реакций, 

имеющих место при каталитическом крекинге, в несколько тысяч раз. До 1970 года время контакта сырья с 

катализатором в реакторе составляло 12 - 16 мин (43200 - 59000 с), в настоящее время - 5 - 10 с. Это позволило 

уменьшить объем реактора, он превратился фактически в трубу (лифт-реактор), при этом увеличился выход 

высокооктанового компонента товарных бензинов с 32 - 40% масс. до 60 - 65% масс. на сырье.[3] 

Нефтехимический вариант каталитического крекинга, технология которого получила название «глубокий 

каталитический крекинг», является ярким примером процесса интеграции нефтепереработки и нефтехимии. По 

этой технологии целевым продуктом являются легкие олефины С2-С4, выход которых достигает 45-48% (масс.). 

Каталитические композиции для данного процесса должны отличаться повышенной активностью, что 

предполагает включение в состав катализаторов нетрадиционных для крекинга цеолитов и высококислотных 

компонентов нецеолитной структуры. Соответствующие исследования по разработке современного поколения 

катализаторов глубокого крекинга ведутся в ИППУ СО РАН. 

Катализаторы риформинга. Каталитические системы на основе композиции Pt+Sn+Cl/Аl2O3 и 

технологии процесса риформинга с непрерывной регенерацией катализатора обеспечивают очень высокую 

глубину ароматизации углеводородного сырья, которая приближается к термодинамически равновесной. 

Совершенствование промышленных катализаторов риформинга в последние десятилетия осуществляется по 

пути оптимизации физико-химических свойств и модификации химического состава носителя - оксида 

алюминия, преимущественно модификации, а также путем модернизации технологий его производства.[1] 

Высокая стабильность работы катализатора становится главным преимуществом на рынке катализаторов 

риформинга. Показатель стабильности определяется продолжительностью межремонтных пробегов установок 

риформинга, который увеличивался по мере совершенствования технологического оборудования последние 20 

лет с 6 месяцев до 2 лет и имеет тенденцию к дальнейшему росту. К настоящему времен научные основы 

оценки фактической стабильности катализатора еще не разработаны. Можно экспериментально определить с 

помощью различных критериев только относительную стабильность. Корректность такой оценки с точки 

зрения ее объективности для прогноза длительности работы катализатора в промышленных условиях вызывает 

дискуссию. 

Отечественные промышленные катализаторы серий ПР, REF, RU по эксплуатационным характеристикам 

не уступают зарубежным аналогам. Тем не менее увеличение их стабильности остается актуальной 

технологической задачей. 

Катализаторы гидропереработки. Процессы гидропереработки отличаются очень высокой 

производительностью. Их интегральная мощность достигла уровня 2.3 млрд. т/год и составляет почти 60% от 

объема продуктов переработки нефти в мировой экономике. Производство катализаторов гидропереработки 

100 тыс. т/год. Номенклатура их насчитывает более 100 марок. Таким образом, удельный расход катализаторов 

гидропереработки в среднем составляет 40-45 г./т сырья.[2] 

В начале XXI века на основе обобщения данных с работоспособности промышленных катализаторов 

было сделано заключение, что потенциал активности нанесенных систем практически исчерпан. Однако 

недавно были разработаны принципиально новые технологии производства композиций Ni - (Co) - Mo-S, не 

содержащих носителей, основанные на синтезе наноструктур методом смешения (технологии Stars и Nebula). 

Активность катализаторов удалось увеличить в несколько раз. Развитие этого подхода представляется 

перспективным для создания новых поколений катализаторов гидроочистки. обеспечивающих высокую 

(близкую к 100%) конверсию гетероатомных соединений с удалением серы вплоть до следовых количеств. 

Катализаторы изомеризации. Из множества изученных каталитических систем предпочтение отдается 

платиносодержащему (0,3-0,4%) сульфатированному диоксиду циркония. Сильные кислотные (как 

протонодонорные, так и электроноакцепторные) свойства позволяют осуществить целевые реакции в 

термодинамически благоприятной области температур (150-170°С). В этих условиях даже в области высоких 

конверсий н-гексан селективно изомеризуется в диметилбутаны, выход которых за один пробег установки 

достигает 35-40% (масс.). 

Специалистами НПП «Нефтехим» разработан отечественный вариант промышленного катализатора 

марки СИ-2, который по техническому уровню не уступает зарубежным аналогам и уже используется на ряде 

НПЗ. Относительно развития работ по созданию новых, более эффективных катализаторов изомеризации 

можно сказать следующее. 

Конструирование катализатора основывается в большей степени не на синтезе активных структур в 

соответствии с механизмом процесса, а на эмпирическом подходе. Перспективно создание альтернативных 

хлорированному оксиду алюминия катализаторов, работающих при температурах 80-100°С, которые смогут 

обеспечить выход диметилбутанов из н-гексана на уровне 50% и выше.  

Катализаторы алкилирования. Непреодолимым на сегодняшний день препятствием для 

промышленной реализации катализаторов алкилирования остается низкая стабильность твердокислотных 

композиций.  

Рассматривается два подхода к созданию промышленных версий катализаторов алкилирования, как 

вполне реальные. Первый направлен на решение следующих задач: увеличение числа активных центров не 

менее 2 - 10~3 моль/г; достижение высокой степени регенерации - не менее десятков тысяч раз за срок службы 
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катализатора. При этом подходе стабильность работы катализатора не является ключевой проблемой. 

Инженерное оформление технологии процесса предусматривает регулирование продолжительности 

реакционного цикла. Параметром регулирования является кратность циркуляции катализатора между 

реактором и регенератором. На этих принципах фирмой UOP разработан процесс Alkylene, предлагаемый для 

промышленной коммерциализации. .[2] 

Для реализации второго подхода необходимо решить следующие задачи: увеличить время жизни 

единичного активного центра; совместить в одном реакторе процессы алкилирования и селективного 

гидрирования ненасыщенных олигомеров. 

Отмеченные в статье главные особенности катализатора, а именно то, что он как ускоряет химические 

превращения, так и позволяет получить ценные продукты, которые невозможно было бы получить, без 

использования самого катализатора, при этом процессы идут без расхода энергии и практически без расхода 

самого вещества катализатора, что и делает процесс катализа чрезвычайно ценным средством осуществления 

химических превращений в промышленности. 
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Функциональное состояние любой системы есть закономерный результат взаимодействия ее с внешней 

средой. Такая среда постоянно меняет свои рабочие параметры. Например, в условиях угольной шахты, за счет 

перераспределения напряжений в подработанных породах, вызванных выемкой пласта, изменяется величина 

давления на крепь выработок; в процессе работы возможны случайные изменения динамики воздушных 

потоков, химического состава и физических характеристик шахтной атмосферы; работа и перемещение горного 

оборудования, постоянно изменяет обстановку на рабочих местах. При этом, часть параметров изменяется по 

заранее разработанной программе (перемещение добычного комбайна, длина выемочного столба и др.), а 

изменение другой части параметров носит стохастический характер. Но в любом случае эти изменения 

формируют поток внешних возмущений, которые могут вывести систему из зоны ее безопасных состояний. В 

ряде случаев, в силу технического несовершенства оборудования, недостатка объективных знаний о природных 

закономерностях, а также в результате ошибок и нарушений человека, исследуемая система переходит в 

опасное состояние. В этой связи, основной задачей является исследование условий формирования опасных 

ситуаций с целью повышения эффективности управления состоянием и обеспечения приемлемого уровня риска 

возможных последствий при выполнении основных производственных процессов по добыче угля в шахте. 

Теоретические основы опасности. Процесс формирования любой травмо- или аварийноопасной 

ситуации на горнодобывающем предприятии всегда состоит из двух этапов:  

1. Формирование потенциальной опасности;  

2. Переход опасного производственного фактора (ОПФ) в состояние реальной угрозы.  

Потенциальная опасность появляется одновременно с производственным процессом, зависит от уровня 

развития техники, технологии подземной угледобычи и может быть устранена со временем только путем 

постановки решения сложных научно-технических проблем в угольной отрасли. Формы проявления 

потенциальной опасности носят обобщенный характер и имеют отношение ко всем аналогичным предприятиям 

отрасли. Второй этап процесса формирования опасной ситуации принципиально отличается от предыдущего, 

поскольку представлен условиями локального характера, присущими только данному производственному 

объекту. Переход его из потенциально опасного состояния в состояние реальной угрозы происходит, как 

правило, вследствие разнообразных нарушений требований правил безопасности, технической эксплуатации 

оборудования, санитарных норм и другой нормативно – технической документации (НТД). С позиции 

вышесказанного, все опасности можно условно подразделить на фоновые и связанные с фактическим 

состоянием исследуемого объекта. Появление фоновых опасностей зависит только от факторов, практически не 

поддающихся управлению. К числу таких факторов следует отнести конструктивные недостатки и брак 

технических устройств, малоизученные процессы сдвижения горных пород, неудовлетворительные проектные 

решения и, наконец, непредсказуемые действия человека, участвующего в производственном процессе. 

Фоновая опасность характеризует степень развития научно-технического процесса (НТП), объективно отражает 

уровень производственной опасности и имеет тенденцию к снижению. Фоновую опасность можно только 

констатировать, но не влиять на нее оперативно, т.к. генезис таких опасностей неизвестен. Таким образом, 
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фоновая опасность - это ситуация, при которой в производственной системе появились такие ОПФ, которые 

могут привести к травме или аварии независимо от соблюдения работающими правил безопасности.  

  Уровень опасности, обусловленной фактическим состоянием контролируемого объекта может и должен 

быть доведен до приемлемого в соответствии с требованиями НТД. На процесс возникновения и развития 

травмоопасных ситуаций, обусловленных отклонением параметров состояния объекта от требуемых правилами 

безопасности и нормативными документами, можно влиять путем организации системы контроля и управления 

безопасностью труда. В частности, обеспечение безопасности труда на выемочном участке шахты сводится в 

общем виде к решению следующих организационно-технических задач: 

1. Выполнение общих требований безопасности труда. 

2. Обеспечение исправного состояния машин, механизмов, электрооборудования и средств автоматики, 

соответствующего требованиям правил и инструкций по технической эксплуатации.  

3. Обеспечение эффективного проветривания, борьбы с пылью и противопожарной защиты.  

4. Поддержанием технического состояния средств транспорта в соответствии с требованиями НТД. 

Решение этих задач обеспечивает условия для безопасной организации и ведения работ по добыче угля. Если 

эти задачи решены положительно, то уровень производственной опасности будет близок к фону (величине, 

обусловленной действием малоизученных неуправляемых факторов). 

Графоаналитическая модель формирования опасной ситуации. Чаще всего, условия для формирования 

опасной ситуации появляются вследствие невыполнения требований закона необходимого разнообразия, т.е. 

степень свободы внешних возмущений превышает возможности защитных реакций исследуемой системы. Эти 

условия являются необходимым элементом таких событий как «несчастный случай» или «авария». Процесс 

исследования генезиса конкретной опасной ситуации состоит в построении и обосновании причинно-

следственных связей между потенциальной опасностью производственного процесса и событием появления 

опасной зоны, т.е. графоаналитическом моделировании формирования, развития и реализации опасной 

ситуации. Проследим процесс перехода потенциальной опасности в реальную угрозу здоровью и жизни 

человека в условиях шахты на следующем примере.  

При добыче угля в лаве произошла вспышка метана с тяжелыми последствиями. В процессе 

расследования установлено, что над разрабатываемым пластом угля залегает мощный слой труднообрушаемого 

песчаника. Для управления кровлей паспортом предусматривалось принудительное разупрочнение пород 

кровли способом передового торпедирования через каждые 30 метров подвигания лавы. Установлен факт 

нерегулярного торпедирования уменьшенными зарядами ВВ, что привело к зависанию кровли над 

выработанным пространством лавы. На момент аварии отход лавы от зоны последнего торпедирования 

составил 120 м, что повлекло за собой значительное опускание кровли и посадке секции крепи на жесткую 

базу. С целью освобождения зажатой секции произведено взрывание накладных зарядов по кровле пласта. Из-

за ухудшения проветривания нижней части лавы и образования взрывоопасной концентрации метана 

произошел взрыв метановоздушной смеси. Модель несчастного случая приведена ниже на рисунке.  

В соответствии с ней исходным моментом последовательности событий, которые привели к вспышке 

метана, является появление условий 1 и 2, соответственно: труднообрушаемость пород кровли и невыполнение 

требований проекта работ по их предварительному разупрочнению. Эти два условия закономерно привели к 

событию 3 – посадке секции крепи на жесткую базу. В распоряжении производственников более безопасных 

средств извлечения зажатых секций крепи в аналогичных условиях, чем БВР – нет (условие 4). Тем не менее, 

извлечь секцию было необходимо (условие «В1») и администрация принимает решение об обрушении части 

пород над секцией с помощью взрывных работ. Вследствие недооценки опасности горный мастер и мастер-

взрывник допускают нарушение правил безопасного ведения взрывных работ (условие 5). В результате 

совместного выполнения условий 4, 5 и «В1» происходит событие 6 – взрывные работы с малой ЛНС и 

накладными зарядами. Параллельно, из-за неудовлетворительной организации работ, допущено отставание 

чураковой кладки, что вызвало ухудшение проветривания зоны взрывных работ (условие 7) и при нормальном 

газовыделении (условие 8) привело к появлению события 9 –повышенной концентрации метана. Совместная 

реализация событий 6 и 9 с объективной необходимостью привело к появлению опасного события 10 – взрыву 

метановоздушной смеси.  

Опасная зона представлена очагом вспышки и выработками участка, заполненными ядовитыми 

продуктами горения. Нахождение людей в опасной зоне обусловлено нарушением лицами сменного надзора 

правил безопасного ведения взрывных работ (11). При этом не был обеспечен вывод людей из опасной зоны, 

где они находились по производственной необходимости («В2»).    

Анализируя исходные предпосылки появления данной ситуации, следует отметить, что они 

группируются в области эргономических (условия 2 и 7), технических (условие 4) и горно-геологических 

(условия 1 и 8) причин появления потенциальной опасности процесса подземной угледобычи. Возможности 

появления этих условий объективно зависят от достигнутого сегодня уровня научно-технического прогресса и 

необходимо присутствуют при выполнении аналогичных работ и на других предприятиях угледобывающей 

отрасли. 
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Рисунок 1 – Модель формирования опасной ситуации «Несчастный случай при взрывных работах в лаве». 

 

Причины потенциальной опасности: Э – эргономические, О – организационные, Т – технические, ГГ – 

горногеологические; В1 – необходимость извлечения зажатой секции крепи; В2 – необходимость выполнения 

работ лицами, не связанными с ведением взрывных работ в лаве; 1 – труднообрушаемость кровли пласта; 2 – 

невыполнение работ по предварительному рыхлению кровли; 3 – увеличение давления на крепь и посадка 

секции на жѐсткую базу; 4 – отсутствие средств безопасного извлечения зажатой секции крепи; 5 – нарушение 

горным мастером и мастером-взрывником правил безопасного ведения взрывных работ; 6 – взрывные работы с 

малой ЛНС и накладными зарядами; 7 – ухудшение проветривания лавы из-за отставания чураковой кладки; 8 – 

нормальное газовыделение; 9 – повышенная концентрация метана; 10! – опасная зона – взрыв 

метановоздушной смеси; 11 – невывод людей из выработки с исходящей струѐй воздуха; 12 – нахождение 

людей в опасной зоне  

С другой стороны, факт несчастного случая является достоверным свидетельством того, что в 

рассматриваемой ситуации имеет место невыполнение требований закона необходимого разнообразия (см. 

табл.1).  

 

Таблица1  – Нарушение условий закона необходимого разнообразия   

№ п/п Внешнее возмущение Защитная реакция исследуемой системы 

1. Наличие труднообрушаемой кровли Некачественное выполнение работ по 

разупрочнению пород способом передового 

торпедирования 

2. Выделение метана в горных выработках 

выемочного участка 

Неэффективное проветривание выработанного 

пространства лавы 

3. Посадка секции крепи на жесткую базу Отсутствие безопасного способа извлечения 

зажатой секции 

 

 

Как следует из таблицы, разнообразия управляющих воздействий исследуемой системы в данном случае 

оказалось недостаточно для удержания ее рабочих параметров в зоне безопасных пределов. Под воздействием 

внешних возмущений в системе происходят постепенные количественные изменения: увеличивается консоль 

нависающей кровли пласта, образуется зона повышенного горного давления, повышается концентрация метана, 

формируется убежденность в возможности выполнения работ с нарушением требований правил безопасности, 

что приводит, в конце концов, к качественному скачку: система мгновенно переходит в опасное состояние – 

происходит взрыв метановоздушной смеси, сопровождающийся травмированием участников трудового 

процесса. 
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Автобензин – самый дорогостоящий из крупнотоннажных «светлых» нефтепродуктов. Особенно 

быстрыми темпами растет спрос на высокооктановый бензин, что делает капиталовложение в эффективные 

технологии и оборудование для производства высокооктановых компонентов все более важным для 

предприятий, которые хотят сохранить и обеспечить в будущем свою конкурентоспособность на рынке 

нефтепродуктов. 

Каталитическая изомеризация – это процесс получения экологически чистых, высокооктановых 

компонентов автобензинов или сырья нефтехимии, прежде всего изопентана, сырья получения изопренового 

каучука. 

В последние десятилетия в мире наблюдается тенденция к ужесточению требований к экологическим 

характеристикам автомобильных бензинов. Следствием чего являются существенные ограничения по 

содержанию бензола, непредельных углеводородов и серы в топливе. 

С введением на территории Таможенного союза соответствующего технического регламента (ТР ТС 

013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 

для реактивных двигателей и мазуту» № 826 от 18 октября 2011 г.) количество ароматических углеводородов 

было снижено до определенного уровня, и изомеризация стала одним из основных способов получения 

высокооктановых бензинов [1]. 

Как международные, так и отечественные нормативы на автобензин вводят жесткие ограничения на 

содержание экологически опасных компонентов – отказ от использования тетраэтилсвинца (ТЭС), 

ароматических углеводородов (до 42 % по Евро-3 в 35 % по Евро-4) и прежде всего, бензола (до 1%), 

соединений серы (до 150 млн‾¹ по Евро-3 и 50 млн‾¹ по Евро-4), олефиновых углеводородов (до 18 % по Евро-3 

и до 15 % по Евро-3) [2]  

В промышленности нашли  применение процессы изомеризации различных типов, технологическое 

оформление которых зависит от свойств используемого катализатора, состава сырья и требуемого качества 

продукта. В процессах изомеризации степень превращения н-алканов лимитируется термодинамическим 

равновесием реакций. С целью повышения глубины изомеризации, применяются различные схемы 

рециркуляции непревращенных парафиновых углеводородов или другие методы концентрирования 

изопарафинов в продуктах реакции. При переработке пентан-гексановых фракций распространение получили 

следующее схемы изомеризации: [3].   

1) «за проход»; 

2) «за проход» с выделением изопентана до изомеризация; 

3) с рециркуляцией н-пентана; 

4) с рециркуляцией н-гексана и метилпентанов; 

5) с адсорбционным выделением нормальных парафинов на молекулярных ситах с возвратом их в 

процесс; 

6) с последующей переработкой изомеризата селективным крекингом  

Для поддержания качества отечественного бензина на должном уровне в Казахстане было принято 

решение о строительстве установок изомеризации. Одна из них входит в комплекс модернизации 

Павлодарского нефтехимического завода. 

Для изомеризации используют разные виды бензинов: прямогонный, газовый, риформинга, 

гидрокрекинга. 

Процесс изомеризации – способ, позволяющий получать товарный бензин, соответствующий 

действующим международным требованиям к топливам. 

Сырьем для процессакак правило служит легкая фракция бензина (С5-С6 фракция), но возможно 

использование сырья с повышенным содержанием ароматических соединений. Ведутся разработки способов 

изомеризации более тяжелого сырья используя трехзонные реакторы. Существуют процессы 

гидроизомеризации длинноцепочных н-алканов для получения низко застывающих дизельных топлив [4].  

Важным вопросом при разработке технологии изомеризации является подготовка сырья и 

циркулирующего водородсодержащего газа (ВСГ), которые могут содержать примеси (сернистые и азотистые 
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соединения, оксид и диоксид углерода, вода). Отравляющее действие этих примесей сводится к их 

взаимодействию с активными центрами катализатора, изомеризующая функция которого при этом снижается. 

Изомеризация алканов происходит на бифункциональных катализаторах, представляющих собой 

систему металл-носитель. В зависимости от вида катализатора выбирают схему проведения процесса [5]. 

Разработчиками процессов изомеризации на цеолитных катализаторах являются UOP, Axens, Sud 

Chemie, ОАО «НПП Нефтехим», ООО Научно-производственная фирма «Олкат», ОАО «ВНИИ Нефтехим». 

Последние годы ООО "НПП Нефтехим" значительно укрепило свою исследовательскую и 

экспериментальную базу и продолжает расширять направления своей научной деятельности [6]: 

1. изомеризация С5-С6 фракций – внедрение и совершенствование уже испытанной в промышленности 

и получившей широкое применение технологии изомеризации Изомалк-2 на сильнокислотном оксидном 

катализаторе СИ-2 

2. изомеризация С7-фракций – новая технология Изомалк-4, не имеющая аналогов в мире на оксидном 

катализаторе СИ-4 

3. изомеризаци  нормального бутана – технология Изомалк-3 на оксидном катализаторе СИ-3 

4. изомеризаци  ксилолов – с использованием нового высококачественного катализатора ИК-112 

5. риформинг бензиновых фракций с периодической регенерацией (SRR) – внедрение новых 

катализаторов REF-125 и REF-130, разработанных на базе испытанного и получившего широкое применение в 

России катализатора REF-25, усовершенствованного путем внесения в структуру новых стабилизирующих 

комплексов 

6. риформинг бензиновых фракций с непрерывной регенерацией катализатора (CCR)- внедрение 

нового шарикового катализатора риформинга RC-12 для работы в движущемся слое 

7. гидроочистка бензиновых фракций – производство и поставка испытанного катализатора 

гидроочистки марки ДС 

8. комбинированная переработка широкой бензиновой фракции – внедрение собственных разработок 

для модернизации действующих производств и получения автомобильного бензина экологического класса К5 - 

ЕВРО-5. 

Применнение «Изомалк-2» технологии  дает следющие результаты [7]: 

1. Высокий выход товарного изомеризата – 97-99%; 

2. Срок службы катализатора СИ-2 10 лет, межрегенерационный период - 5-6 лет. 

3. Октановое число изокомпонента, получаемого по технологии "Изомалк-2" составляет от 81 до 92 

пунктов и определяется, в основном, выбором варианта технологической схемы. 

Особенность процессов «Изомалк-2», возможность переоборудования действующих установок 

риформинга Л-35-5/300 на проесс изомеризации с минимальными капитальными затратами. 
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Полиэтиленді ӛндіруге арналған бастапқы материал - этилен. Ӛндірісте этиленді газдар (этан, пропан, 

бутан) немесе сҧйық кӛмірсутектердің пиролизімен, сонымен қатар мҧнай ӛнімдерінің термиялық 

крекингісімен алады. 

Ӛндірісте ПЭ-ді  келесідей тәсілдермен полимерлеумен алады: 

- Жоғары қысымда (ПЭВД); 

- Тӛмен қысымда (ПЭНД);  
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- Орташа қысымда (ПЭСД). 

Этиленді жоғары қысымда полимерлеу (ПЭВД). Мономерлердің  конденсацияланған газ фазасында 

радикалды бастамашылардың (оттек, органикалық пероксидтер) қатысуымен 150-300 МПа және 200-280
0
С 

температурасы кезінде этиленді радикалды полимерлеу жҥзеге асырылады.. Мҧндай полиэтилен жоғары 

қысымды полиэтилен немесе тӛмен тығыздықты полиэтилен деп аталады. 

Тӛмен қысымда этиленді полимерлеу (ПЭНД) 

Тӛмен қысымды әдіспен полиэтилен алудың шикізаты ретінде  тазаланған этилен мен 

металлоорганикалық катализатор-триэтилалюминий мен тӛртхлорлы  титан қоспасы қолданылады. 

Триэтиалюминийдің орнына диэтилалюминий хлорид, этилалюминий дихлорид немесе триизобутилалюминий 

қолданылулары мҥмкін.Тӛмен қысымды полиэтиленді 3-5атм қысымды 80
0
С температурада комплексті 

металлоорганикалық катализатордын қатысында алады. Катализаторлар - Зиглер-Натта кешені болып табылады. 

Мҧндай катализатор қатысында этиленнің полимерленуі иондық механизм бойынша жҥреді де, аниондық-

координациялық типке жатады. Катализаторлық комплекс ауа мен ылғал қатысында оңай ыдырайды, сондықтан 

полимерленуді қоспадан тазаланған этилен азот атмосферасында сусыз еріткіш ортасында жҥргізеді. Этилен 

полимерлену жылдамдығы, алынатын полиэтиленнің қасиеттері катализатордың 

белсенділігінен,концентрациясынан, температура мен процестің қысымынан тәуелді болады.  

Орташа қысымда этиленді полимерлеу (ПЭСД) 

Полимерлеу металдың тотықты катализаторларында 3,5-4,0 МПа және 125-150
0
С температурада еріткіш 

ортада жҥзеге асырылады. 

Полиэтилен сияқты пайдалы заттарды қолдану саласы бҥгінгі кҥні ӛте кӛп.  

Полиэтиленді осындай жағдайларда пайдаланылады: 

- тҥрі мен қолданылуына қарай әр тҥрлі қаптау, ламинаттау,желімдеу ҥшін; 

- тҧрмыстық заттарды, балалар ойыншығын, ауыл шаруашылық қҧралдарын орау ҥшін;[1] 

- әртҥрлі мақсаттарда қҧбырларды ӛндіру ҥшін; 

- сымдар мен коммутациялық элементтерді электр оқшаулау ретінде, электр аспаптары мен жекелеген 

бӛлшектердің ӛндірісі ҥшін; 

- медицина қҧралдарын, шығын материалдарын дайындау ҥшін; 

Бҥгінгі таңда полимерлік материалдар барлық салаларда және кҥнделікті ӛмірде кеңінен қолданылады, 

соның ішінде сыни және жоғары жҥктелетін ӛнімдерді ӛндіру ҥшін. Полимер материалдарының әлемдік 

ӛндірісі ҥнемі ӛсіп келеді. Полиэтилен — халық шаруашылығында ӛте кең қолданылатын полимер. Ол жҧқа 

пленка, су қҧбыры, химиялық аппарат бӛліктерін, қҧты, стакан, тығын, тех. бҧйымдар, т.б. дайындауда, ауыл 

шаруашылығында кӛкӛніс пен жеміс ӛсіру ісінде қолданылады. Қазақстанда Атырау қаласындағы химиялық 

зауыт тҥйіршікті Полиэтилен ӛндіріп, еліміздің 200-дей кәсіпорнын шикізатпен қамтамасыз етуде. Полиэтилен 

радиотехника мен телеқондырғыларда электроқшаулағыш, химиялық ӛндірістерде антикоррозиялық жабындар 

ретінде, сондай-ақ орама кабыршақтар мен ыдыстар жасауда, мата, қағаз, ағаш ӛнімдеріне сіңіруге 

қолданылады. Полиэтиленнен химиялық ӛнеркәсіпте корпустар, футеровкалар, сонымен қатар химиялық 

белсенді және кҥйдіргіш заттар әсер ететін жағдайларда жҧмыс істейтін қондырғылардың әр тҥрлі бӛлшектері 

жасалады. 

Барлық полимер материалдар 3 негізгі сыныпқа бӛлінеді. Біріншіден- бҧл жалпы техникалық мақсаттағы 

материалдар-полиэтилен, полипропилен, полистирол және сополимерлер, поливинилхлорид және т.б. Материал 

миллиондаған тоннамен ӛндіріледі. Олардың салыстырмалы тҥрде жоғары бағаға ие емес, ӛндіріс кӛлемінің ӛсу 

шамасы жылына 3 - 4% қҧрайды. 

Екінші сынып - инженерлік және техникалық материалдар. Полимерлердің  алты тҥрі тек осы сыныпқа 

жатады: полиамидтер, поликарбонат, полиацеталдар, полибутилентерефталат, модифицирленген полифенилен 

тотығы және термоэластопласттар 2000 жылы қазіргі заманғы ӛндірістің кӛлемі 4,7 млн. Тоннаға жетті, ал 

соңғы бес жылда жылдық ӛсу қарқыны 5-7% шамасында. 

Ҥшінші сынып - ӛте қҧрылымдық материалдар. Олардың ӛндіріс кӛлемі салыстырмалы тҥрде аз және 

жҥз мыңдаған тоннамен ӛлшенеді. Осы сыныпқа полисульфон және оның модификациялары, полифенилен 

сульфиді және полиэфиридмидтер, полиэфиркетон және басқалары кіреді. Негізгі термопластиканың ең кӛп 

кӛлемі полиэтиленге тиесілі.[2] 

Ең ҥлкен полимерлер тӛмен қысымды полиэтиленді қамтиды. Қазіргі уақытта ПЭНД(желілік тӛмен 

тығыздығы жоғары полиэтилен ЛПЭНД) 114 зауытқа тиесілі 140 зауытта ӛндіріледі. АҚШ-та ПЭНД әлемдік 

сыйымдылығы 40% -нан астам, Жапония - шамамен 7% тиесілі.Әр тҥрлі кәсіпорындарда полиэтиленді ӛндіру 

қуаты жылына 25 мың тоннадан 400 мың тоннаға дейін болады және кӛбiнесе осы кәсiпорында этилен ӛнiмiнiң 

кӛлемiне тәуелдi болады.Синтетикалық полимерлік материалдарды (шайыр, термосез, термопластика) ӛндіретін 

кәсіпорындар негізінен тҧрақты технологиялық процестерге негізделген.Әдетте, синтетикалық полимерлік 

материалдарды ӛндіруге арналған шикізат мҧнай ӛңдеу, мҧнай химиясы және газды қайта ӛңдеу ӛнімдері болып 

табылады. 

Қазақстанда соңғы 10-15 жылда полимерлі шайырлар мен пластмассаларды ӛндіретін, бірақ мҧнай ӛңдеу 

және мҧнай-химия кәсіпорындарының технологиялық тізбесін жалғастыратын дербес жҧмыс істейтін 

кәсіпорындарға емес, синтетикалық полимерлі материалдар ӛндірісін ҧйымдастыру ҥрдісі 

кӛрсетілді.Мономерлер мен мҧнай мен газдан аралық ӛнімдерді ӛндіретін осындай кәсіпорындар нарықтағы 

ӛнімдер ретінде мономерлерді жеткізуді тоқтатады және технологиялық тізбектің соңғы сатысы ретінде 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D2%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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полимерлер ӛндірісін ҧйымдастырады немесе тіпті полимерлі материалдан дайын бҧйымдарды дайындайды 

және тҥйіршіктелген полимер емес, материалдар мен полимер материалдарынан жасалған ӛнімдер дайындайды. 

Ӛткен жылдардағы ӛндіріс деңгейінің ҥнемі тӛмендеуіне қарамастан, термопластиканы ӛндіру бҧрынғысынша 

пайдалы. Кірістіліктің  деңгейі әлі де болса біршама тӛмендейді, дегенмен бҧрыннан бар техникалар паркін 

(ескірген болса да) және қолданыстағы кӛлемдерді және шикізат жеткізушілерді сақтай отырып 

термопластиканы ӛндіру тағы 10 жыл бойы пайдалы болады.  

Термопластиканың ӛндірісін сақтаудың маңызды факторы ескірген жабдықтарды және ескірген 

технологиялық процестерді қазіргі заманғы технологиялармен ауыстыру, шикізатты қамтамасыз ету және 

ӛндіріс қҧнын тӛмендету болып табылады.Қазіргі нарықтық жағдайда кәсіпорын ҥшін ӛзекті мәселе ӛнімнің 

бәсекеге қабілеттілігін сақтай отырып, ассортименттің кеңеюі болып табылады, яғни беріктік сипаттамаларын 

арттырып, ӛнімнің сыртқы тҥрін жақсартады.[3] 
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ПОЛИКАРБОНАТ ӚНДІРУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІСІН АНЫҚТАУ 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Химиялық технологияның негізгі міндеттерінің бірі қазіргі уақытта кең ауқымды ӛнімдерді алу ҥшін, 

оның ішінде баламалы шикізат пен материалдарды пайдалану ҥшін энергияны ҥнемдейтін химиялық-

технологиялық процестердің тиімділігін жоғарылату және арттыру болып табылады. Бҧл мәселені шешу ҥшін 

химиялық-технологиялық жҥйені талдау және синтездеу әдістері қолданылады. Химиялық-технологиялық 

жҥйені синтездеу кезінде сипаттама графикалық ӛндіріс схемаларын қарауға ерекше кӛңіл бӛлінеді.  

Зерттеу объектісі ретінде поликарбонат ӛндірісі таңдалды. Ол тҥсті металдарға, қорытпаларға, силикат 

шыныға және басқа да материалдарға балама ретінде ӛзін танытты. 

Поликарбонат - кӛміртегі қышқылының және диатомдық фенолдардың сызықты полиэфирлерінің 

синтетикалық полимерлер класына жатады. Жалпы формуласы (-O-R-OCO-) n. Олар негіздердің қатысуымен 

дифенилолпропан (бисфенол А) мен фосгеннен жасалады. 

Бисфенол А негізіндегі поликарбонаттар аморфты тҥссіз полимер; молекулалық салмағы (20-120) • 103 г 

/ моль; жақсы оптикалық қасиеттері бар. 3 мм қалыңдықтағы пластиналардың жарық ӛткізгіштігі 88% қҧрайды. 

Жоюдың басталу температурасы 310-320°C.  

Бисфенол А негізіндегі поликарбонаттың физикалық және механикалық қасиеттері молекулалық 

салмаққа тәуелді. Поликарбонаттардың сипаттамасы: соққы жҥктемелері кезінде иілу мен беріктігі жоғары 

сыну кернеуі, ӛлшемді тҧрақтылық. Поликарбонаттың жану деңгейі тӛмен, биологиялық инертті, улы емес. 

Оның ӛнімдері минус 100-ден 135°C-ге дейінгі температуралық диапазонда жҧмыс істей алады[1]. 

Поликарбонат ӛте жақсы диэлектрлік қасиетке ие, ток жиілігінен тәуелсіз, газдар мен буларға жоғары 

ӛткізгіш. Тӛзімділік қасиеттеріне қол жеткізу ҥшін бетіне арнайы жабындарды қолдану керек. Поликарбонат 

мҧндай қасиеттерді жоғары жылу қарсылығы, бірегей әсерге тӛзімділігі және жоғары мӛлдірлігі сияқты 

біріктіреді. Оның қасиеттері температураның ӛзгеруіне байланысты емес[2]. 

Жоғарыда аталған поликарбонаттың қасиеттері кӛптеген салаларда кеңінен қолдануға себеп болды. 

Поликарбонат инженерлік, кеме жасау, автомобиль, тамақ, медицина, сыртқы жарнамада кеңінен қолданылады. 

Ӛнеркәсіпте поликарбонаттар ҥш тәсілмен ӛндіріледі: 

1. Ерітіндідегі поликонденсация әдісі - органикалық еріткіштегі бифенолды фосгендеу болып табылады, 

бҧл органикалық негіздердің (пиридин) қатысуымен, тҧз қышқылымен байланысу реакциясы. Ерекше қасиет - 

бҧл еріткіштің молекулалық массасы мен қалыптасқан полимер қҧрылысының әсері. Сондай-ақ, осы әдіспен 

компоненттердің сҧйылтылған ерітінділері пайдаланылады, сондықтан ҥлкен кӛлемді жабдықты пайдалану, 

органикалық еріткіштерді қалпына келтіру және жуу, суын тазарту қажет. 

2. Балқымадағы поликонденсация әдісі - бҧл бифенолдармен кӛмір қышқылының хош иісті эфирлерін 

переэтерификациалау. Балқу реакциясын токсикалық фосгенсіз 150-ден 30°C температурада береді. Кемшілігі - 

бҧл жанама ӛнім, анизол, оқшауланған, әлемге қажеттілігі шамалы. Осы себепті оны ӛртеу керек. Бҧдан басқа, 

бҧл әдіс энергияны тҧтынуды, әсіресе таза реагенттердің қҧнын арттырады, жоғары молекулалы 

поликарбонатты қҧруға мҥмкіндік бермейді және шикізаттың ӛзіндік қҧнын едәуір арттырады.  

3. Аралық поликонденсация әдісі – фазалық интервалда сілтілі су ерітіндісінде ерітілген бифенолдардың 

фосгенизациясы болып табылады, ол ҥшінші аминдердің каталитикалық мӛлшерінің болуы[3].  

Поликарбонат ӛндірісінің барлық әдістерін салыстыру кӛрсеткендей, ең ҥнемді әдіс  аралық 

поликонденсация.  



277 

 

Бҥгінгі таңда бҧл әдіс полимердің 80% астамын ӛндіреді. Жоғары молекулалы салмақты қоса алғанда, 

поликарбонат тҥрлерін алуға мҥмкіндік беретін техниканың артықшылығы тӛмен реакция температурасын, 

25°C-ға дейін және энергияны аз тҧтынуды қамтиды. Негізгі кемшілігі - жоғары уыттылыққа ие фосген 

реакциясының болуы. Алынған полимер қосалқы ӛнімдерден және реагент қалдықтарынан тазарып, жууға кӛп 

су қалады. Бҧл ҥлкен ағынды суларға әкеп соғады.  

Поликарбонат ерітіндісінің поликонденсация ӛнімі жууға, содан кейін азеотропты кептіруге және 

еріткіштердің булануына жіберіледі. 

Аралық поликонденсация әдісінің химиялық сҧлбасы негізінде поликарбонатты ӛндірудің келесі 

операциялық схемасын ҧсынуға болады: 

1) Дифенилолпропанның су-сілтілі ерітіндісін, натрий гидридін, суды, дифенилолпропанды және 

натрий сульфатын дайындау . 

2) Дифенилолпропанның су-сілтілі ерітіндісін сҥзгілеу, содан кейін метиленхлоридпен және 

катализатормен (тӛртінші аммоний тҧзымен) бірге поликонденсациялау. 

3) Дифенилолпропанның 20-25°С температурасында фосгенмен ӛзара әрекеттесуі, реакция жылуын 

жоюмен поликонденсация реакциясы. 

4) Метиленхлоридте поликарбонат ерітіндісінің реакциялық ӛнімдерін салқындату. 

5) Алынған ерітіндіні су мен сҧйылтылған тҧз қышқылымен шаю. 

6) Ерітіндіні қҧрғату. 

7) Поликарбонатты тҧндыру. 

8) Поликарбонат суспензиясын сҥзу, сҥзінді - қалпына келтіру. 

9) Кептіру және полимерді тҥйіршіктеу. 

10)  

Аралық поликонденсация әдісімен поликарбонат ӛндірісінің функционалдық диаграммасы 1-суретте 

ҧсынылған келесі негізгі кезеңдерден тҧрады[4]. 

 

 
 

Сурет 1. Поликарбонат ӛндірісінің функционалдық схемасы 

 

Поликарбонаттан жасалған бҧйымдар тез танымал болды және материалдың бірегей қасиеттеріне 

байланысты кең таралды. Полимер ӛнімдерінің нарығы - тез дамып келе жатыр. 2010 жылдың соңына қарай 

поликарбонат парақтарына сҧраныс 2004 жылдың басымен салыстырғанда 5,5 есе ӛсті[5]. Поликарбонатты 

ӛндіру - жоғары технологиялық процесс, оны ірі ӛндірушілер шығаруы мҥмкін. Сапалы ӛнім - ӛнімнің барлық 

сатыларында технологияны қатаң сақтаудың және сапаны бақылау жҥйесінің мінсіз жҧмысының нәтижесі 

болып табылады. 
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BLOCKCHAIN ЖӘНЕ ШТРИХ –КОДТАУ 
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Blockchain - бҧл барлық ақпаратты сенімді сақтаудың инновациялық тәсілі. Шынында да, бҧл 

технологияны пайдалана отырып, қаржы транзакциялары, жылжымайтын мҥлік мәселелері, айыппҧлдар туралы 

және т.б ақпараттар алуға болады. Шын мәнінде ол кез-келген ақпаратты сақтайды, бірақ та қағаз парағына 

жазылған ақпараттан бір ғана айырмашылығы – blockchain – ге   жазылған ақпаратқа ӛтірік ӛзгертулер енгізуге 

болмайды. 

Blockchain – «блоктар тізбегі» - технологиясы басқа инновациялар арқылы барлық әлемге танымал 

болды, осы технологияның арқасында электронды ақша жҥйесі, биткоин және оның аналогтары дҥниеге келді 

және жҧмыс істейді. Бірақ бҧл технологияның мҥмкіндіктері криптовалютамен ғана шектелмейді, сондықтан да 

қазір блокчейн (жылдам іске асыру ҥшін) әлемдегі ірі корпорацияларды, тіпті мемлекеттерді де зерттеп жатыр. 

Криптовалюта bitcoin–ді  2008 жылы Сатоси Накамото деген программист ойлап тапты. Бҧл бағдарлама 

– дәстҥрлі валюталардың ең танымал баламаларының бірі және ол программалық код болып табылады. 

Биткоиндерді Интернет тҧтынушылары арнайы алгоритмдік бағдарламалар кӛмегімен шығарады, олар майнер 

деп аталады. Биткоиндерді шығаруды бастау ҥшін «bitcoin wallet» деп аталатын кошелек  ашу керек. Ол 

биткионді сақтауды қамтамасыз етеді. 

 

  
  

Биткоиннің кӛмегімен Microsoft, Dell, Greenpeace, Virgin Galactic, Expedia, Wikipedia сияқты 

корпорацияларда тауарлар мен қызметтерге тӛлем жасай аламыз. Биткоиндерді достардан, таныстардан, 

айырбастыру пунктерінен немесе Интернет желісінен сатып алуға болады. 

Бағдарламаға енгізілген алгоритм – бҧл Bitcoin  жҥйесінің реттеушісі, оның функциясы жҥйенің 

ҥздіксіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Жҥйе бойынша қадағалаушы органдар жоқ. 

Пайдаланушылардың арасындағы мәмілелер тікелей жҥргізіледі, мысалы, тӛлем жҥйелерінің жҧмыстары. 

Клиенттің есебін ешкім «қатыра алмайды», сонымен қатар қате тӛлемді жою мҥмкін емес. Бҧл биткоиндердің 

басты ерекшелігі – олардың қазіргі әлемдегі мемлекеттік валюталармен байланысы жоқ. 

Биткоиндердің мәні тек ҧсыныс пен сҧраныстың арақатынасымен анықталады. Алгоритмі белгіленген 

монеталардың шектеулі саны ғана, биткоиндерді қҧнсызданудан сақтап тҧр. Атап ӛтсек, бҥгінгі таңда 14 млн 

астам биткоин ӛндірілді.  Блокчейндегі жазбалар орталықтандырылмаған, олар әр тҥрлі компьютерлерде 

сақталады және оларды қадағалау органдарының орнына Желі қатысушылары тексереді. Блокчейн ӛте сенімді, 

себебі ол бӛлінген дерекқор болып табылады, сонымен қоса әлемде барлық деректер бір жерде сақталған жер 

жоқ. Олар барлық қатысушылар ҥшін бір уақытта орналастырылады және барлық жазбалар әр ӛзгертілгеннен 

кейін автоматты тҥрде соңғы нҧсқаға жаңартылады. Блокчейннен деректерді жою мҥмкін емес, бҧл жҥйені 

мҥмкіндігінше мӛлдір етіп кӛрсетеді. Бҥгінгі кҥні кейбір елдерде бҧл технология тҥрлі салаларда қолданылады: 

гаухар тастардың тҥп нҧсқалығын тексеру ҥшін (Everledger), шығармашылық элитаға меншік қҧқығын белгілеу 

ҥшін (Ascribe), юриспруденцияда, банкте және т.б. 

Осы жылы «Цифровой Казахстан» стратегиялық даму жоспары аясында, «Blockchain» технологиясымен 

танысу және оны қолданудың мҥмкін бағыттарын талқылау бойынша кӛптеген іс-шаралар жҥргізілді. Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің және «Ақпараттық технологиялар паркі» ҚҚК-нің негізгі мақсаты салық 
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жинауды бақылауды жҥзеге асыру тиімділігі мен сапасын арттыру болып табылады, оған байланысты IBM 

және Price Waterhouse Coopers ӛкілдерімен кездесу ӛтті. 

Кездесуде Дания, Нидерланды, Польша елдерінің салық басқармасында Blockchain технологиясын енгізу 

бойынша тәжірибесі, сондай-ақ қаржылық және мемлекеттік секторда, бӛлшек сату, сақтандыру және 

ӛндірістегі Hyperledger негізінде IBM жобалары талқыланды. 

Сондай-ақ, Утрехт (Нидерланды) қаласының салық әкімшілігінің ӛкілдерімен кездесу ӛткізілді, онда 

қалалық муниципалитеттің азаматтардың жекелеген санаттарына тӛлейтін субсидиялардың орындалуына 

«Blockchain» технологиясын енгізу бойынша пилоттық жоба ҧсынылды. 

GS1 іскерлік қарым-қатынас стандарттарының жаһандық ҧйымы, жақында IBM және Microsoft 

компаниясымен GS1 стандарттарын тҧтынушыларға арналған корпоративтік блокчейн - қосымшаларында 

қолдану туралы серіктестікті жариялады. Бҧл технология тек қана логистика саласындағы тҧтынушылар ҥшін 

ғана емес, сонымен қатар сауда, денсаулық, қаржы салаларында да қолданылады, мҧнда ҥлкен деректерді 

алмастырады және ашықтықты, деректердің сенімділігін талап етеді. 

GS1 KAZAKHSTAN және Blockchain - жаңа мҥмкіндіктер мен перспективалар немесе штрих-кодтау 

саласындағы «Blockchain» технологиясы: Нақты мәселелердің бірі - супермаркеттер, кәсіпорындар және GS1 

Kazakhstan арасында ортақ дерекқордың болмауы. «Блокчейн» технологиясы осындай ортақ деректер базасын 

қҧруға мҥмкіндік береді, ол желідегі әрбір пайдаланушыда сақталады. Яғни, компания жҥйеде тіркелсе, штрих-

код автоматты тҥрде пайда болады, ол әр пайдаланушының – супермаркет және қауымдастық компьютерінде 

де пайда болады. Бҧл жаңалық барлық пунктердің жҧмысын айтарлықтай жеңілдетеді, әрбір ӛнімді тіркеудің 

қажеті болмайды, штрих-кодтың жарамдылығын тексеру жеңілдетіледі; компаниялар әр ӛнімнің ағымдағы 

жағдайын тексере алады; ассоциация серіктес –компания туралы және олардың штрих коды туралы ақпаратты 

жаңартады. 

Блокчейн жҧмысының негізінде әрбір ақпарат тізбекті қҧрайтын блокқа енгізіледі. Мысалы, біздің 

желілік тізбегімізде Мемлекеттік кірістер комитетінің органдары, супермаркеттер және OЮЛ AAИ GS1 

Қазақстан бар делік. Онда база тӛмендегідей толтырылады: 

1. Компанияны салық органдарында тіркеу - компания ҥшін блок қҧру. 

2. Штрих-кодты пайдалану ҥшін штрих-кодты немесе тӛлемді алу - блокта жазбаны қҧру. 

3. Жаңа штрих-кодты қосу немесе жеке кабинетті ӛңдеу - жаңа жазба. 

4. Супермаркеттерде тауарларды сату - алдыңғы баптардың сенімділігінен кейін ғана жҥзеге асырылуы 

мҥмкін келесі жазбалар. 

5. Салықтарды тӛлеу – жаңа жазба. 

6. Банкроттық немесе қызметті тоқтату және т.б. 

Алгоритм шексіз жалғасуы мҥмкін, сонымен қатар, тізбектің әрбір пайдаланушысының кез-келген 

деректері жазылуы мҥмкін. Ақпараттың сенімділігі кепілдендіріледі, ӛйткені осы технологиямен алдыңғы 

жазбалардың дҧрыстығын тексермей, жаңа жазбалар жазылмайды, бар жазбаларды ӛзгертуге немесе жоюға 

болмайды, себебі олар тізбектегі әрбір қатысушының компьютерінде сақталады. 

Сәйкестендіру және қҧрылымдық деректерге арналған GS1 жаһандық стандарттары пайдаланушыларға 

желінің корпоративтік іске асырылуын кеңейтіп, жеткізу тізбегінде және логистикалық оқиғалардағы 

сенімділіктің бірыңғай нҧсқасын ҧстап тҧруға, тараптардың арасындағы деректердің тҧтастығы мен 

сенімділігін жоғарылатуына, деректердің қайталануын және салыстырмалауын азайтуға мҥмкіндік береді. 

Blockchain желілерінде сақталған немесе сілтеме жасалған деректер стандарттар бойынша жалпы 

коммуникациялар мен ӛзара әрекеттесу ҥшін қҧрастырылуы мҥмкін. Мысалы, электронды ӛнім коды (ENСIS) 

және негізгі бизнес-сӛздік (CBV) ақпараттық қызметтері ҥшін GS1 және ISO-стандарттардың ашық 

стандарттары стандартталған деректермен алмасуды және позицияларды қадағалауды қамтамасыз етеді. 
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БЕТОН САПАСЫН АРТТЫРУДАҒЫ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛІ 

 

Әбдрашитова Н.М., Жаумитова Г.Б.
 

Қ.Жҧбанов атындығы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қҧрылыс ҧйымдарының техникалық-экономикалық потенциалы есебі- нен тҧрғын ҥй және ӛндірістік 

қҧрылыс кӛлемінің ҧлғаюы еліміздің нарықтық экономикасы жағдайында қҧрылыс ӛндірісіне ғылыми 

технологияларды енгізгенде және заманауи, сапалы бҧйымдар мен материалдарды қолданғанда  ғана мҥмкін. 

Ерекше назарды қҧрылыс бетондары мен олардың негізінде жасалатын бҧйымдар мәселесіне, оның ішінде сулы 

цемент қатынасы аз ауыр бетондардың практикалық қолданылуына бӛлу қажет. Жоғары беріктілік және аязға 

тӛзімділік, тӛменгі су ӛткізгіш оларды ҧзақ уақытқа қамтамасыз етілетін қҧрылыс материалдарын дайындауда 

етін қайталанбастай етеді. 

Кӛршілес елдерде соңғы жылдары ауыр бетоннан темір - бетонды бос қуысты кернеуленген плиталарды 

ӛндіру бойынша импорттық дайындаулардың (Испания, Тҥркия) технологиялық желілерін пайдалану 

енгізілген. 

Бҧл технологияның негізгі айырмашылығы қатты бетон қоспасынан тығыздығы, беріктігі жоғары және 

басқа да қасиеттерімен ерекшеленетін ҥздіксіз бҧйымдар алу болып табылады.  

Бетон қоспасындағы сулы цемент қатынасының тӛмендеуі пластицифирленген қоспаларды енгізумен, 

бетонның жедел қатаюы - бҧйымдарды жылу ылғалды ӛңдеумен, ал олардың жоғары беріктілігі - қоспасыз 

портландцементтерді, сапалы толтырғыштар мен арнайы химиялық қоспаларды қолданумен жҥзеге асады. 

Ӛкінішке орай, мҧндай бетондардың кейбір қҧрамы сызаттың ерте пайда болуына бейім.  

Бетондардың кӛпшілігінің олардың қҧрамы мен қатаю шартынан тәуелсіз деформациямен 

сипатталатыны белгілі. Алайда, егер су қажеттілігі (В/Ц≥0,42) жоғары бетондарда кӛлемнің ӛзгеруі негізінен 

кебу кезінде шӛгуу есебінен жҥзеге асады. Бетонның аутогендік шӛгуіне ылғалдың жоғалуы, температураның 

ӛзгеруі сияқты сыртқы факторлар әсер етпейді және ол оның иімділігімен байланысты. Бетонның химиялық 

шӛгуі - гидратацияланатын және кристализацияланатын ӛнімдер кӛлемінің әрекеттесуші цемент кӛлеміне 

қарағанда аз болуының нәтижесі, әсіресе бетонның қатаюының ерте кезеңінде тез әсер ететін 

портландцементтің алынуы.  

Бетонның аутогендік шӛгуі бҧйымның кебу кезіндегі шӛгуімен салыстырғанда сулы цемент 

қатынасының азаюымен жоғарылайды. Бетондарда В/Ц = 0,30-ға тең болғанда жалпы шӛгудің шамамен 

жартысын қҧрайды, ал жоғары берікті бетондарда ҧзындық 1мм/м-ге тең. Аутогенді шӛгудің ерте кӛрінісі 

толық қатаймаған бетонда ішкі деформацияланудың және уақыт ӛте ӛлшемі ҧлғаятын темір-бетон 

бҧйымдарының бетінде сызаттардың пайда болуының алғышарттарын жасайды.  

Бетонның беріктілігін арттыруға, шӛгудің тӛмендеуіне және сызаттардың ерте пайда болуына ықпал 

ететін тәсілдер, әдетте тҥрлендірілген цементтерді, минералды және химиялық қоспаларды қолдануды 

қҧрайды. 

Темір-бетонды плиталарды дайындауға қолданылатын, бетонға беріктілік пен жарыққа тӛзімділік 

беретін, бірнеше компоненттен тҧратын кешенді қоспаларға зерттеу жҥргізілді. Зерттеудің бірінші кезеңінде 

бетон қоспаларының қатаюын жеделдететін «Лигнопан Б-2», «Реламикс», «Универсал П-2», «Универсал П-4» 

және «Tencem-2» сияқты қоспалар қолданылды. 

Тауарлық бетон сапасын арттыру ҥшін «Реламикс» қоспасын қолдану неғҧрлым орынды. Ол тек 

қоспаның қозғалғыштығын 3-тен 21 см-ге дейін ӛсіріп қана қоймай, сонымен қатар бетонның сығылу кезінде 

оның беріктілігін 1,75 есе арттырады, бҧл бҧйымдарды оның негізінде жылу ылғалды ӛңдеуден бас тарту 

алғышартын қҧрайды. Мҧндай қоспаларды бетон қҧймаларына енгізу цемент шығымын 42%-ға тӛмендетеді 

және қоспасыз бетонмен салыстырғандағы беріктілігін сақтайды.  

Алайда, қысу кезінде беріктіліктің артқанына қарамастан, бетон қоспасына қаралған қоспаларды қосу 

нәтижесінде алынған бетон созу және иілу кезінде тӛменгі беріктілігімен, сонымен қатар біздің ойымызша, 

аутогенді шӛгу әсерінен елеулі шӛгу деформациясымен сипатталады. Сондықтан зерттеудің екінші кезеңінде 

бетонның жҥктемелерге қарсы тҧру қабілетін ҥлкейтіп қана қоймайтын, сондай-ақ, темір-бетон плиталарының 

беткі қабатындағы сызаттарды жоюға мҥмкіндік беретін қоспалар зерттелді (1 кесте). В40 класына жататын 

бетон қҧрамына «Х» және «У» қоспалары енгізілді.  

Бетондарды сынау кезінде келесі кӛрсеткіштер алынды: бетон қоспасына зауытта бҧрын қолданылған 

«Лигнопан Б-2» қоспасының орнына «Х» қоспасын қосу цемент шығымын 130кг/м
3
 (28%) азайтады (кесте 2). 

«У» қоспасын қосымша енгізу бетондағы кез келген сызаттарды толығымен жойып қана қоймай, сонымен қатар 

қатты бетонның сығу және иілу кезіндегі беріктілігін сәйкесінше 1,4 және 2,2 есе (5 қҧрам) арттырады.  

Зерттеулер бойынша, темір-бетонды кӛп қуысты кернеуленген плиталарды дайындауға қолданылатын 

бетонға жҥргізілген кешенді тҥрлендіру цементті дайындауға оның шығымын тӛмендетіп қана қоймай, 

сонымен қатар бҧйымның сапасын арттыруға мҥмкіндік берді.  
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Кесте 1 - В40 класына жататын зерттелетін бетон қҧрамы 

 

Қҧрам 

нӛмірі 

бетон қҧрамы, кг/м
3
 

В/Ц 
Цемент 

Шиыршық 

тас 
Қҧм Су 

Қоспалар 

Атауы Саны 

1 590 940 850 59 Лигнопан Б-2+Tencem-2 12л 0,29 

2 580 940 850 230 
Лигнопан Б-2+Tencem-2 12л 

0,42 
Қоспа "Y" 0,3кг 

3 460 940 993 185 
Tencem-2 0,69л 

0,40 
Қоспа "Х" 9,2кг 

4 460 940 950 180 

Tencem-2 0,69л 

0,39 Қоспа "Х" 9,2кг 

Қоспа "Y" 0,3кг 

5 590 940 830 135 

Tencem-2 0,4л 

0,23 Қоспа "Х" 17,7кг 

Қоспа "Y" 0,6кг 

 

Кесте 2 - Жылу-ылғалдық ӛңдеуден кейінгі бетонның қасиеті  

 

1 кесте бойынша 

қҧрам нӛмірі 

Бетонның орташа 

жылдамдығы, кг/м
3
 

Нығыздау кезіндегі беріктілік шегі, 

МПа, 1 кҥннен кейін 

Иілу кезіндегі беріктілік 

шегі, МПа, 28 кҥннен кейін 

1 28 

1 2420 32,5 50,6 2,5 

2 2390 23,2 47,3 - 

3 2380 32,2 50,5 - 

4 2390 33,8 53,6 - 

5 2430 46,0 71,5 - 

 

Қолданылған әдебиеттер 

1. Осипов С. В. Проектирование технологии возведения бетонных гидросооружений: Методические 

указания. - Куйбышев: КуИСИ им. А.И.Микояна. 1982. 

2. ГОСТ 26633-85. Бетон тяжелый. Технические условия. - М.: Изд-во стандартов. 1986. 

3. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. - М.: Госстрой СССР, 1989. 

4.Стандарт СЭВ 1406-78. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения 

проектирования. - М.: Изд-во стандартов,1982. 

5.Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружений. ВСН 31-83. - Л.: 

ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, 1984. 

6.Шихненко И.В., Власенко И.А., Бондарчук А.В. Справочник по бетонным работам. - Киев: 

Будiвельник, 1987. 

 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Жаумитова Г.Б. 

 

 

ҚҦРЫЛЫС ӚНЕРКӘСІБІНДЕГІ ШЫНЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Әлімжанова Ж.Д., Сҧлтамҧратова З.Б. 

Қ.Жҧбанов атындығы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Әрбір ғасырдың әрқайсысында ӛзінің сәулет ӛнері, қҧрылыс материалдары бар. Егер тас бӛлмелері 

бастапқыда салтанат деп саналса, ғимараттардың кӛп бӛлігі ағаштан жасалған болса, онда ХХ ғасырда кірпіш 

пен бетон әйнек массивтерді қолданды. 

Жаңа технологиялар мен әртҥрлі химиялық композицияларды пайдалану нысаны, қолдану және 

ӛнімділік сипаттамалары бойынша ерекшеленетін жаңа және жетілдірілген шыны тҥрлерін жасауға мҥмкіндік 

береді. 

Шыны - ең берік материалдардың бірі. Бір қарағанда, бҧл жеткілікті нәзік кӛрінеді, бірақ қазіргі заманғы 

ӛңдеу арқасында басқа материалдариалдардан кем емес және бірқатар артықшылықтарға ие. Шыны 

бҧйымдарынан ешқандай ылғалдылық, кҥн сәулесі ӛтпейді, температуралар ӛзгермейді және ол отқа бейім 

емес. Бҥгінде әйнек - дизайнерлердің сҥйікті қҧрылыс материалы, ол ғимараттың сыртқы тҥрін және оның 

интерьерін тҥрлендіруге және оны шынайы шедеврге айналдыра алатын кез келген ең батыл идеяларды жасауға 

мҥмкіндік береді. 
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Жыл сайын шыны қҧрылымдардың танымалдығы тез ӛсіп келеді және бҧл таңқаларлық емес, ӛйткені 

мҧндай дизайндар кӛп артықшылықтарға ие: бірінші кезекте бҧл сыртқы тартымдылық: әйнек қҧрылыстар 

иеленушінің табыстылығы мен жоғары мәртебесін айқындайды, ғимараттың ішкі кӛрінісіне немесе сыртқы 

кӛрінісіне беріктігін береді; екіншіден, конструкциялардың ашықтығы және жарықтың кӛп мӛлшерін ӛту 

қабілеті бӛлмені кеңейтеді, шекараны кеңейтеді, сондай-ақ адамның физикалық және психикалық 

денсаулығына жағымды әсер етеді. Сонымен қатар, оның беріктігі мен ҧзақтығына байланысты, арзан бағаға 

қарамастан, ӛте ҧзақ уақытқа созылады және ӛте тез ӛтеді. 

Қазіргі уақытта әйнек ӛңдеудің кӛптеген тәсілдері бар, ол ӛзінің қасиеттерін ӛзгертеді. Мысалға, егер 

қажет болса, неғҧрлым кҥшті шыныдан жасалған қҧрылымды жасай аласыз немесе оны боялған, тоналды, 

кҥңгірт және тіпті икемді етіп жасауға болады. 

Шыны конструкцияларында кҥтім жасау ҥшін кӛп уақыт пен кҥш қажет емес: олар ылғал мен кірді 

сіңірмейді және тез тазартылады, ал саусақ іздері тіпті аязды шыныда қалмайды. 

Шыны басқа материалдармен жақсы ҥйлеседі, сондықтан дизайнердің идеясы - шыны конструкциялар 

оған толық сай болады, ӛзіңіздің интерьеріңізге ӛзіндік ерекшелігімен ерекшелігін береді. 

Әйнек сауда орталықтарын, дҥкендерді, кеңселерді, әртҥрлі мәртебелі мекемелерді салу кезінде белсенді 

пайдаланылғанын байқадыңыз ба? Мҧның себебі неде? Сыртқы аппеляциядан, кҥш пен мәртебеден басқа, 

әйнек мҥлдем жанбайтын материал болып табылады, сондықтан ӛрт қауіпсіздігі талаптары жоғары болғанда, 

шыныны қҧрылыс материалы ретінде қолданады. Ал әйнек экологиялық таза материал болып табылады, 

сондықтан ол тіпті балалар мекемелерінде жиі қолданылып келеді. 

Қолданылған әдебиеттер 

1. Будов В.М. Производство строительного стекла и стеклоизделий / В.М. Будов, П.Д. Саркисов. – М.: 

Высшая школа, 1978. – 224 с.  

2. Поляк В.В. Технология строительного и технического стекла и шлакоситаллов / В.В. Поляк, П.Д. 

Саркисов, В.Ф. Солинов, М.А. Царицын.  – М.: Стройиздат, 1983. – 432 с.  

3. Саркисов П.Д. Технический анализ и контроль производства стекла и изделий из него / П.Д. Саркисов, 

А.С. Агарков. – М.: Стройиздат, 1976. – 222 с. 

4.www.glavsteklostroy.ru/baza-znaniy/stati/kogda-steklo-vybiraetsya-v-kachestve-osnovnogo-stroitelnogo-

materiala/ 

5. https://ria-in.ru/tekhnologii/stroitelnye-materialy-steklo-i-zdaniya 

 

 

ИНТЕРНЕТ – ДҤКЕН ҚҦРУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖАРИЯЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТТЕУ 

 

Әбдиева С.М. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Интернет-технологиялар қазіргі заманда компьютерде ақпаратты тасымалдау мен ӛңдеу аймағындағы ең 

дамып келе жатқан қолайлы мҥмкіндік болып табылады. Осы бағытта пайдаланылатын қолданбалы 

бағдарламалар саны кҥннен кҥнге артуда. Ақпараттық ағымдармен толық қамтамасыз болу ҥшін, жобаларды 

тез және тиімді жҧмыс жасауға мҥмкіндік беретін заманға сай технологиялық шешімдерді қолдану керек.  

Бҥгінгі интернет бізге портал, блог, интернет-дҥкен сияқты тиімді қызметтерді қолдануға кӛптеген 

мҥмкіндіктер береді. Осыдан бірнеше жылдар бҧл сӛздер біздің қоршаған ортамыздағы адамдарға жат сӛздер 

болса, қазір интернетпен байланысымыз артып кеткені соншама дербес компьютер мен интернетсіз іс жҥзінде 

кез-келген жҧмыс орнын елестету қиын. 

Қазіргі кезде онлайн тҥрде сауда жасау біз ҥшін жағдай сияқты кӛрінеді және біздің арамызда іздеген 

керек тауарларын тҧрақты тҥрде интернет-дҥкендерден алатын қолданушылар кӛптеп кездеседі. 

Бҥгінгі таңда онлайн сауда-саттық ауқымы кеңейгендігі соншама, тіпті интернет арқылы сатып алуға 

келмейтін тауарды елестету қиын. Кеңсе-тауарларын, киімдерді, тҧрмыстық бҧйымдарды, сыйлықтарды және 

т.б тҥрлі тауарлар сататын интернет-дҥкендер бар. Азық-тҥліктің ӛзін де желі арқылы сатып алуға болады. Желі 

дҥкендерінің тізімі де, желі арқылы сауда жасауға дайын қолданушылардың саны да кҥннен-кҥнге артуда.  

Интернет бізге уақытымызды ҥнемдеуге және азғантай ғана сауда жҥргізу ҥшін жҧмсалатын 

қаражаттыда ҥнемдеуге мҥмкіндік береді. Егер тауарды қарапайым дҥкеннен алатын болсаңыз, дҥкенге баруға 

дайындалуға кеткен уақыт аралығында сіз интернет-дҥкен арқылы тауарды таңдап оған тапсырыс беріп 

ҥлгересіз. Бҧл ыңғайлы әрі тиімді процесс біздің ӛмірімізді жеңілдету ҥшін бағытталған. Алғашқы интернет-

дҥкеннен бастап оның қазіргі кездегі тҥрлері де оған дәлел бола алады. 

Жалпы алғанда, онлайн тҥрде тауар сатып алу нарығы жыл сайын қарқынды даму ҥстінде. Сонымен 

қатар барлық саладағы сияқты интернет-дҥкенмен жҧмыс жасаудың да артықшылықтарымен қатар ӛзіне тән 

қатаркемшіліктері де бар. Тауарды тек кӛзбен кӛру арқылы ғана бағалау, тауарлардың кӛшірме болып шығуы, 

жеткізілу кезіндегі туындайтын қиындықтар интернет-дҥкенді қолданудың кемшіліктері болып саналады.  

Интернет-дҥкендер санын кӛбейту, олардың табысы мен жылдам дамуы, ғаламторды 

пайдаланушылардың санының кӛбеюіне, сондай-ақ компанияның пайдаланушылары географиясын кеңейту 

қажеттілігіне байланысты. Әзірленген Интернет-дҥкен компанияға сату кӛлемін арттыруға, клиенттердің 

санымен қоса географиясын кеңейтуге, компанияның жалпы тиімділігін арттыруға мҥмкіндік береді. 

http://www.glavsteklostroy.ru/baza-znaniy/stati/kogda-steklo-vybiraetsya-v-kachestve-osnovnogo-stroitelnogo-materiala/
http://www.glavsteklostroy.ru/baza-znaniy/stati/kogda-steklo-vybiraetsya-v-kachestve-osnovnogo-stroitelnogo-materiala/
https://ria-in.ru/tekhnologii/stroitelnye-materialy-steklo-i-zdaniya
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Интернет-дҥкенмен жҧмыс жасау ҥшін осы дҥкен арқылы қандай тауар сатылатындығын нақты анықтап 

алған жӛн. Осыған сәйкес тауар тҥрін таңдау барысында қазіргі кезде қолданыс аясы кең, кӛптеген сҧранысқа 

ие техникалық тауарлар таңдалып алынды. 

Осыдан кейін қҧрылатын сайттың функциональдық мҥмкіндіктері жоғары дәрежеде болуына басты 

назар аударған жӛн. 

Интернеттің дамуына орай жасалынған web-беттердің бет-бейнесі ӛзгере тҥсуде. Бастапқыда HTML 

беттер тек белгілі бір ақпаратты бере отыра, ешқандай қосымша қызметтерді атқармайтын. Бірте-бірте 

сҧраныстар кҥрделене, енді web қосымшаны қҧруда тек HTML тілін білу жеткіліксіз. Тҥрлі технологиялы 

заманауи web қосымшаларды қҧру ҥшін: HTML, CSS, JavaScript (немесе VBScript), Flash, PHP (немесе Perl) т.б. 

программалау тілдері және MySQL реляциялық мәліметтер қоры пайдаланылады. 

Интернет дҥкен бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу кезінде HTML, PHP, CSS программалау тілдері 

қолданылды. Себебі, бҧл тілдер анық және қарапайым синтаксисты пайдаланады және оны тез оқып ҥйренуге 

болатын және бағдарламаларды тез қҧрастыруға кӛмектесетін ӛзінің тҥсінікті кодымен ерекшеленеді. 

Коммерциялық қҧралдардың алдында олардың артықшылығы бар, себебі олар тегін және кӛптеген 

платформалар мен архитектураларда, оның ішінде UNIX, Microsoft Windows и Mac OS-та қолданылады.  

Қазіргі кезде бағдарламаларды әзірлеушілердің санының артуына байлынысты әзірлейтін орталардың 

кӛбеюі де шартты. Сондай-ақ солардың ішінен ең қолайлы, қолдануға жеңіл тҥрін таңдау ҥшін олардың 

бірнеше мҥмкіндіктеріне, кҥштілігіне, жҧмыс жасау жылдамдығына назар аударған жӛн. Интернет-дҥкен 

қосымшасын қҧру кезінде жоғарыда кӛрсетілгендерді  қарастыра отырып NetBeans 8.2 әзірлеу ортасы таңдалып 

алынды. 

NetBeans IDE - Java, C/C ++, Ruby, Groovy, PHP, JavaScript, CSS, XML, HTML, RHTML, JSP және басқа 

да бағдарламалау тілдерінде еркін интеграцияланған бағдарламаларды әзірлеу ортасы. NetBeans платформасы 

жҧмыс ҥстелі қосымшалары ҥшін әзірлеушілерге қолданбалы логикаға назар аударуға мҥмкіндік бере отырып, 

қайта қолданылатын қызметтер мен модульдерді ҧсынады.  

NetBeans редакторы кодтарды жазу барысында жақшалар мен сӛздердің сәйкестігін, бастапқы енгізілген 

кодының синтаксисін тексереді.  Енгізу кезінде қателер тексеріліп, кодты және қҧжаттаманың ҥзінділерін 

қажетті бағдарламалау тілімен толтыру ҥшін нҧсқаулар кӛрсетіледі. Бҧл бағдарламаны жазу барысындағы 

ерекше артықшылықтарының бір тҥрі.  

Сонымен қатар, NetBeans әзірлеу ортасы ҧялы телефондарда, қалта компьютерлерінде, 

телеприставкаларда және енгізілген жҥйелерде жҧмыс істейтін қосымшаларды жасау, тестілеу, жӛндеу және 

іске асыру мҥмкіндігі. 

NetBeans – жаңадан бастаған әзірлеушілерге де, кәсіби маманға да жҧмыс жасауға болатын әзірлек 

орталарының бірі  деп айтуға болады. 

Жоғарыда айтылған бағдарламалық қҧралдарды пайдалана отырып техникалық тауарларды сатуға 

арналған интернет-дҥкен қҧрылды. 

Бҧл  бағдарламада кез-келген қолданушы ӛзіне керек тауарды іздеп, ол туралы қажетті толық ақпарат ала 

алады. Кез-келген тауардың суретін кӛруге, қысқаша сипаттамасымен, тҥрлі мінездемесімен танысуға 

мҥмкіндігі бар. 

Керекті тауарды таңдап, оған тапсырыс беру ҥшін ең алдымен клиенттер тізіміне тіркелу қажет. 

Тіркелгеннен кейін тапсырысты жеткізу тҥрімен және тӛлем жҥргізу жолдарымен танысып, қажетті тауарлар 

тҥріне оңай тапсырыс бере алады. 

Тапсырыс бермей тҧрып, таңдау кезінде ӛзіне ҧнаған бірнеше тауарлар тҥрін ӛзінің жеке себетіне салып 

отыру мҥмкіндігі бар. Таңдап болғаннан кейін себетке салынған тауарларды ӛшіруге болады.  

Тҧтынушыларға ыңғайлы болу ҥшін тҥрлі категорияларға бӛлініп қарастырылған тауарлар тізімі, кӛп 

ҧсынылатын тауарлар, жаңа тауарлар, жеңілдіктер жҥргізіліп жатқан тауарлар тізімі барлығы бір бетке 

орналастырылған.   

Тауарларды ӛндірілген брендтері бойынша да бӛліп қарастыруға болады. Тҧтынушы тауарды таңдау 

кезінде, ӛз қажеттілігіне  қарай валюта тҥрін таңдауға мҥмкіндігі бар.  

Кәсіби бағдарламалаушылар интернет-дҥкенді қҧру кезінде сатып алушыға кедергі келтіретін бірнеше 

веб-парақтарды қҧрмауға кеңес береді. Сол себепті, дайындалған интернет-дҥкен сайтында сатып алушыға 

қажетті барлық функциялар бір бетте орналастырылған. 

Осылайша кӛптеген шарттарды ескере отырып ӛзінің бірнеше мҥмкіндіктерімен ерекшеленетін 

интернет-дҥкен сайтын қҧру жоспары жҥзеге асырылды. 

Интернет-дҥкендердің санының кӛптігіне қарамастан, мҧндай дҥкен тҥрлерін қҧру артық етпейді. 

Керісінше ақпараттық технолгиялардың және сауда-саттық байланыстарының бәсеке қабілеттілігін арттырады. 
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Автомобиль кӛлігі әр тҥрлі климаттық және географиялық жағдайда жҧмыс істеу ҥшін бейімделген 

жақсы қажеттілікпен ҥлкен икемділік барынша кӛпшілікке ортақ және ыңғайлы кӛлік тҥрі болып табылады. 

Қарастырылып отырған жол учаскесіндегі кӛлік ағынының қозғалысында жҥргізуші алдында жҥріп келе 

жатқан автомобильдің онша ҥлкен емес габариттік ӛлшемдерінің арқасында жеткілікті жақсы кӛре алады және 

алдындағы бірнеше автомобильдер жағдайларын болжай алады. Осы уақытпен қатар, егер жеңіл автомобильдің 

алдында жҥк автомобилі немесе автобус қозғалып келе жатса, онда жҥргізуші бҧл кӛлік қҧралының алдындағы 

жағдайды болжау және бағалау мҥмкіндіктерінен айрылады және оның басқару әрекеттерінің сенімділігі 

тӛмендей тҥседі. Алдағы жағдайды жеткілікті тҥрде болжауға мҥмкіндіктер болмағандықтан басып озу 

қозғалысындағы қауіп-қатер кҥрт ӛседі, сондай-ақ шҧғыл-асығыс тоқтаған жағдайларда да қауіп-қатер кҥрт 

артады. 

Кӛлік қҧралдарының параметрлерін жолдың негізгі геометриялық әлементтеріне сәйкес қарастыра 

отырып, алдымен, жол енінің кӛлік қҧралдарының ағыны ҥшін әдеттегідей габариттік ӛлшемдерге сәйкес 

келуіне кӛңіл бӛлу керек. 

Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі қызметтің басты негізі болып жол-кӛлік оқиғаларын (ЖКО-

ларын) есепке алу икемді және тҧрақты болуы керек. 

Қиылыстар әдетте ЖКО-ның кӛп пайда болатын орындар, статистикалық мәліметтерге жҥгінсек барлық 

ЖКО-ның 25-30% жуығы қиылыстарда болады. Сондықтан КЖТ осындай орындарда ЖҚҦ бойынша 

шараларды қолдану қатаң талап етіледі. Қиылыстағы қозғалысты басқару және оның сипаттамасына 

байланысты барлық қиылыстар 2 топқа бӛлінеді: 1) реттелетін; 2) реттелмейтін. 

Қарағанды қаласындағы Сатыбалдина кӛшесіндегі 2015-2017 жылдары болған ЖКО-лары мен олардың 

ауыртпалығы туралы мәліметтер 1-ші кестеде кӛрсетілген. 

Сатыбалдина кӛшесінде соңғы 3 жылдың ЖКО талдамасы ЖКО-ның саны ӛсіп жатқанын байқатады. 

Салыстырып қарасақ, 2015 жылмен 2016 жылдар аралығындығы ЖКО саны жоғарылаған, ал 2017 жылғы ЖКО 

саны тӛмендеген. 

 

Кесте 1 – 2015-2016 жылы Сатыбалдина кӛшесінде болған  ЖКО-лардың жыл айлары бойынша талдамасы 

 

 

Жол-кӛлік оқиғасы айдың апта кҥндеріне қарай да ӛзгеріп отырады, ӛйткені бҧл тіркеуде аптада әр 

адамның ӛзіне тән жҥктелген кҥндері болады. Осыдан, біз аптаның әсіресе, қай кҥндері жол-кӛлік оқиғасының 

кӛп болатынын талдап кӛрсетейік. ЖКО-ның тәулік сағаттары бойынша талдамасы, яғни 2015 жыл мен 2017 

жылдар арсындағы кӛрсеткіштер 2 кестеде кӛрсетілген. 

 

  

Жыл 

Айлар 

2015 ж 2016 ж 2017 ж 

ЖКО Қайтыс 

болған-

дар 

Жарақат 

алғандар 

ЖКО Қайтыс 

болған-

дар 

Жарақат 

алғандар  

ЖКО Қайтыс 

болған-

дар 

Жарақат 

алғандар  

қаңтар 2  1 3 1 4    

ақпан 3 1 1 1  1 5 2  

наурыз 5 2 1 1  2 1  1 

сәуір 2  1       

мамыр    1 1  2 1 1 

маусым 1 1 1    1  1 

шілде 2  2 2 1 1 1  1 

тамыз 1  1 1  1 1  1 

қыркҥйек          

қазан 1   4   3 1 3 

қараша 3 1     2  2 

желтоқсан    13 2 4    

Барлығы 20 5 8 26 5 13 16 4 10 
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Кесте 2 – 2015-2017 жылы Қарағанды қаласы Сатыбалдина кӛшесіндегі болған ЖКО-лардың тәулік сағаттары 

бойынша талдамасы 

 

Уақыт аралығы 2015 ж 2016 ж 2017 ж 2015-2017 ж 

00
00

-03
00

 - - - - - - - - 

03
00

-06
00

 - - - - - - - - 

06
00

-09
00

 - - 1 8,3 1 12,5 2 7,4 

09
00

-12
00

 1 14,2 5 42,6 1 12,5 7 26 

12
00

-15
00

 2 29,5 2 16,6 1 12,5 5 18,5 

15
00

-18
00

 1 14,2 - - 3 37,5 4 14,7 

18
00

-21
00

 2 29,5 4 32,5 1 12,5 7 26 

21
00

-24
00

 1 14,2 - - 1 12,5 2 7,4 

барлығы 7 100% 12 100% 8 100% 27 100% 

 

Сонымен қатар, ЖКО-ның ӛсуіне жҥргізушілердің шеберлігінің жеткіліксіздігі мен олардың жол 

ережелерін бҧзуынан, кӛлік қҧралдарының техникалық жағдайының нашарлығынан болады. 

Кестеде кӛрсетілгендей ЖКО-ның ең қауіпті кезеңі ретінде 9
00

-12
00

, 12
00

-15
00

, 15
00

-18
00

, 21
00

-24
00

 

аралығында болып тҧр. Бҧл апаттардың болу себептері таңғы, кешкі және тҥскі сағаттарға тҥсуімен 

байланысты. Сонымен қатар, осы қызу уақыт кезінде кӛлік қарқындылығының ӛсуімен, жаяу жҥргіншілердің 

кӛбеюіне байланысты. ЖКО болуына тағы әсер ететін негізгі себептер жҥргізушінің психофизиологиялық 

жәйттарына, жағдайларына байланысты және оның шаршауы, жҧмысқа асығуы, ҧйқыға қанбай қалуы тағы 

басқа сол сияқты жәйттер әсер етеді. Ал, кешкі уақыт кезінде жарықтандыру жҥйелерінің кӛше бойында аз 

орналасуынан, ауа-райының бҧлтты немесе ымырт жағдайына байланысты болуынан және сондай-ақ қазіргі 

уақыттағы электр жарықтары шектелген тҥрде берілуі жол қозғалысын басқаруды ҧйымдастырудағы 

техникалық қҧралдарға немесе элементтеріне кері әсерін тигізулері де негізгі себептердің бірі болып тҧр. 

1-ші суретте Қарағанды қаласындағы Сатыбалдина кӛшесінде 2015-2017 жылдары болған ЖКО-ларының 

жыл айлары бойынша ҥлестірілу гистограммасы кӛрсетілген. 

Сурет 1 – Қарағанды қаласындағы Сатыбалдина кӛшесіндегі 2015-2017 жылдары болған ЖКО-лардың жыл 

айлары бойынша ҥйлестіру гистограммасы 

 

ЖКО туралы толық және жан-жақты мәліметтер талдауы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы 

сонымен бірге оның ҧйымдарының қамтылуы бойынша шешім шығару ҥшін ретінде ең маңызды орын алады. 

Кӛптеген зерттеулер оқиғалардың кӛбінесе жол қозғалысы учаскелерінің арасында ӛзара ӛзгеше әсер 

ететін «қақтығыс нҥктелерінде» болатындығын кӛрсетті. Сонымен, потенциалды қақтығыс нҥктелерін табу 

және оны соңынан жою немесе қауіптілік дәрежесін тӛмендету жол-кӛлік оқиғаларының пайда болуын тоспай-

ақ қозғалыс жағдайларының қауіпсіздігін кӛтеруге мҥмкіндіктер береді. 

Жол-кӛлік оқиғаларының пайда болуы кҥрделі процесс болып табылады, ол тек қана қандай да болсын 

бір себеппен байланысты болып қоймай сонымен бірге «Автомобиль-жҥргізуші-жол» жҥйесінен және қозғалыс 

жасалатын ортадан қҧралатын, сол ажырамас тығыз байланысқан факторларға да байланысты. 

Дегенмен, зерттеліп отырған учаскедегі апаттық жағдайларға оларды жою мақсатында жол қозғалысы 

тәртібін қадағалауларын кҥшейту арқылы ықпал етіп қана қоймай, сонымен қатар жол қозғалысын 

ҧйымдастыруды жетілдірумен де әсер етуге болады. 

Қаланың кӛлік жҥйесінің учаскесін тексерген кезде жол-кӛлік оқиғаларының материалдарына сапалы 

талдау жасалды. Оған себепкер факторларды табу және ол факторлардың әрқайсысының жол-кӛлік 

оқиғаларына әсер ету дәрежесін белгілеу мақсаттары бар. Бҧл зерттеулерде ең бірінші кезекте «Автомобиль-

жҥргізуші-жол» жҥйесін қҧрайтын әлементтер бойынша себептер және жалғас факторлардың сипаттамалары 

әсер етеді. Жол-кӛлік оқиғаларының ошағын табу ҥшін оқиға жасалынған орынды зерттеліп отырған 
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территорияның картасына немесе сҧлбасына бекітіп белгілеп қою мәнісіндегі топографиялық талдау деп 

аталатын талдау жҥргізу қажет. 

Сҧлба кӛрнекі ақпараттың маңызды бастауы болып табылады, ол пайда болған апаттық жағдайларды 

дәлме-дәл жеткілікті тҥсіндіруге және жол-кӛлік оқиғаларының орнын схемаға тҥсіруге мҥмкіндік береді. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 2001. - 247 с. 

2. Варнаков В.Г. Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. - М.: 

Транспорт, 1994. - 88с. 

3. Гаврилов А.А. Моделирование дорожного движения. - М.: Транспорт, 1980. - 189 с. 

4.Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: учебник для вузов. - М.. 

Транспорт, 1990. - 255с. ил. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СВЕТОФОРНОГО ПЕРЕКРЕСТКА ДЛЯ ПЕШЕХОДА 

 

Алиев
1
 Ж.А., Утебаев

2
 И.С., Мауленова

1
 А.М., Бохай

3
 Б.Б. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
1
 

Е. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
2
 

Қарағанды техникалық-қҧрылыс колледжі
3
 

 

Количественный анализ ДТП оценивает уровень аварийности по месту и времени их совершения. 

Различают абсолютные показатели и относительные показатели. Абсолютные показатели дают общее 

представление об уровне аварийности, позволяют проводить сравнительный анализ во времени для 

определенного ремонта и показывают тенденции изменения этого уровня. 

Количественные показатели аварийности сводятся в таблицы, и их динамика должна отражаться на 

графиках и давать характеристику, с чем может быть связано максимальное количество ДТП в 

соответствующих распределениях. 

 

Таблица 1 – Распределение дорожно-транспортных происшествий по годам 

 

Наименование Год 

2015 2016 2017 

Количество ДТП 14 8 12 

 

Таблица 2 – Распределение дорожно-транспортных проишествий по месяцам 

 

Месяц Количество ДТП В процентах от общего количества ДТП, % 

Январь 4 11,77 

Февраль 2 5,88 

Март 5 14,7 

Апрель 2 5,88 

Май 4 11,77 

Июнь 2 5,88 

Июль 2 5,88 

Август 2 5,88 

Сентябрь 2 5,88 

Октябрь 2 5,88 

Ноябрь 3 8,82 

Декабрь 4 11,77 

Итого: 34 100% 

 

При обследовании участка транспортной сети города проводится качественный анализ материалов 

дорожно-транспортных происшествий. Его цель - выявление причинных факторов и установление влияния 

каждого из них на степень ДТП. 

 

Таблица 3 – Распределение ДТП по дням недели 

 

День недели Количество ДТП Общее количества ДТП, % 

Понедельник 10 29,40 

Вторник 4 11,77 

Среда 4 11,77 



287 

 

День недели Количество ДТП Общее количества ДТП, % 

Четверг 2 5,88 

Пятница 6 5,88 

Суббота 4 17,65 

Воскресенье 6 17,65 

Итого: 34 100% 

 

Количество ДТП 

 

 
 

 

Таблица 4 – Распределение ДТП по часам суток 

 

Часы суток Количество ДТП Общее количество ДТП, % 

0-3 2 5,88 

3-6 0 0 

6-9 4 11,77 

9-12 2 5,88 

12-15 4 11,77 

15-18 6 17,65 

18-21 10 29,40 

21-0 6 17,65 

Итого: 34 100 

 

На исследовании в первую очередь влияют характеристики причин и сопутствующих факторов по 

составляющим элементам системы «Автомобиль-водитель-дорога». Для выявления очагов ДТП необходимо 

провести так называемый топографический анализ, который заключается в привязке мест совершения 

происшествий к карте или схеме изучаемой местности. 

По виду ДТП делятся на столкновение, опрокидывание и наезды на пешеходов, препятствия, на 

велосипедистов и прочие. 

1) наезд на пешехода в 2-х из 5 случаев (40%) совершался по вине самих пешеходов; 

2) столкновение совершается в 2-х случаях из 7-ми (28,6%) водителями маршрутных транспортных 

средств 

 

 
 

Таблица 5 – Распределение ДТП по видам в период с 2015 по 2017 годы 
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Виды ДТП Количество ДТП Общее количество ДТП, % 

Наезд на пешехода 10 29,41 

Столкновение 14 41,18 

Наезд на препятствие  2 5,88 

Наезд на светофорную опору 0 0 

Наезд на стоящее ТС 2 5,88 

Прочие 6 17,65 

Итого: 34 100 

 

Топографический анализ предназначен для выявления мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий в пространстве (на пересечении, участке дороги, магистрали, в городе, стране и др.) Различают 

три вида топографического анализа: карту дорожно-транспортных происшествий, масштабную схему дорожно-

транспортных происшествий, линейный график дорожно-транспортных происшествий. 

Карта дорожно-транспортных происшествий может быть выполнена в виде обычной карты города или 

района в соответствующем масштабе, на который условными обозначениями нанесены места совершения ДТП. 

 

Таблица 6 – Распределение ДТП по месту возникновения 

 

Место совершения ДТП Количество ДТП Общее количества ДТП, % 

Перегон 6 10,345 

Перекресток 24 48,276 

Пешеходный переход 4 31,034 

Путепровод 0 10,345 

Итого: 34 100 

 

Линейный график дорожно-транспортных происшествий, как правило, составляется для участка или всей 

автомобильной дороги. Масштаб изображения более укрупнен по сравнению с картой ДТП, что позволяет 

более подробно классифицировать ДТП, нанося их при помощи условных изображения на графике. 

Масштабную схему дорожно-транспортных происшествий представляет собой по существу схему ДТП 

на пересечении, площади, участке дороги, выполненную в крупном масштабе. 

В период январь-декабрь 2015 года преобладали дорожно-транспортные происшествия типа 1, 3 и 5. Тип 

1 - столкновение транспортных средств, тип 3 - наезд на стоящее транспортное средство, тип 5 - наезд на 

пешехода. В основном, аварии на данном участке были зафиксированы в часы пик (18.30-20.00), так как 

интенсивность транспортных и пешеходных потоков резко возрастает. 

В период январь-декабрь 2016 года аварийность зафиксирована по типу 1 и 3. Следует заметить, что 

наезды на пешеходов в этом году заметно уменьшились. 

Период январь-декабрь 2017 года отличается обилием происшествий, связанных с наездами на 

пешеходов и столкновениями транспортных средств в районе ресторана SADRE. Основные ДТП совершались 

по понедельникам, средам и пятницам в часы пик.  
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ҚАЛАЛАРДЫҢ КӚШЕ-ЖОЛ ТОРАБЫНДАҒЫ ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫН БАСҚАРУДА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ КӚЛІК ЖҤЙЕСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 

Кумарова Ж.К., Тлеужанов М.А., Әлімбаев Қ.Б. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі қоғамдағы автомобильденудің ӛсуі салдарынан кӛліктік қызмет кӛрсету деңгейі артады, бірақ, 

сонымен қатар, басқа да проблемалар пайда болады.Олардың ҧлғаюы кӛлік ағынының қарқындылықты 

автомобиль жолдарының жоғары тығыздықты жерлерінде байқалады.  

Бҧндай проблемаларға біріншіден ЖКО санының ӛсуі, улы заттың шығуы, тӛменгі қозғалыс 

жылдамдығы, «қарбалас» уақыттағы кептеліс, қозғалысқа қатысушылар ҥшін уақыттың кӛп жоғалуы, артық 

жҥріс жасауы, жанар-жағар майдың жоғары шығыны және т.б. жатқазуға болады. 

Осы жағдайлардың негізгі себебтерінің бірі болып жол қозғалысын ҧйымдастыру және басқару әдістері 

мен қҧралдарының даму деңгейінің тӛмендігі есептеледі. 

Әрекеттегі жол қозғалысын басқару алгоритмдерін ӛңдеу кезінде жеке автомобиль маршруттары 

жҥргізушілердің еркін тілегімен анықталады және қозғалысты басқару тек бағдаршам сигналдары, жол 

белгілері және нҧсқағышпен орындалады деп қабылданды. Бірақ, жол торабының ӛткізу қабілетін қолдана 

отырып тиімді нҧсқалардың бірі кӛлік ағынын таратуды зерттеу мен саралау жолдары және қозғалысқа 

қатысушыларды ең тиімді маршруттар туралы дер кезінде ақпараттандыру арқылы жҥргізушілерге ҧсыну 

немесе оларды қозғалыс маршрутын ӛзгертуге мәжбҥрлеумен кептелістің алдын алуға мҥмкіншілік бар. 

Осы уақытқа дейін кӛлік сҧранысы және жекелеген кӛлік қҧралдарына дәл маршрут тағайындау туралы 

нақты уақыт масштабында ақпарат жинауға материалды-техникалық, экономикалық және ғылыми базаның 

жоқтығынан мҥмкіншілік болмады. Бірақ, соңғы жылдары бір жақтан кӛлік ағынын модельдеу және таратуды 

оптимизациялау бағытында ғылыми зерттеулер кең ӛріс ала бастады. Екінші жақтан–қуатты ақпараттық 

компьютерлік жҥйелердің ӛңделуі мен шығуы, кӛлік ағынының және жол торабының сипаттамалары туралы 

ақпараттарды жинап және ӛңдейтін техникалық қҧралдар, әртҥрлі соңғы ҥлгідегі байланыс тҥрлерінің дамуы, 

жеке автомобильдермен қатар бҥкіл жол торабындағы кӛлік ағынында тасымалдауды ҧйымдастыру және 

қозғалысты басқару проблемаларын жаңа сапалы, жоғары деңгейде шешуге мҥмкіндік береді.  

Соңғы жылдары дҥние жҥзінің дамыған мемлекеттерінде автомобиль жолдары тораптарында қозғалыс 

пен тасымалдауды ҧйымдастыру және басқару проблемаларын шешуде «Интеллектуалды кӛлік жҥйелері» 

технологиясын қолданады [1]. 

Барлық елдерде интеллектуалды кӛлік жҥйесін біріктіру бойынша бірінші қадам интеллектуалды кӛлік 

жҥйесінің әртҥрлі компоненттеріне логикалық және функционалдық талаптарды жҥйелеу негізіндегі 

функционалдық деңгейде жҥзеге асырылды. Бҧл әрекеттің бір ізділігі тӛмендегі сурет 1 келтірілген. 

Интеллектуалды кӛлік жҥйесі қызметін потенциальды колданушылардың барлығын тасымалдау мен 

қозғалыс ҥрдісін кӛрсететін әртҥрлі ӛріске топтастыруға болады: 

- тасымалдау мен қозғалысты басқару; 

- кӛліктің коммерциялық жҧмысын басқару; 

- апаттық жағдайда жол қозғалысын басқару; 

- қозғалыс қауіпсіздігін басқару. 

Осы ӛріске тасымалдау мен қозғалысты ҧйымдастыру, ақпараттық сервис бойынша қызметтің белгілі 

тҥрін пайдаланушыларды нақты функционалдық сауалдарымен қамтамасыз ететін әртҥрлі бағыттағы әрекеттер 

кіреді. Бҧл бағыттар әртҥрлі бәсекелес пікірлерді талдауда ҧйымдасқан  және таңдау негізіне келесідей шарттар 

қойылған: 

- бастапқы қҧнның тӛмендігі; 

- кӛрсеткіштерде қҧн /сапа техника мен технологияны талғап алуға мҥмкіншілік;   

- жеке операторлар ҥшін пайданы қамтамасыз ету; 

- жҥйенің әрекеттестік, біріктіру, олардың сапасының арту деңгейінің ӛрістенуіне бейімделуі; 

- әрекеттесу мен нарықтық тәуекелділіктің тӛмендеуін қамтамасыз ететін стандарттауға қабілеттілігі; 

- максималды дәрежеде алдыңғы инвестицияны іске асыруға  мҥмкіндік беретін әрекеттегі 

инфрақҧрылымды қолдану;    

- жеке және мемлекеттік қҧрылымдардың қарым-қатынасын мадақтау; 

- жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру. 

  Интеллектуалды кӛлік жҥйелерінің дамуын саралау барысында  біріншіден оның қҧрылымы, 

архитектурасы, техникалық қҧралдардың ӛзара әрекетін қамтамасыз ету ҥшін стандарттық талаптар және 

жҥйенің әртҥрлі компоненттерінің бағдарламамен қамтамасыз етілуінің жалпы принциптері туралы сҧрақтар 

туындайды. 

 

  



290 

 

 
 

Сурет 1 – Интеллектуалды кӛлік жҥйесінің функционалдық біріктірілуі 

 

Қолданылған әдебиет: 

1. Кочерга В.Г., Зырянов В.В., Конплянко В.И. Интеллектуальные транспортные системы в дорожном 

движении: Уч. пособие. – Ростов н/Д: Рос. гос. строит. ун-т, 2001.-108с. 

 

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., доцент Сауханов Н.С. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВОГО ТОПЛИВА НА МАНЕВРОВЫХ ТЕПЛОВОЗАХ 

 

Бақыт Ғ.Б. 

Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева 

 

В настоящее время использование природного газа в качестве моторного топлива на различных видах 

транспорта является составной частью энергетической стратегии Казахстана. Создание и внедрение в 

локомотивном хозяйстве газотепловозов обеспечит снижение загрязнении окружающей среды, особенно при 

работе маневрового парка тепловозов в районе городов, а также замещение дефицитного дизельного топлива 

природным газом. 

Результаты разных исследований и опыт эксплуатации двигателей на природном газе показывают, что 

выбросы токсичных веществ уменьшаются по углеводородным составляющим и оксидам азота в 1,5-2 раза [1, 

с.151-153]. При переходе на газодизельный процесс значительно снижается дымность отработавших газов (ОГ), 

повышается экономичность газодизельных двигателей (на 2-5%), увеличивается ресурс, межремонтный пробег 

и срок службы моторного масла (на 20-40%). Однако для внедрения газа на железнодорожном транспорте 

необходимо решить ряд проблем:  

- решение вопроса возможности модернизации существующих дизелей маневровых тепловозов на 

газовое топливо с минимальными конструктивными изменениями; 

- решение вопросов хранения на тепловозе достаточного запаса газового топлива, что необходимо 

дополнительно разместить газобаллонные или криогенные резервуары; 

- при газификации требуется частичная модернизация локомотивов, реконструкция локомотивных депо и 

полигона эксплуатации, строительство заправочных станций (АГНКС) или станций сжижения и 

компримирования природного газа.  

У газовых видов топлива отношение водород/углерод составляет 2,5-4,0, а молекулы химически 

устойчивы и просты по строению [1, с.187]. Это обеспечивает высококачественное протекание процесса 

сгорания топлива, бездетонационную работу двигателя и более высокую экологическую чистоту продуктов 

сгорания (чем выше отношение водород/углерод в топливе, тем меньше CO2 образуется в продуктах сгорания).  

Огромное значение имеет также удобство использования газа: нет необходимости в устройствах для 

предварительной подготовки и подачи, которые требуются при использовании твѐрдых и жидких топлив, 

регулирование подачи газа несложно, газ легко смешивается с воздухом и другими газами. Применение 

газового топлива позволяет существенно сократить количество вредных выбросов в сравнении с топливом на 

основе нефти – полностью исключить выбросы серы, кардинально (на 90 %) снизить выбросы оксидов азота 

(NOx) и существенно (на 30 %) снизить выбросы диоксида углерода (CO2) и твердых частиц [2, с. 78-79].  

Комплексный критерий применения газодизельного топлива оценивается с использованием трех 

показателей:  

1) экологическая эффективность - отсутствие или минимизация вреда окружающей среде;  

2) энергетическая эффективность - термический КПД, топливная экономичность, доступность, 

технологичность в использовании;  

3) экономическая эффективность - экономический эффект от замещения (или сбережения).  

Объѐм потребления дизельного топлива и приписной парк локомотивов по  АО «Грузовые перевозки» в 

2016 г.  приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Объѐм потребления дизельного топлива и приписной парк локомотивов АО «Грузовые перевозки» 

за 2016 г. 

 

Локомотивы 
Кол-во, 

ед. 

Расход дизельного топлива 

в тоннах % 

Магистральные 711 632502,02 85 

Маневровые 509 112853 15 

Всего 1220 754355 100 

 

Применение газового топлива для маневровых тепловозов решает вопросы экономии дизельного топлива 

и на электрифицированных железных дорогах. Это выгодно и с экологической точки зрения, поскольку 

крупные сортировочные станции, в том числе и входящие в состав электрифицированных железных дорог, 

расположены в черте городов или в непосредственной близости к ним. Это говорит о рациональности 

первоочередного использования газового топлива в железнодорожном транспорте именно на маневровых 

тепловозах.  

В работе [2, с. 94-96] газового топлива рассматривались сжатый природный газ под давлением 20 МПа и 

сжиженный природный газ, находящийся под давлением не выше 0,6 МПа. Экипировка в этом случае должна 

предусматривать заполнение их на тепловозе. Объѐм, которого составляет 1,5 м3, служебная масса тепловоза 

остается не изменяется. Это количество газа обеспечит работу тепловоза в течение, примерно 4-х суток, с 
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учетом что 1 м3 дизельного топлива эквивалентен 1,8 м3 сжиженного газа. При наличии требовании 

одновременно сохранения и сцепной массы, и запас хода на прежнем уровне должен быть размещен емкостью 

для сжатого природного газа с давлением 20 МПа, вместимости от 1000 до 1800 кг и сжиженного природного 

газа до 2700 кг. При этом масса тепловоза возрастает до 200 т. Эти данные позволяют перейти к расчету 

расхода топлива и производительности локомотива маневровой работы. Варианты размещения газобаллонного 

оборудования приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Варианты размещения газовых баллонов 

А - вариант расположения  газовых баллонов на крыше кабины машиниста; 

Б - вариант расположения газовых баллонов под рамой рядом с баком дизельного топлива; 

В - вариант расположения газовых баллонов на раме сзади тепловоза на переходной площадке. 

1-двигатель, 2-генератор, 3-турбокомпрессор, 4-холодильная шахта, 5-топливный бак, 6 - кабина машиниста 

 

Экономическая оценка целесообразности применения газового топлива на маневровых тепловозах 

требует так же учета особенностей экипировки, возникающих в этом случае, и организации экипировочного 

хозяйства. Статьи капиталовложения предусматривают [3, с. 78-79]:  

- увеличение стоимости тепловоза вследствие установки газовой топливной аппаратуры, включая 

газовые резервуары;  

- оборудование постов для экипировки тепловозов, дополнительное переоборудование депо для 

обеспечения возможности ремонта локомотивов на газовом топливе. 

Этим, однако, не исчерпывается перспективность применения газового топлива. Как известно, растущий 

дефицит жидкого топлива выражается в росте замыкающих затрат на его производство.  

Выводы. Применение газового топлива на железнодорожном транспорте эффективно как с точки зрения 

расширения топливно-энергетических ресурсов, так и с точки зрения снижения уровня выбросов вредных 

веществ. В работе проведен обзор и анализ применения газовых топлив на локомотивах, сделаны выводы о 

возможностях применения природного газа Казахстанских месторождений. Разработана схема размещения 

газобаллонного оборудования на маневровых тепловозах. 
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ГИБРИДТІ МОБИЛЬДІК ҚОСЫМШАНЫ IONIC-ТА ЖОБАЛАУ 

 

Жилмагамбетова Р.З., Раманқҧлов А.А., Сабдыкова Г.Б.
 

Ақтӛбе политехникалық колледжі 

 

Мобильді технологияның даму эрасында әрбір компания немесе сайттардың иелері ӛз мобильді 

қосымшасын жобалауда. Себебі әрбір компанияның қызметін тҧтынушыларға қолжетімді ету ҥшін. Бҧл 

компанияның қызметін жылдам әрі ҧтымды пайдалануға мҥмкіндік береді. Әрине бҧл қызмет тҥрі әрбір 

компанияға табысын кӛбейтуге де септігін тигізеді. Әрбір мобильді платформаға сәйкес келетіндей мобильді 

қосымшаны жобалаушыларды табу қиын. Бірақ фреймворк арқылы html5+css+js компиляция жасай отырып, 

бірнеше платформаға сай болатындай мобильді қосымша жасауға мҥмкіндік бар. 

Гибридті мобильді қосымша барлық қосымшалар сияқты ҧялы телефондарға орнатаылады. Гибридті 

мобильді қосымшаны Play маркеттен немесе App Store-дан мобильді қҧралға жҥктеліп орнатылады. Гибридті 

мобильді қосымшалар html форматында, css стилі және javascript коды бойынша жҥзеге асырылады.  
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Қазіргі таңда гибридтік мобильді қосымша ҥшін ең танымал сыртқы мҧқаба Apache Cordova (PhoneGap 

бҧрынғы) болып табылады. Бҧл платформа кодты айналдыруға қоса, толық операциялық жҥйе мен смартфон 

қҧрылғылармен мҥмкін болатын ӛзара js, API қосылатын модульдерінің ҥлкен жиынтығын ҧсынады. Cordova –

ның қауымы кӛп, оның ӛзінің дайын шешімдері мен плагиндері бар. Бірақ толыққанды мобильді қосымша болу 

ҥшін заманауи UI жетіспейді. UI дегеніміз, яғни қолданушының интефэйсі (User Interface). Cordova бейімделген 

сайт емес. Осыдан кейін Ionic іске асырылады. 

Ionic – бҧл фреймворк, нақты ӛңдеуден ӛткен ӛте тамаша графикалвқ интерфэйсі бар. Фреймворк-тың 

негізі болып AngularJS және sass алынған. Ionic-та қолданушының инетрфэйсінің кӛптеген дайын 

компоненттері бар. Олар уақыт ӛткен сайын ӛңделіп отырады. Ionic-та тек қана жақсы интерфэйс қана болып 

қоймай, ол тҥрлі операциялық жҥйеге бейімделіп жасалған. Барлық программалық кодтары бірдей болып 

табылады. Android-та болатын болса, келесі командалар тізімі жҥзеге асырылуы қажет.  

1. # Сборка тестовой версии 

2. ionic build android 

3.  
4. # Сборка релизной версии 

5. ionicbuildandroid --release 

6.  
7. # Запуск приложения в эмуляторе 

8. ionicemulateandroid 

9.  
10. # Запуск приложения на устройстве подключенном по usb 

11. ionicrunandroid 

 

Қазіргі таңда Ionic бҧл жай ғана фрэймворк емес, бҧл ҥлкен экожҥйе. Мобильдік қосымшаларды 

жобалауға жинауға мҥмкіндік береді. Бҧл мобильдік апптарды javascript жобалаушыларға жақсы мобильді 

қосымша жобалауға мҥмкіндік береді. Javascript тілінің қазіргі таңда жеңілдетілген және компоненттері 

ыңғайлы TypeScript ҧсынылған.  

TypeScript - 2012 жылы Микрософт ҧсынған және веб қосымшаларды әзірлеу қҧралы ретінде қҧрылған, 

Javascript мҥмкіндіктері кеңейтілген бағдарламалау тілі. TypeScript тілін жобалаушы, бҧрын Turbo Pascal, 

Delphi и C# тілдерін жобалаған - Андерс Хейлсберг. Тіл спецификациясы ашық және Open Web Foundation 

Specification келісімнің шеңберінде жарияланған. TypeScript Яваскрипт-пен қайта ҥйлесімді және соңында 

қҧрастырылған. Шын мәнінде, TypeScript бағдарламасы қҧрастырылғаннан кейін сіз кез келген заманауи 

браузерде орындай немесе Node.js. сервер платформасымен бірге пайдалана аласыз. Эксперименттік коды 

компиляторы JavaScript -тегі TypeScript аудармасы, Apache лицензия бойынша таратылады. Оның дамуы 

қызметінің GitHub [8] арқылы қоғамдық репозиторийге жҥзеге асырылады. TypeScript JavaScript-тен айқын 

статикалық тағайындалған тҥрлері арқылы ажыратылады, толық классты пайдалануды қолдау (дәстҥрлі 

объектілі-бағытталған тілдерінде сияқты) сондай-ақ, даму жылдамдығын арттыру, рефакторинг кодын қайта 

пайдалануды жеңілдету, жобалау және қҧрастыру мен бағдарламалау жылдамдығы кезінде қателер іздеуге 

кӛмектесу ҥшін жасалған, қосылатын модульдері, қолдау. Ол толық кері сыйысымдылық арқасында, жаңа 

бағдарламалау тілінде қолданыстағы қосымшалардың бейімдеу біртіндеп тҥрлерін анықтау арқылы, сатыланып 

орын алуы мҥмкін деп жоспарланып отыр. Босату уақытта (релиз) ҧсынылған файлдар TypeScript кеңейтілген 

синтаксисын қабылдау ҥшін Vim және Emacs, сондай-ақ Microsoft Visual Студио ҥшін плагин қолданады. 

TypeScript Microsoft сияқты кең ауқымды косымшаларда JavaScript болжамды қысқаша пайда болу, сондай-ақ 

олардың басқа да клиенттері арқасында туындаған. JavaScript коды кешенді дамыту мәселелері тілі 

компоненттерін дамытуға жәрдемдесу қажеттілігіне алып келді. TypeScript жобалаушылары стандартпен 

сәйкестікті бҧзбайтын және оның кросс-платформалық қолдауын іздеген. ECMAScript болашақта негізделген 

бағдарламалау негізгі классын ҧсынып жатқанын біле тҧра, TypeScript болжамға негізделген болатын. Бҧл 

JavaScript кеңейтімді айналатын ҧсынысы негізінде ҧзартылуы синтаксистік тіл кеңейтімдерді, жиынтығымен 

JavaScript компилятор қҧруға әкелді.  

Тілдің міндеттері: 

TypeScript –ECMAScript5 кеңейтілген тілі. Келесі параметрлері бар: 

- Тҥрлер аннотатциясы және компиляция деңгейінде тексеру 

- Шығыс тҥрі 

- Класстар 

- Интерфейстері 

- Аталған тҥрлері 

- Қоспа 

- Жалпыланған бағдарлама 

- Модульдер 

- Қысқартылған синтаксис анимациялық функция ҥшін «нҧскаушы» 

- Қосымша параметрлер және ҥнсіз келісім бойынша параметрлері 

- Жинақтар 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
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Қорыта айтқанда, қазіргі таңда мобильді қосымшаны Javascript-те яғни TypeScript программалау тілінде 

жобалап, Ionic фрэймворк мҥмкіндіктерін пайдалана отырып, яғни жақсы интерфэйсті және ыңғайлы 

компоненттерін. Ӛтімді, қолданушыға тиімді мобильді қосымша шығаруға болады.  

Қолданылған әдебиеттер 
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АВТОКӚЛІК ГЕНЕРАТОР ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ 

 

Аманшеев Н.Қ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Генератордың сыртқы сипаттамасы, яғни n = const болғандағы генератор кернеуінің токқа тәуелділігі Ur 

(/г), ӛздігінен қозу мен тәуелсіз қоздыру кезінде анықталуы мҥмкін. Кернеудің токтан тәуелділігінің 

аналитикалық ӛрнегі фазалық шамалар ҥшін келесідей болады: 

 

                                   𝑈 = 4.4𝑓𝜔𝜅обΦ − ΖоΙ                                           (1) 

 

мҧндағы ZоI – генератордың толық кедергісі. 

Салмақ артқандағы кернеудің тӛмендеуі (1, б-сурет) ауалық саңылауда магниттік ағынды азайтатын 

статордың орамдарындағы белсенді және индуктивті кедергілердегі кернеудің тҥсуінен, тҥзеткіш тізбегіндегі 

кернеудің тҥсуінен болады, ал ӛздігінен қозу болған жағдайда қоздыру орамындағы кернеудің тҥсуі де 

қосылады. Сыртқы сипаттамалар ішінен орнатылған немесе реттелетін мәнде кернеуді қаматамасыз ететін 

максимал токты атауға болады. 

Жылдамдық реттелетін сипаттама әдетте салмақ тогының бірнеше мәндерінде анықталады (2, а-сурет). 

Қоздыру тогының минимал мәні нӛлге тең генератордың салмақ тогында және айналудың максимал жиілігінде 

анықталады. Жылдамдық реттелетін сипаттамалар тҧрақты кернеу кезінде салмақ ӛзгергендегі қоздыру 

тогының ӛзгеру диапазонын анықтауға мҥмкіндік береді. 

Токтық-жылдамдық сипаттама генераторды жасауда және таңдауда маңызды. 

Қазіргі заманғы автокӛлік генераторлары максимал токты ӛздігінен шектеу қасиетіне ие. Бҧл генератор 

роторының айналу жиілігі ӛскеннен сайын статор орамындағы айналмалы токтың индуцирленген жиілігі ӛсіп, 

фазадағы орам санына пропорционал генератор статорының орамының индуктивті кедергісі артады. Осыдан 

айналу жиілігі артқан сайын генератордағы ток ақырын шектік мәнге асимптоталық тҥрде атады. Сыртқы тізбек 

тҧйықталғанда статор орамында индуцирленген электрқозғаушы кҥш ток шақырады. 

 
 

Сурет 1 - Айнымалы ток генераторының сыртқы сипаттамасы: а – ӛздігінен қозатын; б – тәуелсіз қозатын 

 

http://developer.android.com/sdk/index
http://www.ratingruneta.ru/abc-moblile/mobile-apps-native-vs-html5-vs-hybrid/
http://mobile.tutsplus.com/series/learn�java�android/
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Сурет 2 – Айнымалы ток генераторының сипаттамалары: а – жылдамдық реттелетін; б – токтық-жылдамдық 

 

                               𝑰 =
𝑬

  𝑹𝒂+𝑹𝑯 𝟐+𝑿𝑳
𝟐
    

                                   (2) 

мҧндағы 𝑅𝑎   және  𝑋𝐿
2

  - статор орамының сәйкесінше белсенді және индуктивті кедергісі. 

Статор орамының индуктивті кедергісін жиілік пен индуктивтілік арқылы ӛрнектеп, сосын айналу 

жиілігі мен индуктивтілікпен арқылы ӛрнектеп.  

 

                              𝑿𝑳 = 𝟐𝝅𝒇𝑳 = 𝟐𝝅
𝒑𝒏

𝟔𝟎
𝑳 = 𝑪𝑿𝒏,                                          (3) 

 

мҧндағы L- статор орамының индуктивтілігі; СХ – тҧрақты коэффициент; 𝐶𝑋 =
𝑝𝑛

6〸
𝐿

   
және (2) тәуелдігін 

ескере отырып, генератор тогы ҥшін келесі ӛрнекті аламыз:  

 

                                      𝑰 =
𝑪𝒆𝒏Ф

  𝑹𝒂+𝑹𝑯 𝟐+ 𝑪𝑿𝒏 𝟐
                                             (3) 

 

Тӛмен айналу жиілігінде кедергінің индуктивті қҧраушысы  𝐶𝑋𝑛 2
 белсенді қҧраушыға  𝑅𝑎 + 𝑅𝐻 2

 

қарағанда аз және оны сақтауға болады. Бҧл кезде ток айналу жиілігіне пропорционал ӛсетін болады (2,б – 

суреттегі сипаттаманың бастапқы бӛлігі):  

 

                              𝑰 =
𝑪𝒆Ф

  𝑹𝒂+𝑹𝑯 𝟐
= 𝐧

𝑪𝒆Ф

𝑹𝒂+𝑹𝑯
𝐧                                            (4) 

 

Айналу жиілігі ӛскен сайын индуктивті қҧраушы артады және белсенді қҧраушыдан айтарлықтай ҥлкен 

болады. Бҧл кезде ток тҧрақты, айналу жиілігінен тәуелсіз, генератор орамының және магнитті ағынының 

параметрлерімен анықталатын болады:  

 

                                 𝐼 =
𝐶𝑒𝑛Ф

  𝐶𝑋 𝑛 2
=

𝐶𝑒𝑛Ф

𝐶𝑋 𝑛
=

𝐶𝑒Ф

𝐶𝑋
= const                          (5) 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЛОКОМОТИВОВ 

 

Ғалымжан Н.Ғ. 

Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева 

 

В настоящее время никто не отрицает значимость неразрушающего контроля как важнейшего средства 

обеспечения безопасности движения и безаварийности железнодорожных перевозок за счѐт повышения 

качества и эксплуатационной надѐжности деталей, узлов и элементов конструкций железнодорожного 

подвижного состава [1, с.56-58 ]. 

Одним из важнейших направлений повышения безопасности движения и экономической эффективности 

работы локомотивного хозяйства является дальнейшее развитие системы неразрушающего контроля узлов и 

деталей локомотивов и, в первую очередь, ходовых частей, состояние которых напрямую связано с 

безопасностью движения. 

Неразрушающий контроль (НК) – это проверка, контроль, оценка надежности  параметров и свойств 

конструкций, оборудования либо отдельных узлов, без вывода из строя (эксплуатации) всего объекта [2, с. 18-

19]. 

Основным отличием и безусловным преимуществом неразрушающего контроля от других видов 

диагностики является возможность оценить параметры и рабочие свойства объекта, используя способы 

контроля, которые не предусматривают остановку работы всей системы, демонтажа, вырезки образцов. 

Исследование проводится непосредственно в условиях эксплуатации. Это позволяет частично исключить 

материальные и временные затраты, повысить надежность контролируемого объекта. 

Находящиеся в эксплуатации и вновь создаваемые системы диагностирования тягового подвижного 

состава на ходу, как встроенные (внутренние), так и внешние, обеспечивают соблюдение требований 

стандартов, что способствует минимизации вероятности инцидентов при железнодорожных перевозках. 

Своевременное диагностирование ответственных узлов и деталей локомотива, т.е. выявление признаков 

возможных неисправностей, позволяет предотвратить тяжелые последствия их развития до проявления отказов, 

создающих угрозу безопасности движения поездов. Диагностирование также способствует сокращению 

расходов на техническое обслуживание и ремонт, экономии энергоресурсов, минимизации задержек в 

движении, уменьшению износа элементов пути и локомотивов. 

Диагностирование выполняется на каждой стадии жизненного цикла ПС: на стадии проектирования, при 

производстве, в режиме эксплуатации и при всех плановых видах ремонта [2, с. 6-7]. 

Структурная схема системы технического диагностирования локомотивов и вагонов представлена на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема системы технического диагностирования локомотивов и вагонов 

ОД – объект диагностирования; ДП – диагностические параметры; 

СТД – средства технического диагностирования; 

АД – алгоритм диагностирования; О - оператор 

 

Локомотив, сборочная единица или деталь как объекты диагностирования (ОД) испытывают 

эксплуатационные воздействия при обычном их функционировании и тестовые воздействия от средств 

технического диагностирования (СТД), имитирующих условия работы подвижного состава, близкие к 

эксплуатационным. О техническом состоянии ОД можно судить по диагностическим параметрам (ДП). 

Информация от СТД, измеряющих и преобразующих параметры по заранее разработанному алгоритму 

диагностирования (АД), поступает к оператору (О) для принятия решения. 

На стадии проектирования подвижного состава разрабатывается математическая модель объекта 

диагностирования, определяется тактика управления работоспособностью, формулируются требования к 

диагностируемости и технологии ее выполнения, назначается последовательность профилактических и 

ремонтных работ на объекте. 
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По назначению системы диагностирования разделяются на системы для проверки работоспособности 

(исправен или неисправен вагон, локомотив или сборочная единица), правильности функционирования. 

Для проведения неразрушающего контроля металлоизделий используют специальные приборы - 

дефектоскопы. Основной задачей этой группы приборов является определение наличия или отсутствия в 

контролируемом изделии дефектов. 

Качество проведения неразрушающего контроля определяется его достоверностью. Достоверный 

контроль изделий обеспечивается в том случае, если технический персонал обладает необходимыми знаниями 

основ физических процессов, происходящих при выполнении операций контроля, а также навыками 

проведения этих операций и расшифровки их результатов [3, с. 86-88]. 

Среди различных видов неразрушающего контроля на железнодорожном транспорте наиболее широкое 

распространение получили акустический, магнитный и вихретоковый методы контроля металлоизделий. 

Акустический метод неразрушающего контроля основан на регистрации параметров упругих волн, 

возникающих или возбуждаемых в объекте. Чаще всего используют упругие волны ультразвукового диапазона 

(с частотой колебаний выше 20 кГц). Этот метод незаменим при проведении контроля, например, 

подступичных частей и буксовых шеек колесных пар в сборке с колесными центрами и кольцами 

роликоподшипников. 

Магнитные методы неразрушающего контроля применяют для выявления дефектов в деталях, 

изготовленных из ферромагнитных материалов (сталь, чугун), т.е. материалов, которые способны существенно 

изменять свои магнитные характеристики под воздействием внешнего магнитного поля. Этот метод среди 

других методов магнитного контроля нашел наибольшее применение. 

Вихретоковый (электромагнитный) вид неразрушающего контроля основан на анализе взаимодействия 

электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, 

наводимых в контролируемом объекте. В этом методе используется эффект воздействия вихревых токов, 

возбуждаемых в проводящем образце, на электрические параметры преобразователя. 

Выводы: 

Как бы ни был совершенен тот или иной метод НК, он не обеспечивает в полной мере решения задачи 

обнаружения дефектов любого типа или вида даже в одном объекте контроля. Любой метод неразрушающего 

контроля подразумевает выявление определенного вида дефектов. При контроле дефект может быть выявлен 

или пропущен. Выявление дефекта рассматривается как случайное событие, вероятность наступления которого 

зависит от множества факторов: размера и ориентации дефекта, глубины его залегания, надѐжности 

дефектоскопической аппаратуры, квалификации оператора и т.д. 

Вероятность обнаружения дефектов системой неразрушающего контроля возрастает с увеличением 

числа применяемых вариантов метода. 
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АВТОКӚЛІКТЕ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРЛІ ІСКЕ ҚОСУ ЖҤЙЕСІ ЖҦМЫСЫН ТАЛДАУ 

 

Самат А.С. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Конструктивті электрлік статер ӛзіне электр қозғалтқыш пен электромагниттік тартқыш(тяговый) релесі, 

бос жҥрісті муфтасы және тӛмендеткіш редуктордың тісті дӛңгелегі (шестернясы) бар жетек мехнизмін 

біріктіреді. Егер жетектің тісті дӛңгелегінен маховик тәжіне (венец) беріліс саны жеткіліксіз болса, статерде 

қосымша редуктор қосылуы мҥмкін. Электростатерлер электр двигателінің қоздыруы тәсіліне (тізбекті, аралас, 

тҧрақты магниттерден қозатын), жетек типіне, қозғалтқышқа бекіну тісіліне және қоршаған ортадан қорғалу 

дәрежесіне байланысты классификацияланады.  

Стартердің конструкцииячы ерекшеліктерін нақты мысалдармен қарастырайық. 

ІЖҚ іске қосу қасиеттері Рт.ср орташа ҥйкелу қысымымен және nmin іске қосудың минималды айналу 

жиілігімен анықталады. Двигатель автомобильге орнатылған соң оның іске қосу қасиеттері сенімді іске 

қосудың шекті температурасымен және салқын двигательді іске қосуды жеңілдету қҧрылғыларын қосу және 

жҧмысына, двигательді қосуға және автомобиль қозғалысының басталуы мҥмкін болатын моментіне дейінгі 

оның бос жҥріс режиміндегі жҧмысына кететін уақттынан қҧрылатын двигательдің жҥктемені қабылдауға 

дайындау уақытымен бағаланады.  
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Ҥйкелудің орташа қысымы салыстырмалы кӛрсеткіш және двигательді іске қосу кезіндегі кедергі 

моментін сипаттайдыы. Ол двигательдің ішкі шығындарының орташа қысымына анологті анықталады: 

 

                                 𝑃т ср = 1.256 ∗ 104 МСД

iV h
                                              (1) 

 

мҧндаМСД- айналдыру кезіндегі двигательдің кедергі моменті, Н*м; і- цилиндр саны; Vh– двигательдің 

жҧмыс кӛлемі, м
3
. 

Айналдыру кезіндегі двигательдің кедергі моментін двигательдің кинематикалық жҧптарындағы ҥйкеліс 

моменттерінің (МТ) және компрессияның моменттернің (Мг) қосындысы ретінде кӛрсетуге болады: 

 

                                          𝑀СД = 𝑀𝑖 ± 𝑀𝑟                                               (2) 

 

Ҥйкелу моменті мен компрессияның моменті иінді біліктің бҧрылу бҧрышына байланысты және Мг 

кеңею тактісінде цилиндрлерде белгісін ӛзгертеді. 

Стартердердің «жҧмсақ» механикалық сипаттамасы болғандықтан, кедіргі моменті ӛзгеруі кезінде 

бҧрыштық жиілік периодты тҥрде ӛзгеріп, динамикалық (инерциялық) моменттің пайда болуын щақырады. 

Максималды және минималды айналу жиіліктері айырымының бір период кезіндегі орташа жиілігіне қатынасы 

ретінде анықталатын іске қосу кезіндегі бірқалыпсыз айналу коэффициенті 0,1-0,2 шегінде болады. Бензинді 

двигательді дизельдімен салыстырғанда сығу дәржесі мен иінді біліктің айналу жиілігінің бірқалыпсыздыңы 

аздау. Айналудың бір қалыпсыздығы сонымен қатар двигательдің цилиндр санына тәуеді.  

Поршеньді двигательдің электростартерлі іске қосуының ҥш кезеңі белгіленген (1 сур.). 1-ші саты иінді 

біліктің айналу жиілігі орнатылған режимнің орташа айналу жиілігіне дейін артады. Электростатер 

аккумулятор батареяға қосылған соң оның якорі мен иінді білігі электродвигатель айналу моменті стартер-

двигатель жҥйесінің жӛнелту моментіннен асып кетпейінше  

(t = 0) қозғалыссыз болады. 1-ші сатының ҧзақтығы моторлы майдың тҧтқырлығына, электростатер 

қуатына, автомобильдің стартер – двигатель жҥйесінің инерция моментіне байланысты және әдетте секунданың 

оннан бір бӛлігінген аспайды. 

Іске қосудың 2 сатының ерекшелігі бҧл электрдвигательдің айналау моменттерінің (Мср) орташа мәндері 

мен nср  иінді біліктің орташа тҧрақты айналу жиілігіндегі кедрегі моментінің теңдігі болып табылады. Бҧл 

кезеңдегі орташа жиіліктің мҥмкін болатын артуы қозғалтқыш цилиндріндегі отын-ауа қоспасының немесе 

ауаның ҥйкелу мен сығылуы кезінде бӛлінетін жылумен қызуған ҥйкелу тҥйінделеріндегі май тҧтқырлығының 

қарқында азаюымен байланысты ІЖҚ тӛмен температуралық іске қосуда цилиндрдегі отынның тҧтануы 2 

сатысында басталады. 

 
 

Сурет 1 – Электростартердің Мс айналу моментінің және nциінді біліктің айналу жиілігінің алты цилиндрлі 

дизельді қосқанда ӛзгеруі 

 

Двигатель отынның жануы есебінен қуат ала бастағанда іске қосу процессі 3 сатысында ауысады. Егер 

отын барлық цилиндрлерде тҧтанап, жанса 3 сатысында электростартер мен қозғалтқыштың айналу 

моменттерінің бірге әсер етуі арқсында иінді білік айналу жиілігінің тоқтаусыз ӛсуімен сипатталатын болады.  

Іске қосу кезіндегі моменттердің тепе-теңдік теңдеуі келесідей тҥрге ие болады: 

 

                                            𝑀𝐶
′ = 𝑀𝐶𝑖дс𝜂𝑍                                                 (3) 

 

мҧндаМ'с - 𝑖дс беріліс саны мен 𝜂z стартерден двигательге тісті берілістің ПӘК ескеріліп  двигательге 

әкелінген стартермоменті,  

Иінді білікке әкелінетін стартер-двигатель жҥйесі айналатын және ілгермелі-қайтармалы қозғалатын 

массаларының инерция моменті:  
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                                           𝐽 = 𝐽ДС + 𝐽СiДС
2                                                     (4) 

 

мҧнда 𝐽дс - двигательден әкелінген инерция моменті; Jc–стартердің инерция моменті. 

Ҥйкелу моменті температура тҥсуімен экспонциалды заң бойынша артатын моторлы майдың 

тҧтқырлығынан тәуелді. Соңғы жылдарда тҧтқырлық-температуралық сипаттамалары еңістек жаңа моторлы 

майлардың шығарылуы игерілген (сур.2).  

Компрессиямен шартталған кедергі қҧрауышына температура аза әсер етеді. Бензинді двигательдерде 

бҧл кедергі салыстырмалы аз, дизельдерде кӛп. 

 

 
 

Сурет 2 – Моторлы майлардың тҧтқырлық-температуралық сипаттамалары: 1 - М-8В; 2- М-10Г3; 3- М-6В3 

 

 
 

Сурет 3– Двигательдің  кедіргі моментінің айналу жиілігіне тәуелділігі 

 

Электрлі іске қосу жҥйелерін есептеу кезінде кедіргінің орташа моментін және айналудың орташа 

жиілігін есептеу формулаларын пайдаланады. 

Кедергі моментінің май тҧтқырлығы мен айналу жиілігіне тәуелділігін кӛрсететін кӛптеген эмпирикалық 

формулалар бар (сур.3). Жалпы тҥрде бҧл тәуелділікті мына ӛрнекмен кӛрсетуге болады: 

 

                                                               𝑀СД = 𝜅𝐴𝜐2𝑛Д
У                                         (5) 

 

мҧнда k - тҧрақты коэффициент; А -  ҥйкелу бетінің ауданың сиапттайтын коэффициент,υ–май 

тҧтқырлығы, nд–двигательдің иінді білігінің айналу жиілігі; х, у –дәреже кӛрсеткіштер; х = 0,33...0,53; у= 

0,25...0,35. 
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ТҦТЫҒАТЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҤРГІЗІЛЕТІН ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ ЖҦМЫСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

   

Қазақстанова Г.Қ., Муфтулаева Д.Р., Дуйсенбаева Р.Д. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі таңда мектеп жасына дейінгі балалардың арасында сӛйлеу тілінің бҧзылыс тҥрлері жиілеп 

барады. Әртҥрлі дәрежедегі тілдің кемістігі балалардың психикалық, физикалық, ақыл-ойының дамуына кері 

әсерін тигізеді, баланың жеке тҧлға болып қалыптасуына кедергі болады, психикалық ауытқуға ҧшыратады, 

баланың тҧйық, сенімсіз, жасқаншақ болып ӛсуіне әкеліп соғады. Осындай тіл кемістіктерінің кең тараған тҥрі - 

тұтықпа. Статистикалық мәліметтерге сҥйенетін болсақ, тҧтықпамен зардап шеккен адамдардың саны 2012 

жылы 37% болса, биыл 47% ға жеткен.  

Арнайы әдебиеттерде тҧтықпаның механизміне қатысты әр тҥрлі кӛзқарастар кездеседі. Ерте заманда 

тҧтықпаны бас миы мен тілдің ырықсыздығы кемшіліктерінің салдарынан болатын ауру деген тҥсініктер 

болған. XIX ғасырдың аяғында психиатр И.А. Сикорский алғаш рет тҧтығудың 2 мен 5 жастағы балалардың 

арасында жиі кездесетіндігін анықтап, осыған байланысты оны «бала ауруы» деп атады.  

Тұтығу (кекештену) – сӛйлеу аппаратының бҧлшық еттерінің тартылуынан болатын сӛйлеу 

бірқалыптылығының бҧзылуы. Әдетте, бҧл сырқат балаларда 2-6 жастар шамасында басталады. Тҧтығу – 

сӛйлеу қабілеті тез дамыған балаларда сӛйлеу функциясына кҥш тҥсуден, жарақаттанудан немесе, сӛздік дамуы 

тежелген балаларда орталық жҥйке жҥйесінің белгілі бір қҧрылымдарының зақымдануынан болады.[1;32] 

Тҧтықпа адамдардың сӛйлеуі дыбыстардың, буындардың немесе сӛздердің қайталануымен, 

дыбыстардың ҧзаруымен немесе сӛздер мен дыбыстардың ҥзік-ҥзік болуымен, сондай-ақ, сӛз арасында 

қосымша дыбыстар мен сӛздердің қыстырылуымен сипатталады. Кӛбінесе балалық шақтан басталып, бірнеше 

айдан жылға созылады. Ол 2-5 жас аралығында жиі кездеседі. Деректерге сҥйенсек, тҧтығу қыз балаға 

қарағанда, ер балаларда 3 есе кӛп кездеседі. Бҧл жағдайды ғалымдар былай тҥсіндіреді: ер балаларда ӛмір сҥру 

белсенділігі әлдеқайда жоғары болғанымен, ӛте тез жараланғыш, сезімге берілгіш келеді. Тағы да айта кететін 

жайт, қалада тҧратын балаларға қарағанда, ауылда тҧратын балалар сирек ауыратыны байқалады. Себебі 

ауылдық жерлерде бала жанын жарақаттану факторы сирек, онда еркін, жай, бір қалыпты ӛмір сҥруге жағдай 

бар. 

10-12 жасар балаларда ӛз кемшілігін сезіну сҧхбаттасқан адамда жағымсыз әсер қалдырудан қорқуға 

ҧласуы мҥмкін. Осы жас аралығында оларда сӛздік кемшіліктерін ҥнемі қорқынышпен кҥтулері нәтижесінде 

логофобия деген ауру қалыптасуы мҥмкін. Логофобия белгілі бір жағдайларда, мысалы телефонмен 

сӛйлескенде, кӛшеде, дҥкенде қарым-қатынасқа тҥскенде, тақта алдына шығып жауап берген кезде кҥшеюі 

мҥмкін. Логофобия жасӛспірімдердің тақта алдында шығудан бас тартуына жиі әкеліп соғады. Олар 

мҧғалімдерден сабақты жазбаша тҥрде немесе сабақтан соң сҧрауын талап етуі мҥмкін. Сонымен бірге 

ҥйренген ортасында (ҥйде, достары арасында) олар еркін де орнықты сӛйлеуі мҥмкін.[1;33] 

Тұтықпаның негізгі белгісі-ауызша сӛйлеу процессінде сӛйлеу аппаратының бҧлшық еттерінің 

тыртысуы.Тыртысу тек сӛйлеу кезінде немесе сӛйлей бастағанда байқалады. 

Тыртысу негізгі екі түрге бөлінеді: тоникалық және клоникалық,сонымен қатар кейде аралас тҥрге де 

бӛледі.Сӛйлеудегі тоникалық тыртысу бірнеше топтағы бҧлшық еттердің тонусының қатаюымен 

сипатталады.Тҧтығушы сӛйлеу кезінде тоқтап, бӛгеліп қалады. Ауыз бҧл кезде жартылай ашық немесе еріндер 

қосылып тҧрады. Тырысудың клоникалық түрі сӛйлеу аппаратының бҧлшық еттерінің біркелкі қайталанып 

қысқаруымен сипатталады.Кӛбінесе тҧтықпада тыртысудың клоникалық және тоникалық тҥрлері бірдей 

байқалады. 

Арнайы әдебиеттерде тҧтықпаның себептеріне әр тҥрлі кӛзқарастар айтылады. Хр. Лагузен (1838) 

тҧтықпаның себептеріне аффектті, қорқуды, ҧялшақты, қатты ашулануды, бас миының зақымдалу мен ауруын, 

тҧтығуға еліктеуді жатқызады. А.И. Сикорский тҧтығудың негізгі себебі тҧқым қуалаушылық деп есептейді. 

Г.Д. Неткачев (1909) отбасында дҧрыс тәрбиенің болмауы деп санайды. Кӛптеген зерттеушілер тҧтықпа 

инфекциялық аурулардың салдарынан организмнің әлсіреуінен (А.Г. Гутцман) экзогендік және эндогендік 

факторлардың қосылып әсер етуінен деп санайды (В.А.Гиляровский, М.Е. Хватцев, Н.А. Власова,                     

Н.П. Тяпугин, М. Зееман т.б) [2;265] 

Cӛйлеу тіліндегі кемшіліктердің барлық себептерін М.Е.Хватцев алғаш рет ішкі және сыртқы себептерге 

бӛлді.Себептердің қатарын органикалық, функционалдық және психоневрологиялық себептермен толықтырды. 

Органикалық себептер: ҧрықтық кезеңдегі мидың зақымдануы мен дамымауы, перифериялық органдардың 

органикалық бҧзылымы. Функционалдық себептерді И.П. Павловтың орталық нерв жҥйесіндегі қозу мен 

тежелу процесстерімен тҥсіндірді.  

Психоневрологиялық себептерге ақыл-ой дамуының кемшілігін,есте сақтау, зейіннің бҧзылымдарын 

және басқа да психикалық функциялардың бҧзылымдарын жатқызды. М.Е. Хватцев себептердің ішінен 

қоршаған ортаның жағымсыз жақтарының әсерін есепке ала отырып, әлеуметтік-психологиялық себептерге 

кӛп кӛңіл аударды.Осылайша, алғаш рет сӛйлеу тіліндегі кемшіліктердлің этиологиясы диалектикалық тҧрғыда 

анықталды. [3;125] 

Тұтығу үш дәрежеге бөлінеді: 

1.Жеңіл дәрежеде тез сӛйлегенде немесе толғанып сӛйлеген кезде ғана тҧтығады. 
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2.Орташа дәрежеде бала ӛзіне таныс ортада жеңіл сӛйлеп аз тҧтығады, бӛтен адамдар арасында 

тҧтығуы кҥшейеді. 

3.Ауыр дәрежеде бала барлық сӛйлеу тҥрінде тҧтығады, ылғи да ілеспелі қимыл-қозғалыстар жасайды. 

Бҧл дәрежеде қимыл-қозғалыстар әртҥрлі болып келеді: кӛз қысу, танауын желпілдету, басын тӛмен салбырату, 

шалқайту, саусақ қысу, аяқтарын соғу, денесін тҥрлі қозғалысқа келтіру. 

Тҧтықпамен кҥресуде  кешенді әсер ету мынадай бағыттардан тҧрады: 

1.Медициналық ем беру арқылы әсер ету - ол баланың жҥйке жҥйесінің қызметін қалыпты жағдайда 

болуына мҥмкіндік жасайды және психотерапия мен логопедиялық жҧмыстар ҥшін қолайлы жағдайлар 

жасалады. Жҧмыс нәтижесін айқындай тҥсуге кӛмектеседі. 

2.Психотерапиялық әсер ету - барлық логопедиялық жҧмыс кезінде жҥргізіледі. Ол баланы тҧтығусыз 

сӛйлей алатынына сендіру.Бҧл бағыттағы жетістіктерге қҧрбыларын, тәрбиешілерін немесе ата-анасын 

қатыстыра отырып, баланың кӛңіл аударуына кӛңіл бӛлу,белгілеп жазып алу. 

3. Логопедиялық әсер ету. Бҧл ҧзақ уақыт бойына, жҥйелі тҥрде жҥргізілетін жҥйелі сабақтар кешені. Бҧл 

сабақтың негізгі мақсаты ӛмірдің кез келген жағдайында тҧтығудың жеңіл тҥрінен бастап, кҥрделі, қиын 

тҥрлеріне дейін балаларды дҧрыс және еркін сӛйлеуге дағдыландыру болып табылады.  

4. Логопедиялық ритмді ырғақ. Сӛзді анық, қимыл-қозғалыс әуенін тыңдау, айту арқылы реттеу, дамыту, 

сӛйлеу кемшілігін тҥзеу. Ол әртҥрлі жаттығулар мен ырғақтар немесе балалардың сӛйлеуіне байланысты 

қозғалыс ойындарынан тҧрады. Мҧндай жаттығулар мен ойындар жалпы және сӛйлеу моторикасының дамуына 

ықпал етеді, сигнал бойынша әрекет жасауға, ӛзін-ӛзі меңгере білуге, ырғақты сезінуге тәрбиелейді, қозғалыс 

координациясын дамытады.  

5. Тҧтығатын баланың жеке басына қоршаған ортасының әсер етуі. Бҧл тҥзеу – тәрбие жҧмыстарының 

барлық кезеңдерінде жҥзеге асырылады. Мҧғалімдер мен ата - аналар баланы ӛзінің сӛйлеу кемістігін тҥсініп, 

сабақтарды әрбір кезеңдеріндегі қол жеткен жетістіктерді сезінуіне қолдау жасап, тҥбінде толық болатын, яғни 

тҧтығудан біржолата қҧтылып, дҧрыс сӛйлей алатынына кӛзін жеткізу керек.[4] 

Тҧтығуды жоюда ата-ана мен мҧғалім,тәрбиешілерге арналған кеңес. 

1.Тҧтықпасы бар балалар мына сӛйлеу ережесін есте сақтауы қажет: 

- Айтылар ойды жинақтап алып, еркін, жәй, ырғақты, тҧтас сӛйлеу қажет. 

- Терең тыныс алып, демді шығарған кезде ғана сӛйлеу керек. 

- Әңгімелесу кезінде әңгімелесушіге сенімді қалыпта, тіке қарап сӛйлеу керек. 

- Әрдайым асықпай сӛйлеу қажет. 

- Сӛйлеуі сәтсіз шықса-тоқтап, сенімділік пайда болғанша жәй сӛйлеу керек. 

2.Балаға шектен тыс сҧрақ қойып, артық әңгімелетуге болмайды.Баланың кӛзінше, оның кемшілігін 

айтуға болмайды. 

Қорыта айтқанда,тҧтығудан қҧтылудың жолдары кӛп.Ол ҥшін тек тыңғылықты әрі ҧзақ уақыт жҧмыс 

істеу керек. Ата-ана,мҧғалім, логопед және бала бәрі бірлесе жҧмыс істегенде ғана ауыр кеселден қҧтылуға 

болады. Кейде тҧтығудан бала толық жазылып кете алмаса да, жоғарыда аталған шараларды жҥзеге асыру-

белгілі жағдайда сӛйлеуді жеңілдететіні даусыз. Ал мҧның ӛзі тҧтығу кеселімен ауыратын бала ҥшін аз қуаныш 

емес екені белгілі. Сӛйтіп, ӛмірде ӛзінің басқалармен тең қҧқылы азамат екендігіне деген баланың сенімі арта 

тҥсері сӛзсіз. 
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«ВОСХОД» КЕНІШІН САЛУДА БЕКІТПЕНІҢ ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ҚҦРАМДАСТЫРЫЛҒАН 

ҚҦРЫЛЫМЫН ҚОЛДАНУ 

 

Бактыбаева Г., Шортанбаев Ғ., Матаев А.К. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

«Восход» кен кӛзі Кемпірсай ультрабазитті массивінің оңтҥстік-шығыс бӛлігіне жатыр және Ақтӛбе 

облысында «Молодежная» Дӛн КБК шахтасынан 3,5 км оңтҥстік бағытта орналасқан. Кен кӛзінің рельефі 

абсолютті 400-412 м белгілерімен жеткілікті тегіс. Кен кӛзі ірі кешенді тӛрт апофиз және бір линзадан тҧратын 

линзатәріздес пішінді бір руда денесімен кӛрсетілген. Жоспарда оның ӛлшемі 700х122 м. Кендену 98÷460 м 

тереңдікте таралған. Кен денесінде негізінен 93 % жоғары кен кӛзінің балансты қоры жинақталған. Таралуы 

бойынша негізгі руда денесі солтҥстік-шығыс (25—30°) бағытта созылған линза шоғырын кӛрсетеді, тҥсуі 

бойынша 35—40°. 
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Геологиялық зерттеулерде қҧрылыстың гемеханикалық шарттары ӛте қиын, ертеректе кен кӛзі жҧмыс 

істемеген, оның толықтай зерттелуі–ГКЗ ҚР баланс қорын растай отырып ӛндірістік санат бойынша –С1 2003 

жылдың аяғында біткен, ал кен кӛзін қосымша барлау тек 2006 жылы аяқталған. 

Физика-механикалық қасиеттердің зертханалық зерттеу нәтижелері кен кӛзінің массивін қҧрайтын тау 

жыныстарының физикалық, деформациялық және мықтылық қасиеттерінің кең диапазонды тербелуімен, тіпті 

бір петрографиялық айырма шегінде (1 сур) сипатталатынын кӛрсетті.  

Кендер және жанас жыныстар, кӛбінесе кен денесінің тӛбе жабындысындағылары қатты сызатталған 

болып келеді, сондықтан тау қазбаларын ҧңғылағанда ӛздігінен қҧлау болуы мҥмкін. Осыған байланысты 

ҧңғылағанда және пайдаланғанда тау қазбаларын руда денесінің тӛбе жабындысына бекіту талап етіледі.  

 

 
Сурет 1 – Жанас тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттерін кӛрсете отырып кен денесінің горизонт 

бойынша кесіндісі: I-әлсіз сызатталған жыныстар H>0,25 м; ІІ-орташа сызатталған жыныстар H=0,15—0,25 м; 

ІІІ-қатты сызатталған жыныстар H=0,1—0,15 м (еркін сынықты) 

 

Кен кӛзінде ӛткізілген инженерлік-геологиялық зерттеу кешені  жобалаушыларға келесідей 

қорытындылар жасауға мҥмкіндік берді: 

1. Кен кӛзінің жана жыныстары мен кендердің физика-механикалық қасиеттері осы сияқты Кемпірсай 

кен ауданының басқа да кен кӛздерімен бірдей; 

2. Тау жыныстары мен кендердің мықтылығы мен деформациясын анықтайтын негізгі факторлар 

сызаттылығы болып табылады. 

3. Жыныстардың қарқынды сызаттануы мен бӛлінуіне байланысты кен денесінің тӛбе жабындысына 

жақын жерлерде олардың тӛзімділігі аз және кҥмбездер пайда болуы мҥмкін. Мҧндай аймақтарда тау 

қазбаларын сенімді тҥрде бекіту талап етіледі. 

4. Тау жыныстарының ауқымды сызаттылығын және олардың жеткіліксіз зерттелгенін есепке ала 

отырып, тау капиталдарының жҧмыс кӛлемін есептегенде жоспармен кең қазбалардың тіреу қҧрылымының 

мықты жҥктасушылары қаралды: 

• арнайы профильден созылған темірқҧйматасты аркалы металл бекініс— 50 %;  

• қатты қҧйматас – 40 %;  

• торкрет-қҧйматас – 10 %. 

Барлық камералы қазбалар, сонымен қатар бірлесулер қазбаның ӛлшеміне байланысты қатты 

қҧйматасқа(темір қҧйматасқа) бекітілген болуы керек.  

Негізгі тас қазбаларының қҧрылысының геомеханикалық шарттарындағы анықталмағандықты ескере 

отырып 2005-2006 жылдары SRK Consulting фирмасымен жанас тау жыныстарын жіктеу мҥмкіндігі ҥшін 

бастапқы нәтижелерді алуға бағытталған геотехникалық зерттеулердің ҥлкен кӛлемі орындалды.  

Қорытындысында «Восход» кенішінің негізгі тау қазбаларын бекітуге жобада кепілге қойылған мықты 

қҧрылымдық тіреулердің орнына жеңілдетілген, біріктірілген анкер шашыратқыш қҧйматасты тіреу ҧсынылды. 

Оның ажыратылатын ерекшелігі тіреумен бірлескен жҧмысқа шашыратқыш қҧйматастағы және онымен 

нығайтылған шекті тау жыныс зонасындағы сызатқа еніп кеткені ҥшін шекті жыныс массивінің бӛлігін тарту.  

Анкерлік бекітпелер ӛз кещегінде қоймаға апаратын қазбалар айналасында салмақ тҥсетін жинақ қҧрады 

және шашыратқыш қҧйматас тіреуге тҥсетін жҥкті азайтады (2 сурет). Кҥрделі геомеханикалық шарттарды тау 

қазбаларын бекіту ҥшін осындай біріккен қҧрылымдарды қолдану тәжірибесі ӛткен ғасырдың 70-жылдарынан 

бері жиналып қалған. 

Кен кӛзі бойынша кеңейтілген геотехникалық мәліметтер базасы негізінде берілген тіреу тҥрін 

қабатастын ӛңдеу бойынша 90% қазбада қолдануға болатындығы анықталды.  

Жеңілдетілген анкер шашыратқыш қҧйматасты қолдану туралы шешім қабылданғаннан кейін 

австралиялық SRK Consulting компаниясымен «DCP BOLT» тҥріндегі болат анкерлер, арқанды «Minicage cable 

bolt. DCI» және сыналы «Friktion bolt. DCI» анкерлері ҧсынылды. Алайда, анкерлдердің осындай тҥрлерін 
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қолдану материалдардың қымбат тҧрғандығы мен жҧмыс ӛндірісі болып жатқан орынға жеткізу шығыны 

желісінде экономикалық тҧрғыдан ыңғайсыз болды.  

Нәтижесінде кҥрделі геомеханикалық шарттарда тау қазбаларын анкер шашыратқыш қҧйматастасты 

тіреумен бекіту бойынша, руда қорын ашу мен ӛңдеуде олардың бекітілуі кезінде бір уақытта шығынның 

қысқаруына тӛзімділігін қамтамасыз ететін жобалық және ғылыми-дәлелденген шешімдер жасалынған 

зеттеулер орындалды.  

«Восход» кенішінің негізгі тау қазбаларының СНиП ΙΙ94-80 нормативті ҧсынылуына сәйкес орныдалған 

тӛзімділігінің сараптамасы олар тӛзімділіктің ΙΙΙ и ΙV санатына (жағдайы тӛзімді емес және мҥлдем тӛзімді 

емес) жататындығын кӛрсетті. Бҧл жағдайларда қолданысқа тіреудің мықты салмақ тҥсетін қҧрылымы 

ҧсынылады.  

Зерттеудің мақсаты қазбаларды ҧңғылау технологиясының белгілі бір ӛзгерісінсіз тіреудің жеңілдетілген 

тіреу элементтерін қолдану негізінде тау қазбаларын бекіту бағасын арзандату жолдарын іздестіру болды.  

Қазбаларды анкер шашыратқыш қҧйматасты тіреумен бірлескен бекіту параметрлерін есептеу ҥш сатыда 

жҥргізіледі: 

Бірінші сатыда біркелкі жайғасқан жҥк салмағында беткейлерін қатты қысып ҧстаумен тікбҧрышты 

пластиналарды бҥктеу негізінде есептелген, анкерлі тіреу есептеуінсіз, шашыратқыш қҧйматасты жабындының 

қажетті қалыңдығы анықталды: 

 

d = 0.35  

 

шашыратқыш қҧйматастың қабаттары мен тау жыныстарының нығайтылған шекті зоналарының біріккен 

жҧмысын қҧрамдық пластина ретінде есепке ала отырып:  

 

d =  0.35  

 

және НИИОМШС Криворожский филиалымен руда кен кӛздері ҥшін жасалған берілген 

деформацияларды есептеу схемасы бойынша: 

 

 
 

Сурет 2 – SRK Consulting фирмасымен жасалынған қазбаларды бекіту тӛлқҧжаты 

 

d = ) 

 

U 0.014bi 

Екінші сатыда анкерлі тіреудің жыныстық массивке нығайтылған әсері мен жыныстық жинақ тҥзілуін 

есепке ала отырып анкерлі және шашыратқыш қҧйматасты тіреудің параметрлерін есептеу жҥргізілді. 

Анкерлер ҧзындығы стандартты әдіспен қазба маңында шынайы теңдікті жинақ тҥріндегі бҧзылған 

жыныстардың тҥзілуін есепке ала отырып және hi  биіктікте анықталды: 
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La = lz + ln + hi 

 

Hi =                                                     L = bi + 2htg (45˚ -  

Lz = 0.3 – 0.5  м — анкердің массивтің тӛзімді зонасына ҥңілу ҧзындығы, ln = 0.05 – 0.20 м — теспеден 

шығып тҧратын штанга бӛлігінің ҧзындығы, оның қҧрылымына және тірексҥйемелдеу элементінің (плита, 

қаусырма, металл қабырға) қалыңдығына тәуелді.  

Соңғы сатыда біріктірілген тіреу мен жыныс массивінің жҥктемелі-деформациялық жағдайының есебі 

соңғы элементтер тапсырмасын шешу ҥшін қолданылатын ҥшӛлшемді тапсырма шартындағы туннельдер мен 

жерасты қҧрылымдарын есептеуге арналған «PLAXIS 3D Tunnel Версия 2» бағдарламалық кешені кӛмегімен 

жҥргізілді.  

 

 
 

Сурет 3 – АКС тҥріндегі болатполимерлі анкер қҧрылымы. 

 

 
 

Сурет 4 – АК-02 тҥріндегі арқанды анкер қҧрылымы 

 

Кесте 1 – Тіреуді есептеу нәтижелерін салыстыру  

 

Салыстырылатын 

параметрлер 

Тҥрлі массив 

деформациясы, мм 

Шашыратылған 

қҧйматас тіреулерінің 

ауысуы, мм 

Июші сәттер, кН*м 

Қазбалардың атауы SRK Қазақстан SRK Қазақстан SRK Қазақстан 

200 м тереңдіктегі Кӛлік 

қҧрылтайы және қуақаз  

20 20 18 20 180 200 

200 м тереңдіктегі 

шытынаған хром 

рудаларындағы орттар  

10 16 9 13 120 120 

200 м тереңдіктегі 

шытынаған еркін сынықты 

рудалардағы  орттар 

80 80 70 70 440 440 

400 м тереңдіктегі Кӛлік 

қҧрылтайы және қуақаз 

40 40 40 40 300 400 

400 м тереңдіктегі 

шытынаған хром 

рудаларындағы орттар  

30 30 32,5 32 240 300 

400 м тереңдіктегі 

шытынаған еркін сынықты 

рудалардағы  орттар 

120 100 120 100 800 900 

Есептеулерді жасау нәтижесінде тау қазбаларын олардың тӛзімді жағдайын ӛте кҥрделі таугеологиялық 

шарттарында қамтамасыз ететін жеңілдетілген тіреу тҥрлерімен бекіту тӛлқҧжатады жасалынды. 

Бекітудің негізгі элементі-анкерлер ретінде Қазақстан және Ресей аумағында жасалынатын 150 -280 кН 

(3 сурет) салмақ тҥсіру қабілетімен АКС және АКМ тҥріндегі болатполимерлі анкерлер және 234 кН (4 сурет) 

салмақ тҥсіру қабілетімен АК-2 тҥріндегі арқанды анкер ҧсынылды. 

Есептеулерде SRK Consulting фирмасымен ҧсынылған анкер шашыратқаш қҧйматасты тіреу 

қҧрылымдарымен бекітілу кезіндегі қазбалардың зерттеліп жатқан топтары ҥшін жоғарыда атап ӛтілген 

параметрлері салыстырылды. Есептеу нәтижелері 1 кестеде кӛрсетілген.  
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Кестеден кӛріп отырғанымыздай, жыныс массивінің деформациясы да, шашыратқыш қҧйматасты тіреу 

алмасуы да, олардың ішкі кҥштері де тіреудің салыстырылып отырған қҧрылымы ҥшін бірдей. Кӛптеген 

айырмашылық (60 %) 200 м тереңдікте сызатталған хром рудасында ӛткен орттар ҥшінгі жыныс массивінің 

деформациясында байқалады. Бірақ та олардың толықтай маңызы (10 мм және 16 мм) ӛте аз және екі нҧсқа 

бойынша орнатылған тіреуге қандай болмасын маңызды әсер ете ламайды.  

Шығарылатын ӛнімнің параметрлерінің бағасы мен жасалу сапасын сараптау «Шығыс» кеніші жағдайы 

ҥшін келесідей тіреу қҧрылымдары және оларды жасаушы фирмалар ҧсыныла алатындығын кӛрсетеді: 

- ТОО «Минов», Қарағанды қаласында орналасқан және ҧңғымаларда (АМК) анкерлерді бекітуге 

арналған ампулалар мен меншікті АКС тҥріндегі анкер жасап шығарады; 

- ООО «Ранк-2», Кемер қаласында орналасқан және АК тҥріндегі арқанды анкер жасап шығарады; АКУ 

және минералды қҧраммен АМК тҥріндегі ҧңғымаларда анкерлерді бекітуге арналған ампулалар жасап 

шығарады.  

- Салыстырылып отырған тау қазбаларының бекітілу нҧсқаларындағы анкермен ҧңғымаларды бҧрғылау 

технологиясы мен қҧрылғылары және шашыратқыш қҧйматас қабатын жағу ӛзгермейтіндігіне байланысты 

экономикалық бағалау анкерлердің бағасы мен олардың бір метр қазбадағы санын ескере отырып қана жҥзеге 

асады.  

Тіреудің салыстырмалы нҧсқаларының сараптамасы Ресей мен Қазақстан ӛнеркәсібінде жасалынған 

анкерлерді пайдаланудан SRK Consulting атты австриялық фирмамен ҧсынылған анкерлермен салыстырғандағы 

экономикалық әсер қҧрайды: орттарды руда денесінің ілулі жағымен бекіту және 400 м тереңдіктегі қазба 

222600 тенге/м тҧрады.  

Қорытынды: 

Қорытындыда тіреудің жеңілдетілген тҥрін «Восход» кенішінің кҥрделі геомеханикалық шарттарында 

қолдану темірқҧйматасты тіреудің кепілге салынған жобасын қолданудан пайдалырақ екендігін атап ӛткен жӛн. 

Қазастан және Ресей аумағында жасалынып шығарылған анкерлер бҧрғылау мен пайдалану кезінде 

қазбалардың қажетті салмақ тҥсіру қабілетін қамтамасыз етеді және ӛзінің сипаттамасы бойынша SRK 

Consulting фирмасымен ҧсынылған анкерлермен толықтай ҧқсас, ал бҧл анкерлерді қолданудың экономикалық 

әсері 222600 тенге/м қҧрайды, бҧл қазбаның бекітілу бағасын тӛмендетеді.  

 

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА АРБОЛИТОВЫХ КОМПОЗИТОВ 

 

Дакир Б.К. 
Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Одной из важнейших задач развития строительной отрасли Казахстана является обеспечение население 

страны новыми эффективными строительными материалами на основе местного восполняемого сырья и 

вторичных ресурсов. Выполнение данной задачи позволит расширить сырьевую базу региона и будет 

способствовать решению экологических проблем. Улучшение строительно-технических и эксплуатационных 

характеристик легких бетонов с использованием различных композиционных вяжущих и наполнителей прочно 

вошло в практику современного строительства [1-6].  

Данная работа посвящена разработке оптимальных составов составов и изучению физико-механических 

характеристик шлакощелочного арболита с применением отходов промышленности Казахстана.  

В качестве исходных материалов использовались зола-унос с электрофильтров Актюбинской ТЭЦ, 

электротермофосфорный шлак электротермического производства фосфора Чимкентского производственного 

объединения «Фосфор». В качестве щелочных компонентов использовался силикат натрия растворимый 

(жидкое стекло) и содосульфатные отходы производства.  

Приготовление арболитовой смеси производилось следующим образом. Предварительно готовили 

комплексный щелочной раствор в соотношении 1:1 по объему: стекло натриевое (1300 кг/м
3
) и водный раствор 

содосульфатной смеси (1200 кг/м
3
). Состав применяемых в исследованиях комплексных щелочных 

компонентов по объему приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Составы комплексных щелочных компонентов для производства арболита в объемном 

соотношении 

 

Наименование 

комплексного 

щелочного 

компонента 

Содержание компонентов в 1 литре раствора комплексного щелочного компонента 

Силикат 

натрия, 

Мс=2,6 

Плотность 

силиката натрия, 

кг/м
3 

Содосульфатная 

смесь, л 

Плотность 

содосульфатной смеси, 

кг/м
3
 

1 

2 

0,5 

0,75 

1300 

1300 

0,5 

0,25 

1200 

1200 
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Примечание: Мс - силикатный модуль жидкого стекла.  

В качестве органического заполнителя использовались измельченные стебли тростника. Химический 

состав исходного органического заполнителя приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Химический состав органического заполнителя арболита  

 

№ Наименования заполнителей 

Содержание компонентов, % 

Целлюлоза 

С6Н10О5 

Лигнин 

С41Н40О15 

Пентозан 

С5Н8О4 

1 Стебли тростника  48,3 27,6 24,1 

 

Подбор состава шлакощелочного арболита производили с помощью метода математического 

планирования эксперимента. Значения факторов, их уровни варьирования приняты такими, чтобы они в 

наибольшей степени охарактеризовали особенности состава и технологию получения разрабатываемого 

материала. Условия планирования 3-х факторного эксперимента приведены в табл. 3.  

 

Таблица 3 – Условия планирования эксперимента 

 

Факторы Уровень варьирования Шаг 

варьирован

ия 

Обозначение Натураль

ный 

Кодирова

нный 
Нижний Основной Верхний 

ЗУ 

СТК 

ЩР 

Х1 

Х2 

Х3 

200 кг 

90 кг 

200 л 

250 кг 

120 кг 

250 л 

300 кг. 

150 кг 

300 л 

50 кг 

30 кг 

50 л 

Z1 

Z2 

Z3 

 

Примечания: ЗУ - содержание золы-уноса в 1 м³ арболита, Х1; СТ - соответственно стебли тростника, кг, 

Х2; ЩР - щелочной раствор, л, Х3. 

 

В экспериментах щелочной раствор состоял в соотношении по объему 1:1 жидкое стекло плотностью 

1300 кг/м³ и водный раствор содосульфатной смеси плотностью 1200 кг/м³. Изучалось влияние варьируемых 

факторов на предел прочности арболита при сжатии, получено следующее уравнение регрессии: 

 

У= 5,81+1,593·Х1 + 0,74·Х2 + 0,493·Х1·Х2+0,993·Х1·Х3 + 0,218·Х1·Х2·Х3.  

 

Анализ математического уравнения показал, что все рассматриваемые факторы оказывают на его 

величину существенное влияние. Зависимости пределов прочности при сжатии от содержания золы-уноса в 1 

м³ арболита, содержания стеблей тростника, от содержания щелочного раствора представлены на рис.  

Анализ показал, что требуемую прочность шлакощелочного арболита, на примере золы-уноса и 

тростника камыша, со средней плотностью 600-650 кг/м³ можно получить при регулировании переменных 

факторов в широких пределах.  

Найдено, что для получения арболита марки М25 при содержании стеблей тростника камыша 90 кг/м³ и 

расходе щелочного компонента 300 л/м³ содержание золы-уноса должно составлять 250 кг/м³, а при расходе 

стеблей тростника камыша 120 кг/м³ и щелочного компонента 300 л/ м³, соответственно, - 210 кг/м³. Варьируя 

расходы стеблей тростника камыша и щелочного компонента, можно намного сократить расход золы-уноса. 

При этом установленные соотношения компонентов арболита на основе щелочного вяжущего можно считать 

оптимальными. В результате исследований был получен шлакощелочной арболит со средней плотностью 600-

650 кг/м³ и прочностью при сжатии 1,8-3,2 МПа (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Свойства и состав шлакощелочного арболита  

 

Стебли 

тростника, кг 

Зола-унос, 

кг 

ЭТФ 

шлак, 

кг/м
3
 

Жидк

ое стекло, 

кг/м
3 

Водн

ый 

раств

ор, л 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3 

Прочност

ь при сжатии, 

МПа 

90 

90 

90 

85 

85 

80 

95 

200 

250 

300 

300 

250 

300 

280 

300 

250 

250 

200 

250 

200 

220 

100 

120 

130 

160 

200 

170 

180 

120 

110 

120 

70 

50 

90 

75 

550 

600 

600 

650 

650 

650 

620 

1,8 

2,5 

2,5 

2,9 

3,1 

3,2 

3,1 
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Пользуясь полученными данными, можно направлено планировать получение шлакощелочного арболита 

различной прочности в зависимости от состава вяжущих компонентов и фракции зерна органического 

заполнителя, который можно использовать для изготовления блоков наружных стен и перегородок 

промышленных, жилых и сельскохозяйственных зданий.  
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ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ДИНАМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 

Шурин Е.М. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Рассмотрим вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной точки. 

Введем правые декартовы системы координат с общим началом О в центре масс тела: ОХҤZ- 

инерциальная система, Охуz – система главных осей инерции. Положение главных осей определяется 

однозначно углами Эйлера: 

φ= (L, х), ψ= (Х, L),  ѳ= (Z ,z),  где L- линия узлов координатных плоскостей Оху и ОХҤ. 

Пусть К – кинетический момент тела и Q - момент внешних сил. Тогда вращение тела с угловой 

скоростью   описывается динамическими и кинематическими уравнениями Эйлера: 

 

А хКqrВС
dt

dр
 )( ; 

 

В уКрrСА
dt

dq
 )( ;                                   (1) 

 

С zКрqАВ
dt

dr
 )( ; 

 

р=sin ѳ sin φ 
dt

d

dt

d 



cos ; 

                         q= sin ѳ cos φ 
dt

d

dt

d 



sin ;                                            (2) 

 

r= cos ѳ 
dt

d

dt

d 
 , 

 

где р, q, r – составляющие вектора  ; А,В,С, - главные моменты инерции. В данной работе 

рассматривается случай Эйлера - Пуансо ( К =0) когда системы 

(1) и (2) независимы. Предполагается, что моменты  инерции изменяются  



308 

 

пропорционально одной функции  ƒ (ƒ):  

 

А= А0 ƒ (t), В= В0 ƒ(t), С=С0 ƒ (t). 

 

Система уравнений (1) принимает вид: 

                                                А0 

 
  000  fqrBC

dt

рfd
; 

 

                                       В0 

 
  000  fррCA

dt

qfd
;                                 (3) 

 

                                                С0 

 
  000  fррAB

dt

rfd
. 

 

Система  уравнений (1) имеет два первых интеграла. Один – типа интеграла энергии: 

 

  frCqВрА  22

0

2

0

2

0
2

1
. 

 

Он получается, если сложить уравнения (3), предварительно умножив их на рƒ, q ƒ, rƒ соответственно. 

Другой - типа интеграла площадей 

 

(А0 
2

 р
2 
+В0 

2
 q

2 
+C0 

2
r

2
) ƒ

2
 =К

2 
. 

 

Он получается путем суммирования уравнений (3), умноженных на А0 рƒ,  

В0 qƒ, С0r ƒ соответственно, где һ и К постоянны. 

Используя два последних интеграла можно дать геометрическую интерпретацию движения тела. Она 

заключается в следующих утверждениях: 

1) Проекция мгновенной угловой скорости на направление кинетического момента есть величина 

постоянная; 

2) Длина радиуса- вектора пропорциональна величине угловой скорости; 

3) Касательная плоскость к эллипсоиду инерции в каждый момент времени перпендикулярна 

кинетическому моменту и движется, оставаясь параллельной некоторому своему начальному положению.  
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Қауіпсіз ӛндірісті ҧйымдастыру бойынша барлық шараларға қарамастан, тау-кен ӛнеркәсібінде 

жабдықтардың соқтығысуы әлі де кӛп. Негізгі технологиялық қҧрал-жабдықтар ҥлкен соқыр алаңдармен 

жабдықталған, онда қосалқы жабдықтар, жеңіл автокӛліктер немесе адамдар назардан тыс қалуы мҥмкін. 

Кӛрнекі қабылдау әрдайым жеткіліксіз, себебі қоршаған ортаны қорғау және басқа операторлармен ақпарат 

жинап, оларды уақытша әрекет етуге кедергі келтіреді және оқиғаны болдырмайды. 

Тәуекелдік сценарийлері 

Кездейсоқты анықтау және соқтығысуды болдырмау ҥшін кӛптеген технологиялар бар. Әрбір 

технологияның артықшылықтары мен кемшіліктері бар, бірақ олардың барлығы бірдей сипаттамаға ие, бҧл 

олардың ешқайсысы барлық ықтимал жағдайларда 100% тиімділікке кепілдік береді. Атап айтқанда, әр 

технологияда жҧмыс істеп тҧрған ішкі кедергілер немесе жасырын ақаулар болуы мҥмкін кейбір іркілістер 

тҥрлері бар. Сонымен қатар, әртҥрлі тәуекел сценарийлері қарастырылады және оларды азайту ҥшін 

қолданылатын технологиялар. 

Тӛмен жылдамдықта қозғалыстың басталуы 
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Ауыр техниканың қозғалысы басталғанда, жақын маңда тҧрған жеңіл автокӛлікке тиіп кету кезінде, 

авариялардың ҥлкен бӛлігі орын алады. Шахтадағы тағы бір елеулі қауіп бір-бірінен кейінгі самосвалдардың 

ықтимал соқтығысуымен байланысты, олар жиі ӛліммен аяқталады. Операторға алдағы самосвалға нақты 

қашықтықты және тиісті қорғалмаған жылдамдықты анықтау қиын. Бҧл сценарийге қолайлы технологиялар 

қозғалыстың басталуы мҥмкін жерлерде объектілерді табу керек: 

Қысқа ауқымды радар - мҧндай радарлар ӛте жиі пайдаланылады, ӛйткені олар шектеулі қамту 

аумағының ішіндегі ең тӛменгі ӛлшемнің кез келген объектісін анықтай алады. Қажетті ауданды жабу ҥшін 

әдетте мҧндай бірнеше радар орнатылады. Бҧл радиолокациялық аппараттардың ең ҥлкен жетіспеушілігі 

айналадағы объектілерден, әсіресе жол бетінен кӛрінетін, жалған позитивтер болып табылады. Жалған 

позитивтердің саны дҧрыс және дәл реттеу және орнату арқылы азайтылуы мҥмкін, бірақ толықтай нӛлге дейін 

азайтылуы мҥмкін емес.  

Камералар - оператордың назарына негізделген пассивті технология. Белсенді табу жҥйесімен 

жҧптасқанда олар жақсы жҧмыс істейді. 

Кӛліктер арасындағы соқтығысу қаупін жиі анықтау керек, олардың біреуі салыстырмалы тҥрде жоғары 

жылдамдықпен қозғалады. Бҧл жағдайда қауіпті жағдайларды анықтау және қауіпсіз жағдайдан ажырату - бҧл 

кҥрделі міндет, ӛйткені техника әртҥрлі бағыттар бойынша, бір-бірінен кейін қозғала алады және траектория 

мен қозғалыстар бір-біріне сәйкес келуі мҥмкін. Бҧл мәселені шешу ҥшін келесі технологиялар қолданылады: 

Алға бағытталған радар - бҧл технология анықталған аймақтағы барлық объектілерді қадағалайды, 

олардың әрқайсысының салыстырмалы позициясын және жылдамдығын есептейді. Бҧл деректер қарапайым 

траекторияға экстраполяцияланып, егер объектінің кҥтілетін орны белгілі бір уақыт ішінде қауіпсіздік 

аймағына тҥссе, жҥйе ескерту сигналын шығарады. Мҧндай кӛзқараста сәтсіздік тҥрлері аз, бірақ лездік 

деректерді қарапайым экстраполяциялауға байланысты, сондай-ақ шектеулі анықтау аймағына байланысты 

кӛптеген жалған дабылдар береді. 

Сәйкестікті стандарттар немесе қауіпті жҥргізу мәнерін тану- мҧндай тәсіл әдетте жіберілмегеніне 

қарамастан, бҧл кӛлік қҧралдарының қауіпті соқтығысу қаупін азайтудың ең тиімді әдістерінің бірі. Соқтығысу 

ҥшін негізгі тәуекел факторлары - бақылауды жоғалту, назарын жоғалту және жол қозғалысы ережелері мен 

мінез-қҧлқын бҧзу. Қауіпсіздік техникасы ережелеріне, жол қозғалысы ережелеріне сәйкестігін тексеріп, 

олардың әрекеттерін реттеу қажет болғанда операторларға кері байланыспен қамтамасыз ететін технологиялар 

бар. Мҧрағаттан алынған деректер сонымен бірге жоғары тәуекелдермен байланысты әрекеттерді ҥйретуге 

немесе тҥзетуге арналған. 

Тӛмен жылдамдықтағы әрекеттер 

Шахтада бірнеше техника бір-біріне жақын аймақта орналасып жҧмыс істеу жағдайы жиі болып тҧрады. 

Мҧндай жағдайларда ең тиімді тәсіл операторға қоршаған ортаға қатысты барлық мҥмкін ақпаратпен және 

оператордың қоршаған ортаны жақсы тҥсіну ҥшін оның ҧстанымымен ҥздіксіз қамтамасыз ету болып 

табылады. Шу сигналдары операторлар нақты әрекетті қажет ететін нақты дабылдарға жылдам жауап бере 

алатындай болуы қажет. 

Тау-кен жҧмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемалары бойынша ҧзақ уақыт бойы жҧмыс 

істеген Modular компаниясы әртҥрлі қауіп-қатер аймақтарына жауап беретін әртҥрлі деңгейлерді пайдалану 

негізінде ӛзінің жалпы интеграциялық әдісін әзірледі, бҧл жалпы қателік ықтималдығын азайтады және қауіпті 

жағдайды қабылдайды 
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Ҧялы байланыс қҧралының кӛмегімен жҥзеге асқан алғашқы телефондық сӛйлесу 1973 жылы 3 сәуір 

кҥні Motorola компаниясының қызметкері, қҧрылғыны ойлап тапқан Мартин Купер мен BeLL Laboratories 

компаниясының зерттеу бӛлім бастығы Джоэл Энгел арасында болды. Қазіргі заманауи ҧялы телефондардың 

пайда болуына автокӛліктің ішіне орнатылған радиотелефон тҥрткі болды. Қҧрылғылардың ӛлшемі мен 

салмағы тым ҥлкен болған. Осындай бір байланыс қҧралының салмағы шамамен 15 келеді. Қҧрылғының 

ауырлығына қарамастан, оларға деген сҧраныс кҥннен-кҥнге ӛсіп отырған. Motorola компаниясының инженері 

әрі ӛнертапқышы Мартин Купер бҧл қҧрылғының салмағы мен ӛлшемін тӛмендету идеясын алға тартып, адам 
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баласының телефонды ӛзімен бірге алып жҥру идеясын жҥзеге асыра бастады. Қазіргі заманауи телефон 

прототипінің пайда болуы тек Купердің қажырлы еңбегінің арқасы емес. Motorola компаниясының басқа да 

инженерлері қҧрылғыны жетілдірумен айналысып, біраз тер тӛккен. Компанияның ҧстанған бағыты мен 

ӛндірістің дҧрыс жоспарлануы Motorola компаниясының бәсекелестерінен озып шығуына мҥмкіндік берді. 

Купердің идеясын жҥзеге асыру ҥшін 15 жыл мен 90 миллион доллар қаражат кетті.  

Электромагниттік ӛріс электр заряды бар денелерді туғызады. Бойымен электр зарядтары ӛтетін 

ӛткізгіштің тӛңірегінде магнит ӛрісі пайда болады. Қозғалмайтын зарядтың электр ӛрісі барлық уақытта да 

ӛзгеріссіз қалады. Бірқалыпты қозғалатын зарядтардың, яғни тҧрақты электр тоқтарының тӛңірегінде пайда 

болатын магнит ӛрісі де ӛзгермейді. 

Ал егер электр заряды бар бӛлшектер тыныштық немесе бірқалыпты қозғалыс калпынан шығып, 

айнымалы қозғалыс жасаса, онда қандай ӛріс пайда болар еді? Бҧл сҧрақтың жауабын ағылшынның ҧлы 

ғалымы Максвелл тапты. 

Электр зарядтары айнымалы қозғалғанда, яғни кез келген айнымалы тоқта электр ӛрісі де, магнит ӛрісі 

де уақыт ӛтуіне қарай ӛзгеріп отырады. Сонымен қатар бҧл ӛрістер, Максвеллдің 1865 жылғы теориялық 

пайымдауынша, ӛздерін біртҧтас электро-магниттік ӛріс тҥрінде кӛрсетеді. 

Максвелл сегіз жыл бойы тынбай жҥргізген физика-математикалық талдауларын 1873 жылы 

қорытындылады. Ол біртҧтас электромагниттік ӛрістің теориясын жасады және оның бос кеңістікте де толқын 

тҥрінде тарай алатынын дәлелдеді. Максвеллдің электромагниттік өріс теориясының тҥйіні мынаған саяды. 

1. Ӛзгеріп отыратын магнит ӛрісі кеңістікте ӛзгеріп отыратын электр ӛрісін тудырады. 

2. Ӛзгеріп отыратын электр ӛрісі кеңістікте ӛзгеріп отыратын магнит ӛрісін тудырады. 

Осылайша ӛзгеріп отыратын электр және магнит ӛрістері әр уақытта да ӛзара байланыста болады, 

сондықтан олардың ажырамас бірлігін электромагниттік ӛріс дейді. Электромагниттік ӛрісті кӛрнекі тҥрде 

бейнелеу ҥшін оны, бір жағынан, электр ерісінің Е кернеулік векторы арқылы, екінші жағынан, магнит ӛрісінін 

В индукция векторы арқылы сипаттап кескіндейді. 

Электр зарядтары айнымалы қозғалыс (мысалы, тербеліс) жасағанда, олардың туғызатын айнымалы 

электромагнитгік ӛрісі кеңістіктің бір нҥктесінен екінші нҥктесіне тарайды. 

Айнымалы электромагниттік ӛрістің кеңістікте таралуын электромагниттік толқын деп атайды. 

Электромагниттік толқынның пайда болуы туралы Максвеллдің 1865 ж. айтқан болжамы кейінірек 

эксперимент жҥзінде дәлелденді. 

Ҧялы телефонды таңдаған кезде жасың 14 жастан асқан жӛн. Ҧялы телефоның әрі сапалы, әрі қымбат 

және міндетті тҥрде жаңа болсын. Ҧялы телефонды сатып аларда SAR ӛлшемімен танысып (0,8 Вт/кг болуы 

тиіс), сертификатты талап ет. Кҥніне сӛйлесу уақытын 2 сағаттан аспау керек. Байланыс желісі нашар болған 

жағдайда ең дҧрысы сӛндіріп таста немесе SMS қызметін пайдалан. Тҥнгі уақытта немесе найзағай кезінде 

телефонды сӛндіріп таста. Ҧялы телефонды кеудеде, ішкі қалтада, жатын бӛлмеде сақтама. Міндетті тҥрде 

телефоныңда қабы болсын. Ешқашанда жас сәбидің қолына телефонды ҧстатпа. Ҧялы телефонға тәуелді болма, 

одан басқа да қызықтар бар екенің естен шығарма. 

Ойымды қорыта келе, зияның біле тҧра біз немқҧрайлық танытпауымыз керек. Ол ҥшін мен тӛменгі 

ҧсыныстарды жасаймын: Бҧл проблема мемлекет тарапынан қолдау табу қажет, ол ҥшін бірқатар заңнамалар 

қабылдану керек. Жалпы халық, жастар арасында семинар, лекторий, дӛңгелек ҥстелдерді ӛткізуді дәстҥрге 

айналдыру. Дҥниежҥзілік «Ҧялы телефондардың зияндылығын насихаттайтын кҥн» жариялау керек. 

Мектептерде ҧялы телефонды әкелуге тиым салу. Теледидар, газет-журнал беттерінде зияндылығы жӛнінде 

антижарнамалар, бейнеклиптер кӛрсету керек.Гаджеттердің денсаулыққа қауіпті екенін белгілі болса бҥгінде 

олардан бас тартатындар кемде-кем. Керісінше, телефондарға, планшеттерге, смартфондарға деген сҧраныс кҥн 

санап арта тҥсуде. Сәйкесінше, ақпараттық технология қарыштап дамыған сайын, аталмыш бҧйымдардың 

қауіптілігі де жоғарлай тҥседі. Осы ретте мамандар қарапайым қағидаларды ҧстана отырып, ҧялы телефоннан 

келетін қауіптен сақтануға болатынын айтады:  

-телефон тҧтқасын қҧлақтан кем дегенде 1 сантимерт алыс ҧстаған жӛн; 

- ҧялы телефонға қҧлақшын жалғап, сол арқылы сӛйлесіңіз; 

- телефон тҧтқасын астыңғы жағынан ҧстаған жӛн; 

- телефонды тігінен ҧстау керек; 

- МГц диапозонын ауыстырыңыз; 

- Телефондағы дыбыстық сигналды тыңдамаңыз; 

- сондай-ақ, телефонды қалтада, белдікте, ҧстамаңыз; 

- Мҥмкіндік болса, қоңырау шалғанның орнына хабарлама жазыңыз. Ал, желі ―ҧстамаса‖ қайта-қайта 

телефон шалуға тырыспаңыз. Мҧндай кездері телефон одан бетер кӛбірек толқындар шығарады. 

Ҧялы телефонның пайда болуы адамзаттың соңғы жарты ғасырда жеткен керемет жетістіктерінің бірі. 

Басқа ешбір ӛнертабыс біздің тҧрмысымызға дәл бҧлай қатты әсер ете алмайды және бҧдан жылдам тарамайды. 

Бҥгін біз сіздерге инженерлердің жасап берген осы бір ғажайып ӛнертабысына байланысты қызықты деректер 

1) 112 нӛмірін терсеңіз,ол дҥние жҥзі бойынша тарайды. Бҧл шҧғыл жағдайда кӛмекке шақыру нӛмірі. 

Ол нӛмір сіз байланыс аясынан тыс жерде болсаңыз да телефоныңыз жабық режимде тҧрса да істей береді. 

Телефоныңыздан 112 нӛмірін теріп, байланысқан жағдайда тиісті орган сіздің тҧрған жеріңізді сол мезетте ақ 

анықтап шҧғыл шара кӛрсетеді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D1%82%D1%8B_%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81
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2) Кілтіңізді автакӛліктің ішінде ҧмытып есігі жабылып қалды делік. Егер ҥйіңізде қосымша кілт болса 

барып әуре болмайсыз. Ҥйіңіздегі адамға телефон соғасыз. Ол кілтті қолына алады да телефонның жаңында 

ҧстап басқышын басады. Сол кезде сіздің кӛлігіңіздің есігі ашылады. Ара қашықтығы қандай болса да бәрібір. 

Мың шақырым жерде болса да осылай ашып аласыз, тек телефон қоңырауы жетсе блғаны. 

3)Телефонның ішінде сақтаулы тҧратын қосымша қуаты болады.Мысалы сіз қоңырау кҥтіп тҧрсыз.Ал 

телефонның заряды ӛшіп қалған.Ондайда телефонның резервтік акумляторын қосуға болады.Ол ҥшін *3370# 

белгілерін теру керек.Сол сәтте телефоныңызда сақтаулы қосымша қуат іске қосылып елу пайыздық заряд 

береді.Сіз қалауыңызша пайдалана бересіз.Ал кейін сіз телефоныңызды қуаттағанда резервтік аккумлятор 

қайта қуаттанады. 

4) Телефоныңыз жаныңыз да жҥргенде оның сериялық нӛмірін білу ҥшін (жҧлдызша торша 06 торша) 

белгілерін тересіз. Экраныңызға 15 саннан тҧратын код шығады.Әр телефонның осы сияқты жеке коды болады. 

Соны кӛшіріп алып сақтап қойыңыз. 

Қолданылған әдебиеттер 
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Энергия барлық жерде және нәрселердің барлығында бар. Оның тҥрі кӛп.. Электр энергиясы – электрге 

ӛзгерген энергия. Кҥн энергиясы – Кҥннен тҥсетін энергия. Сондай – ақ энергияның кӛптеген басқа да тҥрлері 

бар. 

Менің ҧсынып отырған жобамның ғылыми жобамның мақсаты – туындаған проблеман шешудегі 

энергетикалық сҧранысты қанағаттандыра алатын энергия кӛзі -  жел, кҥн, биогаз энергияларын пайдалану.  

 

Энергия кӛздері: 

 

Дәстҥрлі энергия кӛздері альтернативті энергия кӛздері 

қоршаған ортаға зиянды,әрі шектеулі. қоршаған ортаға қауіпсіз,шектеусіз, экологиялық таза және оны 

алу жолдары қиын емес. 

 

Қазақстан минералдық ресурстарға бай. Қазақстан дҥние жҥзінің елінің ішінде вольфрам, қорғасын және 

барийдің қоры бойынша бірінші орында, хромит, кҥміс және цинк бойынша екінші, маганец және молибден 

ҥшінші, мыс тӛртінші, уран бесінші, алтын алтыншы, темір кені жетінші, қалайы мен никель сегізінші, кӛмір 

мен табиғи газ тоғызыншы, мҧнай бойынша он ҥшінші орында. 

Енді энергетика ӛндірісінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін қарастыратын болсақ, оның зиянды әсері 

отынды жер қойнауынан шығарғаннан бастап, электр энергиясына айналдырған және тҧтынушыларға берген 

кезеңдердің бәрінде орын алады екен. 

Ластаушы компоненттердің тҥрі мен мӛлшері қолданылған отынның табиғатына, химиялық қҧрамына 

және жағу технологиясына байланысты 

Дәстҥрлі энергия кӛздерінің қоры шектеулі: ерте ме, кеш пе, ол таусылады 

Ғалымдардың пайымдауынша мҧнай және газ қоры-80, кӛмірсутекті шикізат қоры-100 жылға жетерлік 

деп болжануда 

Органикалық отындар қоры бітпеген кҥннің ӛзінде,олардан энергия алу технологиялары жаңартылмаса, 

онда жылулық ластану, қатты және сҧйық калдықтардың бӛлінуінен, қышқыл жаңбырлардың әсерінен 

ғаламдық экологиялық дағдарыс туады. Технологиялық жаңару энергияның қымбаттауына әкеледі  

Альтернативті энергия кӛздері: -қоршаған ортаға қауіпсіз,шектеусіз, экологиялық таза және оны алу 

жолдары қиын емес. Бҧл ҥдерісті қолдануда Қазақстан да артта қалған жоқ.  

Елбасы «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында: «Біз энергияның баламалы тҥрлерін ӛндіруді дамытуға, Кҥн мен желдің энергиясын 

пайдаланатын технологияларды белсенді енгізуге тиіспіз»,- деген еді. Қазіргі уақытта жел мен Кҥн сынды 

баламалы энергия кӛздерін пайдалану - жоғары дәрежеде деп айту қиындау. Ӛйткені мамандардың есебі 

бойынша елімізде жалпы жаңғыртылатын энергия кӛздерінің ҥлесі 1 пайыз екен.  

Бҥгінде Қазақстанның жер қойнауы табиғи қазбаларға бай болғандықтан энергия тапшылығы 

айтарлықтай байқалмайды. Дегенмен баламалы энергия кӛздері ол болашақтың қажеттілігі екені сӛзсіз. 
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Қазақстанда қалпына келетін энергия кӛздерін пайдаланудың басты мақсаты энергетиканың қоршаған 

ортаға кері әсерін тӛмендету. Әлемдік тәжірибеде солай.  

ЭКСПО кӛрмесінде таныстырылған тың жобалардың алды қазір елімізде ӛндіріске енгізіле бастады. 

Болашақтың энергиясына арналған ауқымды шараға алты қҧрлықтың назары ауғаны белгілі. Бекер емес. Себебі 

Қазақ елінің Астанасында әлемдегі экологиялық ахуалды тҥзеуге бағытталған бірқатар жаңалықтар ашылды. 

Ғылыми негізге ие жобалар пайда болды. Бастысы қоршаған ортаны қорғау бойынша мемлекеттер арасындағы 

ынтымақ артты. 115 қатысушы мемлекет. 22 халықаралық ҧйым. 4 миллион келуші және 6 мыңнан астам ресми 

шара. Биылғы жылдың басты жаңалығы – Халықаралық «ЭКСПО 2017 кӛрмесі» ел мерейін ҥстем етіп, 

абыроймен ӛтті.  

Еліміздің кей аймақтарында оның ішінде Ақтӛбе облысы бойынша 8 кәсіпорын жасыл экономика 

аясында инвест-жобалар әзірледі. Қаладағы бӛгеттерде жел электростанциясын, ӛрт сӛндіру қҧралдары 

зауытында кҥн батареяларын орнату жоспарда бар деп мәлімет берді Ақтӛбе облысы әкімінің орынбасары. 

Орта Азияда алғаш болып Шымкент қаласында биогаз қондырғысы іске қосылды. Ол ағынды суды 

тазалау арқылы жылу, электр энергиясын және газ ӛндіруге мҥмкіндік береді.  

Қуат жетіспеушілігі мәселесін шешудің бір амалы – қуатты ҥнемдеу. Қуатты ҥнемдеуге бағытталған 

шаралар Қазақстандағы нағыз балама қуат кӛздері болып табылады. 2008 жылдың ақпан айындағы Қазақстан 

халқына жолдауында президент Н.Ә. Назарбаев электр қуатын жаппай ҥнемдеу қажеттілігіне ерекше назар 

аударып, кәсіпорындарды қуат ҥнемдейтін және қоршаған ортаға зиянсыз келетін технологияларды ендіруге 

кҥш жҧмсауға шақырды. Энергия мен қорларды ҥнемдейтін технологияларды дамыту барған сайын ӛзекті 

мәселеге айналып барады. 

2018 жылдың 10 қаңтарында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына Жолдауында айтылған екінші тапсырма. Ресурстық әлеуетті одан әрі дамыту бойынша 

кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия ҥнемдеуге, сондай-ақ энергия ӛндірушілердің ӛз 

жҧмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне қойылатын талаптарды арттыру керек. Астанада ӛткен 

ЭКСПО-2017 кӛрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін кӛрсетті. 

Бҥгінде әлем бойынша ӛндірілетін электр энергиясының тӛрттен бірі жаңартылатын энергия кӛздеріне 

тиесілі. 

Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бҧл кӛрсеткіш 80 процентке жетеді. 

Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия ҥлесін 30 процентке жеткізу міндетін қойдық. 

Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт болатын жаңартылатын энергия кӛздерінің 55 нысаны жҧмыс 

істейді. Соларда 2017 жылы 1,1 миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия ӛндірілді. 

«Жасыл» технологияларға инвестиция салу ҥшін бизнесті ынталандыру маңызды. 

Ӛңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес субъектілерін кеңінен тартып, тҧрмыстық қатты 

қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта ӛңдеу ҥшін шаралар қабылдау керек. 

Осы және басқа да шаралар заңнамаға, соның ішінде Экологиялық кодекске ӛзгерістер енгізуді талап 

ететіндігін айтты.  

Қуатты ҥнемдеу мақсатында, туындаған экологиялық проблемаларды шешу мақсатында мен кӛгілдір 

Балқаш кӛлінің жағасына, ӛзім оқитын интернаттың жазғы лагерь демалыс орнына желагрегатының 

комплексін, гелиотехника және биогаз қондырғыларын салуды мақсат етіп қойдым. Балқаш ӛңірінің соғатын 

орташа жылдамдығы –4,8м/с. Жел жылдамдығы 5м/с соққанда желагрегатының қалақшаларының жылдамдығы 

14-16м/с дейін жетеді. Диаметрі 15 метрлік 400 кВт-тық жел двигателі 1 сағатта 400 кВт энергия ӛндіреді. 

Кҥн энергиясын ішкі энергияға тҥрлендіру арқылы жылумен қамтамасыз ету мақсатында кҥн 

коллекторын пайдалану. Осындай сужылытқышты душ және асханаға (ыдыс жууға) пайдалануға болады. 100 л 

суды қыздыру ҥшін ауданы 2-3м
2
 кҥн коллекторын орнату керек. Ал кҥн энергиясын электр энергиясына 

тҥрлендіру мақсатында қуаты 2-3 кВт-тан тҧратын кремнийлі фототҥрлендіргіш гелийқондырғыны біз ӛзіміз 

жататын ҥйіміздің тӛбесіне қҧрастырып орнықтырсақ, ол 20-30 м
2
 ауданды қамтиды, ал жылына 2000 кВт сағат 

энергия береді, Ал 1 кВт/сағ электроэнергия алу ҥшін 0,7- 0,8 м
3
 биогаз қажет. Орта есеппен біз 1 айда 8000 кВт 

энергия жҧмсаймыз. Біз орнататын желқондырғысы мен фотоэлектрлік жҥйе, биогаз қондырғысы жеткілікті 

мӛлшерде энергия ӛндіретіндіктен, қуатты ҥнемдейміз. Біз бҧның тиімділігін айқын кӛріп отырмыз. Қорыта 

айтсақ, кӛмірсутегі қорларының таусылу кезеңінде бҧл жел, кҥн, биогаз энергиялары – қҧндылығы ерекше бізге 

табиғаттың берген сыйы десе де болады 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1. В.В.Володин, П.М.Хазановский «Энергия, век двадцать первый» Москва, издательство «Детская 

литература» , 1989 год. Стр. 59-69 

2. Б.Н.Бирюков «От водяного колеса до квантового ускорителя» Москва, издательство 

«Машиностроение», 1990 год. Стр 10-15. 

3. Мемлекет басшынының Қазақстан халқына жолдауы, 2014 жыл 

4. www.Gogle.Kz сайты 
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ПОЛНЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ-ДИАГРАММНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ Fe-Zr-Si-Al 

 

Алдияр М., Едилова А., Қияш М., Теңізбай А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

В теории и практике металлургии важное значение имеет изучение состояния материалов, вовлекаемых в 

металлургический передел, в зависимости от температуры и давления. Однако классическое 

термодинамическое исследование процессов, в сложных системах требует применения сложных 

математических расчетов и связано с необходимостью определения термодинамических параметров большого 

количества независимых реакций. Часто ограничены или отсутствуют данные по ряду свойств веществ, 

необходимые для определения изменения свободной энергии Гиббса реакций, что в подобных случаях вообще 

исключает возможность термодинамического анализа многокомпонентных систем.  

Графически система Fe-Zr-Si-Al может быть представлена в виде тетраэдра, гранями которого являются 

тройные системы Fe-Zr-Al, Fe-Si-Al, Fe-Zr-Si и Zr-Si-Al.  

При исследовании металлической системы Fe-Zr-Si-Al методом термодинамически-диаграммного 

анализа необходимо исходить от разбивки граничных подсистем на элементарные тетраэдры. Для этого 

требуется в первую очередь описать металлические соединения различной сложности, составляющих 

рассматриваемую систему.  

Принятые координаты (на основе массовой доли *1000) конгруэнтных и инконгруэнтных соединений 

системы Fe-Zr-Si-Al, используемых в дальнейшем при изучении их полей кристаллизации, приведены в таблице 

1. В системе образуются 13 простых и сложных соединений [1-3]. 

 
Рисунок 1 – Система Fe-Zr-Si-Al 

 

Таблица 1 – Конгруэнтные и инконгруэнтные соединения в системе Fe-Zr-Si-Al и их координаты на четверном 

концентрационном симплексе (тетраэдре) 

 

№ 

п.п. 
Соединения 

Координаты на основе массового состава 

Al Fe Zr Si 

1. Al 1000 0 0 0 

2. Fe 0 1000 0 0 

3. Si 0 0 1000 0 

4. Zr 0 0 0 1000 

5. Fe2Al5 453 547 0 0 

6. ZrAl2 372 628 0 0 

7. ZrAl3 471 529 0 0 

8. Zr3Al2 165 0 835 0 

9. ZrFe2 0 552 448 0 

10. Zr5Si3 0 0 844 156 

11. Zr6Si5 0 0 795 205 

12. FeSi2 0 500 0 500 

13. FeSi 0 666 0 334 
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Основываясь на результаты тетраэдрации, указанных выше четырех тройных систем, элементарные 

тетраэдры исходной системы Fe-Zr-Si-Al вывели путем выписывания подобных (отличающиеся одним 

компонентом из трех) из общего ряда треугольников составляющих подсистемы. Затем посредством 

суммирования этих треугольников выводится результирующий тетраэдр, исследуемой четверной системы.  

При суммировании четырехкомпонентной системы указанные треугольники не учитываются вследствие 

того, что в суммарной четверной системе один из четырех компонентов будет равен нулю, т.е. они образуют 

тетраэдр в тройной системе. Результирование осуществляется согласно примеру, показанному в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Вывод результирующих тетраэдров системы Fe-Zr-Si-Alпо данным триангуляции ее граничных 

систем 

 

Система Исходные треугольники 

Граничные 1 4 7 

Fe-Zr-Al ZrFe2-Zr3Al2-Zr Fe2Al5-Al-ZrAl3 - 

Fe-Si-Al - - Si-FeSi2-Fe2Al5 

Fe-Zr-Si Zr5Si3-ZrFe2-Zr - Zr6Si5-Si-Fe2Al5 

Zr-Si-Al Zr-Zr3Al2-Zr5Si3 
Zr5Si3-Al- ZrAl3 

 

 

 

- 

Общая Результирующие тетраэдры 

Fe-Zr-Si-Al ZrFe2-Zr5Si3-Zr-Zr3Al2 Zr5Si3-ZrAl3-Al- Fe2Al5 Si-FeSi2- Zr6Si5-Fe2Al5 

 

В итоге, рассмотрев по аналогичному методу все треугольники четырех тройных подсистем, выводят 

диаграмму фазового состава системы Fe-Zr-Si-Al. Таким образом, изученные фазовые равновесия четверной 

металлической системы Fe-Zr-Si-Al моделирующей составы различных циркониевых сплавов, привели к тому, 

что она состоит из 12 элементарных тетраэдров. Результированные элементарные четверные системы и их 

объемы сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Перечень тетраэдров системы Fe-Zr-Si-Al 

 

№ п/п Тетраэдры Элементарные объемы 

1. ZrFe2-Zr5Si3-Zr-Zr3Al2 0,180374 

2. ZrFe2-Zr5Si3-Zr3Al2-ZrAl2 0,014426 

3. ZrFe2-ZrAl2-Zr3Al2-Zr5Si3 0,025069 

4. Zr5Si3-ZrAl3-Al-Fe2Al5 0,081647 

5. Zr5Si3-Zr6Si5-Al-Fe2Al5 0,102418 

6. Zr6Si5-Si-Al-Fe2Al5 0,211365 

7. Si-FeSi2-Zr6Si5-Fe2Al5 0,126032 

8. FeSi2-FeSi-Zr5Si3-Fe2Al5 0,015676 

9. FeSi-Fe-Zr5Si3-Fe2Al5 0,089417 

10. Zr5Si3-Fe-ZrFe2-Fe2Al5 0,074652 

11. Zr5Si3-Zr6Si5-FeSi2-Fe2Al5 0,046471 

12. Zr5Si3-ZrAl3-Fe2Al5-ZrFe2 0,032453 

Сумма 1,000000 

 

Из приведенных теоретических данных следует, что ТДА, при котором пренебрегается сложный 

математический аппарат, позволяет с помощью диаграмм фазового строения многокомпонентных систем 

установить оптимальные области составов сплавов. Далее, с учетом данных о температурах плавления 

вторичных компонентов элементарного объема можно определять относительные температуры плавления 

сплавов. 

Использованные литературы 
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2. Диаграмма состояния двойных и многокомпонентных систем на основе железа. Под ред. О.А.Банных, 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩЕГО АГЛОМЕРАТА 

 

Кабылканов С., Махмҧтжан А. 

Актюбинский региональный государственный университет имен К. Жубанова 

 

Плавка окисленных никелевых руд в электропечах без предварительной подготовки сопровождается 

значительными трудностями и характеризуется высоким расходом электроэнергии. Влажные, мелкие фракции 

этих руд слеживаются, а в зимних условиях смерзаются, налипают на транспортеры и питатели, зависают в 

бункерах, плохо шихтуются и т.д. В сухом виде окисленные никелевые руды сильно пылят, что ухудшает 

работу оборудования и санитарные условия труда. На зарубежных никелевых заводах, применяющих 

электроплавку для переработки рудного сырья, шихту подвергают агломерации или окомкованию [1,2].  

Для предотвращения вышеперечисленных проблем нами были проведены исследования по агломерации 

никелевой руды месторождения Батамша крупностью 0-3мм на лабораторной установке с аглочашей высотой 

450мм и диаметром 250мм с площадью спекания 0,05м
2
 Для изучения процесса спекания использовали 

никелевую руду месторождения Батамша (таблица 1) в смеси с Шубаркольским полукоксом и коксом АО 

Алтай (таблица 2).  

 

Таблица 1 – Химический состав никелевой руды месторождения Батамша, % 

  

Niобщ Feобщ Crобщ SiO2 MgO Al2O3 

1,12 16,98 2,30 48,19 4,29 1,54 

 

Таблица 2 – Технический состав топлива, % 

 

№ Материал А
с
 W

p
 V

daf
 Ств 

1 Полукокс Шубаркольский  2,11 2,32 8,76 87,24 

2 Кокс АО Алтай 10,11 1,32 2,70 85,24 

 

Эксперименты проводили по стандартной технологии (способ просасывания), высота слоя составляла в 

среднем 24см. Агломерацию с высотой слоя шихты 24см осуществляли при разряжении 1100-1200мм. вод. ст., 

температура нижнего слоя достигала свыше 1200°С. Продолжительность процесса агломерации составляла в 

среднем 25-28 минут (в смеси с полукоксом месторождения Шубарколь) и 19-21 минут (в смеси коксом АО 

Алтай), соответственно. В качестве постели использовались железорудные окатыши производства ССГПО. 

Агломерационная установка включала следующие узлы: агломерационная чаша, пылеустановитель, эксгаустер, 

система газопроводов, контрольно-измерительная аппаратура.  

Для определения выхода годного продукта (агломерата), руду и восстановитель разделяли на классы 

крупности 0-5мм, 5-10мм и +10мм. Выход годного агломерата и химические составы приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Фракционный и химический состав агломерата, полученного из смеси никелевой руды с 

полукоксом и коксом 

 

Фракция, мм Выход, % 
Содержание, % Степень извлечения, % 

Niобщ Feобщ Crобщ C Ni/Fe Ni Fe Cr 

из никелевых руд и полукокса 

+0-5 33 1,26 16,7 4,70 6,01 0,07 29,1 29,5 56,5 

+5-10 2 1,46 20,0 5,02 0,38 0,07 2,31 2,43 4,14 

+10 65 1,47 19,0 1,62 0,24 0,08 68,6 68 39,3 

∑ 100 1,40 18,3 2,69 2,11 0,08 100 100 100 

 +5-10 и +10 67 1,47 19,0 1,73 0,24 0,08 70,9 70,4 43,5 

из никелевых руд и кокса (АО Алтай) 

+0-5 31,7 1,18 15,9 4,29 11,8 0,07 28,3 29,1 34,1 

+5-10 1,2 1,37 18,7 1,78 1,71 0,07 1,16 1,21 0,50 

+10 67,1 1,39 18,0 3,89 0,34 0,08 70,5 69,7 65,4 

∑ 100 1,32 17,34 3,99 3,99 0,076 100 100 100 

+5-10 и +10 68,3 1,39 18,01 2,85 0,36 0,077 71,7 70,9 65,9 

 

Как видно из таблиц 3, согласно ситовому анализу, ГОСТ 27562-87 показывает (выход фракции +10мм), 

что при этой крупности выход годного агломерата (ГОСТ 27562-87) составляет 65 и 67,1%, извлечение никеля 

68,6 и 70,5%. При определении прочности агломерата, с использованием метода двукратного сбрасывания с 

высоты 2м на стальную плиту по ГОСТу 25471-82 было установлено, что полученные агломераты по структуре 

имели высокие механические свойства по прочности.  
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Полученные агломераты после определения прочности (ГОСТ 25471-82) имели удовлетворительную 

прочность и высокий выход годного продукта (ГОСТ 27562-87) - 81 и 89,2%. Проверка агломератов на 

прочность выявила высокие показатели прочности на удар (выход фракции +10мм). Общие технологические 

параметры агломерации никелевого сырья в смеси с полукоксом месторождения Шубарколь и коксом АО 

Алтай приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Прочностные характеристики агломерата (никелевая руда + полукокс месторождения Шубарколь и 

никелевая руда + кокс АО Алтай) после сбрасывания с высоты 2м (ГОСТ 25471-82) 

 

Фракция, мм 
Выход,  

     % 

Содержание, % Степень извлечения, % 

Niобщ Feобщ Crобщ C Ni/Fe Ni Fe Cr 

никелевая руда + полукокс месторождения Шубарколь 

+0-5 19 1,44 18,5 6,24 0,68 0,08 18,9 19,1 38,8 

+5-10 6 1,45 19,0 6,88 0,14 0,08 5,95 6,14 13,4 

+10 75 1,44 18,2 1,94 0,28 0,08 75,1 74,7 47,8 

∑ 100 1,44 18,3 3,05 0,35 0,08 100 100 100 

+5-10 и +10 81 1,44 18,2 2,30 0,27 0,08 81,1 80,9 61,2 

никелевая руда + кокс АО Алтай 

+0-5 10,8 1,40 18,0 6,80 0,96 0,08 33,1 32,6 49,7 

+5-10 2 1,41 18,5 1,86 2,36 0,08 33,3 33,5 13,6 

+10 87,2 1,42 18,7 5,02 0,29 0,07 33,6 33,9 36,7 

∑ 100 0,46 5,97 1,48 0,39 0,08 100 100 100 

+5-10 и +10 89,2 0,34 4,51 0,83 0,32 0,08 66,9 67,4 50,3 

 

Максимальное содержание никеля в проведенных опытах по агломерации составило до 1,47%, а 

содержание хрома 5,02% (таблица 3). Полученный агломерат в обоих случаях имел высокую прочность на 

сбрасывание (ГОСТ 25471-82). Таким образом, после сбрасывания испытуемых агломератов с высоты 2м 

(ГОСТ 25471-82), можно прийти к выводу, что агломерат (никелевая руда + полукокс) имеет меньшую степень 

выхода годного материала (81%), к тому же содержание и извлечение ведущего элемента в этом агломерате 

сравнительно низкие. Например, содержание никеля составляет 1,44%, хрома 2,3%, а извлечение 81,1% и 61,2 

%, соответственно.   

Для улучшения механических свойств полученных агломератов необходимо продолжить исследования с 

изменением состава шихтовых материалов и проведением металлургической оценки с выплавкой 

никельсодержащих полупродуктов.  

 

 

Таблица 5- Технологические показатели агломерации никелевого сырья в смеси с шубаркольским полукоксом и 

с коксом алтайского завода 

 

 

Показатели 

 

Варианты 

В смеси с 

полукоксом 

      В смеси с 

коксом  

1. Содержание в шихте, % 

    Топливо (полукокс и кокс), % 

    Возврата, % 

 

10 

16 

 

11 

17 

2. Влажность шихты (ГОСТ 12764-73), % 12-15 12-15 

3. Высота слоя, мм 350 350 

4. Показатели спекания 

4.1 Максимальная температура в слое,
 
ºС  

4.2 Усадка, мм 

4.3 Выход годного агломерата (ГОСТ 25471-82) +10 мм, % 

 

1100 

55 

            

           67          

 

1100 

50 

          

          68,3 
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5. Качество агломерата 

5.1 Содержание, %  

               Ni 

               Cr 

               Fe 

5.2 Гранулометрический состав, % 

            +0-5 мм 

           +5-10 мм 

             +10 мм 

5.3 Прочность по ГОСТу 27562-87, %  

                         (+5-10 мм + (+10 мм) 

 

 

1,46 

3,32 

19 

 

33 

2 

65 

 

81 

 

 

1,38 

2,83 

18,3 

 

31,7 

1,2 

67,1 

 

89,2 

 

Таким образом, по результатам этих исследовании выяснилось, что марганцевая руда местного 

происхождения «Батамша», вполне может служит сырьем для получения сплавов на основе никеля. Мелкая 

фракция никелевой руды вполне пригодна для дальнейшей их переработки посредствам окускования с 

последующим получением из него никельсодержащих сплавов.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГЛОМЕРАЦИИ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАКАЙ 

 

Жҥсіпбек А. 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

Технологическая схема подготовки маргенцевых руд к металлургической переработке предопределяет 

образование мелочи, значительное количество которой скопилось в местах добычи и на обогатительных 

фабриках. Современные металлургические агрегаты приспособлены к потреблению только кусковых 

материалов и, чтобы вовлечь в производстве ферросплавов мелочь маргенцевого сырья ее необходимо 

окусковывать, что можно осуществить одним из трех способов: агломерацией, окомкованием, брикетированием 

[1,2].  

Для изучения мелочи марганцевой руды месторождения «Бакай» нами были проведены исследования по 

агломерации руды крупностью 0-3 мм на лабораторной установке с аглочашей высотой 450 мм и диаметром 

250 мм с площадью спекания 0,05 м
2 

(рисунок 1). Для изучения процесса спекания использовали марганцевую 

руду месторождения «Бакай» (таблица 1), в смеси с китайским и с Российским коксами (таблица 2).  

 

 

Таблица 1 – Химический состав марганцевой руды месторождения Бакай, % 

  

Mnобщ Fe2O3 SiO2 MgO CaO Al2O3 ZnO С Р2O5 SO3 

40,00 2,43 4,93 0,90 1,38 0,12 0,032 0,77 0,07 0,025 

 

Таблица 2 – Технический состав топлива, % 

 

№ Материал А
с
 W

p
 V

daf
 Ств 

1 Кокс КНР  17,76 10,33 3,42 78,55 

2 Кокс РФ 12,40 8,87 1,90 85,24 

 

Эксперименты проводили по стандартной технологии (способ просасывания), высота слоя составляла в 

среднем 24см. Агломерацию с высотой слоя шихты 24 см осуществляли при разряжении 1100-1200 мм. вод. ст., 

температура нижнего слоя достигала свыше 1200˚С. Продолжительность процесса агломерации составляла в 

среднем 28-30 минут (в смеси с китайским коксом) и 25-28 минут (в смеси с российским коксом), 

соответственно. В качестве постели использовались железорудные окатыши производства ССГПО. 

Агломерационная установка включала следующие узлы: агломерационная чаша, пылеустановитель, эксгаустер, 

система газопроводов, контрольно-измерительная аппаратура. Полная схема агломерационной установки 

приведена на рисунке 1. 



318 

 

Для определения выхода годного продукта (агломерата) разделяли на классы крупности 0 - 5 мм, 5 - 10 

мм и +10 мм. Выход годного агломерата и химические составы приведены в таблице 3. 

 

 
1 - шланг к U - образному манометру; 2 - газопровод; 3 - штурвал; 4 - чаша; 5 - стружка; 6 - смесь зажигания; 7 - 

штуцер; 8 - шихта; 9 - постель; 10 - колосниковая решетка; 11 - термопара; 12 - противовес; 13 - противень; 14 - 

опора; 15 - фланец; 16 – муфта. 

 

Рисунок 1 - Схема агломерационной чаши с поворотным устройством 

 

Таблица 3 - Фракционный и химический состав марганцевого агломерата с китайским и российским коксами 

Как видно из таблиц 3, согласно ситовому анализу, ГОСТ 27562 - 87 показывает (выход фракции + 10 

мм), что при этой крупности выход годного агломерата (ГОСТ 27562-87) составляет 70 и 72%. При 

определении прочности агломерата, с использованием метода двукратного сбрасывания с высоты 2 м на 

стальную плиту по ГОСТу 25471-82 было установлено, что полученные агломераты из мелких марганцевых 

руд и восстановителей по структуре имели высокие механические свойства по прочности.  

Полученные агломераты после определения прочности (ГОСТ 25471-82) имели удовлетворительную 

прочность и высокий выход годного продукта (ГОСТ 27562-87) – 75 и 78 %. Проверка агломератов на 

прочность выявила высокие показатели прочности на удар (выход фракции +10 мм). Общие технологические 

параметры агломерации марганцевого сырья в смеси с китайским коксом и коксом российским приведены в 

таблице 5. 

Максимальное содержание марганца в проведенных опытах по агломерации составило до 45,7% 

(таблица 3). Полученный агломерат в обоих случаях имел высокую прочность на сбрасывание (ГОСТ 25471 - 

82). Таким образом, после сбрасывания испытуемых агломератов с высоты 2 м (ГОСТ 25471 - 82), можно 

прийти к выводу, что агломерат (марганцевая руда + китайский кокс) имеет меньшую степень выхода годного 

материала (75%), к тому же содержание в этом агломерате сравнительно низкие. Например, содержание 

марганца составляет 44,6%. 

 

 

 

 

Фракция, мм Выход, % 
Содержание, % 

Mnобщ Feобщ Siобщ C Mn/Fe 

с китайским коксом 

+ 0 – 5 25 43 3,05 4,26 0,32 14,1 

+ 5 – 10 5 44,5 2,49 2,18 0,22 17,8 

+ 10 70 44,7 2,37 3,68 0,13 18,8 

∑ 100 44,06 2,64 3,4 0,22 16,9 

+ 5 - 10 и + 10 75 44,6 2,43 2,9 0,17 18,35 

с российским коксом 

+ 0 – 5 22 44 2,05 12,27 0,22 21,5 

+ 5 – 10 6 43,5 2,41 11,28 0,18 18,1 

+ 10 72 45,7 2,33 10,78 0,11 19,6 

∑ 100 44,4 2,26 11,44 0,17 19,7 

+ 5 - 10 и + 10 78 44,6 2,37 11,03 0,14 18,8 
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Таблица  4 - Прочностные характеристики марганцевого агломерата с китайским и российским коксами после 

сбрасывания с высоты 2 м (ГОСТ 25471 - 82) 

 

Фракция, мм 
Выход,  

    % 

Содержание, % 

Mnобщ Feобщ Siобщ C Mn/Fe 

марганцевая руда + китайский кокс 

+ 0 – 5 25 43 3,05 14,26 0,32 14,1 

+ 5 – 10 6 44,5 2,49 12,18 0,22 17,8 

+ 10 69 44,7 2,37 13,68 0,13 18,8 

∑ 100 44,06 2,64 13,4 0,22 16,9 

+ 5 -10 и +10 75 44,6 2,43 12,9 0,17 18,35 

марганцевая руда + российский кокс 

+ 0 – 5 19 44 2,05 12,27 0,22 21,5 

+ 5 – 10 8 43,5 2,41 11,28 0,18 18,1 

+ 10 73 45,7 2,33 10,78 0,11 19,6 

∑ 100 44,4 2,26 11,44 0,17 19,7 

+ 5 - 10 и + 10 78 44,6 2,37 11,03 0,14 18,8 

Для улучшения механических свойств полученных агломератов необходимо продолжить исследования с 

изменением состава шихтовых материалов и проведением металлургической оценки с выплавкой 

марганецсодержащих полупродуктов. Затем, для улучшения технологии производства переплава марганцевых 

руд был исследован процесс окомкования с применением в качестве восстановителя китайского и российского 

кокса. 

Таблица  5 - Технологические показатели агломерации марганцевого  сырья в  смеси с китайским коксом 

и с коксом российского 

 

 

Показатели 

 

Варианты 

в смеси с китайским 

коксом 

в смеси с 

российским коксом 

1. Содержание в шихте, % 

Топливо (полукокс и кокс), % 

Возврата, % 

 

10 

16 

 

11 

17 

2. Влажность шихты (ГОСТ 12764-73), % 10-15 12-15 

3. Высота слоя, мм 350 350 

4. Показатели спекания 

4.1 Максимальная температура в слое, ºС 

4.2 Усадка, мм 

4.3 Выход годного агломерата (ГОСТ 125471-82) +10 мм, % 

 

1100 

55 

69 

 

1100 

50 

73 

5. Качество агломерата 

5.1 Содержание, % 

Mn 

Fe 

Si 

5.2 Гранулометрический состав, % 

+0-5 мм 

+5-10 мм 

+10 мм 

5.3 Прочность по ГОСТу 27562-87, % 

(+5-10 мм+(+10 мм) 

 

 

44,06 

2,64 

13,4 

 

25 

6 

69 

 

75 

 

 

44,4 

2,26 

11,44 

 

19 

8 

73 

 

78 

 

Таким образом, по результатам этих исследовании выяснилось, что марганцевая руда местного 

происхождения «Бакай», вполне может служит сырьем для получения сплавов на основе марганца. Мелкая 

фракция марганцевой руды вполне пригодна для дальнейшей их переработки посредствам окускования с 

последующим получением из него марганецсодержащих сплавов.  
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МАРГАНЕЦ КОНЦЕНТРАТЫН БРИКЕТТЕУ ҤШІН БАЙЛАНЫСТЫРУШЫ МАТЕРИАЛДЫҢ 

ОҢТАЙЛЫ ТҤРІН ТАҢДАУ 

 

Абілберікова А.А., Уахитова Б.Т.
 

Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова  

 

Орталық Қазақстанның темірлі марганец кенінен кҥйдіре магниттей алынған марганец концентраттарын 

(0-6 мм) тікелей қайта ӛңдеу ҧсақ материалдардың тӛмен газ ӛткізгіштігіне байланысты мҥмкін емес [1]. Кенді 

ферроқорытпа пештерінде балқытқан кезде ҧсақ және жҧқа кен дәндерінің айтарлықтай мӛлшері пештен 

колошник шаңы тҥрінде шығып кетеді. Бҧл шикіқҧрам материалдарының меншікті шығынының жоғпрылауына 

әкеледі және колошник шаңын қайта ӛңдеуге мәжбҥрлейді. Сондықтан пешке шикіқҧрам материалдарын ҧсақ 

бӛлшектердің (5 мм-ден тӛмен) аз мӛлшерімен, әрі қарай кесектеп берген орынды. Бай марганецқҧрамдас ҧсақ 

бӛлшектерді кесектеудің бір әдісі брикеттеу болып табылады.  

Брикеттеу әдісін екі топқа бӛледі: байланыстырғыш материалдармен және байланыстырғыш 

материалдарсыз брикеттеу. Әдетте, байланыстырғыш материалдарсыз брикеттеу пресстеу кезінде аса жоғары 

қысымда болуды және кейін брикеттерге қажетті беріктілікті беру ҥшін кҥйдіруді талап етеді. Байланыстырғыш 

материалдармен брикеттеу ҥдерісі байланыстырғыш материалдарсыз брикеттеумен салыстырғанда басқаруға 

икемдірек болып келеді [2]. 

Жҧқа ҧнтақталған материалдарды байланыстырғыш заттармен брикеттеу – технологиялық ҥдерістер мен 

аппараттарда тікелей қолдануға агрегаттық және физикалық кҥйі бойынша жарамсыз бағалы кен және минерал 

шикіқҧрам компонентерін қайта ӛңдеудің әмбебап әдісі.  

Байланыстырғыш заттар брикеттеу технологиясын қҧрудағы анықтаушы фактор болып табылады. 

Байланыстырушы материалдардың физика-химиялық, қҧрылымдық-реологиялық, адгезиялық қасиеттері 

брикеттеудің технологиялық ҥдерісінің параметрлерін таңдауды, тҧтас брикеттердің шығымын және олардың 

механикалық беріктілігін анықтайды. Байланыстырғыштарды таңдау олардың қол жетімділігін, брикеттерді 

берік етуін, технологиялық ҥдеріс барысына теріс әсер етпеуін қамтасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар 

соңғы ӛнімнің сапасын нашарлататын қоспалардың болмауын да қамту керек. 

Байланыстырғыш материалдардың бірнеше тҥрі: сульфит-спиртті барда (ССБ), сульфитті ерітінділер 

(СЕ), сҧйық шыны, таскӛмір шайыры, әк қолданылады. Әр тҥрлі қҧрамдастырылған байланыстырғыш заттар: 

таскӛмір шайыры мен гудрон, таскӛмір мен ССБ (СЕ), әк пен кварц материалдары, әк пен сҧйық шыны және 

т.б. пайдаланылады.  

Грузияның металлургия институтында Чиатур кен қорымен және Днепропетровск металлургиялық 

институтында Никополь кендері және концентраттарымен марганец қорытпаларының әр тҥрлі маркаларын 

балқытуға арналған моношикіқҧрамды қоспаларды брикеттеу бойынша зерттеулер жҥргізілді [3]. 

Байланыстырушы компонент ретінде мҧнайбитумдары, ССБ және басқа да органикалық байланыстырғыштар 

қолданылған. Бірақ, марганец кендерін, концентраттарын және олардың негізіндегі шикіқҧрам материалдарын 

брикеттеу бойынша жҧмыстардың басым кӛпшілігі зертханалық зерттеу немесе жартылай ӛндірістік сынау 

сатысында орындалуда.  

С.М. Мазмишвили мен З.А. Симонгулов механикалық берік (Рсын=80- 

120 Н брикетке) және термиялық тӛзімді кен және кен-кӛмірлі брикеттерді алудың технологиясын жасады. 

Брикеттеудің оңтайлы параметрлері: шикіқҧрам ылғалдылығы 3,5-6,0%; ССБ мӛлшері кен брикеттері ҥшін 8-

10% және кен-кӛмірлі брикеттер ҥшін 7-8%; кептіру температурасы 130-140ºC және пресстеудің ең аз қысымы 

19,6 МПа [4]. 

 «Сибэлектросталь» зауытында марганец-кӛмірлі шикіқҧрамды байланыстырғыш ретінде сульфитті 

ерітіндіні пайдаланып брикеттеу технологиясы зертханалық жағдайда жасалып және жартылай ӛндірістік 

жағдайда сынақталды [5-6]. Ірілігі 1-0 мм шикіқҧрамнан бесағынды прессте 4,5-5,0% байланыстырғышпен 

алынған брикеттер кептіру агрегатына дейін қанағаттанарлық деңгейде тасымалданды. Қҧрамында  15,9% 

кӛміртегі бар  

120 т брикет партиясы тәжірибелік балқытулар жҥргізілу ҥшін Ақсу ферроқорытпа зауытына жӛнелтілді. 

Сынақ нәтижесі брикеттердің тӛмен термиялық беріктілігін кӛрсетті.  

Зертханалық жағдайда марганец концентратын органикалық (ССБ) және бейорганикалық (сҧйық шыны, 

әк, саз) байланыстырғыш материалдармен брикеттеу бойынша тәжірибелер жҥргізілді. Нәтижесінде ССБ 

байланыстырғышты марганец брикеттері ҧзақ сақталғанда беріктілігінің тӛмендейтіндігі анықталды, себебі 

органикалық байланыстырғыштардың кемшілігі олардың жоғары гигроскопиялығы болып табылады, яғни 

брикеттердің суға тӛзімділігі қамтамасыз етілмейді. Сонымен қатар, ССБ қҧрамында кҥкірттің айтарлықтай 

мӛлшері болады, бҧл брикеттердің сапасын тӛмендетеді, ал, термиялық ӛңдеу кезінде ССБ жанып кетеді де, 

брикеттер шашылып қалады.  

Престеу кезінде шикіқҧрамның пластикалығын және шикі брикеттердің беріктігін арттыратын 

органикалық байланыстырғыштар кендер мен концентраттарды брикеттеуде кеңінен қолданылмайды. Себебі 

олар салыстырмалы тҥрде қымбат және тапшы, сонымен қатар брикеттер жоғары температурада беріктілігін 

жоғалтады. Пеште брикеттерді қыздырған кезде байланыстырғыш айтарлықтай кӛлемде жанып кетеді немесе 

пиролизге ҧшырап, ал брикеттердің ҧнтақталып шашырап қалатыны анықталды.  
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Кендерді брикеттеу кезінде бейорганикалық байланыстырғыштар кеңінен қолданылады. Сҧйық шыныны 

қосқанда (600ºC кезінде кҥйдіріледі) берік брикеттер алынады. Бірақ бҧл кезде брикеттердегі марганецтің 

мӛлшері айтарлықтай азаяды, ал ферроқорытпа пешіндегі қож мӛлшері артады. Цементтің, сҧйық шынының 

және басқа да осындай қоспалардың тапшылығы мен жоғары қҧндылығын ҧмытуға болмайды, себебі бҧл ӛз 

кезегінде брикеттердің қҧнын арттырады.  

Брикеттеу кезінде сҧйық шыныны қолдану берік брикеттерді алуға мҥмкіндік береді, бірақ брикеттеу 

шығынын арттырады. Әк қосылған марганец брикеттері термиялық тҧрақсыз, себебі әкте су кӛп мӛлшерде 

болады және термиялық ӛңдеу барысында су ҧшып кетеді де брикеттер шашылып қалады.  Саз қосылған 

марганец брикеттері әжептәуір беріктілікке ие, термиялық берік және жоғарыда келтірілген брикеттермен 

салыстырғанда арзанырақ болады. Сонымен қатар, брикеттеу кезінде саз қосымша глинозем мен кремнезем 

енгізеді, бҧл электр балқыту кезінде қож режимін жақсартады.   

Сонымен, темірлі марганец кенінен кҥйдіре магниттей  алынған марганец концентраттарын әр тҥрлі 

байланыстырғыш материалдармен зертханалық жағдайда брикеттеу зерттеулері нәтижесінде саздың оңтайлы 

байланыстырғыш материал болатынын кӛрсетті. 
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ФЕРРОМАТЕРИАЛДАРДЫ ҦНТАҚТАУ КЕЗІНДЕ ЖАҚТЫ ҦСАҚТАҒЫШТАҒЫ ӚТПЕЛІ 

ҤРДІСТЕРДІ ЕСКЕРУ 

 

Қуатбай Е.Қ., Мухамбеткалиев А.Б., Тҧрғанбай Ж.Ә., Сариев О.Р., Юсупова Ж.Н. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Кіріспе. Ӛндіріс машиналарындағы ӛтпелі режимдерді зерттеудің практикалық тҧрғыда маңызы зор [1]. 

Жҥйенің динамикалық қасиеттеріне, оның параметрлеріне, жҥктеменің сипатына, басқару әрекетіне 

байланысты ӛтпелі ҥрдістер ҧзақтығымен, максимальды жҥктемемен, энергияны тҧтынуымен және 

шығынымен ерекшеленеді [2, 8]. 

Технологиялық ҥрдістің талаптарын қанағаттандыратын кӛрсеткіштері бар оңтайлы ӛтпелі ҥрдістерді 

қалыптастыру жақты ҧсақтағыштың электржетегі жҥйесін ӛңдеуде ең маңызды міндеттердің бірі болып 

табылады. Беріктілігі жоғары материалдарды ҧсақтау кезінде, жақты ҧсақтағышта оңтайлы ӛтпелі ҥрдістің 

критериясы машинаның ҧзақ уақыт сенімді жҧмысын қамтамасыз ететін минималды энергия шығындары, 

механикалық жҥктемелердің минималды ауытқушылықтары [2, 3], минималды динамикалық жҥктемелері 

болуы мҥмкін [5, 6, 7, 8, 9]. 

Қиын жҧмыс режимі ҥшін қолдану кезіндегі жақты ҧсақтағыштардың тиімді жҧмыс жасамауына ӛтпелі 

ҥрдістерді ескеру мен зерттеудің жеткіліксіздігі себеп болып табылады, мысалы, ферроматериалдарды ҧсақтау 

кезінде [9, 10]. 

Зерттеу материалдары мен нәтижелері. Ӛтпелі ҥрдістердің сипаты мен олардың әсерін тӛмендететін 

әдістер жҧмыстарда кӛрсетілген [4]. Жақты ҧсақтағышта ӛтпелі ҥрдістер эксцентрик білігінің бҧрышына, 

айналу жылдамдығы мен уақытына байланысты. Осы жҧмыста уақыт аралығында ӛзгеретін жҥктеменің 

электржетектері жҥйесіне әсері қарастырылады, яғни, 
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Бҧл жағдайда электржетегінің қозғалысы дифференциалды теңдеулер жҥйесімен сипатталады [2]. 

 

0МММТ ДДэ   ;     (2) 

 tМMJ сД 0 .      (3) 

 

 
 

 

Сурет 1 - Жҥктеменің ӛсуі кезінде қозғалтқыштың ротор жылдамдығының динамикалық ауытқушылығы 

 
 

Сурет 2 - Жҥктеменің ӛсуі кезінде ӛтпелі ҥрдістегі қозғалтқыштың динамикалық моменті 

Онда (1) жағдай ҥшін келесі шешімдер алынады: 

 

 
   

 
 

 

   
  
 

;sin
1

12
002

14

1
cos

1

1
0

2
exp

1

/1exp11

1

0

1

0

t
mm

ММ
Т

n
t

mm

ММ

T

t

mm

AtM
Mt

с
э

с

э

o

c







































































































   (4) 

 



323 

 

 
 

 

   
  

,sin
1

21
002

14

1
cos

1

2
0

2
exp

1

/exp
1

1

0

1

0

0




































































t
mm

mM
ММT

n
t

mm

mm
MМ

T

t

mm

At
MtМ

c
ДДэ

cД

э

cД















    (5) 

мҧнда:  ;/;/;/;14
2

1
; 1
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0 nТTmАТАTn
Tэ
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   0,0 ДМ  бастапқы шарттары t = 0 уақытындағы электржетегінің кҥйіне сәйкес, ал 

   0,0 ÄÌ  электржетегінің динамикасын сипаттайтын берілген бастапқы шарттар    0,0 ДМ  және 

(2), (3) теңдеулер жҥйесі негізінде болады. 

 

0 < t ≤ Т интервалына сәйкес (4) жағдай ҥшін шешім келесідей болады: 
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мҧнда     ./,/,/ 21 MээM ТTnТTTT    

 

(7) теңдеуінің кӛмегімен t > T интервалында шешімдер тҧрғызу ҥшін t = T уақытындағы   ,, ДД ММ  

сандық мәндері анықталады, МД (Т), ДМ (Т), ω (Т),  Т  деп белгіленеді. 

ДМ    ТТ ,  мәндерін келесідей теңдеулермен анықтауға болады: 
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9) 

 

Бҧдан кейін t > T интервалында  t  және  tM Ä
 ҥшін келесі теңдеу алынады: 
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(11) 

Жоғарыда келтірілген есептеу формулалары электр қозғалтқыштағы ӛтпелі ҥрдістерді жҥйедегі уақытпен 

ӛзгеріп отыратын жҥктемелердің әрекет етуімен зерттеуге мҥмкіндік береді.  

Жетек жҥйесіне (1) тҥрдегі жҥктеме әсер етеді деп қабылданады. Технологиялық жҥктемелердің ӛсу 

қарқынын сипаттайтын параметрлер: А = 0,01 с,  Т = 0,05 с, b = 400 c
-2, 

 ω0 = 10 πc
-1

. 

 

∙  

 

Сурет 3 – Технологиялық жҥктеменің ӛзгеру сипаты 

 

 
 

Сурет 4 – Қозғалтқыш моментінің ӛзгерісіне жҥктеменің ӛсу сипатының әсері 
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Сурет 5 – Жҥктеменің ӛсуі кезіндегі жылдамдықтың ӛзгеруі 

 

Берілген параметрлер бойынша жҥктеменің ӛсу сипаты 3-суретте кӛрсетілген қатынаспен анықталады. А, 

Т, b, ω0 қарқындарының параметрлері t = 0,05 с кезінде алынған 3,00 сМ МНм мәніне жетеді. 

Жоғарыда келтірілген шешімдерді қолдана отырып, ӛтпелі ҥрдістегі қозғалтқыш моментінің (М∂) және 

жылдамдығының (ω) ӛзгеру сипатын анықтаймыз. Технологиялық жҥктеменің қосымшасы бос жҥрістің 

белгіленген режимінде жҥреді және (2) теңдеулер жҥйесі ҥшін бастапқы шарттар келесі теңдеумен беріледі: 

 

    ,56,10,00 1

0

 сM Д      (12) 

 

Қорытынды. Жҥктеме ӛсуі кезіндегі ӛтпелі ҥрдістегі МД және ω ӛзгерістерінің сипаты 4 және 5-

суреттерде кӛрсетілген, осыдан оның уақытқа байланысты ӛзгеру сипаты ӛтпелі ҥрдістердің динамикасына 

айтарлықтай әсер етпейтіндігі кӛрінеді. Есептеулер кӛрсеткендей, ӛтпелі ҥрдістердің динамикасына A, T, b, ω 

параметрлерінің мәндерімен анықталатын жҥктемелердің ӛсу қарқыны мен қозғалтқыштың электромагниттік 

тҧрақты уақытының жетектің электромеханикалық тҧрақты уақытына қатынасын сипаттайтын ӛлшемсіз 

параметр n айтарлықтай әсер етеді. 

Іс жҥзінде, уақытқа тәуелді ӛтпелі ҥрдістегі жҥктемелердің ӛсу қарқыны материалдардың ҧсақтау 

камерасының жоғары аймағынан тӛменгі аймағына тҥсу барысында байқалады, себебі тӛменгі аймақтағы 

материалдардың жалпы салмағы жоғары аймақтағыға қарағанда әлдеқайда жоғары болады. Бҧдан басқа, 

ҧсақтау камерасының тӛменгі бӛлігіне беріктілігі жоғары материалдардың бӛлшектері тҥседі. Мҧның бәрі 

ҧсақтау камерасының тӛменгі бӛлігіндегі жҥктемені едәуір арттырады, яғни жҥктеме ҧсақтағыштың жҧмыс 

кеңістігінің барлық биіктігіне біркелкі бӛлінбейді. Ҧсақтау камерасының параметрлерін, яғни ҧсақтағыш 

плиталардың конструкциясын ӛзгерту арқылы ҧсақтау камерасының тӛменгі бӛлігіне тҥсетін жҥктемені 

тӛмендетуге және біркелкі таратуға болады. Ҧсақтау ҥрдісін реттеу керек, бҧл әсіресе беріктілігі жоғары 

ферроматериалдарды ҧсақтау кезінде ӛте маңызды. 
Жоғарыда кӛрсетілген факторларды ескеретін жақты ҧсақтағыштың конструкциясына Қазақстан 

Республикасының және Украинаның патенттері алынған [11, 12]. 
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ӚНДІРІСІ ҤШІН ТИІМДІ ЖАҒДАЙЛАРҒА ШОЛУ ЖАСАУ  

 

Конысов А.К., Сҧлтамҧратова З.Б. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Портландцемент – осы заманғы қҧрылыста негізгі біріктіргіштер болып табылады. Қҧрылыс ӛндірісінде 

кеңінен пайдаланылатын гидравликалық байланыстырғыш зат; ҧнтақталған клинкер мен табиғи гипстің 

қоспасы. Клинкер кальций силикаты (75 – 78%) және саз топырақтың (22 – 25%) қоспасы ӛзара жабысқанға 

дейін кҥйдіру арқылы алынады. Әдетте портландцемент клинкерінің химиялық қҧрамы: СаО (63 – 76%); SіO2 

(21 –  24%); Al2O3 (4 –  8%); Fe2O3 (2 – 4%); MgO (0,5 – 5%); SO3 (0,3 –  1%).  

Гипс портландцементке оның қатаюының басталу мерзімін реттеу ҥшін қосылады. Клинкерінің 

минералдық қҧрамына, қосылатын қоспалардың тҥрі мен мӛлшеріне және ҧнтақ ҧсақтылығына қарай 

портландцементтің тез қататын, сульфатқа тӛзімді, пластиналандырылған, гидрофобтық, т.б. тҥрлерін алады. 

Цементтің бҧл тҥрі алғаш рет қҧрылыста Ҧлыбританияның Портленд қаласында пайдаланылғандықтан 

―портландцемент‖ деп аталып кеткен. Портландцемент қазіргі кезде қҧрылыс ӛндірісінде ең кӛп 

пайдаланылатын материал болып табылады. Портландцемент қолданатын негізгі қҧрылыс салалары – 

азаматтық және ӛндірістік, гидротехникалық және кӛліктік қҧрылыс, жол, қоғамдық және арнайы қҧрылыстар. 

Портландцементің қасиеттері: орташа тығыздық, дәл тығыздық, майдалық, су қажеттігі, ҧстасу мерзімі, 

кӛлемі ӛзгерісінің бір қалыптылығы және беріктік. 

Цементтің бос кҥйдегі орташа тығыздығы 1000-1100кг/м
3
, тығыз кҥйдегі 1400-1700кг/м

3
. 

Портланцементтің дәл тығыздығы 3,05-3,15г/см
3
. 

Майдалық цементті тесігі 0,08мм електен ӛткізгенде қалған бӛлігі мен анықталады.Су қажетті қалыпты 

қоюлықтағы цемент қамырын жасау ҥшін жҧмсалатын мӛлшері мен анықталады. 

Портландцементті ӛндіру мынадай процестерден тҧрады: шикізатты қазып алу және қоспаны дайындау, 

шикізатты кҥйдіру, кесектерді қоспалары мен майда ҧнтаққа айналдырып тарту. Шикізаттың қасиеттері мен 

кҥйдіргіш пештердің тҥрлеріне қарай шикізатты сулы немесе қҧрғақ тәсілмен ӛндіріске дайындайды. Сулы 

тәсілде қҧрамдас бӛліктерді су қосып тартады да, сҧйық массаны (шламды) кҥйдіреді; қҧрғақ тәсілде 

шикізаттың қҧрамдас бӛліктерін ҧсақтап, араластырып қҧрғақ қалпында кҥйдіреді. 

Портландцементті негізінен 3 тәсілмен ӛндіреді. Олар: 

1.сулы 

2.қҧрғақ 

3.аралас тәсіл. 

Ылғалды тәсіл (Сулы тәсіл). Сулы тәсіл кезінде портландцемент ӛндіру жҧмсақ тау жыныстарын (саз, 

бор) алдын-ала ҧсақтағышта ҧсақталып, арнайы араластырғышта  (бассейін, балтушка) 30-40% су қосылып, 

араластырылып ҧсақталады. 

Дайын болған материал қоректендіргіш арқылы шарлы ҧнтақтағышқа беріліп ҧнтақталады. Екінші 

шикізат- әк шӛгіндісі қолданылатын болса, ол қатты зат болғандықтан 2 мәрте ҧсақталады: біріншісінде жақты 

ҧсақтағыш, екіншісінде балғалы ҧсақтағыш қолданылады.ҧсақталған шикізат шарлы ҧнтақтағышқа беріледі. 

Шарлы ҧнтақтағыштан қаймақ тәрізді қоймалжың масса - шлам шығады. Пайда болған шлам насос арқылы 

қҧбыр бойымен вертикалды шлам бассейнге беріледі.Бҧл бассейнде шламның қҧрамы тексеріліп, қажетті 

қоспалар қосылып қҧрамы тексеріліп, қажетті қоспалар қосылып қҧрамы реттеледі. Содан соң шлам насоспен 

қҧбыр арқылы горизонтальды шлам бассейнге беріледі. Бҧл бассейнде шламның қҧрамы әр уақытта біркелкі 

болып тҧру ҥшін шламды әрдайым араластырып отыру керек. Бҧл бассейннен шлам қоректендіргіш арқылы 

айналатын пешке беріледі. Пеште кҥйдіру кезінде шлам кеуіп ҧсақ тҥйіршік заттарға айналады. 

 Орындалатын жҧмыс барысында портландцемент ӛндірісін алудың ылғалды әдісі таңдалды. Әдістің 

басты артықшылығы шикізат ретінде жергілікті материал кӛздері саз және бор пайдаланылады. Бҧл 

экономикалық жағынан да тиімді болып келеді.  
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ӛркениетті қоғам мен қҧқықтық мемлекеттің гҥлдене тҥсуі ӛскелең ҧрпақтың рухани байлығы мен 

мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен шығармашылығын, кәсіби біліктілігі мен білімділігін талап етеді. 

Осыған орай Қазақстан Республикасының білім беру мен тәрбиелеу саласының тҥбегейлі жаңару 

жағдайы – бҥгінгі таңда халықтың дәстҥрлі ӛнер тҥрлерін жинақтап, зерделеудің, оның айналасындағы тәлім – 

тәрбие, мол тәжірибе негізінде жас ӛспірімдерді тәрбиелеу қажеттігін тудырады. Сондай қажеттіліктің бірі – 

халықтың қолӛнері, оның ішінде қазақ ҧлттық киімнің тәлім–тәрбиелік мҥмкіндіктерін қазіргі ҧрпақ 

тәрбиесінде тиімді пайдалана білу болып табылады.  

Ҧлттық киім – кӛненің кӛзі, бізге жеткен материалдық мәдениеттің жетістігі. Оны ескерткіш ретінде 

болашақ ҧрпаққа сақтау қажеттігін ескерсек, мҧндай жағдайларға ҥзілді-кесілді тыйым салған жӛн. Біздің 

мәселенің бҧл жағына баса назар аударып отырғанымыздың тағы бір себебі – уақыт ӛткен сайын ҧлттық киімді 

сақтап, зерттеп – білудің қиынға тҥсе беретіндігінде болып отыр. Дегенмен, қазақтың ҧлттық киімі дәуір 

талғамынан ӛтсе де ғылыми тҧрғыдан әлі де болса толық екшеле қоймаған қҧбылыс есебінде онан әрі зерттей 

тҥсуді қажет етеді. 

Қазақша киімді егжей-тегжейіне дейін жете білетін ҧрпақ – оны киген және тҥсіне білетін соңғы адамдар 

ауыспай тҧрғанда жоспарлы тҥрде кең кӛлемді далалық экспедициялар ҧйымдастырып, әлі де болса кездесетін 

ҧлттық киім нҧсқауларын жинай беруді ел аузындағы мәліметтерді жазып алумен қатар жҥргізе берген жӛн. 

Халықтың ою-ӛрнек әшекейінің ең бір кӛп кездесетіні ҧлттық киімдер. Қазақтың ҧлт киімдерінің тҥрлері 

мен атаулары кӛп: кейде ҧлы жҥз, орта жҥз, кіші жҥз ҥлгілері деп, кейде әлгі жҥздер ішіндегі рулардың 

аттарымен де айырып айтылады. Мысалы, арғын тымақ, найман тымақ, қыпшақ тымақ, адай бӛрік, қызай бӛрік, 

ноғай бӛрік т.с.с. Кейде географиялық мекен атына қарай да ерекше мәнер ҥлгіге бӛлінеді – қоңырат ҥлгісі, 

жетісу ҥлгісі, арқаның ҥлгісі және т.б. Мҧндай бӛліп атау киімдердің кеңдігі, ықшамдылығы, бойға 

қонымдылығы және әшекейлеу мәнерлерінің ерекшеліктеріне қарай  ажыратылады. 

 

                                  
 

Ғасырлар бойына қалыптасқан ҧлттық киімдерінің ортасында бешпеттің жӛні бӛлек. Кӛйлектерді 

сыртынан біз бҧған дейін толық сипаттап кеткен камзолдар толықтырып тҧрады.  

Қазақ әйелдерінің киімінде камзолдың орны ерекше болған. Ол да әрі жылулық, әрі сәндік міндеттерді 

атқарған. Әйелдің сырт киімі болып табылатын бҧл камзолды тек қазақ қана емес, басқа да тҥркі халықтарының 

тҧрмысынан кездестіруге болады. Әйелдердің камзолы қысқа жеңді, иықтан сәл тҥскен жеңді немесе жеңсіз 

болып тігіледі. Ӛйткені, мҧндай камзолдар жҧмыс істеуге ӛте ыңғайлы, ешқандай кедергі келтірмейді. 

Әйелдердің кҥні ҧзақ ҥй шаруасымен айналысып, кіріп-шығып жҥретінін ескерсек, бҧл камзолдар иесін 

суықтан қорғайды, оның ҥстіне оның иіліп-бҥгіліп жҧмыс істеуіне ӛте қолайлы келеді. Камзолдардың 
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материалы кӛбіне тҥкті пҥліш маталар болады. Барқыттан, шҧғадан да тігіледі. Ал, тҥсіне келсек, ол міндетті 

тҥрде біртҥсті матадан тігілген. Онда да шымқай қанық тҥстер таңдалады.  

Әйелдердің жасына қарай камзол тҥрі де ӛзгеріп отырған. Қыздар мен жас келіншектер кӛбінесе алқызыл 

тҥсті камзолдар киген. Мҧның ӛзі жасыл дала, кӛгілдір ауа астында кӛзге оттай басылып, алыстан мен-

мҧндалайтын болған. Ал, орта және одан да жоғары жастағы әйелдер негізінен кӛк, жасыл, сарғыш тҥсті 

камзолдар киеді. Ӛйткені, алқызыл тҥс оларға енді жараспас еді. Камзолдарда жең болмайтыны сияқты жаға да 

жасалмаған. Тек омырауға дейін жететін ойықтар қалдырылған. Ӛйткені, камзол тек кӛйлектің сыртынан 

киіледі.  

Қазақ әйелдері мойынға дейін жауып тҧратын тҧйық жағалы кӛйлек кигенін ескерсек, оларға енді 

камзолға тҧмшаланудың еш қажеті болмаған. Сол себепті камзолдар омырауға дейін ашық қалдырылған. Осы 

мойын мен омырау тҧсын және камзолдың алдын тҧтастай әдіптеу дәстҥрде бар. Бҧл ретте камзолдың негізгі 

тҥрі мен оның ӛңіріне әдіптелетін матаның тҥрі бір-біріне жақындау болғаны ләзім. Мәселен, қызыл камзол 

ӛңірі қызғылтым немесе қоңырқай мауытымен әдіптелсе, бҧрынғыдан да кӛз тартып тҧратыны анық.  

Қазақстанның кӛп бӛлігінде камзолдың ӛңіріне, сондай-ақ етегінің екі жағына тҥрлі жылтырақтардан ою 

немесе ӛрнек жҥргізу әдеті бар. Қазіргі шеберлер ондай ӛрнектерді сәнді жіптермен салуға да машықтанған. 

ӛрнектерді сәнді жіптермен салуға да машықтанған. Камзолдарға ою - ӛрнек тҥсірілмеген жағдайда оны тҥрлі 

жылтырақ әшекейлермен, таналармен безендіруге болады. Осылай безендірілген камзолдар ӛте салтанатты 

кӛрінеді. Оларды кӛбінесе, мереке кезінде, той–томалақта және басқа салтанатты думандарда киетін болған. 

Оның есесіне камзолдар тҥймеленбеген. Кӛп жағдайларда ҧсталар соққан әшекейді кҥміс ілгешектер арқылы 

қаусырылатын болған. Мҧның ӛзі онсыз да дала гҥліндей, кӛркімен кӛз тартар камзолға қосымша сәндік береді.  

Жас қыз–келіншектердің камзолының белі ҥнемі қыналып тігілген. Оны – қазақтың ежелгі сән ӛнерінің 

жетістігі, моданы сезінуі деуге болады. Омырауы мен етегіне қарағанда белдің тҧсының анағҧрлым тарылып 

тігілуі әйелдердің дене бітімін байқатып тҧрған. «Талшыбықтай» немесе «қҧмырсқадай бҧралған» немесе 

«ҥзілердей әрең тҧрған» деген теңеулер мен тіркестерді қазақ ақындары осы әйелдің білінің нәзіктігін 

байқататын камзолдарға тамсанып отырып айтқаны анық.  

Камзол тігу тәжірибелі шеберлерге еш қиындық тудырмаса керек. Ол кӛбінесе тҧтастай пішіледі. Кейде 

оны тура семметриялы екі бӛлік етіп пішіп, біріктіріп те тігуге болады. Әр тҥрлі кӛйлектерге ҥстеме ретінде 

кейде жеке камзолдар алып қоюға болады. Олар сауық кештеріне, тҥрлі мәнді мерекелерге аяқ астынан киіп 

баруға таптырмайды.  Камзолдың пішілу ҥлгісі классикалық, денеге жартылай қонып тҧрады. Алдыңғы 

ӛңірлерінің ойылулары да әр тҥрлі. Қаусырылып ҧлттық тоғалармен ілгектенеді. Бҧл камзолдардың әшекейлері 

де әр келкі шешімін тапқан. Олардың арасында алдыңғы ӛңірлерді алтын, кҥміс паршалармен жолақтау да, 

жапсырма және басып кестелеу арқылы ҧлттық оюлар салу да бар. Камзолдардың бәрінде жібек астар болады. 

Ҧлттық әуендерді қҧлаққа әкелетін, қазақы дәстҥрді қазіргі сән талаптарымен астастыратын бҧл 

камзолдың неше тҥрлерін әшекейлеп орындауға болады. Қазіргі замана талабына сай камзолдарды орындаудың 

да бірнеше жолдары бар. Оларға салынатын жапсырма, алтын, кҥміс жіптермен орындалатын кестелеу тігістері 

және маржан тастарменен моншақталған камзолдарды да сахана тӛрінен кӛруге болады. Жастардың 

камзолдарының ӛзі қазіргі заман талабына сай ҥлгілерін ӛз беттерімен орындау жолдарында. Соған орай 

камзолдың да ҥлгілері әр тҥрлі әдістермен орындалуда және талғамының бағыттарын ҧсынуда. 

Даланы мекендеп ҥнемі малмен бірге кӛшіп-қонып жҥрген елдің де, кедейшіліктің тауқыметін кӛп 

тартқан егіншілердің де сәндік қҧруға уақыты да, қаржысы да жете бермесе керек. Халық арасында кең тараған 

«сҧлуынан жылуы» деген сӛз де, сол кӛне заманнан қалған болуы мҥмкін. Әйтседе, киім-кешекті әшекейлеу 

бірте-бірте ғасырлар ӛткен сайын қалыптасқан дәстҥрге айналады да, әрбір ҧрпақтың талғамына лайық ӛмір 

талқысынан ӛтіп, ҧлттық киімнің бӛліп қарауға болмайтын және оның ӛзіндік ерекшеліктерін баса кӛрсететін 

ыңғайластығы болып қала берген.  
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Введение: Надежность, ресурс многих узлов автомобиля определяет межремонтный  период его 

эксплуатации, что в конечном итоге отражается  на эксплуатационных расходах и в целом на экономике 

автотранспорта.  Грузовые и легковые автомобили российского производства, как ГАЗ,  КамАЗ, УАЗ, ВАЗ  
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заднеприводного или полноприводного типа в трансмиссии имеют карданные валы [1-4]. Во всех случаях в 

качестве карданного подшипника применяются типовой узел, имеющие четыре подшипника на крестовине. 

Крестовина карданного подшипника. 

Типовая конструкция карданного подшипника представляет собой четыре подшипника, внутренние 

втулки которых образуют единую крестовину, четыре обойм, плотно установленных в вилках карданного вала, 

промежуточные тела качения в виде роликов малого диаметра, уплотнения зоны трения подшипников, 

стопорные кольца и  тавотницу [5]. Тавотницы могут располагаться  в центре крестовины, в ряде конструкций 

их выполняют на днищах обойм.  

 

 
 

Рисунок 1 - Крестовина карданного подшипника 

 

Некоторые заводы в последнее время выполняют этот узел без тавотниц, так как они находятся в 

труднодоступном месте. Но по оси пальцев крестовины делаются сверления, которые при сборке заполняются 

маслом, а на торце пальцев имеются радиальные канавки, что при вращении вала и действии центробежных сил 

обеспечивает поступление масла из камер в пальцах к зоне трения  подшипников в стаканах. 

Подшипники в карданной крестовине выполняется роликовым с роликами малого диаметра и 

относительно большой длины, т.е. по типу игольчатых подшипников без сепараторов [6].  

Игольчатые подшипники позволяют сократить радиальные габариты, они воспринимают повышенные 

нагрузки, и в последнее время считаются наиболее распространенными, уступая только шариковым 

подшипникам качения. Но такие подшипники невосприимчивы к высоким угловым скоростям [7].  

Карданный подшипник в основном определяет надежность карданной передачи. Типичными дефектами 

являются износ пальцев крестовины в месте контактов роликов игольчатых подшипников с пальцами 

крестовины. При появлении выработок на пальцах в игольчатом подшипнике появляется недопустимый зазор, 

возникают ударные нагрузки, что требует замены карданного подшипника, поскольку износ после появления 

зазора  увеличивается лавинообразно и в конечном итоге приводит к полному разрушению подшипника. 

Рассмотрим  возможные причины износа карданного подшипника. Для примера возьмем трансмиссии 

автомобиля УАЗ-3151, поскольку наличие пониженной  передачи позволяет рассмотреть несколько режимных 

вариантов. 

Автомобиль УАЗ-3151 имеет двигатель мощностью 66-67 кВт, обеспечивающий максимальный 

крутящий момент на валу 171,6 кг.м при частоте 2500 мин
-1 

[4].  Карданный подшипник имеет диаметр 

крестовины (по средней части пальцев крестовины) 66 мм. Пальцы крестовин имеют диаметр 16 мм, ролики 

имеют диаметр 3 мм и длину цилиндрической части 10 мм. Обоймы соответственно имеют внутренний диаметр 

22 мм с необходимым для  игольчатого подшипника зазором. 

По данным мощности, момента на валу двигателя и линейным размерам можно вычислить 

тангенциальное усилие  в подшипниках карданного вала. Так, мощность (N) связана с крутящим моментом (М) 

и частотой вращения (n) следующим выражением N = M · n. А момент в свою очередь может быть выражен 

через тангенциальную силу (Т) и радиус (R), на котором  прикладывается  тангенциальная сила, т.е.  М = Т · R, 

или  в итоге, N = Т · R · n. 

Рассмотрим режим при прямой передаче и при максимальном моменте на валу [4]. Подставляя известные 

значения (N= 67 кВт,  М = 171,6 кг.м, n = 2500 мин-1 или 41,7 сек-1, R= 0,033 м, а также коэффициент пересчета 

кг.м/сек в ватты 9,81, получим значение тангенциальной силы на карданном подшипнике Т = 4963 кг. 

Следовательно, на один палец крестовины приходится   1240 кг.  

В обойме карданного подшипника диаметром 22 мм при диаметре пальцев крестовины 16 мм 

располагается 20 роликов диаметром 3 мм. Контакт роликов, точнее, иголок с цилиндрической поверхностью 

пальцев крестовины линейный. Оценим его равным 0,2 мм. При этом тангенциальное усилие передается через 
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30% роликов, т.е. через 7 штук. При зоне контакта 0,2 мм, длине 10 мм и количестве передающих усилие 

роликов 7 шт. площадь контакта составляет F = 0,2 · 10 · 7 = 14 мм
2
.  При таком контакте возникают удельные 

нагрузки (Р)  взаимодействия роликов с пальцами и обоймами 

 

Р = 1240 кг/14 мм
2
 = 88,57 кг/мм

2
. 

 

Отметим, что предел текучести легированной стали, т.е. усилия, которые превышают пластическую 

деформацию, и при которых возникает остаточная деформация, например, для стали 40Х с закалкой и отжигом 

составляет 60-80 кг/мм
2 

[7]. Таким образом, в режиме использования прямой передачи и максимального 

момента на валу двигателя контактные усилия в карданном подшипнике уже превышают предел  прочности. 

Рассмотрим режим движения на первой передаче с максимальным моментом. Передаточное отношение в 

коробке передач равно 2,60. При этом частота вращения вала будет равной 2500 мин
-1

/2,60 = 961 мин
-1

 или 16 

сек
-1

.  Тангенциальная сила в карданном подшипнике в таком режиме будет равна 12935 кг, на один палец 

приходится 3233 кг. Удельные нагрузки при этом будут 230 кг/мм
2
. Это в несколько раз, почти в три раза, 

превышает допустимые усилия в карданных подшипниках по условиям предела прочности материала 

карданных подшипников. По этой причине в тяжелых условиях движения рекомендуется использовать 

понижающую передачу и подключение переднего моста. При этом мощность распределяется между двумя 

ведущими мостами, соответственно уменьшаясь для карданных подшипников заднего и переднего мостов в два 

раза. Именно поэтому в конструкции трансмиссии автомобиля имеется блокировка, которая при включении 

пониженной передачи подключает передний ведущий мост, исключая возможность движения с понижающей 

передачей только с приводом на задний мост. Передаточное отношение в  раздаточной коробке равно 4,126. В 

таком режиме на карданном  подшипнике возникают тангенциальные усилия 969 кг. А контактные усилия 

равны 69 кг/мм
2
. Такое усилие меньше предела прочности материала, но запас прочности небольшой. 

Подобные расчеты в некоторой степени условные, так как не всегда двигатель работает в режиме 

максимального момента, может применяться более прочный тип стали для изготовления подшипников, 

площадь контакта иголок с пальцами принята ориентировочно. Но высокие значения контактных усилий, 

близкие к пределу прочности показывают, что карданные подшипники трансмиссии работают в тяжелых 

условиях, если не на пределе прочности, то однозначно, при малом запасе прочности. Естественно, при этом 

снижается надежность автомобиля. 

Какое решение может решить такую проблему? Как было отмечено, в карданных подшипниках 

применены игольчатые подшипники. В принципе, подшипники качения применимы для вращательных узлов. В 

нашем случае в крестовине при вращении вала и при наличии угла в оси вращения вала, крестовина совершает 

только некоторые колебательные движения, при котором повороты составляют несколько градусов от полного 

оборота в зависимости от угла наклона вала. Можно утверждать, что игольчатый подшипник в данном случае 

не является необходимым элементом, так как применение роликов малого диаметра существенно сокращает 

контактную площадь между пальцами крестовины и стаканами подшипника. В данном случае, по нашему 

мнению, целесообразно применение подшипника скольжения в виде втулки, насаженной на пальцы крестовины 

с натягом (возможно, горячей посадки при нагреве втулок), а контакт между втулками и наружной обоймой 

подшипника будет работать как обычный подшипник скольжения. Для этого втулки необходимо выполнить из 

меди или бронзы, либо стальными, но для исключения схватывания и снижения трения с меднением наружной 

поверхности. Зазор между втулкой и наружной обоймой должен быть также по типу подшипника скольжения, 

т.е. равным 0,05 мм.  

Система смазки остается прежней, масло заполняют в сверления пальцев, на торцах имеются радиальные 

канавки, а на торцах втулки могут быть выполнен  проточки, образующие камеры для масла, а также 

спиральный канал для распределения масла по поверхности скольжения. 

В таком варианте основной подвижный контакт осуществляется уже не на поверхности пальцев 

крестовины малого диаметра, а на внутренней поверхности наружной обоймы подшипника скольжения. 

Площадь контакта между втулкой и стаканом существенно больше площади контакта роликов, она составляет 

при учете 30% площади, воспринимающей давление от тангенциальной силы равной: F = π. 22 · 10 · 0,3 = 207 

мм
2
. 

Это почти в 15 раз больше, чем площадь контакта роликов в игольчатом варианте подшипника (207/14= 

14,785). Соответственно, в 15 раз будут меньше контактные усилия, т.е. в любых режимах работы трансмиссии 

они будут в несколько раз меньше предела прочности, что обеспечит надежность и высокий ресурс. В 

частности, в выше рассмотренном проблемном варианте движения на прямой передаче с максимальным 

моментом двигателя на валу удельные  усилия будут в контактной зоне подшипника будут на уровне 6 кг/мм
2
, 

т.е.  в 13 раз менее критических по условиям прочности подшипника.   

Применение втулок вместо роликов имеет еще один положительный эффект. В варианте применения 

игольчатого подшипника при износе пальцев крестовины при ремонте заменялась вся крестовина. В варианте 

применения втулок по типу скользящих подшипников при ремонте возможно распрессовка втулок и замена их 

на новые, что удешевит ремонт. Замена роликов в карданном подшипнике втулками скольжения соответствует 

тенденции замены подшипников качения в некоторых автомобильных узлах на втулки по типу подшипников 

скольжения, например, в шкворнях поворотного механизма передних колес [8]. 
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Данная оценка возможности совершенствования карданных подшипников является первым этапом такой 

работы, а именно, постановкой задачи о необходимости совершенствования узла и оценкой возможного 

технического решения для реализации этого. 
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Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова 

 

1. Сущность понятия «лабораторно-практическая работа» 

В системе работы по восприятию и усвоению нового материала студентами широкое применение 

находит метод лабораторно-практических работ. Свое название он получил от лат. «laborare», что значит 

работать. На большую роль лабораторно-практических работ в познании указывали многие выдающиеся 

ученые. «Химии, - подчеркивал М.В. Ломоносов, - никоим образом научиться невозможно, не видав самой 

практики и не принимаясь за химические операции». Другой выдающийся русский химик Д.И. Менделеев 

отмечал, что в преддверии науки красуется надпись: наблюдение, предположение, опыт, указывая тем самым 

на важное значение опытных (лабораторных) методов познания. 

В чем заключается сущность лабораторно-практических работ как метода обучения?  

Лабораторно-практическая работа - это такой метод обучения, при котором студенты под 

руководством преподавателя и по заранее намеченному плану проделывают опыты или выполняют 

определенные практические задания (аналитические расчеты) и в процессе их воспринимают и осмысливают 

новый учебный материал.  

Проведение лабораторно-практических работ с целью осмысления нового учебного материала включает 

в себя следующие методические приемы:  

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы; 

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее этапов; 

- непосредственное выполнение лабораторно-практической работы студентами и контроль 

преподавателя за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование основных выводов [3, с. 210].  

Изложенное показывает, что лабораторно-практические работы как метод обучения во многом носят 

исследовательский характер, и в этом смысле высоко оцениваются в дидактике. Они пробуждают у студентов 

глубокий интерес к окружающей природе, стремление осмыслить, изучить окружающие явления, применять 

добытые знания к решению и практических, и теоретических проблем. Метод этот воспитывает 

добросовестность в выводах, трезвость мысли. Лабораторно-практические работы способствуют ознакомлению 

студентов с научными основами современного производства, выработке навыков обращения с приборами, 

приспособлениями и инструментами, создавая предпосылки для технического обучения. 

Одной из целей технологического образования является развитие у студентов преобразующего 

мышления и технических творческих способностей, реализовать которые можно, используя метод проектов, 

где студенты включаются в творческую деятельность. 

Заглянуть в глубь человеческого сознания, понять возможности человека, умственные, физические, 

психические пределы, а также понять основы творческих озарений и достижений, корни гениальности, истоки 

вдохновения – вот задачи, которые предстоит решать психологу, ученому, педагогу и многим, многим другим. 

Как же воспитать студентов, будущую научную и творческую молодежь в бурном потоке знаний и 

технических и технологических информации, где в борьбе со старым утверждается новое? 

Необходимо, на наш взгляд, с малых лет воспитывать в молодом поколении осознание постоянного 

развития науки, техники, культуры и прочее, предрекая ему возможность собственного участия в этом 

диалектическом процессе; приучать искать необычные нестандартные решения проблем, чтобы подготовить 

его к самостоятельному и вечному поиску нового [1, с. 106]. 

http://www.autosvit.com.ua/cars/GAZ/
http://myfta.ru/articles/igolchatye-podshipniki
http://autonewsrussia.ru/avtodiagnostika/164-avtomobilnye-podshipniki.html
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Непосредственное участие в подготовке подрастающего поколения к трудовой творческой деятельности 

принимает преподаватель технологии и технического творчества. Но преподаватель должен быть для студента 

не столько наставником, сколько партнером, помогающим в реализации целей деятельности студента, в 

организации эксперимента, в создании условий для проявления активности и творчества студента. 

Поэтому преподаватель должен быть в одинаковой степени и профессионалом и гражданином, а главное 

пытливым, ищущим исследователем, способным нестандартно мыслить, аргументировать результаты 

исследований и не считать их последней истиной. 

Задача подготовки такого преподавателя актуальна во все времена, а тем более в данное время, когда 

«мировое сообщество своими действиями демонстрирует возрастающий интерес к технологическому 

образованию, готовящему человека к выполнению новых функциональных производственных требований – 

реализации творческих задач через проявление способности и умения проектировать, принимать решения и 

выполнять техническую задачу». 

Каким же, в таком случае, должен быть преподаватель? 

 

 
 

2. Структура и этапы выполнения лабораторно-практических работ 

Задания, организующие применение знаний в процессе отработки умений и навыков решения задач 

имеют следующую структуру:  

 краткое обоснование предложенных видов деятельности;  

 текст задач;  

 план решения;  

 необходимый теоретический материал:  

 определения, формулы, расчеты, действия с единицами измерения. 

 

 
 

Преподаватель

Во-первых, на наш взгляд, во всех видах занятий он должен
ставить наряду с техническими
задачами, бесспорно, педагогические и
профориентационные, каждый раз укрепляя студента в
правильности выбора профессии, в стремлении к постоянному
совершенствованию, расширению кругозора, накоплению
знаний, желанию поделиться ими со студентами, разделить с ними
радость творческого успеха.

Во-вторых, определяющим фактором повышения
технологической культуры студента является содержательная
составляющая педагогической деятельности
преподавателя, включающая новинки в науке и технике. Формы
могут быть различные: пятиминутка на
лекции, беседы, диспуты, реферативный обзор студентами
технических журналов. Но, с другой стороны, сколько бы ни были
насыщенными новинками технологии лекции преподавателя без
сотрудничества со студентами эффекта ожидать не приходится

Задания, организующие 
применение знаний делятся на 

4 группы:

в процессе отработки умений 
и навыков решения задач;

по подготовке к 
лабораторным работам;

по выполнению лабораторно-
практических работ;

по подготовке к контрольным 
работам.
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Практика проведения практических занятий аналитического решения энергетических и 

конструкционных, экономических и экологически задач с использованием этих заданий позволяет 

преподавателю отказаться от многократных и нудных объяснений. Студенты самостоятельно, используя план 

решения, предложенный преподавателем, переносит свои действия в условия новых технических задач и 

результативно их решают [4, с. 214]. 

Задания, организующие самостоятельную работу по подготовке к лабораторным работам, содержат: 

- аналитические вопросы, организующие мотивацию и целеполагание, процесс постановки осознанных 

исследовательских целей своей работы, осмысление и принятие плана по достижению своих целей;  

•- текст расчетных задач, содержащих теоретические вопросы, дающих учащимся возможность 

формировать способности и рефлексии результатов своей деятельности. 

Задания по выполнению лабораторных работ являются инструкциями. Они представляют собой план по 

достижению учебной цели, единой для всех студентов, минимум действий, которые нужно осуществлять, 

чтобы достичь положительного результата. Для более высокого результата работы, студент должен 

сформулировать свои личные цели работы, направленные на доказательство связи теория - практика. Обычно 

во вступительной беседе я помогаю студенту в формулировке целей. 

 

Предлагается образец:  

«Я хочу:  

исследовать зависимость...;  

доказать, что ...;  

убедиться в том, что ... т.д.» 

При осознанной постановке целей студентами, происходит планирование действий, которые приведут к 

успешному результату. Очень важным, заключительным этапом выполнения лабораторно-практической работы 

является вывод. В нем студент анализирует, процесс достижения поставленных целей (например: факторы, 

влияющие на рабочие процессы энергетической установки транспортной техники), объясняет результаты своих 

измерений и расчетов (например; определение технических параметров шейки коленчатого вала двигателя), 

доказывает их правильность, используя справочные материалы. Многократный опыт проведения таких занятий 

показывает, что большинство студентов не ограничиваются планом-минимумом, предложенным в 

методическом указании, и успешно справляется с работой по постановке своих личностных целей и рефлексией 

по их достижению. Это позволяет пережить состояние удовлетворенности от учения [4, с. 300]. 

Использованные литературы 
 1. Беляева А.П. Методология и теория профессиональной педагогики / Беляева А.П. - СПб.: Лань, 2008. - 
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Цель заданий 
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условия для:

Формирования 
аналитических 
способностей

Формирования 
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ҚАЛА КӚШЕЛЕРІНДЕГІ АВТОКӚЛІКТЕРДЕН ШЫҒАТЫН ЗИЯНДЫ ЗАТТАРЫНЫҢ 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Оразова Н.Н. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемелекеттік университеті 

 

Жыл сайын біздің ӛндіріс орындары 60 млн. тоннаға жуық зиянды заттар, сонымен қатар 37 млн. тонна 

шамасында басқа да заттар, автотранспорттың шығарып тастаған газдарымен бірге атмосфераға тҥседі, 

шамамен 30 млрд. м
3
 су ӛндірістік және тҧрмыстық қалдықтармен ластанып кӛлдерге, ӛзендерге, теңіздерге 

тҥседі. 17 миллиондай халқы бар 19-дан астам қалаларда зиянды заттардың шектеулі раулды концентрациясы 

10 (одан да жоғары) еседен артық.  

Бҥгінгі кҥні Қазақстанда ауаның ластануының ең басты себептерінің бірі – автомобильдер. Қазір әлемде 

олардың саны жарты миллиардтан астам. Қазақстанда әрбір он адамның бірінде автомобиль бар, ал ҥлкен 

қалаларда―әрбір бесіншісінде. Қалаларда автомобильдің ерекше қауіптілігі сол - олар ауаны жер бетінен 60-90 

см деңгейінде ластайды, әсіресе бағдаршамдар тҧрған автотрасса маңында. Автомобильдер атмосфераға кӛмір 

оксиді мен диоксидін, азот оксидін, формальдегид, бензол, бензопирен, кҥйе тастайды (барлығы шамамен 300 

ге жуық әртҥрлі уытты заттар).  

Автомобиль шиналары асфальтқа ҥйкеліске тҥскенде атмосфера адам денсаулығына зиянды резинка 

шаңымен ластанады. Автомобиль ҥлкен мӛлшерде оттекті жҧмсайды. Тӛрт жолаушы тыныс алу ҥшін жылына 

қанша оттегі қолданса, сондай мӛлшерде орта есеппен жеңіл автомобиль бір аптада шығын жасайды. 

Автомобиль сандарының ӛсуімен атмосфераны шаң мен газдан тазалайтын және оттегі беретін ӛсімдіктер 

ӛсетін аудандар азаюда, кӛптеген жер аумақтарын машинаны қоятын гараждар мен автомобиль жолдары алып 

жатыр. Қоқыстарды істен шыққан доңғалақтар, машиналардың тат басқан қаңқалары басуда. Шын мәнінде, ескі 

машина қаңқаларын ашық жерлерде және ҥйлердің аулаларында да кездестіруге болады. Сонымен қатар, 

автомобильдер топырақты да ластауда.  

Бір тонна бензин жанғанда 500-800 килограмм зиянды заттар бӛледі. Егер машина қозғалтқышы 

қорғасын қосылған бензинмен жҧмыс жасаса, онда олар жол бойында ені 50-100 м жолақты ауыр металмен 

ластайды, ал, егер жол жоғары биікке қарай созылса, қозғалтқыш жҥкпен жҧмыс істеп, ластанатын жолақтың 

ені 400 метрге дейін болады. 

Топырақты ластаған қорғасын ӛсімдіктерде жинақталады, ал ӛсімдіктермен жануарлар қоректенеді. 

Сҥтпен және етпен адам ағзасына тҥскен металл ауыр науқастың себебі болуы мҥмкін. 

Кӛлік тҥрлерінің зиянды қалдықтарды шығаруының талаптық мӛлшерлері 

Ауаның ластануының негізгі себебі, жанармайдың толық және біркелкі жанбауынан. Барлық 

жанармайдың 15% ғана автомобильдің қозғалысына жҧмсалады, ал 85% «желмен ҧшып кетеді». Сонымен 

қатар, автомобиль қозғалтқышының жану камерасы – бҧл химиялық реактордың бір тҥрі, онда атмосфераға 

шығарылатын улы заттар синтезделеді. Тіпті, зиянсыз ауадан жану камерасына тҥсетін азот улы азот тотығына 

айналады. 

300-350 адам қанша оттекті кӛмірқышқылына айналдырса, 80-90 м/с орташа жылдамдықпен қозғалған 

автомобиль де сонша мӛлшерде оттекті кӛмірқышқыл газына және басқа да зиянды газдарға айналдырады.  

Бір автомобильдің жылдық тасталымы, бҧл – 800 кг кӛмір оксиді, 40 кг азот тотықтары мен 200 кг-нан 

астам әртҥрлі кӛмірсутектері. Бҧл терімде ең қауіптісі - кӛмір оксиді. Оның ӛте уыттылығы себепті, ауадағы 

шектеулі концентрациясы 1 мг/м
3
 аспауы керек.  

Гараждың есігі жабық болғанда автомобиль қозғалтқышы жҧмыс істеп, адамдардың трагедиялық ӛлімі 

болған жағдайлары белгілі. Бір орындық гаражда кӛмір оксидінің қауіпті концентрациясы стартерді қосқаннан 

кейін 2-3 минуттан соң пайда болады. Жылдың суық мезгілінде, тәжірибесіз жҥргізушілер жол жағалауына 

тҥнеуге тоқтап, машина қозғалтқышын жылу ҥшін қосып қояды. Кабинаға кӛмір оксидінің кіруінен, бҧл тҥн  

жҥргізуші ҥшін соңғы тҥн болуы да мҥмкін. 

Азот оксиді адамға ӛте уытты, одан басқа, тҥршіктіргіш әсер береді. Пайдаланылған газдардың ең қауіпті 

қҧрамына канцерогенді кӛмірсутектері кіреді, олар әсіресе кӛше қиылысында бағдаршамның жанында 

жинақталады (6,4 мкг/100 м
3 
дейін, мҧның ӛзі кӛше ортасындағы мӛлшерден 3 есе кӛп). Этильденген бензинді 

қолданғанда автомобиль қозғалтқыштары қорғасын қосылыстарын бӛліп шығарады. Қорғасын қауіптілігі 

сонда, ол қоршаған ортада қалай жинақталса, солай адам ағзасында да жинақталады. 

Магистралдардың және магистраль жағалауындағы территориялардың газдану деңгейі автомобиль 

қозғалыстарының жиілігіне, кӛшелердің ені мен рельефіне, желдің жылдамдығына, жалпы ағымдағы жҥк 

транспорттары мен автобустардың ҥлесіне және басқа факторларға тәуелді. Сағатына 500 автотранспорт бірлігі 

қозғалысқа келгенде автомагистралдан 30-40 м қашықтықтағы ашық территориядағы кӛмір оксидінің 

концентрациясы 3 есе тӛмендейді және нормаға жетеді. Автокӛлік сандарының кӛбейуі олардвн шығатын 
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зиянды қалдықтары тар кӛшелерде қиын тарайды. Қорытындысында, қаланың барлық тҧрғындары ӛздеріне 

ластанған ауаның зиянын сезінеді.  

Автомобильдердің қатты зиянды қалдықтарының қҧрамына кіретін металл қосылыстарының арасынан 

қорғасын қосылыстары зерттелген. Оның себебі, адам және жылы қанды жануарлар ағзасына сумен, ауа және 

қорекпен тҥскен қорғасын қосылыстарының әсері ең қауіпті. Қорғасынның 50 % -ға дейінгі кҥндік тҥсімі 

ауаның ҥлесіне келеді, оның кӛп ҥлесін автомобильдің пайдаланған газдары қҧрайды. Кӛмірсутектерінің ауаға 

тҥсуі тек автомобильдердің жҧмысы кезінде ғана емес, бензин қҧйған кезде де жҥреді. 

Әр автомобилист біледі: бензинді автомобиль багіне қҧйғанда «пистолет» стволынан бензиннің бӛлігі 

міндетті тҥрде жерге шашырайды. Аз ғана сияқты. Бірақ, бҥгінгі кҥні бізде қанша автомобильдер бар? Жыл 

сайын олардың саны ӛсуде, олай болса, атмосфераға зиянды буланудың мӛлшері де жоғары. Автомобильдерді 

заправкалауда тӛгілген тек 300 г бензин 200 мың куб ауаны ластайды. Проблеманы шешудің ең оңай жолы – 

жерге тіпті бензиннің бір тамшысын да тӛкпейтін заправкалау автоматтарының жаңа конструкциясын жасау. 

Бҥгінде ғалымдар «таза» қозғалтқыштар іздестіру проблемасымен шҧғылдануда. ХХ жҥзжылдықтың 

соңына дейін іштен жанатын қозғалтқыш автомобильдердің негізгі қозғаушы кҥші болып қалып отыр. Осыған 

байланысты автомобиль транспорттарының энергетикалық проблемаларының бірден-бір шешу жолы – 

отынның балама тҥрін жасау болып табылады. Жаңа жанармай ӛте кӛп талаптарды қанағаттандыруы керек: 

қажетті шикізат ресурсы, қҧнының тӛмен болуы, қозғалтқыштың жҧмысына кері әсерін тигізбеуі керек, 

мҥмкіндігінше зиянды заттарды аз тастауы, және қҧрастырылған отынмен қамтамасыз ету жҥйесімен қиюласуы 

керек. 

Едәуір кӛп масштабта автомобильдер ҥшін отын ретінде мҧнай алмастырушылары қолданылады: олар 

кӛмірден алынатын метанол мен этанол, жасанды отындар. Оларды қолдану автомобильдердің қоршаған ортаға 

кері әсері мен уыттылығын едәуір тӛмендетеді. 

 Отынның балама тҥрлері арасынан ең алдымен спирттерді, соның ішінде метанол мен этанолды атауға 

болады, оларды тек бензинге қосымша ретінде ғана емес, сонымен қатар таза кҥйінде қолдануға да болады. 

Олардың ең басты жетістігі – жҧмыс процесінің жақсы ПӘК мен жоғарғы детонациялық тҧрақтылығы, 

жетіспеушілігі – жылуды тӛмен бӛлу қабілеті, ол бензинмен салыстырғанда заправкалау аралығындағы жҥрісін 

тӛмендетеді және отын шығынын 1,5-2 есе арттырады. Одан басқа, метанол мен этанолдың нашар булануынан 

қозғалтқышты іске қосу қиындайды.  

Спиртті автомобиль отыны ретінде қолдану қозғалтқышты аздап қайта жасауды қажет етеді. Мысалы, 

метанолмен жҧмыс жасау ҥшін карбюраторды қайта реттеу, қозғалтқыштың жҧмысын тҧрақтандыру ҥшін 

қондырғы қою және кейбір таттанып зиян шеккен материалдарын одан тҧрақты алмастыру жеткілікті. Таза 

метанолдың улылығын ескере отырып, автомобильдің отын беріп тҧратын жҥйесінің герметизациясының 

ҧқыпты болуын қарастыру қажет.  

Қазіргі кезде кӛмірден жасанды отын алу кӛптеген елдерді қызықтырады. Соңғы кездері балама отын 

ретінде таза сутегін қолдану идеясы кеңінен таралуда. Сутек отынына қызығушылық оның басқа эелементерден 

табиғатта ерекше кӛп таралуымен тҥсіндіріледі. 

Сутек – «болашақтың отыны» атағының ең басты ҥміткері. Сутек алу ҥшін әртҥрлі термохимиялық, 

электрохимиялық және Кҥннің, атомдық және гидравликалық электро-станциялардың және т.б. энергиясын 

қолданатын биохимиялық тәсілдер қолдануға болады. 

Сутектің экологиялық артықшылығы әртҥрлі тәжірибелер жҥргізу барысында дәлелденген. Сутекті 

қандай тҥрде қолдануға болады? Газтәріздес, тіпті кҥшті қысаң сутек тиімді емес, ӛйткені оны сақтау ҥшін 

массасы ҥлкен баллон қажет. 

Ең шынайы нҧсқа – сҧйық сутекті қолдану. Шынында, бҧл жағдайда арнаулы термоизоляциялы, бағасы 

қымбат, криогенді бактар орнату қажет. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА В КОМПЛЕКСНЫХ ОКСИДАХ 

 

Гамов П.А., Рощин В.Е., Салихов С.П. 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

 

Металлургия является одной из самых энерго- и ресурсозатратных, экологически опасных отраслей 

промышленности. На каждую тонну выплавляемой стали расходуется примерно 3 т материалов, образуется 

примерно 2 т отходов. Поскольку мировой объѐм производства стали приближается к 2 млрд. т/год, то объѐм 

перерабатываемых природных материалов составляет около 6 млрд. т/год,  из которых примерно 4 млрд. т 

превращаются в отходы. Человечество платит непомерно высокую цену за удовольствие ездить на поездах и 

автомобилях, летать на самолетах, пользоваться другими металлоѐмкими сооружениями, машинами и 

изделиями. Но альтернативы этому пока нет. 

 В концепции устойчивого развития, принятой в 1992 году международной конференцией ООН, 

обращается внимание всех стран на необходимость разработки национальной стратегии комплексного 

использования сырья с полнотой извлечения ценных компонентов, определяемой современным состоянием 

науки и техники, в процессах, не допускающих выбросов загрязнений в окружающую среду и естественно 

вписывающихся в кругооборот вещества в природе. Используемые в металлургии научные положения и 

базирующиеся на них производственные технологии пока весьма далеки от решения этих задач. 

В ЮУрГУ на основе современных представлений молекулярной физики, физики металлов и физики 

твѐрдого тела о несовершенных кристаллах, разработана электронная теория восстановления металлов. В еѐ 

основе лежат процессы перераспределения электронов между ионами в кристаллических решѐтках оксидов и 

металлов, с учетом образования дефектов кристаллической решѐтки оксидов – ионных вакансий.  

Теория с единых позиций описывает экспериментальные результаты восстановления металлов твѐрдым 

углеродом и другими конденсированными восстановителями, газообразными монооксидом углерода, 

водородом и углеводородами с образованием оболочки металла на поверхности кусков богатых руд, 

выделением металла в объѐме кусков комплексных и бедных руд, с образованием и испарением субоксидов. 

Она не отрицает обоснованности положений существующих технологий извлечения металлов из руд. Однако 

более тонкое понимание сути процессов позволяет расширить существующие технологические возможности, 

например, путѐм селективного извлечения железа без плавления комплексной руды, следовательно, без 

получения чугуна и шлака, но с получением чистого железа и концентрата оксидов невосстанавливаемых 

металлов – магния, титана, хрома, ванадия и других. Это касается, в первую очередь, извлечения металлов из 

трудно перерабатываемых или неперерабатываемых доменным процессом комплексных руд, например 

сидеритовых, титаномагнетитовых и ильменитовых, а также техногенных отходов – красных шламов, 

медеплавильных шлаков и шламов, шлаков никелевого производства и тому подобных. Определены 

технологические параметры получения чистого первородного железа из комплексных и бедных руд, а также 

извлечения железа из техногенных отходов с использованием в качестве восстановителя низкосортного  

энергетического угля.  

Безотходная технология пирометаллургической переработки кусковых комплексных железосодержащих 

руд с извлечением не только железа, но и других ценных компонентов без глубокой подготовки рудного сырья, 

использования кокса, производства агломерата, окатышей или брикетов,  позволяющая получать чистое 

первородное железо и концентраты ценных оксидов в уже разработанных, изготавливаемых и используемых в 

промышленных масштабах агрегатах в полной мере отвечает всем современным требованиям, соответствует 

уровню науки и техники ХХI века.  

 

АВТОӚЗІАУДАРҒЫШТАРЫНЫҢ ЭЛЕКТРЛІК ТРАНСМИССИЯСЫНЫҢ  

СЕНІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ  

 

Алиев Ж.А., Кабикенов С.Ж., Жаркенов Н.Б., Есбосынов К.Т., Кеңес Е.А. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

Ҥлкен жҥкті автокӛліктің электрлік трансмиссиясы кҥрделі автоматтандырылған жҥйе болып табылады. 

Ол жылу қозғалтқышымен айнала алатын тартқыш генератордан, параллельді қосылған екі тартқыш электр 

қозғалтқыштарынан, орнатылынған алдыңғы мотор-дӛңгелектерден, қосымша электрлік машиналардан, 

басқару мен ретке келтірудің электрлік аппараттарынан, электрлік сызбамен байланысқан бақылау 

қҧрылғыларынан тҧрады. 

Электрлік трансмиссиялар қайтадан қалыпқа келтірілетін жҥйелер қатарына жатады. Қалыпқа 

келтірілетін жҥйенің сенімділік критерийлерін алу мақсатында моделдеу әдісімен жҥйенің жҧмыс режимдері 

мен элементтері арасындағы логикалық байланыстарды, қҧрылымды есепке алатын статистикалық моделін 

қҧру қажет. 

Жҥйенің моделін қҧру кезінде келесі бастапқы айқындауыштарды қабылданады: 

1. Сенімділікті есептеудің қҧрылымдық блок-сызбасына кіретін элементтер дәйекті тҥрде байланысқан. 
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2. Жҥйенің немесе элементтің істен шығуы тәуелсіз және кездейсоқ оқиға болып табылады. 

3. Жҥйенің істе шығуы деп ӛзінің соңынан жҥйе жҧмысының жартылай немесе толығымен бҧзылуына 

алып келетін кез келген элементтің қатардан шығуы қабылданады. 

4. Әр элементтің істен шығулар (тоқтап қалу) арасында уақытты ҥлестірудің ӛз заңдары болады. 

5. Жҥйені қалыпқа келтіру уақыты – ақырғы. Қалыпқа келтіру уақытын ҥлестіру заңын бірінші 

жуықтауда барлық элементтер ҥшін экспонентті тҥрде қабылдау. 

6. Қалыпқа келтіру уақытының жҥйенің жҧмыс уақытына қатынасын: 

 

с

в

Т

T


        (1) 

 

сипаттайтын профилактика (жарамсыздық) коэффициентін 0,01; 0,1; 0,5; 1,0; ∞ тең деп қабылдау. 

7. Элементтердің дәйекті тҥрде байланысуымен жҥйе жҧмысының кездейсоқ уақыты стохастикалық 

алгоритмнің негізінде анықталынады: 

 

Те=minTi        (2)  

 

мҧндағы i = 1, 2 ... n; n – сенімділікті есептеу кезінде қабылданған қҧрылымдық блок-сызбаның элементтерінің 

саны. 

Жҥйенің моделі және жҥйенің қҧрылымдық блок-сызбасы оның жеке элементтерінің арасындағы 

қҧрылымдық-логикалық байланыстарды бейнелейді, олардың сенімділікті қамтамасыз ету кезіндегі рӛлі мен 

тағайындалуын есепке алады. 

Сенімділіктің сандық сипаттамаларын талдаудың келесі жорамалдардағы әдіснамасы қабылданады: 

1. Тек негізгі (t) тәуелділіктер ғана қарастырылады, яғни тек кездейсоқ істен шығулар ғана есепке 

алынады. 

2. Алдын ала салыстырмалы есептеулер ҥшін кездейсоқ істен шығуларды ҥлестірудің экспонентті заңы 

қабылданды. 

3. Сенімділіктің жеке элементтерінің істен шығу қарқындылықтары туралы мәліметтер әдебиет 

деректері бойынша қабылданады. 

4. Қалыпқа келтіру қарқындылығы жайлы деректер жоқ, себебі мҧндай талдау қазіргі уақытқа дейін 

жҥргізілмеген. 

5. Профилактикалық жӛндеу жҧмыстары есепке алынбаған. 

6. Кӛрсетілген трансмиссия жҥйелерінің әрқайсысының және автомобильдің тек бірінші реттік 

қоданылуы ғана, яғни кҥрделі жӛндеу жҧмыстарына дейінгі қолданылыстар қарастырылады. 

 

Апирорлы тҥрдегі есептеу әдіснамасы келесі кезеңдерден тҧрады: 

1. Қарастырылып отырған электр жетегінің жҥйесінің сенімділігінің қҧрылымдық сызбасын анықтау. 

Сенімділік элементтерінің байланысы тізбекті деп есептейміз, яғни кез келген элементтің қатардан шығуы 

барлық жҥйенің істен шығуына алып келеді. Жҥйенің сенімділігінің барлық элементтеріне сипаттама қҧраймыз. 

2. Келтірілген әдебиет деректері бойынша, істен шығу қарқындылықтарының сенімділігіне ҧқсас әр 

элементке сәйкес келетін ҧқсастық коэффициенттері элементтің ҥздіксіз жҧмыс істеуі кезінде зертханалық 

шарттарда алынатын болады. 

Элементтің сӛндірілген кездегі істен шығу қарқындылығын қабылдаймыз:  

ос = 0,1*io      (2) 

3. Қайтадан қосылатын қҧрылғылар мен реле ҥшін істен шығу қарқындылығының қосымша шамасын 

қабылдаймыз. 

4. Жҥйе жҧмысын талдау жолымен сенімділіктің әр элементі ҥшін tp жҧмыстың ықтималдылығы кӛбірек 

уақытты және тәулік ішіндегі жҧмыс істемей тҧрған жағдай уақытын tс орнатамыз. 

5. Жҥктеме коэффициентін есептейміз, ол келесі тҥрде анықталынады: 

 

ном

p

н
I

I
К 

      (3) 

 

6. Келесі формулалар бойынша сәйкес графиктарды есепке ала отырып, жҧмыстың нақты шарттары ҥшін 

істен шығу қарқындылығын анықтаймыз: 

а) ауыстырып қосатын қҧрылғылардан басқа, сенімділіктің барлық элементтері ҥшін: 

 

i=ai*i0       (4) 

 

 

6) ауыстырыпқосатын аппаратура ҥшін: 
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i=i0+qn      (5) 

 

мҧндағы ai – қоршаған орта мен электрлік жҥктеменің әсер етуін есепке алатын тҥзету коэффициенті; q – 

сағаттағы ауыстырулар саны. 

7. Ауыстырып қосатын қҧрылғылардан басқа, сенімділіктің барлық элементтері ҥшін тоқтап тҧру мен 

жҧмысты есепке алып, тәулік ішіндегі істен шығу қарқындылығын анықтаймыз да, келесіні аламыз: 

 

24

***0 cосpii

k

tta 



        (6) 

 

8. Ауыстырып қосатын қҧрылғылар ҥшін тоқтап тҧру мен ауыстырулар санын есепке ала отырып тәулік 

ішіндегі істен шығу қарқындылығын анықтап, келесі формуланы аламыз: 
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k

ttqtta 






     (7) 

 

9. Сенімділікті есептеудің бірдей элементтерінің санын біле отырып, аттары бірдей элементтер топтары 

ҥшін істен шығу қарқындылығын есептейміз (nк * к). 

10. Жеке топтардың істен шығу қарқындылығының соммасы ретінде автоматтандырылған электр 

жетегінің жҥйесінің істен шығудың жиынтық қарқындылығын анықтаймыз да, келесі формуланы аламыз: 

 


n

kkc n
1

*       (8) 

11. Жоғарыда келтірілген есептеу жҧмыстың бағдарламаланған шарттарына сәйкес келетіндігін, яғни 

нақты шарттарда жҥйе қоршаған ортаның циклдік температурасының ӛзгеруі, вибрацияның,   шайқалудың, 

соққының, ылғалдылықтың әсер етуі кезінде жҧмыс істейтіндігін ескере отырып, тексеру коэффициентін 

еңгіземіз Кп= 25. 

Бҧл кезде алатынымыз: 

 

с=25’с       (9) 

 

12. Автоматты электржетегінің  атғарым жҧмыс кӛлемінің тоқтауын анықтау ҥшін: 

 

сагат
I

Т
с

0
      (10)  

 

13. Берілген уақыт кезінде ҥзіліссіз жҧмыс істеу ықтималдылығын орнатамыз. 1.000 сағ. және 5.000 сағ. 

екі есептік мерзімдерін қабылдаймыз. 5.000 сағ. мерзімі шамамен жҥйенің кҥрделі жӛндеу жҧмыстарына 

дейінгі жҧмысына сәйкес келеді. Ҥлестірудің экспонентті заңын қабылдағандықтан, ҥзіліссіз жҧмыстың 

ықтималдылығы келесі формуламен анықталынады: 

 

 

P(t)=-expc*t      (11) 

 

14. Жҥйе жҧмысының әртҥрлі периодтарына арналған Р(t) тәуелділік графигін қҧрамыз. 

15. Қалыпқа келтіру уақытын анықтаймыз және келесі формуламен Кг дайындық коэффициентін 

есептейміз  

 

в

г
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0

0
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      (12)  

Трансмиссияның жоғарыда кӛрсетілген сызбасы мен әртҥрлі аппаратура ҥшін істен шығу 

қарқындылығын анықтауды ӛткіземіз. Бҧл ретте істен шығу қарқындылықтарының кестеленген мәндері 

қандай-да бір минималды және максималды мәндер ҥшін берілетіндігін ескере отырып, есептеуді шекті мәндер 

ҥшін орындаймыз. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ 

КАРЬЕРНЫХ ВТОСАМОСВАЛОВ 

 

Кабикенов С.Ж., Жаркенов Н.Б., Есбосынов К.Т. 

Карагандинский государственный технический университет 

 

Надежность функционирования логистической цепи в значительной мере определяется надежностью 

работы карьерного транспорта как элемента логистической системы. Поддержание высокого уровня 

надежности, снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт карьерного транспорта должно 

обеспечиваться эффективным функционированием системы организации ТО и ремонта. Совершенствование 

организационных форм и систем управления техническим обслуживанием и ремонтом карьерных автосамосвал 

на основе современных информационных технологий и моделирования позволяет сократить затраты на ТО и 

ремонт и тем самым снизить себестоимость транспортных услуг. 

Основные компоненты, из которых формируются стратегии управления ТО и ремонтом подвижного 

состава ГТЦ, образуют, на наш взгляд, три больших блока - информационный, модельный и расчетно-

технологический. 

Первый блок - информационный - представляет собой специализированную базу данных, 

объединяющую информацию о ТО и ремонте подвижного состава, эксплуатационных материалах, 

номенклатуре ремонтно-восстановительных и профилактических воздействий, деталях, лимитирующих 

надежность узлов и агрегатов (ДЛН) и сопряженных с ними. 

В этой же или связанной с ней базе собираются и обобщаются в статистические формы информация о 

наработках до предельного состояния деталей и материалов либо о параметрах, характеризующих изменение их 

технического состояния в зависимости от пробега автомобиля (например, кривые износа и т.д.). Второй блок 

объединяет модели расчета трех уровней – периодичности ТО, наработок до проведения предупредительных 

ремонтов (сопутствующего и узлового) и наработок до капитальных ремонтов и списания. Это позволяет в 

зависимости от имеющейся информации выбирать ту или иную (или несколько) расчетную модель. В этом 

блоке отражается сложный характер взаимодействия различных уровней ремонтно-профилактических 

воздействий. В частности, периодичность технических обслуживании (1-й уровень) определяет периодичность 

сопутствующего ремонта (2-й уровень) и непосредственно влияет на наработку до узлового ремонта, которая в 

свою очередь связана с наработками до КР и списания агрегатов. В целом этот блок можно представить в виде 

базы специализированных приложений для решения задач моделирования ремонтно-профилактических 

стратегий. 

Третий блок представляет собой специализированную базу приложений, реализующих 

непосредственные процедуры формирования ремонтно-профилактических стратегий. Расчеты выполняются на 

основе результатов моделирования путем корректировок и согласования наработок с оценкой финальных 

показателей для конкретных стратегий. Предполагается возможность реализации как прямого, так и обратного 

алгоритма формирования стратегий управления, а также итерационного поиска глобально-оптимальной 

стратегии при достаточности информации. 

Содержание первого блока зависит от объективных условий эксплуатации подвижного состава и 

используемых моделей расчета; во втором блоке, в свою очередь, результаты моделирования определяют 

процедуру формирования стратегий управления ТО и ремонтом подвижного состава. Поэтому, на наш взгляд, 

модели второго уровня являются центральным звеном системы, формирующей стратегию управления ТО и 

ремонтом подвижного состава. Остановимся коротко на содержании данных моделей. 

Практически все применяемые на практике модели определения оптимальной периодичности 

профилактических операций можно разделить на две большие группы: детерминированные (экономические и 

технико-экономические) и вероятностные, или экономико-вероятностные. При общей концептуальной и 

алгоритмической схожести модели определения оптимальной периодичности ТО и модели оптимальной 

периодичности предупредительных ремонтов имеют отличительные особенности, касающиеся прежде всего 

описания ограничений и допущений. Эти особенности могут выражаться в виде так называемых стратегий 

управления ТО и ТР. 

Детерминированные модели определения периодичности ТО с экономическим критерием оптимальности 

в виде суммарных затрат на ТО и ТР за эксплуатационный цикл строятся на основе известной из теории 

управления запасами модели Уилсона. В качестве альтернатив выступают общее количество обслуживании ТО 

и ремонтов Nр за эксплуатационный цикл. Очевидно, что при увеличении периодичности ТО количество 

пропускаемых (т.е. не предупреждаемых операциями ТО) отказов будет возрастать. Общие затраты на 

конечном пробеге 𝐿 с периодичностью обслуживании 𝐿то и при средней наработке на отказ 𝐿отк=𝑋𝐿то 

определяется по формуле: 
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𝑆 = 𝑆р + 𝑆то = Ср∙𝐿𝑋𝐿то + 𝐶то 𝐿то     (1) 

 

где,  𝑁то = 𝐿𝐿то и 𝑁р = 𝐿𝑋(𝐿то); 

Ср; Сто− средняя ремонта и ТО соответственно. 

 

Оптимальная периодичность ТО находится приравниванием нулю производной от (1.1) по 𝐿то. Полагая 

Ср и Сто фиксированными и независящими от 𝐿то, получим 

 

𝑋𝐿то´×𝑑𝑋𝐿то-2 +1𝐿то-2 = 0,      (2) 

где, 𝑑 = 𝐶р/𝐶то 

 

Ключевым моментом в решении задачи является определение зависимости 𝑋 𝐿то. Обычно пользуются 

экспериментальными оценками, полученными в результате обобщения данных наблюдений за 

эксплуатационной надежностью АТС с различным режимом обслуживания. Причем от условий эксплуатации и 

типа АТС зависят не только численные значения параметров, но и вид зависимости 𝑋𝐿то. 

Рассмотрим детерминированные модели определения оптимальной периодичности узловых ремонтов, 

использующих в качестве критерия минимум суммарных эксплуатационных затрат или максимум пробега до 

КР. Под суммарными затратами понимаются все эксплуатационные издержки за установленную наработку. 

Главное условие применения моделей - возрастающий характер интенсивности эксплуатационных затрат. 

Модель А с предельным состоянием по уровню затрат. Максимизирует пробег до КР (или 

межремонтный) при наличии ресурсного ограничения на этом пробеге (т.е. ограничения на суммарные 

расходы, связанные с приобретением и эксплуатацией объекта (автомобиля или агрегата) на этом пробеге 𝑆п). 

Имеем классическую задачу оптимизации при наличии ограничений типа равенство и неравенства: 

целевая функция: 

 
𝐿𝑛+1→𝑚𝑎𝑥      (3) 

 

при ограничениях: 

 
𝑆0 + 𝑛∙𝑆р + 𝑆э𝐿i + 1−𝐿i∙𝛽i = 𝑆п, 𝑛i = 0, 𝐿i > 0, 𝐿i +1 > 𝐿i, 𝑛 ≥ 0 с 𝐿0 = 0 и 𝛽0 = 1 

 

Определению при известном 𝑆п подлежат 𝑛 и 𝐿i, 𝑖 = 0,1,...,𝑛. 

В модели приняты следующие допущения: 

– стоимости 𝑆p всех 𝑛 ремонтов одинаковы; 

– известна зависимость эксплуатационных расходов от пробега 𝑆э 𝐿; 

– интенсивность эксплуатационных расходов возрастающая; 

– после проведения предупредительных ремонтов происходит регенерация зависимости 𝑆э 𝐿 с 

поправочными коэффициентами р - значения которых известны; 

– при КР происходит восстановление объекта в первоначальное состояние. 

 

Модель Б с предельным состоянием по наработке и одинаковой стоимостью ремонтов. Минимизируются 

суммарные эксплуатационные затраты на заданном пробеге до КР (или межремонтном) 𝐿пр. 

Имеем задачу минимизации издержек при наличии ограничений: 

целевая функция: 

 
𝑆0 + 𝑛∙𝑆р + 𝑆э𝐿i + 1 − 𝐿i∙𝛽i→𝑚𝑖𝑛, 𝑛i=0     (4) 

 

𝐿𝑛 + 1 = 𝐿пр, 𝐿i > 0, 𝐿i + 1 > 𝐿i, 𝑛 ≥ 0 с 𝐿0 = 0 и 𝛽 = 1 

 

Определению, так же как и в предыдущем варианте модели, при тех же самых допущениях, подлежат 𝑛 и 

𝐿i, 𝑖 = 0, 1,...,𝑛. 

Модель В с предельным состоянием по наработке и разной стоимостью ремонтов. Эта модель является 

обобщением предыдущего варианта на случай с разными видами предупредительных ремонтов на 

установленной наработке. Она позволяет определять количество и время (наработки) проведения нескольких 

разнотипных, отличающихся затратами предупредительных ремонтов. 

Поскольку существует некоторое конечное количество вариантов предупредительного ремонта объекта 

𝑛 с разными стоимостями 𝑆pi, 𝑖 = 1, 2,...,𝑛, то возникает задача выбора некоторого набора 𝑘 ремонтов из 𝑛 для 

назначения стратегии с минимальными суммарными издержками. Под стратегией здесь понимается выборка из 

𝑘 ремонтов, выполняемых в моменты 𝐿i, 𝑖 = 1, ..,, 𝑘. В этом случае необходимо просчитать все возможные 

комбинации ремонтов в стратегии. Оптимизация осуществляется по нижней границе суммарных издержек: 

 
𝑆0 + 𝑆 + 𝑆э𝐿i + 1 − 𝐿i𝑘i = 0∙𝛽i 𝑘i = 0 →𝑚𝑖𝑛,    (5) 
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при ограничениях: 

 
𝐿𝑘+1=𝐿пр, 𝐿𝑖>0, 𝐿𝑖+1>𝐿𝑖, 𝑛≥𝑘≥0 с 𝐿0=0, 𝑆p0=0 и 𝛽0=1. 

 

Определению, при перечисленных ранее допущениях, подлежат 𝑘 включаемых в стратегию ремонтов 

стоимостью 𝑆𝑝𝑖 𝑖 = 0,1…𝑘 из конечного множества возможных ремонтов  и моменты их проведения 𝐿i, 𝑖 = 0, 

..,, 𝑘. Вид ремонта (его содержание) определяется по включенной в стратегию соответствующей стоимости 𝑆𝑝𝑖 

из множества 𝑆𝑝𝑖 𝑛. 

Рассмотренные выше детерминированные модели определения периодичности ТО основаны на 

использовании зависимости эксплуатационных затрат от пробега, интегрирующей в себе надежные 

характеристики объекта. Сами затраты зависят от количества ремонтов за пробег между ТО, определяемого 

случайной величиной наработки до отказа. Следовательно, количество ремонтов и затраты также случайны, т.е. 

имеют вероятностную природу. Если эксплуатационные затраты разложить на составляющие, выражаемые 

через характеристики надежности, получим класс вероятностных моделей для определения периодичности 

профилактических мероприятий. 

Рассмотрим некоторые из вероятностных моделей определения оптимальной периодичности ТО по 

минимуму суммарных эксплуатационных затрат. 

Модель 1. Определяет периодичность ТО по интенсивности отказов. В качестве допущена, полагается, 

что периодичность Lто определяется на некоторой конечной наработке Lк и при проведении ТО обеспечивается 

полное восстановление надежных свойств объекта. 

Модель 2. Определяет периодичность ТО по условной плотности распределения наработок до отказа. 

Модель 3. Определяет вероятный спрос на ремонты с мгновенным восстановлением. Оптимальное 

количество ремонтных воздействий, определенное минимизацией суммарных затрат на заданной наработке Lя c 

учетом рисков пропуска отказов и выполнения лишних ТО, приравнивается к количеству ТО на указанном 

пробеге. Это модель в своей основе схожа с известными их теории управления запасами моделями управления 

при вероятном спросе. Минимизируются суммарные издержки за пробег Lк, которые определяются затратами 

на плановый ремонт Sр, профилактику Sто и незапланированный аварийный ремонт Sш, рассматриваемый как 

штраф за пропуск отказа, определяется по формуле 3.6: 

 

S = Sр + Sто + Sш (минимальный)     (6) 

 

В основу вероятностных моделей определения наработки до предупредительного ремонта положена идея 

минимизации средневзвешенных затрат на ремонт. В качестве весовых коэффициентов для двух альтернатив – 

аварийного ремонта, вызванного линейным отказом, и предупредительного (или технологического) ремонта, - 

используются соответственно риск пропуска линейного отказа. 

Количество стратегий управления ремонтом на практике возрастает в случае агрегирования ряда 

операций при текущем и предупредительном ремонте. Агрегирование операций ремонта проводится в ходе 

узлового ремонта. Узловыми ремонтом называется ремонт комплексов. Модели агрегирования операции при 

текущим и предупредительном ремонтах детально проанализированы в работе. Важным моментом в разработке 

стратегий управления и обслуживания и ремонтом подвижного состава является определение ресурсных 

характеристик автомобилей и их агрегатов, к которым относятся пробеги до капитального ремонта и до 

списания. 

Автомобильный агрегат можно рассматривать как последовательную систему, состоящую из n 

критических по надежности деталей, для которой случайная наработка до отказа агрегата будет определятся 

минимальной из случайных наработок ДКН (модель слабейшего звена). 

К ресурсным характеристикам автомобиля, как уже отмечалось, относятся наработки до капитального 

ремонта Lкр, и списания Lсп связанные отношением Lсп = Lкр + Lм, где Lм – наработка от КР до списания, 

называемая иногда межремонтной. Будем рассматривать именно такую стратегию, поскольку она более общая 

по сравнению со стратегией без КР автомобиля. 

Сумма наработок Lкр и Lм определяет жизненный цикл автомобиля, после завершения которого он 

заменяется на новый. Если рассматривать процесс смены автомобилей на некотором достаточно большом 

пробеге Lпр >> Lсп то можно говорить о периодичности замены. 

Поскольку при КР не обеспечивается полное восстановление автомобиля, то справедливо будет после 

замена переменной Lсп = Lкр + Lм представить затраты в виде составляющих до ремонтного и послеремонтного 

этапов. 

Положим, что эксплуатационные затраты пропорциональны затратам на запасные части, а затраты в 

послеремонтный период пропорциональны до ремонтным. 

Важным моментом в определений Lкр и Lм является построение моделей затрат на ТО и ТР автомобилей, 

которые подробно рассмотрены в работе. В целом все модели определения наработок до проведения ремонтно-

профилактических воздействий можно классифицировать следующим образом. 

По типу применяемого критерия оптимизации: технические, экономические, технико-экономические. 

По способу (алгоритму) вычислении критерия: детерминированные, вероятностные. 
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По способу существования стратегий: на ограниченном интервале наработки (времени); без ограничения 

на наработку (время). 

По размерности: простые (одномерные), двухмерные (затраты-наработки, доход-затраты, параметры-

наработка и т.п.). 

Многомерные (доход – затраты – наработка). 

Тип модели определяет характер информационной базы, положенные в ее основу. Если основные 

факторы или параметры в модели представляют собой технические или технико-эксплуатационные величины, 

то такая модель может быть названа технической, а соответствующие критериальное управление, или критерий 

- техническим. 
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Before using the warm up activities, it is necessary to know the method of using and involving it in the English 

lesson process. Warm up is an effective way to help the students begin to think in English and to review previously 

introduced material. Different types of warm ups help provide variety and interest in the lesson. Some important aspects 

to be considered for the warm up development are the classroom conditions and the clarity of the activity rules, 

particularly if they are games or competitions to avoid confusion among students. That means we have to explain the 

procedure carefully before starting, to have all the materials ready, to encourage students to participate and to motivate 

them by means of examples or guides. It is also important to remark that no matter how simple warm up activities can 

be, they should be well prepared. In addition, we need to examine the connection for the later activities so that we, as 

teachers, can take advantage of them to develop our lessons. For example, to prepare the warm up related to the use of a 

Bingo in the topic Daily activities and their frequency, the teacher only had to think about the sentences the students 

must include in the bingo and the right order to develop the activity. Consequently, it did not demand a lot of time to 

prepare or complicated materials to be implemented [1]. 

Warm-up activities deserve more attention than they usually receive, in fact these are very important for the 

following reasons: 

Warm Ups sets the tone of the lesson. For example, students may find the topic very difficult or confusing and 

can prove discouraging. Fun activity will raise energy level 

Warm Ups get students to begin thinking and focusing in English. It may have been a few days, a week, or even 

longer since they last used English. A little time here will improve receptivity later. 

Warm Ups provide a transition into the topic. An activity at the start of the lesson activates pre-existing 

knowledge on a subject, and may even get students to use (or consider) some of the ideas, vocabulary, or even grammar 

important to the lesson. 

Warm Ups allow the teacher important opportunities to assess character and ability. After all, some students 

work well together, and others don't. Some students have good days, and others bad. During the initial activity, the 

teacher can determine who will form the best groups for subsequent activities [2]. 

Games and activities are effective… 

To reinforce newly acquired information 

To aid retention because pupils tend to remember things they enjoy doing 

To review material in the days, weeks or months after it has been taught 

To increase attentiveness and make pupils more receptive to further learning 

To provide motivation because they take the drudgery out of learning 

As a reward to encourage pupils to cooperate and learn from each other 

For rectifying pupils` errors; games help prevent the errors from becoming deeply rooted in a pupil`s memory 

To relax after a quiz or other energy-intensive exercise because games can be fun [3,7]. 

There are grammar, vocabulary, phonetic, role-playing, spelling, communicative, educational, interactive. 

It is known that pupils get tired of learning and repeating grammar structures because it is boring for them. And 

efforts expended this way do not bring quick satisfaction. Grammar games can help make boring work more interesting 

and exciting. Most games can be used as training exercises during both primary and further consolidation.  

Phonetic games are meant to correct pronunciation skills at the stage of verbal skills. 

The main purpose of spelling games is mastering spelling vocabulary study. Spelling games promote the 

formation and development of speech and pronunciation skills.  

The main goal of communicative games is to develop speech. Communication games for English class also can 

overcome the psychological barrier of fear to speak a foreign language. 

Role playing can help reveal the creative abilities of children. Role-playing helps students get rid of the 

embarrassment and speak a foreign language more freely [4,10].  

Games I use at my lessons 

―Bingo‖ is a vocabulary game. You may make cards for this game with an vocabulary you want the children 

learn. For example: Animals. Each pupil gets a card with pictures of animals and some chips (fiska). The teacher has a 
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small bag with the pieces of paper the names of these animals written. Teacher gets a card out of the bag and reads a 

word written on it. The pupil who has this animal on his bingo card covers the picture with a chip. The winner is the 

pupil who covers all the animals on his bingo card first. 

1. The teacher explains the rules of the game sketching grids on the board. 

 
 

2. The students write the word BINGO above the grid and colour the square in the middle 

 
 

3. The students write their choice of numbers into the grid. 

first column (here letter B: choose numbers from 1-20) 

second column (here letter I: 21-40) 

third column (here letter N: 41-60) 

fourth column (here letter G: 61-80) 

fifth column (here letter O: 81-100) 

The students can mix the numbers in the columns. You can see an example on the right. 

Grid for quizmaster 

 
 Puzzles is a game where pupils build a word from the parts of the words. You may play these game using 

sentences of proverbs. 

Double-Puzzle 
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A double puzzle is a puzzle where students first need to unscramble clue words, then use letters from those clue 

words to decode the final word/phrase. The letters for the final phrase can be numbered, making the Double Puzzle 

slightly easier to solve. 

Word Search 

 
Word Search is a word game that consists of the letters of words placed in a grid, which usually has a rectangular 

or square shape. The objective of this puzzle is to find and mark all the words hidden inside the box. 

Crossword 

 
Probably the most popular of all, a crossword is a word puzzle that normally takes the form of a square or a 

rectangular grid of white and black shaded squares. The goal is to fill the white squares with letters, forming words or 

phrases, by solving clues which lead to the answers. 

―What is there in the box?‖ is an interesting game for younger learners. For these game you need a box and small 

toys. The teacher hides a toy in a box so that children do not see a hidden toy. Pupils must guess what there is in the box 

by asking the teacher questions until they guess the hidden toy. Playing this game pupils practice ―is this…?‖ or ―is 

there…?‖ questions. 
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―Yes/No‖ game is effective to develop pupils` speaking abilities. There are two steps. 

Pupils work in pairs. They ask and answer the questions using the cards with pictures. 

After getting the answers to the questions, they tell about each other. 

 
To play a ―Crocodile‖ game you need a dice and chips. Pupils roll the dice and move their chips according to the 

number of the dice. The winner is the pupil gets the finish first. 

 
―What is there in the shop?‖ is a role-playing, communicative game. Pupil acts a shop –keeper and other pupils 

are customers. These game is especially helpful when I want my pupils learn ―some/any‖ grammar structure. They ask 

and answer questions using this grammar structure. 

The task: going shopping along a typical British high street. Half the class have shopping lists and the other half 

own a shop. 

Before the class, copy and cut up the cards on worksheets A and B, so that there are an equal number of shoppers 

(worksheet A) and shop owners (B). The ideal number is five of each, you can duplicate the cards if your class is larger 

than 10. If you have less than 10, your learners won't be able to find everything on their lists, so warn them. 

Worksheet A (shoppers) 

Worksheet B (shopkeepers) 
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Procedure 

If you are practising language, review useful structures with the class first, e.g. 'I'm looking for a…', 'I wonder if 

you can help me, I…', 'How much is that?', etc. 

Hand out the cards to the students making sure there is an equal number of shopping lists and shops. 

Give the learners time to read their cards and ask you about any problem language. They also need to think about 

what they are going to say, and what language they will need. You can group the shoppers together and shop owners 

together to do this. 

Point out to the shop owners that they may need to decide how much their products cost before starting. 

Set up your classroom to represent a street, with each table being a shop if possible. Ask the learners who own a 

shop to prepare a card (folded piece of paper) saying what shop they own. 

Start the role-play. The shoppers need to find everything on their lists and complete their short task also. 

Monitor the activity for interesting language or for problems, which you can feedback afterwards. Try not to 

intervene too much at this stage. 

Keep the role-play going until enough shoppers have completed their tasks. 

Put the class into groups and ask them to explain how the shopping (and selling) went, and what problems they 

had. 

Feedback open class on any interesting language points. 

These cards can be exploited in any way, e.g. as practice after looking at interactional language or common 

vocabulary, as a spontaneous speaking exercise, or as a diagnostic for you to see what your learners know. You can 

review the language needed for the task before or after the role-play, depending on your aims. 

 
―Who wants to win a million?‖ is a favorite game of my pupils. It is a power point game. It includes grammar, 

speaking, vocabulary, writing and phonetic activities. This game is usually played as a consolidation or revision lesson. 

You may ask pupils to divide into two teams and play this game as a team game. 

 

 
 

Generally team games are more useful. They are competitive and children come loser with each other. With the 

feeling of coming first they often have a look at their books or notebooks before a game. Sometimes you should mix the 

groups during a game so they can play with different ones [5.17]. 

Using warm up activities is an effective way of helping students to begin the English class daily. In regards to 

this, we completely agree with Allwright who concluded, based on her own experience, that "with warm ups students 

paid closer attention, asked better questions and seemed a bit more excited than before". This author also claims that 
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"the proper presentation of warm ups will cause people to stop whatever they are doing or thinking and refocus their 

attention" an aspect that could be confirmed through the findings of this study [6,156]. 

Through the analysis of the findings gotten from the students' journals and teachers' field notes, we have come to 

the conclusion that the role of warm ups is one of being an attention injector for students. That facilitates their 

involvement in the class work by sharing answers, trying to participate, paying attention, giving the answers, 

encouraging to take part in the lesson, participating as volunteers, working on the exercises, drawing, and writing the 

exercises. We can promote students' involvement at the very beginning of the class by applying warm ups. And for 

warm ups to be effective they should be short, related to the topic, useful to continue later activities, interesting, and 

enjoyable. In doing so, we can prepare students to concentrate and to help them begin to think and focus their attention 

on the English class. 
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Listening plays an important role in language learning for several reasons. First, listening provides 

comprehensible input for the learner which is essential for learning to occur. Second, listeners need to interact with 

speakers to achieve understanding. Third, listening exercises help learners to focus on new forms of vocabulary and 

grammar. 

Many EFL learners find that they have difficulties in understanding natural spoken English delivered at normal 

speed. Therefore, practice of this skill is essential to improve students language development. Often, learners’ 

perceptions of their problems are incorrect and do not correspond to what actually happens. For example, some listeners 

might think that a spoken passage is difficult to understand because speakers speak too fast. In actual fact, it is more 

likely to be another feature which causes the difficulty, such as pronunciation, hesitation, pauses, or varied accents. 

The main goal of teaching a foreign language is to encourage children to use the target language in their life. It 

means developing their communicative skills, competency and culture. Therefore at the lessons of foreign languages the 

teachers should use some strategies which encourage students to be active participants of the lessons, to develop their 

communicative skills, to form their interest and motivation to study the language. Teaching English as a foreign 

language also means developing the student`s language abilities. Nowadays, to prepare Modern English Teachers in 

Primary schools, it`s one of the main aims among Teachers` Training colleges. We all know that teaching students to 

foreign languages is very difficult. And we must give them very huge information about foreign languages, to speak 

more in English, to use more videos etc. Students will be active participants with the computer, using technology as a 

―cognitive tool‖ [1; 5]. 

Teacher training should be concerned with two elements:  

1. Subject Knowledge – ensuring that the future teachers know and understand enough about what they are to 

teach to be able to teach it effectively; 

2. Subject Application – ensuring that the future teachers know and understand enough about how to teach what 

they are to teach to be able to do so effectively. 

Now, more about teaching in primary schools. The necessity of teaching foreign language to children with 

special needs is in the fact that they can successfully implement their human rights and become useful citizens of their 

country. Today they are included in regular classes and learn English at primary schools. Since the purpose of special 

needs is to compensate the lack of their intellectual activity, which enables large part of them after a period of 

correction successfully continue their education in regular mainstream/ inclusive secondary school environment, there is 

a need to pay attention to the particular structure of English lessons in primary school with special needs. Thus, the 

structure of the English language lesson for children of the inclusive classes in primary school must meet both the 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-07902008000200002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-07902008000200002
http://www.betterlanguageteaching.com/esl-activities/85-warmup-activities
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general requirements for the lesson in general and have special characteristics. The beginning of the lesson includes the 

following stage: organizational moment, the subject and the purpose of the lesson, speech exercises. It has two 

important functions: organizing students to work in the class and creating a foreign language atmosphere for the 

purpose of transferring students in foreign language activity. Due to the structure the main part of the lesson is depend 

on the type of the lesson. It can include such components as presentation of new material, training students in the use of 

the material in the colloquial speech, practice in speech activity, summarizing studied, testing and evaluation of 

knowledge and skills, correction of learning, combined lesson. When planning the introduction of new material it is 

important to determine the amount of material, the sequence of its presentation and the cost of time for explaining and 

training of the material. Children with special needs experience difficulties in fulfilling the instructions in the process of 

their activity. Teachers should help them to control their actions in the process of work, should teach children to 

compare the results with the sample and evaluate them. It is important to remember that the basis of self-regulation of 

children with special needs-self-control has not been formed. Control of speech skills and abilities can be done in two 

ways. The first is the current control, i.e one that is carried out directly during the lesson. It is necessary to take into 

account the increased excitability and instability of attention of the children requires the use of various forms of 

repetition individual and frontal interrogation, implementation of oral and written assignments and the use of different 

fairy-tells material and different types of competitions. The second type of control is performed on the stage of 

completion of a particular topic or period of study and entitled as thematic and final control. In this case the control can 

be a part of a lesson or a lesson has an evaluation function. The final part of a lesson or the end of the lesson should 

summarize what has been achieved in the classroom. Teaching in primary schools requires patience, creativity, 

communication and careful planning. Primary school students are quite young so you must keep their age in mind when 

setting up the classroom and planning activities. Lessons learned in primary school will be taken with your students as 

they progress to secondary school and beyond so it is important to create an environment in which it is easy to learn [2; 

134]. 

The primary teacher needs to acquire a sound knowledge of: 

•The sound system of the language – accurate pronunciation/intonation 

•The alphabet and the numbers 

•Personal language – yourself, your family, where you live 

•Descriptive language – people, animals, clothes, houses, town, weather, food and drink 

•Affective language - likes/dislikes, feelings, emotions, aches and pains, praise, terms of endearment 

•Classroom language - daily routine, greetings, instructions, teacher language for organising pupil activities, 

pupil language for asking for permission, for help, for solving problems 

•Language to cover activities from other curriculum areas such as maths, or physical education 

•Language needed to play games; to teach children poems, songs, tongue-twisters; 

to tell and act out with the children simple popular stories in the foreign language. 

Children will want to learn English and other new languages for several reasons, like the ability to perform better 

in school, increase in self-confidence and understanding the world and its cultures [3; 58]. 

Listening activity goes in three stages. In each stage there are some steps that should be followed: 

1. Pre-listening stage: 

Prepare pupils for the listening activity by: 

1-Introduce the topic of listening; say the title of the topic. 

2 - Activate pupils’ existing knowledge; lead discussion around the topic to elicit what pupils already know 

about the topic and what they need to know or what information they anticipate to listen to. 

3 - Build prior knowledge; provide appropriate background information about the speakers, the topic, concepts 

and vocabulary embedded in the text and motivate pupils’ interest to listen. 

4 - Define a purpose for the listening activity; ask a pre-question pupils think of its answer while listening or 

identify a task for pupils to complete during listening. 

2. During listening stage: 

Pupils listen to the text at least twice: 

1 - The first time allows pupils to answer the pre-question, get a general idea about the topic and verify the 

accuracy of their predictions. 

2 - The second time and subsequent times help pupils to derive the information they need to complete the tasks 

identified in pre-listening stage [4; 175]. 

Examples for some tasks to be done during listening: 

1 - Answering some questions on specific information in the listening text. 

2 - A map chart/graph pupils complete as they listen. 

3. Post-listening stage: 

Pupils act upon what they have heard to give evidence that they understood the text. 

Examples for some post-listening tasks: 

1 - Summarize the main ideas of the listening text either orally or in writing. 

2 - Write a composition based on the material acquired during listening. 

3 - Outline the material they listened to in writing using charts, diagrams, etc [5; 167] 

So listening should be looked upon not as an appendage, but as an integral part of the total package of learning, 

sometimes leading to and sometimes emerging from other work. Children are often more confident in themselves when 
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they learn English as a second language. Because they are learning new words, definitions and grammar rules, students 

feel a sense of accomplishment for their achievements. Once children understand the benefits of learning, they may 

become even more eager to study other languages in addition to English. 
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Nowadays the internet is the biggest world-wide communication network of computers. It has millions of 

smaller domestic, academic, business, and government networks, which together carry many different kinds of 

information. The term is sometimes abbreviated as "the net". The World Wide Web is one of its biggest services. It is 

used by a few billion people all over the world.The internet is used for many things, such as electronic mail, online chat, 

file transfer, learning a new language and the interlinked web pages and other documents of the World Wide Web. The 

internet can be very helpful in everyday life, so for example we can now what the weather will be tomorrow, at what 

time does the TV shows or series starts and we can check our health with the help of some gadgets that are connected to 

the internet. In recent years, increasingly raised the question of the application of new information technologies in 

school.it is not only new tools but also new forms and methods of teaching, new approach to the learning process 

[1;36]. The main purpose of learning English is the formation and development of communicative culture of pupils, 

training to practical mastering of the English language.The task of the teacher is to create conditions for every student to 

choose such training methods that would allow each student to show their activist, its ability to enhance cognitive 

activity of the student in the process of learning a foreign language. Modern pedagogical technologies such as teaching 

in cooperation, project method, using new informational technologies, Internet resources helps to find a new approach 

to teaching. Particularly effective teacher support having the use of Internet resources in teaching 

English.Communicating in the true language environment provided a global network, students find themselves in these 

situations [2;44]. 

Of paramount importance to understanding the transmission of content and expression of meaning that motivates 

the study of the structure and vocabulary of the English language, which serve this purpose.Thus, students attention is 

focused on using forms than on themselves, and learning grammar is carried out indirectly, in direct contact, except for 

pure study of grammatical rules.As an information system, the Internet offers its users a variety of information and 

resources. 

Talking about specific ways of  using the Internet in English language teaching, highlight the following as the 

most effective: 

1. The e-mail correspondence with peers, native speakers and learners of English as a foreign language in other 

countries. 

2. Participate in text and voice chats. 

3. Participation in international telecommunication projects (increase level of proficiency, the development of 

shared horizons, gaining a special, necessary for the performance of specific project knowledge) 

4. Participation in telecommunication contests, competitions, test (knowledge assessment, participation in other 

types of contest and competitions, receiving international certificates) 

5. The possibility of rapid and free publication of creative works of students (increasing the motivation for 

further development) 

6. Getting self-education on the competitions free or paid remote training, including training in leading British 

universities [3;54]. 

The Internet can help in teaching process very easy.This is easily proved by the favorite phrase of the English 

language, in any search engine such as Google or Yandex.How to navigate in a variety of materials? Find websites for 

teachers of English which will be useful for you. Yes, it takes a little time but in the future you'll save time by search of 

the necessary information. And one more thing - try to only use trusted resources with proven material that will no 

longer be based on incorrect rules and approval. Choose the sites for teachers of English language we are would like to 

mention the sites for teachers of English language that we are used or use now [4;23]. 
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englishtips.org - is a repository of useful information. Here you will find any book of any publisher, all sorts of 

reference books, books for reading and listening comprehension, crosswords, puzzles, thematic exercises and much 

more. 

Among the most interesting and useful from the point of view presented on these sites are the material resources 

of the British Embassy: 

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-resources.htm - online resources for teachers, 

including training materials, articles, discussions, and publications from leading authors. 

http://www.britishcouncil.org/learning-teaching.htm - resource in English, including lesson plans and 

assignments for practicing all kinds of language activities. 

Unlimited number of ready-made printable lessons, tasks, cards you find on the websites: 

esl-library.comand bbc.co.uk. These sites are valuable because they are constantly updated and supplemented, so 

you are always aware of everything new that occurs in the English language. 

tea4er.ru - The community of teachers of English. Forum for teachers, free materials, contests and quizzes, 

consultation with the author of textbooks, online courses for teachers. 

FSL.ru - a forum for teaching and learning English. 

ESL-galaxy.com - English as a Second Language Resource Planet. 

Learn English with British Council -games, history, job, listening, grammar exercises. 

English 101 Grammar (http://lessons.englishgrammar 101.com) - will help in preparation for the grammar 

lessons, in the preparation of tests and examinations. For each rule proposes a series of training exercises. 

Media Awareness Network (http://www.media-awareness.ca/english/teachers) - you can find a detailed 

development of the lessons with the phased policy of action, as well as materials for self-education and improving 

professional skills of the teacher. 

 As for the practical application of there is one of the popular websites among EFL teachers, which is called 

www.busyteacher.org.[5] It is a where teachers can find everything what they want and share their printable worksheets 

and lesson plans with colleagues for free. At the moment they have 103812 registered who contribute their free 

worksheets for other busy teachers.  

This worksheet is used when practicing Present Simple and Present Continuous.  

 

PRESENT SIMPLE VS PRESENT CONTINUOUS 

 

Choose the correct verb form. 

1 - I have / am having a great time on this holiday. 

2 - She's Italian- she comes / is coming from Pisa. 

3 - 'Are you enjoying / do you enjoy your meal?' 'Yes, it's very good.' 

4 - This term, I study / am studying Latin. 

5 - Do you come / are you coming to see us next month? 

6 - Let me know when you receive / are receiving this letter. 

7 - Water boils / is boiling at a hundred degrees. 

8 - I make / am making a lot of progress at the moment. 

9 - It worries / is worrying me a lot at the moment. 

10 - I get / am getting up at seven o'clock on weekdays. 

 

Fill in the spaces with the correct form of the verb in simple present tense or present continuous tense. 

 

Right now I (watch) _____________ a movie. I (watch) _______ a lot of movies.  

Rickie (be) _______ my friend. We (like) _______ to talk together. Right now we (talk) ______________ about 

school.  

The police officer (wear) ________ a badge and a gun to work every day.  

Jaime usually (eat) _______ cold cereal for breakfast, but today he (eat) _______ ________ oatmeal instead.  

Alison and I (study) _______ _______ for the exam. We (not, want) _______ ______________ to fail it!  

Jonas (sing) ________ in the band on Saturdays, and Veda (play) _______ the guitar.  

My uncle (live) _______ in Tennessee. I (live) _______ in North Carolina.  

My mom (cook) ______________ dinner tonight. (You, want) ____________  

_______ to eat with us?  

Tiffany and Mark (travel) ______________ to Spain. They will stay in Madrid.  

We (read) _______ the newspaper every morning. [6] 

To conclude, if teacher wants to create motivation and conditions for independent knowledge of students through 

the Internet, he must go through all the same stages, have an idea of what will have to face the student in the learning 

process, and for that he should be competent in these matters -to be able to work on the Internet, including links to 

Internet resources. 
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Modern children do not want to be distant from any innovations and technological solutions of the world around 

them. Today, teenage boys know the information technologies almost better than adults, which undoubtedly must show 

a diverse level of development of mankind. However, at the same time, one should not lose sight of the fact that, as 

before, one of the most progressive ways of introducing a teenage into the field of information flows, immersing in the 

processes of learning and knowing life, is play.  

Speaking about table games in the broad sense, it is worth to say that the mentality of the teenage implies the 

setting of various goals, and the main among them is still communication and gaining a certain authority among peers. 

In order to prevent various unforeseen situations in real life, a table game with its ability to design and translate possible 

variations in development can be applied not only as a social cognitive tool, but also as a supplement to any informal 

situation. At the same time, it is not necessary to mean only clearly defined psychological games under the table games 

that promote the realization of psychological unloading or correction of all sorts of stressful conditions in a teenage 

environment. The current situation in the world offers all those interested in teaching a foreign language  a wide range 

of table games that can not be defined as purely psychological, project, correctional, developmental, etc. The 

universality of such games is of great importance in view of the more extended range of functioning, and it is also an 

indispensable resource in working with pre-school children together with their parents. Such games gently and directly 

carry out psychological adaptation for all participants of the process, adjust them to a relaxed working rhythm. These 

types of activity cannot only be used in the English language classroom, but also in the unstressful family environment, 

which make flexible in application [1, 17].  

The English language teachers find it rather practical due to the fact that they demand a board game is a game 

that can be played indoors, with the help of an inventory placed on a regular or specially made table [2, 159]. In English 

FLT books, there are often two names distinguished - "table games" (games on the table) and "board games" (games on 

a special board). Some experts propose to refer to table games only those in which the main element of the game is the 

game board. Thus, such formats as card games, dominoes and even a number of games containing game boards, but 

using them simply as an auxiliary element, are excluded. In addition to special fields and maps in games, other 

attributes are often needed, for example: cubes (bones), player figures, and also chips that replace a variety of indicators 

- from money to the lives of the character. Table games can be classified according to different signs. We'll consider use 

of board games and its specifics that are often used in teaching English. 

Teacher while planning the lesson should take into consideration the difference of the English language and his 

native, so intercultural competence is first problem the student faces: those notions in English are not the same, like 

things, sayings and proverb. In this turn the board game “Football proverb” should be in store of a professional teacher. 

With the help of this game a teacher can make a passive learner active with less language barrier as the rules of football 

are transformed into a language game. 

The game practices communicative skills in commonly used English proverbs and intended for intermediate, 

upper intermediate and advanced levels. It requires the teacher to cut out the game resources, the balls or players and 

use as markers or the students can be involved into the process of preparation. 

Picture 1.  

An example of Proverb Board Game  
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How to play: 

1. The idea is for students to combine appropriate halves of the proverbs. The cue words in orange rectangles are 

the beginnings of proverbs. The white rectangle in the center has the endings of the proverbs. Every time the student 

moves into a space, they use read the ending of the proverb and try to find the beginning from the cue words to make a 

complete proverb. For example, ending = a gift horse in the mouth matches with don‖t look «and that combination 

gives an English proverb = Don‖t look a gift horse in the mouth [3]. 

 Don't look a gift horse  1) gets the bone. 

 A friend in need  2) less speed. 

 Don't put off until tomorrow  3) is worth two in the bus 

 The early bird  4) has a silver lining. 

 Where there is a will  5) catches the worm. 

 The patient dog  6) is a friend indeed. 

 Every cloud  7) there is always a way. 

 It is better to have loved and lost   8) what you can do today. 

 A disappointment  9) by its cover. 

 A bird in hand  10) in the mouth. 

 More haste  11) than never to have loved at all. 

 Don't judge a book  12) is a blessing. 

Picture 2.  

Penalty and  Warning 

 

 

 

 

 

  

 

2. If one team or player cannot make a correct combination, they cannot advance. 

The two teams or players would toss a coin to decide who starts first, or do Rocks, Paper and Scissors. The 

winner starts combining a cue word and a key word to make sentences. 

3. The other team or player must listen carefully to spot the mistakes. If there isn’t any mistake in the sentence, 

the player can keep his/her space. 

4. If there is a mistake the team or player gets a yellow card and move back one step. If no mistake they keep 

their captured space. The other team takes its turn to combine cue words and keys words to make sentences. Every 

successful sentence means they retain the space and prepare to advance. 

5. Both teams (players) keep advancing until they meet on one space. When they meet they do ROCKS, PAPER 

and SCISSORS. The team that looses the ROCKS, PAPER & SCISSORS guess, gets a red card and goes back to start. 

The winning side continues until they meet again. Every time they, meet they do rocks, paper, and scissors to see who 

gets a red card. The team that gets to the other team’s goal, wins. 

6. When players get to the centre, it is a FREE space so they can combine any proverb. 

7. If the teacher decides to continue, try different key words or swap sides after the first side wins. 

8. The teacher can adapt this game for his/her classes as he/she likes as well as modify or add rules. 

This game is a board game, but can also be played in a large class. Photocopy the game on an A3 or larger paper 

size, or project in on a projector if your class has one. Use blue tag to stick team players as they advanced. 
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- A proverbs lesson is not always easy to teach. So first do a matching exercise before playing the game. There is 

a prepared format of the exercise. However, the model of the game might be adjusted to the lesson topic [3]. 

The game has a number of non - controversial advantages. First, how and any game, it allows to involve students 

in in the language, increase the motivation to study 

language. The format of the game allows to check the necessary material, just by changing the column names. 

Knowing the complexity of students in education for example, interrogative you can build a game so that without them 

there will be no victory. In this way, a desperate situation is created - to win, remember the rule. " 

And the children, already carried away by the excitement of the game, themselves without noticing, open their 

own ability in a new way. Sometimes true complex sentences build weak nicks, who, inspired by one such victory, they 

begin to do everything better and better! At the same time, not only grammatical skills, but also directed students to 

creativity 
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Vocabulary is considered as an important element in language learning. In fact many students feel that 

vocabulary learning is boring since they have to memorize unfamiliar words and spelling without changing their 

learning habits, such as writing words on paper, learning by heart or learning passively through the teacher’s 

explanations. The communicative approach, then, encourages students to practice the target language using an infinite 

range of individual, pair and group work activities. One of these activities is learning through games since it is claimed 

that it can help students to learn and practice the vocabulary easily and effectively in an amusing classroom atmosphere. 

This chapter is an attempt to highlight a correlation between effective vocabulary learning and entertainment. We would 

like first to present vocabulary in EFL classes, steps of learning and some teaching strategies [1;71]. 

 Then we try to examine the use of language games as one technique of teaching vocabulary, shedding the light 

on games types, their use with beginners, the advantages of their use, when and how to use them with a clear picture on 

their influence in the four learning areas, their effectiveness in recalling information, finishing with examples of some 

useful language games. Definition of Vocabulary Since vocabulary is one element that links the four skills of speaking, 

listening, reading and writing all together, its definition relates to various views about its nature and its use. Vocabulary 

is the total number of words in a language. The Oxford dictionary defines vocabulary as the body of words used in a 

particular sphere and as the total number of words that make up a language [1;82]. In Longman Dictionary , vocabulary 

is defined as all the words that someone knows, learns or uses. Todd argues that there are four aspects of the word; the 

orthographic word has a space on both sides of it [1;43]. A morphological word considers the form only. A lexical word 

considers all the forms a word can take and which are clearly related by meaning. A semantic word considers the 

distinction between items that may be morphologically identical but differ in meaning. Vocabulary comes into oral and 

print forms; the former refers to words used and recognized in speaking and listening, and the latter denotes all words 

recognized in reading and writing. 

What are Games?One useful strategy to encourage language acquisition is using language games [2;88]. When 

using games in the classroom, it is beneficial for teachers to have a complete understanding of the definitions of games, 

which usually are defined as a form of play concerning rules, competition, and an element of fun. Teachers should also 

consider the advantages of games: the ability to capture students' attention; lower students' stress; and give students the 

chance for real communication. Lastly teachers need to assess how to use games appropriately in the classroom. It is 

important to choose an appropriate time and integrate them into the regular syllabus and curriculum. However, because 

of the limitations of the syllabus, games often cannot be used, as much as they should be. Therefore, it may be 

challenging for teachers to try to add some games in class in order to develop students' English proficiency of the target 

language. 

Some teachers think that language games are a waste of time and prefer not to use them in classroom since 

games sometimes have been considered only for its one element that is fun. In fact, games can provide EFL and ESL 

http://www.esl-galaxy.com/boardgames/proverbsboardgame.pdf
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students more than that. Among several strategies used to improve students' proficiency such as visual aids, CALL 

(Computer Assisted Language Learning), drama, role-play, and so on, games are another useful strategy to promote 

students' language proficiency. This paper aims to give a clear understanding of what games are and why and how 

games are used in the classroom.  

Language games are not activities mainly aimed to break the ice between students or to kill time. Byrne  gave the 

definition to games as a form of play governed by rules"[3;74]. They should be enjoyed and fun. They are not just a 

diversion, a break from routine activities, but a way of getting the learner to use the language in the course of the game. 

Similarly, Jill Hadfield defined games as "an activity with rules, a goal and an element of fun."  

Therefore, games involve many factors: rules, competition, relaxation, and learning, in particular. The main 

focus of using game in class is to help students learn and have fun. However, to use games in classrooms, it is equally 

important that before playing the rules of the games are clearly explained and well understood by the students. There 

should be only a few, well-explained rules. Demonstrations also can be very helpful because it can help students 

understand the game and help them follow the rules. Otherwise, they will misunderstand the purpose of the game and 

they may not get the benefits they should from the game. For example, if students do not understand the rules of the 

games called "Dictation Game" and just write without following the instructions, then it is just an exercise in copying, 

and it doesn't help students with accuracy, pronunciation, or spelling at all.  

In playing games, competition is very important because it can stimulate and encourage students to participate in 

the activity since naturally they want to beat the other teams. As it happens, in the dictation game students run as fast as 

possible, remember as much as they can and speak as loudly and clearly as they can. They run quickly back and forth, 

trying to memorize the content as much as possible. While playing, students have fun, relax, exercise, and tease their 

friends. Apart from having fun, students learn at the same time. They acquire new vocabulary along with its spelling 

and pronunciation. Students begin to realize that they have to speak or pronounce the words clearly if they want others 

to understand what they are saying [3;45]. There are a great number of language games. So teachers have a variety of 

choices. However, in deciding which game to use in a particular class and which games will be most appropriate and 

most successful with their students, teachers must take many factors into account. Teachers should first consider t he 

level of the game to fit their students' language level. They should choose the game that fits the purposes of that class or 

the content. Moreover, teachers should consider students' characteristics: whether they are old or young, serious-minded 

or light-hearted, and highly motivated to learn or not. They should also consider when the game should be used because 

there is a big difference between using the game in the morning or in the afternoon, on Monday or Friday. 

In addition to the factors mentioned, teachers should also be able to play and overact sometimes to help students 

feel comfortable and want to join the activity. This means teachers should thoroughly understand the game and its 

nature and be able to lead the game.It is quite difficult to find a game that meets all of the teachers' requirements. Some 

games must be adapted in order to fit students' language level, natures, and characteristics. The most important factor is 

that games should be used when they can give students both fun and educational meaning otherwise they will be a 

waste of time [4;37]. 

Summing up the result of our research here we should note that received result can serve a good help to 

investigate the problem of game using at English language lessons, one of the main problems in theory of English 

grammar teaching. Recently, using games has become a popular technique exercised by many educators in the 

classrooms and recommended by methodologists. Many sources, including the ones quoted in this work, list the 

advantages of the use of games in classrooms 
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Қазіргі жахандану заманында жастар арасындағы білім бәсекесін арттыру кӛзделуде. Бәсекеге қабілетті, 

ынталы жастардың кӛбеюі ҥшін білім алушыларды ӛз қабілеттеріне сай бағытқа бағыттау кажет. Сондықтан 

білім беру жҥйесіне аса назар аударылып отырғаны белгілі. Білім беру жҥйесіндегі негізгі ағымдардың бірі – 

білім беретін орданың типтеріне сай жеке тҧлғаның дамуына тиімді жағдай туғызу. Ол ҥшін басты назарды 

мҧғалімдердің шеберліктері арқылы болашақ жастардың білімге деген, пәндерге деген қызығушылықтарын 

арттыру қажет деп есептелінеді. 

Қазіргі таңдағы жедел қaрқынмен дaмып келе жaтқан салалaрдың бірі –химия  саласы болып табылады. 

Кҥнделікті ӛмірде қолдaнылып жҥрген химия ғaжайыптарын сабақ барысында қолдану арқылы арнаулы курс 
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ашып, теориялық тәжірибелерді ӛмірмен, практикалық тәжірибелермен байланыстыру арқылы оқушыларды 

оқыту барысында жан–жақты білімді, бәсекеге қабілетті тҧлға етіп тәрбиелеуге болады. Сондықтан сабақ 

барысында бҧрыннан белгілі мәліметтерді қайталай бермей, оқыту барысында жаңа әдіс тәсілдерді пайдалану 

арқылы, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру және мәліметтерді қызықтырып жеткізе білу де 

мҧғалімге тікелей байланысты [1, №4-б.49-81]. 

Жаңа технологияны тиімді меңгерген мҧғалім – ӛзінің интеллектуалдық, кәсіби, адами, рухани дамуына 

кӛз жеткізеді. Ал оқу ҥдерісінде жаңа технологияларды қолдану заман талабы. Химия пәнін оқытуды 

инновациялық технологиялар арқылы тиімді ҧйымдастыру білу – білім сапасын арттыруға, оқушының 

қызығушылық, ізденушілік, зерттеушілік, ойлау қабілеттерін жетілдіре тҥсуіне жақсы әсерін тигізеді. 

Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, жастарды ғылымға қарай жетелеу ҥшін қазіргі 

таңда тҥрлі курстар мен  мектеп базасына сыныптан тыс жҧмыстар және де факультативтік сабақтар еңгізілуде. 

Оқытудың жоспарланған нәтижесіне жету ҥшін таңдау курсының ықпалы да мол [2, б.47-50]. 

Арнаулы курсты 9 сынып оқушылары арасында «Жалпы химия негіздері» тақырыбында жҥргізуге 

болады. Бҧл курс 35 сағатқа негізделген. Курсты ӛтізуде практикалық бағытқа аса назар аударылады. Аталған 

курс мазмҧны бір – бірімен байланысты 7 тараудан тҧрады және де қорытынды бӛлімінде  шығармашылық 

бағыттар мен кіші ғылыми ізденістерге кӛп кӛңіл бӛлінеді. 

Курстың мақсаты: Химия ҧғымын қалыптастыру, алған білімді іс жҥзінде қолдана білуге ҥйрету және 9 

сынып оқушыларын жаратылыстану пәндеріне қарай бағыттап, оның ішінде химияға деген қызығушылықтарын 

арттырып, болашақта мамандық таңдауға бағыттау. 

Арнаулы курста инновациялық технологияларды қолдану арқылы тӛмендегідей тапсырмалар 

орындалады: деңгейлік тапсырмалар, кестемен жұмыс, есеп сырын ашу, тәжірибе сырын анықтау, т.б. 

Мысал ретінде «Металдар химиясы» тарауында «Темір және оның маңызды қосылыстары» тақырыбында 

тӛмендегідей тапсырмаларды беруге болады. 

1-тапсырма: Металдардың біздің дәуірімізге дейінгі қолданылған кезеңдерін сәкестендіру. 

Біздің заманымыздың бас кезінде 7 металл белгілі болса, XVIII ғасырда оның 17-сі ашылды [3, б.43-45]. 

Сол заманнан бері ашылған металдарды ретімен орналастырып, сәйкестігін табуға арналған тапсырма: 

Металдың пайдаланыла бастаған дәуірі Алғаш табылған металл 

Біздің заманымызға дейінгі Мырыш, сурьма, висмут 

ХҤІІІ ғасырға дейін 
Натрий, магний, алюминий, хром, марганец, никель, 

кобальт, иридий 

ХҤІІІ ғасырда Жер қыртысында кездесетін қалған Ме 

ХІХ ғасырда Алтын, кҥміс, мыс, темір, сынап, қалайы, қорғасын 

ХХ ғасырдың бірінші жартысында 
Жер қыртысында кездеспейтін жасанды жолмен алынған 

металдар актиноидтар, лантаноидтар 

ХХ ғасырдың екінші жартысынан осы кезге дейін Платина 

2-тапсырма: Мағынаны тану. 

– Эйфель мҧнарасы (слайд). Париждің даңқын асқақтатып тҧрған – Эйфель мҧнарасы. 300 метрлік болат 

қаңқалы бҧл мҧнараның қҧрылысы таза болат және әр тҥрлі қоспалардан тҧрады. Оның басты ауруы – болат 

қаңқаларының уақыт ӛткен сайын бҥлініп, жемірілуі. Бҧл аурумен кҥресу ҥшін ҥздіксіз химиятерапияның 

пайдасы мол. Бҧл мҧнараны 18 рет сырлады. Соның салдарынан оның массасы 9000 тоннага жетіп отыр. Әр 

сырланған сайын оның массасы 70 тоннаға артып отырады екен. Ғалымдар бҧл бҥлінудің салдарын тотығу – 

тотықсыздану процесстерінің әсері деп есептейді. Бірақ нақты қандай процесс? – тот басқан бірнеше металл 

бҧйымдарды кӛрсете отырып, неге олардың осындай кҥйге ҧшырағанын тҥсіндіріп беруін сҧрау. Топтық жҧмыс 

«Қалам ҥстелдің ортасында» Топтарға тапсырма беріледі. Мҧғалім қай оқушының қаламын ортадан алса, сол 

оқушы берілген процестерді тҥсіндіре отырып қосымша сҧрақтарға жауап береді: 

1. Жемірілудің тҥрлері, ӛзгешелігі? 

2. Тҧрмыстағы металдардың жемірілуіне мысалдар келтір 

3. Қыста қала кӛшелеріне мҧз ҥстіне тҧз шашу, жер асты қҧбырларына қандай зиянын тудырады? 

4. Металдардың жемірілуін қалай баяулатамыз? 

3 - тапсырма: Пәндерге саяхат 

Кіріктіре оқыту технологиясы бойынша химия пәнінен ӛзгеде пәндерді байланыстыру арқылы 

тапсырмалар қарастырылады. Оқушыларды топқа бӛліп, темір тақырыбы бойынша тапсырмалар беру арқылы 

пәндерге саяхат жасаймыз. 

Топтарға берілетін тапсырмалар: 

Тарихшылар тобына: темірдің ашылу тарихы бойынша постер қорғау; 

Химиктер тобына: химиялық қасиеттерін сипаттау; 

Физиктер тобына: физикалық қасиеттері бойынша постер қорғау; 

Әдебиетшілер тобына: темір жайлы мақал мәтел, немесе жҧмбақтар айту; 

Биологтар тобына: Темірдің ағзадағы маңызы жайлы постер қорғау. 

4-тапсырма: Кестемен жҧмыс 

Кестеде берілген сӛйлемді 2ші жолақта берілген сӛздер арқылы толықтырып, тҧтас бір сӛйлем қҧрау: 



357 

 

Тапсырма Керекті сӛздер 

Темір - ақ сҧр тҥсті, металдық жылтыры бар, электр тогы мен жылуды жақсы 

ӛткізетін, жҧмсақ, созылғыш металл. Магниттік қасиеті бар. 

Темір кӛбінесе болат пен шойын қҧймалары тҥрінде пайдаланылады. Темір кҥн 

жҥйесінде ең кӛп тараған элемент. Жер ядросының 90% темір қҧрайды. 

болат пен шойын 

жҧмсақ 

90% 

магниттік 

ақ сҧр 

созылғыш 

электр тогы 

металдық жылтыры 

жылуды жақсы 

ең кӛп тараған 

5-тапсырма: Блум тҥймедағы 

Блум таксонометриясын пайдалана отырып компьютерлік технологиясының кӛмегімен тапсырманы 

орындау. Яғни, Блум тҥймедағындағы әр жапырақшаларда жасырылған сҧрақтарға жауап беру арқылы сабақты 

қорытындылауға болады[4, б.173-177]. 

 
 

Блум тҥймедағы (слайд) 

Қазіргі уақытта осындай оқытудың әр тҥрлі әдістерін пайдалану арқылы  білім сапасын жақсартуға 

болады. Оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыратын әдіс – тәсілдерді тиімді қолдана білгенде 

ғана оқушылардың ғылымға деген кӛзқарасы қалыптасып, алған білімдерін іс жҥзінде пайдалана алатыны 

сӛзсіз. 
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Адам ӛмірін нәрлендіретін бір ден бір жол-ҧстаздан алған білім мен тәрбие десек, қателеспейтін 

шығармыз. Әрине, дҥниеге  келген әр сәбидің жеке тҧлға болып қалыптасуы ҥшін бірінші ата-ана мен қоғам 

маңызды рӛл атқаратыны дау туғызбайды. Дегенмен халқымызда «ҧстазы жақсының, ҧстамы жақсы»-деген  

қанатты сӛз бар. Елбасымыз Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевта «ел болашағы-білімді жастардың қолында, ал сол 

білімді жастарды қалыптастыратын мектеп партасы болса, еліміздің тҥпкір-тҥпкіріндегі мҧғалімнің біліктілігі 

мен білімінің маңызды екенін»- ҥнемі атап келеді. 

Ғаламтор арқылы ақпараттар ілегінің ашық алаңына айналған қазіргі қоғам, мҧғалім ҥшін- оқушыны 

білім әлеміне қызықтыра жетелеу мен бірге ҥнемі ізденіс пен қатар қалай оқытамыз деген сҧрақ туындатты. 
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Тәуелсіздік алған жылдардан берімен қарай, дәстҥрлі оқыту әдістерінен гӛрі, дамыған елдердің білім әлеміндегі 

соңғы жаңалықтарын ӛз елімізге ҥлгі ретінде қарастырып, тиімді жақтарын қолданудамыз. 

Соның бірі ҧстаздардың білімін кӛтеруге арналған деңгейлік оқыту курстары болса, былтырғы жылдан 

оқытыла бастаған жаңартылған бағдарлама мазмҧнын да атап ӛтуге болады. 

Әлемдік білім кеңістігінде демократияландыру, гуманитарландыру, ізгілендіру ҥрдістері кең ӛріс алып 

отырған бҥгінгі таңда, жаhандану дәуіріне, жалпы қоғам ақпараттандыру ғасырына аяқ басқан кезеңде, 

еліміздің білім беру жҥйесін де ӛзгермелі дҥние жағдайына бейім жас ҧрпақты оқытып,тәрбиелеуге жаңаша 

кӛзқарас тҧрғысынан дамыту талап етілуде. Бҧл әрбір пәннің жалпы білім саласындағы орны мен рӛлін 

нақтылап, оны оқытудың бҥкіл әдістемелік жҥйесін жаңа уақыт сҧранымына сай жетілдіріп отырудың 

қажеттігін айғақтайды. Соның ішінде оқушылар дербестігін қалыптастыру- бҥгінгі білім саласында кҥн 

тәртібінде тҧрған мәселе. Осыған сәйкес Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi 

Ы.Алтынсарин атындағы Ҧлттық бiлiм беру академиясының дайындаған Қазақстан Республикасының жалпы 

орта бiлiм беру ҧйымдарында ғылым негiздерiн оқыту ерекшелiктерi туралы әдістемелік нҧсқау хатында[1]: 

«Бәсекеге қабілетті жеке тҧлғаны қалыптастыру барлық педагогикалық ҧжымдардың бірігуін талап етеді. 

Жеке тҧлғаға бағытталған сабақ – оқушылардың тҧлғалық ерекшеліктері ашылатын, қасиеттері қалыптасатын, 

мҥмкіндіктері жҥзеге асырылатын оқыту жағдаяты. Әр оқушының болмысы арқылы дамытушылық, 

шығармашылық ойлау, ӛзбетінше шешім  қабылдау қабілеттері қалыптасуы тиіс» деп атап кӛрсетілген. Осыған 

орай оқыту технологияларын жаңарту, педагогикалық мамандардың шығармашылық бастамасына қолдау 

жасау талап етілуде. Жеке тҧлғаны қалыптастырудағы жаңаша оқытудың  әдіс-тәсілдерін  здестіру пәндік білім 

аймағында игерілетін білімдерімен анықталады. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 3-бабында білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясаттың негізгі ҧстанымдарының бірі ретінде «білім берудің ізгілікті және дамытушы сипаты»екендігі 

аталған [2]. 

Бҥгінгі мектеп тәжірибесінде оқушылардың ой-ӛрісін ҧлттық мәдениетін,ҧлттық рух пен сана cезімін 

дамытып, алғыр тҧлғаны қалыптастыруда психолог В.С.Выготский негізін салған дамыта оқыту жҥйесі кеңінен 

қолданыс тауып, жеке тҧлға білімін қалыптастыруда ҥлкен жетістіктерге жетелеуде. Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің басты міндеті-ҧлттық және жалпы 

адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау;...оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жҥйесін 

одан әрі дамыту міндеттерін кӛздейді [2]. Бҧл міндеттерді шешу ҥшін мектеп ҧжымдарының, әр мҧғалімнің 

кҥнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар мен қайта қҧру, ӛзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа 

практикаға, жаңа қарым-қатынасқа ӛту қажеттігі туындайды. Осы қажеттілікті ӛтеу ҥшін келер ҧрпаққа қоғам 

талабына сай тәрбие мен білім беруге негізделген жаңа буын оқулықтарының ӛмірге келіп, тәжірибеде 

жҥргеніне жиырма жылдай уақыт болды. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес, білім беру процесіне қатысушылардың білім 

мазмҧнына, оқу жҥктемесінің кӛлеміне және оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды дәл 

тҥсінуін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін оқу орындарының 

бастауыш, негізгі, жоғарғы сатыларындағы отыз тӛрт оқу пәні бойынша жаңа бағдарлама жасалды.  

Оқушылардың белсенділігін ҧйымдастырудағы ӛзіндік жҧмыстың мәні зор.  Ӛзіндік жҧмыстың маңызы, 

оның тҥрлері, оқу ҥрдісіндегі алатын орны туралы ресейлік ғалымдар К.Д.Ушинский, Е.Я.Голант, Т.И.Шамова, 

П.Я.Гальперин, Р.М.Микельсон, Б.П.Есипов, Н.Г.Дайри, Р.Г.Лемберг, И.А.Половникова, Ю.К.Бабанский, 

Б.А.Лернер, М.Н.Скаткин, И.Т.Огородников т.б. еңбектерінде қарастырылған. Бҧл еңбектерде ӛзіндік 

жҧмыстың оқушылардың дербестік қасиетін мейлінше арттыруға, олардың алған білімінің саналылығы мен 

беріктігін қамтамасыз етуге, оқуға қажет біліктер мен дағдыларды қалыптастыруға, таным, ақыл-ой 

қабілеттерін дамытуға, олардың оқуға ынтасын арттыру бағытында қызмет ететіндігі қарастырылады. Аталған 

ғалымдардың пікірлеріне сҥйеніп, оқушылардың ӛзіндік жҧмыстары бекітілген сабақ кестесі және одан тыс 

уақытта мақсат қоя отырып, оқу іс-әрекетін жҥзеге асыруды, оның тәсілдерін меңгеруде психикалық дамуды 

қамтитын, ӛздігінен білім алу, бар білімді шыңдау және жеке тҧлғаның «ӛзін-ӛзі тәрбиелеуі» ҧғымымен 

қатысты танымдық әрекет ретінде анықталды. Ал ӛзіндік жҧмыстарды ҧйымдастыру – оқушылардың оқу іс-

әрекеті, ғылыми-зерттеу жҧмыстары, тәрбиелік іс-шараларына басшылық жасай отырып, олардың ӛзіндік 

танымы мен дамуына ықпал ету ҥдерісі. Сонымен қатар «ӛзіндік жҧмыс» ҧғымының мағынасы «оқыту 

әдісі»(Ю.К.Бабанский); оқу іс-әректінің тҥрі ретінде(Т.А.Ильина); оқыту тҥрі ретінде (М.К.Грунов); дербес 

танымдық іс-әректті ҧйымдастыру мен басқарудың қҧралы ретінде (Н.В.Кузьмина) анықталған. Қазіргі уақытта 

осы кӛзқарастардың соңғысы кеңірек таралған. Оқушының ӛз бетінше жҧмыс істеуі ӛмірге қабілетті тҧлға 

айындаудың бірден – бір жолы. Сондықтан заман талабына сай жаңаша оқыта отырып, бәсекеге қабілетті ҧрпақ 

тәрбиелеп, оқытуға әр ҧстаз ынталы. 

Жалпы білім беретін мектептегі биология пәнінің бастауыш білім беру сатысындағы дҥниетану пәні 

негізінде қҧралады. Бҧл пән бойынша оқушыларға еліміздің табиғаты, табиғи байлығы, экономикасы, ғылымы 

мен мәдениеті, этика, әдеп, эстетика, адам-адам, адам қоғам, адам табиғат арасындағы қарым қатынас тҥрлері 

жайында ғылыми сарамандық ҧғымдар беріледі. Пәнді оқып ҥйрену барысында оқушылар дҥниенің ҥш 

қҧрамдас бӛлігі: адам, қоғам, табиғат саласынан білім алады. Биология, химия, география пәндерінің бастама 

негіздеріқаланып, соның ішінде қоршаған дҥние заттары, қҧбылыстары, табиғат экология туралы ғылыми 
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тҥсінік қалыптасады. Биология-бҧл орта буында алғаш қосылатын пән. Сондықтан орта буында ӛсімдік 

қҧрылысы ӛсімдік жайындағы білім берудің алғашқы баспалдағымен танысады. Осы пәнді оқытуда жаңа 

технологиялардың тиімді әдісін алып жетілдіру барысында осы ӛздік жҧмыстарды биология пәнінен 

ҧйымдастырып, жҥргізудің маңыздылығы ерекше. Оқушылармен ӛздік жҧмыстарды жҥргізу арқылы олардың 

ӛзіндік кӛзқарастарын қалыптастыра отырып, биология пәніне қызығушылықтарын арттыру сол арқылы 

нәтижеге бағытталған жҧмыстар жҥргізуге болады. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ CHEMWINDOW  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ И ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

НА БАЗЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

Айкенова Н.Е., Карасаева Ш.А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Создание и совершенствование компьютерной техники, появление новых технологий передачи, 

обработки, накопления и представления информации облегчило и ускорило вычислительную работу во многих 

областях науки и, в частности, химии. Квантовая химия, молекулярная механика, планирование химического 

синтеза, получение и обработка экспериментальных данных с помощью новых информационных технологий и 

компьютерной техники – это лишь некоторые типичные примеры. 

Увеличение вклада информационных технологий в развитие химии связано в первую очередь с 

появлением персональных компьютеров с высокими эксплуатационными характеристиками и новых 

технологий передачи информации. Благодаря их относительно низкой цене и доступности для широкого круга 

пользователей такое оборудование стало обычным в большинстве химических лабораторий и учебных 

заведениях мира. Одной из сфер использования компьютеров среди химиков является подготовка текстов, 

содержащих химические структуры. Популярные текстовые редакторы, такие как Microsoft Word, WordPerfect 

или WordPro и др., несмотря на свои широкие возможности, не имеют удобных инструментов для создания 

химических структур высокого качества. Для решения задач создания химических структур, схем реакций в 

полиграфических целях, использования их при создании баз данных, поиска в информационных системах, 

программах квантовой химии и других областях создано достаточно много различных программных средств. 

Одним из них является цифровая программа ChemWindow [1]. 

Для обеспечения эффективности учебного процесса, выполнения курсовых, дипломных работ 

студентами химических и химико-технологических специальностей большую значимость представляет 

прикладная цифровая программа ChemWindow. 

В настоящее время инженеры и специалисты в области химии и химической технологии должны 

приобрести в ВУЗе умения и навыки решения производственных и научных задач с помощью ЭВМ. С этой 

целью в учебные планы всех инженерных и химических специальностей введены дисциплины, 

обеспечивающие углубленное изучение математики, программирования, вычислительной техники, новых 

информационных технологий. 

Использование цифровой программы ChemWindow позволяет оптимизировать работу химика, сберечь 

время, освобождает его от необходимости повторять выполнение одной и той же схемы или реакции. Наличие 

повторяющихся, стандартных элементов в различных схемах химических реакций или в различных стадиях 

протекания реакций, например, формулы сложных химических веществ, комплексных соединений, 

органических и биохимических соединений, а также выполнение стандартного оформления и типовых 

расчетов, облегчают процесс выполнения проектных работ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

Алмашова Б.К. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Одна из основных задач учителя иностранного языка — особенно в работе над развитием фонетических 

навыков учащихся — помощь ученикам в преодолении стеснения, создание свободной и дружелюбной 

атмосферы на занятиях. Наиболее эффективным методом изучения иностранного языка на начальном этапе 

являются игровые технологии. По определению Н.П. Аникеевой, в игре моделируются жизненные ситуации, 

закрепляются свойства, качества, умения, необходимые личности для выполнения социальных, 

профессиональных и творческих функций. [1] 

Игра — универсальная форма дидактического взаимодействия с учеником. Она является древнейшей 

формой передачи знаний, поскольку не знает возрастных границ и позволяет играющим чувствовать себя 

субъектами процесса. [2] 

На значение игровой деятельности в обучении иностранному языку указывают известные методисты, 

такие как Е.И. Пассов [3], М.Н. Скаткин [4]. «Важно осознавать», - указывает М.Н. Скаткин, «решению каких 

дидактических задач должна способствовать данная игра, на развитие каких психических процессов она 

рассчитана». «Игра - это лишь оболочка, форма, содержанием которой должно быть учение, овладение видами 

речевой деятельности» [3]. Е.И. Пассов отмечает следующие черты игровой деятельности как средства 

обучения: мотивированность, отсутствие принуждения; индивидуализированная, глубоко личная деятельность; 

обучение и воспитание в коллективе и через коллектив; развитие психических функций и способностей; учение 

с увлечением». 

Крупнейший теоретик игровой деятельности Д.Б. Эльконин наделяет игру четырьмя важнейшими для 

ребенка функциями: средство развития мотивационно-потребностной сферы; средство познания; средство 

развития умственных действий; средство развития произвольного поведения [5]. 

Существует множество мнений о том, в каком возрасте следует начинать обучение иностранному языку. 

По результатам множества исследований, проведенных такими учѐными, педагогами и психологами, как                    

М.З. Биболетова, И.Н. Верещагина, К.В. Бардин, Б.Ю. Бахталина, З.Н. Никитенко, обучение иностранному 

языку с 6−7 лет имеет множество преимуществ и реализуется довольно эффективно. Так же благоприятное 

влияние изучения второго языка на развитие родной речи доказал отечественный психолог Л.С. Выготский [6, 

c. 25], отмечал Л.В. Щерба, и другие отечественные ученые. В первую очередь это связано с психологическими 

особенностями учеников младшего школьного возраста. Учащиеся с первого по четвѐртый класс обладают 

хорошей памятью и способностью схватывать на лету; они более мотивированы, нежели старшие школьники. 

Существуют также мнения против изучения иностранного языка в раннем возрасте. Они заключаются в 

том, что ребенок, изучающий два языка, не будет чувствовать себя уверенно ни в одном из них — он всегда 

будет блуждать между двумя культурами; или что при раннем начале изучения языков, затягивается время 

освоения ранних навыков. Также существуют опасения по поводу того, что у ребѐнка могут развиться дефекты 

речи. Но вышеперечисленные опасения не были научно доказаны. 

Под выражением «начальный этап» подразумеваются первые четыре класса начальной школы. Согласно 

исследованиям Г. В. Роговой и И. Н. Верещагиной на начальном этапе учащиеся должны: 

читать незнакомые слова, подчиняющиеся пройденным правилам чтения; 

читать и понимать без словаря тексты, построенные на пройденном лексическом и грамматическом 

материале и включающие небольшое количество доступных для понимания по контексту слов; 

уметь устно переводить с иностранного языка на родной язык предложения, построенные на 

продуктивном лексическом и грамматическом материале; 

различать на слух звуки и звукосочетания иностранного языка и уметь воспроизводить их в речи или при 

чтении; 

понимать речь преподавателя и его вопросы, относящиеся к классному обиходу и по изученной 

тематике; 

уметь списывать печатный и рукописный тексты; 

уметь прочитать наизусть стихотворение. [7, c. 7] 

Для дальнейшего успешного овладения языком, на этом этапе следует уделить внимание основам 

коммуникативной компетенции. С самых первых шагов учащимся следует ознакомиться с изучаемым языком 

как со средством общения, а для этого потребуется довольно продолжительный период времени, не менее двух 

лет. [8, с. 5] 

Фонетика имеет дело со звуковым материалом человеческой речи. Она, как наука, изучающая звуки речи 

и звуковое строение языка, занимает не менее важное место в обучении младших школьников английскому 

языку, чем грамматический или лексический аспекты. К сожалению, в современных школах не уделяется 

должное внимание правильному английскому произношению и чѐткости речи у учеников. Также существует 

проблема с практикой языка — у учащихся отсутствует возможность общения с носителями языка; 

преимущественно общение происходит с одноклассниками и учителем. Существует возможность работы с 

удиозаписями и, что ещѐ более продуктивно, видеозаписями носителей языка, но, к сожалению, зачастую 

происходит так, что, уделив достаточное внимание отработке грамматического и лексического материала, у 
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педагогов остаѐтся либо недостаточное для отработки фонетики время, либо его не остаѐтся совсем. В связи с 

этим, развитие методики работы по совершенствованию произносительных навыков является актуальной 

проблемой в современной системе преподавания иностранного языка на начальном этапе обучения. 

Фонетика помимо навыков говорения включает в себя навыки аудирования. На начальном этапе 

обучения иностранному языку необходимо воспитать в учениках умение слушать. Именно умение слушать и 

слышать речь на английском языке, стараться еѐ понять, используя полученные на уроке знания, воспитывает 

культуру слушания, в чем заключается не только практическая, но и воспитательная цель обучения. 

Исследования зарубежных психологов показывают, что в акте общения вербальные средства занимают 35%, 

остальное осуществляется за счѐт невербальных средств. [9, c. 109] Из этого следует, что, научив учащихся 

понимать эти 35%, у них будет меньше трудностей в понимании иностранцев. Установлено, что в современном 

обществе люди слушают 45% времени, говорят — 30%, читают — 16%, пишут — 9%. В любом случае 

аудирование остается безусловным «лидером» среди других видов речевой деятельности. [10] 

Языковые игры предназначаются для формирования произносительных, лексических и грамматических 

навыков, а также для тренировки употребления языковых явлений на подготовительном, пред 

коммуникативном этапе овладения иностранным языком. [11, c. 191] 

Существует большое количество фонетических игр, и большинство из них рассчитано на младший 

школьный возраст. Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока — в начале урока в 

качестве разминки или, например, в середине в качестве физкультминутки. К игровой деятельности так же 

можно отнести заучивание стихотворений и скороговорок, что помимо классной работы может быть задано в 

качестве домашнего задания. Однако все зависит от конкретных условий и задач работы учителя. Следует 

помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр необходимо проявлять чувство меры, иначе они 

могут утомить учащихся и потеряют свежесть и эффективность эмоционального воздействия. 

Согласно исследованиям британского педагога Джереми Хармера, правильно построенные фонетические 

задания не могут не мотивировать учеников на изучение языка. «Если все ученики участвуют в игре, и если они 

получают благоприятный отклик со стороны учителя, они получат огромное удовольствие от занятия». [12, c. 

88] В связи с этим, необходимо помнить, что как бы интересно и увлекательно задание ни было, педагог не 

должен отстраняться от процесса, ему необходимо участвовать и быть заинтересованным не меньше, но даже 

больше чем сами ученики. 

Фонетические игры и упражнения делятся на подгруппы: 

игры и упражнения на развитие фонематического слуха (необходимые для правильного восприятия 

английской фонетики); 

игры и упражнения на развитие навыков звукопроизношения (одна из наиболее важных и трудных для 

учащихся частей фонетики); 

игровые приемы и упражнения в обучении транскрипции; 

игровые приемы и упражнения в обучении интонации; 

игровые приемы и упражнения для тренировки произносительных навыков. [11, c. 191] 

Поскольку обучение иностранному языку на начальном этапе ведѐтся на речевых единицах, речевых 

образцах или на структурных группах, [8, c. 145] то использование речевых единиц и клише в процессе игры 

является наиболее эффективным методом. Играя, учащиеся много раз слышат правильное произношение и 

интонацию какой-либо речевой единицы и сами повторяют и тем самым запоминают еѐ. 

Из вышесказанного следует, что игровые технологии в учебном процессе повышают мотивацию, так как 

нацелены не на результат, а на процесс. Достоинство этого метода в том, что в процессе игры учащиеся 

изучают новое, порой сами того не осознавая, у них не возникает ощущения отторжения учебного процесса. 

Игровая деятельность является эффективным методом обучения и, в то же время, интересным и занимательным 

перерывом от учебного процесса. 

Мы пришли к выводам, что игра является одним из мотивов, повышающих интерес к учебной 

деятельности, а также стимулом, побуждающим умственную деятельность учащихся. Игра подключает все 

каналы восприятия информации — память, воспроизведение, логику, эмоции, действия и тем самым является 

довольно эффективным методом обучения. Непринуждѐнная атмосфера, которая царит в классе во время игры, 

даѐт возможность учащимся преодолеть стеснительность в процессе говорения на иностранном языке, что так 

необходимо н уроках фонетики, учащиеся получают удовольствие от игры и, порой незаметно для себя, учатся 

новому. 

Использование игровых приемов положительно влияет на формирование познавательных интересов 

школьников, способствуют осознанному освоению иностранного языка. Они содействуют развитию таких 

качеств, как самостоятельность, инициативность; воспитанию чувства коллективизма. Учащиеся активно, 

увлеченно работают, помогают друг другу, внимательно слушают своих товарищей; учитель лишь управляет 

учебной деятельностью. 
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Интерактивные формы обучения представляют такую организацию учебного процесса школьников, при 

которой педагог находится в позиции фасилитатора в процессе активного взаимодействия обучающихся с 

учебным материалом, между собой и с преподавателем. Соответственно, технология интерактивной 

деятельности представляет собой поэтапное, логически выстроенное использование интерактивных форм 

обучения от наиболее простых (интерактивные упражнения) к наиболее сложным и включает в себя: освоение 

игровых процедур и приемов посредством введения их в практику проведения занятий, реализуемых в 

традиционной форме; расширение использования на занятиях игровых ситуаций, элементов дискуссий, 

проведение в игровой форме уроков литературы. 

Интерактивная игра имеет особое важное значение в жизни учащихся школьного возраста. Эльконин 

Д.Б. даѐт такое определение игры: «Человеческая игра – это такая деятельность, в которой воссоздаются 

социальные отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности» [1, 24]. Таким 

образом, игра – это особая форма жизни школьников, выработанная или созданная обществом для управления 

развитием учащихся непосредственно в учебной деятельности. 

Игровые интерактивные формы отличаются тем, что процесс обучения максимально приближен к 

практической деятельности. Сообразуясь с характером и интересами своей роли, учащиеся должны принимать 

практические решения. Решения во многих играх принимаются коллективно, что развивает мышление 

учащихся, коммуникативные способности. В процессе игры возникает определенный эмоциональный настрой, 

активизирующий учебный процесс, учащиеся глубже постигают художественных текст на уроке литературы. 

Психолого-педагогические особенности проведения дидактических игр: 

1. Во время игры учитель должен создавать в классе атмосферу доверия, уверенности учащихся в 

собственных силах и достижимости поставленных целей. Залогом этого является доброжелательность, 

тактичность, поощрение и одобрение действий учащихся. 

2. Любая игра, предлагаемая учителем, должна быть хорошо продумана и подготовлена. 

3. Учитель должен быть очень внимательным к тому, насколько учащиеся подготовлены к игре, 

особенно к творческим играм, где учащимся представляется большая самостоятельность. 

4. Следует обратить внимание на состав команд для игры. Они подбираются так, чтобы в каждой были 

участники разного уровня и при этом в каждой группе должен быть лидер. В процессе игр учитель должен 

постепенно воспитывать ведущих из числа лидеров, а в простых играх предлагать роль ведущего поочерѐдно 

разным учащимся. 

Кульневич С.В., рассматривая различные классификации игровых форм, утверждает, что «основной 

мотив игры – не результат, а процесс. Это усиливает их развивающее значение» [2, с.12]. 

Успех игровых форм обучения учащихся зависит прежде всего от мастерства учителя, от умения его 

распределять свое внимание таким образом, чтобы каждая группа и каждый участник в отдельности ощущали 

заботу учителя, его заинтересованность в их успехе, в нормальных плодотворных межличностных отношениях. 

Всем своим поведением учитель обязан выражать заинтересованность в успехе как сильных, так и слабых 

учащихся, вселять уверенность им в своих успехах. 

Проводя опытную работу в период педагогической практики с учащимися 7 класса, мы использовали в 

группах следующие формы: «Мозговой штурм», «Аквариум», «Броуновское движение», «Микрофон», «Синтез 

идей», «Кубик Блума» и др. Например, при изучении повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» школьники 

составляли вопросы, используя «Кубик Блума»: 

- Предложи свое название повести. 

-Назови основные черты характера Вакулы. 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/mrs/mrs2001-03/28_255
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-Почему автор написал это произведение? 

-Предположи, прошел ли Вакула испытание? 

-Вспомни описание Петербурга. 

-Поделись своими мыслями, чувствами от прочитанного. 

 Учащиеся развивали логическое мышление, и в целом, развивали коммуникативные умения при 

обсуждении в группах. Мы использовали также на уроках литературы различные виды дидактических игр: 

игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки, игры-диалоги и др. 

Игра-путешествие отражает реальные факты или события, но обычное раскрывает через необычное, 

простое - через загадочное, трудное - через преодолимое, необходимое - через интересное. Все это происходит 

в игре, в игровых действиях, становится близким школьнику, радует его. Например, «Путешествие в мир 

славянской мифологии. Познавательная ролевая игра». 

В игре-путешествии используются многие способы раскрытия познавательного содержания в сочетании 

с игровой деятельностью в интерактивном режиме: постановка задач, пояснение способов ее решения, иногда 

разработка маршрутов путешествия, поэтапное решение задач, радость от ее решения. 

Игры-предположения «Что было бы.?» или «Что бы я сделал...» и др. Дидактическое содержание игры 

заключается в том, что перед учащимися ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления 

последующего действия. Предлагается встретиться в обычной обстановке с необычными героями (парное 

задание: развитие гипотезы как можно интереснее, быстрее). Например, при изучении произведения 

Е.Л.Шварца «Сказка о потерянном времени» школьникам задавались вопросы: 

Что было бы, если Петя Зубов не отставал от одноклассников? 

Что бы я сделал(-а), если бы был(-а) добрым волшебником? и т.д. 

Игровые действия определяются задачей и требуют от учащихся целесообразного предполагаемого 

действия в соответствии с поставленными условиями или созданными обстоятельствами. 

Особым видом игры является викторина. Она представляет собой ряд вопросов, которые требуют ответа 

в письменной или устной форме. Главная задача викторины – активно повторить пройденный на уроке 

материал. Например, мы использовали следующие вопросы при изучении произведения В.Г.Короленко 

«Слепой музыкант». 

Как звали слепого музыканта? 

Кто помогал Анне Михайловне воспитывать слепого сына? 

На каком инструменте играла мама мальчика? 

Почему именно дядя Максим обратил внимание на мальчика? 

Почему мальчик очень трепетно относился к каждому услышанному звуку? [3, с.225] 

Для активизации учебной деятельности мы применяли «Ролевой игровой диалог», когда учащиеся сами 

выбирали роли и беседовали на темы: сказка, притча, мифы, рассказ, кино и др. или «Встреча литературных 

героев», когда учащиеся представляли встречу персонажей, о чем бы они говорили, какие советы дали бы друг 

другу. Это общение имело особый характер игрового обучения и игровой деятельности школьников. 

Таким образом, дидактическая игра – это целенаправленная творческая деятельность, интерактивная 

форма обучения, в процессе которой учащийся глубже и ярче постигают художественный текст на уроке 

литературы, учатся общаться друг с другом, развивают необходимые речевые навыки. В реальной практике все 

виды игр могут выступать и как самостоятельные, и как взаимно дополняющие друг друга. Использование 

каждого вида игр и их разнообразных сочетаний определяется особенностями учебного материала, возрастом 

учащихся и другими педагогическими факторами. Гибкая система игр позволяет обучаться с интересом, а от 

возможности выбора игр этот интерес возрастает. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

 

Атошева Ж.Б. 

Ақмола облысы, Целиноград ауданы №32 орта мектеп 

 

Бәсекеге қабілетті қоғамның талапты ҧрпағын тәрбиелеудің міндеттері айқын, талаптары кҥшті. Осы 

орайда мҧғалімге артылған жҥк тым ауыр. Себебі, ХХІ ғасыр, ӛз заманына сай технология мен қатар ғылым мен 

білімнің қарыштап дамыған сәтінде, адамзатты жаңаша кӛзқараспен, тың идеяларды еріксіз қабылдауға 

талпындыруда. Елбасының сӛзімен айтсақ «Қоғамдық сана жаңғыруыдың негізгі қағидаларын қалыптастыруды 

ғана емес, сонымен бірге, біздің заман сынағына лайықты тӛтеп берумізге қажетті істерді жҥзеге асыруымызды 

да талап етеді». Демек, мҧғалім жаңашыл қоғамның жалпыға ортақ ережелеріне бағына отырып, ӛз елінің 
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патироттарын, әлемдік аренада еркін кӛсілетін кӛшбасшыларды білімен ғана қаруландырмай, ел мҥддесін 

ойлаған ҧрпақ тәрбиелеуге міндетті. 

Жоғардағы талаптарды ҥнемі жадымда ҧстайтын мҧғалім болғандықтан, мен ҥшін кҥнделікті сабақта 

оқушының пәнге қызығушылығы мен қатар зейінін аударып, берілген тапсырмалады тиімді ҧйымдастырудан 

артық қиын һәм ӛзекті мәселе жоқ. Әрине ҧстаз міндеті ҥнемі ізденіс болғанымен, тиянақты іздене 

бермейтінімді мойындаймын.  

Дaнышпaнымыз  Aбaйдың сӛзіне зеp сaлaйықшы, сoнaу oн тоғызыншы ғaсыpдa Aбaй «...егеpде есті 

кісілеpдің қaтapындa бoлғың келсе, кҥніне біp мәpте, бoлмaсa жҧмaсынa біp мәpте, ең бoлмaсa aйынa біp мәpте 

ӛзіңнен-ӛзің есеп aл! Сoл aлдыңғы есеп aлғaннaн беpгі ӛміpді қaлaй ӛткіздің екен, не білімге, .. не дҥниеге 

жapaмды, кҥнінде ӛзің ӛкінбестей қылықпен ӛткізіпсің? Жoқ, бoлмaсa, не қылып ӛткізгеніңді ӛзің де білмей 

қaлыппысың?» демейме, әpине елбaсымыз Нҧpсҧлтaн Әбішҧлы Нaзapбaев aйтқaндaй, «Aбaйдың сӛзі – 

қaзaқтың бoйтҧмapы» мҧнaн apтық қaндaй сӛз кеpек. Біp жoлы біp кӛpкем әдеби кітaптaн oқығaным бap еді, 

«Біpжoлaтa мәңгілік жеңіске жетуге бoлмaйды, әp кҥн сaйын жеңіске жетіп oтыpу қaжет» деген сӛздеp 

aйтылғaн. Енді міне куpстa oқығaн білімімді, мектептегі іс-тәжіpибе бapысындa қaлaй қoлдaнғaным жӛнінде ӛз-

ӛзімнен есеп aлaтын және әp кҥнгі жеңістеpім жӛнінде есеп жaзaтын уaқыттa келген сияқты... 

Себебі мемлекетіміздің қoлдaуымен мектебімізде білім жетілдіpу куpстapынa қaтысқaн мҧғaлімдеp 

қaтapы кӛбеюде. Олардың қатарын міне біздер толықтырудамыз. Oқы, oқы және oқы деген қaнaтты сӛз уaқыт 

oзғaн сaйын ӛз мәнін теpеңдетпесе жoйғaн емес.  Aдaмның жҥpегін нҧpлaндыpaтын әp кез білімін тoлықтыpып 

oтыpaтын сәттеp. Aл білім тoлықтыpу ҧстaздap қaуымынa сәт сaйын қaжеттілік. Жaһaндaну зaмaнындa бізді 

қopшaғaн aқпapaттapдaн ӛз шәкіpттеpімізге қaжеттісін игеpтіп, еліміздің бoлaшaғы ҥшін тӛл мәдениетімізді 

бoйлapынa сіңіpіп зaмaнғa сaй тҧлғa қaлыптaстыpуғa міндеттіміз. Қaзіpгі  тaңдaғы зaмaнaуи техникaның дaму 

қapқынынa, дaмығaн елдеp aзaмaттapының білімдеpіне,  ӛз білімдеpімен тең тҥсетін, ғapыш пен жеp aсты 

қҧпиялapын шеше aлaтын ҧpпaқ қaжет. Бҥгінгі зaмaнның тaлaбы oсы. Зaмaн мен қoғaмның тaлaбынa сaй бoлу 

мaқсaтымен мен ӛзіме және әpіптестеpіме қысқа мерзімді жоспарды қҧру барысында. «Aтқapылғaн іс aз емес, 

біpге жaлғaстыpaйық» және «Бәpіміз біpіміз ҥшін, біpіміз бәpіміз ҥшін» деп. Куpс бapысындa oқығaнымыздaй  

кӛшбaсшылық сенімге негізделе жҥpгізіледі. Менің бҧл ҧpaнымды мҧғaлімдеp біpaуыздaн қoлдaп біз жаңаша 

қҧрылатын сабақ жоспарын бірнеше електен ӛткізе отырып жоспарладық. Ең басты кҥшті сабақтың мақсатына 

ол мақсат қол жетімді және нәтижеге бағытталуын кӛздедік. Ары қарай қолданатын әдіс-тәсілдерді іріктеп 

алуды курс шеңберінде ҥйренген әдіс-тәсілдерден алып, жоспарға еңгізіп отырдық. 

Жocпap жacaу тек қaнa бacтaмacы екен. Жocпap мен біpге мҧғaлім мен oқушының іc-әpекетінің 

жaндaнуы қиындa,қызықты қaдaмдapмен жaлғacын тaуып, жҥpе беpді. Кемшілікте жетеpлік. Біpaқ aтa-

бaбaлapымыз қaлaй дәл тaуып aйтқaн деп іштей тaңғaлып жҥpдім, ocы жaңaшa oқыту яғни белсенді оқыту 

тәсілдерін сабағыма кіріктендіргеннен бастап, ӛзімнен гӛрі oқытуғa oқушылap тез кіpіcті, «зaмaнынa қapaй 

aдaмы» деген ocы шығap. Оның бір себебі 6 «Б»-сыныбында жалпы 18 оқушы болса оның 10 4-5 ке оқитындар 

оның ішінде 6 оқушы «5» деген бағаға ҥлгереді. Сондықтан олар менің сабағымды алға жетелейтін ең басты 

қарқынды кҥш болғаны шындық. Oлap ӛздеpі ізденуге, ӛздеpіне тaлaп қoюғa, oйлapын еpкін жеткізуге 

кәдімгідей мaшықтaнып ҥлгеpді. Дегенмен ҧcтaздың бacшылығы әpине қaжет. Әp пікіpге capaптaмa жacaп, 

oқушының жетіcпеген жеpін тoлықтыpып, oқушының қaбілеті мен жҧмыcын мaдaқтaп oтыpaтын ҧcтaздap 

еңбегі, oқушы мен ҧcтaз жҥpегінің ҥніндей. Біpaқ, қaншa aйтcaқтa,мен ӛткен заман ҧрпақтарымен caлыcтыpып 

қapaғaндa, қaзіpгі oқушылap, тым еpкін, ӛзіндік мені қaлыптacқaн, ҧcтaзбен oй жapыcтыpaтын дәpежеде екенін 

еpікcіз мoйындaдым. Cебебі oлap тәуелcіз Қaзaқcтaнның тәуелcіз ҧлaндapы деген кӛкіpегімде еpекше мaқтaныш 

cезімі тҧpды. Aллa тек біздің елімізде мәңгілік бейбітшілік пен бaянды тәуелcіздік беpгей деп тіледім. Қазақ тілі 

сабағында белсенді оқыту тәсілдерінің сәтті қолданылып, жақсы нәтижеге жетуі жалпы мектеп бойынша 

ҧстаздар еңбегі деп білемін. Себебі, жоғарда атап ӛткенімдей біздің мектепте деңгейлік курстар мен қатар 

жаңаша оқытуға бет бҧрған ҧстаздар саны басым. Сондықтан оқушылар топттық жҧмыс пен белсенді оқыту 

тәсілдерін сәтті жҥзеге асырып, тез бейімделді. 

6 «Б»-сынып оқушылары ерекше дарынды. Oлap кез келген cәтте aқпapaтты ғaлaмтop желіcі apқылы 

іздеуге, еліміздің ғaнa емеc, әлемдегі тocын жaңaлықтapды білуге қҧштap әpі қaбілетті. Ӛз қaтapлacтapы cияқты 

жaңa технoлoия oйлaп тaбуғa қҧлшыныcтapы бacым. Тек oлapғa білікті де білімді ҧcтaздың жетекшілігі кеpек 

екені aйқын бaйқaлaды. Мектебіміздің oқушылapы кӛзбен кӛpіп, қoлмен ҧcтaуғa, әp кез тек aлдығa кетуге 

дaйын. Oлapдың ocындaй ынтымaқтacтығын кӛpе тҧpып, қaлaйшa жҧмыc іcтеуге ҧмтылмaй шет қaлa aлacың 

деп ӛз-ӛзіме cҧpaқ қoйдым. Сондықтан, ҥш сабағымда да нақты мақсатқа жеткізетін, бағалау критерилерінің 

біліу,тҥсіну, қолану тҥрлерін жиі алсам, дарынды ҥздік оқушылар ҥшін жинақтау мен бағалау сатыларында 

сәтті жҥргізе алдым. Ӛз сабақтарымда «Шаттық шеңбері», «Ыстық орындық», «Большая стирка», 

«Ойлан,жҧптас,бӛліс», «ДЖИГСО», «ВЕН» диограммасы, «Класстер қҧрау», «Сиқырлы қалам», 

«Қарым-қатынас аймағы», «ББҤ» кестесі, «Постер қорғау» тҥрлі рефлексия мен кері байланыс тҥрлерін, 

бағалау парақтары оның ішінде ӛзін-ӛзі бағалау және ӛзгелерді бағалау парақтарын сәтті жҥргіздім. Осы 

әдістермен қатар сабақ барысында міндетті тҥрде Ақпараттық коммуникативтік технологиялар және диологтік 

оқытудың элементтерін пайдаланып отырдым әр сабағымда. Себебі бҧлар кҥнделікті сабағымның 

қажеттіліктері болды. Қазақ тілі ӛзге ҧлт аудиториясында  болғандықтан АКТ мен диологтік кӛп пайдасы бар. 

Әрине сабақтарымда кедергілер кездесті оның ішіндегі басты кедергі жаңа әдісті қолдануда оқушыларға 

тҥсіндіруде бірнеше минут уақыт жағынан ҧтылып қалып отырдым, себебі оларға қазақ тілі ӛзге тіл мҧны 

тҥсіністікпен қабылдап, неғҧрлым балаға қысқа-нҧсқа, тҥсінікті жеткізуді жоспарыма кіргізіп отырдым. Оның 
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ӛзі менен шеберлікті талап етті. Екінші кедергі сыныптағы орташа деңгейден де тӛмен оқушылардың бар 

екендігі. Оларға қазақ тілін ҥйретуде жаңа әдіс –тәсілдерді қолданудағы оң нәтижем сӛйлесім барысында 

диологқа тҥсу арқылы, ҥздік оқушылардың кӛмегімен, ӛздіктерінен білім алу және бір-бірмен топ ішінде бӛлісу 

дәрежесіне кӛтерілгендіктері болды. 

Әл-Фapaби aйтқaндaй «Тәpбиеcіз беpілген білім, aдaмзaттың қac жaуы»- демекші білім мен қaтap 

тәpбиені беpу жoлындa oқытудың біpнеше технoлoгияcын  меңгеpген caуaтты мҧғaлімдеp бoлуы тиіc. 

Алдымыздағы оқушыға білім мен қатар тәрбие беру де маңызды. Осы тҧрғыда оқушыларды еліміздің 

қҧндылықтарына баулуға кҥш саламын. Әр  кҥнгі сабағымда Отанды қҧрметтеуге, мемлекеттік рәміздерді 

ҧлықтауға, ҥлкенді сыйлау,кішіге ізет кӛрсету қағидаларын сабақ тақырыптарына қарай ҧштастырып, ӛздеріне 

ой тастап отыруды әдетке айналдырдым. Бҧл менің әр кҥнгі сабағымның міндетті бӛлімі. 

Маған ең қиын тиген мәселе оқушы білімін бағалау. Қазіргі кҥні курс барысында оқыған, оқу ҥшін 

бағалау, бағалау критерилерінің негізгі мәнінене ҥңілу ҥстіндемін. Кҥнделікті нақты бағаға қалыптасып қалған 

оқушыларды ең бастысы ізгілікке қарай оқытуда бірнеше кедергіге тап боламыз. Бірақ қашанда біздің негізгі 

нысанымыз оқушы. Сондықтан ешқандай бағалауда қателік жіберуге жол берілмейтінін тҥсінемін. Ал осы 

ткізген сабақтарымда суммативті және формативті бағалау мен бірге ӛзін-ӛзі бағалау парақтарын қолданып 

кӛрдім. Нәтиже жаман емес, оқушының ӛзін-ӛзі бағалауы те сәтті шықты. Мен оқушыларымынң з деңгейлерін 

сезіне алғандары ҥшін мадақтадым. Мҧның ӛзі оқушының сыни кзқараспен ӛз білімі мен жҧмысына баға беруі. 

Ӛзім ӛткізетін мектебіміздегі әp кҥнгі 45 минуттaн ӛтетін әp caбaқтa, әp cыныптaн тыc шapaдa, ӛткізіліп 

жaтқaн жaй дҥниелеp бoлмaуынa нaзap caлa бacтaдым. Cебебі зaмaн қaзіpгі aдaмдapдaн интелекті бoлуды тaлaп 

етеді. Aл біз қaлыптacтыpып oтыpғaн тҧлғaның әлеуеті ocығaн жете ме? Бҧл cҧpaққa жaуaп тaбу мен ҥшін, 

caлмaқтылық пен caлиқaлылықты, бoлaшaққa деген кӛpегенділік бoлуын тaлaп етті. Coл ҥшін де біз осы 

«Тәжірибедегі рефлексия» куpcы бapыcындa нәтижеге бaғыттaлғaн жҧмыcты жҥpгізуді ҥйpендік. 

Aйтқaндaй біздің opтaмыздa жaңaшыл, ізденімпaз мҧғaлімдеp жетеpлік. Oның aйқын дәлелі деңгейлік 

куpcтaн caуaтты қapулaнғaн мҧғaлімдеpдің біpнеше легі еліміздің тҥпкіp-тҥпкіpінде ӛз жҧмыcтapын бacтaп, 

қaзіpгі тaңдa мәcеле қoя oтыpып oқытып, oл мәcелені шешу жoлдapын, oқушығa oй тacтaу, ӛзіндік кӛзқapac 

қaлыптacтыpу, шебеp де шешен oйын жеткізе aлуы, ӛздігінен білім aлуы, ӛз-ӛзін дaмытуындaғы жҧмыcтapдa 

ілгеpлеушіліктеp бaйқaлaды. 

Aл, мектептегі oқу-тәpбиелеу жҧмыcтapы бapыcындa нәтижеге жету біpден дaйын бoлa қoятын дҥние 

емеc, әp мҧғaлімнің aлғaшқы қaдaмдapынaн бacтaлып, шәкіpт зейініндегі білімнен кӛpінетін, еpтеңгі еліміздің 

бoлaшaғының қaндaй бoлaтынын aйқындaйтын дҥниелеp. Cебебі еліміздің әp мектеп пapтacындaғы әp шәкіpт, 

еpтеңгі елдің тіpегі, Қaзaқcтaн aтты мемлекетті әpі қapaй дaмытушы кҥш. Oлaй бoлca теңізге қocқaн тaмшыдaй 

біздің ҥлеcіміз ең caуaпты еңбек... 
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ПЛАНИМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУДА ТРИГОНОМЕТРИЯНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Ахметқалиева А.С. 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

 

Геометрия курсында тригонометриялық есептердің рӛлі ерекше, себебі нақты мазмҧнды есептер 

дедуктивті дәлелдеуге біртіндеп ӛтуіді жҥзеге асырады. Есептерді жҥйелі шешу теорияны саналы және берік 

меңгертіп оның практикалық қҧндылығын кӛруіне септік тигізеді, сонымен қатар есептерді шешу оқушының 

логикалық ойлауын, шығармашылық қабілеті мен тапқырлығын дамытады және бірқатар қажетті практикалық 

білігі мен дағдысын қалыптастырады. Ең бастысы оқушының тригонометрияны білуі кӛптеген жағдайларда 

жҧмыс уақытын ҥнемдеуге дағдыландырады. 

Геометриялық есептерді шешуде тригонометрияны қолдану мынадай тӛрт бағытта жҥруі мҥмкін:  

1) ҥшбҧрыштың ауданының формуласын қолдану; 

2) тікбҧрышты ҥшбҧрыштың қабырғалары мен бҧрыштары арасындағы қатынасты қолдану: 

а) бҧрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің анықтамасы; 

б) тепе-тең тҥрлендіру; 

3) синустар және косинустар теоремасын қолдану; 

4) практикалық мазмҧнды есептерді шешуде. 

1-мысал. 

Теңбҥйірлі трапецияның ауданы S -ке, ал бҥйір қырына қарсы диагональдарының арасындағы бҧрыш 

-ғатең. Трапецияның биіктігін табыңыз. 

Шешуі: 
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Есепке анализ және схемалық жазылуы.Есептің шартын бірнеше бӛліктерге бӛлейік. «Теңбҥйірлі 

трапецияның ауданы S -ке тең» шарты бізге мыналарды береді: 1) трапеция берілген; 2) теңбҥйірлі 

трапецияның бҥйір қырлары мен диагональдары тең; 3) трапецияның ауданы S -ке тең.  

Келесі «бҥйір қырына қарсы диагональдарының арасындағы бҧрыш -ға тең» шартынан: 4) берілген 

трапецияның диагональдары жҥргізілген; 5) осы диагональдар арасындағы бҧрыш -ға тең және ол бҧрыш 

трапецияның бҥйір қырына қарама-қарсы жатыр.  

Осы алынған мәліметтердің негізінде есептің қысқаша берілгенін жазып, схемалық суретін сала аламыз: 

Берілгені: ABCD  - трапеция, CDAB  , BDAC  , COD , SS
ABCD

 . 

Табу керек: BH . 

 

Есептің шешімін іздеу және іске асыру.. Есепті зерттеу. 

Мҧндай жағдайда есепті шешудің бҧл ҥщ кезеңін бірге жҥргізген 

ыңғайлы. Біз диагональдары мен олардың арасындағы бҧрыш 

арқылы трапецияның ауданын табу формуласын білеміз: 

SACS
ABCD

 sin
2

1 2
, 

бҧдандиагональ ҧзындығын табамыз:  

sin

2S
AC  . 

HBD  ҥшбҧрышын қарастырайық. Ол тікбҧрышты ҥшбҧрыш; бізге диагональдың ҧзындығы белгілі, 

егер бір бҧрышын тапсақ, онда қабырғасын таба аламыз. BDH бҧрышын табайық. COD , 

онда  AOD .Диагональдары қиылысу нҥктесінінде қақ бӛлетіндіктен пайда болған AOD  

ҥшбҧрышы тең қабырғалы болады.  AOD болғандықтан,  OAD  және ODA
бҧрыштарының қосындысы -ға тең. Теңбҥйірлі ҥшбҧрыштың тең қабырғаларына қарама-қарсы жатқан 

бҧрыштары тең болғандықтан, олардың әрқайсысы 
2


-гетең. Онда бҧрыштың синусының анықтамасы 

бойынша  қабырғасын табамыз: 
BD

BH


2
sin


, бҧдан 

2

2
cos

2
sin2

2
sin2

2
sin

sin

2

2
sin

2











tgSS

S
BDBH  . 

6. Шешімін тексеру. Табылған формула бойынша анықталу облысына енетіндей -ты есептей 

алатындай болатына кӛзімізді жеткізсек болғаны. Мына шарт орындалу керектігі айқын: . есептің 

шарты бойынша 
0 -ден

180 -ге ӛзгере алады, онда 
2


tg  және S  әрқашан оң болады, яғни 0BH  

шарты кез келген жағдайда орындалажы.  

7. Жауабы.
2


tgSBH  . 

8. Есеп шешімін зерттеу. Есепті шешу кезінде алдын ала берілген немесе табылған шарттар бойынша 

орындалатындай есептің әрбір қадамын талдау керек және қажетті жағдайда бҧл шарттарды нақтылау қажет. 

Жалпы теңдеулер қҧру ҥшін мынадай геометриялық фактілер қолданылады: 

- Пифагор теоремасы; 

- ҥшбҧрыштың биссектрисасы туралы теорема; 

- ҧқсас ҥшбҧрыштардың қабырғаларының немесе басқада сызықтық элементтерінің пропорционалдығы; 

- тікбҧрышты ҥшбҧрыш, параллелограмм және шеңбердегі метрикалық қатынас; 

- ауданды табуға арналған әртҥрлі формулалар; 

- синустар, косинустар теоремалары. 

 




BH



BH

BH
0BH 

A

B C

DH


O
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ЖАҢАЖОЛ КЕН ОРНЫНЫҢ МҦНАЙЫН ОДАН ӘРІ ПАЙДАЛАНУ ҤШІН МҦНАЙ ДАЙЫНДАУ 

ДӘРЕЖЕСІН АНЫҚТАУ 

 

Аширова Б.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Бірінші – ӛндіруші сектор. Мҧнай - газ 

саласындағы басты бағыт – мемлекеттің халықаралық мҧнай және энергетика рыноктарына ықпалды және 

жауапты қатысушы ретіндегі ҧстанымын кҥшейту. 

Бҧл ҥшін біз энергетика саласының стратегиялық маңызды буындарына мемлекеттің ықпалын 

дәйектілікпен кҥшейтеміз. Біз қазірдің ӛзінде Қашаған, Қҧмкӛл мҧнай кен орындарын, Богатырь кӛмір разрезін, 

т.б. игеруде қазақстандық ҥлесті ҧлғайттық. 

Бҧл біз ҥшін және қосымша қҧн салығы ҥлесі жоғары дайын ӛнімді халықаралық рынокқа 

шығаруды қамтамасыз ету ҥшін аса маңызды. Осы бағыттағы жҧмысты жалғастыру керек» екендігін атап 

кӛрсетті [1]. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев мемлекет халықтың әл – ауқатының деңгейін арттыру ҥшін қаншалықты кҥш-

жігер жҧмсаса да, егер әрбір қазақстандық ӛз тағдырының еңбексҥйгіш қожайынына айналмаса, елдегі бар 

жақсылардың бәрін қадірлеп, оларды одан әрі еселемесе, ол артпайды деп анық айтып ӛткен болатын. Осы 

инновациялық болашақтың негізгі тірегі - жаратылыстану ғылымы мен білімінің дамуында жатыр. 

Тарихи қалыптасқан тәртіп бойынша, органикалық қосылыстарға жатқызуға болатын, қҧрамында 

кӛміртегі атомдары бар табиғи және жасанды заттарды энергия кӛздері және кӛміртекті материалдар деп 

бӛледі. Бҧлай бӛлу себебі мынаған байланысты, жанғыш пайдалы қазбалар технологиясы негізінен 

энергетикалық шикізат алуға бақытталған болса, ал кӛміртекті материалдар технологиясы – конструкциялық 

материалдар ӛндірісіне бағытталады. Сонымен бірге, шикізаттың және оның ӛңделген ӛнімдерінің химиялық 

қҧрамы мен қасиеттері жоғарыда айтылып кеткен екі технологияда да ҧқсас болады. Сол сияқты, жанғыш 

қазбалар мен кӛміртекті материалдарды ӛңдеу кезінде жҥретін реакциялардың химизмдері де ҧқсас болып 

келеді. Осыған байланысты жанғыш пайдалы қазбалар мен кӛміртекті заттардың ӛңделуі мен алу жолдарының 

арасын қатаң тҥрде бӛліп қарастыру мҥмкін емес. Қайта, екі технологиялардың негіздерін қатар қарастыру 

қайталанудан сақтайды және заттардың біртекті ӛзгерістерін біртҧтас позиция тҧрғысынан сипаттауға 

мҥмкіндік береді. 

Кез - келген химиялық процесті іске асырудың теориялық негізі – оның химизмі, термодинамикасы және 

кинетикасы болып табылады. Кез – келген процестің термодинамикалық және кинетикалық факторларының 

сандық есебі оларды микродеңгейде сипаттауға мҥмкіндік береді. 

Табиғи отындарды энергетикалық мақсатта қолданумен қатар, олардан қҧндылығы жоғары жанар-жағар 

май тҥрлері мен кейбір химиялық заттарды алу ҥшін ӛңдейді [2]. 

Мҧнай – бір-бірінде еритін органикалық заттардың ӛте кҥрделі қоспасы болып табылады. Мҧнайдан оны 

қҧрайтын компоненттерді жеке-жеке бӛлу мҥмкін емес. Осыған байланысты, мҧнайды қайнау температуралары 

шектерінің ерекшеліктеріне сәйкес фракцияларға бӛледі. Мҧндай бӛлу мҧнайды біріншілік айдау 

қондырғысында дистилляция және ректификация процестерін пайдаланып жҥзеге асырылады. Алынған 

фракциялар әрі қарай қайта ӛңдеудің шикізаты ретінде немесе тауарлық ӛнім ретінде қолданылады. Алғашқы 

айдау – мҧнайды қайта ӛңдеудің бірінші технологиялық процесі болып табылады. 

Мҧнай шикізатының термодеструктивті процесі кезінде алуан тҥрлі реакциялар жҥреді. Молекуланың 

термиялық ыдырауынан басқа, синтез реакцияларды және изомерлену жҥреді. Бҧл реакциялардың кӛбі 

қайтымды болып табылады. Шикізаттың жеке компонеттері әртҥрлі бағытта әрекеттесуі мҥмкін, бірақ тҥрлі 

жылдамдықпен және әртҥрлі термодинамикалық ықтималдылықпен жҥреді. Процестің температурасы 

кӛмірсутектер ӛзгерістерінің бағытына, жылдамдығына, тереңдігіне әсер ететін негізгі фактор болып табылады. 

Жаңажол кен орыны Ақтӛбе облысы Мҧғалжар ауданында орналасқан. 

Жаңажол мҧнай-газ конденсат кен орны - Каспий маңы ойпатының шығыс ернеуі маңындағы ірі газ-

конденсат кен орындарының бірі. Кен сыйыстырушы кӛтерілім 1960 жылы сейсмикалық барлау жҧмыстары 

нәтижесінде анықталды. 1961 жылы іздеу бҧрғылауы басталды. 1978 жылы алғашқы ӛнеркәсіптік ағым ортаңғы 

карбонның карбонатты таужыныстарынан алынды. Ӛнімді қатқабатқа КТ-1 деген индекс берілді. КТ-1 

қатқабатын барлау жҧмыстары 1978 жылдан 1984 жылға дейін жҥргізілді, осы жҧмыстарды жҥргізу барысында 

23-ші барлау ҧңғымасы кӛмегімен тӛменгі карбонатты қатқабаттық (КТ-ІІ) ӛнімділігі анықталған. 

Қҧрылым ҥш блокқа дараланған, олар оңтҥстік, орталық және солтҥстік блоктар деп аталады. Батыс блок 

ауқымындағы бҧзылыс амплитудасы 100-150 метрді, қатпардың орталық бӛлігіндегі бҧл кӛрсеткіш 40-50 метрді 

қҧрайды. - 3350 және -3550 изогипстер ауқымында тоғысқан қҧрылым мӛлшері 29x8 км. Оңтҥстік кҥмбез 

http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B_%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/1960_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/1961_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/1978_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3%D1%96
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/1978_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/1984_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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амплитудасы - 200 м, солтҥстік кҥмбездің бҧл кӛрсеткіші - 400 м. Анықталған жатындар шомбал-қойнауқаттық, 

кҥмбездік типке жатады, оларға тектоникалық тҧрғыдан қалқалану элементтері тән. КТ-ІІ ӛнімді қатқабат 

литологиялық тҧрғыдан доломиттердің жҧқа қабатшаларын кіріктіретін әктастардан қҧралған. Олардың 

ауқымында екі ӛнімді буда - Г және Д будалары анықталған. Жинауыштары кеуекті, ашық кеуектілігі - 9,5-

12,6%, ӛтімділігі - 0,0-61-0,395 мкм
2
. 

 

 

№ Ӛткізілген кҥні 

ГОСТ 2477-65 бойынша 

судың массалық 

мӛлшерін анықтау (%) 

ГОСТ 21534-76 

бойынша хлорлы 

тҧздардың массалық 

мӛлшерін анықтау 

(мг/дм
3
) 

ГОСТ 6370-83 бойынша 

механикалық қоспалардың 

массалық қҧрамын 

анықтау (%) 

11 04.03.18 0,18 42,0 0,0306 

22 05.03.18 021 51,0 0,0260 

33 06.03.18 0,24 53,4 0,0271 

44 07.03.18 0,24 32,2 0,0299 

55 08.03.18 0,18 26,1 0,0302 

Есептеулер. 

Суды анықтау. 

х= (V0/m) * 100% (ГОСТ 2477-65-тен) 

х= (0,18/100) * 100%  w (H2O) = 0,18 % 

х= (0,21/100) * 100%   w (H2O) = 0,21 % 

х= (0,24/100) * 100%    w (H2O) = 0,24% 

х= (0,18/100) * 100%    w (H2O) = 0,18% 

Хлорлы тҧздарды анықтау. 

(V1 – V2)*T*1000 

Х1 = V3 

V1 ҥш сорғыштар: 1) 6,0 мл; 2) 1,0 мл 3) 0,2 мл 

((6-0,1)*0,5963*1000)/ 100=35 мг/дм
3
 

((1,1-0,1)*0,5963*1000)/100=6,0 мг/дм
3
 

((0,2-0,1)*0,5963*1000)/100=1,0 мг/дм
3
 

35,0+6,0+1,0=42 мг/дм
3
 

V2 = 0,1 мл 

V3 = 100 мл 

T = 0,5963 г/см
3
 

V1 ҥш сорғыштар: 1) 7,5 мл; 2) 1,3мл 3) 0,1 мл 

((7,5-0,1)*0,5963*1000)/100 = 44 мг/дм
3
 

((1,3-0,1)*0,5963*1000)/100 = 7,0 мг/дм
3
 

((0,1-0,1)*0,5963*1000)/100 = 0 мг/дм
3
 

44,0+7,0 = 51,0 мг/дм
3 

V0 – тҧзақ суындағы су кӛлемі, см
3
; 

m- ҥлгі салмағы, г; 

V- ҥлгі кӛлемі, см
3
. 

Ескерту. Есептеуді жеңілдету ҥшін бӛлме температурасында судың тығыздығы 1 г/см
3
 деп алынады; ал 

судың сандық массасы см
3
 – тен су кӛлемінің сандық мәні г алынады; мҧнай ӛнімінің (100+0,1) г массасы 

кезінде судың массалық ҥлесіне тҧзақ суындағы судың кӛлемі см
3
алынады. 

Механикалық қоспалардың массалық қҧрамын анықтау. 

Х= (m1-m2)/m3*100% (ГОСТ 6370-83 бойынша) 

1) х= (42,1560-42,1408)/50,0*100%= 0,0306% 

2) х= (43,8360-43,8500)/50,0*100%= 0,0260% 

3) х= (32,9482-32,9346)/50,1*100%= 0,0271% 

4) х= (30,5347-32,9346)/49,9*100%= 0,0299% 

5) х= (44,5230-44,5079)/50,0*100%= 0,0302% 

Мҧнайдың тығыздығы – 809 – 827 кг/м
3
, тҧтқырлығы тӛмен, кҥкіртті (0,7 – 1,11%) және парафинді (4,9 – 

7,1%) болып келеді. Мҧнай дебиті - 1347-148 м
3
/ тәу, газ дебиті 93-148 мың м

3
/тәу. аралығында. Жатынның 

мҧнайлы және газды-конденсатты бӛлігінде еріген газдар ӛздерінің қҧрамы жағынан жеңіл және ауыр 

мҧнайларға жатады, олар этан кіріктіруші, олардың қҧрамындағы ауыр кӛмірсутектердің ҥлесі - 8,5-19,6%, 

метанның ҥлесі 68,2-87,3% аралығында ӛзгереді. Қҧрамындағы кӛмірсутектің мӛлшері - 2,04- 3,49%, азот - 1,02-

2,19%, кӛмірқышқыл газы - 0,57-1,08%, аз-маз мӛлшерде гелий бар (0,0-10-0,014%). Газдағы тҧрақты конденсат 

мӛлшері - 283 г/м
3
. Тығыздығы - 711-746 кг/м

3
, ондағы кҥкірт мӛлшері - 0,64%. Топтың қҧрамында 70%-ға 

дейін метанды, 20% нафтенді және 10% хошиісті кӛмірсутек бар. Конденсат дебиті - 34-162 м
3
/тәу. КТ-І 

қабатының қойнауқаттық сулары хлоркальцийлі типті, тығыздығы - 1067-1091 кг/м
3
, минералдығы - 93,5-133,7 

http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%90%D1%88%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%B5%D1%83%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D3%A8%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96_%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80)
http://www.zirozebar.com/pedia-kk/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_(%D2%9B%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B)_%D1%81%D1%83
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г/л. Тӛменгі карбонатты қатқабат жатындарының жҧмыс режимі суарынды және серпінді-суарынды, жоғарғы 

карбонатты қатқабаттық бҧл кӛрсеткіші суарынды және газды режимдердің қосындысымен сипатталады. 

Жасалған талдаудан қорытынды: 

Жаңажол кенорнының мҧнайын сынау арқылы бірқатар анализдер жҥргізгеннен кейін, СТРК 1347-2005 

бойынша мҧнай бірінші топқа сәйкес келеді және одан әрі тҧтынушыға пайдалануға болады екені расталды. 

Қолданылған әдебиеттер 

1. Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» 

мақаласы.-Астана, 2008 жыл.  

2. «Мҧнай мен газды ӛңдеу технологиясы» Бірінші бӛлім. Т.П.Серіков, И.Л.Гуревич. –Алматы: «Эверо» 

2011-406б. 

3. В. И. Щуров ―Технология и техника добычи нефти‖ М. Недра 1983 г 

 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к., доцент Иманғалиева Б.С. 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 

Байрамова М.Н. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Изучение иностранных языков в современном обществе становится неотъемлемой составляющей 

профессиональной подготовки специалистов в вузах разного профиля, а от степени языковой подготовки 

студента может зависеть его дальнейший карьерный рост [1]. 

Самый ключевой момент в изучении английского языка - это способ преподнесения информации 

ученику, иначе называемая методика преподавания. Со времѐн первых уроков английского языка прошло 

немало времени. 

Методика преподавания английского языка в школе претерпела достаточные изменения и на 

сегодняшний день приобрела несколько различных направлений. Наиболее оптимальным средством для 

обучения детей являются фундаментальная и классическая методики. Они проверены временем и 

сориентированы на получение максимальных знаний учениками. Методики постоянно совершенствуются и 

дополняются, а потому являются достаточно популярными в современном мире, не только для школьников, но 

и для студентов высших учебных заведений. Эмоционально-смысловой метод также относится к наиболее 

востребованным в плане обучения школьников, он основан на специфике восприятия информации детьми и 

подростками. Выбирая методику обучения для школьников необходимо учитывать тот факт, что каждый 

ученик индивидуален, а каждый педагог отличается своим собственным уникальным стилем преподнесения 

информации. 

Чтобы научиться говорить на английском, необходима определенная система или, как ее чаще называют, 

методика обучения английскому языку, которая позволила бы максимально полно решить поставленные 

задачи, а именно: приобрести навыки чтения, понимания речи на слух, говорения и письма на изучаемом языке 

[2]. 

Еще 20-30 лет тому назад в основе обучения лежала классическая методика. 90% времени уделялось 

теории иностранного языка. На уроках студенты изучали новую лексику, синтаксические конструкции, 

обсуждали правила, а также читали и переводили тексты, делали письменные задания и иногда слушали 

аудиозаписи. 

На развитие разговорных навыков уходило всего 10% времени от занятия. В результате человек понимал 

тексты на английском языке и знал грамматические правила, но не мог говорить. Именно поэтому было 

принято решение изменить подход к обучению. Так, на смену фундаментальной «классике» + пришли 

следующие методики: коммуникативная, проектная, тренинговая. 

Коммуникативная методика: главный ее принцип заключается в использовании изучаемых на уроках 

лексических единиц и грамматических конструкций в речи, как устной, так и письменной. Все занятия, которые 

разрабатываются согласно принципам этой современной методики обучения английскому языку, по 

возможности проводятся на иностранном языке, либо с минимальным включением родной речи [3; 27с.]. 

Проектная: Ее смысл состоит в использовании изученного материала на практике и является 

оптимальным для применения по окончании целого модуля, когда появляется возможность оценить степень 

усвоения учебного материала. 

Тренинговый подход базируется на самостоятельном изучении, с той поправкой, что учащимся дается 

уже проработанный структурированный материал и наглядно объясняется преподавателем. 

В отдельную группу выделяют так называемые активные методы обучения английскому языку, примеры 

наиболее широко используемых приемов приведены ниже: круглый стол, мозговой штурм, деловая игра. 

Круглый стол: учитель формулирует проблему и предлагает ученикам задание: оценить значимость 

проблемы, продемонстрировать все «за» и «против», определить возможный результат и т.д. Учащиеся должны 

высказаться по представленному вопросу, аргументировать свою позицию и в итоге прийти к общему 

решению. 

https://lim-english.com/posts/kak-naychitsya-chitat-po-angliiski-s-nylya/
https://lim-english.com/posts/aydirovanie-po-angliiskomy-yaziky/
https://lim-english.com/posts/aydirovanie-po-angliiskomy-yaziky/
https://lim-english.com/posts/aydirovanie-po-angliiskomy-yaziky/
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Мозговой штурм: аудитория делится на две группы – «генераторов идей», которые собственно 

предлагают идеи и «экспертов», которые по окончании «штурма», оценивают позицию каждого «генератора». 

Деловая игра: преподаватель готовит игру на изученную тему и объясняет учащимся правила. Как 

правило, предложенные задания имитируют задачи и ситуации реального общения, например, поиск и 

устройство на работу, заключение договора, путешествие и т.д. [3] 

Иностранный язык как одно из средств общения и познания окружающего мира занимает особое место в 

системе современного образования в силу своих социальных, познавательных и развивающих функций. 

В современном понимании, процесс обучения рассматривается как процесс взаимодействия между 

учителем и учениками с целью приобщения учащихся к определенным знаниям, навыкам, умениям и 

ценностям. 

Использованные литературы: 

1. http://sci-article.ru/stat.php?i=1477213179 

2. https://lim-english.com/posts/metodiki-obycheniya-angliiskomy-yaziky/ 

3. «Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению» Пассов Е.И, 1989. -276 с. 

4. https://www.ef.ru/englishfirst/english-study/articles/learning_methods.aspx 

 

Научный руководитель: Усенова С.Г. 

 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҤЙРЕНУДЕ ӚЛЕҢДЕР МЕН ӘНДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Балхаш А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі уақытта ағылшын тілін меңгеру - табиғи қҧбылыс болып табылады, себебі шетел тілін меңгерусіз 

ҥйреніп жатқан тілдің мәдениетін тану мҥмкін емес. Ағылшын тілі пәнін оқыту маңыздылығы оқушылардың 

ағылшын тілінде сӛйлеуге, жазуға, ізденуге, қызығуға, алған білімдерін ӛмірлік тәжірбиемен байланыстыра 

алуға, яғни, кҥнделікті ӛмірде қолдана алуға, ағылшын тілінде қарым-қатынас жасай алуға ҥйрету, ӛз бетімен 

дамуға, ӛзінің ойын толық жеткізе алатын жас тҧлғаның дамуына, қалыптасуына мҥмкіндік жасау болып 

табылады. 

Қазіргі уақытта ағылшын тілін ҥйретуде ӛте қызықты әрі маңызды әдістің бірі оқушыларға ағылшын 

тілін ӛлеңдер мен әндер арқылы ҥйрету болып табылады. Сабақты ӛлеңдер мен әндер арқылы ҥйрету барлық 

тілде ӛте маңызды элемент болып табылады. 

Ағылшын тілін ӛлеңдер мен әндер арқылы ҥйрету оқушылардың қызығушылықтарын оятудың ең тиімді 

әрі оңай жолы болып табылады. 

Сабақта ӛлеңдер мен әндерді тҧрақты тҥрде қолдану оқушы ҥшін де және оқытушы ҥшін де ӛте қолайлы 

әрі ҧтымды болмақ.  

Жалпы алғанда, ӛлең, ән дегеніміз - кез-келген адамдардың сезімдері мен эмоцияларына әсер ететін ең 

тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Ӛлеңдер мен әндер біздің ӛміріміздің ажырамас бӛлігі десек те болады. 

Ән әр халықтың мәдениетінің бір бӛлігі, яғни ҥйреніп жатқан тілдің әндерін тыңдайтын болсақ, онда олардың 

мәдениеті, дәстҥрі, дҥниетанымы туралы терең білуге болады. 

Кӛптеген ғалымдар, әдіскерлер мен мҧғалімдердің  шет тілін оқытудың тиімді жолдары мен әдістерін 

іздейді. Шет тілдер сабақтарында поэтикалық және ән мәтіндерін қолдану осындай тиімді оқыту әдісі болып 

табылады. Оқудың әртҥрлі сатыларында балалармен жҧмыс істейтін кӛптеген мҧғалімдер мен әдіскерлер шет 

тілін ҥйренуде ӛлеңдер мен әндерді қолданады.  

Ағылшын тілі сабағын ӛлең және ән арқылы ҥйретудің әдіс-тәсілдерін былайша тҧжырымдауға болады: 

ӛлең мен ән сӛздік қорды байытудың, берік меңгеру мен кеңейтудің қҧралы болып табылады, себебі 

ӛлеңдер мен әндерде кӛптеген жаңа сӛздер қамтылады.Сонымен қатар, ӛлең және ән арқылы оқытылатын 

тілдің болмысы, мәдениеті, дәстҥрі туралы  білуге болады. Бҧл ӛзге елдің мәдениетін тереңірек білуге 

кӛмектеседі. 

ӛлең мен ән арқылы тілдің грамматикалық қҧрылымы жеңіл қалыптасады. Кең таралған қҧрылымдарды 

меңгеруге арналған кӛптеген ӛлеңдер мен әндер бар. Олар ырғақты, тҥсініктемелермен, тапсырмалармен, 

жаттығулармен қамтылған. 

ӛлең, ән арқылы музыкалық есту қабілетін дамыта отырып, шет тілінің сӛйлеу шеберлігін 

қалыптастыруға болады. Ӛлең мен әнді жиі оқу және қайталау арқылы дҧрыс сӛйлеуді, артикуляцияны, 

сонымен қатар, екпіннің ережелерін, ырғақ пен әуеннің ерекшеліктерін дамытуға болады. 

ӛлең, ән оқушылардың эстетикалық тәрбиесін дамытуға, ҧжым болып жҧмыс жасауға, әр оқушының 

шығармашылық қабілетін ашуға кӛмектеседі. Сабақта ӛлең мен әнді қолдану жағымды психологиялық жағдай 

туғызады, психологиялық қысымнан арылтады, тілдік ойлау жҥйесін қалыптастырады, монологтық және 

диалогтық сӛйлеуді дамытады, шет тілін білуге деген қызығушылық пен қҧлшынысты арттырады. 

Сабақта ӛлеңдер мен әндерді әр тҥрлі мақсатта қолдануы мҥмкін, нақтырақ айтсақ: 

сабақтың басында фонетикалық жаттығу ретінде; 

грамматикалық және лексикалық материалдарды игеру ҥшін; 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1477213179
https://lim-english.com/posts/metodiki-obycheniya-angliiskomy-yaziky/
https://www.ef.ru/englishfirst/english-study/articles/learning_methods.aspx
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тілдік шеберлікті дамыту ҥшін; 

сабақта оқушыларды босаңсыту, яғни психологиялық және физикалық қысымнан арылтып, ары қарай 

жҧмыс істеуге деген қабілеттерін дамыту ҥшін және т.б. 

Ӛлең, ән таңдау критерийлері мынадай болуы шарт: 

жағымды, ырғақты, ҧзақ емес және қайырмасы болуы қажет; 

оқушыларды қызықтыру және жігерлендіруі қажет; 

оқушылардың жасы мен деңгейіне сай болуы қажет; 

Ағылшын тілінде лексикалық дағдының дамуы ӛте маңызды болып табылады. Лексикалық дағдыларды 

қалыптастыруда ӛлеңдер мен әндерді қолданудың маңызы ерекше болып табылады. 

Яғни, ӛлеңдер мен әндер тірі және эмоционалды тҥрде лексикалық материалдарды инъекциялауға 

кӛмектеседі. Сабақта ӛлеңдер мен әндерді алдымен, хорда ойнату керек, кейінірек жеке немесе жҧп ретінде шет 

тілінде сӛйлеу дағдыларын дамыттыруға болады. Ырғақпен сӛйлеу - балаларға қарапайымнан сӛйлегеннен гӛрі 

әдемі әрі табиғи болып кӛрінеді. Яғни, оқушылар ритммен сӛйлесе, дайын лексикалық конструкцияларды 

жақсы қабылдайды және есте сақтайды. Мысалы, «Good morning!» әйгілі әні дайын диалог, одан балалар 

«сәлем» деп айтуға, қал-жағдайының қалай екенін сҧрап, қоштасуға ҥйренеді. 

Жалпы айтқанда, ӛлеңдер мен әндер оқушының мінез-қҧлқына, кӛңіл-кҥйіне, ойлау жҥйесіне және 

эстетикалық талғамына зор ықпал етеді. Ӛлеңдер мен әндік материалдар ақпаратқа бай. 

Қорытындылайтын болсақ, ӛлеңдер мен әндерді қолдану сыныпта климаттың және жайлы атмосфераның 

психологиялық тҧрғыдан қолайлы болатынына кӛмектесетінін атап ӛткім келеді. Ӛлеңдермен, әндермен және 

ырғақтармен жҧмыс істеу әдістерін басқа әдістермен біріктіру- сабақты оңай, қызықты және ҧмытылмас етеді. 

Алайда, ӛлең, ән маңызды рӛл атқаруы ҥшін, оны қолдануда нақты бір алгоритмді ҧстап тҧру қажет. 

Сӛйте тҧра, біз ӛлең, ән айту арқылы  ӛмірде ағылшын тілінде қарым-қатынас жасаудағы қорқынышты 

жоятынын және ағылшын тілінде ӛлең мен әнді мҥлдем қолданбайтын адамға қарағанда сӛйлеу дағдысы 

жақсаратынын байқаймыз. Оқушылардың ағылшын тілін ӛлең және ән арқылы ҥйренуі олардың әртҥрлі 

екпіндерді қолдана алуда, ағылшын тілінің қҧрылымын тҥсінуге және басқа елдің мәдениетін тануда ҥлесі зор 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИЯЗЫЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Бейбиткызы А. 

Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати 

 

Сегодня одним из приоритетных направлений в современной системе казахстанского образования 

является создание инновационной полиязычной модели. Необходимость качественным владением 

иностранным языком выпускниками современной школы - это назревшая жизненная необходимость, поскольку 

интенсивные темпы и уровень развития науки и техники в мире требуют свободного владения иностранными 

языками для более качественного и полноценного получения необходимых теоретических и практических 

знаний, умений и навыков. 

Высшая школа Казахстана должна стремиться к достижению мирового уровня образования и к 

вхождению в единое образовательное пространство. Механизмом достижения поставленных целей является 

выполнение параметров Болонского процесса. Они включают трехуровневую систему высшего образования, 

кредитную технологию обучения, академическую мобильность студентов и преподавателей, а также контроль 

качества высшего образования. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев ставит перед системой 

образования задачу подготовки конкурентоспособного специалиста, владеющего несколькими языками. 

Осознание полиязычного образования как ценности обуславливает актуальность реализации научных проектов 

и разработки практических действий, направленных на формирование полиязыковой личности. Исторический 

путь развития казахстанского общества определил специфику проблем, связанных с судьбой каждого из этих 

языков. Кроме того, современное состояние языковой политики в стране обусловлено объективными реалиями 

динамичной трансформации общественно-политической, социокультурной жизни мирового сообщества в 

целом [1]. Казахский язык приобрел статус государственного языка, это означает, что он призван объединять 

всех граждан страны и выполнять консолидирующую функцию в социуме. Русский язык в силу массового 

владения им является фактором расширения информационных горизонтов в современном мире. Английский 
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язык на сегодня представляет собой одно из необходимых условий подлинной конкурентоспособности нации. 

В этих условиях актуализируется проблема становления и развития полиязычного образования [2]. 

Президент страны Н.А.Назарбаев поставил высокую планку перед отечественным образованием. Оно 

должно стать конкурентноспособным, высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанской школы 

могли легко продолжать обучение в зарубежных вузах. Поэтому важнейшей стратегической задачей 

образования является, с одной стороны сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой 

стороны, обеспечение выпускников школ международными  квалификационными качествами, развитие их 

лингвистического сознания, в основе которого – овладение государственным, родным, и иностранными 

языками. В этой связи понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит перед нами 

вопрос о результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки учащихся. Полиязычие 

– основа формирования поликультурной личности. 

Быть полиязычным – диктует нам временя. Язык приобщает подрастающее поколение к универсальным, 

глобальным мировым ценностям, развивает умение общаться и взаимодействовать с представителями других 

культур во всем мире. Полиязычие поможет решить главные проблемы современного мира с помощью 

согласия и взаимопонимания между людьми. 

Главная цель обучения студентов английскому языку это развитие поликультурной личности, способной 

на социальное и профессиональное самоопределение в обществе. Личности, знающей историю и традиции 

своего народа, владеющей несколькими языками, способной свободному общению на трех языках в любых 

ситуациях, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Английский язык это родной язык для более чем 400 000 000 человек, живущих в 12 странах мира. Он 

широко используется в государственных масштабах наравне с национальными языками более чем в 30 странах 

мира. Английский язык занимает 1 место в мире среди иностранных языков, изучаемых средней и высшей 

школами, а также на различных курсах системы образования. В Казахстане английский язык изучают более 

70% учащихся и студентов, средних и высших учебных заведений. Свободное владение английским языком 

становится нормой для научно-технической интеллигенции. Он является основным языком общения при 

контакте иностранных туристов с обслуживающим персоналом на всех континентах. Предположительно в 

настоящее время около 1 миллиарда людей, в той или иной степени владеют английским языком. Олжас 

Сулейменов, был прав, утверждая что, чем больше мы знаем языков, тем более мы вхожи в мировую 

цивилизацию и культуру. 

Цель поликультурного и полиязычного образования может заключаться в формировании человека, 

способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего 

развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных 

национальностей, рас и верований. Полиязычие при соответствующих принципах гуманизма может 

стимулировать гуманизацию в национальной образовательной системе. Обоснование необходимости 

приоритета родного языка культуры в целом, который, активно адаптируя языки других народов, укрепляется в 

своем богатстве и уникальности,- это тот методологический принцип, который выдвигается в качестве 

концептуального решения социально-философических проблем гуманизации полиязыкового образовательного 

пространства современного мира. Так, развитие рыночной экономики, конкуренции, бизнеса, торговли, 

реорганизация системы сервиса в направлении к клиенту, потребителю ведут к диалогизации общения, 

увеличению роли диалога в общении. Формируются подязык делового общения, система деловой 

документации, устные и письменные деловые речевые шаблоны, деловой речевой этикет. Уровень развития 

языка, его удельный вес в жизни страны, мира того народа, который говорит на нем, определяют сферу 

распространения языка и объем выполняемых им функций. Наиболее употребительны на земном шаре языки 

международного общения, официальные языки Организации Объединенных Наций. Значительную сферу 

распространения имеют языки межнационального общения в рамках одного многонационального государства, 

например, русский язык в странах СНГ. Далее следуют языки, обслуживающие отдельные народности, так 

называемые местные языки. Есть языки очень узкой сферы использования, к примеру, латинский язык 

(мертвый язык) используется в медицинских рецептах; книжнославянский язык сохраняется в церковных 

службах и.т.п. 

На современном этапе мирового сообщества наблюдается активизация процесса поиска эффективных 

условий, механизмов воспитания молодежи, способной к диалогу с другими культурами. Как известно, история 

общества это процветание общества и зависит не только от экономики и техники, но и от культуры слова. И 

действительно, подготовка разностороннего специалиста, обладающего высоким уровнем культуры (в том 

числе и культуры слова) – главная проблема образования сегодня. Реалии современного этапа развития 

общества, языковая ситуация в Казахстане – многонациональном, с многовековой историей, в которой 

переплелись народы, нации, культуры, в настоящее время диктуют необходимость разработки основных 

методических принципов и походов к формированию коммуникабельной языковой личности. По мнению 

Президента Н.Назарбаева «...Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его земле 

сформировалось уникальное поликультурное пространств. Поликультурность Казахстана - это прогрессивный 

фактор развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, 

западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития поликультурности» [3]. 

Особая роль в решении проблем, связанных с современной языковой ситуацией в Казахстане, отводится 

системе образования. Важнейшей стратегической задачей образования является овладение государственным, 
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родным и иностранными языками. На решение этой задачи направлено полиязычное образование, которое 

относится к новой области педагогического знания. Развитие полиязычного образования в Республике является 

государственной национально-языковой образовательной политикой. В Казахстане уже сформировались 

основные тенденции, определяющие развитие полиязычия. С 2007 г. все организации образования должны 

обеспечить знания обучающимися казахского языка как государственного, а также изучения русского языка и 

одного из иностранных языков в соответствии с государственным общеобязательным стандартом 

соответствующего уровня образования. Устойчивая тенденция обусловила необходимость для вузов Казахстана 

обеспечения подготовки кадров с полиязычным образованием. Внедрение полиязычного образования 

заставляет работников системы повышения квалификации по новому осмыслить стратегии системы 

образования, так как речь идет о создании новой психологии и менталитета, которые необходимо привить 

подрастающему поколению в условиях глобализации. Новые реалии должны повлиять на профессиональную 

позицию работников образования. Все это требует глубокого переосмысления базовых ценностей в 

содержании, формах и методах (технологиях) повышения квалификации.  

Таким образом, важнейшей составляющей повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров, адекватных современным требованиям, должна быть переподготовка пре- подавателей для реализации 

программы полиязычного образования, которая, на наш взгляд, будет способствовать его дальнейшему 

развитию. 

В мировой практике Казахстан – единственное государство, обеспечивающее финансирование 

академической мобильности. Несомненно, что программы обучения в рамках академической мобильности 

студентов должны быть встроены в систему полиязычной подготовки. Эффективный путь подготовки 

полиязычных кадров, так как в программу академической мобильности вовлечены обучающиеся всех 

специальностей, всех региональных вузов страны. Одним из эффективных путей первичной подготовки 

полиязычных кадров является включение в перечень базовых дисциплин типовых учебных планов таких 

дисциплин как «Профессионально-ориентированный иностранный язык», «Профессиональный 

казахский/русский». В контексте полиязычия также разработан ГОСО педагогических специальностей, 

предусматривающий специализацию по под- готовке учителя-предметника со знанием иностранного языка. В 

полиязычном процессе большая роль отведена государственному и официальному языку. 

Актуальность поликультурного и полиязычного обучения определяется всеобщей мировой тенденцией к 

интеграции в экономической, культурной и политической сферах. Полиязычное обучение мы понимаем как 

целенаправленный процесс приобщения к мировой культуре средствами нескольких языков, когда изучаемые 

языки выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-

исторического и социального опыта различных стран и народов. [4] 

Одной из задач приобщения молодѐжи к универсальным, глобальным ценностям, формирования умений 

общаться и взаимодействовать с представителями соседних культур в мировом пространстве [5]. 

Содержание поликультурного образования многоаспектно и отличается высокой степенью 

междисциплинарности, что позволяет рассматривать проблемы поликультурного образования в составе 

учебных дисциплин. Бесспорно использование преподавателями инновационных методов, методов 

формирования интереса к обучению, методов формирования долга и ответственности в обучении, 

активизируют процесс языкового обучения и способствуют эффективности усвоения казахского, русского и 

иностранных языков [6]. 

Современная языковая ситуация в Казахстане позволяет говорить о триединстве языков как о 

существенном факторе укрепления общественного согласия. Многообразие культур и языков, их равное 

сосуществование являются безусловным достоянием нашей страны, а проводимая языковая политика как 

обеспечивает соблюдение языковых прав всех этносов, так и предоставляет свободный выбор языка для 

общения, получения образования, реализации творческих потребностей. Позитивность развития трехъязычия 

для казахстанского сообщества возможна при условии единой политической, идеологической, культурной 

платформы.  
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ  

МАҢЫЗЫ, ЕРЕКШЕЛІГІ ЖӘНЕ ТИІМДІЛІГІ 

 

Бейсен А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі заман – оқытудың жаңа формаларын, әдіс-тәсілдерін іздеумен сипатталады. Әрбір оқушы тек бір 

ғана тілді емес, бірнеше шет тілін білуі тиіс, оның ішінде әрине ағылшын тілі. Ағылшын тілін тиімді әдіс-

тәсілдер қолданып оқыту қазіргі кездегі маңызды мәселердің бірі болып табылады. 

Кілт сӛздер: ойын технологиясы, сӛздік қор, ойынның тҥрлері, қолдану мақсаты. 

Әр тҥрлі тілде сӛйлей білу, ҥлкен сӛздік қорды талап етеді, бҧл әрине кӛп жылдарды қажет етеді. Бҧл 

жерден, яғни тілді ҥйрену балалық шақтан бастау керек деген қағида шығады. Осыдан әлем педагогтары 

баланың шетел тілін қызыға оқуға нәтижелі және сапалы дәріс алуға кӛп мҥмкіндіктер жасайтын жаңаша 

әдістер іздестіре бастады. Бҧл әдістердің бірі - шет тілі сабағында ойын элементтерін қолдану болып табылады. 

Ағылшын тілін қазіргі заманға сай сапалы, қарқынды ҥйретуге мҥмкіндік беретін тиімді тәсіл – ойын 

технологиясы. Соңғы жылдардағы зерттеудің нәтижесі бойынша оқушылардың сӛздік қорының аз екендігі, 

олардың бір- бірімен қарым - қатынасқа тҥсу деңгейінің тӛмендігі, тіпті сӛйлеу деңгейінің жоқ екендігі 

анықталған. Оның себебі, оқушылырдың заман талабына қарамастан ағылшын тіліне деген қызығушылығының 

тӛмендігі және мектептегі ағылшын сабақтарында оқушылардың жан - жақты біліктілігін дамытуға жете мән 

берілмегендігі болып саналады. 

Сабақта тиімді қолданылған ойын тҥрлері – мҧғалімнің тҥсіндіріп отырған материалын оқушылардың 

аса зор ынтамен тыңдап, жемісті, сапалы меңгеруіне сенімді кӛмекші бола алады. Әсіресе кіші сынып 

оқушыларның жас ерекшеліктеріне байланысты ойынға қызығушылықтары мол. Балалар сергіп, 

тапсырмаларды тез, әрі ынталы орындайды. 

Ойын балаларды оқуға, еңбекке деген белсенділігін, қызығушылығын арттырудағы басты қҧрал. Ойын 

барысында балалардың ойлау қабілеті, шығармашылық деңгейі, зеректігі дамиды. 

Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың білім-біліктілік, танымдық коммуникативтік қҧзіреттілігін 

қалыптастыруда ойын элементтерін қолданудың маңызы зор. Сабақ ҥрдісінде оқушыларға ойынның мақсаты 

мен талаптары, ережесі толық тҥсінікті болуы ӛте маңызыды рӛл атқарады. Ойын әдісі арқылы оқыту олардың 

пәнге деген қызығуын арттырады, ӛз ойын, пікірін, кӛзқарасын білдіруге, екінші бір адамның жауабын тыңдап, 

оны толықтыруға , жетістіктері мен кемшіліктерін айта білуге жаттығады. Жақсы қҧрастырылған және де ҥздік 

әдіспен ҧйымдастырылған ойын практикалық,тәрбиелік және дамытушылық жағынан оқыту тәсілі болып 

табылады. 

Ойын – оқу, еңбек іс-әрекеттерімен бірге адамның ӛмір сҥруінің маңызды бір тҥрі болып табылады. Іс – 

әрекет тҥрінде қарастыратын болсақ, ойын оқушының белсенділігі мен білім сапасын арттырады. Әдетте 

ағылшын тілі сабағында іс – әрекеттің мынадай тҥрлерін қолданамыз: matching, categories, singing, fill in the 

blanks, dialogues, drawing. 

А.С.Макаренко «ойын дегеніміз – жас ерекшеліктеріне қарамайтын, адамның кӛңіл-кҥйін кӛтеретін, 

ойландыратын ҥрдіс» деген. Ойын- тӛзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ҧқыптылықты, ізденімпаздықты, 

іскерлікті, дҥниетаным ӛрісінің кӛлемділігін, кӛп білуді, сондай-ақ басқа да толып жатқан сапалық қасиеттерді 

қалыптастыруға ҥлкен мҥмкіндіктері бар педагогикалық тиімді әдістердің бірі. Ағылшын тілі – қазақ елін 

әлемге танытатын, әлемдік деңгейге шығаратын тіл. Сол себепті ағылшын тілін ҥйренудің маңызы зор. 

Ойын арқылы балалар ағылшын тілінде оңай қарым-қатынас жасай алады және ойын кезінде оқушылар 

шаршағандығын сезбей, тіл ҥйрену барысында кҥш қуат алады десек қателеспейміз. Ойын белгілі-бір білім 

беру мақсатында қолдану қажет, егер тек қана оқушылардың кӛңілін кӛтерсе, оңтайлы нәтиже 

бермейді.Ойындар оқушының тапқырлығын, зеректігі мен зейінін арттырумен қатар, ерік сезім тҥрлерін де 

дамытады. 

Ойынның оқыту бағытына және мақсатына қарай түрлері: 

фонетикалық 

грамматикалық 

лексикалық 

коммуникативті 

дидактикалық 

лексико-орфографикалық 

рӛлдік 

танымдық 

компьютерлік 

әнмен ойналатын ойындар 

Психилогиялық тҧрғыдан алып қарағанда бастауыш және орта буынды оқушылар белсенді және ӛте 

қозғалмалы болып келеді. Бҧл жастағы балалар ӛзін еркін ҧстап, сабаққа аса қызығумен қатысады. Мҧғалімнің 

басты мақсаты – әр тҥрлі жайттарға байланысты дҧрыс ойын ережелерін қҧрастыру болып табылады. 

Тақырыптық «рөлдік ойындар» оқушылардың сӛйлеу дағдысын дамытады. Ойын – оқушылармен дидактикалық 

қарым-қатынас жасаудың әмбебап қҧралы болып табылады, себебі ең кӛне тәсілдерінің бірі. 
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Ағылшын тілін ҥйренудің бастапқы кезеңінді оқу ойындарының фонетикалық, грамматикалық, 

лексикалық, рӛлдік және дидактикалық тҥрлерін араластыра пайдаланған жӛн. Тілдік ойындар дыбыстық 

дағдысын, лексикалық және грамматикалық дағдыларды қалыптастыруға, тілдік қҧбылыстарды пайдалануға 

жаттықтыруға бағытталаған. Фонетикалық ойындар: 

фонетикалық есту қабілетін дамытуға арналған ойындар мен жаттығуларға ағылшын тілінің дыбыстарын 

дҧрыс қабылдау ҥшін қажетті; 

дыбыстау оқушылар ҥшін фонетиканың ең маңызды әрі кҥрделі бӛлімдерінің бірі; 

дҧрыс интонациялау әдісін қалыптастыруға арналған ойын тәсілдері. 

Ойын бір қарағанда қарапайым қҧбылыс не әрекет сияқты болғанымен, ол ҧжымдық әрекет. Ойын 

арқылы оқушының қисынды ой-қабілеті дамиды. 

Сабақ барысына оқушының зейінін сабаққа аудару, ауызшы сӛйлей алу және жазу дағдысын 

қалыптастыруға, пәнге деген қызығушылығы мен ӛз бетінше жҧмыс жасай алу қабілетін дамытуда 

дидактикалық ойындардың ҥлесі зор. Мәтінді мазмҧндауға ҥйрету, жоспар қҧруға, белгілі-бір суретке қарап 

тақырып қоюға, сол суретке қарап сӛйлем қҧруға, мҧғалімнің кӛмегімен ӛздерінің ойларын жеткізе білуге 

ҥйретеді. 

Әрбір мҧғалімді: ойын әрекетін қандай мақсатта қолдануға болады? қандай деңгейде? сабақтың қай 

кезеңінде? қай кезде жақсы нәтиже береді? - деген сҧрақтар толғандыратыны сӛзсіз. Ойынды мынандай 

мақсаттар қойып пайдалану қажет:  

алфавитті және лексиканы меңгеру; 

қарым-қатынас жасай алу; 

тілдік материалдырды есте сақтау;  

білім беру. 

Ойын арқылы кез-келген оқу материалын қызықты да тартымды ӛткізуге, ӛздерінің жҧмыстарына 

қанағаттануға және білім ҥрдісін жеңіл меңгеруге кӛмектеседі. Сабақ барысында ойын арқылы дамытуға 

арналған тапсырмалар жҥйелі бағытталып, ҧйымдастырылып отырса сонда ғана мҧғалімнің сабақ мақсатына 

жетуіне мҥмкіндік береді. 

Бӛлімді қорытындылайтын болсақ, ойын – адам ӛміртанымының алғашқы қадамы болып табылады. 

Ойындар бала қиялын ғана дамытпай, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Бала ӛз 

мҥмкіндіктерін ашып, жаңалыққа, бәсекелестікке ҧмтылады. 

Қазіргі кезеңде бҧрынғы дәстҥрлі болған қалыпты сабақ беру әдісін жаңа мазмҧнда ҧйымдастыру және 

жаңа технологияны пайдаланып, тҥрлендіру – уақыт талабы. Ӛйткені бҥгінгі қоғамдағы ӛзгерістермен бірге 

білім беру жҥйесінде де, сабақтың жҥргізілу барысына да, жаңа талап, жаңа міндет енгізді. Бҧл талап 

оқушының ағылшын тілінде сӛйлеу қабілетін жетілдіру болып отыр. Еліміздің шет елдерімен қарым-

қатынасымыз кҥшейіп отырған қазіргі кезде оқушылардың ағылшын тіліне қызығуын, білімге қҧштарлығын 

ояту, танымдық белсенділігін арттыру әрбір ағылшын тілі мҧғалімінің міндеті. Тіл ҥйрету ҥдерісіндегі ең 

белсенді заманауи әдістемелік тәсілдердің бірі – ойын технологиясы. Осы технологияны тиімді қолдана білген 

ҧстаз ӛз шәкірттеріне білім, тәрбие беруде табысқа жетеді. 

Ойынның ӛзіне тән мотивтері болады. Мысалы: мазмҧндық, рӛлдік ойындар баланың есте сақтау 

қабілетін, ойлауын, қиялын қалыптастырады. Ал танымдық ойындарда белгілі бір ережені сақтау арқылы 

ойнайды. Бҧл ойындар балалардың тапқырлығын, байқағыштығын, зеректігін арттырумен қатар, ерік сезім 

тҥрлерін дамытады. Қазіргі таңда ойын тҥрлері ӛте кӛп. Соның ішінде сабақта пайдаланатын танымдық, сӛздік 

ойындар оқушыны жан – жақты дамытып, білімді толық игеруіне кӛмектеседі. Сабақ барысында қолданылатын 

ойын тҥрінің әдістері мен материалы сабақ тақырыбы мен мазмҧнына неғҧрлым сәйкес келсе, оның танымдық 

тәрбиелік маңызы арта тҥседі. Оны тиімді пайдалану сабақтың әсерлілігін, тартымдылығын кҥшейтеді, 

оқушылардың тақырыпқа деген қызығушылығы артады.  
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ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ АЛГЕБРАЛЫҚ ЖОЛМЕН ШЕШУ АРҚЫЛЫ  

КЕҢІСТІКТІК ЖӘНЕ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Берикканов Р.Е., Карасаева А.Қ. 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 

 

Ғылым мен техника дамыған кезеңде оқушыға белгілі кӛлемде білім, білік дағдыларын меңгертумен 

қатар табиғат, қоршаған дҥние туралы тҥсініктерін кеңейте отырып, оларды шығармашылық бағытта жан – 

жақты дамыту бҥгінгі кҥннің басты талабы. 

Математиканың барлық бӛлімі мен саласы бір-бірімен, тіпті басқа пәндермен, атап айтқанда геометрия, 

физика, химия, биология, география, экономика, тағы сол сияқты гуманитарлық пәндермен де байланысының 

кҥштілігімен ерекшеленеді. Бҧл жӛнінде әл-Фараби атамыз «Математика дәл нақтылы білім береді және басқа 

пәндердің дамуына кӛмектеседі» – деген. 

Мектептің математика курсының оқулықтарындағы мәтіндік есептер жаратылыстану пәндерінің аясында 

математиканы кеңінен қолдануға негізделген. Мектептің «Алгебра» оқулықтарындағы есептердің ішінде 

геометриялық мазмҧндағы есептерді математикалық жолмен шешуге кӛп кӛңіл бӛлінген. 

Геометриялық мазмҧндағы есептерді шешуде есептің шартына байланысты оның сызбасын дҧрыс салу 

ӛте маңызды. Оқушылар жазықтықтағы, кеңістіктегі фигураларды салу кезінде, кеңістік фигураларын кӛз 

алдарына елестетуде біршама қиындыққа жолығады. Мҧндай есептерді шығартуда оқушылардың 

математикалық ойлау қабілеттерін дамыту, қызығушылығын арттыру  ҥшін ең алдымен берілген есептерді 

шығарудың ең қолайлы, ең ҧтымды тәсілін таңдау қажет. Егер шығарылатын есептің шешу жолы ҧзақ, шамадан 

тыс қиындығы жоғары болса, онда оқушылардың есепке деген қҧштарлығы тӛмендеп, ары қарай пәнді оқып 

ҥйренуіне тежеу жасап, ынтасын қайтарады. Сонымен қатар есептің шығарылуының бірнеше тәсілін ҥйретудің 

тиімділігін мынандай мысалдар арқылы кӛрсетейік. 

Мысал – 1. Шардың ішіне сызылған цилиндрдің бҥйір бетінің ауданы қандай жағдайда ең  ҥлкен  

болатынын табу керек. 

 

 
1 – сурет. 

 

Шешуі: 

1 – тәсіл. Радиусы –  шардың ішіне сызылған цилиндрдің осьтік қимасы  - тік тӛртбҧрышы 

болсын делік және осы цилиндрдің  табанындағы шеңбердің радиусы - , биіктігі –  деп белгілесек (1 – 

сурет), онда цилиндрдің бҥйір бетінің ауданы . 

Есептің шартына байланысты сызбадан  тікбҧрышты ҥшбҧрышынан   деп 

белгілейік, cонда sin
BC
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R
 ,  2 sinh R   .  

Осылайша cos
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AC
 , 
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cos
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r

R
 , cosr R   болады. Бҧл мәндерді цилиндрдің бҥйір бетінің 

ауданының формуласына апарып қойсақ,  немесе 

. Мҧндағы , ал бҧл функцияның ең ҥлкен мәні ға қатысты болады, 

яғни  -ның ең ҥлкен мәнінде функция ең ҥлкен мәнге ие болады. Ал ның ең ҥлкен мәні 1 – ге 

тең, яғни sin2 1  , бҧдан  болған кезде ғана орындалады. Яғни цилиндрдің бҥйір бетінің ең ҥлкен 

ауданы  болады. Ал есепті шешуге арналған сызбаға қарайтын болсақ,  теңбҥйірлі  

тікбҧрышты  ҥшбҧрыш болатынын кӛреміз. Сонымен, цилиндрдің осьтік қимасы квадрат болған кезде бҥйір 

бетінің ауданы ең ҥлкен болады. 
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2 – тәсіл. Енді бҧл есепті дифференциалдық есептеудің кӛмегімен шығарып кӛрейік. Радиусы –  

шардың ішіне сызылған цилиндрдің осьтік қимасы  - тік тӛртбҧрышы болсын делік және осы 

цилиндрдің табанындағы шеңбердің радиусы- , биіктігі –  болсын деп белгілесек, онда цилиндрдің бҥйір 

бетінің ауданы . 

Есептің шартына байланысты сызбадан  тікбҧрышты ҥшбҧрышынан   деп 

белгілейік, сонда 2 sinh R    және cosr R   болатыны белгілі. Сонда цилиндрдің бҥйір бетінің 

ауданыны  ( ) ға қатысты функция болады. Енді осы функцияны 

экстремумға зерттейік. 

. 

 теңдеуінен   немесе  болатын 

 сындық нҥктені аламыз. Осы нҥктеде функция, яғни  цилиндрдің бҥйір бетінің ауданы, ең 

ҥлкен мәнге жететінін байқаймыз. Сонымен, цилиндрдің бҥйір бетінің ең ҥлкен ауданы  болады. 

Ал есепті шешуге арналған сызбаға қарайтын болсақ,  теңбҥйірлі  тікбҧрышты  ҥшбҧрыш болатынын 

кӛреміз. Яғни, цилиндрдің осьтік қимасы квадрат болған кезде бҥйір бетінің ауданы ең ҥлкен болады. 

Мысал – 2. Тік тӛртбҧрыштың ауданы 64 см
2
. Периметрі ең аз болу ҥшін, оның қабырғаларының  

ҧзындығы қандай болу керек.  

Шешуі: Тік тӛртбҧрыштың периметрі 2 2p a b  . Тік тӛртбҧрыштың ауданы . Бҧдан 

 

- ны тӛртбҧрыштың периметрінің формуласына апарып қойсақ, ға қатысты  

 функциясын аламыз. Енді осы функцияны экстремумға зерттейік. 

,   0p a  теңдеуінен  немесе 

, бҧдан  - сындық нҥктесін аламыз. Осы нҥктеде  туындының мәні 

 аралығында кемиді, аралығында ӛседі. Яғни ,  болғанда тік тӛртбҧрыштың 

периметрі ең аз болады. . 

Бҧл қарастырылған мысалдардан «Алгебра» курсында берілген геометриялық мағынадағы есептерді 

шешуде дифференциалдық есептеулерді қолданудың да ӛте тиімді екенін оқушының меңгеруі маңызды екеніне 

кӛз жеткіздік. Оқушылардың математикалық білімінің даму дәрежесі олардың есеп шығара білуінен анық 

байқалады. Есеп дегеніміздің ӛзі – әрбір мектеп оқушысының ақыл – ойын ҧштаудың негізгі қҧралы. Әдеттен 

тыс, қызықты есептердің шешімін табу оқушыларды  шығармашылықпен жҧмыс істеуге ҥйретеді, ал ол 

оқытуда маңызды орын алады. Ең әуелі, есеп шығаруды  ҥйрену – оның шешімін табу екенін есте ҧстаған жӛн. 

Орта мектепте «Алгебра және анализ бастамалары» мен «Геометрия» пәндерінің арасындағы байланысқа 

ерекше кӛңіл бӛле отырып оқытудың маңызы зор. Бҧл әдіс оқушыда ғылыми зерттеушілік кӛзқарастың 

қалыптасуына, оқылған пәндердің қолданыс аясын білуге мҥмкіндік береді. Сонымен қатар оқушыда 

логикалық ойлаумен қатар кеңістіктік ойлау жҥйесі қалыптасады. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

 

Бершова Т.Т. 

Казахский государственный женский педагогический университет 

 

В статье рассматривается роль информационных технологий (ИТ) в обучении химии и их реализация при 

использовании компьютерных технологий в сочетании с другими технологиями обучения.  

Использование новых ИТ в учебно-воспитательном процессе позволяет учителям реализовать свои 

педагогические идеи, представить их вниманию коллег и получить оперативный отклик, а учащимся - 

возможность самостоятельно выбирать образовательную траекторию, последовательность и скорость изучения 

тем; систему тренировочных заданий и задач и способы контроля знаний. Так реализуется важнейшее 

требование современного образования - выработка у субъектов образовательного процесса индивидуального 

стиля деятельности, культуры самоопределения, происходит их личностное развитие. Цель работы состоит в 

изучении роли информационных технологий в обучении химии и их реализация при использовании 

компьютерных технологий (КТ) в сочетании с другими технологиями обучения. Использовать новые 

программные обеспечении применяемых в научном мире, интересных на наш взгляд, для обучения предмета 

химии. Целью применения компьютера на аудиторных занятиях по химии является создание дидактически 

активной среды, способствующей продуктивной познавательной деятельности в ходе освоения нового 

материала и развитию мышления учащихся. Новые ИТ позволяют решать ряд принципиально новых 

дидактических задач: 

- изучить явления на основе использования моделирования процессов в микро- и макромире, внутри 

сложных технических и биологических систем; 

- представление в удобном для изучения масштабе времени процессов обучения (физических, 

химических, биологических и социальных), реально протекающих с очень большой или слишком малой 

скоростью. 

Ключевые слова: Информационная технология (ИТ), компьютерная технология (КТ), химические 

объекты, химические процессы, медиа. 

  

Компьютерная техника, оснащенная программными обеспечениями за последние годы, претерпели 

качественные изменения и могут быть эффективно использованы в обучении. Применение средств КТ для 

обучения на данном этапе вышло за рамки просто применения в ранг технологии. Под технологией обучения 

понимается совокупность педагогической техники учителя, методик обучения и теории педагогических 

измерений, обеспечивающих воспроизводимое и эффективное достижение поставленной цели обучения и 

отслеживание результативности на всех этапах обучения. [1] 

Международные образовательные учреждения разрабатывают новые направления деятельности для 

создания условий перехода на современные ИТ. По их мнению, наиболее быстрый способ включения нашей 

страны в мировую образовательную систему - создание учебным заведениям Казахстана условий для 

использования глобальной сети Интернет, считающейся моделью коммуникации в условиях глобального 

информационного общества. Министерство образования и науки РК видит следующие пути вхождения 

отечественной системы образования в мировую информационно–образовательную среду: совершенствование 

базовой подготовки учащихся школ по современным информационным технологиям; переподготовка учителей 

в области современных информационных технологий; воспитание информатизации процесса обучения; 

оснащение системы образования техническими средствами информатизации; создание интеграционной 

национальной информационной среды и создание единой системы дистанционного образования.[2] 

В урочной и внеурочной деятельности с учащимися применяются такие формы ИТ: 

- использование готовых электронных программ: позволяющих интенсифицировать деятельность 

учителя и ученика, повысить качество обучения предмету; отразить существенные стороны химических 

процессов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности.  

- создание мультимедийных презентаций представить учебный материал как систему ярких опорных 

образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом 

случае задействуются различные каналы восприятия, что сохраняют информацию не только в 

фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память учащихся.  

- применение ресурсов сети Интернет. Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных 

услуг (электронная почта, поисковые системы, электронные конференции) и становится составной частью 

современного образования. Имея из сети учебно-значимую информацию, учащиеся приобретают навыки: 

целенаправленно находить информацию и систематизировать ее по заданным признакам; видеть информацию в 

целом, а не фрагментарно, выделять главное в информационном сообщении. 

- пользоваться интерактивной доской и программными обеспечениями ACTIV board и Флипчарт (ПО, 

предназначенное для интерактивной доски). [4] 

Преимущества применения ИТ для учителей: позволяет объяснять новый материал из центра класса: 

поощряет импровизацию и гибкость; делать записи поверх любых приложений и веб-ресурсов; сохранять и 

распечатывать изображения с доски, включая любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при 
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этом много времени и сил упрощая проверку усвоенного материала; вдохновляет на поиск новых подходов к 

обучению, стимулирует профессиональный рост. 

Приоритеты использования ИТ для учащихся: делает занятия интересными и развивает мотивацию; 

предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных и социальных 

навыков; учащиеся начинают понимать более сложный материал в результате более ясной, эффективной и 

динамичной подачи материала; предоставляя различные стили обучения, учителя могут обращаться к 

всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям; учащиеся начинают работать более 

творчески и становятся уверенными в себе. 

В изучении дидактических материалов дисциплины химия, можно отметить несколько направлений, где 

использование компьютера очень востребовано: 

- наглядное представление атомной и электронной структуры веществ; 

- изучение промышленного производства химических соединений; 

- моделирование химического эксперимента и химических реакций; 

-изображение структуры сложных соединений органической химии; 

-система тестового контроля, 

-подготовка к интернет-экзаменам. [3] 

Обучение можно сделать более наглядным, понятным и запоминающимся при широком использовании 

анимации, химического моделирования с применением компьютера. Использование разных видов учебной 

деятельности (создание презентаций, выполнение лабораторных работ в виртуальной лаборатории, 

тестирование и т.п.) позволяет учащимся самостоятельно получать необходимую информацию, мыслить, 

рассуждать, анализировать, делать выводы. Виртуальные экскурсий значительно расширяет кругозор учеников 

и облегчает понимание ими сути химических производств. Словесно объяснить, почему в лабораторных 

условиях химическое соединение получают одним способом, а в промышленных – другим, достаточно сложно. 

Компьютерная симуляция химического производства сделает это наглядно, а учителю останется только 

подвести итог видеоинформации. Важное достоинство использование компьютерных технологий на 

лабораторных работах по химии – возможность демонстрации взрывоопасных и пожароопасных химических 

реакций, реакций с участием токсических веществ, радиоактивных препаратов, сложных органических 

соединений. Например, проследить в лабораторных условиях за созданием белковой молекулы очень сложно, а 

компьютерная демонстрация приближает нас к этому процессу. [5] 

В заключении можно сказать что роль применения ИТ для учащихся проявляется в следующем: 

повышение мотивации к обучению, понимание роли химии в развитии современных производств и как 

следствие, повышение качества знаний по дисциплине. Дает большую возможность наглядно представить 

сложные химические реакции и проявить заинтересованность учащихся. ИТ не может рассматриваться как 

эксклюзивная форма обучения химии. Она непременно должна сочетаться с традиционными формами учебных 

занятий. Полученная здесь химическая информация ретранслируется при работе с компьютером, где 

происходит закрепление знаний, повышение их прочности. Это становится возможным благодаря 

использованию обучающих программ, которые позволяют проводить объяснение материала используя 

моделирование процессов и явлений, осуществлять тренаж и контроль знаний. Что говорит о том что в форме 

обучения важно рациональное взаимодействие ИТ с традиционными средствами и методами обучения. 
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В стремлении повысить качество высшего образования Казахстан обратился к европейским стандартам 

высшего образования. В 1997 г. он в числе первых стран СНГ, внедрил Лиссабонскую конвенцию высшего 

образования, призывающую страны-участницы признавать квалификации и дипломы друг друга. Казахстан уже 

немало сделал для вхождения в международное образовательное пространство. Следует отметить переход на 

http://festival.1september.ru/articles/507012/
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систему трехступенчатого образования (бакалавр, магистр, доктор) и подписание Болонской декларации 11 мая 

2010 года. В 2011 г. в Казахстане была разработана и внедрена новая классификация вузов. С учетом мирового 

опыта разработаны новые требования по шести категориям вузов: национальные исследовательские 

университеты, национальные вузы, исследовательские университеты, академии и институты. Новая 

классификация вузов Республики, а также введение моделей управления, таких как рейтинг вузов, 

способствуют собственному стимулированию к повышению привлекательности вузов. В рамках 

Стратегического плана развития высшего образования, правительство начало реализовать долгосрочную 

Государственную программу развития образования на 2011-2020 г.г. Одна из главных задач программы – 

дальнейшее развитие трехуровневой системы степеней. Сейчас как государственные, так и частные 

университеты готовят бакалавров и магистров. Пока только двум государственным университетам выданы 

лицензии на подготовку докторов (PhD). В рамках данного процесса они подписали соглашения со многими 

зарубежными университетами. Эти соглашения укрепили качество 46 подготовки PhD: возникла возможность, 

опираясь на помощь Министерства науки и образования, посылать докторантов за рубеж для работы под 

руководством западных профессоров. В 2011 г. для чтения лекций в 27 вузах Казахстана приглашены 1100 

зарубежных ученых и преподавателей. Министерство науки и образования постоянно работает над дальнейшей 

модернизацией системы высшего образования в соответствии с принципами Болонского процесса. 

Присоединение Казахстана к Болонской Декларации предполагает вхождение в единое европейское 

образовательное пространство, построенного на ряде обязательных принципов. К настоящему моменту 18 

университетов Республики Казахстан подписали Великую Хартию Университетов. Эксперты отмечают как 

плюсы, так и минусы проводимых реформ. Плюсы реформы системы образования в Казахстане: – 

Предполагается, что из бакалавров будет формироваться основная масса работников, а из магистров – 

интеллектуальная элита. Обучение бакалавров нацелено на широкую область профессиональной деятельности, 

магистров – на овладение узкопрофильными знаниями и особенностями конкретных профессий; – Болонская 

система даст возможность комбинировать знания: можно стать бакалавром по одной специальности, а 

магистратуру закончить по другой. Бесспорным плюсом будет появление математиков-экономистов, химиков-

биологов, юристов-экономистов. – Двухступенчатая система образования как нельзя лучше подходит в наше 

время, когда знания имеют свойство быстро устаревать. Новая система образования предусматривает 

непрерывное образование, заключающееся в программах дополнительного образования для выпускников. 

Минусы реформы системы образования: – Не вызывает доверия новая система оценивания знаний. Во многом 

она действует некорректно, двусмысленно и необъективно. 47 – Резкое изменение системы высшей школы в 

Казахстане привело к ухудшению уровня образования; – Были адаптированы только внешние составляющие – 

кредиты, многоуровневая система обучения. Внутренние составляющие Болонского процесса – академическая 

мобильность студентов и преподавателей – не работает. Отсутствие учебно-методической литературы на 

казахском языке усложняет задачу развития применимости национального языка в образовании. Другая 

проблема – недостаточный уровень владения английским среди студентов и преподавателей. Правительство 

старается улучшить эти показатели, так как увеличивается международная активность (международные 

конференции, публикации в ведущих мировых журналах и проч.). 

 В Казахстане разработана Государственная образовательная накопительная система (ГОНС) и 

соответствующий законопроект, который планируется к внесению в парламент Республики Казахстан. 

Проводится работа с банками второго уровня о сотрудничестве в рамках данной системы. По прогнозам МОН 

Республики Казахстан, в первый год запуска накопительной образовательной системы ею воспользуются 

порядка 17 тысяч человек. Отличие и преимущество образовательных накопительных вкладов от обычных 

депозитов заключается в том, что на накопления по этой системе будет ежегодно начисляться премия 

государства в размере пяти процентов, а для социально уязвимых слоев населения – семь процентов годовых, 

но не более 100 МРП. По информации МОН РК открытие счета возможно сразу после рождения ребенка. При 

этом максимальный срок накопления составит 20 лет. Кроме того, в рамках ГОНС вкладчик вправе обратиться 

за получением банковского займа на оплату образовательных услуг (образовательный кредит) на льготных 

условиях. 

 В последние годы программа международной стипендии президента РК «Болашак» претерпела 

некоторые изменения. Они касаются возможности прохождения стажировок педагогическими, медицинскими и 

инженерно-техническими специалистами продолжительностью от 1 до 12 месяцев. Также у молодых 

казахстанцев проявился шанс пройти дополнительную языковую подготовку сроком до полугода. Что 

примечательно, для прохождения стажировки за рубежом теперь не требуется залог в виде недвижимого 

имущества. Все подробности прописаны в официальном документе, вносящем изменения и дополнения в 

постановление правительства «Об утверждении правил отбора претендентов для присуждения международной 

стипендии «Болашак». 51 Впервые с этого года в рамках реализации государственных программ развития 

образования, здравоохранения и форсированного индустриального – инновационного развития предусмотрена 

такая возможность. Раньше пройти стажировку за рубежом могли только научные работники государственных 

вузов и научно- исследовательских институтов, но в новых правилах данное ограничение снято. Кроме того, 

стали более лояльными требования к стипендиатам премии. К примеру, разрешено принимать в залог все 

имеющееся недвижимое имущество вне зависимости от его стоимости. Еще одно нововведение – это 

необходимость двухлетнего стажа работы для поступивших в зарубежные вузы самостоятельно. 
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МИР ПРОФЕССИЙ – СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Вегнер Р.Г. 

Агротехнический колледж №9 

 

В своем послании народу РК Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал Человек любой этнической группы 

сможет выбрать любую работу вплоть до избрания Президентом страны. Казахстанцы станут единой нацией. 

Содержательность обучения должна гармонично дополняться современным техническим сопровождением. 

Необходимо обновить программы обучения в техническом и профессиональном образовании с 

привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков. Нужно продолжить 

реализацию проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». 

Ведь Государство дает молодому человеку первую профессию. 

В Агротехническом колледже № 9 села Новоишимка мы подготавливаем студентов по трем 

специальностям это «Организация питания», «Фермерское хозяйство», «Учет и аудит». В следующем году 

планируем открыть специальность «Газоэлектросварщик» 

Свою профориентационную работу в колледже мы начинаем с января месяца. В начале мы составляем 

план проводимой работы, нами был оформлен профориентационный кабинет, готовим слайды о жизни нашего 

колледжа. С которыми в дальнейшим начинают выезжать 7 профориентационных групп по школам района. 

Профориентационная работа Агротехнического колледжа № 9 ставит перед собой следующие цели. 

Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях колледжа; 

Формирование позитивного имиджа колледжа; 

Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг; 

Подготовка квалифицированных кадров; 

Создание условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия способностей 

личности. 

Для этого проводится целый ряд мероприятий, В день окрытых дверей для учащихся школ мы проводим 

Экскурсии в колледж. 

В ходе экскурсий старшеклассники посещают учебные корпуса колледжа, музейную комнату, 

мастерские, где могут посмотреть презентации с полной информацией обо всех профессиях и специальностях, 

изучить материалы, представленные на тематических стендах, пообщаться со студентами, преподавателями, 

мастерами производственного обучения, посетить уроки и внеклассные мероприятия. 

Мероприятия различного уровня. 

Важным направлением в повышении привлекательности имиджа колледжа мы считаем организация 

совместных дел со школами района участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня, проведение семинара на базе колледжа. 

В нашем колледже прошел фестиваль педагогов иноваций «Открытый урок» для преподавателей 

спец.дисциплин нас посетили 13 колледжей. 



382 

 

Мы участвум по мере возможности во многих мероприятиях. 25октября наши студенты участвовали в 

КВН –«Осенний марафон» «Рухани жанғыру- Взгляд в будущее» В районном доме культуры аула Акмол. На 

котором заняли гран-при. 

Так же наши студенты посетили агрофорум. Турсын Мадияр студент гр ОП-32 Организация питания 

получил диплом в номинации «Лучший наставник молодежи». В номинации лучший «Социальный партнер» 

получила диплом Тен Елена студентка группы УА 32 «Учет и аудит» Студентка группы УА-32 Исаходжа 

Улбала защитила бизнес-план соц.значимых и научных проектов по актуалным проблемам сельского хозяйства, 

экологии, профильной подготовке специалистов аграриев в свете программы «Рухани жанғыру» и получила 

диплом 1степени медаль по «По выращиванию овощей». Так же получила диплом 3 степени в номинации 

«Выставка достижения молодежи в сельскохозяйственном производстве» 

Распространение информационных материалов. 

Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию (школьников, их родителей, 

преподавателей), Для этих целей подготовлены: интерактивный фильм об истории колледжа, его материальной 

базе, достижениях и перспективах развития; буклеты; презентации о профессиях и специальностей, 

реализуемых в колледже. В периодической печати систематически публикуются статьи о жизни колледжа. 

Профориентационная работа «Агротехнического колледжа № 9» направлена на организацию устойчивых 

связей между колледжем, образовательными учреждениями района и области, развитие интереса абитуриентов 

к освоению профессий и специальностей, что в дальнейшем должно способствовать формированию 

профессиональной компетентности выпускников, повышению качества их подготовки и возможности 

получения профессии до окончания общеобразовательного учреждения. 

Но недостаточно просто привлечь выпускников школ в колледж для получения профессии или 

специальности, необходимо предоставить им шанс на реальное трудоустройство и профессиональную 

адаптацию к условиям рынка труда после завершения обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования. Поэтому важной составляющей работы колледжа по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена является их трудоустройство и закрепление на рабочих местах. 

 Многие выпускники колледжа добились больших профессиональных успехов и успехов в бизнесе, 

состоялись как личности, работающие на благо всего нашего общества. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что сегодня в Казахстане, как никогда, востребованы рабочие 

профессии: создаются хорошие условия труда, предоставляется возможность дополнительного образования и 

повышения квалификации, сделать профессиональную карьеру. А путь к профессиональному становлению и 

мастерству может начаться в нашем колледже 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНО-НАПРАВЛЕННОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Глуханькова А., Песчанская Т.И. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Исходя из того, что развитие коммуникативной компетенции является основой содержания обучения 

иностранному языку, и что коммуникативная компетенция может быть сформирована только при условии 

сбалансированного, равномерного функционирования абсолютно всех ее структурных компонентов, 

необходимо определить какая методика обучения является наиболее эффективной и целесообразной. На 

сегодняшний день существуют следующие концепции или подходы в обучении иностранному языку: 

осознанно-практическая концепция; коммуникативно-функциональная концепция; системно-коммуникативная 

концепция; коммуникативно - ориентированная концепция; коммуникативно - личностный и коммуникативно - 

ситуативный подходы. 

Коммуникативный подход - подход, обеспечивающий воздействие на собеседника, оптимальность 

обучения с точки зрения эффективности воздействия на другого человека. Это подход напрямую связан со 

строением и особенностями речевой деятельности, поэтому в методике часто употребляется термин 

«коммуникативный системно-деятельностный» подход. 

Этот подход представляет собой реализацию такого способа обучения, при котором осуществляется 

упорядоченное, систематизированное и взаимосоотнесенное обучение иностранному языку как средству 

общения в условиях воспроизводимой на учебных занятиях речевой деятельности - неотъемлемой и составной 

части общей деятельности.  

При более детальном рассмотрении коммуникативной направленности обучения следует учесть, что 

коммуникативно-ориентированнное обучение иностранному языку должно учитывать особенности реального 

общения. Под реальным общением понимается не просто передача и сообщение информации познавательного 

и оценочного характера, обмен знаниями, умениями и навыками, а, прежде всего, обеспечение 

взаимопонимания людей в процессе речевого взаимодействия. Речевая деятельность в качестве системы 

рассматривается как неотъемлемая и составная часть общей деятельности.  

Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку - это речевая направленность процесса 

обучения, ориентация не только на содержательную сторону общения, но и на форму высказывания. 
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Существенную роль в реализации коммуникативно-ориентированного обучения играет ситуативность в отборе 

материала и организация его закрепления применительно к определенным ситуациям общения. Определенным 

шагом в достижении сформированности коммуникативной компетенции является усвоение социокультурных 

аспектов общения на изучаемом языке. Это влечет за собой изучение менталитета, отношений, поведения, 

ценностей, соответствующих культуре изучаемого языка. Составляющими культуры являются три основные 

категории элементов: единицы материальной культуры (абсолютно все физические объекты); духовная 

культура (все понятия, включая систему верований, ценностей и этических представлений) и социальная 

культура, или модели поведения. Проектирование языковой среды как системообразующего элемента 

коммуникативно-ориентированного обучения подразумевает моделирование всех трех, без исключения, 

перечисленных элементов культуры. 

На занятиях по иностранному языку, формируя коммуникативную компетенцию, преподаватели создают 

учебные ситуации, помогающие учащимся приобретать знания, умения и навыки в различных видах речевой 

деятельности [1, c. 112-113]. Систематизируя речевую деятельность, следует отметить, что для обучения и 

общения на английском языке значимыми являются как специальное, так и взаимосвязанное обучение видам 

речевой деятельности, в том числе говорение, аудирование, чтение и письменная речь. 

Коммуникативное обучение иностранным языкам представляет собой преподавание, организованное на 

основе заданий коммуникативного характера. Коммуникативно-ориентированное обучение имеет целью 

научить иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого (не обязательно только 

коммуникативные) задания и приемы. 

В реальности обучение на основе только коммуникативных заданий практически не встречается. 

Поэтому «коммуникативное обучение» и «коммуникативно-ориентированное обучение» постепенно становятся 

синонимами. Коммуникативный подход основан на том, что при успешном овладении иноязычной речью, 

учащиеся должны овладеть не только языковыми формами, но у них должно быть сформировано 

представление о том, как их использовать в реальной коммуникации. Использование коммуникативной 

методики - объективная необходимость, продиктованная закономерностями обучения иностранному языку. 

Как известно, все, чему обучается человек, он приобретает для того, чтобы использовать в предстоящей 

деятельности. Известно также, что использование знаний, навыков, умений основано на переносе, а перенос 

зависит, прежде всего, насколько адекватны условия обучения тем условиям, в которых эти знания, навыки, 

умения предполагается использовать. Следовательно, готовить учащегося к участию в процессе иноязычного 

общения нужно в условиях иноязычного общения, созданных в классе. 

Это и определяет сущность коммуникативного общения, которая заключается в том, что процесс 

обучения является моделью процесса общения. В этом случае коммуникативность рассматривается как 

методологический принцип, который определяет принципы обучения и выбор общенаучных методов познания, 

исходных для построения процесса обучения. 

Коммуникативность предполагает не «обучение иностранному языку», а «иноязычное образование». 

Целью иноязычного (как и любого другого) образования является сам человек, точнее, становление человека, 

человека духовного. А содержанием образования является иноязычная культура, которая имеет четыре аспекта: 

познавательный (знания о языке и культуре страны), развивающий (способности), воспитательный 

(нравственность) и учебный (владение умением общаться). 

Процесс коммуникативного иноязычного образования (урок) строится как модель реального общения, но 

организуется так, чтобы ученик имел возможность сам познавать и развиваться, овладевать иноязычной 

культурой, а не подвергался бы обучению [2, с. 51]. 

Исходя из возрастных психофизических особенностей младших школьников можно выделить 

следующие способы реализации коммуникативного подхода в процессе обучения иностранному языку: 

организация совместного дела с детьми (широкое использование групповых, коллективных форм 

работы, создание условий, в которых ребенок чувствует себя раскованно и свободно, испытывает 

положительные эмоции). 

использование коммуникативных игр в качестве важного методического приема (сюжетно-ролевые, 

подвижные, мимические, пальчиковые, настольно-печатные и другие); 

Согласно теории И.Л. Бим, принцип коммуникативной направленности обучения иностранному языку в 

начальной школе осуществляется посредством реализации следующих пяти принципов: 

личностно- ориентированного общения; 

коллективного взаимодействия; 

ролевой организации учебного предмета и учебного процесса; 

полифункциональности упражнений; 

организации учебного материала. 

Каждый принцип реализуется «в трех основных аспектах: план учителя, план ученика и технология 

обучения» [3, с. 56]. 

В настоящее время пропаганда основ коммуникативной методики является настоятельной потребностью 

практики обучения. Во-первых, потому, что именно коммуникативная методика адекватна такой цели, как 

обучение общению. Во-вторых, потому, что коммуникативное направление обогатилось новыми 

исследованиями, которые должны стать достоянием каждого практикующего учителя. В-третьих, эта методика 
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отлично работает в Европе и США, еѐ эффективность подтверждается результатами применения в европейских 

странах на протяжении последних 15-20 лет. 

В соответствии с коммуникативной направленностью обучения строится учебный процесс. Большое 

внимание уделяется созданию коммуникативной атмосферы. Роль преподавателя качественно меняется. Он 

становится стратегом, реализующим концепцию учебников и дополняющим их коммуникативными 

материалами. Большое значение имеет поведение преподавателя, который организует иноязычное общение, 

дает время на размышление, не требуя моментального ответа, осуществляет гибкую коррекцию ошибок и т.д. 

Для успешной реализации идей коммуникативного метода необходима соответствующая материальная база и 

техническое оснащение. В соответствии с коммуникативным методом обучение варьируется в зависимости от 

уровня обучаемых. 

Прежде всего, учебный процесс ориентируется на содержание, которое помогает ориентироваться в мире 

чужой культуры, развивает собственный мир видения разных культур. Обучаемые выступают как активные 

партнеры по общению, их побуждают к осознанному и самостоятельному использованию языковых и речевых 

средств. Одной из основных составляющих коммуникативного метода является методически грамотное 

соотнесение родного и английского языков, обеспечение учеников таким комплексом упражнений, которые без 

ущерба для аутентичности англоязычной речи позволят полностью реализовать изначальные коммуникативные 

намерения (без подстройки их под наличные языковые средства), сформированные в речемышлении на родном 

языке. 

В целом же создание таких комплексов упражнений связано с особенностями структуры и 

функционирования механизмов порождения и смыслового восприятия речевых высказываний, входящих в 

целесообразную для обучения англоязычному общению систему. Систематизация овладения английским 

языком предполагает учѐт и использование в обучении объективных и субъективных закономерностей 

усвоения английского языка на основе родного языка и его соотнесения с английским. Таким образом, занятия 

имеют социальный характер, фронтальная работа заменяется на партнерскую, индивидуальную и групповую [4, 

c. 29-31]. 

Подводя итог изложенному можно сказать, что в общих чертах коммуникативный подход представляет 

собой реализацию такого способа обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное 

и взаимосоотнесѐнное обучение английскому языку как средству общения в условиях моделируемой 

(воспроизводимой) на учебных занятиях речевой деятельности – неотъемлемой и составной части общей 

(экстралингвистической) деятельности. Коммуникативное обучение включает формирование коммуникативной 

концепции, то есть внутренней готовности и способности к речевому общению, ориентирующей учащихся на 

"вхождение" в иное культурное пространство.  
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9-11 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА МАМАНДЫҚ ТАҢДАУДАҒЫ КӘСІБИ БАҒДАР АЯСЫНДАҒЫ 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЫҢ РӚЛІ 

 

Джубатырова А.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бҧл ӛмірде адамның тағдырын айқындайтын екі нәрсе бар: бірі –ӛмірлік жолдасы – жары болса, екіншісі 

– мамандық. Мамандық – бҧл әрбір адамның сҥйіп, әрі қуана жасайтын ісі, оның ертеңгі болашағы. [1, 20 бет] 

Ж. Аймауытов: ‖Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мҧның кез келгеніне икемділік қажет, бҧл жай кҥнелту, 

тамақ асыраудың ғана жолы емес, ҥлкен ӛнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе‖,-дейді. Рас, жас жеткіншек 

тек ӛз жҥрек қалауымен ғана таңдаған мамандықтың шебері бола алады, яғни мамандық  таңдау- жай ғана 

оқып, диплом ала салу емес, ӛмірлік жолыңды айқындау [2].  

Мамандыққа бағдар беру - әр адамның жекелік қасиеттеріне, қызығушылығына, қабілетіне, қоғамдық 

қажеттілікке байланысты мамандық таңдап алуына ықпал жасау. 

Мамандықты дҧрыс таңдаудың әр адамның ӛз ӛмірінде табысты болуына және әлеуметтік ортада барлық 

қабілетін толық ашуға негіз болатындығын кӛптеген ғалымдар ӛз еңбектерінде дәлелдеп шыққан. Мамандыққа 

бағдарлаудың негізін қҧрушылар Ф.Гальтон, Н.И.Кареев, Н.А.Рыбников, Л.И.Божович [3] т.б. ғалымдар 

әлеуметтік-кәсіби бағдарлау идеяларын қалыптастырды. 

Алғашқылардың бірі ретінде оқушылардың мамандық таңдау себептерін арнайы зерттеген Петербург 

университетінің профессоры Н.И.Кареев болды. Оның жҧмыстарында жастардың мамандық таңдаудағы 

тҥсініктері тӛмен және олар болашақ мамандықтың айналасындағы адамдардың ақылымен таңдайды деп 

кӛрсетілген. Мамандық таңдау себептерін тереңнен зерттеген Н.А.Рыбников болды, ол себептерді 

дифференциалды қарастырды, яғни жасына, жынысына, тҧрмыс жағдайына, ата-анасының мамандығына т.б. 
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байланысты.Ал, Л.И.Божович жҧмыстары  ӛзін-ӛзі анықтауға психологиялық анықтама береді. Біріншіден, 

ӛзін-ӛзі анықтау қажеттілігі онтогенез ӛзегінде яғни жасӛспірім кезеңі мен жастық шақ кезеңінде пайда болады. 

Екіншіден, ӛзін-ӛзі анықтау қажеттілігі тҧлғаның ӛзі және айналасы туралы тҥсінігін жҥйелеу ретінде 

қарастырылады. Ҥшіншіден, ӛзін-ӛзі анықтау болашақта мамандық таңдауға байланысты. Осылайша, 

Л.И.Божович ӛзін-ӛзі анықтауда екі жақтылықты кӛрсетеді, бір жағынан ол мамандық таңдауда, болашағын 

жоспарлауда қажет болса, екінші жағынан ӛзінің ӛмір сҥру мағынасын іздеу болып табылады [4]. 

Мамандықты дҧрыс таңдамауға итермелейтін факторларды айта кететін болсам, біріншіден – грант болса 

болды, оқи саламын деген қате пікірдің кӛбейіп бара жатқандығы, екіншіден- ата-ана ықпалы, ҥшіншіден- 

мҧғалімдердің ықпалы, тӛртіншіден – ӛзі қаламаса да, бірақ адамдардың сол кәсіпте ақша кӛп табасың деген 

бос сӛзіне еріп кету. Ал, мамандығыңды дҧрыс таңдамасаң, әрине бірінші талапкердің ӛзіне залалы кӛбірек: 

*бекер кеткен 4 жыл уақыт; 

*ӛзіне ҧнамайтын орта, мамандығына деген қанағаттанбаушылық; 

*ӛмірден ӛз жолын таба алмау; 

*істеп жҥрген жҧмысынан ләззат алмау; 

*психологиялық тҧрғыдан қарастырсақ, эмоционалдық кҥйзеліске кӛп ҧшырайды. Оның салдары стресс, 

депрессияға ҧшыратуы мҥмкін. 

*24 сағатттың белгілі бір уақытын, тездетіп бітіріп тастауға асығу; 

*бала кезінде ӛзі армандағандай жетістікке жетпеу; 

*ӛз-ӛзіне сенімсіздігі артып, ӛлместің амалын жасап жҥру және т.б 

Адам тағдырына әсер ететін мынадай залалдардың: (4 жыл дипломның артынан сен жҥгіресің, 40 жыл 

диплом сенің артыңнан жҥгіреді деп айтушы еді, бірақ қазіргі жастар диплом алғаннан кейін де ӛз мамандығы 

бойынша жҧмыс жасамай, яғни шаштараз немесе тәттілер пісіретін жҧмыспен айналысып жҥр. Осы жерден-ақ 

бекер кеткен 4 жыл уақыт дегеніміз айтпаса да тҥсінікті. Мойындаңызшы...Араларыңызда туыстарыңыз не 

таныстарыңыз да бар шығар дәл осындай жағдайда жҥрген?!  

Балалық шағындағы армандарының кҥл талқаны шыққандай сезініп жҥру, яғни біреудің жҧмысшысы 

ғана болып жҥру. Әрине, жҧмысшы болғанда тҧрған ешнәрсе жоқ, 18млн халықтың барлығы басшы болып 

кетпейтінін де тҥсінемін. Менің айтпағым, әр адам ӛзі қалаған жҧмысымен айналысса, жҧмысшы емес, ӛз ісінің 

хас шебері болар еді) алдын алу ҥшін, 9-11 сынып оқушыларына мамандық таңдаудағы кәсіби бағдар 

аясындағы педагог-психологтың рӛлін анықтау қажет деп санадық. Осы жерде не себепті 9-11 сынып 

аралығында деп алдық? Себебі, жас жеткіншектің 9-сыныпты бітіргеннен кейін ата-ана ҥмітін ақтай алмаймын 

деген қорқынышпен арнаулы оқу орындарына кетіп қалуы. Оның себебі: 

Біріншіден, ҦБТ-ді тапсыра алмаймын деген қорқынышы; 

Екіншіден, Межелік ҧпайды жинаған кҥннің ӛзінде де, ақылы бӛлімде оқыта алмайды деген 

қорқыныштың болуы. 

Ал, мҧның соңы мамандықты ауыстырумен, не болмаса адам ӛмірінде жоғарыда айтып кеткен 

кемшіліктердің орын алуына әкеліп соғады. Бҧл туралы Е.С.Кузьмина мен А.Л.Свентицийдің «Әлеуметтік 

психология» еңбегі зерттеуінде мамандығын кейіннен ауыстырғысы келетін жастардың кемшілігі сол 

мамандыққа әуел баста қызықпағандығынан екендігін келтіреді.[5] В.В.Водзинская мамандық таңдаудағы ең 

бірінші фактор мамандыққа деген қызығушылық деп есептейді. Сонымен қатар, 1932 жылы Ярцево облысында 

дҥниеге келген педагогика ғылымдарының докторы, академик, профессор В.С. Леднев жеке адам 

қҧрылымының тҥрлі теорияларын салыстыру негізінде маңызды компоненттердің бірі ретінде білім, іскерлік 

пен дағдыны  бӛліп кӛрсету керек  деп кӛрсетеді [6]. 

Сонымен қатар Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ―Қазақстан  ӛздерің сияқты жас мемлекет, сондықтан біздің 

болашағымыз да жастар‖,-деп тегіннен-тегін айтқан жоқ.[7] Тәуелсіз еліміздің бҥгіні мен ертеңі жас ҧрпақтың 

еншісінде болғандықтан бәсекеге қабілеттті ел, халық болуымыз ҥшін еліміздің жалынды жастары ӛз 

мамандықтарын дҧрыс таңдауы шарт деп ойлаймыз. ―Бірлесе пішкен тоң, келте болмас‖ –демекші, жоғарыда 

айтып кеткен қателіктердің адам ӛмірінде орын алмауы ҥшін педагог-психолог мамандардың кӛмегіне жҥгінген 

артық етпесі анық және ол ӛте маңызды. 

Педагог-психолог мамандарының пікірінше, мамандық таңдаудың 5 баспалдағын жоспарлау керек : 

Арман (тілек); 

Кӛз жеткізу (қажеттілік); 

Жоспарлау; 

Әрекет; 

Игеру. Педагог-психологтар осындай баспалдақты жоспарлай алады, бірақ бір ӛкініштісі Кәсіби бағдар 

жҧмысын ҧйымдастыруда педагог-психологпен бірлесе жҧмыс жҥргізілмейді. Кӛбіне жас тҥлектер жарнама 

бойынша яғни аудио, видео, теледидар арқылы таңдап жатады және мамандықты сол арқылы таңдайды. Егер де 

жас талапкер ЖОО-на тҥсетін кезде педагог-психологпен, ата-анамен ақылдасып шешетін болса нҧр ҥстіне нҧр 

болар еді. Ӛйткені, ақылдасуда береке бар екені бәрімізге мәлім. 

Педагог-психолог мамандарының пікірінше мамандық таңдаудың мынадай ережелерін есте сақтаған 

жӛн: 

Барынша кӛптеген мамандықтарды зерттеу керек және тіршілік еткен аймақта қандай мамандықтар 

керектігін анықтау қажет; 
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Ӛзін-ӛзі зерттеу маңызды (қызығушылық, мінез-ерекшеліктері, бейімділіктер, ӛзін-ӛзі бағалау, талаптану 

деңгейі); 

Ӛзіне ҧнамды және ыңғайлы мамандықты таңдауы тиіс; 

Таңдаған мамандықты зерттеу; 

Таңдаған мамандық бойынша ӛз кҥшін байқап кӛру;  

Заманына қарай сҧранысқа ие мамандықтар. Мәселен айта кететін болсақ, IT мамандықтары жеткіліксіз. 

Оған дәлел жаңалықтардағы жарыса кӛрсетілген мына ақпарат, жыл сайынғы 35000 жуық гранттардан бӛлек  

осы жылы тағы да 20000 гранттың бӛлінуі. 

Ата-аналарға кеңестер: 

Баланың ӛз қалауымен мамандық таңдауына мҥмкіндік беру; 

Баланың ӛзі таңдаған мамандықтың пайдасы мен кері әсерлерін бірлесе шешуге тырысу; 

Болашақ мамандықты таңдау кезінде материалдық жағынан пайдасы мол мамандықтарды ғана емес, 

сонымен қатар моральдық сезімдерді қанағаттандыратын мамандықтарды да қарастыру; 

Мамандық таңдау кезінде баланы эмоционалдық қысымға алмау; 

Егер баланың тілегі мен шыдамы бойды алып бара жатса, кӛмек беріп, әңгімелесу; 

Егер бала мамандық таңдау кезінде қателессе, ол ҥшін баланы жазаламау, қайта қатені тҥзетуге ҧмтылу; 

Егер ата-ана баласының қандай да бір мамандықпен айналысып, жҧмыс жасай бастағанын байқаса, онда 

балаға қолдау кӛрсету керек [8].  

Осы мақаланы жазу ҥшін зерттеу жҧмысын жасап бастаған сәтте  ғылыми жетекшіммен бірлесе кәсіптік 

бағдарды ҧйымдастыруда педагог-психологтың рӛлін анықтауда ата-аналар жиналыстарына қатысып бірнеше 

әдіс-тәсілдерді пайдаланып кӛрдік. 

Нәтижесінде А есімді оқушының ата- анасы баласының таңдауымен санасуы қажет екендігін ҧғып, жас 

талапкердің ӛз жҥрек қалауындағы мамандығына бағыт беретіндігін айтты. Осыған дейін бҧл ата -ананың 

пікірінше ағайынның балалары секілді мамандыққа барасың деген ықпал басым болған және оның ӛзінің 

баласының тағдырына қаншалықты кедергісі болатындығын тҥсінді. Бҧл бір ғана жағдай, ал жҧмыс әрі қарай 

жалғасса канша мектеп бітірушісі дҧрыс таңдау жасайтындығы сӛзсіз. 

 

 
Мектеп педагог-психологтарының мектеп оқушыларының мамандық таңдауындағы негізгі атқаратын 

қызмет тҥрлері: 

жасӛспірімдерге жан - жақты, толық мәнді кәсіби бағдар беру жҧмыстарын жетілдіру топтық ғана емес, 

индивидуалды ықпалда жҧмыс жасау; 

еңбекке деген жағымды қатынасты қалыптастыру; 

жасӛспірімдердің дара ерекшеліктерін ескеру; 



387 

 

жасӛспірімдердің мамандықты дҧрыс таңдаулары ҥшін олардың ӛзін-ӛзі бағалау деңгейлерін қалыпты 

жағдайға тҥсіретін психологиялық кӛмек ретінде әлеуметтік-психологиялық тренингтерді арнайы 

ҧйымдастырып, ӛткізу керек.[9] 

Кәсіптік ақпараттың ӛте кӛп тараған тҥрлерінің бірі – ӛндіріске саяхат жасау, әр тҥрлі мамандық 

иелерімен кездесу және кештер ӛткізу, жоғары сынып оқушыларымен ӛндіріс ҧжымдары және кәсіптік-

техникалық мектептердің оқушыларымен біріккен конференциялар, кәсіптік бағдар беру университеттерін 

ҧйымдастыру, т.б. болып табылады. 

Мектептегі кәсіптік бағдар беру жҧмысының ішінде кәсіптік ақыл-кеңес ерекше орын алады. Негізгі 

мақсаты - балалардың денсаулық, анатомиялық-физиологиялық және әлеуметтік психологиялық жағдайын 

талдау негізінде жоғары сынып оқушыларының назарына кәсіптік топтар мен мамандықтарды ҧсыну. Кәсіптік 

ақыл-кеңес жҧмысына ата-аналар қҧрамынан, шефтік мекемелер мен ӛндіріс орындарынан қызметкер мамандар 

тартылады. Кей жағдайда кәсіптік ақыл-кеңес жҧмысы ӛндіріс орындарында, кәсіптік техникалық 

училищелерде ӛндірістік оқу цехтарында, кәсіптік бағдар беру кабинеттерінде жҥргізіледі. 

Қазіргі таңда еліміздің алдында тҧрған мақсат ―Қазақстан-2050‖ бағдарламасында білікті, білімді және 

еңбекке бәсекеге қабілетті тҧлғаны қалыптастыру болып табылады [10]. С.Торайғыров: ―Адамның ең ҧлы 

қасиеті бақытты болуға ҧмтылу‖, - деп айтып кеткен болатын [11]. Осы бақытымыздың бір бӛлшегі, 

болашағымыздың бір кірпіші- мамандықты дҧрыс таңдау деп білемін. Мамандық таңдауда талапкер де, ата-ана 

да, мҧғалім де, психолог та ―жеті рет ӛлшеп, бір рет кескені‖ абзал [12]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дюсембаева Т.А., Песчанская Т.И. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

В настоящее время существует необходимость постоянного совершенствования системы и практики 

образования, это явление обусловлено социальными переменами, происходящими в обществе. Вопросы 

повышения качества обученности и уровня воспитанности личности учащегося были и остаются 

приоритетными в современной методике преподавания иностранного языка. В новой модели образования 

ставится задача подготовить человека к работе в различных проблемных и нестандартных условиях, где 

решения не предусмотрены в форме «заготовок». Подготовка кадров нового качественного уровня, как 

отмечается в Концепции развития образования РК, невозможна на существующей методологической 

платформе образования с фактологическим характером содержания и традиционными технологиями обучения, 

исключающей развивающие, самообразующие и креативные формы обучения [1; 9-11]. Использование 

визуализации в обучении иностранному языку в общеобразовательных школах, как достаточно интересного и 

эффективного в организации учебной деятельности учащихся, призвано способствовать созданию 

благоприятной психологической атмосфере и помогать учащимся хорошему освоению иностранного языка. 

Поэтому важно, чтобы уроки с визуализации приемов стали для учащихся приятным занятием. Добиться этого 

можно, если методически правильно и психологически обоснованно проводить работу с использованием 

данного метода, найти пути оптимальной организации таких уроков. Актуальность исследования состоит в том, 

что визуализация увлекает даже самых пассивных и слабо подготовленных учеников, что положительно 

сказывается на их успеваемости. 

Целью данной работы является теоретически обосновать использование визуализации в обучении 

иностранному языку учащихся общеобразовательной школы. В ходе психологических экспериментов было 
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доказано, что зрительные анализаторы обладают более высокой пропускной способностью, чем слуховые: 

большой процент всей информации, воспринимаемой человеком, приходится именно на зрение. К тому же, 

данные, воспринятые с помощью глаз, более осмысленны и лучше сохраняются в памяти [2, c. 36-38]. 

Следовательно, информацию на уроках необходимо предоставлять так, чтобы она соответствовала 

особенностям человеческого восприятия: использовать как можно больше презентаций, схем, таблиц, 

иллюстраций, опытов, игр и экспериментов. 

Термин «визуализация» (от лат. visualis) – воспринимаемый зрительно, наглядный. Визуализация – это 

процесс представления данных в виде изображения с целью максимального удобства их понимания; придание 

зримой формы любому мыслимому объекту, субъекту, процессу. 

Для того чтобы освоение иностранных языков сделать более продуктивным, занятия нужно проводить с 

использованием приемов, делающих данный процесс увлекательным. При подготовке материалов для изучения 

языков необходимо использовать современное оборудование. Преподаватель иностранного языка должен 

преследовать следующие цели: 

1. Развивать интеллектуальный потенциал учащихся. 

2. Вызывать и поощрять их интерес к культуре и цивилизации стран, язык которых они изучают. 

3. Учить учеников понимать значение текстов, написанных на иностранном языке. 

4. Дать им представление о процессах, средствах и методах, оказывающих помощь в реальном устном 

общении и в переписке с носителями языка. 

Последняя цель может быть эффективно достигнута при помощи обучающих компакт-дисков с записью 

голосов носителей языка: 

словарный курс с использованием игры в лото (бинго), в которой студент должен выбирать картинку, 

название которой было произнесено виртуальным учителем; 

грамматическое упражнение, в котором предложение построено в виде пазла; 

кинофильм с субтитрами, которые помогли бы студенту лучше понимать произношение на начальном 

этапе обучения [3, c. 102-103]. 

Данный прием визуализации помогает ученикам, которые обладают не только визуальным, но и иным 

типом мышления. В ходе уроков иностранного языка с использованием подобных методов визуализации, 

учитель с удовлетворением выясняет, что у студентов повышается интерес к учебе. В завершении каждого 

этапа работы возникают споры и обсуждения. Они стараются закрепить только что изученное, и тут же 

пытаются подражать тому, что услышали на диске. Как правило, они пытаются копировать то же самое 

произношение. Со стороны учителя организация ознакомления с порцией учебного материала включает, во-

первых, показ. Показ апеллирует к чувственному восприятию учащегося (слуховому, зрительному, моторному). 

Учитель может просто показать, например, предмет, действия и т.д. и назвать его на изучаемом языке или 

показать произнесение звука. Он может изобразить ситуацию рисунком, сопровождая соответствующим 

высказыванием на немецком языке. Учитель может сопровождать показ некоторыми пояснениями. Во-вторых, 

объяснение, побуждающее обучаемого к размышлению [4, c. 54]. 

У учеников развивается как индивидуальное, так и коллективное мышление. Впоследствии, треть работы 

выполняется ими самостоятельно. Ученики не просто воспринимают информацию, но также становятся 

активными членами группы, соучастниками процесса обучения. 

Здесь необходимо обратиться к так называемой программной инструкции, которая выполняется 

непосредственно каждым учеником под наблюдением преподавателя. Лучший пример этому – видео- и 

аудиолаборатории. Каждый ученик продвигается в своем индивидуальном ритме, ставит свои цели и достигает 

их собственным путем [5, c. 42]. 

Элементы новизны, помимо философских идей, содержатся в методических приемах, которые 

ориентируются на создание условий для свободного развития каждой личности. На каждой из стадий урока 

используются свои методические приемы. На основе исследования можно сказать, что использование 

инновационных методов и приемов играет важную роль не только в организации обучения иностранному 

языку, а также в развитии творческого мышления. В результате проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: 

обучение школьников иностранному языку приобретает все большее значение; 

использование визуализации является наиболее эффективным приемом обучения, развития интереса и 

повышения мотивации к изучению иностранного языка; 

использование инновационных методов и приемов играет важную роль не только в организации 

обучения иностранному языку, а также в становлении всесторонне развитой личности; 

с помощью визуализации ученику дается возможность освоить тему с помощью своих воображений и 

фантазии. 

использование визуализации на уроках английского языка, дает возможность активно участвовать 

ученику с творческим мышлением, всецело понимать и развивать свое мышление [6, c. 69]. 

В процессе исследования подтвердилось мнение о том, что если мы применим стратегии  использования 

визуализации, то это будет способствовать эффективному обучению иностранному языку в 

общеобразовательных школах.  
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ИННОВАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Есет А.М. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Переход к рыночным отношениям вызвал появление различных форм собственности и видов 

предпринимательской деятельности. В связи с этим возникла острая необходимость в изменении сложившейся 

за многие годы системы бухгалтерского учета и отчетности в нашей стране с учетом  опыта  ведущих стран 

Запада и требований международных стандартов. 

Современный бухгалтерский учет – это основная информационная система, предназначенная для 

формирования финансовой отчетности организаций. Целью бухгалтерского учета является формирование и 

обеспечение внешних и внутренних пользователей полной и достоверной информацией. Бухгалтерский учет 

как наука и как учебная дисциплина нашли отражение на разных уровнях бизнес – образования. Уровень 

развития бухгалтерского учета есть следствие и результат определенного уровня развития бизнеса. В свою 

очередь сама система бухгалтерского образования оказывает влияние на развитие бизнеса. 

В последние десятилетия произошли серьезные изменения в характере обучения бухгалтерскому учету. 

К их числу отнесены: массовый характер обучения, значимость получаемой информации, адаптация 

образовательного процесса к запросам бизнеса. 

Современный образовательный процесс должен определять обучение как управляемую учебно-

познавательную деятельность, которая приводит не только к увеличению объема знаний, умений и навыков, но 

и к более важным изменениям личности обучаемого в направлении более полной ее самореализации. 

В образовательном процессе в настоящее время действуют две основные модели образования: 

традиционная и инновационная. Традиционная модель предполагает обучение множеству рутинных операций, 

связанных с многократным выполнением одних и тех же арифметических действий. 

Под «инновационным бухгалтерским образованием» понимается образование, основанное на 

компьютерных формах обучения посредством моделирования изучаемых учетных процессов, составления 

бухгалтерской финансовой отчетности, анализа обработки данных отчетности, в том числе в режиме 

удаленного доступа. 

Компьютерная программа не может заменить грамотного специалиста, но она позволит сэкономить его 

время и силы за счет автоматизации операций, найти арифметические ошибки в учете и отчетности, оценить 

текущее финансовое положение предприятия и его перспективы. Кроме того, автоматизированные системы 

учета способны помочь подготовить и сохранить в электронном виде документы. [1, с.34] 

В настоящее время происходит быстрое оснащение организаций компьютерами. Они позволяют 

накапливать информацию как в учетных регистрах, так и на машинных носителях. Хранение документов в виде 

компьютерных данных более целесообразно, чем хранение в виде бумаг. Значительно упрощается поиск 

нужного документа, имеется возможность хранить данные за много лет. Относительная простота освоения и 

эксплуатации позволяют использовать компьютеры в качестве персональной техники, оснащать ими 

работников и на их основе создавать автоматизированные рабочие места (АРМ). 

Любая программа не заменяет бухгалтера, экономиста, управленца, а только помогает выполнять 

некоторые утомительные действия. Даже самая качественная программа не поможет, если ею будет 

пользоваться неквалифицированный специалист. А человек, не сведущий в бухгалтерском учете просто не 

сможет работать с программой. Программа не подсказывает нужные действия, специалист самостоятельно 

должен выбрать, что он должен сделать в той или иной ситуации, вручную ввести нужную информацию, после 

чего программа поможет выполнить их. 

Конечная цель работы специалиста в области экономики – составление отчетов по результатам бизнеса. 

Важно иметь возможность оперативно получать отчеты, которые программами строятся автоматически на 

основе информации из журнала регистрации. Главная причина в использовании современных программ – 

автоматизация построения этих отчетов. [2, с.690] 

Особенностью современного учета у нас в стране является то, что правила учета постоянно меняются, 

все время выходят новые законы, приказы, постановления, инструкции. Программа должна отслеживать все 

изменения, поэтому ее приходится постоянно модифицировать. Кроме того, для успешной  работы программы 

ее следует адаптировать под особенности деятельности конкретного предприятия. 

Правильный выбор программного продукта – один из определенных моментов автоматизации учета. На 

рынке компьютерных программ представлено несколько вариантов  от самых простейших, способных 
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выполнить минимальный набор операций, необходимых для мелких фирм, до разветвленных с глубокой 

аналитикой. 

Наиболее популярной является программа 1С: Бухгалтерия. Это универсальная программа, являющаяся 

самой распространенной в Казахстане, которая может быть настроена самим бухгалтером на особенности учета 

на своем предприятии, на любые изменения законодательства и форм отчетности. Один раз, освоив 

универсальные возможности программы, специалист сможет автоматизировать различные разделы учета.  «1С: 

Бухгалтерия» успешно используется в небольших организациях, так как позволяет ведение количественного и 

многовалютного учета, получение необходимой  отчетности и разнообразных документов. Полная 

настраиваемость программы дает возможность изменять и дополнять план счетов, систему проводок, настройки 

аналитического учета, формы  документов, отчетности. 

Программа позволяет автоматически формировать и распечатывать выходные документы, отчетность 

которые  могут содержать сведения за любой  период времени. Режим формирования произвольных отчетов 

позволяет анализировать финансовую деятельность организации.  

Цель инновационного бухгалтерского образования состоит в подготовке специалистов в области 

бухгалтерского учета, обладающих достаточными профессиональными компетенциями, необходимыми для 

решения разного рода задач, возникающих в практической деятельности. 

Задача инновационного бухгалтерского образования состоит в том, чтобы будущий специалист был 

конкурентоспособным в сфере профессиональной деятельности. 

Содержание инновационного бухгалтерского образования, реализуемое в образовательной среде, состоит 

в качественном выполнении образовательных стандартов, в привнесении в читаемые курсы и дисциплины 

элементов моделирования. Содержание инновационного бухгалтерского образования выстраивается в систему 

познания, включающую обучение навыкам самостоятельной работы. 

Реализация инноваций в бухгалтерском образовании возможна в инновационной образовательной среде 

бухгалтерского учета, которая является компонентом информационных сред более высокого уровня. 

Информационная среда является системой, а образовательная информационная среда является ее составляющей 

частью. 

Инновационная образовательная среда бухгалтерского учета – это своеобразный комплекс, вводящий 

обучаемого в реальную систему теоретических конструкций и учетной практики. Это, своего рода, 

образовательное пространство, комплексно воздействующее на развитие будущего специалиста, 

способствующее профессиональному становлению обучаемого. Использование инновационной 

образовательной среды для моделирования бухгалтерского учета и последующее изучение моделей 

представляет оптимальный подход для реализации единства учетной теории и практики для полноценной 

подготовки управленческих кадров. 

Инновации, предполагающие введение нового в цель образования бухгалтерскому учету, его 

содержание, методы, формы и организацию образовательного процесса, это образовательные технологии, 

использование которых позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов. [1, с.35-36] 
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Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаевтың ―Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мҥмкіндіктері‖ атты Қазақстан халқына жолдауында, қазақстандықтардың 

болашағы – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде, деп кӛрсетті [1]. 

Қазақстан Республикасында білімді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға мемлекеттік 

бағдарламасының басты мақсаттарының бірі жалпы орта білім берудің мазмҧнын жаңарту болып табылады. [2]. 

Бҧл оқытудың қҧзыреттілікке бағдарланған оқыту моделіне біртіндеп ӛтуге жағдай жасайтын білім беру 

жҥйесін дамыту бағдарламасын әзірлеуді және жҥзеге асыруды талап етеді. Мҧндай бағдарламалардың бірі - 

«Ҥш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол картасы». Білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы негізінде балабақшадан жоғары оқу орнына дейін қамтылған ҥрдісте ҥштілділік 

маңызды орын алып отыр. Еліміздегі жаратылыстану бағытындағы барлық мектептерде «Химия», «Физика», 

«Информатика», «Биология» пәндері ағылшын тілінде оқытылып жатыр [2].  

Осыған байланысты білікті кадрларды дайындауда жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартының бакалавриат бағдарламасындағы 129 кредиттік пәндердің қазақ тілінде елу, орыс тілінде 



391 

 

жиырма, ағылшын тілінде отыз пайызын ӛткізу былтырғы оқу жылынан бастап  жҧмыс оқу жоспарына 

енгізіліп отыр. 

Қaзіргі таңдa әр пәннің ӛзінe тән шартты ғылыми тілі қaлыптасу ҥстінде. Aл пән мазмҧнын ҧғындырудa 

академиялық тіл oқушылардың oйлау қабілетін жақсартудың негізгі қҧрaлы болып табылады. Пән мeн 

акaдемиялық тіл мaзмҧнын ҥйрену оқушылaрдың тілді мeңгеруге жәнe ҥйрену ҥдерісін жaқсы басқаруға 

кӛмектеседі [3]. 

Пәнді жоғары деңгeйде меңгерту ҥшін пәндік тeрминдер, ҧғымдaр мен қатар оқушылaрға 

байлaныстырушы сӛздермен жҧмыс істeуді ҥйретe отырып, aйтылым және жaзылымды ҥйрету де маңызды. Әр 

пәннің ӛз тілдік cтилі бaр, оны нaқты бір пәннің «ғылыми тілі» дeп атaуға болады. Ғылыми тіл - пәннің 

мaзмҧнын oқып ҥйрену және oйлау мен пәндік мaзмҧнның негізгі ҧғымдaрымен жҧмыс істеу қaбілетін 

жақсapту ҥшін қолдaнылатын негізгі қҧpал. Oқушылардың кӛпшілігін олардың ғылыми тіл мен пән мазмҧнын 

игеру ҥшін білім алу ҥдерісінде ҥнемі қолдау кӛрсетілуі қажет. 

Сондықтан, биология пәнін ағылшын тілінде оқыту термин сӛздерді дҧрыс пайдалануды талап етеді. 

Биология мамандығында білім алушы студенттерді мектепте ағылшын тілінде сабақ беруге дайындық 

бірінші курсқа қабылданған кҥннен басталады. Ол ҥшін арнайы пәндердің біреуі бірінші семестрге, екіншісі 

екінші семестрге қойылады. Ағылшын тілінде ӛтетін сабақ тақырыбын алдымен ӛз тілінде тҥсініп, меңгеру 

қажет болғандықтан, алдымен сабақтың мазмҧнын тҥсіндіру барысында кездесетін сӛздерге, терминдерге 

анықтамалар дайындалып отырады. 

Бҧл кезде кафедра мамандығына қандай пәнді ағылшын тілінде оқыту керек деген сҧрақ туады. 

Бірінші курста биология ғылымдарына байланысты ӛтілетін пәндер, Қҧрлымдық ботаника, Хордасыз 

жануарлар, Биологияға кіріспе, Цитология немесе Клеткалық биология т.б. міндетті және таңдау пәндері 

оқытылады, енді осы биологиялық пәндердің қандайларының 30%- н ағылшын тілінде оқытамыз. Кейін 

бакалавр дәрежесі бар оқытушы орта мектепте қиналмай биология пәнін ағылшын тілінде жҥргізіп кету ҥшін  

және ағылшын тілінен аударылған қандай оқулықтарды қолданамыз. Міне, басты мәселе осында. Қазір 

қолданыста ағылшын тілінен аударылған биологияға кіріспе пәнінен екі оқулық бар, бірі Кемп П., Армс К. 

«Введение в биологию» (1988), Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология» (1990) 3 томдық бҧл оқулықтарда 

ағылшын, латын, грек т.б. тілдерден енген биологиялық  терминдердің тҥсіндірме сӛздігі немесе глоссариі 

жоқ, сондықтан оқытушылар тікелей қолданылған термин сӛздерге тҥсіндірме сӛздіктер жасау керек. 

Биология ғылымының басы ол «Цитология» немесе «Клеткалық биология» пәні екені белгілі, олай болса ең 

бірінші осы пән  университеттердің биология мамандығында Қазақ тілінде және ағылшын тілінде оқитын 

топтарда бір – екі оқулық ағылшын тілінде ҧсынылуы керек, ал сол оқулықтардың аудармасы қазақ, орыс 

тілінде болуы керек. Сол оқулықтар негізінде ҥш тілде пәнге оқу жҧмысы бағдарламалары жасалуы тиіс. 

Университеттердің 1-курстарында ағылшын тілінде оқитын топтарда осы екі пән бірінен кейін бірі немесе 

қатар келуі керек. 

Университеттерде осы екі пәнді ағылшын тілінде ӛткеннен кейін басқа пәндерді студенттің тҥсініп 

кететіні анық. Оның себебі, осы екі пәнде латын, грек, ағылшын тілдерінен енген биология терминдері және 

жалпы қабылданған сӛз бен сӛйлемдер бар. 

Енді, пайдалануға қабылданған оқулықтарда бар терминдерге тҥсіндірме сӛздік жазылу керек. Бҧл 

жағынан алып қарағанда университеттердің биология мамандығына арналған профессор                             

Г.Ж. Уәлиханованың «Ӛсімдік биотехнологиясы» А. (2009, 2017) [4] оқулығында келтірілген термин сӛздерін 

ҥлгі ретінде алуға болады. 

Фенотип (гр. phaino – жариялаймын, typos – із, таңба, ҥлгі, қалып) ор. фенотип ағ. phenotype  

организмнің сыртқы және ішкі белгілерінің жиынтығы. Сыртқы белгілердің анықталуы генотиптегі бар жеке 

бір гендерге сәйкес болады, ол генотиптің және орта факторларының ӛзара әрекеттесуінің нәтижесінде 

қалыптасады 

Хромосома (гр. chroma – тҥс, бояу, soma – дене), ор. хромосома. ағ. Chromosome клетка мен вирустың 

гендер жиынтығынан тҧратын тҧқым қуалаушылық материалы. Ӛзін – ӛзі қҧра алады, қҧрылымдық және 

қызметтік дербестігі бар. Негізін белоктармен (гистондар, т.б.) қосылып нуклеопротеид тҥзетін ҥзіліссіз екі 

тізбекті ДНҚ молекуласы қалайды 

Штамм (нем. Stamm – діңгек, негіз) ор. Штамм ағ. strain клеткалардың бірінші рет жаңа қоректік ортаға 

кӛшіріп отырғызған соң тҥзілген клеткалар. Олар бірнеше клеткалар линиясынан тҧрады, барлығы да алғашқы 

ӛсірілген клеткалардан пайда болады 

Тҥйін ор. Завязь ағ. ovary ӛсімдік гҥлі аналығының тӛменгі жуанданған қуыс бӛлігі; ӛсімдіктің аналық 

мҥшесіндегі тҧқым бҥршіктері орналасқан бӛлігі 

Оқулықтарды студенттерге екі тілде мазмҧны бірдей етіп, Ресей ғалымы – ҧстаздарының авторы 

Кузнецов С.Н. «Лекция по гистологии, цитологии и эмбриологии», Hystology, cytology and embriology атты оқу 

қҧралы орысша және ағылшынша 2004 жылы жарық кӛрген осы ҥлгілерді қолдануға әбден болады. 

Педагогикалық университеттерге министрлік орта мектептерге бакалавр – мҧғалім дайындау керек деген 

тапсырма берген, бірақ сол ағылшын тілінде оқыған, білім алған бітірушілердің білім минимумы – максимумы 

қандай болу керек деген сҧрақ туады. Оның себебі, мамандықты ағылшын тілінде оқытуға арналған пәндердің 

стандарты немесе оқу – жҧмысы бағдарламасы жасалған жоқ. Университеттердегі ағылшын тілінде білім 

беретін оқытушылар пәндерді ӛз білімдері не ойларынша ӛтіп жатқаны ӛтірік емес. Ал, дҧрысында қазақ, орыс, 

ағылшын топтарында ӛтілетін пәндердің стандарты, оқу – жҧмысы бағдарламалары бірдей болуы керек деп 
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ойлаймыз, және қазақ, орыс топтарында ӛтілген тақырып сондай деңгейде ағылшынша білім алатын топтарда 

ӛтілуі керек, сонда ғана біз нақтылы білім бере аламыз. 

Университеттердің 1,2 – ші курстарында оқытылатын таза ағылшын тілі пәніне 12 кредит бӛлінген, осы 

сағаттардың 50% - ы биологияға бағытталған болуы керек. Мысалы, ―Ӛсімдіктің тамыры, сабағы және 

жапырағы бар, олар клеткалардан тҧрады‖ бір қарағанда қарапайым сӛйлем, дегенмен тҥгел ӛсімдіктің 

қҧрылымын білетін болады. Ағылшын тілі пәні оқытушылары әр сабақтарында осы сияқты биологиямен 

байланысты сӛйлемдер, текстілер беріп отыруы керек, сонда таза ағылшын тілін оқытатын оқытушылар мен 

биологияны ағылшын тілінде оқытатын оқытушылардың бірігіп білім беруінде ғана ағылшын тілінде орта 

мектептерде сабақ жҥргізе алатын бакалавр – биолог дайындап шығарамыз. 
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ОРТА МЕКТЕПТЕГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДА САРАЛАП ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Ш.Т. Жанысбекова 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі таңда саралап оқыту білім беру ҥдерісінің қҧрамды бӛлігі болып табылады. Қазақстан 

Республикасының Білім заңына, Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған Білімді дамыту 

бағдарламасына сәйкесінше жалпы білім беретін мектеп «барлығына арналған» ғана емес, сонымен қатар әрбір  

оқушының жан-жақты дамуына мҥмкіндік беретін «Әрбір адамға мектеп» болуы мақсат етілген [1]. Бҧл 

міндеттерді жоғары сынып оқушыларын кәсіби бағыттылығана тәуелді оқыту негізінде жҥзеге асыруға болады. 

Қазіргі таңда Қазақстандағы білім берудің дамуымен оқытудың міндетті бағыты ретінде саралауға 

қызығушылық артуда. 

Саралаудың қажеттілігі тҧлғалардың ерекшеліктеріне сай жҥзеге асырылуда. Сынып-сабақ жҥйесінде 

саралауды енгізбей барлық оқушылар ҥшін бірдей оқыту ҥдерісі ҧйымдастырылуда. Жоғары сынып 

оқушыларының арасында жаратылыстану цикліндегі пәндерді  жақсы меңгеретін логикалық ойлауы жоғары 

оқушылар бар, алайда олардың гуманитарлық пәндерге қызығушылығы мен бейімділігі тӛмен. Сонымен қатар, 

бейнелік ойлауы жақсы дамыған, терең сезінетін, бірақ нақты ғылымдарды ҧнатпайтын оқушылар да бар. 

Мектепте ӛнімді оқытуды жҥзеге асыру ҥшін оқушылардың осындай қабілеттерін жеке алғанда қазақ әдебиеті 

сабағында ескеру қажет.  Қазіргі таңда компьютерлік технологиялар бірінші орында тҧр, компьютерлермен кез 

келген мамандық байланысты. Кӛптеген оқушылар мҧны тҥсінбейді, қазақ әдебиеті сабағында әрбір оқушының 

кәсіби таңдауы бейнеленетін мазмҧнды мәтіндер беру арқылы олардың кәсіби бейімділігін анықтауға болады.  

Оқытуды дербестендіру оқыту ҥдерісін тҧлғаның жеке ерекшеліктерін ескере отырып ҧйымдастыруға 

жағдай жасайды, сонымен қатар білім беру мазмҧны әртҥрлі оқушылар ҥшін тҥрлі болуы мҥмкін, алайда 

барлығына оқытудың инвариантты бӛлігін міндетті меңгеруі қамтамасыз етеді. Жоғары сынып оқушыларының 

кәсіби бағыттылығына тәуелді саралау жағдайында оқыту ҥдерісі оқушылардың танымдық қажеттіліктеріне 

және олардың жеке ерекшеліктеріне максималды жақын келеді. 

Саралап оқыту мақсаты – жалпы білім беру мазмҧны меңгерту ҥдерісінде әрбір оқушыға оның 

қабілеттерін, бейімділіктерін максималды дамыту жағдайын қамтамасыз ететін, танымдық қажеттіліктерін 

және қызығушылығын қалыптастыру [2]. 

Қарастырылып отырған ҧғымның мазмҧнына қатысты тҧжырымдалған ғылыми ойларды қарастыра 

отырып, әрбір ғалымның тҧжырымдаған анықтамасын қарастырайық: 

1. Калмыкова З.И.: «Оқытуды саралау бҧл оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып 

арнайы мектептер және сыныптар қҧру» [3]. 

2. Унт И.Э.: «Оқушылардың жеке ерекшеліктеріне ескере отырып, бӛлектеп оқыту ҥшін қандай да бір 

ерекшеліктері негізінде оқушылар топталатын оқыту формасы» [4]. 

3. Г.Ф. Дорофеев, С.Б. Суворова, В.В. Фирсов, П.В. Кузнецов: «Әрбір оқушы жалпы білім беру 

дайындығы минимумын меңгере отырып, әрқашан ӛзгермелі ӛміршеңдік жағдайында жалпымәнді және 

бейімділік мҥмкіндіктерін қамтамасыз ететін бағыттарға артық назар аударуға мҥмкіндік беретін оқыту 

жағдайы» [5]. 

Саралаудың екi деңгейлiк және бағдарлық тҥрi де ӛзара бiрiн - бiрi толықтырып, мектепте бiлiм берудiң 

барлық сатыларында қатарлас жҥзеге асырылады. Негiзгi мектепте саралаудың жетекшi бағытына деңгейлiк 

саралау жатады, алайда ол жоғарғы сыныптарда да ӛзiнiң маңызын жоғалытпайды. Саралау мәселесiн дҧрыс 

шешу ҥшiн оның мәнiсiн,  мiндетi мен тҥрлерiн айқындап алу қажет. Педагогикалық энциклопедияда жалпы 
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бiлiм беретiн мектептерге қолдануға қатысты оқытуды саралау (дифференциялдау-латынның differentia-айырма 

деген сӛзi) оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын бӛлектеу мәселесi деп анықтама бередi. 

Саралап оқыту кезiнде әрбiр оқушының дербес ӛзгешелiктерi мәселелерiнiң психологиялық қырлары, 

бейiмдiлiктер мен қабiлеттiлiктi айқындау және дамытып жетiлдiру мәселелерi К.К. Платонов, Е.С. Рабунский, 

И.С.Якиманская, В.В. Фирсов, Кильдяева Л.Г, Клевченя М.С, Курнешова Л.Е., және т.б. ғалымдардың 

еңбектерiнде баяндалады [6]. 

Бағдарлық оқытудың идеялары Қазақстан ғалымдары С.А.Нҧрахметова, М.Жадрина, С.З.Тайбогарова, 

Р.Тасболатова, Ахметова А.К.,   Кобдикова Ж.У. және басқалардың жҧмыстарында бейнеленедi [7]. 

Бағдарлық саралау немесе ―мазмҧны бойынша саралау‖ оқушылардың әртҥрлi топтарын материалды 

баяндау тереңдiгiмен, мәлiметтер кӛлемiмен, тiптi таңдап алынған материалдың тiзiмiмен ӛзгешеленетiн 

бағдарламалар бойынша оқытуды ҧйғарады. 

Жалпы педагогика тарихында бiлiм берудiң мақсаттары ӛзгергенде оқытуды саралауға  бет бҧрып 

отырылады. Қазiргi кезде, орта бiлiм берудiң қанағаттанғысыз кҥйi айқын болғанда, оқытуды саралауға бҧрын 

қалыптасқан кӛзқарастар қайта қарастырылып және шетелдiк тәжiрибелерге жиi назар аударыла бастады. Немiс 

ғалымы Р.Винкелердiң ―Саралап оқыту: мiндеттерi, тҥрлерi және мәселелерi‖ атты жҧмысында саралау 

мәселелерiн шешу тҧрғысынан назар аударалықтай, онда былай делiнген:‖ Саралау оқу-ҧйымдастыруisлық 

шаралардың ауқымды жинағын бiлдiредi, олар бiр жағынан оқушылардың жан - жақты қабiлеттiлiктерi мен 

мҥдделерiн, екiншi жағынан қоғамның әртҥрлi қажеттiлiктерiн қанағаттандарады. Ол екi қызмет атқарады: 

Оқушылардың даралық қабiлеттiлiктерiнiң ашылуына, қоғамның нығаюына және одан әрi дамуына 

жәрдемдеседi’’ делiнген. Бҧл саралау мәселесiн шешкенде назарға ҧстайтын жағдай. [8] 

 Сыртқы саралау кезiнде қайсы бiр принциптер (ықыластар, бейiмдiлiктер, қол жеткен нәтижелер, 

таңдаған мамандықтар) негiзiнде оқытуды бiршама тҧрақты топтар қҧру арқылы мамандықтарға бағыттау 

жҥзеге асырылады. Бҧл топтарда оқу материалының мазмҧны да, оған байланысты қойылатын талаптар да 

ӛзгеше болып келедi. Оқытуды сыртқы сараптаудың екi тҥрi бар болады: ‖қатаң‖ - бағдарлық сынып таңдау 

және басқалар; ―икемдi‖-пәндердi еркiн таңдау; (факультативтер, ҥйiрмелер және т.б.) 

Мектепте бiлiм берудiң ҧсынылып отырған тҧжырымдамасына сәйкес негiзгi мектепте (1-9 сыныптар) 

деңгейлiк саралауды: бiр ғана бағдарламалар мен оқулықтар арқылы оқушылардың ӛздерiнiң мҥмкiндiктерi мен 

қабiлеттiлiктерiне қарай әртҥрлi соңғы мақсатқа жетулерiн iске асыру ҧйғарылады. Оқушылардың барлығы 

жоғарыдан бекiтiлген дайындықтың мiндеттi деңгейiн (пән бойынша мемлекеттiк стандартты) меңгеруi тиiс.  

Содан соң әрi қарай оқу немесе қол жеткен деңгейде тоқтау мәселесiн шешу керек екенi ҧсынылады. Ал орта 

мектептiң жоғарғы буынында (10-11 сыныптар) бағдарлық саралауды iске асыру ҧсынылады. Ол оқушыларға 

әртҥрлi жоспарлар мен бағдарламалар бойынша әртҥрлi бағытта бiлiм алу мҥмкiндiгiн бередi. Сонда қандай 

бағытты таңдап алса да әр оқушының мҥмкiндiктерiн ескере отырып, оның қай пәннен болса да бiлiмдердiң 

мiндеттi (базалық) деңгейiне жетуiн қамтамасыз ету ҧйғарылады. 

Деңгейлiк саралау негiзiндегi педагогикалық технологияның тҧжырымдамасына және мақсатты бағыт 

беру жолдарына тоқталып ӛтейiк. Әрбiр педагогикалық технология оқытудың мақсатына жетуi ҥшiн ғылыми 

тҧжырымдамаға негiзделуi керек, олардың қҧрамында философиялық, психологиялық, дидактикалық және 

әлеуметтiк педагогикалық негiздерi болады. Педагогикалық технология жҥйенiң барлық белгiлерiн игеру керек: 

оның барлық бӛлiмдерiнiң ӛзара байланысы, тҧтастығы, ойлау барысы. Нәтижелердi тҥзету және оқыту 

барысының жоспарлануы, жобалануы педагогикалық технологияны басқарудың мҥмкiндiгiн болжайды. 

Деңгейлiк саралау негiзiндегi педагогикалық технология мазмҧнының ерекшелiгi: 

-жеке қҧрылымдарға бағдар беру; 

-бiлiм мазмҧнының сипаты мен кӛлемi;  

оқу жоспарының, материалының, баяндау тҥрлерiнiң дидактикалық қҧрылымы. 

Оқытудың мазмҧнын саралаудың негізгі екі типтерін ерекшелеу қабылданған: деңгейлік және 

профильдік. 

Деңгейлік саралау «оқушылар бір бағдарлама бойынша оқи отырып, міндеттері талаптар деңгейінен 

тӛмен емес әртҥрлі жоспарланған деңгейде меңгеру мҥмкіндігі мен қҧқығына ие болатын оқытуды 

ҧйымдастыру» [9]. 

Деңгейлік саралау – бҧл саралап оқытудың әртҥрлілігі, мҧнда міндетті меңгеру деңгейі анықталады, 

оқушылар ҥшін кезеңдік оқыту ҥдерісі тән, яғни, сынақтарды тапсыру және қайта тапсыру, жоғары деңгейдегі 

жетістіктер. Мҧғалім міндетті деңгейдегі тапсырмаларды іріктеуді жҥзеге асырады, міндетті талаптар деңгейін 

демонстрациялайды. Ол дидактикалық материалды басқаша дайындайды, оқу блоктары тҥрінде берілетін оқу 

материалын басқаша жоспарлайды. Сынақтар арасында сыныптағы жҧмыс жылжымалы топтарда жҥреді, оның 

қҧрамы тақырыптан тақырыпқа, сабақтан сабаққа ӛзгереді және ӛзгерту оқушылардың міндетті деңгейді 

меңгеруінен тәуелді болып табылады. Әрбір оқушы міндетті деңгейге жетуге тиіс, ол ҥшін сынақта оған 

«сынақтан ӛтті» деген белгі қойылады. Әрі қарай тапсырманы орындауға қҧлшынысы бар оқушылар қосымша 

бӛліктегі тапсырмаларды орындай алады, сәйкесінше «4» және «5» бағаларын алады. Сынақтарды қайта 

тапсыруға болады, егер барлық міндетті тапсырмалар орындалса ғана қосымша бӛлікті орындау бағаланады. 

Қазақ әдебиетін оқытуда деңгейлік саралау пәнге деген қызығушылықты арттыруға кӛмектеседі, 

оқушылардың оқу жҥктемесін қалыптастырады, әрбір оқушы ӛз білімінің деңгейін ӛзі реттейді. 

Практикада оқытуды сынып ішінде саралау кең таралған, бір сыныптың ішінде қандай да бір белгісі бар 

оқушылар тобы қҧрылады, оқу деңгейі бойынша, сондай-ақ оқу материалдарын меңгеруінің жеңілдігі мен 
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жылдамдығы бойынша топтастырады. Сыныптың ішіндегі саралау  кҥрделілік деңгейі әртҥрлі тапсырмаларда 

ӛрнектеледі, мҧндай тапсырмаларды мҧғалімдер оқушылардың деңгейіне байланысты бӛліп береді. Бҧл саралап 

оқытудың иілгіш формасы оқушылар ҥшін жайлы, бҧл оқушыларға бір топтан екінші топқа ауысуға мҥмкіндік 

береді. Топтар ерекшеленеді, оқушылардың назары оған аударылмайды. Бірақ та сынып ішіндегі саралап оқыту 

жағдайында әртҥрлі оқыту ҥдерісін қҧру білімді бекіту мен жалпылау кезеңінде мҥмкін болады. Жаңа оқу 

материалын тҥсіндіру барлығы ҥшін бірдей, мҧғалім «орташа» оқушыға бағдарланады, «кҥштілерді» дамытуды 

шектейді және «әлсіздерге» қосымша қиындықтар туғызады. 

Сынып ішіндегі саралау кҥрделілік деңгейі бойынша ерекшеленетін тапсырмаларды ӛрнектеуде ғана 

емес, сонымен қатар оқушылардың таңдайтын кәсіби бағытына да бағдарлануы тиіс. Оқушылар 

қорытындысында бірыңғай білімдер мен міндетті минимуммен белгіленетін арнайы минимумды меңгеруі тиіс. 

Осыған орай жоғары сыныпта оқушылардың кәсіби бағыттылығынан тәуелді сараланған тапсырмаларды 

қолдану қажет. Сонымен қатар оқушыларды кәсіби бағыттылығынан тәуелді қандай да біртоптарға бӛлу қажет 

және осыған байланысты оқушыларғаинформатика бойынша сабақтарда тапсырма беру керек. Тапсырма 

кҥрделілігі бойынша бірдей, нәтижесінде пән бойынша оқушылардың білім деңгейі бірдей болады. Жоғары 

сынып оқушыларының нәтижелерін бағалау ешқандай қиындық туғызбайды. 

Қазіргі педагогикада ақыл–ой дамуының деңгейі бойынша саралау бірыңғай бағалау мҥмкін емес, оның 

оң және теріс қырлары бар. 

Оң қырлары: 

- қоғам ҥшін мақсатқа бағытталған балаларды ынталандыру жҥзеге асырылады; 

- мҧғалімде әлсізге кӛмектесуге, кҥштіге назар аударуға мҥмкіндік туады; 

- сыныпта ҥлшермеушілердің болмауы жалпы оқыту деңгейін арттырады; 

- қоғамдық нормаларға қиын бейімделетін қиын оқушылармен тиімді жҧмыс істеуге мҥмкіндік туады; 

- кҥшті оқушылардың білім беруде жылдам және терең жылжуға тілегі жҥзеге асырылады; 

- «Мен-тҧжырымдамасының» деңгейі артады, кҥштілер ӛз қабілеттерін бекітеді, әлсіздер оқу табысын 

байқауына, толыққанды психологиялық кедергіден қҧтылуға мҥмкіндік алады; 

- кҥшті топтарда оқыту мотивациясының деңгейі артады; 

- бірдей балалар жинақталған топта балаға оқу жеңілірек. 

Теріс қырлары: 

- даму деңгейі бойынша балаларды бӛлу қиынға соғады; 

- әлсіздер кҥҥштілерге жетемін деп ҧмтылуы, кӛмек сҧрау, олармен жарысу мҥмкіндігінен айрылады; 

- әлсіз топтарға ауысу балаларды тӛмендету ретінде қабылданады; 

- «Мен тҧжырымдамасы» деңгейі тӛмендейді, элитарлы топтарда эгоистік кедергілер пайда болса, әлсіз 

топтарда ӛзін ӛзі бағалау деңгейі тӛмендейді; 

- әлсіз топтарда оқыту мотивациясының деңгейі тӛмендейді; 

- сынып ҧжымын қайтақҧрастыру сынып ҧжымын бҧзады. 

Сондықтан, қазақ әдебиетін оқыту барысында оқушылардың кәсіби бағытарына байланысты саралап 

оқытса, тиімді болар еді деп тҧжырымдаймын.  
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TED ЗАМАНАУИ МЕДИА-КОНТЕНТІН ШЫНАЙЫ ОҚУ МАТЕРИАЛЫ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ 

КЕЙБІР АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ 

 

Жаңбырбаева А.Е. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Шетел тілін оқытуда студенттерді жігерлендіру ӛте маңызды. Кез келген оқытушының ең негізгі 

міндеттері студенттердің тіл білімін жоғарылату және оқуға деген қызығушылығын, мотивациясын және 



395 

 

міндеттемесін арттыру болып табылады. Бір жағынан, инновациялық технологиялар қарқынды тҥрде 

дамығандықтан, қазіргі уақытта кӛптеген тҧрақты оқытылатын мәтіндер мен оқулықтар ескіруде, сондықтан 

студенттерді білім алу барысындағы мақсаттарына жеткізу ҥшін оқытушы актуалды, интерактивті, қызықты 

және мҥмкіндігінше коммуникативті оқу материалдарын қолдануы тиісті. Мақала ағылшын тілін шетел тілі 

ретінде оқыту барысында TED заманауи медиа-контентін қолданудың артықшылықтарына негізделген. Бҧл 

онлайн-білім беру платформасы педагогтарды оқу материалдарының мҥлдем жаңа тҥрімен қамтамасыз етеді. 

Кӛптеген сан алуан пәндер мен тақырыптарды қамти отыра TED заманауи медиа-контенті озық, инновациялық 

және терең ойлануды қажет ететін, студенттерді қызықты пікір-сайыстарға жетелейтін, оларды шығармашылық 

ойлар мен зерттеулермен жігерлендіретін аудио және бейне дәрістерді қамтуы тиіс, осылайша студенттердің 

пәнге деген қызығушылығы пен мотивациясын арттыра алады. 

Қазіргі уақытта жалпы және академиялық ағылшын тілін оқу тілдік коммуникативтік оқыту әдісін 

кеңінен қолдануды талап етеді. Берілген тілдік сынып шынайы ӛмірлік жағдайлардағы қарым-қатынасқа 

дайындыққа негізделген, ал шынайы коммуникация тілдік коммуникативтік оқыту әдісінің айқындайтын 

сипаттамасы және сынып жҧмысы мен шынайы ӛмір арасындағы байланыс тілдік коммуникативтік оқыту 

әдісінің басты мәселесі болып табылады. Дәлме-дәл тілдік материалдарды қолдану мәселесі коммуникативтік 

орта қалыптастыруда және мотивациялық атмосфера қалыптастыруда аса маңызды [1, 91б.]. 

Шын мәнінде, кез келген пәнді меңгеруде сондай-ақ шетел тілін ҥйренуде студенттердің мотивациясы 

маңызды рӛл атқарады. Мотивацияның екі тҥрі бар: ішкі және сыртқы. Егер адамда ішкі мотивация басым 

болса, ол ӛзі қызығатын іс-шараларға ешқандай материалдық қажеттілікті немесе шектеуді қажет етпестен 

белсенді және еркін тҥрде қуана-қуана қатысады [2, 123б.]. Ал сыртқы мотивацияға келетін болсақ,  ол кейбір 

экстралингвистикалық факторлар әсерінен болады, бірақ дегенмен, ол жемісті оқу ортасын қалыптастыруда 

маңызды [3, 332б.]. Жоғары ішкі мотивация  ҥздік жетістік мен нәтижелердің негізі екені дәлелденген. 

Материалды тек қана емтиханнан ӛту ҥшін оқитын студенттерге қарағанда материалдарды қолданысқа енгізу 

ҥшін оқитындар ҥлкен тҧжырымдамалық кӛрсеткішке ие болды [4, 759б.]. Сондықтан оқытушының міндеті 

студенттерді ішкі мотивациясы ҥшін қосымша ынталандыруды қамтамасыз ету, олардың пәнге деген 

қызығушылықтарын оята білу, сыныптан тыс ӛзіндік жҧмыспен жігерлендіру және шынайы мәтіндерді 

пайдалану бҧны жҥзеге асырудың бірден-бір жолы. 

Тҥпнҥсқалықтың кӛптеген анықтамасы бар екенін айта кеткеніміз жӛн, бірақ біздің зерттеу 

жҧмысымызда біз Морроудың анықтамасына жҥгінеміз: «Шынайы мәтін – бҧл шынайы аудиторияға шынайы 

баяндама жасайтын шынайы диктор немесе жазушы тарапынан туындайтын шынайы тілдің бӛлігі» [5, 15б.]. 

Қысқартылмаған тілдік материалдар барлық студенттерге сай келмейді. Олардың тҥпнҧсқалығына  

қарамастан олар ӛте қиын және ӛте кҥрделі болуы мҥмкін, сондықтан студенттердің қызығушылықтарын 

тудыра алмауы да мҥмкін.Зерттеу бойынша, тҥпнҧсқа мәтіндер бастауыш студенттерді айтарлықтай 

жігерлендірмейді және тіпті студенттердің ӛзіндік бағаларының, сондай-ақ ішкі мотивацияларының 

тӛмендеуіне алып келуі мҥмкін [6, 151б.]. 

Негізінен мәтіндердің кӛптеген тҥрлері бар, бірақ солардың ішіндегі ең әсерлісі – кӛлемді тыңдалымның 

ҥлгісі болып табылатын TED заманауи медиа-контенті (жазылған бейнероликтер). 

TED (ағылш. Technology Entertainment Design; Технология, Ойын-сауық, Дизайн) —  Америка Қҧрама 

Штатының 1984 жылдан бері жыл сайын конференция ҧйымдастырушы бейкоммерциялық қор. 

Конференцияның негізгі мақсаты – бірегей идеяларды таратуға («ideas worth spreading») жол ашу. 

Талқыланатын тақырыптары әр тҥрлі: ғылым, ӛнер, дизайн, саясат, мәдениет, кәсіпкерлік, ғаламдық мәселелер, 

технология және ойын-сауық. Бҧл іс-шараға Американың бҧрынғы президенті Билл Клинтон, Нобель 

сыйлығының лауреаты Джеймс Уотсон, Мюррей Гелл-Манн, Википедия энциклопедиясының негізін салушы 

Джимми Уэйлс, Билл Гейтс секілді аты бҥкіл дҥниежҥзіне белгілі тҧлғалар дәрістерімен қатысқан. TED 

конференциясы алғаш рет 1984 жылы ӛтті. TED конференциясының әр дәрісі TED Talk деп аталады. 

Дәріскерлердің ҥздік орындаулары видео нҧсқа ҥлгісінде www.ted.com сайтында жарияланады. Қазіргі кезде 

сайт дәрістерді ағылшын, орыс және басқа да шетел тілдерінде субтитрмен 1400-ден астам видео қоры 

жиналған және ол апта сайын толықтырылып отырылады. TED Open Translation Project жобасы бойынша 8000 

ерікті адам (волонтер) дәрістерді ондаған тілге аударып жатыр[7]. 

TED презентацияларын тілдік оқу материалы ретінде қолданудың бірнеше артықшылықтары бар. 

Қолданылуы 

1.1. Баяндамалардың кӛпшілігі ағылшын тілінде. 40-тан аса тілде қосымша субтитрлер және 

интерактивті таспа бар. Негізінен TED тыңдалымда қолданылуға ойластырылған, бірақ ӛзінің тҥсіну қабілетін 

дамытқысы келген адамға таспа мен субтитрлер бағалы ресурстар болып табылады. 

1.2. TED жазбаларының барлығы онлайн видео немесе аудио презентация тҥрінде қолжетімді, сонымен 

қатар алдағы уақытта оффлайн режимінде қолдана алу ҥшін кӛшіріп ала аласыз. Сонымен қатар, қолданушыға 

тҥсінікті әрі қолайлы және кӛптеген смартфондарға арналған ақылды және қолдануға ыңғайлы қосымша бар. 

Яғни арнайы қҧралды қажет етпейді, мысалы Интернет, себебі сіз сыныпта жай ғана компьютеріңізді немесе 

телефоныңызды қолдана аласыз. Сонымен қатар, мобильді қҧрылғыларға арналған интерфейс қазірдің ӛзінде 

тыңдалым қабілетін меңгеруде студенттің еркіндігін кҥшейтуге және сыныптан тыс жҧмысын жігерлендіруге 

назар аударады [Рейндерс & Чо 2010]. 
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1.3. Сайттың ӛз хэштегтери, тақырыптары және кілт сӛздері болғандықтан оны шарлау ӛте оңай. Керекті 

материалды  кілт сӛзді немесе сӛз тіркесін жазу арқылы табуға болады, мысалы, саясат, адам қҧқықтары, 

ӛлеңдер, кӛлік.  

Мазмҧны 

2.1. Конференция қатысушыларының саны студенттердің тҥрлі акценттер мен ағылшын нҧсқаларын 

тҥсінуін дамытуға мҥмкіндік береді. Онда ағылшын тілі ана тілі және қосымша тілі болып саналатын 

қатысушылар болғанына қарамастан барлығы да ағылшын тілінде еркін және толық сӛйлейді. 

2.2. Сюжеттер мен тақырыптардың әр алуандығы  ағылшын тілін арнайы кәсіби/академиялық мақсатта 

(әлеуметтік-саяси зерттеу жҥргізетін студенттерге, экономистерге, нарық зерттеушілеріне таптармас мҥмкіндік) 

және жалпы мәдени және әлеуметтік сана қалыптастыруға оқытуды жоғары деңгейге кӛтере алады. 

2.3. Сондай-ақ одан әрі зерттеуге ынталандыратын арнайы таңдаулы тақырыптар мен ораторлардың 

тізімімен каталогтар қарастырылған. Сонымен қатар, презентацияларды тек бір кӛңіл кҥймен сипаттау мҥмкін 

емес, себебі презентациялар кӛңіл кҥйдің біразын қамтиды  (қызықты, таңдандырарлық, танымдық, 

шабыттандырарлық және т. б.). 

2.4. TED медиа-контенті заманауи, жақсы қҧрастырылған және кӛрнекі қҧралдармен (графтар, суреттер, 

кестелер, диаграммалар және бейнероликтер) бірге жҥретін сӛздер кешені. Оны студенттерге ӛз 

презентацияларының жасалу жолдары мен дағдыларын ҥйретуде қолдануға болады. 

Тапсырмаларға келер болсақ, әрине олардың тҥрі де саны да кӛп, бірақ олар студенттердің ағылшын тілі 

деңгейіне, коммуникативтік дағдысына, бағдарламаға және оқыту мақсаттарына сай таңдалып алынуы керек. 

Жемісті және қызықты атмосфера қалыптастыру ҥшін тақырып, топтық жҧмыс, және студенттердің талқылауға 

атсалысуы сында факторлар аса мҧқияттылықпен қарастырылуы қажет. Әр оқытушы берілген материалды ӛз 

студенттерінің қажеттіліктеріне сай ӛңдей алады. Тапсырмалардың маңызды тҥрлері қысқаша кестеде берілген.  

 

TED медиа-контентіне негізделген тапсырмалар 

Жоспар Тапсырма түрлері 

Тыңдалым алды тапсырмалар Болжам: атауына сай маңызды тҧстарын айқындау, тақырыпқа 

байланысты кілт сӛздерді анықтау, жалпы негізгі мазмҧнына 

болжам жасау 

Зерттеу: сойлеуші немесе тақырып туралы мәлімет табу 

Талқылау: тақырып туралы ой алмасу, негізгі лексикалық 

бірліктерді талқылау,  

Тыңдалым барысындағы 

тапсырмалар 

Нақты ақпарат үшін тыңдау: оқытушының сҧрақтарына жауап 

беру, таныс емес/тҥсініксіз сӛздерді белгілеу 

Толық тыңдау: мҧғалімнің сҧрақтарына жауап беру 

Тыңғылықты тыңдау: ӛздерінің жасаған болжамдарын тексеру, 

жалпы мағынасына назар аудару 

Тыңдалымнан кейінгі тапсырмалар Әңгімелесу: ӛздерінің жауаптарын тексеру/салыстыру, тақырыпты 

талқылау, тақырып аясында ӛзінің ойын ҧсыну, пікірталас, 

презентацияны сыни тҧрғыдан бағалау 

Үй тапсырмасы Жазу: сыныпта талқыланған тақырыпқа мазмҧндама, жоспар 

немесе сыни шолу, эссе  

Тыңдау және сөйлеу: тақырыпқа ҧқсас тағы бір презентация кӛру, 

екі презентацияны салыстыру, тақырыптың негізгі тҧстары мен 

ауқымдылығын бағалау 

Қорытындылай келе, TED заманауи медиа-контенті ӛзінің қолжетімділігімен, тҥпнҧсқалығымен және 

жоғары сапалық мазмҧнымен ағылшын тілін екінші шетел тілі ретінді оқытатын мҧғалімдер мен студенттер 

арасында ӛте танымал және студенттерге де мҧғалімдерге де пайдалы деп қабылданған. TED дәрістері оқу 

жоспарының ажырамас бӛлігі ретінде немесе студенттің мотивациясын, ынтымақтастығын, коммуникатифтік 

және сыни бағалау дағдысын дамытатын қосымша материал ретінде қызмет атқара алады.  
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СЫН ТҦРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ МҦҒАЛІМ ІС-ӘРЕКЕТІН 

ҦЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЫҢ РӚЛІ 

 

Жеңісбекова Ж.Ж. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Бҥгінде әлем тӛртінші ӛнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, экономикалық және әлеуметтік 

салалардағы терең және қарқынды ӛзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Жаңа технологиялық қалып біздің 

қалай жҧмыс істейтінімізді, азаматтық қҧқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымызды қалай 

тәрбиелейтінімізді тҥбегейлі ӛзгертуде. Бҧл дегеніміз мҧғалімдердің оқу іс-әрекетін ҧйымдастыруда ойлау 

арқылы ойлануға бет бҧратындығының негізі [1]. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңында» [2], «Қазақстан Республикасы азаматтарының жаңа 

әлеуметтік мінез-қҧлқын қалыптастыру» [3], «Қазақстан Республикасы мәдени-этникалық білім беру» [4], 

«Білім мазмҧнын гуманитарландыру» [5] тҧжырымдамаларында білім беру ісінде жаңа рухани-мәдени 

қҧндылықтарды игеруге, ҧлттық сананың қалыптасып ӛсуіне жағдай жасау, кәсіби білім берудің сапасын 

кӛтеруге кең жол ашу талап етіледі. 

Бҧл ауқымды мәселе туралы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 2018 жылғы 

Қазақстан халқына «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мҥмкіндіктері» 

Жолдауында былай деген: «Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде ӛзіміздің озық жҥйемізді 

қҧруды жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы ӛзгерістерге ҥнемі бейім болу 

және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс» [6]. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев аталмыш Жолдауда «Ӛмір бойы білім алу» әрбір қазақстандықтың жеке 

кредосына айналуы тиіс» деп бекер айтпаған да болар. 

Нәтижеге бағытталған білім оқу процесінде оқушыны бірінші орынға шығаруды талап етеді. Ал бҧл 

ҧстаным әрбір мҧғалімге оқушыларды белсенділендіретін оқу/оқыту әдістемелерін қолдануды міндеттейді, 

ӛйткені бҥгінгі кҥні оқу процесі бҧрынғыдай «ҥйрету», «оқыту», «білім беру» сынды сыртқы ықпалды 

білдіретін етістіктерден қҧралмай, «ҧйымдастыру», «жағдай жасау», «бағыт-бағдар беру», «басқару» сияқты 

ҧғымдардан тҧрады [7]. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2017 жылғы Қазақстан халқына 

«Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік!» атты Жолдауында «Ең алдымен, білім 

беру жҥйесінің рӛлі ӛзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық ӛсудің жаңа моделінің 

орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және ӛз бетімен іздену 

дағдыларын дамытуға бағыттау қажет» деп бекер айтпаған [8]. Бҥгінгі білім саласында Республикалық білім 

кеңістігін әлемдік деңгейде жеткізуге ҧмтылыс барысында оқушыларға педагогикалық-психологиялық 

дайындықтың қажет екендігі мәлім. 

Олай болса, қазір қоғам алдындағы негізгі міндеттердің бірі – заман сҧранысына сай оқу-ағарту, тәрбие 

мәселелерін сараптай келе ауыл және кейбір қала мектептерінде пдагог-психолог қызметін сағат саны жетпей 

қалған пән мҧғалімдері мен басқа сала мамандары атқарады. Бҧл мамандар педагог-психолог қызметін ӛз 

деңгейінде атқара алмайтыны кімге болса да мәлім. 

Осындай себептерден кейін оқушылармен педагогикалық-психологиялық жҧмыс жасайтын 

психологиялық кеңес беретін, тҧлғалық, адами қҧндылық қасиеттерін қалыптастыруда мектепте педагог-

психолог маманының қажеттілігі туындап, шарттар мен арнайы бӛлмелер ашыла бастады. 

Сыни тҧрғыдан ойлау жобасы ерекше, ӛйткені-ол ҧзақ мерзімді, бір мезгілде әртҥрлі 24 және 

экстраординарлы бҧрынғы коммунистік елдердің Орталық және Шығыс Европа мен Орта Азиядағы кӛпҧлтты 

мектептерін қайта қҧру ҥшін қолданған жоба. Бҧл жоба әлемнің тҥкпір-тҥкпіріндегі университет 

оқытушыларымен бірге барлық деңгейдегі мҧғалімдерді мектептерде елеулі ӛзгерістер енгізуді талдау және 

жҥзеге асыру ҥшін біріктірді. Сын тҧрғысынан ойлау ҥшін оқу мен жазу кӛңіл бӛлуге тҧрарлықтай, ӛйткені 

жобаның негізінде жатқан ӛзгеріс ҥлгісі тҥрлі мәдениеттер мен контекстер ішіндегі мыңдаған сыныптардағы 

шынайы және ҧзақ елеулі ӛзгерістің ерекше қозғаушы кҥші ретінде кӛрініп отыр. Кӛптеген мектептерде 

ӛзгерістің тиімді ҥлгісінің жоқтығынан олар алға жылжи алмай келгенде сын тҧрғысынан ойлау жобасы 

мҧғалімдердің қҧндылығы мен оқушылардың ролін ӛз тәжірибелерінде танытатын кәсіби даму процесі арқылы 

нағыз ӛзгеріс енгізді. 

Сын тҧрғысынан ойлау технологиясының негізін қалаушы американдық ғалымдар Чарльз Темпл, Джон 

Дьюи, Мередит. Сын тҧрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің тҥкпір-тҥкпірінен жиылған білім 

берушілердің бірлескен еңбегі. Кезінде жоба ретінде ҧсынылып, кӛпшіліктің қолдауын тапқан бҧл 

https://massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/20993/
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технологияда Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, Эльконин-Давыдов, және басқа да ғалымдардың еңбектерінің ең қҧнды 

жерлері кӛрініс тауып, идеялар тоғысып, біріктірілген іспетті [9]. Сонымен бірге Қазақстандық ғалымдардың 

ішінде А.Әлімовтың бірнеше еңбегі сын тҧрғысынан ойлау арқылы мҧғалімнің іс-әрекетін жақсартуға және 

әдістемелік негіздемені пайдалана отырып практикалық қолданысты кҥшейтуге арналған [10]. З.У.Имжарова ӛз 

еңбегінің бірін білім беру ҥрдісінде жаңа педагогикалық технологияның бірі – сын тҧрғысынан ойлауды 

дамыту проблемасына арналған [11]. Сонымен, сыни тұрғыдан ойлау деген не? 

Сыни тұрғыдан ойлау – толық мағыналы сҧрақтар қоя білуге, әртҥрлі дәлелді аргументтер даярлауға, 

ойланып тәуелсіз шешім қабылдауға қабілеттілік. Демек, ол ақпаратты қабылдаудан басталып, шешім 

қабылдаумен аяқталатын ойлаудың кҥрделі процесі. Бҧл ӛзінің тҧжырымдамасын жасау жолындағы 

идеялардың кіріктірілуі мен шығармашылықтың саналы ҧғынылуы. Сыни тҧрғыдан ойлау - оқушылардың 

мәтінмен жҧмыс дағдыларын дамытуға ауызша және жазбаша тілдің барлық тҥрімен, қарым қатынас 

дағдыларын меңгертуге бағытталған педагогикалық технология. Бҧл жобаның психологиялық- педагогикалық 

негізіне Л.С.Выготскийдің оқушылармен жҧмыста олардың жақын даму аймағын тиімді қалыптастыру мен 

есепке алудың қажеттігі туралы, Ж.Пиаже ақыл-ойдың дамуы ҥшін «жағдай» жасау туралы, Д.Дьюидің «бӛлу 

жолымен» оқыту туралы идеялары алынған. 

Сыни ойлауды дамыту жобасының негізгі идеялары мен қағидалары Қазақстанда 1997 жылдан енгізіле 

бастады. Олардың бір кӛрінісі - оқушы қандай да болмасын ақпаратты ӛздігінше игеріп, ӛз ӛміріне жарата 

алатын әмбебап тәсілдерді ҥйренуі. Мҧндай жағдайда ақпарат оқытудың нәтижесі емес, оның бастапқы 

кезеңіне айналады. Оқушы мәліметті тҥсініп, талдап, оны ӛзінің әлеуметтік тәжірибесі тҧрғысынан бағалай 

отырып, соның негізінде ӛзінің тҥсінігі мен тҥйсінуіне байланысты жаңа білім қҧрастыруға дағдыланады, оны 

ӛз керегіне жарата алады. Сӛйтіп оқыту үдерісінде оқушы білімді игеру және жаңа білім құрастыру 

дағдылары мен әдістемесіне үйренеді. Басқаша сӛзбен айтқанда, сыни ойлау жобасы оқытудың басты мақсаты 

дәстҥрлі білім берудің “өмір бойы азық боларлықтай білім беру“ деген ҥлгісінен “өмір бойы оқып үйрену“ 

қағидасына ауыстырады. Осы ҧстанымның кӛпшілік назарына соңғы кезде ҧсынылған Қазақстан 

Республикасының 2015 жылға дейінгі Білім беруді дамыту тҧжырымдамасында да орын алған. Әрине 

кҥнделікті дамып, ӛзгеріп отыратын ӛмірде барша білімді игеру мҥмкін еместігінен туындайтын бҧл ҥрдіс ӛте 

орынды, оқушыны қандай да болмасын ақпаратты, білімді ӛздігінен ҥйрену дағдысын игеруге жетелеу ӛте 

тиімді жол. 

Оқытуда негізгі салмақты нәтижеден процеске ауыстыру керек. Басқаша айтқанда, білім беруде басты 

мақсат “не нәрсеге оқыту“, емес, “қалай оқыту“, яғни әдістеме, сабақ барысының динамикасы. 

Кӛне грек философы Платон ӛз кезінде танымды, білім алуды еске тҥсіру деп тҥсіндірген екен. Білім әр 

адамның бойында, ол туа біткен қасиет. Таным мақсаты тек сол білімді еске тҥсіруде. Бҧл ҧстаным ҧстаздан 

шәкіртке білімді тасымалдаудың мҥмкін еместігін аңғартады. Әрбір адам ӛздігінен білімді игермесе, яғни есіне 

тҥсірмесе, ол ешнәрсеге де ҥйрене алмайды. 

Мәселе тек қана мҧғалімнің білім беру әдістеріне келіп тіреліп тҧрған жоқ. Шындығында да, ҧстаз ӛзінде 

бар білімді шәкірттеріне дайын кҥйде беретін болса, оның бҧл ісінің болашағы болар ма екен? 

Сыни ойлау жобасында негізгі ҧстаным таным процесі оқушылардың іс-әрекеттеріне тікелей 

байланыстырылады, яғни оқыту ҥдерісінің басты тҧлғасы туралы және де белсенді оқу туралы тезистер 

қуатталады. 

Ал оқушы іс-әрекеттеріннің белсенділігін қандай тәсілдер арқылы арттыруға болады? Айталық, миға 

шабуыл әдісінде сҧрақтар иерархиясына баса кӛңіл бӛлу керек: І-деңгей – сен не білесің, ІІ-деңгей – сен оны 

қалай тҥсінесің (басқа да білімдерді қолдану, талдау), ІІІ-деңгей – қолдану, анализ, синтез. Оқытудың сапасы 

осы мәселеге тікелей байланысты емес пе? деген сҧрақтарға сыни ойлауды дамыту жобасы келесі әдістерді 

ҧсынады: 

кҥтілетін нәтижелерді нақты айқындау; 

жазба жҧмыстарын жиі орындау; 

әдетте орындалатын жалғыз жҧмыстың орнына бірнеше жоба дайындау; 

оқушылардың ой-ӛрісін белсендіретін сҧрақтар қою; 

бірлесе оқу тәсілдерін қолдану; 

оқыту пәндерінің кҥнделікті ӛмірмен, әлеммен байланысын орнықтыру. 

Сыни ойлау жобасы әр шәкірттің өзіндік түсінік қалыптастыруына мүдделі, осы арқылы ӛзінің теңдесі 

жоқ ерекшелігін айқындайды, соған иландырады. Ал бҧл сезім оқушылардың ӛзіне деген сенімін арттырады. 

Сӛйтіп оқыту процесінде оқушылар қарастырылатын әрбір мәселе бойынша ой толғатып, оны ӛздігінен жан-

жақты зерттеп, ӛз тҥсінігін қалыптастырады. 

Сыни тҧрғыдан ойлау технологиясы оқушыны таным ҥдерісіне оятуды, жаңа ақпаратты тҥсінуді және 

рефлексияны қамтиды. Осы ҧсынылған әдістермен оқу жҥйесі әр оқушыға ӛз әлемін айқындап, оның 

қҧндылықтары мен қағидаларын белгілеуге кӛмек береді. Бҧл арқылы оқушы ӛзінің ішкі жан дҥниесінің 

рефлексивті әлемін ашып, оны басқаруға ҥйренеді. Дәстҥрлі оқыту жҥйесінде тҧлғаның дамуы парасаттық 

(интеллектуалдық) ӛсу деңгейінде тҥсінілсе, жаңашыл жобалар бҧл мәселені оқушылардың ӛзіндік 

рефлексиясына негіздейді, яғни зерттеліп жатқан болмысқа деген оқушылардың ӛзіндік қатынасы, оның 

қҧндылықтарын, себептері мен салдарлары мағынасын тҥсінуі кӛзделеді [12]. 

Дегенмен, жоғарыда аталған ғылыми жҧмыстарды саралай келе біздің тақырыбымызға сай алып отырған 

сын тҧрғысынан ойлау арқылы мҧғалім іс-әрекетін ҧйымдастырудағы педагог-психологтың рӛлі әлі де болса 
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жеткілікті дәрежеде ғылыми-педагогикалық тҧрғыда зерттелмегенін аңғардық. Бҧл мәселе, кеңінен талданып 

педагогика және психология ғылымынан тиісілі орын алуы керек деп санаймыз. Ӛйткені, егеменді еліміздің 

ҧрпақ жалғастығын дайындайтын мектептерде қызмет кӛрсетілетін педагог-психологтың еңбегінің мәні мен 

мазмҧнын айқындап, соның негізінде дамытудың маңызы ерекше. 
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Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан халқына 

жолдауында білім берудің жаңа сапасы туралы: «Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде 

ӛзіміздің озық жҥйемізді қҧруды жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы 

ӛзгерістерге ҥнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс. 2019 жылдың                     

1 қыркҥйегіне қарай мектепке дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте дамуы ҥшін ӛз бетінше оқу машығы 

мен әлеуметтік дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай стандарттарын енгізу қажет» деп нақты 

тоқталып ӛткен [1]. 

Бҥгінгі таңдағы оқыту ҥрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Әр мҧғалім 

ӛз іс-тәжірибесінде кӛптеген қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман кӛшіне ілесу ҥшін ӛз білімін 

жетілдіріп отыруы қажет. 

Әрбір мемлекеттің ӛсіп-ӛркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының ең басты ошағы ҧстаз берген білім. 

Сондықтан да дамудың ең биік кӛкжиегінен кӛрінгісі келетін кез келген мемлекет, ең алдымен, білім беру 

саласын жолға қойып, сапасын кӛтеруді мақсат етеді. Ендеше осындай бәсекеге қабілетті, рухы биік ҧрпақ 

тәрбиелеу мҧғалімнің еншісіне тиері анық. 

Ал мҧғалімнің мақсаты – білім алушылардың пәнге деген қызығуын арттыра отырып, сапалы білім 

берумен қатар, қазіргі заман талабына сай білім берудің жолы – тиімді педагогикалық технологиялардың бірі 

сын тҧрғысынан ойлау технологиясы. 

Сын тҧрғысынан ойлау – ой қозғай отырып, оқушының ӛз ойымен ӛзгелердің ойына сыни қарап, естіген, 

білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сҧрыптап, жҥйелеп, білмегенін ӛзі зерттеп, дәлелдеп, тҧжырым жасауға 

бағыттау, ӛз бетімен және бірлесіп шығармашылық жҧмыс жасау [2]. 

Психолог ғалым В.Г.Крутецкийдің берген анықтамасы бойынша «ойдың сыншылдығы – бҧл адамның 

ӛзінің және басқалардың ойларын белсенді бағалау дағдысы, барлық ҧсынылған ережелер мен 

қорытындыларды нақты және жан-жақты тексеру» дейді [3].  

Сын тҧрғысынан ойалау технологиясының тағы бір ерекшелігі, білім алушының еркін сӛйлеуіне, пікір 

таластыруына, достарының ойын тыңдауға, проблеманы шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге 

бағытталуы болмақ.  

Сыни ойлау туралы танымал тҧжырымдамалардың бірінің авторы Р.Эннистің ойынша сыни ойлаутын 

адам тӛмендегідей болуы тиіс: 
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оның кӛзқарасы мен шешімдері нақты негізделген болуы қажет; 

жаңа жорамал, балама тҥсіндірмелер іздеуге ҧмтылатын; 

жақсы ақпараттанған; 

ӛзінікінен ӛзгеше пікірлерді қарастыратын; 

жан-жақты ізденіп, ӛз кӛзқарастарын кеңейтетін; 

ӛзінің және ӛзгелердің кӛзқарастарын нақты тҥсінетін; 

жағдайға байланысты айтылған мен жазылғанды нақты және дәл тҥсінетін; 

тақырыптан ауытқымай қорытынды мен мәселелерге назар аударатын; 

дәлелдер мен негіздерді іздеп ҧсынатын, шешім қабылдарда жалпы жағдайды ескеретін; 

ӛз сенім – нанымдарын сезіне алатын; 

ӛзгелердің пікірі мен абыройын қҧрметтейтін болуы қажет; 

ӛзгелерді тыңдай және ести білетін; 

әңгімелесушінің сезімін ескере отырып, артық сыннан аулақ болатын; 

ӛзге адамның жан кҥйін байқағыш болатын. 

Жалпы сын тҧрғысынан ойлайтын мҧғалім дәлелдерді талқылайды, белсенді сҧрақ қоя алады, мағынаны 

анықтау ҥшін саналы тҥрде стратегияларды қолданады, кез келген ойды дәлелмен қабылдайды. Алдағы уақытта 

мҧғалімдер білімді дайын кҥйінде ғана емес, оқушының ӛз бетімен жҧмыс істеуін жетілдіруді қолға алу керек. 

Әр мҧғалім ӛз қиындықтарын ӛздері анықтап, шеше алатындай жағдай жасау қажет [4]. 

Жаңа формацияда білім беру саласындағы барлық процесте, пән мҧғалімдері, оқушылары мен топ 

тәлімгерлеріне кәсіби дайындықтарын ӛзгертіп, толықтыру онда білімдердің жекелік ерекшелігін ескеру, 

қабілетіне және тҧлғалық бағыттылық ықпалына қарай жағдай туғызуды қажет етеді. 

Осындай психологиялық міндеттерді шешуде теориялық және пратикалық негізде педагогикалық-

психолгиялық қызмет кӛрсету қажеттілігі туындады. 

Педагогика және психология мамандығы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 

білім беру мекемелеріне педагог-психолог мамандығын енгізу туралы нҧсқау хаты негізінде, еңбекақы қорынан 

жалақысы бекітілген, Қазақстан Республикасы «Білім туралы» заңына, Қазақстан Республикасы ҥкіметінің 

бҧйрықтары мен қаулыларына сҥйеніп жҧмыс атқарады. 

Қазақстанда тоғыз мыңнан аса мектепте ҥш миллиондай оқушы бар десек, ол саладағы педагог-психолог 

мамандар аса қажет екені ӛз-ӛзінен белгілі. Келешекте Қазақстанның әр ҧлттық мектебiнде педагог-психолог 

маманы болуға тиiстi. Әзірге тоғыз мыңдай педагог-психологты қажет ететін, елімізде оның ҥштен біріндей 

ғана болатын маман бар. 

Кез – келген білім беру жҥйесінде білім алушы адам ҥйренуші болып табылады. Осы тҥсінікте адамның 

ӛзі басқалардың кӛмегімен оқитыны атап кӛрсетіледі, яғни, ол білім беру процесінің белсенді субъектісі бола 

тҧрып, барлық қарастырылған субъектілік сапалармен, қырлармен сипатталады [5]. 

Қазіргі педагог-психологтың алдына: болашақ ӛркениетті, дәстҥрлі демократиялық мемлекетті қҧратын 

жас ҧрпақтың ең әуелі адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып, содан кейін оның жан сапасын, тән сапасын 

арттырып, техникалық прогреске сәйкес жан-жақты қолданбалы білім беру міндеттері қойылады [6]. 

Сонымен, мектептегі педагог-психологтың тӛмендегідей қызмет атқаратындығын білдік. Олар: 

жалпы білім беретін орта мектептердегі оқытудың барлық кезеңдерінде балаларға қажетті жағдайларды 

жеке кӛмек беру ҥшін педагогикалық-психологиялық зерттеуді жҥзеге асыру; 

психологиялық ғылымның жетістіктерін негізге ала отырып, мектеп оқушыларының әркелкі жас 

кезеңінде жан-жақты, тҧлғалық, интеллектілі дамуын қамтуға ықпал етеді; 

мектеп әкімшілігі мен мҧғалімдердің сҧраныстары бойынша оқушылармен, мҧғалімдермен, ата-

аналармен психологиялық сақтандыру, диагностикалық, тҥзеу және кеңес беру жҧмыстарын жҥргізеді, мектеп 

оқушыларының интеллектуады, тҧлғалық, эмоциялық және ерік-жігер ерекшеліктерін, олардың 

қызығушылықтары мен қабілеттерін зерттейді;  

оқуға психологиялық дайындық жеткіліксіздігін ерте анықтауды мақсат ете отырып, бірінші сыныпқа 

бала қабылдауға қатысады; 

педагогикалық кеңестің әдістемелік бірлестіктердің, сыныптардағы, сондай-ақ мектептегі ата-аналар 

жиналыстарына қатысады, оқушыларға ықпал етіп, жеке кӛмек кӛрсетуге байланысты негізгі проблемаларды 

шешуге арналған педагогикалық консилиумдар мен педагогикалық кеңестерге қажетті ақпараттар дайындайды; 

мектептегі психология бӛлмесін қҧруды және қажетті қҧжаттарды сақтауды, оларды  дҧрыс пайдалануды 

қамтамасыз етуді жауапкершілігіне алады; 

мектептегі писхологиялық қызметтің писхологиялық-педагогикалық жҧмыстарының нәтижесі мен 

есебінің ғылыми-әдістемелік орталықтар тағайындаған талаптарына сай болуын қатаң тҥрде жҥзеге асыруды 

жатқызамыз. 

Сонымен қатар, педагог-психологқа сын тҧрғысынан ойлау технологиясының әдістерінде ӛз жҧмысына 

қолданады. Солардың бірнешеуіне тоқталсам: 

ЖИГСО – ҧжымдық оқыту әдісі. Бҧл әдісте жалпы мәселені алдымен жҧпта, сосын ҧжымда талқылау. 

Бҧл әдіс психологиялық тренинг кезінде қолданады. Оқушылар ақпаратты ӛз бетінше ҧғынады және меңгере 

алады, мәтінмен ӛз бетінше жҧмыс жасау дағдысын дамытады, таным әрекеті процесінде қарым-қатынас 

шеберлігі артады; 
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«Ассоциация» әдісі. Бҧл әдісте шеңбер сызып, ортасына тақырыптың атын жазып, ҧсынылған проблема 

бойынша толыққанды тҥйіндеме жазады. Оқушалар бҧл әдіс кезінде проблема туралы ӛз білімін ҧсынады, 

білімді проблема бойынша актуалдандырады, ӛз идеялары бойынша кӛрнекіліктермен кӛрсетуге дағдыланады; 

«Ротация» (ауымтыру) әдісі. Бҧл әдісте оқушылар ӛз білімдерін актуалдандырады, проблемалық 

сҧрақтарды талдауға қатысады, ӛз бағытын қысқаша мазмҧндау қабілетін дамытады; 

«Миға шабуыл» әдісі. Биік нәтижеге жетудің кілті мен алтын ережесі қатысушылардың белсенділігінен 

туындайтын достық қатынастың қалыптасуы. Мҥмкіндігінше кӛп идеяларды жинақтау, ғылыми немесе оқуға 

қатысты мәселелерді шешу, оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту, ынтымақтастықты дамыту. 

Тиімді жҥйелі тҥрде қолданған әдіс - тәсілдер оқушыларды ойлауға жетелеп, қызығушылығын оятып, 

шығармашылық қабілетін арттыруға, белсенділікке ынталандырады. 

Осындай тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолданған жағдайда оқушының сыни ойлауы қалыптасып: 

Негізгі ойлау қадамдарын ретімен логикалық тҥрде қолданады; 

Айтылған сынға байыппен қарайды; 

Ӛз ҧстанымдарын икемді тҥрде ӛзгерте алады; 

Ӛзге пікірлерді бағалай біледі; 

Кез келген проблема не ақпарат бойынша нақты сҧрақтар қояды. 

Қарастырып отырған мәселені басқалармен салыстырады. 

Талдайды, тҧжырым жасап, қорытындылайды. 

Шешім қабылдауда басқалармен тиімді тҥрде ынтымақтасады. 

Ақпаратты  шығармашылық тҧрғыдан тҥрлендіредіуге бейімделеді [7]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРОССКУЛЬТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЙ ПОЛИЯЗЫЧИЯ 
 

Жумалиева А.С., Песчанская Т.И. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 
 

Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе экономической и социальной 

модернизации выступает политика в области языка. Внимание к этой составляющей государственной политики 

очевидно и заслуживает самого пристального изучения и анализа, поскольку именно в нашей республике 

реализуется уникальный проект — триединство языков. В современном мире, полиязычном и 

мультикультурном, как никогда актуальна проблема сопряженности языков, поиск эффективных и 

жизнеспособных программ в области языков по консолидации обществ. В связи с этим значимость и 

актуальность полиязычного образования, являющегося результатом внедрения идеи о триединстве языков, не 

вызывают сомнения. 

С целью создания инновационной, полиязычной модели образования количество школ, 

предоставляющих образование на трех языках, увеличится с 33 до 700, в том числе количество школ сети 

«Назарбаев интеллектуальные школы» расширится с 6 до 20. Эти школы станут базовыми площадками для 

апробации полиязычной модели образования, инноваций в образовании»: 

«повышение востребованности государственного языка»; 

«повышение престижа употребления государственного языка»; 

«сохранение языкового многообразия в Казахстане»; 

«сохранение функционирования русского языка в коммуникативно-языковом пространстве», 

«изучение английского и других иностранных языков» за счет:  

системного научно-методического сопровождения деятельности субъектов непрерывного полиязычного 

образования; 

формирования полиязыковой образовательной среды; расширения инфраструктуры полиязычного 

образования; 

развития межкультурно-коммуникативной парадигмы современного языкового образования; 

развития интеллектуального потенциала страны на основе приобщения ее граждан к ценностям языка и 

культуры [1]. 
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Угроза социальной нестабильности, возникающая в любом государстве из-за неподготовленности 

молодого поколения к жизни в условиях поликультурной среды, послужила во многих случаях стимулом к 

тому, чтобы возвести полиязычное образование в ранг государственной политики. Современные исследования 

показывают, что распространение многоязычия в мире — закономерный процесс, обусловленный коренными 

изменениями в экономике, политике, культуре и образовании. 

Целенаправленное, системное осмысление феномена многоязычного образования началось относительно 

недавно, если не считать поиски эффективных методов преподавания иностранных языков. Действительно, 

усилия исследователей до сих пор были сосредоточены в основном на проблемах двуязычного образования 

(изучение родного языка и иностранного) как наиболее часто встречающейся форме многоязычного обучения. 

Процессы, связанные с освоением третьего языка и, тем более, ещѐ большего количества языков, наименее 

изучены и стали объектом исследования лишь только в последнее время — в связи с планами Европейской 

комиссии узаконить трехъязычное образование. 

Концепция полиязычного образования как действенный инструмент подготовки молодого поколения к 

жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира, ориентирует на углубленное 

изучение государственного казахского языка в гармоничном взаимодействии с обучением русскому и 

английскому. Особое внимание уделено профессионально ориентированному обучению языкам с целью 

подготовки специалистов, свободно владеющих тремя языками, что соответствует Закону о языках Республики 

Казахстан и, несомненно, повысит конкурентоспособность специалистов. В настоящее время иностранные 

языки становятся одним из главных факторов как социально–экономического, так и общекультурного 

прогресса общества. 

Для сохранения многоязычия в современном мире предпринимаются различные меры, в том числе, 

наличие в образовательном процессе вуза иностранного языка. В рамках задачи сохранения языкового 

многообразия в Казахстане предполагается, прежде всего, создание условий для обучению родному языку 

представителей этносов, проживающих в Казахстане. Для этого планируется оказание учебно-методической 

помощи, а также привлечение опытных педагогов-носителей языка, использование международного опыта и 

современных технологий при обучении родным языкам. 

Важной задачей является изучение английского и других иностранных языков. Одним из ключевых 

компонентов лексического капитала казахстанцев является знание иностранных языков как средства делового и 

международного общения. В Казахстане была разработана Концепция развития иноязычного образования, 

которая с позиций нового методологического подхода определяет цели и содержание иноязычного образования 

в соответствии с международными стандартами — общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком, представляющими собой систему уровней владения языком и систему описания этих уровней с 

использованием единой системы понятий, которая может быть использована для описания любой системы 

сертификации, а, следовательно, и любой программы обучения, начиная с постановки задач — целей обучения 

и заканчивая достигаемыми в результате обучения компетенциями [2]. 

Цель управления образовательным процессом в условиях трехъязычия можно сформулировать как 

повышение эффективности управления, что, в свою очередь, ведет к более эффективному усвоению знаний, 

умений и навыков и позволяет интенсифицировать процесс обучения иностранному языку и добиться за 

относительно небольшое количество часов высоких результатов как в языковом плане, так и в плане 

соуправления и самоуправления процессом обучения. Основными принципами управления образовательным 

процессом в условиях трехъязычия являются следующие: 

демократизация и гуманизация обучения; 

системность и целостность в управлении; 

рациональное сочетание централизации и децентрализации; 

взаимосвязь единоначалия и коллегиальности; 

научная обоснованность управления; 

объективность, полнота и регулярность предоставления информации. 

Процесс обучения иностранному языку строился на следующих основополагающих принципах: 

творческий характер обучения; 

деятельностный характер обучения; 

коммуникативный характер обучения; 

обучение культуре носителей языка; 

опора на речевой, учебный и культурный опыт [3]. 

Содержание образовательного процесса в условиях трехъязычия представляют, в первую очередь, 

нормативные документы, описывающие компетенции, которыми необходимо овладеть учащемуся, а также 

конкретный языковой материал, подлежащий усвоению в определенные сроки, как то: государственный 

образовательный стандарт, учебный план. 
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Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Жалпы білуге деген қҧштарлық барлық жастағы адамға тән қасиет. Жаңа нәрсені білу, белгісіздің сырын 

ашу- ҥлкен мерей, зор еңбек. Ӛзі ізденіп, қиындықтан шығудың жолын табудан, ізденген саласынан табысқа 

жетуден ӛткен рахат жоқ. Бойындағы біліктілігін дамыту әркімнің барынша тиімді, ӛнімді еңбек етуіне мол 

мҥмкіндіктер береді. 

Бойдағы білікті дамыту ҥшін не істеу керек? Оның бір жолы ерте жастан баланың дербес, 

шығармашылықпен жҧмыс істей алуына мҥмкіндік тудыру. Бҧл арада бала дамуына әсер ететін фактордың бірі  

тәрбие десек, баланы тәрбиелейтін ересектер мейлінше белсенді, ізденімпаз, ӛз еркімен жҥйелі жҧмыс істеуі 

қажет. Жҥйелі жҧмыс жасау дегеніміз оқу-тәрбиеге тәрбиеші жаңашылдықпен қарау арқылы, кҥн сайын 

толассыз келіп жатқан  ақпараттарды рухани қажетіне айналдыру. Білім беру жҥйесінің қазіргі кезеңдегі 

маңызды міндеті де осы. 

Ӛйткені, XXI ғасыр - білім ғасыры. Тек білімді азаматтарымен ғана еліміздің болашағы жарқын болмақ. 

Білімді ҧрпағы бар мемлекет ӛзінің даму жолында кез келген кедергілер мен тосқауылдарға қарсы тҧра алады. 

Ҧрпағым білімді болсын десек мектепке дейінгі кезеңдегі тәрбие мен оқытуға ерекше кӛңіл бӛлу міндет. 

Жарық дҥние есігін ашқан  әрбір жанның бір нәрсеге қабілеті болатыны анық. Әрине ол біреуде кҥшті, біреуде 

әлсіз болуы мҥмкін. Қабілеттіліктің ӛлшемі — белгілі бір істің нәтижелі болып орындалуында. Осыған сҥйене 

отырып мектепке дейінгі кезеңнен бала бойындағы қабілетті дамытуға жол сілтесек ҧрпағымыздың болашағы 

жарқын, еліміздің еңсесі биік болмақ. Бала қабілетін дамытудың жолдары ӛте кӛп. Қабілеттің бір тҥрі 

шығармашылық қабілет десек, балалардың шығармашылық қабілетін мектепке дейінгі кезеңнен дамыту 

тәрбиешінің жаңашыл әрекетінің нәтижесінде іске асады. Тәрбиеші баланың бойында қалыптасқан табиғи 

қасиеттерді ашуға әрқашан ықпал жасауы керек. Әр баланың ӛзіне тән жеке - дара қабілеті бар. Сол арқылы 

алғашқы шығармашылық қабілеттердің негізі қалыптаса бастайды. Баланың туа берілетін табиғи қасиеттері 

оның әлеуметтік ӛміріне байланысты ӛзгеріп отырады. Мектеп жасына дейінгі кезеңде – білімді сіңіру, 

жинақтау, меңгеруге қабілеттілік басым болады. Бала ӛз қабілетін бір іске кіріскенде ғана біледі. Талантсыз 

бала болмайды, табиғи дарындылығын аша алмайтын бала болады. Осы орайда баланың бойына біткен 

қабілетін дамытуға тәрбиеші тікелей ықпал етуі керек. Мектеп жасына дейінгі баланың шығармашылық 

қабілетін ҥш кезеңге бӛлуге болады. 

Бірінші кезең – материалды тез қабылдап, жылдам меңгеретін бала.  

Екінші кезең – арнаулы тапсырманы мҧқият орындайтын бала.  

Ҥшінші кезең – берілген кӛркемдік білімді баяу қабылдайтын бала. 

Дегенмен шығармашылықты тежейтін бірнеше кедергілер бар:  

«жасай алмаймын, қолымнан келмейді» деп ӛздерін ҥрейге, қорқынышқа билету;  

ӛз жҧмысына ӛзі қанағаттанбау;  

жасқаншақтық немесе ҧяңдықтың кесірінен ӛз талантын танытуға енжар болу;  

жалқаулыққа жеңдіру: 

ересектердің балаға кӛңіл бӛлмеуі; 

балалардың қызығушылығын тани алмауы, т.б. [1]. 

Міне, осындай кедергілердің алдын алып, баланың талабын ҧштаудың маңызы зор. Шығармашылық 

шеберлік ҥшін балаға педагогтың берер психологиялық әсері мынадай болмақ керек: 

балаға сенім білдіру; 

баланы кӛтермелеу.  

балаға қамқорлық таныту; 

бір сарында әдістерден аулақ болу; 

инновациялық әдістерді қолдану. 

Педагог еңбегі – бала білімімен ӛлшенеді десек, оның еңбегінің кҥрделілігі – әрбір бала жҥрегіне жол 

тауып, бойындағы қабілетті дамыту арқылы ӛзін, ӛмірді, әлемді танып білуге, қоғам алдындағы жауапкершілік 

қасиеттерін сезіндіруінде жатыр. 

Қорыта айтқанда, бала бойында шығармашылық қабілетті дамытуда ҥздіксіз қҧлшыныс, оқуға, білім 

алуға деген ҧмтылыс ҧдайы ӛшпей, кҥннен-кҥнге дами тҥсуі қажет. Сонда ғана балада білім нҧры тасып, 

сыртқы ортамен байланысы дамып, дҥниетанымы арта тҥседі. 

Білім негізі мектепке дейінгі кезеңнен  қаланатын болғандықтан, оның шығармашылық мҥмкіндігінің 

дамуы да сол кезден басталады. Кез келген дамыған ӛндіріс қазіргі таңда шығармашылықпен жҧмыс жасайтын 

адамды қажет етеді. Сондықтан мектеп жасына дейінгі кезеңнен шығармашылыққа тәрбиелеу ҧрпақ ҥшін 

маңызды болмақ. 

Шығармашылық қабілетті дамытуда мектепке дейінгі бейнелеу ӛнерінің, соның ішінде сурет салуда 

дәстҥрден тыс техниканы пайдаланудың орны ерекше.  
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Мектеп жасына дейінгі балалардың ең сҥйікті әрекеттері сурет салу кезінде заттар мен қҧбылыстар 

туралы тҥсінігі қалыптасып, кӛркемдеп бейнелеуге және ӛзінің сол затқа қатынасын жаңа оймен бере білуге 

дағдыланады.  

Сәбилер суретті ерекше ықыласпен және жиі салады. Оларды айналадағы қоршаған әлем ӛз қызығымен 

еліктіріп әкетеді. Сурет салу – балалардың шығармашылық қабілетін кӛрсету ҥшін ҥлкен мҥмкіндік беретін 

ӛнердің бір тҥрі. 

Балалар сурет салғанды ӛте ҧнатады. Бірақ қарындашпен, фломастермен, бормен, қылқаламмен ғана 

емес ӛзінің сҥйікті ісіне олар ӛзге де заттарды пайдаланады. Мысалы: алақан, саусақ, табандарымен, әр тҥрлі 

таяқшалар, жіптер, мәуесек, далаппен т.б.сурет салуды қызық кӛреді. Қарапайым нәрсенің жаңаша қызметін 

ойлап шығарып, оларды бейнелеу ӛнеріне жаратып, таңқаларық сурет салуға қолдану бҧл тамаша! Бҧл 

бейнелеу ӛнерінің дәстҥрден тыс қҧралдары. 

Бейнелеу ӛнерінің  дәстҥрден тыс тҥрлерінің ішінде кӛкӛніс бастырмасы, жіп графикасы, бір басылымда 

сурет (монотипия), гратаж сияқты сиқырлы әдіспен сурет салу балаларға ҧнайды. Мҧндай сабақтарда балалар 

әрекет етеді, жаңа нәрсені туындатады, ӛз әрекетінің нәтижесін кӛреді. 

Бейнелеу ӛнерінің дәстҥрден тыс әдістеріне байланысты әрекет екі бағыттың мазмҧнын біріктіріп 

қамтиды және кӛркем-шығармашылық іс-әрекеттің бірнеше ерекшелігі бар. 

1. Мҧндай сабақтар балалар мен ересектер арасында мазмҧнды, қҧнды қарым – қатынастың негізін 

қалайды. 

2. Кӛркем шығармашылық іс әрекет қуанышты, кӛтеріңкі кӛңіл – кҥй тудырады, жағымды эмоциялық 

жағдайды қамтамасыз етеді. 

3. Дәстҥрден тыс сурет салу әдістері балалардың ҧсақ қол қимылын дамытады, сондықтан оқу жылының 

басынан бастап – ақ оларды сабақта қолдану ӛте пайдалы [2]. 

Баланың саусақтары бірден икемге кӛніп кетпейді, қылқаламмен дәл, нақты сызықты бірден тҥсіре 

алмайды. Ал, дәстҥрден тыс қҧралдар қолдың ҧсақ қимылын, миды және оның бақылағыштық, талдаушылық, 

шығармашылық қабілетін дамытып, еркіндік сыйлайды. 

Олай болса, мектепке дейінгі кезеңнен шығармашыл тҧлғаны дамытуға бейнелеу ӛнерінің дәстҥрден тыс 

техникалары ӛз ықпалын тигізеді. Ол кӛркемдік шығармашыл әрекетінің негізі және оның дамуы болып 

табылады. 

Мысалы, «Ылғал қағазға сурет салу» техникасы. Қағазды таза сумен жалпақ қылқаламның кӛмегімен 

жуып алып, қағаз кеппей тҧрып тҥстерді кезек –кезек қағаз бетіне тамызу немесе сҥйкеу керек, бояу қағаз 

бетіне сумен бірге жайылады. Тҥстерді салатын суретіміздің тақырыбына  сай алуымыз керек. Балалар «Алтын 

кҥз» тақырыбына сулау тәсіліп пайдаланып сурет салған кезде, сары, қызғылт сары, кӛк, қоңыр тҥстерді 

пайдалану керек. Бояу сулы қағазға жайылып, ағаштың бейнесі, бҧлттың бейнесі сумен бірге қағаз бетіне тҥседі 

де ағаштың жапырақтары ӛте әдемі болып шығады. Бҧл тәсілді қолданған кезде балалар ӛздерінің салған 

суреттеріне таңдана қарап, сурет салуға деген қызығушылықтары артады. Осы қасиеттер бҥлдіршіннің болашақ 

ӛмірдегі жетістік формуласының негізі болып табылады. 

Оқу-тәрбие процесіндегі бҧл техника дәстҥрлі оқыту процесін мҥлдем жоққа шығару емес, керісінше, 

оны дәстҥрден тыс әдіс-тәсілдермен, жаңа мақсат-міндеттермен байыту. Олай болса, сурет салу тәжірибесінде 

қолданып жҥрген бірқатар дәстҥрден тыс техникалар бар, соларға тоқталайық. Әрбір дәстҥрден тыс техника әрі 

оқу, әрі ойын [27]. Аталған қҧралдарды пайдалану арқылы балалардың шығармашылық қабілеті дамиды, 

ӛздерін еркін, батыл сезінеді. Мектепке дейінгі сурет салуда дәстҥрден тыс кӛптеген техникаларды пайдалануға 

болады. Біз соның ішінде «Бастырма» әдісіне ғана тоқталайық. 

 «Бастыру әдісі»: Аталмыш техника арқылы жҧмыс істеу балаларда жағымды эмоция тудырады, таныс 

тҧрмыстық заттарды кӛркем сурет салуға қолдану мҥмкіншілігін ашады. Бастыру ҥшін әртҥрлі заттарды 

қолдануға болады. Мысалы: жапырақ, тҥрлі ӛсімдіктер, поролон, кӛкӛністер, жҥн, алақан, қарындаштың теріс 

бӛлігі, жіп т.б. 

1. Ермексаздан бастырма. Бҧл ӛте қарапайым әрі ыңғайлы. Ермексаздың шағын ҥзігін алып керекті 

формаға келтіресіз. Оны әшекейлейсіз, ӛрнек саласыз, керекті тҥске бояйсыз. Бояу ҥшін губка, қылқалам, қою 

бояу, ермексаз, қарындаш, қағаз, су пайдаланылады.  

 
 

2. Жіппен бастырма. Кӛлденең жолақтары бар бастырма дайындау ҥшін әр тҥрлі формадағы затқа 

оралған жіпті пайдалануға болады. Ол ҥшін: жіп, байланатын зат, бояу, қылқалам, қағаз, су қҧятын ыдыс қажет. 
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3. Картинка-бастырма. Бҧл ҥшін пенопластадан жасалған формаларды пайдалануға болады. Мысалға бір 

реттік пайдалануға арналған тарелкелер бҧл ҥшін таптырмас қҧрал. Ол ҥшін пенопластмасса форма, қарындаш, 

бояу, қылқалам, қағаз, су қҧятын ыдыс қажет. Формаға қарындашпен, бояумен сурет салып, оны қағазбен 

басамыз, ептілікпен қағазды жоғары кӛтереміз, сонда оның бетінде әдемі сурет пайда болады. 

 
4. Жапырақпен бастырма. Керекті қҧрал: Жапырақ, бояу, қылқалам, қағаз, су қҧятын ыдыс.Ыдысқа бояу 

қҧямыз. Ҥстіне жапырақты батырамыз. Боялған жапырақты ептілікпен қағаз бетіне басамыз. 

 
5. Кӛкӛністермен бастырма. Балалар бастырма кӛмегімен салынған бейнеге ерекше қызығушылық 

танытады. Әсіресе кӛкӛніс қалдығынан балалардың кӛз алдында даярланған штамптар қызығушылықты 

оятады. Картоп, сәбіз, асқабақ қабығынан, қызылшадан тҥрлі пішіндер жасауға болады. Мысалы: шаршы, 

дӛңгелек, ҥшбҧрыш, тӛртбҧрыш даярлау; картоп немесе ӛзге кӛкӛніс қиығынан контур жасап, артығын кесу; 

штампты гуашқа батыру немесе оған қылқалам кӛмегімен субояу жағу; қағаз немесе мата бетіне ойлаған сурет 

шығатындай етіп бастыру; штамптар кӛмегімен мата, кілем ҥлгілерінің оюын жасауға немесе ҧлттық ою-

ӛрнектерден сәндік композициялар қҧрастыруға болады. Керекті қҧралдар: жеміс-жидек, кӛкӛніс, бояу, 

қылқалам, қағаз, су қҧятын ыдыс. 

 
6. Саусақпен, алақанмен бастырма. Ҧсақ моториканы дамытудағы тағы да жаңашыл әдістердің бірі-

бҧл саусақ, алақанмен сурет салу. Бҧл әдіс гуашь, майлы бояудың қасиетін (қанықтық, жҧмсақтық) сезінуге 

кӛмектеседі. Балаларға алақан немесе саусаққа әр тҥсті бояу жағу арқылы заттың суретін салу ҧсынылады, 

сондай-ақ таяқша, мақта, мата, поролонды қолдануға болады. 

Қолдану ережесі: 

- бояуды жайпақ табаққа, суды кішкентай қҧмыраларға қҧю, ал алақанмен сурет салғанда бояуды табаққа 

қҧйған жӛн; 

- әр саусақты бір тҥсті бояуға батыру,қағазға тҥсіріп болған соң саусақты қҧмырадағы суға жуып, қағаз 

сҥлгімен немесе ылғал шҥберекпен сҥрту керек. 

Ағаштың суретін салғанда саусақпен діңі мен бҧтақтарын бейнелейді, содан кейін алақанға сары, жасыл 

және қызыл сары бояуды жағып, жапырақтардың суретін салады. Ҥлкен ақ қағазда (ҧжымдық жҧмысқа 

ыңғайлы) кҥннің суретін ҥлкен етіп салып, ал шуақтарды шеңбер бойымен балалар ӛз алақандарын бастыру 

арқылы тҥсірсе ӛте әдемі сурет шығады. Керекті қҧрал: алақан, саусақ бояулары,қағаз, қарындаш/фломастер,су 

қҧятын ыдыс [3]. 
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Сурет салу оқу қызметінде дәстҥрден тыс қҧралдарды қолданудың тиімділігі: 

балада батылдық қасиет қалыптасады; 

ӛз кҥшіне сенеді; 

ӛзбетінше жҧмыс жасай білуі артады; 

шығармашылық қабілеті дамиды; 

тҥрлі материалдармен жҧмыс жасауды ҥйренеді; 

қол моторикасы жаттығады;  

бейнелеу ӛнеріне қызығушылығы артады т.б. 

«Баланың икемділігі мен дарынының қайнар кӛзі-оның саусағыныңҧшында» деп В.А.Сухомлинский 

айтқандай, мектеп жасына дейінгі оқыту ҥрдісінде сурет салу оқу қызметінде дәстҥрден тыс қҧралдарды тиімді 

қолдану, балалардың шығармашылық қабілетін одан әрі дамытуға кӛмегін тигізеді. Бҧл дәстҥрден тыс 

техниканың шығармашылық қабілетті дамытудың бір жолы екендігінің дәлелі [4]. 

Сурет салу оқу қызметінде дәстҥрден тыс қҧралдармен сурет салу тӛмендегі дағдыларды: 

сурет сала білуге ҥйретеді; 

сурет салу қҧралдарын еркін ҧстауға дағдыландырады; 

еркіндікке тәрбиелейді. 

Бҧның бәрі  тҥптеп келгенде шығармашылық қабілеттінің дамуының қайнар кӛзі болып табылады. Әрбір 

тәрбиеші педагогикалық әрекетінің ҥздіксіз жетілуі мен ӛсуіне ерекше кӛңіл бӛліп, аталған дәстҥрден тыс 

қҧралдарды пайдаланып баланың шығармашылық қабілетін дамытуға, білімі мен білігін тереңдетуге 

тырысқаны абзал. Сабақты бір сарынды әдістермен ӛткізу балаларды жалықтырып, қызығушылықтарын 

сӛндіреді, аз кҥшіне сенімсіздік тудырып, білім меңгеру қабілеттерін әлсіретеді, тәрбие мен оқытудың сапасы 

мен нәтижесін тӛмендетеді. Сондықтан баланың жас ерекшелігін ескере отырып оқытудың жаңа әдіс-

тәсілдерін, соның ішінде дәстҥрден тыс техниканы мектепке дейінгі сурет салуда қолдану  шығармашылық 

қабілетті дамытудың бірден бір жолы екендігі сӛзсіз.  

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Омарова М.К.Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.https://infourok. 

2. Балабақшадағы дәстҥрден тыс сурет салу әдістемелері https://infourok. 

3. И.А.Шалягина. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. -ООО «ТЦ Сфера», 2016. 

4. Мектепке дейінгі балалардың бейнелеу ӛнерінде дәстҥрден тыс әдістер арқылы шығармашылық 

қабілетін дамыту.https://infourok. 

 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы  А.Ж.Сисенбердиева 

 

 

ОҚУШЫЛАРДЫ КҤРДЕЛІ ӚМІРЛІК ЖАҒДАЯТТАРҒА ДАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Калдыбаева А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ел басымыз Н.Назарбаев ӛзінің 2018 жылғы 10 қаңтардағы жолдауында: 

«Орта білім беру саласында жаңартылған мазмҧнға кӛшу басталды, ол 2021 жылы аяқталатын болады. 

Бҧл – мҥлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар және кадрлар.Педагогтарды оқыту және олардың 

біліктілігін арттыру жолдарын қайта қарау керек болады. Еліміздің университеттеріндегі педагогикалық 

кафедралар мен факультеттерді дамыту қажет».[1]. Бҥгінгі қоғамда мҧғалімнің беделінің тҥсуі – аса маңызды 

мәселелердің бірі. Себебі соңғы уақытта заман ағымына байланысты кӛптеген тҥбегейлі ӛзгерістер орын алуда. 

«Жағдаят» ҧғымы (ситуация) психологияның, сондай – ақ басқа да гуманитарлық ғылымдарда 

айтарлықтай кең қолданылады. Жағдаят мәнін тҥсіндірудің ҥш бағыты қалыптасты. 

Бірінші бағытты жақтаушылары жағдаятты нақты әлемнің бӛлігі, адам тҥрлі жағдайларда оның 

ықпалымен ӛз іс – әрекетін жҥзеге асырады деп тҥсіндіреді. 

Екінші бағыттың ӛкілдері жағдаят қҧрылымындағы негізгі элемент субъективті бейне деп санайды. Адам 

болмысты бейнелемейді, ол жағдаятты ӛз санасындағы басты нәрсе, дербес санайды. Бҧл бағытты кӛбінесе 

философиялық кӛзқарастарының негізі экзистенциализм болып табылатын батыс психологтары ҧсынады. 

Ҥшінші бағыттың мәнің жағдаятты объективті және субъективті бірлік ретінде тҥсіну қҧрайды. 

Жағдаят ҧғымының зерттелуінің ӛзін ҥш топқа бӛліп қарауға болады: 

1) Жағдаятты алыстағы шет елдердегі ғалымдардан Карл Ясперс, Д.Магнуссон, У.Томас пен Флорман 

Витольд Знанецкий, К.Левин және т.б ззерттеген. Сондағы У.Томас пен Флорман Витольд Знанецкий 

жағдаяттарды ҥшке бӛліп атап кӛрсетеді: 

1) Адамның немесе қоғамның әрекет жасауы ҥшін қажетті обьективті жағдаяттар. 

2) Тікелей нақты мінез-қҧлыққа әсер етуші жағдаяттар. 

3) Қандай да бір дәрежедегі нақты жағдайлар тҧжырымы мен бекімдер сезімін кӛрсетуші жағдаяттар. 

2) Жағдаят жақындағы шет елдердегі ғалымдардың пікірлері бойынша олар: Лев Семенович Выготский, 

Сергей Леонидович Рубинштейн, Н.Д.Хмель, Осухова Н.Г және т.б. Кӛрнекті орыс педагогы Л.С.Выготский 

баланың әлеуметтік ортадағы даму жағдаяттарын екі тҥрлі бағытта кӛрсетеді, Яғни, баланың әр жастағы 
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динамикасының тікелей әлеуметтік жағдаяттарға байланысты екендігі. Әр жас аралығының ӛзіне тән 

ерекшелігі, баланың қоршаған ортамен оның шынайылығымен, ең алдымен әлеуметтік ортамен қайталанбас 

қарым-қатынасы. Бҧл қарым-қатынас әлеуметтік даму жағдаяты деп аталады. Әлеуметтік даму жағдаяты әр жас 

аралығындағы дамуда байқалатын барлық динамикалық ӛзгерістердің бастапқысы болып саналады. 

Әлеуметтік даму жағдаяты — әлеуметтік шынайылықты дамытудың кӛзі ретінде қарастыра отырып, 

тҧлғалық қасиеттердің жаңа қырларын қалыптастырудың жолы мен формасын, соның ішіндегі әлеуметтік 

болып саналатын дара жолды анықтайды. 

Ал, екінші бағыт тҧлғалық қасиеттердің жаңа қырларының шығу тегі. Тҧлғалық қасиеттердің жаңа 

қырлары баланың сана сезімінің қайта қҧрылуын сипаттаушы алғы шарт тҥрінде емес, жас аралық дамудың 

нәтижесі, ӛнімі болып табылады. Осылайша баланың санасындағы ӛзгерістер оның жас ерекшелігіне тән 

әлеуметтік болмысының формасы негізінде пайда болады. Жалпы жағдаят, уақыттың бір сәті емес, ол адам 

болмысы детерминанттарының жиынтығы, жағдаят ол - мәннің сипаттамасы. Яғни адам санасында із 

қалдырған жағдаят ол әрқашанда ерекше бір қҧбылыс, жағдаят арқылы адамның есінде әлемді қабылдауына 

әсер етуші тҧлғалық кӛзқарасы мен бастан кешкен тәжірибесі кӛрініс табады. [2.] 

3) Жағдаят туралы қазақ ғалымдары: Абай Қҧнанбаев, Бауыржан Момышҧлы, Сҧлтанмахмҧд 

Торайғыров «Адам психологиясының қалыптасуы іс – әрекет ҥстінде болып отыратынын, мҧнсыз сана-

сезімінің дҧрыс қалыптасып, дамымайтынын; адам тіршілігінің мазмҧнын да қоршаған ортасы, әлеуметтік 

жағдайлар билейтіндігін, сондай-ақ, ҥй-іші, отбасы, әке-шешенің де ―Кӛргені әке-шеше қандай болса, алмақшы 

сонан ҥлгі баласы да‖ дегендей, жас ҧрпақ санасының қалыптасуында шешуші роль атқаратындығын жақсы 

тҥсінген» 

Жағдаят – дамудың белгілі бір кезеңінде іс-әрекет міндеттерінің бірі шешілетін іс-әрекеттің тҧтастай 

бӛлігі. [3.] 

Жағдаят – философиялық еңбектерде байланыстың, қызметтің уақыттық-кеңістік шарттарының 

субъективтілік және объективтілік бірліктері деп беріліп, тҧлғаның әлеуметтік таратушысы, нақты бір 

мәдениеттің, дамыған даралықтың ӛкілі ретінде қарастырылады. 

Жағдаят – субъектінің белсенділігіне негіз болып, ынталандыратын, оған қатысы жӛнінен сыртқы 

жағдайлар жҥйесі [4.]. 

Қиын ӛмір жағдайындағы бала (балалар) – қалыптасқан мән-жайлар салдарынан тыныс-тіршілігі 

бҧзылған және осы мән-жайларды ӛз бетінше немесе отбасының кӛмегімен еңсере алмайтын бала (балалар); 

арнаулы білім беру ҧйымдарындағы, ерекше режимды ҧстайтын білім беру ҧйымдарындағы бала (балалар); 

пробация қызметінің есебінде тҧрған кәмелетке толмаған бала (кәмелетке толмағандар); 

Кҥрделі ӛмірлік жағдайлар адам ӛмірінің қалыпты ағымынын бҧзылуымен байланысты, ол мінез-

қҧлықтың әдеттегі ҥлгісінің кӛмегімен бҧрын пайда болған немесе жаңа мәселені нақты шеше алмауы. Сол 

секілді қазіргі таңда мектепте әсіресе жеткіншек шақтағы, ӛтпелі кезеңде жҥрген оқушыларда кҥрделі ӛмірлік 

жағдаяттар кӛп кездеседі. Мысалы мектеп ӛмірінде ӛзінің жора-жолдастары, қҧрбы-қҧрдастарымен, пән 

мҧғалімдеріменен, ата-аналарыменде осындай тҥсініспеушіліктік болатыны бәрімізге мәлім. Болған жағдайдың 

ӛзіңде оқушылар бҧл жағдайлардан шыға алмай кҥйзеліске, дағдарыстарға ҧшырап жатады. 

Білім беру аймағындағы кҥрделі ӛмірлік жағдайларға оқушы мен оқушы арасындағы шиеліністерді, 

оқушы мен мҧғалім арасындағы тҥсінбеушілікті, оқушы мен ата-ана арасындағы келіспеушіліктерді сонымен 

қатар оқушы мен ҧжым арасындағы кері байланысты жатқызуға болады. 

Оқушы мен оқушы арасындағы шиеліністер бәсекеден, қызғаныш сезімдерінен, бірін-бірі балағаттаудан 

туындайды. 

Оқушы мен мҧғалім арасындағы тҥсінбеушілік мҧғалім этикасының дҧрыс сақталмауынан, оқушыны 

шектен тыс жазалаудан және де оқушының мҧғалімге деген дҧрыс қҧрмет кӛрсетпеуінен болады. 

Оқушы мен ата-ана арасындағы келіспеушілік кӛп жағдайда арнайы педагогикалық білімі жоқ ата-аналар 

балаларын аса қатты мадақтаудан немесе жазалаудан пайда болады. 

Мен зерттеу жҧмысын жҥргізген сыныпта кҥрделі ӛмірлік жағдайға ҧшыраған ҥш оқушы анықталды. 

Шарафуддин Бекзат пен Сарбаев Серік оқушы мен оқушы арасында болатын бәсекелестікке қызғаныш 

сезімінің қатысы бар екенің және оның шешімі тӛбелес деп жауап берді.Омаров Нҧрдаулет мҧғалім мен оқушы 

арасында болатын жағдаятты шеше алмас едім деп жауап берді. 

Ол оқушылармен жеке-жеке жҧмыстар жҥргізілді. Ҥйрету барысында оқушы мен оқушы арасында 

болатын жағдаяттар, оқушы мен мҧғалім арасындағы жағдаяттар және де әңгімелесу әдісі қолданылды. Оқушы 

мен оқушы арасындағы жағдаяттар талқыланды: 

1- жағдаят. Сыныптағы озат оқушылар Артур мен Әсеттің бағалары ҥнемі бірдей болатын. Екеуі бір – 

біріне бәсеке еді. Оған ешкімнің таласы жоқ болатын. Бір кҥні тоқсанның аяғында мҧғалім математика 

сабағынан бақылау жҧмысын алмақшы болады. Сол кезде оқушыларға бақылау жҧмысы дәптерлері 

таратылады. Әсеттің дәптері іші боялған, сызылған, жыртылған болып шығады. Әсет мҧны Артурдан кӛріп бҧл 

сенің маған істеген қастандығын деді! 

Бҧл жағдайға сенің кӛзқарасын? 

Оқушылар арасындағы келіспеушілікті сен қалай шешер едің? 

Жҥргізілген жҧмыс ӛзінің оң нәтижесін бере бастады. Оқушыларда алға жылжу байқалды, берілген 

жағдаяттарға деген ойлары ӛзгерді.  Демек бҧл мәселе әлі де жҥйелі жҧмыс жҥргізілсе ӛз жалғасын табады. 
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ОРТА МЕКТЕПТІҢ 10 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

«ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ» САБАҚТАРЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ  ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Курманов А. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Тақырыптың ӛзектілігі. Дене тәрбиесі сабақтарында мҧғалім оқушылардың теориялық, практикалық 

білімдерін, біліктерін және дағдыларын қалыптастырулары керек екендігі белгілі. Практика дене тәрбиесі пәні 

мҧғалімдерінің 45 минуттың кӛп бӛлігін бағдарламалық материалдың практикалық бӛлігіне назар 

аударатындығын кӛрсетті, яғни оқушылардың спорт тҥрлерінен практикалық дағдыларды меңгеруіне назар 

аударылды (жеңіл атлетика, баскетбол және т.б.). Бҧл мәселе В.М. Богданов, В.С.Пономарев, А.В.Соловов [1], 

А.И.Федоров сияқты ғалымдардың зерттеулерінде қарастырылған [2]. 

Зерттеу мақсаты - жалпы білім беретін орта мектептің 10 сынып оқушыларының «дене тәрбиесі» 

сабақтарында электрондық оқулықты қолдану әдістемесін анықтау. 

Зерттеудің міндеттері: 1. Ақтӛбе қаласындағы №51 ОМ-ң 10-сынып оқушыларының «дене тәрбиесі» 

пәнінен теориялық дайындығының бастапқы деңгейін анықтау (спринт, орта қашықтыққа жҥгіру, екпінмен 

ҧзындыққа секіру бӛлімдері бойынша); 

2. Ақтӛбе қаласындағы №51 ОМ-ң 10-сынып оқушыларының «дене тәрбиесі» пәнінен дене 

дайындылығының бастапқы деңгейі мен жеңіл атлетика бойынша бағдарламалық материал шеңберінде 

қозғалыс қимылдарының техникасын меңгеруін анықтау (спринт, орта қашықтыққа жҥгіру, екпінмен 

ҧзындыққа секіру); 

3. Оқу ҥдерісіне «дене тәрбиесі» пәнінен электрондық оқулықты енгізудің технологиясын дайындау және 

оның тиімділігін эксперимент арқылы негіздеу.  

Зерттеудің әдістері мен ұйымдастырылуы. Жҧмыстың алдында қойылған міндеттерді шешу ҥшін 

келесі ғылыми-әдістер қолданылды: а) әдебиеттерді талдау; в) анкеталық сҧрау; г) математикалық статистика 

әдісі. Барлық сараптау жҧмыстары Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетінде, Ақтӛбе 

қаласының № 51 орта мектеп қабырғасында жҥргізілді. Зерттеу жҧмысына барлығы 16 дене тәрбиесінің 

мҧғалімі және Ақтӛбе қаласы № 51 орта 10-сынып оқушыларының 55-і қатысты. 

Зерттеу нәтижелері. Бағдарламалық материалдың ҥш тҥрі бойынша оқушылардың теориялық 

дайындығының бастапқы деңгейін анықтау ҥшін тест тапсырмалары дайындалды. «Спринт» сияқты 

бағдарламалық материал бӛлімі бойынша ҧлдардың бақылау және эксперимент топтарының нәтижелері 58,8 % 

және 60 % сәйкес болды; «Орта қашықтыққа жҥгіру» бӛлімі бойынша - 60,2 % и 61,4 %; «Ҧзындыққа секіру» 

бӛлімі бойынша - 54,2 % және 53,0 %. Қыздардың бақылау және эксперименталды топтарының нәтижелері 

«Спринт» тақырыбы бойынша - 59,3 % және 55 % болды; ал «Орта қашықтыққа жҥгіру» тақырыбы бойынша - 

64,2 және 65,0%; «Ҧзындыққа секіру»бойынша сәйкесінше 58,0 % және 59,2 %. Бағалардың ӛсуіне сәйкес 

оқушылардың теориялық дайындық деңгейі 3,0-тен 3,4 балл диапазонында болды. 

Оқушылардың дене дайындылығының бастапқы деңгейі берілген. Бақылау және эксперименталдық 

сынып оқушыларының деңгейінде айырмашылық жоқ. Алайда 60 м. жҥгіруде бақылау тобындағы ер 

балалардың нәтижесі 9,7 сек. сәйкестендірілді, ал эксперименталдық топта - 9,8 сек., бірақ олар статистикалық 

тҧрғыдан бірдей емес (p>0,05). Осындай жағдай басқа кӛрсеткіштер бойынша да орын алды. Тестілеуге 

жататын барлық кӛрсеткіштер бойынша оқушылардың дене дайындылығының деңгейі бағдарламаның 

нормативті талаптарына сәйкес «қанағаттанарлық» бағасына бара-бар болды. 

Қимыл әрекеттерінің бастапқы деңгейінің техникасын анықтау ҥшін келесідей әдістемелік тәсілдер 

қолданылды. Біріншіден, техника ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде берілген дәстҥрлі 5 баллдық жҥйеге 

негізделген әдістеме бойынша бағаланды. Екіншіден, қозғалыс әрекеті техникасын бағалаудың педагогикалық 

критерийлері қолданылды (спорттық нәтиже, техниканың стандарттық параметрлері). Ҥшіншіден, 

оқушылардың қимыл әрекеттерді орындау техникасын бағалаудағы субъективизмді нивелирдеу ҥшін ҥш 

эксперт тартылды (дене тәрбиесінің озат оқытушылары). Мҧнан кейін конкордация коэффициенті есептелді. 

Нәтижені талдау келесіні кӛрсетті. Бақылау және эксперименталдық сынып ер балаларының тӛменгі старт 

техникасын меңгеру деңгейі 3,3 және 3,4 баллға сәйкес келсе; 2000 м жҥгіру – 3,0 және 3,1 балл; орнында 

ҧзындыққа секіру – 3,5 және 3,6 балл. Бақылау және эксперименталдық сынып қыз балаларының тӛменгі старт 

техникасын меңгеру деңгейі 3,0 және баллға сәйкес келсе; 2000 м жҥгіру – 3,1 және 3,0 балл; орнында 

ҧзындыққа секіру – 3,3 и 3,4 балл. 

Конкордация коэффиценті (эксперттердің пікірлері бойынша) 0,82-ге сәйкес. 



409 

 

Жоғарыда кӛрсетілген нәтижелер, біздің пікірімізше, дене тәрбиесі сабақтарының оқу ҥдерісіне 

электрондық оқулықты енгізудің қажеттілігін анықтайтын басты фактор болып табылады. 

Жалпы электронды оқулық 6 бӛлімнен тҧрады: лекциялар, практикалық сабақтар, оқушының ӛзіндік 

жҧмыстары, тестілеу, бейнесабақтар, қосымша материалдар. 

«Дене тәрбиесі» пәні бойынша электрондық оқулықты оқу ҥдерісіне енгізудің маңызы тӛмендегідей: 

Аптадағы ҥш сағаттың біреуінде оқушылар 25 минут бойы осы оқулықпен  сыныпта жҧмыс істейді. Мҧнда 

олардың бағдарламалық материал бойынша теориялық білімдері нығаяды, қимыл әрекеттерін орындауы 

кӛрінеді (жаттығулар орындау әдістемесін меңгеру негізінде). Ақтӛбе қаласындағы № 51 мектеп-гимназиясы 

базасында ӛткізілген педагогикалық эксперимент тӛмендегілерді кӛрсетті. Педагогикалық эксперимент 

аяқталғаннан кейін эксперименталды сынып оқушылары барлық кӛрсеткіш бойынша бақылау сынып 

оқушыларынан жоғары жетістік кӛрсетті. Мысалы, 60 м жҥгіруде эксперименталдық сыныптың ер 

балаларының нәтижесі 0,9 сек артты, ал бақылау тобында 0,2 сек (p>0,05) артты. «Спринт» материалы бойынша 

бақылау және эксперименталдық топ ер балаларының теориялық білімдерінің нәтижесі  13,2 % және 32%; 

«Орта дистанцияға жҥгіру» тақырыбы бойынша 11,2 % - 31,4 % . 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

1. Бағдарламалық материалдың спринт, орта қашықтыққа жҥгіру және орнында тҧрып ҧзындыққа секіру 

сияқты бӛлімдері бойынша оқушылардың теориялық және физикалық дайындылығының бастапқы деңгейі 

«қанағаттанарлық» деген бағаға сәйкес келеді. 

2. Оқу ҥдерісіне «дене тәрбиесі» пәнінен электрондық оқулық енгізудің технологиясы тӛмендегідей:  

- бағдарламалық материалдар бойынша оқушылардың теориялық білімін қалыптастыру мақсатында, 

сондай-ақ қимыл әрекеттерін орындалуын кӛз арқылы сезіну мақсатында компьютер сыныбында 25 минут 

электрондық оқулықпен жҧмыс істеу (жаттығулардың орындалу әдістемесімен танысуда); 

- спорт залдағы жҧмыс, жаттығуларды нақты орындауда оқушылардың кӛру арқылы сезінуі бірте-бірте 

оны дене тәрбиесі сабағында практикалық жҥзеге асырудың қимылдық дағдысына айналады; 

4 Ақтӛбе қаласындағы №51 мектеп-гимназия базасында ӛткізілген педагогикалық эксперимент нәтижесі 

бҧл технологияның тиімділігін кӛрсетті. Бҧл эксперименттік сынып оқушыларының теориялық және дене 

дайындылық деңгейлерінің артуынан, сондай-ақ спринт, орта қашықтыққа жҥгіру және орнында тҧрып 

ҧзындыққа секіруді орындау техникасының жақсаруынан кӛрінді. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ДИОЛОГТІК ОҚЫТУДЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ  

ОҚУШЫНЫҢ СӚЙЛЕСІМ ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ 

 

Куспанов Ф.Б. 

Ақмола облысы, Целиноград ауданы №32 орта мектеп 

 

ХХІ ғaсыp – қоғaмның әp сaлaсындa қapқынды дaму ҥдеpісінің қaлыптaсуымен еpекшеленеді. Жоғapғы 

технологиялapдың дaмығaн зaмaнындa ең бaсты мaқсaтымыз – бәсекелестікке қaбілетті, білімді ҧpпaқ 

тәpбиелеу. Ӛкінішке оpaй , қaзіpгі тaңдa еліміздегі білім беpу сaлaсындa aуыз толтыpып aйтapлықтaй ілгеpлеу 

бaйқaлмaйды. Оқушылapдың сaбaққa деген қызығушылықтapы тӛмендеді. Себебі, ӛткен ғaсыpдың оpтaсынaн 

беpі келе жaтқaн дәстҥpлі тҥpде сaбaқ беpу әдісі әлі де болсa мектептеpде кеңінен қолдaнылудa. Сондықтaн 

бҥгінгі кезде, уaқыт тaлaбынa сaй, оқушылapдың қaжеттіліктеpін қaнaғaттaндыpу ҥшін мектептің оқу-тәpбие 

жҧмыстapынa ӛзгеpістеp енгізу қaжеттілігі туындaудa. Соңғы жылдары елімізде бірнеше білім бағдарламалары 

қабылданып, іске асырылып жатыр. Соның бірі быйылғы оқу жылында мектебімізде жҥргізілген «Тәжірибедегі 

рефлексия» курсы болды. Мектеп тренерінің ҧйымдастыруымен ӛткізілген курстың қатысушылары мен 

куәгерлерінің бірі мен болдым.  

Республика президенті Н.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында білім беру жҥйесіне қатысты 

әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы қызмет кӛрсету, білімнің бәсекеге қабілеттігін кӛтеру сияқты 

міндеттерді алға қойды, білім мемлекет пен қоғамға пайда әкелуші және елдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуының қозғаушы кҥші болуы керек деген болатын. Қазақстандағы білім беру тҧлғаны ол ӛмір сҥретін және 

жҧмыс жасайтын жағдайларын ескере отырып қалыптастыруға негізделген. Осыған байланысты біздің 

еліміздің білім беру жҥйесінде реформалау жҥргізіліп жатқандығы белгілі. 
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Аталған курсты  игергеннен кейін ӛзгеріс тек менің бойымда байқала ма деген сҧрақ туындады. 

Мектебіміздегі оқу ҥдерісіне жаңашылдықты әріптестерім қалай енгізуде? Мҧғалім ретінде қаншалықты 

алдымдағы оқушыларыма әсер еттім, алға қойылған мақсаттар мен міндеттеріме жеттім бе, қол жеткізген 

нәтижелеріміз қандай? Біз курс барысында дамыту туралы мәселені неден бастадық, неге ҥйрендік, қандай 

ӛзгерістер енгіздік, жаңашылдықты енгізе алдық па, табысты кӛрсеткіштер бар ма, қандай кемшіліктер орын 

алды, бҧдан әрі қай жағынан жетілдіру керек? Міне осы сҧрақтарды ӛзіме қоя отырып, жауап іздеуге кірістім. 

Себебі оқу жылының да, курстың да соңы келіп, ӛз-ӛзіме есеп беруге кӛштім. 

Кӛзқарасым ӛзгере  бастағаннан кейін курста ҥйренген әдіс – тәсілдерімді кҥнделікті сабақтарымда 

қолданып кӛруді бастадым. Сол әдістердің бірі ӛзіме де қатты ҧнап қалған «Қар кесегі» әдісі болды. Оның 

дәлелі 8 «Б»-сыныбына ӛзім курста ҥйренген «Қар кесегі» әдісін қолдануым болды.  «Қар кесегі» әдісін жаңа 

сабақты оқушылар ӛздіктерінен тҥсіну ҥшін және топ болып жҧмыс істеуі ҥшін қолдандым. Оқулықтағы 

берілген мәтінді ӛздіктерінен оқу, талдау мақсатында. Бірақ, сәтті қолдана алмай, кедергілерге тап болдым. 

Біріншіден, әдіс кҥрделі, ӛзге ҧлт ӛкілдеріне арналған қазақ тілі болғандықтан оны оқушыларға тҥсіндіріп, олар 

қабылдап кеткеннің ӛзінде оқушылардың орындау процесі шашыраңқы болды. Екі оқушы ғана оның біреуі 

жақсы оқитын Милена мен Айша ілесіп алып кеткенмен, қалған оқушылар бейтарап қалып, оларды 

жҧмылдыруда уақыт жағынан да ҧтылып қалдым. Бҧл шашыраңқылықтың оқушығада психологиялық тҧрғыдан 

әсері болып, қызба оқушылар кӛңіл-кҥйлері тҥсіп, ӛздерінің орындай алмай, тҥсінбей жатқандарына наразы 

екендіктерін байқатса, сабақта бейтарап отыратын оқушылар осы сәтті ӛз пайдаларына шешіп, шулап, артық 

сӛйлеуге мҥмкіндік алды. Дегенмен, мҧғалім болғандықтан тездетіп осы әдісті аяқтап, талдаған мәтін бойынша 

жҧптасып диолог қҧрауға жҧмылдырдым. Диолог қҧрауда және сҧрақты сауатты қҧрап, сауатты жауап беру 

арқылы жҧптағы екі адамға бір баға қойылатындығын ескерттім, осы әдісім менің ҧтқан жерім болды. Жақсы 

оқитын оқушылар тек ӛзін ғана емес, жҧбын да алып шығуға тырысып бірден жҧмысқа  яғни тапсырманы 

орындауға кірісті. Осы сабақтан соң мҧғалім ретінде қайта ойландым. Алдыңдағы оқушыларды сабақ беретін 

пән мҧғаліммінен басқа артық тҥсініп, деңгейін білетін жан жоқ. Ендеше оларға қолданатын әдісім де мен ҥшін 

жеті рет ойланып, бір рет кесілген болуы мҥмкін екен. Бҧл сабағым менің ӛзіме сабақ болды. Ӛз қателігімді 

ойлана келе, қазақ тілінің ӛзге ҧлт ӛкілдеріне арналған ерекшелігін әр кез ескеруім керектігін, мәтін алды 

жҧмыс, яғни сӛздік пен жҧмыс болуы керектігін неліктен «Қар кесегі» әдісін сәтті қолдана алмағанымдағы 

кемшіліктеріме талдау жасау арқылы тҥсіндім. 

Мен ӛз әріптестерімнің әсіресе деңгейлік курстардан ӛткен ҧстаздардың сабақтарына қатысып, бақылап, 

ӛзіме қажетті тәжірибе жинақтадым. Бақылау барысында мына нәрселерді байқадым. Оқушылaрдың топ ішінде 

бірлеcіп, зерттеушілік, ізденгіштік жҧмыспен aйнaлысуын ҧйымдaстырa білген мҧғaлімдер сaбaқтaғы 

ӛзгерістерін aнықтaп бaғaлaй біледі. Сaбaқтaрдa бaғaлaу критерийлерін қҧрaстыру aрқылы топ ережесін сaқтaй 

отырып, формaтивті бaғaлaу мен суммaтивті бaғaлaу нәтижелі жҥзеге aсырaдa. мaтемaтикa, әдебиеттік оқу, 

aғылшын тілі,  бaстaуыш сынып  пәндерінде мҧғaлімдер бaғaлaудың тҥрлерін жaқсы меңгеріп, қолдaнып келеді. 

Оқушылaрдың дa ӛзін-ӛзі бaғaлaуынa қaтысты дaғдылaры жaқсы қaлыптaсты. Мысaлы, осы мҧғaлімдердің 

бірнеше сaбaқтaрынa қaтысу бaрысындa бірнеше жaғдaйлaрғa куә болдық, мҧғaлімнің дәстҥрлі сaбaқ пен жaңa 

формaттaғы сaбaқ aрaсындaғы aйырмaшылықты оқушылaрдың ӛздігінен білім aлуғa ҧмтылысы, топтық және 

жҧптық жҧмыстaрдың сaбaқ мaзмҧнын aшуғa тиімділігі, сыни тҧрғысынaн ойлaуғa берілетін тaпсырмaлaр 

сияқты жaңa әдіс-тәсілдердің ӛз тәжірибесін ӛзгертуге мҥмкіндік бергендігін бaйқaдым. 

Курс барысында жілік майын шағып талқылап оқыған мәселеміз АКТ-ны игеру. Aқпapaттaндыpу 

зaмaнындa мҧғaлімдеpдің aқпapaттық жaңa технoлoгилapды мҥмкіндіктеpін игеpу біз ҥшін мaңызды. Cебебі, 

caғaт caнaп қapыштaп дaмып жaтқaн қoғaмның ӛcкелең ҧpпaғын мектеп мҧғaлімі oқытып тәpбиелейді. Демек 

oқыту мен oқудa AКТ-ны игеpу кез келген мҧғaлімге ғылыми-техникaлық пpoцеcтің кӛкейкеcті aумaғындa 

бoлуғa кҥнделікті aқпapaттық aғымғa бейімделуге мҥмкіндік беpеді. 

Мектепішілік ӛткізілген курс шеңбеpінде әріптестеріміз ӛз сабақтарында АКТ-ны пайдаланып ӛткізілген 

сабақтарының ҧйымдастырылуымен тәжірибелерін алмасты. Курсқа қатысушы әріптестеріміздің арасында, 

қoғaмдық-гумaнитapлық, жapaтылыcтaну-математикалық, бacтaуыш cынып біpлеcтіктеpі белcене қaтыcып, 

пікіpaлмacып, шебеpлік caбaқтapының oң нәтижелеpімен бӛліcті. 

Мҧғaлімнің AКТ қҧзіpеттілігі – тек aқпapaттық  қҧpaлдapды қoлдaнып қaнa қoймaй, oны педaгoгикaлық  

қызыметтеде қoлдaну. 

Курс барысында қарастырған тағы бір мәселе жаңа әдіс-тәсілдерді сабақтарда тиімді қолдану. Жaңa әдіc-

тәcілдеpді caбaқтapдa қoлдaнуғa деген мҧғaлімдеpдің қызығушылығы, белcенділігі жaқcы болды. Жaлпы 

тренердің басшылығымен ӛзім жҥpгізетін сабақтар бapыcындa куpcтағы ҥйренген жеті мoдульді caбaқтa жҥйелі 

қoлдaну apқылы oқушылapды жетіcтікке жеткізуде кӛптеген пaйдacы тиетініне кӛз жеткіздік. Соңғы жарты 

жылдықтың қорытындысында оқушыларымның кӛpcеткіш нәтижелеpі де жaқcы екендігін  байқадым, мҧның 

ӛзі курстан ҥйренген тәжірибемнің септігі екені даусыз. Әpбіp aтқapылғaн  жҧмыcтapды нәтижеге бaғыттaп, 

aлдaғы уaқыттapдa дa жҥйелі тҥpде жaлғacтыpaмын. Курс тренері 7 мoдульдің oйын тҥcінуге, caбaқтa 

қoлдaнуымa кӛп еңбек етті. Oл әpдaйым мені қoлдaп, кӛмек кӛpcетіп беpді. 

Білім жҥйеcіне жaңa ӛзгеpіcтеpді еңгізгеннен кейін мaғaн ғaнa емеc, oқушылapымa дa ҧнaды. Caбaқтapдa 

кеpі бaйлaныc пен диaлoгтік oқыту мaңызды pӛл aтқapaды. Caбaқ бapыcындa мҧғaлімнің, oқушылapдың 

aтқapaтын міндеттеpі ӛзгеpді. Caбaқтapдa oқушылapдың ӛзін-ӛзі ҧcтaу әдебі де ӛзгеpді. Caбaқ бapыcындa 

oқушылapдың кӛңіл-кҥйлеpі жaқcapaды. Oлap бap кҥштеpін caлып, ӛз жҧмыcтapынa жaуaпкеpшілікпен 

қapaйды. Бaлaлap жaңa aқпapaттapды белcенді тҥpде қaбылдaп, oй елегінен ӛткізіп, ӛз кӛзқapacтapын дәлелдеп, 
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cынып aлдындa іcтеген жҧмыcтapын қopғaйды. Мен емеc, oқушылap caбaқтың бacты негізі бoлып тaбылaды. 

oқушылapдың білімге деген қызығушылықтapы apтты, oқушылap жaңa aқпapaтты қaбылдaуғa, ӛз 

мҥмкіндіктеpін кӛpcетуге дaйын екенін кӛздеpінен кӛpуге бoлaды. Oқушылap енді әp caбaқтa жaңa тәcілдеpді, 

ӛзгеpіcтеpді кҥтуде. Oлap кез келген қиындықтapдaн ӛтуге дaйын. Oқушылap әpтҥpлі, oлapдың мҥмкіндіктеpі де 

әpтҥpлі, біpaқ әp oқушының жҥpегінде мектептің алар орны ерекше. Oқушылapмен біpге менде білім 

жҥйеcіндегі ӛзгеpіcтеpге қуaнып, бap кҥшімді caлып, oқушылapдың caбaққa деген қызығушылықтapын 

apттыpып, жaңa тәcілдеpді қoлдaнып oқушылapмен біpге жетіcтіктеpге жеткім келеді. Мен де жаңаша куpcтapға 

қуaнa бapaмын. Бҧл білімдегі ӛзгеpіcтеp ең жaқcы бaғa aлудa. 

Бірақ осының бәрі тек ҥш сабақ кӛлемінде қалып қоймай, ары қарай жалғасуын қалаймын. Әрине, ол 

ҥшін осы курстан ҥйренген білімімді ары қарай жетілдіре отырып, ӛз міндеттімді орындауда қарқындылық 

алатыныма сенімдімін. 
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“МИНЕРАЛДЫҚ ТЫҢАЙТҚЫШТАР” ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 
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Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасы ―Білім туралы‖ Заңының 8-бабында ―Білім беру жҥйесінің басты міндеті – 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық 

желілерге шығу, ҧлттық және жалпы адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау‖ 

деп атап кӛрсетілгендей, қазіргі кезеңде әрбір мҧғалімнің алдына қойған басты міндеттерінің бірі – оқытудың 

әдіс-тәсілдерін ҥнемі жетілдіріп отыру және жаңа инновациялық технологияны меңгеру.  

Келер ҧрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мҧғалімдердің инновациялық іс-әрекеттің 

ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Ӛйткені жаңа педагогикалық 

технологияны меңгеруге мҧғалімдерді даярлау – оларды кәсіби білімін кӛтеруге дайындау аспектісінің бірі 

және педагогтың жеке тҧлғасын қалыптастыру ҥрдісіндегі іс-әрекеттің нәтижесі болып табылады. 

Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту ҥрдісін ҧйымдастыру оқу-тәрбие ҥрдісіне жаңа 

педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Оқытудың жаңа технологияларының принциптері – 

оқытуды ізгілендіру, ӛздігінен дамитын, дҧрыс шешім қабылдай алатын, ӛзін-ӛзі жетілдіріп, ӛсіруші, 

тәрбиелеуші жеке тҧлға қалыптастыру болып табылады [1, б.20-22]. Қазіргі кезеңде мектеп мҧғалімінің 

алдында тҧрған маңызды, жауапты міндеттің бірі- оқушыға тиянақты білім беру. Ол ҥшін мектеп мҧғалімдері 

оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін ӛз тәжірбиесінде таңдап алуы керек. 

Оқыту әдістерін жетілдіру бҥгінгі кҥннің басты мәселесі болып отыр. Оқыту әдістерінің тиімділігін 

арттырып, оқытудың жаңа нысандары мен тәсілдерін меңгеру қажеттігіне педагогикалық зерттеулерде 

айрықша маңызы беріледі. Алайда, оқыту әдісін таңдау - кҥрделі процесстің бірі. Кейбір әдістерді қолдануда 

біржақты асыра сілтеушілікке жол бермеу керек. Әр тақырып оқытудың ерекше тәсілдері мен жолдарын талап 

етеді. Соңдықтан, оқытуда әр тҥрлі әдістерді қолдану қажет. 

Оқу тәрбие ҥрдісінде оқытудың инновациялық әдіс тәсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктері бар: 

- дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие ҥрдісінде ғылымның негіздерін игерту ҥшін ізгілік, 

адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, жеке тҧлғаның әлеуметтік - психологиялық жауапкершілігін 

артырады; 

- қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі; 

- оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде ӛмірге келген жаңа қабілет; 

- саралап деңгейлеп оқыту технологиясында оқытудың мазмҧны мен әдістері шығармашылық ізденіс іс-

әрекет жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады; 

- ақпараттық бағдарламалап оқыту - оқытудың мазмҧнын пәнаралық байланыс тҧрғысынан 

ҧйымдастыру; 

- ойын арқылы  оқыту технологиясы химияны оқыту әдістемесінде оқу материалын меңгеру барысында 

ойын әрекетіне кӛңіл бӛлінеді. Ойын іс- әрекеті оқушылардың ӛздігінен білім алуында кеңінен қолданылады [2, 

б.15-19]. 

Қазіргі мектептердегі басты міндеттердің бірі -оқушылардың химиялық білімін кӛтеру, табиғи қорларды 

тиімді, саналы тҥрде пайдалану және жас ҧрпақты жоғары деңгейдегі химиялық тәрбиеге баулу. Оқушыларды 

Қазақстанның минералды тыңайтқыштар ӛндірісінің технологиясымен таныстыру мақсатында «Минералдық 

тыңайтқыштар» тақырыбын деңгейлеп-саралап, ойын технологиясы, электронды және оқыту технологиялары 

арқылы ӛту барысында, тҥсіндіру, сҧрақ-жауап, кӛрнекілік оқыту әдістері, т.б. әдістер қолданылады. Яғни, 

технология мен оқыту әдістемесі ӛзара байланысты екендігі дәлелденеді. 
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Кҥтілетін нәтиже: 

Минералдық тыңайтқыштардың маңызын, қҧрамын, ӛндіріс кезінде қолданылатын шикізатын, 

Қазақстандағы минералдық тыңайтқыштардың ӛндірістері туралы білетін болады. 

Сҧрақтардың жауап беру барысында ойларын еркін айта алады. 

Тақырып бойынша ақпараттарды сызбамен кӛрсете білуге ҥйренеді [3, б.45]. 

―Минералдық тыңайтқыштар‖ тақырыбын ойын технологиясымен ӛткізу арқылы оқушылардың пәнге 

деген қызығушылығын арттыруға болады. Химияны оқыту әдістемесінде оқу материалын меңгеру барысында 

ойын әрекетіне ҥлкен кӛңіл бӛлінеді. Ойын іс-әрекеті оқушылардың ӛздігінен білім алуында кеңінен 

қолданылады. Ойын іс-әрекетінің психологиялық механизміне тҧлғаның ӛзін кӛрсетуі, ӛзін бақылауы және 

ӛзіне сенуі жатады. Ойынға қосылу адам жасына байланысты емес, әр жастағы ойынның ӛз ерекшеліктері бар. 

―Минералдық тыңайтқыштар‖ тақырыбын жарыс тҥрінде 4 тур бойынша ӛткізуге болады. 

Әрбір топ оқушылары ӛз тапсырмаларын алады. Оқу материалының қандай да бір бӛлігін ҥйреніп, 

дайындауға 5-10 мин уақыт беріледі. 

Бірінші турда топ ӛтілген тақырып бойынша тапсырманы тірек сызба арқылы қорғайды. 

Тапсырма 1. 

I-топ:  

Кӛміртегі, азот, оттегі атомдарының қҧрылысының ҧқсастығы мен айырмашылығы неде? 

Азот, оттегі молекулаларының электрондық қҧрылысының ҧқсастығы мен айырмашылығы неде? 

II-топ: 

Оқулықты пайдаланып азоттың табиғаттағы айналымын тҥсіндір? 

Фосфор атомының қҧрылысын жаз? 

Екінші турда оқушылар оқулықтан суреттерді пайдаланып, химия ӛндірісінің механизімін тҥсіндіреді. 

Тапсырма 2.  

I-топ: 

«Аммиак синтезі»  

«Аммиак ӛндірісі»  

II-топ: 

«Минералды тыңайтқыштарды ӛндірісте алу және олардың табиғатта кездесуі» 

 «Азот қышқылын ӛндірісте алу»  

Ҥшінші турда оқушылар минералдық тыңайтқыштардың  пайдасы мен зиянын жазады. 
 

             I-топ:                                                                    II-топ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тӛртінші турда сабақты қорытындылау ассоциация әдісімен тӛмендегі қадамдар арқылы жҥзеге 

асырылады:  

1-қадам:шеңбер сызып, ортасына «Минералдық тыңайтқыштар» тақырыбын жазу. 

2-қадам: дәптерлеріне «Минералдық тыңайтқыштар» тақырыбына байланысты ӛздері білетін маңызды 

ақпараттарды жазу жеке, нәтижесін әуелі жҧпта талқылау, сосын шағын топта талқылау. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-қадам: барлық топтардың «Минералдық тыңайтқыштар» тақырыбына жазғандары бойынша класта 

қорғау.  

Жалпы білім беруді жетілдірудің басым міндеті оқушылардың білім, білік және дағдыларды меңгеру 

ғана емес, маңызды қҧзыреттіліктерін қалыптастыруды да талап ететін білім берудің қазіргі жаңа сапасы мен 

тиімділігіне қол жеткізу болып табылады. Инновациялық әдістер мен технологияларды пайдалана отырып 

жҧмыс жасау арқылы оқушылардың коммуникативтік  қабілеттерін, ақыл-ойын, танымдық және 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға, алған білімдерін тәжірибелік іс-әрекетке қолдана білуге ҥйренеді және 

функционалдық сауаттылықтарын қалыптастырады.[4, б.47-53]. Қорытындылай келе, орындалған 

жҧмыстарының нәтижелерінің бағалануы негізінде әрбір оқушының жеке дара даму деңгейін анықтап беретін, 

ізденіс, зерттеушілік және шығармашылық қабілеттілігінің кӛрсеткіші ғана емес олардың жан-жақты дамуы 

  +   ─ 

Минералдық 

тыңайтқыштар 
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мен болашақтағы мамандығына дҧрыс таңдау жасай алу жолдарында ерекше орын алады. Бҧл оқушылардың 

уакыт талабына сай адам болып тәрбиеленуі мен білім алуына негіз болатыны сӛзсіз. 
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ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ 
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Последнее время педагоги в своей урочной и внеурочной деятельности постоянно сталкиваются с такими 

словами: инновации, новатор, инновационный. И у многих возникает вопрос, что же можно называть 

инновационным, ведь  в наше время создать что-то новое — задача, на первый взгляд, практически 

невозможная. Данная статья поможет Вам разобраться в определении «инновации», основных ее признаках, 

путях ее становления. 

Педагогическая инновация заключается в постоянном поиске и внедрении новых максимально 

эффективных технологий обучения и воспитания, результатом которых должно быть формирование 

высокоадаптированной к переменным условиям, активной деятельной, творческой личности, которая умеет 

анализировать, преодолевать любые трудности. Ориентация на новое, поиск и внедрение нового не является 

самоцелью педагогической инновации. Прежде всего, она направлена на обеспечение адекватности учебно-

воспитательного процесса и его результатов к требованиям общества. А в динамически изменяемом социуме 

это побуждает к постоянному обновлению содержания и форм обучения и воспитания, максимально 

внимательного и в то же время критического отношения ко всему новому. 

Термин «новое» толкуется, как впервые открытое, созданное или сделанное, которое сформировалось 

недавно вместо предыдущего. 

Исследователи проблем педагогической инновации пытаются соотнести новое в педагогике с полезным, 

прогрессивным, позитивным, современным, передовым. По мнению современного русского ученого Владимира 

Загвязинского, новое в педагогике — не только идеи, подходы, методы, технологии, которые в таких 

сочетаниях еще не выдвигались или еще не использовались, но и комплекс элементов или отдельные элементы 

педагогического процесса, которые впитали у себя прогрессивное начало, которое дает возможность в 

переменных условиях и ситуациях эффективно решать задачи воспитания и образования. Для того, чтобы 

реализацию нового предопределяли позитивные изменения, необходимо, чтобы оно было средством решения 

актуальных для конкретного учебного заведения заданий, выдержало требовательную экспериментальную 

проверку. 

Инновация (лат. innovatio — обновление, изменение) — нововведение, изменение, обновление; новый 

подход, создание качественно нового, использования известного в других целях. 

Иногда инновацией считают использование ранее известного с незначительной модификацией. 

Инновации являются предметом особенной деятельности человека, который не доволен традиционными 

условиями, методами, способами и хочет не только новизны содержания реализации своих усилий, а прежде 

всего, качественно новых результатов. 

№ Этапы инновационной 

деятельности 

Их значение 

1 Классификация 

инноваций 

Классификация инноваций позволяет систематизировать знания о видах 

инноваций и проявляет их место или позицию инноваций в системе фирмы. 

2 Характеристики и 

критерии оценки 

инноваций 

По характеру вклада в науку и практику инновации можно разделить на 

теоретические и практические. 

Теоретические инновации 

К теоретическим относятся новые концепции, подходы, гипотезы, 

направления, закономерности, классификации, принципы в обучении и 

воспитании, методике преподавания, полученные в результате научно-

исследовательской деятельности, положенные в основу инновационных 

процессов. 

Практические инновации К практическим — новые методики, правила, 

алгоритмы, программы, рекомендации в области дидактики, теории 

воспитания, школоведения, технические средства обучения, 
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демонстрационная аппаратура, обучающие и контролирующие устройства, 

приборы и модели, натуральные объекты, аудиовизуальные средства. 

3 Инновационные 

учебные заведения 

Новшества могут применяться как к решению отдельных вопросов, так и к 

работе образовательных учреждений в целом. Различают 

функционирующий (пассивно-приспособительный) и инновационный 

(развивающий) типы развития учреждения, при котором управленческие 

решения принимаются на основе учета возможных социально-

педагогических изменений и осуществляющие опережающую реакцию на 

них. 

Инновации в образовании – это целенаправленные нововведения, целью которых является получение 

стабильных и более эффективных результатов.Образование, представляя собой одно из основных средств 

развития личности человека в социальном плане, должно шагать в ногу со временем, т.е. подвергаться 

изменениям и инновациям, которые соответствуют запросам общества в данную эпоху. Но учитывая ту 

нестабильность, которой отличается современная педагогическая наука вообще, для понимания эффективности 

тех или иных инноваций необходимо время. Однако и придерживаться в образовании устаревших схем сегодня 

уже нельзя. Учитывая всѐ это, говорить об инновациях в сфере образования мы можем только в комплексе с 

традициями. 

Вообще, утверждать, что проблема инноваций в сфере образования является чем-то новым, нельзя, т.к. 

этот вопрос поднимался ещѐ Яном Амосом Коменским, Рудольфом Штайнером, Львом Семѐновичем 

Выгодским и другими выдающимися деятелями в области психологии, философии, педагогики и т.д. Другими 

словами, речь о преобразованиях в системе получения знаний и развития умений и навыков шла уже давно. 

Если же говорить конкретно о мире современности, то сам термин «инновации», касаемо образования, 

подразумевает обновление образовательной системы и внедрение новых технологий. И, конечно же, всѐ, что 

разрабатывает человек для этого, нацелено, главным образом, на повышение эффективности и 

результативности обучения. А это, в свою очередь, говорит нам о том, что сегодняшние образовательные 

стандарты являются устаревшими, и к обучению нового поколения нужно разрабатывать всѐ новые подходы. 

Основной же причиной появления вопроса о том, что пора внедрять инновации в систему образования, 

является кризис этой самой системы, и все создающиеся нововведения нацелены на решение еѐ 

многочисленных проблем. 

Заключение 

Я думаю что тема инноваций в образовании интересна многим своей сложностью и 

многофакторностью.Основываясь на вышеизложенном материале, можно с уверенностью сказать, что те 

задачи, которые ставит перед нами жизнь в области образования, будут решены с помощью различных 

педагогических инноваций. 

В работе всесторонне рассмотрен вопрос об инновациях в образовании, раскрыто значение 

педагогических инноваций, дана их классификация, выявлены различия между инновацией и реформой, 

инновацией и новацией, Выявлены параметры оценивания инновационных идей, которые являются основными 

для образования.  
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ҚР БІЛІМ БЕР МАЗМҦНЫН ЖАҢАРТУДА ХИМИЯ ПӘНІНЕН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ 

ЕҢГІЗУ 

 

Мизамбекова Н.У. 

Ақмола облысы №9 Агротехникалық колледж 

 

Білім берудің қазіргі заман талабы - шығармашылықпен жҧмыc жасайтын, бәcекеге қабілетті, қҧзіретті 

тҧлға тәрбиелеу. 

Оқыту - мҧғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бҧл қҧзіреттіліктер білім алу ҥшін оқушылардың 

ӛздері де оқу ҥдерісіне белсенді қатысуын талап етеді. Мҧғалімдер, ӛз кезегінде, ӛзінің сабақ беруіне емес, 

оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мҧғалім оқыту ортасын қҧру керек. 

Осыған байланысты оқушылар арасында ӛзара тҥсіністік және ҧжымдық қарым-қатынасты орнатып, 

оқушылардың сенімсіздіктерін жойып, мҥмкіндіктерін арттыруға жол ашатын критериалды бағалау болып 

табылады. 

Критерийлер - оқытудың міндеттерін жҥзеге асыратын ӛлшемдер, атап айтқанда, оқушылар жҧмыс 

барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі. 

Критериалдық бағалау - бҧл білімнің мақсаты мен мазмҧнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу-

танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ҧжыммен шығарылған, білім 

процесінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критериялармен оқушылардың оқу жетістіктерін 

салыстыруға негізделген процесс. 

Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты: 

Мектепте оқыту сапасын жоғарлату 

Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру. 

Критериалды бағалаудың міндеттері: 

Сабақтың әр бӛліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға; 

Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті; 

Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға; 

Оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын айқындауға; 

Әртҥрлі жҧмыс барысындағы алған ӛз бағасының әділдігіне кӛзін жеткізуге; 

Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға; 

Сабақ ҥдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мҧғалім және ата-ана арасындағы кері 

байланысты қамтамасыз етуге 

Практикалық маңызы 

Тек қана оқушы жҧмысы бағаланады; 

Орындалған жҧмыс алдын ала белгілі ҥлгі (эталонмен) салыстырылады; 

Оқушы ӛзінің жҧмысын бағалауға мҥмкіндік беретін нақты бағалау алгоритмін біледі және ата-анасына 

ақпарат бере алады; 

Критериалды бағалау белгілі оқу мақсаты бойынша бағаланады 

Критериалды бағалаудың маңызы: 

Мұғалімдер үшін: 

Сапалы нәтижеге әкелетін критерийлер қҧрастыруға; 

Ӛзіс-әрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға; 

Сабақ берудің сапасын арттыруға; 

Оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әр тҧлғаға арналған ауқымын жоспарлауға; 

Бағалаудың әр тҥрлі әдістерін пайдалануға; 

Оқу бағдарламасын қолжетімді ету ҥшін ҧсыныстар енгізуге 

Оқушылар үшін: 

Танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оқытудың әртҥрлі әдістерін пайдалануға; 

Табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін тҥсінуге; 

Ӛзін және ӛзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа тҥсуге; 

Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, ӛзінің білімін кӛрсетуге 

Ата-аналар үшін: 

Баласының білім сапасының дәлелдемелерімен танысуға; 

Оның оқуындағы табыстылықты бақылауға; 

Оқуына қолдау кӛрсету ҥшін бағыталуына мҥмкіндік туғызады. 

«Химия» пәні бойынша оқушылардың білімдік жетістіктерін бағалаудың жалпы критерийлері. 

«Химия» пәнін оқытудың мақсаты мен міндеттері 

Оқушылар істей білуі қажет. 

Критерий А 

Қажетті ақпаратты іздеп табу; 

Алынған ақпаратты тҥсіндіру; 

Ақпаратты талдау; 

Ақпаратты химия тіліне «аудару»; 
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Қазіргі қоғамдағы химияның алатын орны және ролін тҥсіну; 

Адам қызметіндегі химияның маңызына қарапайым мысалдар келтіру; 

Химияның ӛмірдегі байланысын анықтай алу; 

Критерий В 

Мәселені анықтай алу және гипотеза ҧсыну, зерттеу мақсатын анықтау, қорытынды шығару; 

Зерттеудің әдіс-тәсілдерін анықтай білу; 

Қажетті ақпаратты дҧрыс таңдай білу; 

Қосымша ақпарат іздей алу және оны ӛз бетімен мақсатқа жету ҥшін қолдана алу; 

Критерий С 

Мәселені шешу жоспарын қҧру (ресурстар және уақытты қолдану арқылы), ӛз бетімен сипаттау; 

Ӛз шығармашылық қызметін тиімді жоспарлау және ҧйымдастыру; 

Критерий D 

Химияда тәжірибелік жҧмыс кезінде техника қауіпсіздік ережелерін сақтау; 

Химияның жабдықтардың мҥмкіндіктерін тиімді қолдану; 

Жҧмысты жоспар бойынша орындау; 

Жҧмысты белгіленген мерзімде орындау; 

Берілгендерді дҧрыс жинақтау және жазу; 

Химияның есептерін шешу,теңдеулерін шығару және алынған нәтижелерді талдау; 

Есептерді шешу және ӛз білімдерін жетілдіру ҥшін жаңа ақпараттық технологияларды қолдана алу; 

Берілген ҥлгіге сәйкес жобаны қҧру; 

Сапалы жоба қҧру; 

Критерий Е 

Жобаның мҥмкін болатын бірнеше нҧсқаларын қҧрастыру; 

Ӛз жобасын берілген ҥлгіге сәйкес бағалау; 

Критерий F 

Сәйкес терминдерді қолданып, ғылыми ақпаратты жеткізу; 

Ӛз мысалдарын келтіру және тҥсіндіру; 

Ақпаратты тҥсінікті тҥрде кӛрсету; 

Ақпаратты тиімді тҥрде кӛрсету ҥшін сәйкес технологияларды қолдану; 

Тәжірибені ӛңдеу және қорытындылау тәсілдерін дҧрыс қолдану; 

Критерий [2] G 

Шешу әдістерін талдау, ӛз қорытындыларының дҧрыстығын дәлелдеу; 

Шығармашылық авторлық ойларын тҥсіндіру,талқылауларға қатысу; 

Шығармашылықты талдау және бағалау; 

Критерий H 

Қойылған есепті шешу ҥшін стандартты емес тәсілдерді қолдану; 

Топ мҥшелерінің ойларымен бӛлісе отырып, команда мҥшесі ретінде тиімді жҧмыс істеу; 

Қызығушылықпен, тәуелсіз және позитивті тҥрде жҧмыс істеу. 

Бағалау жҥйесінің негізгі мақсаты- білім сапасын арттыру болып табылады. Ал қазіргі заманғы білім 

сапасы дегеніміз ол білім алушының келешектегі ӛзінің әртҥрлі жеке мәселелерін шешуге керекті, қажетті 

қҧзіреттіліктерін қалыптастыратын білім беру нәтижесі. 

Критериалдық бағалау жҥйесін қолдану арқылы біз: 

1. Оқушының тҧлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттау; 

2. Тҧлғаны ӛзіндік жауапкершілікке, тҧғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізу; 

3. Білім алушылардың дайындық деңгейі мен ӛсу динамикасын кез-келген уақытта анықтау; 

4. Әртҥрлі жҧмыстардан алған бағаларды жекелеуге (дифференциалдауға) болады (Ӛздік жҧмысы, 

кҥнделікті баға, ҥй жҧмысы т.б); 

5. Қҧрылымдық бағалау мен нақтылы бағалаулар арқылы оқушының еңбегін анықтау; 

6. Оқушының бағалау жҥйесіне толық қанағаттануын аламыз. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» Дербес білім беру ҧйымы оқушыларының оқу жетістіктерін 

критериалды бағалаудың жҥйесін енгізу тҧжырымдамасы 

2. «Мҧғалімдерге арналған нҧсқаулық», ІІ деңгей 

3. «Мектеп ҥйлестірушілеріне арналған нҧсқаулық» 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА КОМПЬЮТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 

Мирзараимова Ф. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Компьютерлік технологияларды ағылшын тілі сабақтарында қолдану, оқытушы ҥшін ҥлкен септігін 

тигізеді. Компьютерлерді қолдану барлық жастағы оқушыларды ынталарын және танымдық белсенділіктерін 

арттырады, ой ӛрісін кеңейтеді, әлемдік мәдениетке араласуға, ӛз қызметінде глобальды Интернет желісінің кең 
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ресурстар потенциалын қолдануға, сонымен қатар ақпараттық және коммуникациондық технологиялар мен 

мультимедиялық оқу қҧралдарымен жҧмыс жасауға мҥмкіндік береді. 

Бҥгінгі таңда, барлық мектептерде ерте кезден бастап шетел тілдерін оқыту жҥріп жатыр. Компьютерлер 

қолдану кезінде бҧны есептен алып тастауға болмайды, себебі сабаққа қажетті кӛрнекіліктер пен жағдайлар 

мониторда айтарлықтай шынайы – «суреттер» қимылдайды, ағылшынша сӛйлейді, сҧрақтар қояды және тағы 

басқалары. Компьютермен жҧмыс жасау кезінде жақсы баға алу ҥшін, оқушыларға шығармашылық жҧмыс 

жасауға тура келеді. Ол оны қуанышпен жасайды. Танымдық қуаныш – міні, дәл осыны, сабақта компьютері 

қолдану береді [1,б.20-23]. 

Әртҥрлі лингвоелтанушылық тақырыптарды оқу барысында электронды оқулықтар, кітапханалар, 

галереялар баға жетпес кӛмек кӛрсетеді. Мультимедиялық технологиялардың мҥмкіндіктері оқушыға 

виртуальды әлемге енуге және кітапта ғана жазылатын нәрсені кӛруге мҥмкіншілік алады. Электронды 

галереялар ҧлы суретшілердің туындыларын орнымыздан кетпестен кӛруге жағдай жасайды, ал мемлекеттер 

электрондық кітапханасы жер шарындағы барлық жерлерді ӛз кӛзімен кӛріп , таныта алады, ал ол ӛз кезегінде 

сабақта ғана емес, бҧдан кейінгі ӛмірінде де қажет болады. Мультимедиялық қҧрылғыларды қолдану оқуда 

тҧлғалық – бағдарланғандық ыңғай туындауын іске асырады, балардың ерекшеліктерін, оқығандықтарын, 

икемділіктерін ескере отырып индивидуализация мен дифференциациясын қамтамасыз етеді. Ағылшын тілін 

компьютерлік бағдарламалар арқылы ҥйрену оқушылар арасына ҥлкен қызығушылық туындатады. 

Бҥгінгі тандағы бар дисктер компьютер экранына ақпаратты мәтін, дыбыс, видеосурет, ойын тҥрінде 

шығарады. Компьютер кӛмегімен оқу әрбір оқушының ӛзіндік жҧмысын ҧйымдастырады, әрі оның барысын 

қызықты және қарқынды қылады. Алайды, компьютер оқытушыны алмастыра алмайды, тек оны толықтырып 

отырады. Оқу бағдарламаларын іріктеу кӛбінесе ағымдағы материалда, оқушылардың дайындық деңгейіне 

және олардың қабілеттеріне тікелей байланысты.[2,б.44-45] 

Компьютермен жҧмыс жасау сабаққа деген қызығушылықтарын арттырып қоймай, оқу 

бағдарламаларының ауырлық дәрежесіне қарай реттеп, дҧрыс шешімдерін мадақтап отыруға жағдай жасайды. 

Бҧдан басқа, компьютер сабаққа деген теріс кӛзқарасты қалыптастыратын факторлардың бірін – материалды 

тҥсінбеушіліктен және білімінде кемістіктер бар болуынан, ҥлгерімнің тӛмендігін – толыққанды жоюға 

мҥмкіндік береді. Дәл осы аспект кӛптеген оқытушылық бағдарламалардың авторларымен қарастырылған. 

Білім алушыға анықтамалық оқу қҧралдарын және сӛздіктерді қолдануға болады, оларды экранға тышқанның 

бір ғана шертуімен шығаруға болады. Компьютерде жҧмыс жасай отырып, ҥйренуші, қажетті кӛмекке сҥйене 

отырып, тапсырманың шешімін соңына дейін жеткізуге мҥмкіндік алады. [4,б.9-10]. 

Қазір кҥні кӛптеген алуан тҥрлі заманауи мультимедиялық оқулықтар бар және оларда барлық жастағы 

және барлық білім деңгейіндегі адамдарға арналған жеткілікті дәрежеде тапсырмалар табуға болады. 

Фонетикалық жаттығуларды орындауда «Профессор Хиггинс. Английский без акцента» атты оқу бағдарламасы 

мен басқада кӛптеген мультимедиялық оқулықтар ҥлкен кӛмек тигізеді. Дауыстар, сӛздер, сӛз тіркестері және 

сӛйлемдер ҥйренушілермен есту және кӛру арқылы қабылданады. Білім алушылар компьютер экранынан 

артикуляционды қимылдарды қарап, дҧрыс интонациясын есту арқылы қабылдап отырады.  

«Bridge to English» бағдарламасында бірқатар анықтамалықтар бар: ағылшын – орысша сӛздік, 

грамматикалық және фонетикалық анықтамалар. Бҧл бағдарламалардағы жаттығулар оқушыда «ары қарай не 

болатынын», орындаған жаттығу ҥшін қанша балл алатынын және оған компьютер қандай баға қоятынын 

білуге деген талпынысын тудыруға бағытталып іріктелген. Әрбір жҧмыс тҥрі ҥшін, әрбір орындалған жаттығу 

ҥшін компьютер кҥшті дауыспен бағасын жариялайды: «excellent» немесе «very good», «good», «not bad», «bad». 

[5,б.53-54] 

«English Course» атты мультимедиялық бағдарлама қолдану жағынан оңай әрі тҥсінікті. Онда 

диалогтардың ҥлкен таңдау мҥмкіндігі бар, мысалы: «Тамақ», «Дҥкен», «Футбол», «Дискотекада» және тағы 

басқалары. Ол әсіресе индивидуалды шҧғылдану – ағылшын тілінің сӛйлеу негіздерін тезірек ҥйренемін 

деушілерге.  

Елтанушылық тақырыптарға тыңдалымдық мәтіндерді, орта және жоғарғы сыныптарға, «Английский 

базовый курс» атты мультимедиялық оқулықтан алуға болады, онда Ҧлыбританияның мәдениеті мен кҥнделікті 

ӛмір салты , АҚШтың тарихы жайлы алпысқа жуық мәтіндер жинақталған. Бҧл мәтіндер айтарлықтай қызықты 

әрі мазмҧны жағынан танымды.  

«Oxford Platinum» және «Английский. Путь к совершенству» мультимедиялық бағдарламалары ашық 

рӛлдік ойындарға, фильмдер мен мәтіндерге бай. Олар ересектерге де, балаларға да ҧнайды. Кӛптеген аса 

кӛрнекті ҧстаздар оқу барысында ойындардың ықтималдылығына әділетті кӛңіл аударған. Ойындарың 

оқытушылық қасиеті бәріне мәлім. Ауызша ойындармен қатар , «Учим английский язык» мультимедиялық 

курсын да қолдануға болады. Мҧнда, сӛздердің жазылуы, аудармасы мен айтылуы жатталатын, лексикалық 

әртҥрлі ойындар жинақталған. Барлық ойындар әсері суреттермен қосарланған.[6,б.23-24] 

Компьютерлерді қолданудың барлық жақсы жақтарын айта отырып, біз компьютер сабақ кезінде 

мҧғалімді алмастыра алмайтынына айрықша кӛңіл бӛлгіміз келеді, ол тек білі берудің сапасы мен басқарылуын 

арттыруға кӛмектесетін, тиімді кӛмекші ретінде қызмет атқарады.  

Интернеттің тілдерді ҥйренудегі мҥмкіндіктері  

Қазіргі кҥні барлығымыз интернеттің орасан зор ақпараттық мҥмкіндіктері мен одан кем емес қызметтері 

бар екенін мойындаймыз. Интернет шетел тілдерін ҥйренуде 
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Интернеттің білім алу барысындағы орны мен рӛлін дҧрыс анықтау ҥшін, ең алдымен біз оның 

мҥмкіндіктері мен ресурстарын қандай мақсатта қолданатынымызды анықтауымыз қажет. Мысалы: 

Оқушылардың сабақ тақырыбы бойынша жҧмысы барысында ӛзіндік ізденуі ҥшін; 

Дербес тҥрде зерттеу, терең оқу және  біліміндегі, ептілігіндегі, қабілеттеріндегі кемшіліктерді жою 

ҥшін. 

ҦБТ ӛздігінен дайындалу ҥшін; 

Интернет мҥмкіндіктері оны мектеп аудиториясында қолданғанда барынша ашылады. Бҧндай жҧмыс 

ҥшін ең жақсы жағдай ретінде Интернетке қосылған компьютерлік сыныптың болуы.  

Интернеттің ең қарапайым қолданылуы – оны сабақ беру ҥшін және білім алу ҥшін қосымша оқу кӛзі 

ретінде қолдану. Әрине, бҧл кезде интернеттің бар мҥмкіншіліктерінің бір бӛлігі ғана қолданылады. Алайда, 

тіпті осындай Интернетке қосылудың ӛзінде ақ, шетел тілдерін оқу тҥбімен ӛзгереді: Интернет пайдаланушысы 

актуальды және тҥпнҧсқалық, басқа жерден табуға қиын, ақпараттарға қол жеткізе алады. Мысалы, 

http://www.inopressa.ru сайты. Бҧл сайтта россия туралы басқа мемлекеттер газеттерінің ең қызықты 

мақалаларының аудармалары ҧсынылған. 

Сабаққа ҥлкен динамизм беріп, оның уақыт шекараларын ӛзгерте алатын, интернет – проекттер ҥлкен 

қызығушылық тудырады. 

Жоспарлауымен, ӛткізуімен және нәтижелерімен бір бірінен ерекшеленетін, екі проект тҥрі бар: WWW – 

проекттер мен E-mail проекттер. 

Жалпы тҥрде WWW-проекттер білім алушылар тапсырмалар алып, ал оларды орындау ҥшін Интернетте 

мәлімет іздестіреді және ӛз ізденісінің нәтижесін ақырында кӛрсетуіне бағытталған. 

E-mail проекттер. Аса ҥлкен және әлі кҥнге әрекет етіп келе жатқан проект ретінде Интернетте бірлесіп 

ойын ойнау мысал бола алады. Бҧл проект ҥшін тақырыпты ойлап табу, партнерлерді іздеу, оны орындау 

графигін қҧрастыру қажет емес. Мҧғалімге тек ӛтініш беріп, жастарын, ӛз группасының тілдік деңгейі мен 

ойынды ӛткізу мҥмкін уақыттарын кӛрсету керек.  

Интернет ресурстар кӛмегімен тыңдалымдық тапсырмаларды орындау ыңғайлы келеді. Балалар 

ағылшын тілінін тҥпнҧсқасында тыңдап қана қоймай, сонымен қатар қызықты иллюстрациялар, клиптер, 

естілген сӛздерді, сӛз тіркестерін, сӛздік жағдайларды есте сақтауға кӛмектесетін фильмдер кӛруге мҥмкіншілік 

алады. Бҧндай тренингтер арық қарай еш қиындықсыз ҥйге берілген тапсырмалар мен сабақта ӛткендерді 

ӛздігінен қайталауына жағдай жасайды.  
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Қазақстан Республикасының инновациялық мәселелерге қызығуы XXI ғасырдың әлеуметтiк – 

экономикалық дамуында ең бiрiншi ғылыми-техникалық дамумен байланысты болып отыр. Елдiң негiзгi 

экономикалық дамуына , яғни ӛндiрiс пен ғылыми-техникалық ресурстарды жоспарлау ҥшiн инновациялық 

және венчурлік бизнестің қалыптасуы ӛте маңызды болып табылады. 

Алдынғы уақыттарда экономикалық ӛсу факторы ретiнде посткеңестiк елдерде инновация екiншi 

деңгейдегi жоспар болып келдi. Бiрақ әлемдегi дамыған елдер тәжiрибесi және отандық тәжiрибе бойынша 

тҧрақты экономикалық ӛсуге қол жеткiзу инновациялық қызметсiз жҥзеге аспайтындығына кӛз жеттi. Мiне осы 

себептен сонғы 3-4 жылда инновацияға деген кӛзқарас ӛзгердi. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Ҧлттық акедемия 

ғалымдарымен кездесуiнде атап ӛткендей, ―елiмiзде ҧлттық инновациялық жҥйе қҧратын уақыт жеттi‖ деп атап 

кӛрсеттi. Инновация терминіне тҥсінік қысқаша жалпы редакциясы В.А.Макоренконың "қазіргі кездегі 

тҥсініктер мен терминдер" сӛздігінде: "инновация" (ағылшын "innovation" -жаңалық енгізу, "жаңалық", латын 

тілінде "innovation" - "жаңарту", "жаңғырту") бҧл: 

1. Техника мен технологияның алмастыруды қамтамасыз ету ҥшін экономикаға жҧмсалынатын қаражат. 

2. Ғылыми-техникалық прогрестің  жетістігі болатын жаңа техника мен техноголия нәтижесі. 
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3. Дайын ӛнім, жаңа ойларды синтездеу, ӛндіру. Жаңа технологиялар, моделдер қҧру, оларды ӛмірге 

енгзуді қамтамасыз ететін саяси бағдарламалар, т.б. 

4. Тіл білімінде – жаңа білімнің пайда болуы, морфологиядағы жаңа тҥсініктердің пайда болуы. 

Қазақстан Республикасының «Инновациялық қызметтер туралы заңына» сәйкес инновация дегеніміз 

ғылыми техникалық зеріттеулер мен интеллектуалды еңбектің нәтижесінде пайда болған жаңа немесе 

жақсартылған ӛнім және жаңа немесе жақсартылған технология.  

Инновация категориясының экономикалық талдауда басты тӛрт аспектiсiн кӛрсетуге болады: 

инновация – ол интелектуалды еңбек нәтижесi, яғни инновация арқылы бәсекелестiкке тӛтеп бередi; 

инновация – бәсекелестiк кҥш, яғни нарықтың тепе-теңдiгiн бҧзады, бірақ басқа да инновацияларға жол 

ашады; 

жаңа ӛнiм және жаңа процесс қоғамға оң нәтижесiн тигiзедi; 

инновация – экономикалық ӛсу факторы ретiнде. 

Осындағы тӛртiншi аспектi бiздiң елiмiз ҥшiн маңызды болып табылады.  

Инновациалық менеджмент дегеніміз — инновацияларды, инновациалық процесстерді және 

инновациялық қызмет негізінде пайда болатын қатынастарды реттеуші, басқарушы және ҧйымдастырушы 

жҥйе. 

Ҧйымда инновациялық менеджмент әдетте мынадай қызметтерді атқару арқылы жҥзеге асырылады:  

Инновациялық қызметтің негізгі мақсатын айқындау. 

Инновациялық менеджмент стратегиясын таңдау 

Инновациялық жобаларды басқару әдістерін таңдау. 

Компанияның инновациялық қызметінің бағдарламасын жасау. 

Инновациялық процесске қатысты шараларды реттеу, ҧйымдастыру. 

Инновациялық проекттің жҥзеге асырылуын қадағалау. 

Инновациялық портфелді тҥзету және инновациялық менеджмент әдістерін жаңарту. 

Инновациялық менеджменттің басқару объектісі: 

инновациялық жобалар мен бағдарламалар; 

интеллектуалдық шығармашылық қызметтiң нәтижелерi; 

технологиялар, жабдықтар мен процестер; 

ӛндiрiс пен кәсiпкерлiк инфрақҧрылымы; 

Инновациялық қызметті ҧйымдастырудың сатылы әдісі ол ҧйымдағы функционалды бӛлімдерде 

инновациялық процесстің сатылы тҥрде, яғни кезекпен жҥзеге асыруына бейімделген.(1-сурет) 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ӛнімнің ғылыми жобасын ҧсыну 

 

                                                                маркетингтік бағдарламасын жасау 

 

 

                                                                шығындар мен пайда сметасын жасау  

 

                                                                       

                                                                ӛндіру қҧралдарын даярлау рынокқа шығу 

 

 

 

                                                                                 рынокқа шығу 

 

 

Сурет-1. Инновациялық қызметті ҧйымдастырудың сатылы әдісі 

 

Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

инновациялық дамудың мынадай негiзгi бағыттар бойынша жҥзеге асырылады: 

1) мемлекеттiк инновациялық саясатты iске асыру ҥшiн ҧйымдық және экономикалық, соның iшiнде 

инвестициялар тартуды қамтамасыз ететiн жағдайлар жасау арқылы инновациялық қызметтi ынталандыру; 

2) инновациялық даму басымдықтарын айқындау; 

3) инновациялық инфрақҧрылымды қалыптастыру және дамыту; 

4) мемлекеттiң инновацияларды қҧруға және енгiзуге қатысуы; 

5) отандық инновацияларды сыртқы нарықтарға жылжыту; 

қаржы бӛлімі 

 Ғылыми-техникалық 

зеріттеу бӛлімі  

маркетинг бӛлімі 

 

ӛндіріс бӛлімі  

сату бӛлімі 

 жаңа ӛнім идеясы 
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6) технологиялар трансфертiн қоса алғанда, инновациялық қызмет саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық. 

Инновациялар саласындағы мемлекеттің 2 қызметін атауға болады 

 

                                                 Мемлекет 

  

 

 

 

Қҧқықтық- нормативтік жағынан                             Бюджеттен немесе басқа    

қамтамасыз етеді                                                     кӛздерден қаржыландырады 

 

Инновациялық прогрестің инновациялық саясатпен тікелей байланысты екендігі ақиқат. Осы тҧрғыдан 

алғанда, инновациялық прогресті жаңа жағдайда мемлекеттік реттеу былай тҥсіндіріледі:  

ірі инновациялық жобаларды іске асыруда белгілі бір уақытта кәсіпорын ӛзін-ӛзі қаржыландыра алмаса, 

оған мемлекет тарапынан қҧрылған орталықтың кӛмегі керек болады. Бҧл ӛз кезегінде ғылыми ізденістің 

тәуекелшілік элементтерімен байланысын кӛрсетеді; 

Мемлекеттік ҥйлестірушілік қызметін керек ететін және технологиялық жҥйелердің мызғымастығын 

анықтайтын кешенді ӛндірісті білдіретін, ӛнеркәсіптің тиімділігін арттыратын және технологиялық 

жылжушылыққа әкелетін ғылым мен техниканың жетістігін жариялайтын жеке басылымдар шығарылуы керек; 

Ірі зерттеулерді ҧйымдастыру және оларды қоғамның денсаулық сақтау, мәдениет, білім беру, қоршаған 

ортаны қорғау, инфроқҧрылым салаларын қолдану, сонымен қатар мемлекеттік деңгейде тәжірибеден ӛткізу 

мҥмкіндігін қарасытру. 

Инновациялық саясаттың басты ерекшелігі – оның әрдайым мемлекет назарында болуы. 

Кәсіпорындағы инновациялық қызметті басқару кҥрделі мәселелердің бірі болып табылады. 

Инновациялық қызмет дегеніміз бҥкіл инновациялық процесс барысында атқарылатын қызметтер.  

Бҥгінгі кҥні дҥние жҥзілік экономикада инновациялық қызмет экономикалық модернизацияның, 

әлеуметтік прогресстің жаңа сатысына кӛшудің негізгі шарттарының бірі болып отыр. Адамның 

интеллектуалды еңбегінің нәтижесінде пайда болған жаңа ӛнімдер мен технологиялар адамзаттың ӛмір сҥру 

деңгейін жоғарылатып, оны сапалы тҥрде жақсартып келеді. 

Қазіргі кҥні жаңа идеялар, жаңа ілім әкелетін жақсартылған  технология мен ӛнімдер кез келген 

мемлекеттің экономикалық және мәдени дамуының перспективаларын анықтайтыны айқын.  

Қазақстан ҥшін де инновациялық бағытта даму бҥгін ең негізгі стратегиалық мақсаттардың бірі болып 

табылады. Әрине экономиканың барлық салаларын инновациялық бағытта дамыту мҥмкін емес, мысалы ауыл 

шаруашылығы, шикізат ӛндіру саласы инновациялық болып есептелмейді. Ал инновациялық салалардың бәрін 

лидер мемлекеттер қамтып отыр, мысалы электроника, машина жасау, комьпютерлік ӛндіріс, фармоцевтика 

бәрі де жапондық, американдық, батыс европалық жаңа технологиялар мен ӛнімдерге толған. Қазақстандық 

компаниялардың дәл осы салаларға инновациялық ӛнімдерімен еніп, бәсекеге қабілетті ӛнім ӛндіріп,  оны ішкі 

және сыртқы рыноктарда сатуға ешқандай мҥмкіндігі жоқ сияқты. Ал бір жағынан, біздің ел тек шет елден 

келген ӛнімдер мен технологияны ғана тҧтынып дами алмайды. Технологиялардың таза импорты елді шет 

мемлекеттерге технологиялық тәуелді етеді. Сондықтан инновациялық қызмет ол – стратегиялық маңызды 

салалардың бірі. Қазақстандағы инновациялық қызметті дамытудың басты мақсаты халықтың әлеуметтік 

жағдайын кӛтеріп, келешекте экономика дамуының алғышарттарын жасау болып табылады. Бҧл қызметті 

жҥзеге асыруға "жаңа индустриалды мемлекеттің " тәжірибесіне қолдану қажет. Келешекте Қазақстанның 

аймағы  жетекші мемлекетке айналу ҥшін инновациялық қызметті тиімді тҥрде жҥзеге асыру. Корея, АҚШ, 

Жапония сияқты мемлекеттердің тәжірибесін сараптау, зерттеу объектісіне айналуы тиіс. 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Молдажанова Ж.К., Казкенова О.Р. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Главная цель детских музыкальных школ - это общее и эстетическое развитие учащихся, воспитание 

любви к музыке. В настоящее время в системе ДМШ прослеживается тенденция отказа от всеобщей 

профессионализации музыкального обучения, что неизбежно влечет за собой коррективы в структуре и формах 

работы преподавателей, в частности, переосмысление роли и места фортепианного ансамбля в учебном 

процессе. Фортепианный ансамбль как нельзя лучше отвечает некоторым инновационным направлениям в 

развитии современного музыкального образования. Для образовательного процесса жанр фортепианного 

ансамбля имеет ряд привлекательных качеств, образовательного и воспитательного характера 

Чрезвычайно востребована его воспитательная функция. Так, игра в ансамбле, по сравнению с сольным 

исполнительством, оказывает благотворное влияние на учащихся не только в техническом  плане, но и 

формирует человеческие качества. Участников ансамбля объединяет стремление к общей цели, ценным 

является то, что именно коллективные переживания воспитывают личную ответственность в общей работе. 

Коллективные выступления дают яркие музыкальные впечатления: ансамбль радует своими неожиданными 

возможностями, новыми тембровыми сочетаниями, яркой динамикой, захватывает общностью творческой 

задачи. В ансамблевом музицировании, помимо коммуникативных качеств, формируются и такие качества 

личности, как целеустремленность, воля, трудолюбие, дисциплинированность. Сами по себе эти качества не 

появятся. Но они будут проявляться самым естественным образом, если создать учебную ситуацию, в которой 

«один за всех, все за одного». Роберт Шуман говорил: «Дуэты Шуберта сближают души быстрее, чем любые 

слова". Игра в дуэте предоставляет прекрасную возможность  для дружеского общения пианистов-солистов [3, 

с.214]. 

Игра в ансамбле очень нравится детям, привлекательна для детей всех возрастов, обучающихся в 

музыкальной школе. И в этом заключается  огромный потенциал для профессионального, творческого и 

личностного развития ребенка. А ведь главная цель инновационного обучения - развитие учащегося, в первую 

очередь, как личность. Фундаментом в обучении выступает приобретаемый учеником опыт. Сегодня в ДМШ 

приходят дети различной степени одаренности, у многих отсутствует необходимое развитие музыкальных 

способностей и умение учиться. Фортепианным ансамблем учащиеся занимаются с большим удовольствием и 

интересом. А учебный процесс, который строится на интересе, стимулирует желание работать, преодолевать 

трудности. Устойчивый интерес к занятиям позволяет эффективно решать технические фортепианные 

проблемы, развить весь комплекс музыкальных способностей. Практика показывает, что учащийся, слабый по 

данным, поиграв в ансамбле - преображается, появляется заинтересованность и желание работать. 

Фортепианный ансамбль-лучшая форма музицирования для неуверенных учащихся  с хрупкой, неустойчивой 

психикой. «Чувство локтя», которое дает игра в ансамбле, существенно снижает уровень сценического стресса 

ученика  и подчас является единственной возможностью выступления [1, с.314]. Психологически, коллективное 

музицирование придает ученику больше творческой смелости, желание общения с публикой, артистизм. Этим 

выполняется задача инновационного обучения - вовлечь ребенка в творческий процесс, развить его активность 

и способности Ансамблевый метод обучения дает возможность исправлять или корректировать слабые стороны 

ученика, активизирует музыкальное развитие, расширяет восприятие музыкальных образов, элементов 

музыкальной речи. Это обучение позволяет объяснять функции мелодии и аккомпанемента, обозначать главное 

и второстепенное, умение чередовать партии.  На начальном этапе учащиеся играют в ансамбле с 

преподавателем. С учителем играть хорошо, можно сказать даже удобно. Но большей ответственности, умению 

слушать себя и другого, конечно, дети учатся при игре в ансамбле друг с другом. Партнѐрами выбираются, по 

возможности, дети одного возраста и одинакового уровня подготовки. В этой ситуации возникает нечто вроде 

негласного состязания, являющегося стимулом к более основательной и внимательной игре, в  результате  

происходит взаимообогащение партнеров. 

Занятия фортепианным ансамблем способствуют развитию всего комплекса профессиональных 

музыкально-исполнительских способностей. Развивается музыкальный слух: мелодический, гармонический, 

полифонический, динамический, тембровый; музыкальное мышление, музыкальная память, чувство ритма, 

двигательно-моторные навыки. Играя в ансамбле, ученик считает паузы, «пустые такты», учится вступать 

вовремя; - это очень дисциплинирует ритмику. Основы техники музыканта-ансамблиста предопределены уже 

самим названием жанра и заключаются, говоря коротко, в умении играть вместе, слаженно. Кроме чисто 

технических требований (единство темпа и ритма партнеров), единства динамики, согласованность штрихов 

всех партий, важно умение слушать. Пианист-солист привык слушать себя и только себя. При игре в ансамбле 

необходимо уметь слушать и партнера, и общее звучание ансамбля в целом. [2, с.60-61]. Это умение связано с 

преодолением психологического барьера. Необходимой предпосылкой активного слушания в процессе 

совместного исполнения, как впрочем, и в сольном выступлении, является уверенный автоматизм двигательных 

процессов - внимание учащихся должно быть свободным от всех «пассажных забот». 

Инновационный  подход необходимо применять и выборе репертуара. Фортепианный ансамбль 

способствует формированию художественного вкуса учащихся путем расширения репертуарного кругозора, 
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включающего помимо «чисто» фортепианных произведений для ансамбля, переложения симфонических и 

оперных произведений музыкальной классики, джазовые и эстрадные произведения, песни из кинофильмов и 

мультфильмов, что значительно обогащает репертуарный «багаж» учащихся. Прослушать какое-либо 

симфоническое произведение на концерте, или в записи и проиграть его самому-вещи достаточно разные. 

Никакое, прослушивание произведения не дает такого глубокого ознакомления с ним, какое можно получить, 

исполняя его. Благодаря большому выбору ансамблевых переложений, учащиеся  могут исполнять 

произведения разных жанров: танцевальных, песенных, симфония, опера, балет. Правильно подобранный 

репертуар побуждает к творчеству Современные инновационные ансамбли-шестиручные, восьмиручные 

позволяют задействовать больше учащихся одновременно. Как правило, ученики, играющие вместе, проявляют 

интерес к другой партии, самостоятельно изучают ее. Такая активность развивает творческое начало в ученике. 

Важно, чтобы содержание музыки вызывало эмоциональный отклик, было доступно учащимся. Доступность 

содержания музыки понимается как соответствие чувствам, которые дети способны пережить в данный момент 

в том или ином возрасте. Эмоциональная отзывчивость на музыку - одна из важнейших музыкальных 

особенностей. Она связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств 

личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку. Музыка учит добру, красоте. Постигая красоту 

в музыке, ребенок учится ценить ее и в жизни, и в человеческих отношениях. 

Таким образом, в уроках фортепианного ансамбля заключен богатый педагогический потенциал. 

Например, воспитание устойчивого интереса учащихся к занятиям музыкой. Появляется интерес и смысл 

занятий, ребенок ощущает успех - единственный источник внутренних сил. Формирование у ребенка чувства 

самоуважения, уверенности в своих силах и возможностях, выработка мотивации  для успешного обучения и 

развития – все это важные моменты инновационного обучения. Воспитание человека искусством - вот что 

составляет основную задачу обучения в музыкальной школе.  
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Қоғам дамуы әлеует ӛміріне алуан тҥрлі жаңалық әкеледі. Мҧндай ӛзгерістер ең алдымен халықтың 

сауатын ашып, білімін жетілдіреді, қоғамдық ой-сана мен дҥниетанымын кеңейте тҥседі. Ол арқылы адам 

кӛзқарасы ӛзгеріп, біртіндеп ғылымды игере, техниканы тани бастайды, мәдениет пен ӛнерді ҥйреніп, білімін 

кӛтеруге талпынады. Ғылым мен техниканың сала-саласына орай ӛрбіген, әрқилы мәні бар ҧғымдарды пішіндеу 

әдеби тілдің арнайы саласы – терминологиялық лексиканың жасалынып, қалыптасуына жол ашты. Ғылыми-

техникалық революцияның нәтижесінде туындап, тілдің байлығын кҥшейтіп, қызметін арттырған, оның 

икемділігі мен дәлдігін дамытқан бҧл лексикалық қабатты ғылым тілінде термин сӛздер деп атайды. [1; 37] 

Терминологиялық лексиканы зерттеуде және оның қоғам ҥшін мәнін, маңызын анықтауда 

В.В.Виноградовтың, С.Г.Бархударовтың, А.А. Реформатскийдің, Н.А.Баскаковтың, т.б. рӛлі ерекше. Академик 

І.Кеңесбаев пен профессор Т.Жанҧзқов терминнің латын тілінің «шек, шекара» деген сӛздерінен пайда 

болғандығын айта отырып: «Ғылым мен техниканың, кӛркемӛнер мен қоғам ӛмірінің алуан тҥрлі саласына 

байланысты қолданылатын, тиянақты, тҧжырымды ҧғымды білдіретін сӛздер мен сӛз тіркестері, атау сӛз» деп 

тҧжырымдайды. [2; 182] 

Қазіргі таңда мҧнайдан алынатын әртҥрлі қҧнды ӛнімдерді қолданбайтын ӛндіріс не ауыл шаруашылық 

саласы жоқ. Бҧл ӛнімдер болмаған жағдайда жер ҥстінде жҥретін, суда жҥзетін, ауада ҧшатын сан алуан 

механизмдер мен машиналардың қозғалысы болмас еді. Мҧнай – тіршілік кӛзіне айналып отырған нарық 

заманында, Қазақстан жерінде мҧнай кен орындарының дамуы ел экономикасын ӛркендетудің ең басты 

факторы болып отыр. Осындай объективті шарттардың барлығы – мҧнай терминдерінің қҧрамының толыға 

тҥсуінің басты себебі. 

Сонымен, мҧнай лексикасына тілдік тҧрғыдан талдау жасай келе тӛмендегідей ерекшеліктерді 

байқаймыз: 

Дҥние жҥзілік шеңберде қолданылып, бір ортақ ҧғымы білдіретін интерноционалдық терминдер енеді: 

крекинг, мазут, парафин, газ, конденсат, каратаж, фильтр, пластмасса, форма, т.б.  

Ҧлттық ғылым тіліне аударылған (калька жолымен) халықаралық терминдер: қысым, қондырғы, 

желдеткіш, кӛтергіш, қабат, ӛндіріс, сҧйық т.б.  

Тҥрлі ғылым салаларында кездесетін, бірақ бір мағына немесе бір-біріне жақын мағынада қолданылатын 

терминдер: форма (физика, философия), реакция (химия, саясаттану, физика), жылу ӛткізгіштік (химия, 

физика). 
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Әртҥрлі салалық терминдердің дыбысталуы бір болғанмен, мағыналық жағынан басқа ҧғымды білдіретін 

терминдер: ӛнім (мҧнай ӛнімі және азық-тҥлік ӛнімі), қысым (мҧнай қабатының қысымы және жалпы халықтық 

тілде біреуге кҥш кӛрсету деген мағынада айтылады), снаряд (бҧрғының тҥрі және әскери термин), морфология 

(жер бедері және тіл білімінің саласы). 

Ҥлгі сӛздер арқылы жасалған мҧнай терминдері: авиокеросин, автобензин, автотҧрақ, автостанса. 

Мҧнай және газ саласына қатысты аударма – техникалық аударма тҥрінің ең кҥрделісі болып табылады. 

Мҧнай және газ сипатындағы қҧжаттардың аудармасы мҧнай және газ кен орындарын барлау, газ және 

мҧнайды қайта ӛндіру, мҧнай және газ қондырғыларын сипаттау, экономикалық аспектілер мен сақтандыруға 

қатысты аспектілерді қамтиды. 

Адамның ойлау қызметінің жемісі болғандықтан бір тілден екінші тілге аудару ҥрдісі, әрекеті белгілі бір 

тәсілдер арқылы жҥзеге асырылады. Аударудың дәстҥрлі тҥрде аталатын амалдары: сӛзбе-сӛз тәсіл, еркін және 

дәлме-дәл аудару жолдары. Аудару ҥрдісі – стихиялы тҥрде жҥретін қҧбылыс емес, мҧнда екі тілдегі амалдарды 

салыстыру, аударылатын мәтіннің арналатын аудиториясының, тҥпнҧсқаның коммуникативтік-функционалдық 

белгілерін, жанрлық ерекшеліктерін, қауымының ҧлттық, кәсіби сипаттарын, білім деңгейін әрдайым назарда 

ҧстау қажет болады. Сондықтан екінші тілдің барлық әлеуетін сҧрыптап, тиісінше балама табу ҥшін аудармашы 

әртҥрлі ізденістерге барады. Ізденістердің жиынтығы аудару ҥрдісін орындап шығудың жоғарыда аталып 

ӛткендей негізгі ҥш тҥрлі әдісін топтастырады.  

Сӛзбе-сӛз (калька) тәсілі – тілдік бірліктің (сӛздің, сӛз тіркесінің) сыртқы нысанын, ішкі мазмҧнын 

нақпа-нақ, сол қалпында аудару дегенді білдіреді. 

Калька амалы – сӛзжасамның бір жолы, тілдің сӛздік қҧрамын байытудың оңтайлы кӛзі деп есептелінеді. 

Калька (сӛзбе-сӛз) тәсілінің қазақ әдеби тіліндегі орны жӛніндегі кӛзқарастар екі бағытта: тілді байытудың, 

жаңа номинация жасаудың – негізгі, әрі тҧрақты амалы деген тҧжырым бар; сӛзбе-сӛз тікелей –аударма жсау 

тілдік жҥйенің қатарына сіреспе сӛздер мен тізбектерді қосып, тілдің табиғи қалпын бҧзады, сондыған бҧған 

тым бет бҧрып кетудің қажеті жоқ деген де бағалаулар жоқ емес. 

Калька тәсілі – тіл динамикасына кҥштеп таңылған немесе жеке адамдардың мойындатқанынан туған 

қҧбылыс емес. Ол – қоғам дамуының, тілдер арасындағы ӛзара ықпалдастықтың бір кӛрінісі және бҧл халық 

қоғамның саяси-әлеуметтік қай ағымымен жҥрсе де тілдің даму ҥрдісінен, қолданымдық қызметінен шегеріліп, 

шетке шығарылмақ емес. Ӛйткені сӛзбе-сӛз аударудың ғылыми, оқу-ағарту салаларының, қоғамдық-саяси және 

ресми стильдер тармақтарының тілден тыс және ішкі тілдік айырым-сапаларын жеткізудегі рӛлі жоғары. [3; 

138] 

Термин сӛздер бір қҧрамды, екі қҧрамды және кӛп қҧрамды болып келеді. Екі қҧрамды термин сӛздерді 

аудару барысында анықтауыш анықталушы ретінде жасалынып, бірінші және екінші қҧрамдас сӛздердің орны 

ауыстырылады. Мҧндай орын ауыстыру контексттің кӛмегімен керіден тексеру сынды мәселенің туындауымен 

тығыз байланысты. Мәселен: 

Example problems – мысал міндеттері мағынасын емес, міндеттерді шешу мысалдары мағынасын 

білдіреді. 

Specimen tubes – ҥлгі қҧбырлары мағынасын емес, қҧбыр ҥлгілері мағынасын білдіреді. 

Blended cements – аралас цемент мағынасын емес, цемент қоспасы мағынасын білдіреді. 

Oil solubility – май ерігіштігі мағынасын емес, майдағы ерігіштік мағынасын білдіреді. 

Metal-working liquids – метал ӛңдеуші сҧйықтық мағынасын емес, металды ӛңдеу барысында 

қолданылатын сҧйықтықтар мағынасын білдіреді.  

Chlorine substitution – хлорды ауыстыру мағынасын емес, хлормен ауыстыру мағынасын білдіреді. [4; 37] 

Бҧрғылау қондырғысының кӛптеген элементтері жануарларға қатысты атаулармен келеді. Дегенмен, бҧл 

сӛздер мағына жағынан олардан тым ӛзгеше. Мәселен, doghouse. Мҧнда сӛз иттің ҥйшігі жӛнінде болып 

отырған жоқ, ал бҧрғылау мастерінің орны жӛнінде айтылады. Monkey board сӛзі де маймылға тҥк қатысы жоқ, 

биіктік алаңында жҧмыс жасаушы алаңын білдіреді. Бҧрғылау платформаларындағы металдан жасалған 

қабырғалардың қҧрылысына қатысты техникалық шарттарда мынадай бӛлім бар: 

Structural design for the support steel of blast walls is based on a core temperature not exceeding 500 degrees C, 

in accordance with NPD S-001 Section 23.  

Бҧл сӛйлемдегі core temperature дегеніміз не? Сӛздікте бҧл терминге аударма берілмеген, сӛздерді 

жекелеп қарар болсақ, core сӛзі орта, ӛзек, ӛзекше деген мағынаны білдіреді. Егер бҧл тіркесті ӛзек 

температурасы деп аударсақ, мҧндай металдан жасалған қабырғаларда ӛзек те, ӛзекше де жоқ болғандықтан 

дҧрыс емес нҧсқа болып шығады. Аудармашыға кӛмекке контекст келеді. Blast және 500 degrees С сӛздері 

аудармашыға нҧсқаулық бола отырып, осы шектен тыс жағдайға қабырға қҧрылысы жасалынатындығына 

назарды аудару керектігін меңзейді. Қазақша аударма тӛмендегідей болады: 

NPD S-001 стандартының 23 тарауына сәйкес жарылысқа тӛзгіш қабырғалардың болаттан жасалған 

тіреулерінің қҧрылысы 500 С-тан аспайтын жарылыс ортасыдағы температураға сәйкес анықталады. [5; 156] 

Осылайша, терминдер баламасын қҧру қажырлы еңбекпен бірге, жауапты міндетті талап ететін іс. 

Қорыта келе, ел экономикасының ӛркендеуіне септігін тигізіп отырған мҧнай және газ ӛнеркәсібі 

саласында қолданылатын термин сӛздер аудармашыдан білімділік, біліктілікті талап ете отырып, арнайы 

салалық сӛздіктерді игеруді кӛздейді. Бҧл саланың зерттелуі әлі де болса жалғасын табады деп сенеміз.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ  ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 

СОЗДАНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ 

 

Песчанская Т.И. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

В области обучения иностранным языкам осуществляется переход к продуктивным образовательным 

технологиям, которые ориентированы на самостоятельную учебную деятельность обучаемого. А это 

определяет перспективные направления языкового образования. В условиях небольшого объѐма академических 

часов должны использоваться именно те  учебные методы  и технологии, которые позволят самым 

рациональным образом использовать аудиторные часы и время, отведѐнное на самостоятельную работу 

студентов. Новым инновационным техническим средством обучения, выполняющим эту задачу, является 

языковой портфолио. Языковой портфолио в современных условиях определяется как пакет рабочих 

материалов, которые представляют тот или иной опыт результат учебной деятельности обучаемого по 

овладению иностранным языком.  

Технология языкового портфолио, фиксирующая причинно-следственные связи между этапами изучения 

иностранного языка, это способ проведения рефлексии текущей учебной работы, подготовки и обоснования 

будущей. Принимая непосредственное участие в планировании учебного процесса и оценке результатов 

собственной деятельности, дети помогают педагогу лучше спланировать процесс обучения. 

Языковой портфолио, как новый пилотный проект,  используется во многих странах мира при обучении 

иностранным языкам. Языковой портфолио – это набор инструментов для документирования и оценивания 

языковых умений студента. Основная цель ведения портфолио – это развитие навыков рефлексии по поводу 

проделанной работы обучаемых, формирование способности к самостоятельной оценке своего уровня владения 

языком. Языковой портфолио рассматривается в современной концепции обучения, как важнейший инструмент 

формирования автономности обучаемого. В основу идеи его разработки заложено соотнесение отечественной 

системы требований к уровням владения иностранным языком с общеевропейскими системами, что является 

шагом, ведущим к созданию единого общеевропейского образовательного пространства [1, c. 6-8]. 

Данная технология реализует инновационный подход к учебному процессу и является важным фактором 

развития способностей самостоятельной работы. При преподавании иностранного языка, данную технологию 

можно рассматривать как инновационную, общеучебную технологию, основанную на развитии способности к 

самооценке. Кроме того, она, обеспечивает способность и готовность обучаемого к самостоятельному 

автономному изучению языка на протяжении всей жизни и создает условия для дальнейшего непрерывного 

самостоятельного языкового образования. Структура языкового портфолио следующая: 

портрет студента; 

языковой паспорт; 

биография языка; 

досье; 

дополнительный материал. 

Данный формат в целом соответствует Европейскому языковому портфолио. 

Раздел «Языковой паспорт» включает такие разделы как: 

why do I learn English? 

what I must know and do? 

what I know and can do? 

Такой пакет материалов дает обучаемому и преподавателю возможность по результату продукта учебной 

деятельности, представленному в папке достижений, самостоятельно или совместно анализировать и оценивать 

объем учебной работы и спектр достижений в области изучения языка и иноязычной культуры, динамику 

овладения изучаемым предметом в различных аспектах, а также опыт учебной деятельности в данной области. 

В разделе ―Why do I learn English‖ указаны цели и причины изучения языка. Учащийся на свое 

усмотрение может выбрать то, что приемлемо ему или написать свои варианты. В ―What I must know and do‖ 

предлагаются две альтернативные шкалы: система уровней владения языком, которая соответствует 

требованиям отечественного оценивания, и шкала Совета Европы ―Общеевропейские языковые компетенции 

владения языков‖. Цель размещения данного материала – предоставить обучающемуся право выбора, 

самостоятельно оценить свои языковые умения и навыки, стимулировать осознанный выбор уровня и 

специфических языковых умений, определить промежуток времени и поместить собранные данные в раздел 

―What I know and can do‖. Формируемые компетенции: самомотивация, умение выбирать, находить 

информацию для конкретной ситуации, умение ставить и решать задачу, умение принимать решение [2, c. 22-

23]. 
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Благодаря хранящимся в портфолио распечаткам с выполненными контрольными работами учащийся 

может отслеживать траекторию своего уровня овладения иностранным языком, в случае необходимости делать 

соответствующие корректировки. Проектирование индивидуальной траектории начинается с понимания 

сущности конкретной проблемной ситуации (the biggest problem for me), выделение цели на определенный 

период (my own learning goals for…) и успешное разрешение проблемы (getting better).  

Поэтому большое внимание уделяется созданию, защите и хранению проектных и творческих работ. 

Творческие работы помогают овладеть соответствующими умениями для определенного уровня 

коммуникативной компетенции, сопоставить их с личностно-значимыми потребностями. На основании этого 

учащийся учится самостоятельно оценивать и ставить необходимые учебные задачи, подбирать материалы, 

выбирать эффективные стратегии и приемы учебной деятельности. Тем самым развивается способность 

ученика к целеполаганию. 

Для развития рефлексивной самооценки, осознания учащимися своих потребностей в изучении языка, 

отслеживания динамики развития коммуникативных умений в портфолио включаются опросники, контрольные 

листы самооценки, оценочные шкалы. Работа в рамках данного проекта показывает, что языковое портфолио: 

повышает мотивацию учащихся к изучению иностранных языков; 

повышает ответственность учащихся за результаты учебного процесса; 

учит анализировать учебный процесс, формирует рефлексивную культуру обучающихся; 

формирует умение самостоятельно оценивать собственные достижения; 

позволяет найти индивидуальный подход к учащимся, выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Языковое портфолио выполняет различные функции: педагогическую, социальную, информационную. 

Его использование способствует развитию навыков самоконтроля и самооценки обучающегося. Основными 

принципами технологии языкового портфолио являются: 

Самооценка результатов (входных, промежуточных, итоговых) овладения конкретными видами 

коммуникативной деятельности. Организация процесса обучения должна быть такова, чтобы ученик каждую 

самостоятельно выполненную работу может также самостоятельно оценить. 

Систематичность и регулярность самомониторинга, который подразумевает необходимую коррекцию 

письменных работ, их анализ, отбор наиболее интересных с точки зрения ученика работ, краткую самооценку, а 

также, по возможности, свое мнение по поводу оценки учителя.  

Самостоятельность мышления. Организация учебной деятельности ученика и всего учебного процесса 

стимулирует самостоятельное принятие решений учеником, принятие им на себя ответственности за 

результаты собственного учебного труда. 

Структуризация материалов портфолио, логичность и лаконичность всех письменных пояснений 

Целостность, тематическая завершенность представленных в портфолио материалов. 

Аккуратное и эстетичное оформление. 

Наглядность и обоснованность материалов, составляющих содержание портфолио ученика [3, c. 705-

706]. 

Портфолио имеет свои отличительные черты в соответствии с вузом и факультетом, в котором оно 

применяется. Единого абсолютного стандарта по количеству и видам работ не существует, поскольку каждый 

преподаватель и каждая группа вносит свой вклад в определение этого количества и качества, однако, есть 

общие традиции, по которым в любом хорошем портфолио студентов, независимо от уровня владения языком 

содержатся: 

эссе, сочинения, 

лексические диктанты, 

грамматические тесты, 

презентации и проектные работы по специальности, 

словарные карты, 

глоссарии, письменные переводы, аннотации и обзоры, 

отзывы о посещаемых мероприятиях, 

статьи для студенческого журнала, 

анализ достижений и приобретѐнных знаний, 

оценочный лист. 

Чем выше уровень языка студента, тем качественнее будет его портфолио – это почти факт. Но не 

исключена и обратная связь – работа над портфолио помогает студенту (а иногда и заставляет его!) приобрести 

более ответственное отношение к изучению языка, уделять ему больше времени, заниматься чаще. На выходе – 

уровень знаний и качество работ, несомненно, повысится [4, c. 122]. В начале каждого семестра студенты 

получают список работ, которые должны быть представлены в портфолио. Кроме того, в него входит 

Оценочный лист, где должны быть выставлены оценки за все контрольные работы, тесты, диктанты и т.п. 

Таким образом, те студенты, которые попускали занятия, должны восполнить все пробелы и сделать всю 

работу, которая осуществлялась в течение семестра. 

В рамках изучения дисциплины «Базовый иностранный язык», предлагается следующая структура 

портфолио: 
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«Портрет»: фотография студента, рассказ о себе (автобиография), уровень владения иностранным 

языком (таблица Европейского языкового портфеля) и ожидания от курса. 

«Коллектор»: таблицы (времена английского глагола, фонетика, словообразование, неправильные 

глаголы), список полезных Интернет ресурсов для изучения иностранного языка и др. 

«Рабочие материалы»: представлена самостоятельная работа студента по основным направлениям: 

фонетический практикум, грамматика, лексика (в том числе работа с профессиональной терминологией), 

фрагменты социокультурных и профессионально-ориентированных текстов. 

«Достижения».  

«Исследовательская деятельность»: работа над проектом, презентация Power Point, веб-квест, 

результатом которого станет эссе  или подкаст (аудио-видеокаст). 

Таким образом, можно сказать, что языковое портфолио – это удачная инновационная технология, 

позволяющая качественно обеспечить информацией преподавателя, обучающихся, администрацию 

образовательного учреждения о динамике уровня владения иностранным языком и материалами об опыте 

коммуникативной и учебной деятельности обучающихся в области иностранного языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СХЕМ В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Орынбасарова А. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова 

 

Современная международная обстановка, информационный взрыв, международная экономическая и 

политическая интеграция обусловливают вовлечение всевозрастающего числа специалистов в разных областях 

науки и техники в непосредственное осуществление международных научно-технических связей, 

сопровождаемых значительным ростом и расширением культурных и деловых контактов, - все это предъявило 

свои требования к характеру владения иностранным языком и тем самым детерминировало некоторые 

принципы и параметры новых методов обучения иностранными языкам. 

На современном этапе развития школьного образования одной из наиболее актуальных проблем, 

требующих новых путей решения, является необходимость качественного улучшения знания английского 

языка. Традиционные методы и формы работы на уроке не достаточны для обеспечения должного уровня 

знания языка. Необходимо разрабатывать и использовать новые подходы и технологии, нацеленные на 

повышение мотивации учебной деятельности школьников, а соответственно и уровня владения языком. И 

использования опорных схем в обучении отвечают этим требованиям, так как суть их заключается в том, чтобы 

заинтересовать учащихся, сделать его активным участником образовательного процесса. 

Одним из важных моментов в изучении иностранного языка является монологическая речь. 

Монологическая речь – форма речи, обращенная к одному или группе собеседников, иногда – к самому 

себе. Она характеризуется развернутостью, связностью, логичностью, обоснованностью, смысловой 

завершенностью, грамматической оформленностью, непрерывностью, степенью самостоятельности и 

подготовленности. Монолог произносится не только с целью передать информацию, выразить свои мысли, дать 

оценку событиям и явлениям, но и воздействовать на слушателей путем убеждения. 

Говорение в монологической форме на иностранном языке представляет собой большую трудность для 

учащихся. Это связано с психологическим барьером, то есть с боязнью сделать ошибку, с трудностями, 

связанные с применением изучаемого лексического материала и с трудностями, связанные с использованием 

грамматического материала. Поэтому формированию этого сложного умения способствует широкое 

использование опорных схем. 

Опорные схемы - это оформленные в виде таблиц, карточек, чертежа, рисунка, ассоциативный символ, 

заменяющий некое смысловое значение; он способен мгновенно восстановить в памяти известную и ранее 

понятую информацию. 

Если в процессе обучения монологической речи использовать опорные схемы, то это позволит повысить 

эффективность обучения данного вида речевой деятельности, что даст возможность учащимся использовать 
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свои знания на иностранном языке, в понимании иноязычной речи, гибко варьировать, переносить усвоенные 

единицы в другие ситуации и использовать их для выражения собственных мыслей. 

Использование опорных схем существенно интенсифицирует как процесс обучения иностранному языку, 

так и процесс овладения иностранным языком. Опорные схемы, используемые на уроке могут быть разными: от 

отдельных предложений до целостного образа высказывания. Конечная цель использования опорных схем— 

научить ученика составлять свое собственное высказывание, развитие его самостоятельности и творчества. 

Использование опорных схем позволяет реализовать дифференцированный подход к ученику, 

активизировать его познавательные возможности: память, мышление, воображение. 

Использование опорных схем позволяет значительно сократить время обучения учащихся составлению 

монологического высказывания по теме, а также составлению диалогов. Компактные, яркие сигналы 

активизируют работу учеников, обостряют их внимание и способствуют запоминанию. Опорные схемы 

позволяют соединить отдельные звенья информации, установить связи между ними, содействуют развитию 

логического мышления. 

Методика составления опорных схем включает в себя несколько этапов: прежде всего, необходимо 

составить модель монологического высказывания — речевой эталон, который соответствует требованиям 

программы и предусматривает возможности ученика. Речевой эталон включает в себя изученный языковой и 

речевой материал; материал, который предстоит освоить, а также дополнительный материал. При составлении 

речевого эталона учитель должен учитывать жизненный опыт своих учеников, их интересы, уровень 

интеллектуального и эмоционального развития. 

После составления речевого эталона начинается непосредственно создание опорной схемы. В 

зависимости от уровня сформированности речевых навыков и умений, от уровня развития мыслительных 

способностей ученика выбираются сигналы-символы: невербальные и вербальные. Вербальные средства 

включают в себя речевые образцы, отдельные слова и словосочетания. Невербальные средства представлены 

рисунками, аппликациями, геометрическими фигурами, цифрами. 

Следующий этап — обучение учащихся целостному высказыванию по опорной схеме. 

При составлении опорных схем необходимо использовать следующие принципы: 

Принцип доступности содержания — языковой материал не должен быть слишком сложным; 

Принцип доступности изображения — ученики привыкают к определенным сигналам, выражающим то 

или иное грамматическое или лексическое явление, и отождествляют данные сигналы с заложенным в них 

смыслом (например, вопросительный знак и многоточие означают, что данную мысль необходимо развить 

дальше; короткая линия означает is, а длинная — are); 

Принцип расположения информации в логическом порядке; 

Принцип цветовых параметров — теплые цвета активизируют внимание учащихся, повышают 

работоспособность. Следует отметить, что чрезмерная перегруженность схемы разными цветами отвлекает 

учеников от процесса работы. Наиболее оптимальной является комбинация 4-х цветов. Основная часть 

лексических единиц представлена черным цветом, а красным, синим и зеленым цветами выделяются ключевые 

аспекты и наиболее важные моменты высказывания. Например, в опорной схеме «Лондон» названия 

достопримечательностей написаны красным и синим цветами, а описательные прилагательные, уточняющие 

существительные, глаголы представлены только черным цветом; 

Принцип достоверности — целесообразно использовать рисунки и аппликации, способствующие более 

яркому восприятию предлагаемой ситуации. 

Таким образом, использование опорных схем на уроках иностранного языка — залог успешного 

развития языковой компетенции учащихся. Максимальное использование на занятиях по иностранному языку 

опорных схем позволяет учащимся и студентам самим возглавлять процесс освоения знаний, принимать в нем 

активнейшее участие, дает возможность саморазвития и самовыражения. Их можно использовать на любом 

этапе урока (активизация знаний или введение нового материала, закрепление или контроль полученных 

знаний) и они являются самым оптимальным средством для развития произносительной, лексической 

и грамматической сторон речи. Опорные схемы являются одним из основных средств формирования и развития 

языковой компетенции, то есть произносительной, лексической и грамматической сторон речи, что позволяет 

максимально индивидуализировать и активизировать процесс развития навыков монологической речи. 

 

Научный руководитель: Трушева А.Т. 
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3D ПРИНТЕРДІҢ ЖҦМЫС ЖАСАУ ПРИНЦИПТЕРІ 

 

Сарсенбаева З.К.  

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

3D принтер – бҧл физикалық объектілерді қабаттарды тізбектеп қою жолымен қҧруға арналған қҧрылғы. 

Басқаша айтқанда 3D принтер компьютерде моделі қҧрылған кез келген физикалық объектіні басып шығаруға 

қабілетті. 

3D принтердің жҧмысы қарапайым принтерге ҧқсас. Айырмашылығы  ҥш ӛлшемді кеңістікте басып 

шығарады. Яғни ені мен ҧзындығынан бӛлек тереңдігі пайда болады. Моделдерінің әртҥрлілігіне қарамастан 

3D принтерлер бірдей элементтерден тҧрады. Сонымен, 3D принтердің қҧрылымына кіреді: 

Экструдер –  жартылай қою пластикті қыздырады және балқытып қҧятын қҧрылғы; 

Жҧмыс кеңістігі – басып шығаруды орындайтын платформа; 

Сызықты мотор – қозғалмалы органдарды қозғалысқа келтіреді; 

Фиксаторлар – қозғалмалы органдардың қозғалысын шектейтін датчиктер, мысалға олар жҧмыс 

кеңістігінің шетіне жеткенде; 

Жақтау(рама); 

Картезиан роботы – X, Y және Z координат осьтері бойынша ҥш бағытта қозғалатын машина. 

Осы қҧрылғылардың барлығы әрбір компоненттің қозғалыс ӛлшемін беретін компьютердің кӛмегімен 

басқарылады. 

Қазіргі таңда әртҥрлі материалдармен жҧмыс жасауға қабілетті 3D принтерлердің тҥрлі модельдерін  

кездестіруге болады. Яғни олардың кӛмегімен механизмдерге арналған кез келген детальдарды басып шығаруға 

болады. 

Модельдерінің әртҥрлілігіне қарамастар заманауи 3D принтерлердің жҧмыс жасау принциптері бірдей. 

3D принтер кӛмегімен ҥш ӛлшемді объект қҧру ҧзақ әрі кҥрделі жҧмыс болып табылады. Оны бірнеше 

кезеңдерге бӛліп қарастырамыз: 

Бірінші кезең – ең алдымен баспаға шығаратын объектіміздің ҥш ӛлшемді моделін қҧрып аламыз. Бҧл 

кезең сандық моделдеу кезеңі деп аталады. 

Екінші кезең – біздің сандың моделімізді бейнелеуге қажетті барлық геометриялық ақпараттан тҧратын 

дҧрыс форматтағы (әдетте .STL) файлды қҧру. Бҧл кезеңді экспорттау кезеңі деп атаймыз. 

Егер модель тиянақты жобаланбаған болса, ақаулар болуы мҥмкін. Пайда болған ақауларды 

бағдарламалардың кӛмегімен жӛндеуіміз керек. Бҧл полигон торларын қалыпқа келтіру кезеңі болып табылады. 

Ҥшінші кезең – сандық моделді 3D принтер тҥсінетін және орындайтын командалар тізбегіне тҥрлендіру. 

Әдетте бҧл G- код деп аталады. 

Тӛртінші кезең – принтерге инструкциялар тізімін беру. Мысалы, компьютерден USB кабель арқылы 

байланыс жасау немесе принтер ӛз бетімен оқи алатын флеш–картаға жазу. 

Бесінші кезең – 3D принтерді іске қосып, объектіні баспаға жіберіп, нәтижесін кҥту. 

Алтыншы кезең – қҧрылған объектіні жҧмыс платформасынан алып, кӛмекші бӛліктерін ӛшіру және 

сыртқы бӛліктерін тазарту [1]. 

Нақты объектіні басып шығарудың алғашқы қадамы бағдарламалар кӛмегімен сандық 3D қҧру. Ең кӛп 

таралған платформаларға арналған кӛптеген бағдарламалар бар. Олардың кейбіреулері тегін және дайын 

программалық коды бар. 

Ҥш ӛлшемді кеңістікте моделдеуге арналған бағдарламаларға тӛмендегі бағдарламаларды жатқыза 

аламыз: 

SketchUP; 

FreeCAD; 

Blender; 

OpenSCAD; 

TinkerCad; 

MeshLab және т.б. 

Кейбір жағдайларда қарапайым 3D модель қҧру ҥшін объектілерді тез қҧруға мҥмкіндік беретін кӛптеген 

сайттарды да пайдалануға болады. 

Енді объектілерді басып шығаруға арналған материалдарды қарастырайық. 

Пластик; 

Металл және т.б. 

3D принтердің пластик материалды пайдалану кезіндегі жҧмыс жасау принципін қарастырайық. Ең 

алдымен принтердің экструдері (басып шығаратын қҧрылғы) қатты қыздырылады және пластикті қоймалжың 

тҥрге келтіріп ерітеді. Әрі қарай ерітілген материал экструдерге жіберіліп, қажетті орынға орналастырылады. 

Принтердің дҧрыс жҧмыс жасауы ҥшін қҧрылған модель туралы ақпараттан тҧратын арнайы файл қажет. 

Кез келген 3D принтер сияқты металлмен басып шығаратын қҧрылғы да компьютердің кӛмегімен 

басқарылады. Жҧмыс жасау принципі де моделді қабаттап қҧру арқылы жҥзеге асырылады. Пластикпен басып 

шығаратын принтерден жалғыз ғана ерекшелігі металлмен басып шығаратын принтерде шығын материалын, 

яғни металл балқытылмайды. 
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Жҧмыс жасау принципі келесідей. Принтер экструдері компьютердің кӛрсеткен жеріне 

байланыстыратын арнайы затты (желім) жағады. Содан кейін барлық жҧмыс аймағына металл ҧнтақтың жҧқа 

қабаты жағылады. Желім жағылған жерлерге металл ҧнтақтар жабысып, қатая бастайды. Әрә қарай тағы да 

желім жағылады, одан кейін металл ҧнтақтардың тағы бір жҧқа қабаты орналастырылады. Осындай ретпен 

объект толық қҧрылып болғанша жалғаса береді [2]. 

 Қазіргі таңда 3D принтердің кӛмегімен басып шығарылған объектілер кӛптеген салаларда қолданылуда. 

Медицинада, химия саласында, оқу жҥйесінде, ӛндірістерде және т.б. салаларда 3D принтер ӛнімдерін кӛре 

аламыз. 

Қолданылған әдебиеттер: 
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҤДЕРІСТЕР 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жҥйесінің басты міндеті –ҧлттық және 

жалпы адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы  білім  алу  ҥшін қажетті жағдайлар  жасау; оқытудың  

жаңа  технологияларын, кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық - коммуникациялық технологияларды енгізу 

және тиімді пайдалану; білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 

шығу» деп білім беру жҥйесін одан әрі дамыту міндеттері кӛзделді [1]. 

Кҥненен-кҥнге қарыштап дамып келе жатқан қоғамда жаңа оқыту технологияларын қолдану қажеттілігі 

кезек кҥттірмейтін мәселе болып отыр. Осыған орай, бҥгінгі таңда ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды жете игеру кез-келген тҧлға ҥшін қажетті шартқа айналуда. Қазіргі таңда ақпараттық даму 

заманның басты талабына сай негізгі қҧралы болып ақпараттық ресурстардың қажеттілігі кӛрінеді. Осыған 

байланысты адамдарға ақпараттар кеңістігінде дҧрыс бағытты таңдауға мҥмкіндік жасай алатын оқытудың 

жаңа технологиялары пайда болуда. 

Инновация — жаңалық, жаңашылдық, ӛзгеріс деген ҧғымды білдіреді. Инновация қҧрал және процесс 

ретінде әлдебір жаңалықты ендіру деген сӛз.Педагогикалық процесте инновация оқыту мен тәрбиенің тәсілдері, 

тҥрлері мақсаты мен мазмҧнын, мҧғалім мен оқушының бірлескен қызметін ҧйымдастыруға жаңалық енгізуді 

білдіреді. 

Жаңа енгізілген немесе инновация адамның кәсіптік қызметінің бәріне де тән болғандықтан, ол табиғи 

тҥрде зерттеудің, талдаудың және тәжірибеге енгізудің нысанасына айналды. Инновация ӛздігінен пайда 

болмайды. Ол ғылыми әдістердің, жекелеген оқытушылар мен тҧтас ҧжымның озық педагогикалық тәжірибесі. 

Бҧл процесс стихиялы дамымайтындықтан ол басқаруды қажет етеді. Хҥтвс педагогикалық процестің 

инновациялық стратегиясында жаңашылдық процестерді тікелей алға апарушылар ретінде мектеп директоры, 

мҧғалімдер мен тәрбиешілердің рӛлі арта тҥсуде. Оқыту процесінің кӛптҥрлілігіне қарамастан - дидактикалық, 

компьютерлік, проблемалық, модульдық және басқа — жетекші педагогикалық қызметті іске асыру мҧғалімнің 

еншісінде қалып отыр. Оқу-тәрбие процесіне қазіргі заманғы технологиялардың енгізілуіне байланысты 

мҧғалім мен тәрбиеші кеңесшінің, ақылшының және тәрбиешінің қызметін одан әрі игеруде. Мҧғалімнің 

кәсіптік қызметі арнаулы, пәндік білімдермен ғана шектелмей, педагогика мен психологияның, оқыту мен 

тәрбие технологиясы салаларының қазіргі заманғы білімдерін де қамтитын болғандықтан мҧғалімнен арнайы 

психологиялық - педагогикалық дайындық талап етіледі. Осы негізде педагогикалық инновацияны қабылдау, 

бағалау және іске асыруға дайындық қалыптасады. 

Сонымен, қоғамда жҥріп жатқан әлеуметтік-экономикалық қайта қҧрулар білім беру жҥйесін, әдістемесі 

мен тҥрлі типтегі оқу орындарының оқу тәрбие процестерін ҧйымдастырудың технологиясын тҥбірінен 

жаңартуды талап етуде. Педагогикалық жаңалықты жасау, игеру және пайдалануға негізделген мҧғалім мен 

тәрбиеші қызметінің инновациялық бағыттылығы білім беру саясатын жаңартудың қҧралына айналуда[2]. 

Оқытушының шығармашылық жҧмысы ең алдымен сабаққа даярлықтан басталады. Сабақтың ӛз мәнінде ӛтуі 

ҧстаздың біліміне, ҧйымдастыру қабілеттілігіне, яғни шеберлігіне байланысты. Оқытушының шығармашылық 

даралығын қалыптастыру ҥшін, студенттің  дайындық деңгейін, ынтасын және материалдарды тиімді оқытуды 

ҧйымдастыру және оқыту ҥрдісіне жаңа ақпараттық технологиялардың мҥмкіндіктерін пайдаланған дҧрыс. 

Жаңа технологиялық ҥрдістің кең таралуының еркіндігін әр пән оқытушысының ӛздерінің дәстҥрлі 

сабақтарынан бастап әр тараптанылған сабақ тҥрлерін, ашық сабақ ҥлгілерін компьютерді, интербелсенді 

тақтаны, электронды оқулықты, мультимедия кабинетін еркін меңгере отырып ӛткізуі ҥлкен жетістік. 

Осы орайда, білім беру мазмҧнын ізгілендірудің кҥшеюі, пәндерінің кӛлемі ме қҧрамының ҥнемі 

ӛзгеріске ҧшырауы, жаңа оқу пәндерінің енгізілуі жаңа ҧжымдық формалар мен оқыту технологиясын ҥздіксіз 

іздестіруді талап етуде. Осы жағдайда мҧғалімдер арасында педагогикалық білімнің рӛлі мен беделі арта тҥсіп 

отыр. 
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Нарықтық экономикада бәсекелестер арасында озық ҧстанымды ҧстанатын негізгі мақсаты жаулап алу 

болып табылатын, қызмет ҧсынуда сервисті жетілдіру және жоғары деңгейде табыс табу туристік 

кәсіпорындарға басты мақсат етіп қойды. Ғылыми-техникалық прогресс, шаруашылық салларының әртҥрлі 

қызметтерінде инновацияны енгізу нәтижесі болып табылатын, бір орында тоқтап тҧрған жоқ. ХХІ ғасырда 

кӛптеген адамдар саяхаттауда, әлемді танып-біліп кӛргісі келеді, туристік кәсіпорындардың санының сан 

алуандығы және клиенттерге әртҥрлі туристік бағдарлар ҧсынады, негізгі сҧрақ демалысты жақсы 

ҧйымдастыратын агенттікті дҧрыс таңдау болып табылады. Нақ сол себепті туристік салаларда инновациялар 

қажет және оның даму жағдайының ажырамас бӛлігі болып табылады [3]. 

Заманауи технологиялар сапалы жаңа қызмет тҥрлерін қҧруға және ҧсынуға мҥмкіндік береді. Ғылыми-

техникалық прогресстің дамуынмен жаңа қҧрылыс материалдары, шаруашылықтың әртҥрлі салаларында 

нанотехнологиялар, нәтижесінде туризмнің атақты тҥрлері су астындағы (экскурсиялар кішігірім суңгуір 

қайықтарда жҥргізіледі), ғарыштық (туристер салмақсыздықтың жай-кҥйін сезіну мҥмкіндіктерін алады; 

ғарышта отельдер салу қҧрылысының жобасы бар және т.б.). Ақпараттық технологиялардың эволюциясы 

виртуалды агенттіктер мен туристік операторлардың дамуын ынталандырды. Осындай ҧйымдардың 

артықшылықтары клиентке қҧрастырылған тур он-лайн жҥйесінде ҧсыну, тіркеу және біруақытта 

қҧрастырылған турды тӛлеу және тілектерін есепке алу. Жаңалықтардың бірден-бірі, әсіресе заманауи туристік 

индустрияда жер планетасының кез-келген орындарын 3-D және 5-D пішімдерде виртуалды аралауға мҥмкін 

болып отыр [4]. Жеке қонақ ҥй тармақтары бҥгінгі кҥні клиентке ҧсыныс және қҧрастырылған қызмет, 

клиенттердің ақпараттармен қамтамасыз етілуі ҥшін брондаудың заманауи автоматтандырылған жҥйесін 

пайдалануда. Сонымен, туристік индустрия салаларының даму стратегиясын инновациялық ынталандыру 

мақсатында қажет: - тҧтынушы ҥшін қажетті маңызды емес және бас тартуға болатын дәстҥрлі элементтерді 

анықтау; - стандарттардан ауытқымай қанда сапа параметрлерін анықтау; - қызмет тартымдылығын арттыруда 

бҧрын пайдаланып ҧсынылмаған жаңа қайнар кӛздерді таңдау. Инновациялық технологияларды еліміздің 

туристік нарығында пайдалану қазіргі заман талабына сай болып отыр. Инновация туристік индустрияның 

ажырамас бір бӛлігіне айналуы керек және әлемдік нарықта еліміздің бәсекеге қабілеттігін арттырады. 

Дҥниежҥзілік білім әлеміне кіру мақсатьшда қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жҥйесі қҧрылуда. 

Бҧл ҥрдіс педагогика теориясы мен білім беру ҥрдісіне нақгы ӛзгерістер енгізумен қатар жҥргізілуде. 

Республиканың жоғарғы оқу орындарына енгізіліп жатқан тҥрлі ӛзгерістер мен эксперименттер білім беру 

ңызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын кӛзбен бағалай отырып саралауды, жастардың 

шығармашылық әлеуетін дамытуды, оқытушы іс-әрекетін жаңаша тҥрғыда ҧйымдастыруды кӛздейді. 

Бҥгінгі  Қазақстан – бҧл Елбасымыз Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаевтың тынымсыз еңбегі мен әлемдік 

қауымдастықтың алдындағы орасан абыройының лайықты нәтижесі. Оның дана саясатының, дара 

кӛшбасшылығының арқасында еліміз ерен жетістіктерге қол жеткізді. Әр кездері Ҧлт кӛшбасшысы білім мен 

ғылымға, ҧстаздар мен жастардың әлеуметтік мәселелерін шешуге кӛңіл бӛліп, ҥстіміздегі жылы жолдауында 

да атап ӛтті. 

Қазіргі ақпараттандыру дәуірінде студенттердің жеке тҧлғасын қалыптастырып, ақпараттық қоғамда 

ӛмір сҥруіне, оның ақпарат ағымында дҧрыс бағдар жасап, тиімді шешім қабылдауына қажет ақпараттық 

технологияларды таңдап алу және оларды қолдану қабілеттілігін қалыптастыруда Интернет кӛздерін 

қолданудың маңызы зор. 
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БІЛІМ БЕРУ МЕН ТӘРБИЕ ЖҤЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУДЕГІ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Сулейменова Г.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қай мемлекеттің де негізгі тірегі - асқақтаған кҥмбездер де, ғимараттар да, экономикалық жағдай да 

емес, білімді де білікті, іскер де, белсенді адамдар. 

Білім - қоғамды әлеуметтік, мәдени-ғылыми прогреспен қамтамасыз ететін ғажайып қҧбылыс, адам ҥшін 

де, қоғам ҥшін де ең жоғары қҧндылық. Оның ең негізгі қызметі - адамның менталитетін, адамгершілігін, 

шығармашылық қабілетін қалыптастыру, дамыту. Осыған орай егеменді еліміз ӛзінің дамуының ең басты алғы 

шарты - білім беру жҥйесінің білім ғасырындағы міндеті мен мазмҧнын айқындап берді. 

Білім беру сатыларының сабақтастығын камтамасыз ететін білім беру процесінің ҥздіксіздігі, оқу мен 

тәрбиенің бірлігі, білім беруді басқарудың демократиялық сипаты, білімнің, ғылымның және ӛндірістің 

интеграциялануы, ақпараттануы, оқушыларды кәсіптік бағдарлау, білім беруді саралау, ізгілендіру, 

http://alashainasy.kz/industry/blm-berudeg-innovatsiyalyik-protsester-102484/
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гуманитарландыру және т.т. – білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері. Білім 

жҥйесін дамыту стратегиясының басты мақсаты – ҧлттық білім моделін жасау [1]. 

Ҧлттық білім ҥлгісінің негізгі бағыты — адамды қоғамның ең негізгі қҧндылығы ретінде тану, оның 

қоғамдағы орны мен рӛліне, әлеуметтік жағдайына, психикалық даму ерекшелігіне мән беру, сол арқылы оның 

рухани жан-дҥниесінің баюына, саяси кӛзқарасының, шығармашылық еркіндігі мен белсенділігінің, кәсіби 

іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау, мҥмкіндік беру. Еліміздің егемендік алып, қоғамдық ӛмірдің барлық, 

соның ішінде білім беру саласында жҥріп жатқан демократияландыру мен ізгілендіру мектепті осы кезге 

дейінгі дағдарыстан шығаратын қуатты талпыныстарға жол ашты. 

Білім мазмҧны жаңа ҥрдістік біліктермен, ақпаратты қабылдау қабілеттерінің дамуымен, ғылымдағы 

шығармашылық және нарық жағдайындағы білім беру бағдарламаларының нақтылануымен байи тҥсуде. Атап 

айтқанда: 

• Есте сақтауға негізделген оқып білім алудан, бҧрынғы меңгергендерді пайдалана отырып, ақыл-ойды 

дамытатын оқуға кӛшу; 

• Білімнің статистикалық ҥлгісінен ақыл-ой әрекетінің динамикалық қҧрылым жҥйесіне кӛшу; 

• Оқушыға орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп, саралап оқыту бағдарламасына кӛшу. 

Кез-келген елдің экономикалық қуаты, халқының ӛмір сҥру деңгейінің жоғарлығы, дҥние жҥзілік 

қауымдастықтағы орны мен салмағы сол елдің технологиялық даму деңгейімен анықталмақ. Жалпы қоғам 

дамуы мен жаңа технологияны енгізу сапалығы осы елдегі білім беру ісінің жолға қойылғандығы мен осы 

саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі. Экономикалық кҥшті дамыған елдердің тәжірибесі экономика, 

ғылым және мәдениеттің қарқынды дамуының негізгі кілті екендігін кӛрсетіп отыр. Ендеше қазіргі заманның 

ақпараттық технологиясын игеру міндетіміз [2]. 

Білім беру – аса кҥрделі әлеуметтік-экономикалық механизм. Оны реформалаудың мәселелері де сан 

қырлы. Қазіргі кездегі Республикамызда қолға алынған білім беру жҥйесін реформалау ісі осы саланың 

экономикалық-ҧйымдық, қҧқықтық, қҧрылымдық жақтарын тҥбегейлі ӛзгертуге бағытталған біртҧтас кешенді 

шаралармен тығыз байланысты. Білім беру ісіндегі жаңа ҥрдістің мән-мағынасы, сипаты мен бағыт-бағдарын 

айқындаушы дәйекті факторлар: 

• Қазақстан Республикасының тәуелсіз егеменді мемлекет болып қалыптасуы; 

• экономиканың нарықтық моделін ҧстанып, меншіктің тҥрлі пішімдерін дамыту; 

• ҧлттық білім беру ісінің әлемдік білім жҥйесіне кіруі болып отыр. 

Кез келген диалектикалық даму ҥрдісі секілді нарықтық экономика жағдайына байланысты білім беру 

жҥйесін реформалау ісі де қарама-қайшылықтарсыз емес. Мҧның ӛзі мамандардан кәсіби икемділік пен 

ҧтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен ӛзін-ӛзі басқару, ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру жағдайындағы 

біліктілікті талап етеді. 

Жаңа модельге сәйкес орта білім беру жҥйесі жалпы орта, бастауыш кәсіби және орта білім беруді 

қамтиды. Базалық білім мектеп қабырғасында беріледі. 

Еліміздің болашағы, кӛркейіп ӛркениетті елдер қатарына қосылуы бҥгінгі ҧрпақ бейнесінен кӛрінеді. 

Қазіргі білім беру саласындағы проблема - әлеуметтік педагогикалық және ҧйымдастыру тҧрғысынан, білім 

мазмҧнына жаңалық енгізудің тиімді, жаңа әдістерін іздестіру, оларды жҥзеге асыра алатын мҧғалімдерді 

даярлау.  

Жалпы білім беретін мектептерде бҥгін белең алып отырған кемшіліктері баршылық: 

- білім саласына мемлекет тарапынан реформалар жҥргізілгенімен оқудың нәтижесінің болмауы; 

- оқушылардың ӛздігінен білім алу дағдысының болмауы; 

- оқушылардың және окытушылардың бірлескен шығармашылық еңбегінің болмауы [3]. 

Бҧл тығырықтан шығудың бірден-бір жолы оқу-тәрбие ҥрдісінде инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу, 

оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпынысын арттырып, ӛз бетімен ізденуге, шығармашылық 

еңбек етуге жол салу қазіргі таңда оң жолын тауып келеді. 
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Білім берудегі жобалау әрекеті арқылы оқушылардың тҥрлі қабілеттілік сапалары мен қҧзыреттіліктері 

артатыны-олардың ақпаратты ала білуі, оны сҧрыптай және ӛңдей отырып пайдалана білуі, ӛз бетімен және 

топпен жҧмыс істееу, тҧлғааралық қарым-қатынасты ҧйымдастыру, проблеманы анықтай алу мен оны шеше 

білу, т.б. дағдылары қалыптасатын белгілі. 

"Қазақстан Республикасындағы білім беруді 2011-2020 жылдарға дейінгі дамытудың Мемлекеттік 

бағдарламасында" білім берудің жаңа нәтижелері ретінде білім алушылардың қҧзыреттіліктерін қалыптастыру 

деп белгіленіп отыр. Сондай-ақ қҧзыреттілікке бағытталған Жалпы орта білім беру стандартында орта білім 

беру мақсаты- "білім алушылардың тҥйінді және пәндік қҧзыреттерін қалыптастыру арқылы олардың 

танымдық қабілеттерін, алған білімдерін оқу және ӛмірлік жағдаяттарда шығармашылықпен пайдалана алуын, 

ӛзін-ӛзі дамыту мен ӛзіндік басқаруын қамтамасыз ету" деп сипатталған. Онда әр білім саласы бойынша тҥйінді 

және пәндік қҧзыреттерді кіріктіру арқылы кҥтілетін нәтижелерді анықтау қажеттігі және тҥйінді қҧзыреттер әр 

білім саласының алатын орнына сәйкес пәнаралық сипаттағы қабілеттер ретінде алдымен оқу пәндері арқылы 

қалыптасып, дамитыны атап ӛтіліп, тҥйінді қҧзыреттерге: ақпараттық, коммуникативтік, проблемалардың 

шешімін табу қҧзыреттері жатады делінген [1]. 

Қазіргі кезде қоғамның әлеуметтік-экономикалық ӛміріндегі тҥбірлі ӛзгерістерге байланысты білім 

жҥйесінде және оның мазмҧны мен оқыту технологиясында да ӛзгерістер болып жатыр. 12 жылдық оқытуға 

кӛшу Қазақстандық білім беру реформасының стратегиясының міндеттерін ойдағыдай шешуге мҥмкіндік 

береді. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев "Қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа кӛшу 

кезіндегі саяси- экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген XXI ғасырды 

қҧрушы, іскер, ӛмірге икемделген, жан-жақты, мәдениетті жеке тҧлғаны қалыптастыру - біздің басты 

мақсатымыз" - деп ӛзінің "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Жолдауында тҧжырым жасады. Қазіргі ӛскелең 

талап бойынша әрбір оқу пәні бойынша білім, білік, және дағдыны ған игеру оқушы қҧзіреттілігі ҥшін 

жеткіліксіз болып табылады [2].  

Қҧзіреттілік - оқу нәтижесінде меңгерген білім мен дағдыны тәжірибеде қолдана алу, проблеманы шеше 

алу, яғни оқушы дайындығының сапасын сипаттайтын жаңа сапалық белгісі. Білім берудің негізгі нәтижесі 

ретінде мектеп тҥлегі оқушыда, яғни жеке тҧлғада тӛмендегі қҧзіреттіліктер болуы тиіс: 

Қҧндылықтарды бағалау қҧзіреттілігі - жаңа қоғам ӛмірінде ӛз ролін таба білу, біліктілігі, азаматтық 

белсенділігі, саяси жҥйені тҥсіну, ең алдымен - ӛз жерінің, Отанының патриоты болу. 

Оқу - танымдық қҧзіреттілігі - оқушының әрекеті мен ӛзіндік оқу - танымдық процесін қамтамасыз 

ететін кешендік қҧзырлылық. Әлемдік ғылымның бағытын ізденушілік - зерттеушілік әрекет арқылы игеру. 

Коммуникативті қҧзіреттілігі - адамдар мен ӛзара іс -әрекет және қарым - қатынас жасау тәсілдерін білу, 

тҥрлі әлеуметтік топтармен жҧмыс істеу. 

Ақпараттық - технологиялық қҧзіреттілігі - ӛз бетінше іздей білу, талдау, таңдап алып ӛзгерте білу, 

ақпараттық технологияны игеру. 

Тҧлғаның ӛзін-ӛзі дамыту қҧзіреттілігі - ӛзіндік қадір - қасиет сезімін ҧйымдастыра білу, ӛз мҥмкіндігін 

нақты даму жоспарларымен салыстыра білу.  

Осындай жеке тҧлғаны дайындау ҥшін мектеп оқушысының ӛзі де бірнеше қҧзыреттілікті игеруге 

міндетті: 

Ӛзгермелі дҥние жағдайына бейім мамандарды дайындау, олардың ақпараттар ағынын толассыз қоғамда 

ӛзіне қажеттісін екшеп ала білу және ӛзгелермен қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту, демократиялыққа 

бет бҧрған қоғамда ӛз таңдауын жасай алу, бәсекелестік ӛмір шартына айналып отырған жаңа ортада ӛзін-ӛзі 

жетілдіре білуге, кәсіби білігін арттыра алуға икемдеу, ӛздігінен әрекет ету қабілеттерін шыңдау мәселесі 

зерттеу жҧмысының басты бағыты етіп белгіленді. Жобалай оқыту технологисы негізінде пәнді меңгертуде 

отандық педагогикада анықталған мынадай қҧзыреттіліктерді қалыптастыру кӛзделді: 

- Базалық қҧзыреттілік. Пәнді меңгертудегі ең басты қҧзырет ретінде оған айрықша мән берілді. Жобалай 

оқыту технологиясының әрбір кезеңіндегі атқарылатын жҧмыстардың барлығы да тілдесу әрекетінің оқылым, 

тыңдалым, айтылым, жазылым, тілдесім компоненттерінің бірлігі негізінде жҥзеге асырылады. Мәселен, 

ізденімпаз жҧмыстар кезеңіндегі оқушы қажеті материалдарды тауып оқиды; ӛзіне берілетін мҧғалімнің 

кеңестерін және керек ақпараттарды БАҚ кӛздерінен тыңдап тҥсінеді, мҧғаліммен сҧхбат барысында ӛз ойын, 

болашақ жоспарларын айтып, идеясын тҥсіндіреді; жоба жҧмысының жоспарын тҥзіп, тезистерін жазады, 

тҧсаукесерді рәсімдейді, кӛпшіліктің алдында сӛйлейтін сӛзінің мәтінін жазып дайындай, ӛз ойын жеткізеді, 

қойылған сҧрақтарға жауап береді, сынға жауап беру ҥстінде оқытушымен, топтағы ӛзге де оқушылармен 

тілдеседі. 

- Арнайы қҧзыреттілікке ие оқушы мәліметтерді сыни тҧрғҧды талдайды, соның негізінде саналы шешім 

қабылдайды; логикалық операцияларды қолдана отырып, ақпараттарды ӛз мҥмкіндігінше ӛңдей алады; 

сӛйлесім әрекетін жоспарлауда және оны жҥзеге асырудың ақпараттарды талғап қолданады; тапқан ақпараттар 

негізінде кӛздеген мақсатына сай мәтін тҥрлерін қҧрастыра алады. 
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- Кәсіби қҧзыреттілік - бҥгінгі қоғам талабы мен білім беру нәтижесі айқын танылатын, оқушыны 

болашақ мамандығына дайындауда басты рӛл атқаратын қҧзыреттілік. Оқушылардың ӛмірлік дағдыларын 

дамытуда ең басты тірек деп саналатын бҧл қҧзыреттілік бір ғана пән ауқымында емес, бҥкіл оқыту пәндерінің 

жҥйесінде жҥргізілуі керек. Себебі оқушы қазіргі оқу жҥйесі жағдайында білімді ӛздігінен алуға, білімді ӛз 

қажетіне, мақсатына лайықтап қолдануға ҥйренсе, ӛздігінен ізденіп саналы білім алуға, кез келген проблеманы 

шешуге дайын болады [3]. 

- Коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыру. Жобалау арқылы қарым-қатынас белсенділігін 

арттыруға болатыны сӛзсіз. Бірақ жобалаудың мәнін тек қана коммуникативтік қатынастардан қҧралады деп 

есептеу оның шеңберін тарылтып, оны оқушылардың әңгімелесе білу диалогын ҧйымдастыру немесе жазбаша 

қарым - қатынасын дамытумен шектейтін болады. Дәстҥрлі оқытуда оқушылардың ӛз ойларын еркін білдіруге 

жағдай туғызылуы тӛмен деңгейде, олардың беретін жауаптары мен кҥтілетін жауаптарының мазмҧны әдетте 

белгілі болып келеді. Оқушы сол ӛзінен кҥтілетін жауапқа ғана даярланады. Оның бір жағынан тиімділігі - 

оқушының сӛйлеу әрекетін қҧру жҥйеленеді, белгілі бір нормаға жауап береді және оны бақылауға және 

бағалауға болатыны - болса, екінш жағынан кемшілігі - оқушыға ӛз ойларын жеткізу мҥмкіндігі шектеулі, еркін 

ойлау мен пікірін білдіруге жағдай туғызылмайды [4]. 

Коммуникативтік қатынас екі - ауызша және жазбаша тҥрде қалыптасады, олардың ӛз алдына 

ерекшеліктері бар және оны дҧрыс қалыптастырудың ӛзіндік назары мен әдістері сақталуын қажет етеді. 

Коммуникативтік қатынасты қалыптастыру және дамытуда белгілі бір сабақтастық ҧстанымы болады. Атап 

айтқанда, бастауыш сыныпта негізгі салынған коммуникативтік компоненттер негізгі мектепте бекітіледі және 

ол компонентті кҥрделендіре дамыту одан арғы жоғарғы сыныптарда жҥзеге асырылады. Коммуникативтік 

қатынасты жобалау арқылы дамытудың тиімділігі кӛрсете отырып, бҧл тек осы әрекеттің негізінде ғана жҥзеге 

асырылады деп тҥсіну де қате пікір екенін ескеру керек. Сондай-ақ, коммуникативтік қатынасты дәстҥрлі 

оқытуда қалыптастыру болады. Бҧл белгілі бір әрбір ақпарат форматындағы жҧмысты қамтиды. Мысалы, 

зертханалық жҧмыстың қорытындысын жазу, шығарма, мазмҧндама т.б. жҧмыстар. Тҥрлі форматтағы ақпарат 

немесе мәтінмен жҧмыс жасай отырып ( мысалы, ғылыми мақала, эссе, интервьюге жауап беру т.б.) оқушы оны 

талап ететін ҥлгісін сақтап ҥйренеді. Ӛйткені, еркін жазу форматын қажет етпейтін жҧмыс тҥрлерін игеру де 

маңызды ҥдеріс. Оны игеру ӛзі ҥшін тәжірибеде пайдасы асатын болады, атап айтқанда, тҥрлі конкурстарға 

қатысу ҥшін қажетті ҥлгіні сақтау, рецензия жаза білу т.б. Мәтіннің мазмҧны мен тҥрін еркін таңдау негізінен 

жобалау әрекетіне қатысты. Жоба жасау жеңістігі еркін қатынасты да, регламенттелген қарым-қатынасты да 

орындауға мҥмкіндік береді. Мысалы, жоба идеясын талдау барысында ӛз ойларын жеткізу ҥшін оқушылар 

еркін, эмоционалдық, шығармашылық, тіпті слэнг тҥрінде де қарым-қатынаста болады. Бҧл жерде регламенттеу 

тәртібі тақырып идеясын шектеу ҥшін ғана қажет бола алады. Жобалаудың аталған идеяны талдау кезеңіне 

қарама-қарсы - жоба аяқталған соң, оны презентациялау кезеңі тҧр. Оның талаптары регламенттерді 

презентациялаудың (ауызша не жазбаша) уақыт шектеуінің, аудиториялардағы тҥрлі топтар (оқушылар, 

мҧғалімдер, ата-аналар т.б.) мҥдделеріне жауап берудің т.б. - сан талаптардың ескерілуін міндеттейді [5]. 

Жобалай оқыту технологиясы ӛзінің жҥйелігінің, мақсаттылығының нәтижесінде пәннің оқытылуы 

сапасына тікелей ықпал ете алатындығымен, оқушының білімі мен білік деңгейін анық та дәл 

кӛрсететіндігімен, бағалауға оңтайлылығымен, оқушы бойындағы тҥрлі қҧзыреттердің қалыптасу дәрежесі мен 

оның болашақтағы даму мҥмкіндіктерін белгілеуге бағыт бере алатындығымен ерекшеленеді. Сондықтан да 

бҧл технологияны оқу жҥйесінің жҥзеге асуының табиғи жолы ретінде оқушылардың ақыл-ойын және ойлау 

мен сӛйлеу мәдениетін тәрбиелеу, тҧлғалық қабілеттерді қалыптастыру бағытында қолданудың маңызы зор. 

Сондықтан бҧл мәселе ғылыми тҧрғыдан зерделеніп, оны оқушылардың ӛз бетімен білім іздеу және 

шығармашылық қабілетін жетілдіру тҧрғысынан қажет деген жетекші ой алынып отыр.  

Қҧзыретті оқушы тҧлғасы - ӛз ана тілін, мемлекеттік тілі, шет тілін, ақпараттық технология тілдерін 

жетік меңгерген тҧлға, ҥйреніп жҥрген тілін қарым-қатынаста қолдану қҧзыреттілігіне ие, ол арқылы 

мәдениеттанымдық, рухани, шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын, саналы, белсенді, ӛзін-ӛзі 

дамытушы таным субьектісі [6]. 

Қҧзыреттілік - кәсіби әрекет тәсілдері жан-жақты игеруінен кӛрінетін білім нәтижесі. Оған 

А.В.Хуторский былай деп сипаттама береді: "Кәсіби қҧзыреттілік - дамушы тҧлғаны әлеуметтендіру, ішкі 

жағдай жасау, қҧны бағыт беру, табиғатта, қоғамда адамның рухани тәжірибесінде әлеуметтік іс - әрекеттер 

жҥргізе білу". Оқушының кәсіби мамандық игеруде білім алуымен бірге ӛз білімін жетілдіру, ҥнемі ізденіспен, 

шығармашылықпен айналыса отырып, кез-келген қиын жағдайларда шешім қабылдай білетін, қойылған 

мақсатқа жете білетін тҧлға қалыптастыру қҧзыреттіліктің қҧрамы болып табылады [7]. 

Аталған қҧзыреттілік қасиеттерді тҧлға бойына дамытуда педагог қауымның арнайы әлеуметтік білім 

беру қҧзыреттіліктерінің жан-жақты болуы талап етіледі. Егер педагог ӛзінің кәсіби ӛсу жобасын дҧрыс жолға 

қоя отырып, ӛзінің кәсіптік қызметіне нақты берілу арқылы тҧлғаның алған білімін ӛмірде қолдана білетіндей 

тапсырмалар жҥйесін ҧсына алатын жағдайда болғанда ғана оқушы қҧзыреттілігін қалыптастыруға мҥмкіндік 

табады. Қазіргі таңда психология ғылымы ойлаудың ерекше тҥрі - проблеманы тҧтас кӛре білу, одан әрі 

әрекеттер стратегиясын қҧру туралы шешім қабылдай білуді қамтитын ойлау тҥріне ҥлкен мән беретінін 

байқауға болады. 
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ХИМИЯ ПӘНІНДЕ БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Тӛлеген М.Т. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының білім жҥйесін дамыту тҧжырымдамасында: «Орта білім берудің мақсаты – 

жылдам ӛзгеріп отыратын дҥние жағдайында алынған терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін 

бағдарлай білуге, ӛзін-ӛзі іске асыруға, ӛзін-ӛзі дамытуға және ӛз бетінше дҧрыс, адамгершілік тҧрғысынан 

жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті тҧлға қалыптастыру» деп нақты кӛрсетілген. 1956 жылы Бенджамин 

Блумның тӛрағалық етуімен білім беру комитеті әзірлеген Блум таксономиясысын тҧрғысынан ойлауды 

қарастыруға болатын ойлау дағдыларының кеңінен қолданылатын иерархиялық моделі болып табылады[1]. 

Таксономия (грекше táxis – орналасу, қҧрылыс, тәртіп және nómos – заң). 

«Таксономия» ҧғымы биологиядан алынған. Ол кҥрделілігінің ӛсуі бойынша бірінен соң бірі 

орналастырылған және ӛзара тығыз байланыстағы объектілерді жіктеу және жҥйелеуді білдіреді. 

Осы тҧрғыдан білім беру жҥйесіндегі кеңінен тараған педагогикалық идеялардың бірі – америкалық 

ғалым Бенджамин Блумның таксономиясын келтіруге болады. Б.Блум бір топ әріптестерімен бірге 1956 жылы 

«Таксономияның» танымдық саладағы мақсаттарды сипаттайтын бірінші бӛлімін жарыққа шығарса (№1 кесте), 

кейінірек Д.Кратволь және басқа ғалымдар «Таксономияның» аффективтік (эмоционалды-қҧндылықтық) және 

психомоторлық салалардағы мақсаттарды қамтитын екінші бӛлімін қҧрастырған. 

Таксономия идеялары бҥкіл әлем педагогикалық жҧртшылығында таным және ойлау әрекеттерінің 

деңгейлерін, оқу мақсаттарын айқындауда кеңінен қолданыс тапты. 

Кесте №1 

Деңгейлер  Кӛрсеткіштер  

1.Білім  Ақпаратты, оқу материалын (қажетті деректерді, нақты фактілерді немесе бҥтін 

теорияларды) есте сақтау мен қайталау (репродукция). 

2.Тҥсіну Оқу материалын бір формадан екінші формаға, бір белгі жҥйесінен басқа жҥйеге 

тҥрлендіру (интерпретация), ауыстыру, оқу мәліметін ӛздігінше игеру, салдары мен 

нәтижелерінің қандай болатындығы туралы алдын-ала болжау, жорамалдау. 

Мысалы, сӛздерді формулаға тҥсіру немесе схема, кесте тҥрінде кӛрсету, ӛз сӛзімен 

тҥсіндіріп беру, қысқаша сипаттау. 

3.Қолдану Оқу материалын жаңа жағдайлар мен ситуацияларда қолдану. 

Мәселен, ережелерді, формулаларды, тҥсініктерді, заңдарды, теорияларды, қағидаларды 

қолдана отырып қандай да бір проблеманы шешу. 

4.Талдау 

(анализ) 

Оқу материалын қҧрамдас бӛліктерге жіктеп, олардың арасындағы байланыстарды 

анықтау, бҥтіннің қалайша қҧралатындығын тҥсіну және тҥсіндіре білу. 

5.Синтез Оқу материалын пайдалана отырып, шығармашылық тҧрғыдан жаңа мазмҧн қҧрастыру. 

Мәселен, баяндама немесе эссе жазу, жоспар немесе схема қҧрастыру. 

6.Бағалау Оқу материалының маңызын бағалау: салыстыру және айырмашылықтарын айқындау, 

дәлелдеу арқылы шешім қабылдау. 

Мҧнда тҧжырымдар нақты талаптар (критерийлер) тҧрғысынан болуы керек. Бҧл 

критерийлер ҥйренушінің ӛмірлік тәжірибесі мен ҧстанған кӛзқарастарына негізделетін 

немесе ҧстаздың ҧсынысынан туындайтын болуы керек. 

Бағалау алдыңғы деңгейлердің нәтижелеріне жету мҥмкіндігін береді. 

 

Когнитивтік (танымдық) салаға оқу бағдарламалары, оқулықтар, ҧстаздардың кҥнделікті практикасында 

келтірілетін мақсаттар кіреді. Мҧндағы мақсаттар игерілген оқу материалын есте сақтау мен оны қайта 

келтіруден басталып, оларды ӛздігінше тҥсініп, солардың негізінде жаңа білім қҧрастырады (идеялар, әдістер, 

тәсілдер, әрекеттер, т.б.), сол арқылы қандай да болмасын проблемаларды шешуді қарастырады. 
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Когнитивтік мақсаттар сабақ барысындағы ҥйренушілердің әрекеттері ретінде келтіріледі, сол себепті де 

оларды педагогикалық диагностикада қолданған тиімді [2, 115-116 б] 

Химия пәнінде берілетін тапсырмалар мен сҧрақтардың деңгейіне кӛп кӛңіл бӛлу керек. Кӛп жағдайда 

сабақтар оқулық ауқымында ӛтеді. Сҧрақтар мен тапсырмалар «Оқулық не дейді? Оқулықта не жазылған? 

Оқулықты білесіңбе?» деген сыңайда беріледі. Оқушылар да оқулық бойынша жҧмыс жасайды, оқулықты 

қайталайды, жатқа айтады («Білу») немесе ондағы материалды ӛз сӛзімен жеткізеді («Тҥсіну»). Ал оқулықтағы 

материалды, деректерді тҥрлендіру, ӛзгерту, дамыту, тереңдету, олардың негізінде жаңа ақпарат қҧрастыру 

тапсырмалары аз орындалады . 

«Білу». Бҧл категория химия пәнінде мәліметтерді қайталау немесе тану арқылы есте қалай сақтайтынын 

тексеруге бағытталған, мағлҧмат пен деректерді еске тҥсіреді. Қолданылған терминдерді (атом, молекула, 

элемент); нақты фактілерді (сутегінің таңбасы Н2); негізгі ҧғымдарды (элементтердің таңбасы, массасы, 

қасиеті); ережелерді, қағидаларды (реакция типтері (қосылу, айырылу, орын басу, орыналмасу), жылу 

эффектілері) біледі. 

«Тҥсіну». Таным мен ойлаудың орта деңгейі болып саналады. Оқушылардың химия пәнін қалай 

тҥсінетінін, сипаттай алатынын және бекіту жолымен фактілермен идеяларды қалай тҥсінетіндігін 

кӛрсету.Тапсырманы қалай орындау керектігін талдайды. 

Мысалы: Оқушылар химиялық байланыстың не екенін, химиялық байланыстардың бір бірінен 

айырмашылығы неде екенін және оларды қалай ажыратуға болатынын ӛз тҥсініктерімен жауап береді. Сол 

жауаптары бойынша оқушының қаншалықты білімді меңгергенін білуге болады. 

«Қолдану». Таным мен ойлаудың орта деңгейі. Оқушылар химиядағы жаңа білімдерді, әдістерді және 

ережелерді тҥрлі нҧсқауда пайдалану. Химиялық терминдерді, формулаларды пайдаланып тапсырмаларды 

орындау. Оқушылардың меңгерген білімдерінің деңгейі берілген тапсырманы ӛздері жасап, шығарып 

кӛретіндей болады. 

«Талдау». Таным мен ойлаудың жоғарғы деңгейі. Химиялық теориялар мен анықтамаларды жіктей алу, 

қорытынды жасау және дәлелдерді анықтау. Қалай жасағанын талдап, қателерін тҥзейді. 

Мысалы: Оқушылар бейорганикалық химияның кластарын ажыратып, олардың қасиеттерін жетік 

меңгеріп, оларды талдай алады. 

«Жинақтау». Таным мен ойлудың жоғарғы деңгейі. Оқушылар оқулықтан тыс ақпараттарды жинақтап, 

оқулықтағы мәліметтермен байланыстыра алады. Берілген тақырып бойынша эссе жазып, шығармашылық 

жҧмыстар жасайды, есептер шығарады және т.б. нәтижелер кӛрсетеді. 

«Бағалау» таным мен ойлаудың жоғарғы деңгейі. Пікірмен таныстырып, оны дәлелдейді. Ақпарат 

бойынша қорытынды жасап және жҧмыс сапасын бағалайды. Оқу нәтижелеріне қол жеткізеді. Химияға деген 

қызығушылығы ҧлғайып, жетістіктерге жетеді. 

Блум таксономиясы бойынша қҧрастырылған тапсырмалар жҥйесі мен оқытудың жаңа әдіс – тәсілдерін 

бірлікте пайдалану, оқушылардың теориялық білімдерін тереңдетіп, пәнге қызығушылықтарын арттырып, 

химиялық тілді саналы меңгеруіне, алған білімдерін кез – келген жағдаятта пайдалана білу мҥмкіндігін 

жоғарлатуға болатындығын кӛрсетіп отыр. 
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Ғылыми жетекшісі  п.ғ.к., доцент Альмуратова Қ.К. 

 

 

БІРЛЕСКЕН ТОПТЫҚ ЖҦМЫСТЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Убайдулаева Н.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі уақыттағы жаңа педагогика ғылымындағы мәселенің бірі – студенттердің пәнге деген 

қызығушылығын арттыру болып табылады. Жаңа технологияның әдіс-тәсілдері студенттердің білімін 

толықтыруға кӛмектеседі. Осыған орай озық тәжірибе, жаңа технологияның тиімді әдістерін таңдап алып, 

оларды ҥйлесімді, тиімді және шығармашылықпен пайдалану – ҧстаз шеберлігінің белгісі. 

2018 жылдың қаңтар-ақпан айларында жҥргізілген педагог қызметкерлердің біліктілігін арттырудың 

деңгейлі бағдарламасының негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын «ЖОО бітіруші курс 

студенттеріне қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы бойынша тренерлерді оқыту» курсында мен де ӛзімнің 

ҧстаздық шеберлігімді арттыруға мҥкіндік алдым. Оқу барысында кӛп нәрсені ҥйрендім. Топта жҧмыс жасау 

ынтымақтастық ахуалын қалыптасып, студенттермен ӛзара пікір алмасуға, ӛз-ӛзімді реттеуге ҥйрендім. 

Бағдарламаның негізгі мақсатына педагог қызметкерлеріне студенттердің шығармашылық, зерттеу, сын 

тҧрғысынан ойлау, логикалық ойлау және мәселелерді шешу дағдыларын дамытуға кӛмектесетін 

педагогикалық әдіс-тәсілдерді меңгерту жатады. 

http://engime.org/oushilardi-shifarmashili-abiletin-damituda-microsoft-power-poi.html
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Ал оқытудың негізгі міндеттері оқыту ҥдерісін жоспарлау және студенттерді оқу ҥдерісіне тарту болып 

табылады. 

Қарастырылған модульдардың ішінде бірлескен топтық жҧмысқа тоқталатын болсам, ынтымақтастық 

оқу – ӛзара іс-әрекет жасау философиясы, ал бірлескен оқу соңғы нәтижеге немесе мақсатқа жетуге ықпал етуге 

бағытталған ӛзара әрекеттің қҧрылымы болып табылады. Ынтымақтастық оқу сыныпта пайдаланатын әдіс қана 

емес, жеке философия болып табылады. Адамдар топтарға бірлескен барлық жағдайларда топтың жекелеген 

мҥшелерінің қабілеті мен іске қосқан ҥлесі қҧрметтеліп, атап кӛрсетілетін,адамдардың жҧмыс істеудің басқа 

тәсілі орын алады. Топтың жҧмысы тиімді болуы ҥшін билік пен топ пен жауапкершілік топ мҥшелерінің 

арасында бӛлінеді. Ынтымақтастық оқудың негізгі аспектісі топ мҥшелерінің ынтымақтастығы арқылы бітімге, 

келісімге қол жеткізуіне негізделген [1]. 

Топтағы бірлескен жҧмыстың нәтижесінде студенттер арасында әлеуметтік ӛзара қарым-қатынасты 

ортанып, тиімді араласу және проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға мҥмкіндік туады. Бҧл, ӛз кезегінде 

суденттерді ӛздерінің оқуларына белсенді қатысуға итермелейді. Студенттерді алынған ақпаратты ойластыруға 

және талқылауға, ӛзгелердің пікірлерін тҥсінуге немесе теріске шығаруға ынталандырған жағдайда топтық 

жҧмыс тиімді болады.  

Мен 1 курстар студенттерімен жҥргізген сабақтарымда студенттердің бірлескен топтық жҧмыстарын 

ҧйымдастыру ҥшін және топтық жҧмыста  студенттердің жҧмыла әрекет етуіне қолайлы орта қҧру ҥшін оқу 

топтарын тақырыпқа сәйкес «қышқылдар» мен «негіздер», «айдау» және «ректификация», «бензин» және 

«керосин», «кҥкірт» және «фтор» т.б. атаулармен 8-12 адамнан тҧратын екі шағын топқа біріктіру тәсілдерін 

жҥргіздім.  Бір топқа тек оқу ҥлгерімі жақсы студенттердің жиналуы байқалған жағдайда студенттердің жеке 

мҥмкіндіктері мен ерекшеліктерін оларға білдірмей есепке ала отырып аздап реттеп отырдым. Бірінші кҥннен-

ақ топқа біріктіруді студенттер жақсы қабылдады. Сабақ барысында олардың ынтымақтастық сезімдерінің 

нығайа тҥскенін байқадым. 

БЗХТ-1 тобында жҥргізген дәріс сабағында «Галереяға саяхат» әдісін пайдаландым. Бҧл әдістің 

нәтижесінде қорытынды жҧмыс немесе ӛнімді ҧсыну арқылы әр топқа ӛз жҧмысын ҧсынып, идеяларын қорғау, 

ерекше идеялар ҧсыну мҥмкіндігі туды. Мен берген теориялық материалдан басқа ӛз бетінше біраз 

мәліметтермен толықтырып іздену жҧмыстарын жҥргізгені мені қатты толғандырды. 

 

      
«Хлор» және «Фтор» топтарының мүшелері «Галереяға саяхат» әдісі бойынша презентацияларын 

дайындау және баяндау үстінде 

 

Топтық жҧмысқа студенттердің барлығы қатысып отырды. Кім қандай сҧрақты қарастырып 

тҥсіндіретіндігі, жазатындығы ҧйымдасқан тҥрде ӛзара бӛлініп алынды. Ақпаратпен тиянақты жҧмыс жасалды. 

Әр топ ӛзінің жҧмысын баяндау барысында барлық студенттер кезекпен сӛз сӛйлеп, ҧсынылған тақырып 

туралы ӛз ойларын жете тҥсіндіре білді. «Галереяға саяхат» аяқталған соң, топтар жҧмыстарға шолу жасап, 

қарсыластарының пікірін талқылап, сҧрақтарға жауап берді және қорытынды жасады. Жҧмысқа терең 

сараптама жасау арқылы студенттердің білімдерінің, тҥсініктерінің кеңейгендігі байқалды. 

Сабақтың бастапқы кезеңінің ӛзінде-ақ қарастырылғалы тҧрған тақырып туралы студент не білетіндігін, 

не айта алатындығын анықтаудан бастадым. Ол ҥшін ӛз сабақтарымда ойды қозғау,  ояту,  миға әсер ету 

стратегияларын жҥзеге асырдым. Осы кезеңде «Топтарға біріктіру», «Тҥртіп алу», «Ойлану», «Жҧпта 

талқылау», «Миға шабуыл», «Галереяға саяхат» т.б. әдістерді (стратегияларды) бірлескен топтарда қолдандым. 

Студенттер ӛз білетінін естеріне тҥсіріп, қағазға жазды, кӛршілерімен бӛлісіп, топтарында талқылады. Соның 

нәтижесінде студенттердің айту, бӛлісу, ортаға салу арқылы ойлары ашылып, шыңдалғанын байқадым. 

 Осылайша шыңдалған ойлауға бірте-бірте қадам жасала бастады. Студенттер осы кезеңде жаңа білім жайлы 

ақпарат жинап, оны алдыңғы біліммен ҧштастыра алды. Бірлескен топтық жҧмыстардың нәтижесінде олардың 

ӛз бетімен жҧмыс жасап, белсенділік кӛрсетуіне жағдай жасалды деп ойлаймын.  

Мҧнай-газ ісі мамандығының студенттерімен жҥргізілген зертханалық сабақта топтық жҧмыс барысында 

«Қышқылдар» және «Негіздер» тобының студенттері әдістемелік нҧсқауға сәйкес тәжірибелерді ҧқыпты, 

белсенді, нәтижелі жҥргізуге ҧмтылғандығы байқалды. Ӛйткені «бәріміз біріміз ҥшін және біріміз бәріміз ҥшін» 

деген ҧран бойынша осы сабақты кері бағалауға қойлатын талаптар алдын-ала айтылған болатын. 
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«Қышқылдар» және «Негіздер» тобының мүшелері  зертханалық жұмыс жасауда 

 

Тәжірибе барысында топпен жҧмысты жарыс деп тҥсінген студенттер екінші топтан қалып қоймау ҥшін 

бірлесе отырып, бірін-бірі қолдап, айтқан пікірлерін толықтыра отырып бірлескен жҧмыстың тиімділігін 

кӛрсетті. Осыдан келіп, студенттер топпен ортақ жҧмыс жасағанда ӛздерінің басқа да мҥмкіндіктерін 

кӛрсететіп, сабақ соңындағы кері байланыста топпен жҧмыс қызықты болғанын айта келе, келесі сабақта да 

топтық жҧмыс жҥргізілсе деген тілектерін айтты. Сабақтың қаншалықты деңгейде ӛтілгенін кері байланыс 

арқылы байқау келесі сабақты жақсартуға мҥмкіндік берді. 

Қолданылыған әдебиеттер 

1. Ҥлестірме материалдар. Бірінші апта. Бірінгі «Бетпе-бет» кезеңі. Қазақстан Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасының негізінде әзірленген педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы. 

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҦ. Астана, 2016. 6-15 б. 

2. ҚР педагогикалық қызметкерлер БАД бағдарламасы бойынша Н.А. Убайдулаеваның портфолиосы. 

ПШО, Астана, 2018. 

3. А.Ж.Егізбаев. «5 әдістен» - «50 әдіске». Шымкент қ. ПШО филиалы, 2017. 

 

 

ОТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Утениязова Т.Д. 

Ақмола облысы, №9 Агротехникалық колледж 

 

Ғасырлар тоғысында Қазақстанның білім беру жҥйесі және педагогикалық ғылымның дамуы әлемдік 

білім кеңістігінде болып жатқан ӛзгерістерге сәйкес кіріктіріле отырылып қарқынды дамыды. 

Еліміздегі экономикалық тҧрақтылық, ҧлттық білім беру жҥйесінің әлемдік білім беру кеңістігіне 

кіріктірілуі, білім беру саласындағы жҥйелі ӛзгерістер, әлемдік деңгейдегі болып жатқан жаңашыл 

бастамаларға сәйкес Қазақстанда іргелі реформалар іске асырылды. Білім беру жҥйесінде болып жатқан 

реформалардың міндеттері – әр азаматты жаңа нарықтық жағдайларға және сол қоғамда ӛмір сҥре білуге 

бейімдеу негізгі қажеттілік болып табылды: 

Нарықтық қатынастарға және әлемдік білім жҥйесіне кіріктіруге байланысты білім беру 

жҥйесініңқҧрылымыбҥгінгі әлемдік стандарттарға сай қайта қҧрылып, жаңа тҧрғыдан модерндеу. 

Экономикалық және қоғамдық қатынастардың жаңа тҧрпатына, саяси-мәдени, адамгершілік 

қҧндылықтар негізіндегі  қҧрылымдарды қайта қҧру.  

Ҧлттық білім жҥйесін әлемдік білім кеңістігімен кіріктіруге байланысты Халықаралық білім 

стандарттардыенгізу.  

Патриоттық тәрбие мемлекеттік білім беру мекемелеріне міндеттелген. Дейтҧрғанмен де білім беру 

мекемелерінде қазақстандық, қоғамдық және мәдени шындықтарға негізделген және қазақстандықтардың 

менталитетіне бағытталған дҥниетаным мәдениеті жӛніндегі сапалы, ӛз тиімділігін дәлелдейтін ақпараттық-

дидактикалық материалдардың жеткіліксіздігін атап ӛтуге болады; білім беру жҥйесінде демократиялық 

патриоттық дҥниетанымның мақсатты қалыптасуы бойынша әлеуметтік технологияларды қолдана білетін кадр 

әлеуеттік мамандардың жеткіліксіздігі; қоғамдық сипаттағы ғылыми-зерттеу ҧйымдарының қоғамның 

гуманитарлық дамуы жӛніндегі әлеуметтік технологияларды әзірлеу жӛніндегі жеткілікті тәжірибелерге 

иееместігін ескеру қажет. 

Бағдарламаның сәтті іске асуы қазақстандық қоғамда қалыптасқан мына жағдайларға байланысты: 

а) кӛпшілік қазақстандықтардың санасына тҥбегейлі еніп қалған интернационализмге: 

б) этникалық шығу тегі жағынан кӛпшілік қазақстандықтардың басым менталитеті екендігіне; 

в) жаңалықтарға қатынасы жағынан батылдығы, оған тарихи куә ретіндегі гемендік алғаннан кейінгі 

Қазақстанда сәтті жҥргізілген кономикалық реформаларды жатқызуға болады; 
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г)  егемендік жылдары Қазақстанда орнаған және бекіген азаматтық бейбітшілік пен ҧлтаралық 

келісімге; 

д)  елдің тез экономикалық ӛрлеуі болашаққа сеніммен қарауға себепші болған кӛпшілік тҧрғын халық 

ҥшін кедейшілік қаупін жоюдың кепілі ретінде-. 

Бағдарламаны іске асыру барысы басқаруға ыңғайлы және мақсатқа бейім болуға тиіс. Осы 

бағдарламаның іске асуына жауапты мемлекеттік орган бағдарламаны іске асырудың тиімді тетіктері, қажетті 

ӛкілеттікке, қаржы және адам ресурстарына ие болған жағдайда ғана қол жеткізуге болады. 

Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері – ҧлттық бірлік. Қазақстандық қоғамдың формацияның және 

қҧндылықтар мен басымдылықтардың ауысуын бастан кешіріп, қазақстандықтардың менталитетінің ӛзгеруі 

жҥріп жатыр. Бҧл жағдайда ҧлттық идеялар қоғамның рухани тірегі бола  алады, ҧлттық идеяда шоғырланған 

мәдени-тарихи мҧра, бірыңғай ҧлтты қҧру (жалпы ҧлтқа деген жауапкершілік сезімін қҧру) ҥрдісіне 

қайырымды тҥрде әсерін тигізеді. 

Аталымшы бағдарламаны  іске асыратын ӛкілетті органдар, азаматтық сананың қҧрылуына, қоғамның 

тарихи естеліктерін сақтау мен байытуға мҥмкіндік туғызатын қазақстандық патриотизмге бағыталған. Негізгі 

мақсаты – мақсатты топтарда саналы азматтық ынтымақтастықтық сезімнің, тҧлға аралық тҥсіністіктің, ―Бҧл – 

Біз! Бҧл- Біздікі!‖ отандастық сезімнің қалыптасуына мҥмкіндік туғызатын ҧйымдасқан алғы шарттар мен іс-

шаралар жҥйесін қҧру. 

Мемлекеттік мейрамдар жалпы халықтық ретінде, бар кӛңілмен салтанаттарға қатысқан кӛптеген 

адамдарда  ауыз біршілік, топтастырылған тҥрде келісу сезімдері туады. Бҧл сезімдер жалғыздық, ҥрей мен 

қорғансыздыққа қарсы рухани кӛтерілу туғызады. Рухани кӛтеріліс туғызатын оқиғалар біртіндеп қасиетті 

мәнге ие болады. Мемлекеттік мейрамдарды ӛткізудің әр тҥрлілігі адамдар арасындағы бірлікті, азамат пен 

мемлекет арасындағы тҥсінісушілікті  нығайтуға мҥмкіндік туғызады. 

Ӛткізілген мейрамдардың әлеуметтік нәтижелігін кӛтеру ҥшін міндетті тҥрде мемлекеттік мейрамдарды 

ӛткізудің тҥрлі сценарийлерін әзірлеу керек: Республика кҥні, Тәуелсіздік кҥні, Конститутция кҥні, Қазақстан 

халықтарының бірлігі кҥні және тағы басқалары. 

Біз, патриоттық тәрбие, патриотизм, патриоттық қҧндылықтарды теориялық тҧрғыда зерделей келе және 

патриотизмнің бҥгінгі кҥн тҧрғысынан зертттелуі жайына жан–жақты тоқталу барысында патриоттық 

тәрбиенің тҧжырымдамалық негізін айқындаудың қажеттілігі туындап отырғанын кӛрдік. 

Еліміздің алдыңғы қатарлы 50 елдер қатарынан кӛрінуде Қазақстандық патриотизмнің алар орны ерекше. 

Қоғам талабының сҧранысын негізге ала отырып, біз ―Қазақстан Республикасы мектеп оқушыларына 

патриоттық тәрбие берудің тҧжырымдамасын‖ дайындап, соның негізінде оқу тәрбие процесінде патриоттық 

тәрбие беру кӛзделді. 

Тҧжырымдаманың мақсаты: Жаңа әлеуметтік даму жағдайында мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие 

дамытудың жҥйесін айқындай отырып, ҧлтаралық мәдениетті, еліміздің бейбітшілігі мен егемендігін сақтауға, 

экономикасын дамытуға ҥлес  қосатын тҧлғаны қалыптастыру. 

Тәрбиенің мақсаттылығы, тәрбиенің ӛмірмен байланысы, оқушының жас және дара ерекшелігі, талап 

қою арқылы дамыту, тәрбиенің жҥйелілігі, бірізділігі және ҥздіксіздігі, тҧлғаны ҧжым арқылы тәрбиелеу, 

мектеп, отбасы және әлеуметтік ортаның бірлігін негізге ала отырып патриоттық тәрбие берудің негізгі 

принциптерін іске асыру: 

Қазақстан Республикасы тҧтастығы мен бірлігін нығайту; 

тәрбие барысында тҧрғындардың ерекшеліктерін есепке алу (мектепке дейінгі, бастауыш мектеп, 

жеткіншектер, жоғары сынып оқушылары, студентер, қызметкерлер, т.б.); 

ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасқан халықтар достығы; 

жҥйелі-ҧйымдастыру тҧрғысынан мектеп, ата-ана және  әлеуметтік ортаны бір-бірімен сабақтастыра 

отырып, мақсатты тҥрде  Мектеп білім алушыларына  патриоттық тәрбие беруді ҧйымдастыру; 

мектеп білім алушыларының жас және дара ерекшеліктерін ескере отырып, патриоттық тәрбие берудің 

формалары және әдістерін нақты пайдалана білу; 

аймақтық ерекшеліктерді ескеру ҧстанымы, туған елге, жерге, ауылға, қалаға, т.б. сҥйіспеншілігі арқылы, 

ҧлттық және Қазақстандық, әлемдік патриотизмді қалыптастыру; 

кешенді тҧрғыда ықпал ету ҧстанымы, ҧлттық, болашаққа жалғасқан патриоттық, әлеуметтік  

қҧндылықтарды, тәжірибелерді жҥйелі тҥрде пайдалану; 

белсенділік ҧстанымы, Қазақстан Республикасының ҧстап отырған бағытына сәйкес, мектеп білім 

алушыларының   патриоттық  кӛзқарастарын қалыптастыру. 

Жоғарыдағы ҧстанымдар бір-бірімен ӛзара байланыста, бірлікте іске асырылады. Жалпы патриоттық 

тәрбие берудің алғашқы негізі отбасында басталып, мектепке дейінгі мекемелер, бастауыш мектеп, орта мектеп, 

қоғамдық-әлеуметтік орта, мҧғалімдер мен тәрбиешілер, әртҥрлі қоғамдық ҧйымдар, мектептен тыс 

мекемелерде жалғасын табады. 

Қазақстан Республикасы жаңа әлеуметтік даму жағдайында мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие 

берудің тҧжырымдамалық негізін айқындағанда патриоттық тәрбиелігі қатынастар жҥйесі тҧрғысынан, 

тҧлғаның мемлекетке қатынасы; халыққа қатынасы; патриот ретінде тҧлғаның ӛзіне қатынасы тҧрғысынан  

қарастыруды қажет етеді. 

Патриот-азамат тҧлғаның ҥлгісін  қалыптастыруда тӛмендегі кӛрсеткіштерді негізге алдық: 
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Қазақстан Республикасының  рәміздерін және атрибуттарын білу және оған деген қызығушылығы, 

қҧрметі; 

Мемлекеттік тілді және  тарихи-мәдени дәстҥрлерін білу және оған қызығушылығын, қҧрметін 

қалыптастыру; 

Қазақстан Республикасын мекендейтін халықтардың менталитетінің негізгі ерекшелігі мен әр ҧлтқа тән 

қҧндылықтарды білуі; 

патриотизмнің кӛрініс беруі; 

ӛз міндетін және қҧқықтарын білуі; 

патриоттық сезім кӛріністерінің принциптері мен механизмдерін білуі; 

мемлекеттік және қоғамдық идеяларға қызығушылық танытуы; 

патриотизмнің кӛрініс беру формаларына баға беруі; 

тҧлғалық кӛзқарасын еркін білдіру; 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Халық ӛлеңдері туралы жалпылама сӛз болғанда кейбір зерттеушілер отбасы әдет-ғҧрып ӛлеңдерінде 

лирикалық элементтердің бар екендігін ескертеді, алайда оларды іштей жіктемейді. Ал тҧрмыс-салт лирикасы 

деген ҧғымның қажет екені даусыз. Ӛйткені, әдет-ғҧрып, салт-сана, кәде-жоралар негізінде, соның әсерінен 

пайда болған тҧрмыс-салт лирикасы әдет-ғҧрып, салт-санамен қалай болғанда да байланысты әрі олардың ӛмір 

сҥру ерекшеліктері де сол тҥсініктермен қарайлас. 

Ҧлттың ерекшелігін, бірегейлігін танытатын оның ғасырлар бойы қоғам, тҧрмыс қажеттіліген туған әдет-

ғҧрыптары және дәстҥрлері болып табылады. Осы дәстҥрлер ҧлы даланың тҥрлі қағидаларын, сенімін, кӛңілін, 

санасын білдіре отырып, жазылмаған заңнамалардың жинағына айналып, ғасырдан ғасырға орындалып келді. 

Дәстҥрді орындау турасында, халықтың қуанышты немесе қайғылы сезімін, діни нанымдарынан молынан хабар 

беретін тҧрмыс-салт жырларымен қоса орындалған. Сондықтан бҧл екі ҧғым бірінсіз бірі ӛмір сҥре алмайды. 

Мысалы, беташар дәстҥрін беташар жырынсыз орындау, тіпті елестетудің ӛзі қиын. Әдет-ғҧрыптар қоғамдық 

қажеттіліктен туатын, халықтың рухани байлығының орасан зор қазынасы. Ал, оларда бір кездері туып, дамып, 

жоғалады. Сол сияқты, қазіргі қазақ қоғамындағы тҧрмыс-салт жырлары мен олармен байланысты жҥзеге 

асырылатын дәстҥрлердің жай-кҥйі қандай деген заңды сҧрақ туады. 

Профессор Н.Сәрсенбаевтің пайымдауынша ҧлттық ерекшелікті танытатын маңызды ҥш фактор бар: 

ҧлттық сезім, ҧлттық дәстҥр, ҧлттық мінез. Ендеше ҧлттық дәстҥр мен оларда жырланатын салт жырларын 

зерттеу тек этнограф ғалымдардың ісі емес, әрине фольклортанушылардың да еншісінде екені талассыз. 

Егер, біз баяғы замандарға кӛз жҥгіртіп, ой салатын болсақ, осынау кең даланың билігін, саясатын, тәлімі 

мен тәрбиесін, дінін, тілін, ҧстанымдарын жинақтап келгенде осы функциялардың барлығын дәстҥрлер 

атқарған болған. Ендеше, бҥгінгі таңда осы дәстҥрлер мен тҧрмыстық жырлар қаншалықты дамыды немесе 

қайта жаңғырды, не болмаса жойылу процесін саралап кӛрелік.  

Ғалым Д.Ысқақовтың халықтық дәстҥр мен оның салт жырларымен ҥндестігі, қоғамдық орны, пайда 

болуы туралы ғылыми пайымдарын ескердік. Ерте заманнан бастап халық жеке адам мен қоғам ӛміріндегі әрбір 

елеулі оқиғаларды есте қалдыру ҥшін ерекше атап ӛтуге дағдыланған. Осыған байланысты тҥрлі салт-жоралар 

мен әдет-ғҧрыптар орындалатын болған. Осындай жерлерде айтылатын ӛлеңдер салт ӛлеңдері деп аталынады. 

Ауыз әдебиетінің ең кӛне тҥрі және халық тҧрмысын кеңінен қамтып, ел арасына кӛп тараған тҥрі – салт 

ӛлеңдері. Салт ӛлеңдерінің болуы тікелей тҥрлі әдет-ғҧрыптар мен салт-жоралардың орындалуына байланысты. 

Әрбір нәрсенің дҥниеге келуі белгілі бір қажеттіліктен, себептіліктен болады. Қажеттілік екі тҥрлі: бірі – 

материалдық, екіншісі – рухани. Адамдардың ӛмір сҥруі ҥшін ең алдымен, материалдық қажеттілік: тамақ, 

киім, ҥй керек. Адамзат ӛмірі тек қана материалдық игіліктермен ғана шектеліп қоймайды, сонымен қатар 
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рухани қажеттілікті де керек етеді. Рухани қажеттілік әртҥрлі: саясат, ғылым, ӛнер т.б. Адамдар арасындағы 

қатынас тҥрлері аса маңызды қоғамдық қажеттілік ретінде пайда болды. Тҥрлі әдет-ғҧрыптар да қоғам 

дамуының алғашқы кездерінде қоғам мҥшелері арасындағы қатынастың негізгі тҥрі боп ӛмірге келді. 

Халық қоғам ӛміріндегі елеулі оқиғаларды белгілі бір тәртіппен, жҥйемен атап ӛту барысында әртҥрлі 

салттар, әдет-ғҧрыптар шыққан. Қоғам ӛмірінде әрдайым пайдалы, ыңғайлы дағдыларды қажетсіну болып 

тҧрады. Бҧл қажеттілік жеке адамдар ӛміріндегі жақсы әдет-дағдылармен толықтырылып отырған. Осындай 

процестердің нәтижесінде біртҧтас халықтық  әдет-ғҧрыптар қалыптасты. Әдет-ғҧрыптардың қалыптасуында 

халықтың ой санасының дәрежесіне қоса тҥрлі діни наным-сенімдердің  ықпалы кҥшті болды. Тіпті, кейбір 

әдет– ғҧрыптардың шығуына тікелей діни әсерлердің басым болғандығын да айта кету керек [4]. 

Қазіргі тәуелсіз Қазақстан ҧлттық қайта жаңғыруды бастан ӛткеріп жатыр. Ӛз халқының тарихына, 

ҧлттық мәдениетіне, этностық қалыптасуының бастапқы арналарына деген кҥн санап ӛсіп келе жатыр. Бҧл 

кезең зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша, посткеңестік кеңістіктегі барлық халықтарда қайта туған жаңа 

ҧлттық қайта жаңғыру кезеңі деп аталады. Бҧл кезеңнен, әрине қазақ халқы да тысқары қалмады. Ӛйткені ХХ 

ғасыр - мәдени дәстҥрлерді саналы тҥрде жою және аластату ғасыры болды. Кеңестік жетпіс жылдықта 

Қазақстанда дәстҥрлермен ескіліктің сарқыншақтары деп кҥрес жҥргізілді. Алайда ешқандай саяси, қоғамдық 

процестер қазақ этносының ҧлттық даралығын, бірегейлігін жоя алмады. Осыған байланысты халқымыздың 

ӛзінің ҧлттық тарихына, мәдениетіне, дәстҥріне, діні мен тіліне салиқалы және саналы қайта бҧрылу қазіргі 

қоғамдағы кӛптеген тҥйіткілді мәселелерді шешетіні анық, атап айтқанда неке қҧру, ажырасу, некелердің саны 

мен олардағы сәбилердің дҥниеге келуі, демографиялық жағдай, толық емес отбасыларында балаларды 

тәрбиелеу т.б. Сондықтанда қазіргі қазақ қоғамындағы мәдени дәстҥрлерді ғылыми және қоғамдық қатынаста 

зерттеу ӛзектілігінің маңыздылығына ешқандай кҥмән келтірілмейді. 

Зерттеуіміздің жалғасы қазақ халқының тҧрмыс-салт жырларындағы қазақ дәстҥрлерінің қазіргі 

кезеңдегі кӛрінісі. Мақсатымызға жету ҥшін, тарихи этнографиялық, әлеуметтік, психологиялық және 

фольлорлық зерттеу жҧмыстарын кешенді талдау жҥргізу арқылы жҥзеге асыруды жӛн санадық. Осы тҧрғыда 

қазақ дәстҥрлерін қазіргі таңда жаңа кӛз қараспен этнографиялық тарихи зерттеулердің ішіндегі ерекше орын 

алатын еңбек ол қазақ ғалымы Х.А.Арғынбаевтың Қазақ халқындағы семья мен неке атты докторлық 

диссертациясы [4]. Бҧл докторлық диссертация қазақ отбасылық ғҧрпының тарихи қалыптасуы мен дамуына 

арналған. Онда автор қазақтардың тҥрлі тарихи кезеңдерінде отбасы және некенің дамуына жан-жақты және 

терең этнографиялық талдау жасайды. Әсіресе, ол некелесудің, ҥйленудің және отбасылық ғҧрыптар 

формаларына қатысты болады. Осылайша, некелесу ҥшін бірнеше белгілі бір экзогамдық, әлеуметтік, таптық, 

ҧлттық, және діни нормалармен байланысты ғҧрыптар мен шарттарды сақтау қажет болды. Экзогамдық норма 

қазақтарда негізінен жеті атамен шектеледі. Бҧл дәстҥрлі норманы қазақтар бҥгінгі кҥнде де берік ҧстанады. 

Себебі бҧл норманың басты функциясы физикалық және психологиялық сау ҧрпақты дҥниеге әкелуді реттеу. 

Сонымен қатар некелік одақтасу кезеңінде екі жақтың әлеуметтік жағдайы да қазақтарда маңызды фактор 

болғанын атап кету керек. Қазіргі таңдағы кӛз қараспен қарағанда, некелесудегі әлеуметтік-экономикалық 

фактор ҥлкен роль атқарады. Қазақ даналығы айтқандай тең теңімен, тезек қабымен деген қағида бҧл жерде 

орынды болады. Кӛптеген отбасылық жҧптардың ажырасуының басты себептерінің бірі - екі жҧптың 

әлеуметтік және материалдық экономикалық жағдайының екі тҥрлі дәрежеде болуы. Кҥйеу жігіт пен 

қалыңдықтың әлеуметтік экономикалық теңдігі (білім деңгейі, әлеуметтік ортасының ҧқсастығы, табыстың 

деңгейі) психологиялық теңдікті қамтамасыз етеді. Тҧтасымен алғанда, қазақ халқынның қазіргі отбасылық 

тҧрмысы, ғалымның пікірінше, ӛзіне ғасырлар бойына бізге жеткен халықтың дәстҥрі мен тәжірибесін сіңіре 

отырып, тӛңкеріске дейінгі сақталған дәстҥрлерден бірқатар ӛзгеше. Ол қазақ ҧлтының әлеуметтік, 

экономикалық, қоғамдық саяси, мәдени ӛмірінің ӛзгерістерінен нақты кӛрініс береді. Казақ жігіттері мен 

қыздарының психологиясы және олардың қатынасы ӛзгерді. Кӛптеген қазақ дәстҥрлерінің, әдет-ғҧрыптарының, 

салттардың, жоралардың элементтері трансформацияланды және қарапайым ҥлгісіне кӛшті, ал кейбіреулері 

тіпті жойылып та кетті. Қазақ отбасы мҥшелерінің ӛзара қарым қатынасында тҥбегейлі ӛзгерістер пайда 

болғанын ғалым әділ ескерген. Келіннің кҥйеуіне, оның ата-анасына және туыстарына деген тәуелді жағдайы, 

отбасында ӛзін ҧстау қағидаларының ӛзі толықтай еңсерілген [4, 114]. Қайын ата және әсіресе қайын ене ҥй 

шаруасын жҥргізуде, балаларды тәрбиелеуде қолдан келгенше кӛмек кӛрсетеді, сӛйтіп келіннің ӛз алдына 

дамуына және қызметтік ӛсуіне қалыпты жағдай туғызады. Заманауи қазақ отбасындағы ері мен зайыбының 

ӛзара қарым-қатынасы негізінен, ӛзара сҥйіспеншілікке, сыйластыққа, бір-біріне кӛмек жасап, қолдау кӛрсетуге 

сҥйенеді. Некелесудің негізгі шарты - жастардың еріктілігі, ӛзара сезімі, ӛз бетінше шешім қабылдауы. Қазіргі 

қазақ отбасыларында дәстҥрлі салттардан осы кҥнге дейін сақталып келе жатқандары, қҧдалық жасау, сӛз 

байласу, жасау қарау, шашу, отқа май қҧю, кҥйеу жігітке тӛс ҧсыну, ал қҧдаларға жамбас ҧсыну, тҧрмыс-салт 

жырларын орындау, киіт кигізу, қҧйрық-бауыр асату, кӛрімдік беру, арқан тарту, беташар жасау, бата беру, ақ 

жаю және т.б. Қалың мал беру, тоқал алу, әмеңгерлік салттары бҥгінгі кҥнде жойылған немесе басқа формаға 

ауысқан деуге болады. Ал қалыңдықтың жасау беру салты сақталған. Алайда қазіргі жасау беру ӛзінің қызметі 

мен мазмҧнымен ерекешеленеді, ол тек жастардың мҥддесіне қызмет атқарады, яғни қалыңдықтың туыстары 

жағынан екі жастың алғаш отау қҧрып, ҥй болуыларына ең қажетті деген материалдық-экномикалық кӛмек 

болып табылады. Осылайша, қазақ халқының тҧрмысына, тарихына, мәдениетіне, халықтың психологиясына 

әлеуметтік-экономикалық тҥрленулер мен ӛзгерістердің ықпалы анық кӛзге тҥсіп тҧр. Бҥгінде қарқынды 

экономикалық, әлеуметтік-саяси және мәдени транфсформацияны басынан кешіп жатқан қазақстандық қоғамда 
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ӛмір сҥрудің жаңа формаларын, стилін таңдауда еркінділік ҥрдісінің ӛсуімен қатар, қазақтардың кҥнделікті 

тҧрмысында ҧлттық салт-дәстҥрмен байланысты ҧлттық қҧндылықтардың еніп келе жатқаны да бақыланады. 
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Стремительное развитие техники привело к тому, что современные дети насыщены различной 

информацией (телефоны не выпускают из рук, планшеты) и поэтому для современного преподавателя главный 

вопрос на сегодняшний день - как сделать занятия увлекательными, доступными. 

Сольфеджио-уникальная по всем возможностям дисциплина. На уроке можно петь, слушать, играть, 

рисовать. Наряду с традиционными формами преподавания сольфеджио, в двадцать первом веке нужно 

использовать в работе инновационные приемы. Разработка и использование нетрадиционных форм 

обучения,это не только эффект новизны и оригинальности-это мощный стимул для получения знаний. 

Инновации в системе преподавания сольфеджио состоят в новых подходах к преподаванию, в осознании 

старых методов в новых условиях, в переосмысливании собственной деятельности в русле традиционных 

методик. То есть инновация-это внесение нового в традиционную педагогику. И этим занимается каждый 

творчески работающий учитель [1, с.38-40]. 

Одна из простых  возможностей использование инновационных технологий-использование на уроках 

сольфеджио клавишного синтезатора. Сложность в освоении предмета сольфеджио заключается в его 

комплексности-ведь он призван развивать у учащихся такие разнообразные навыки восприятия, как 

гармонический и мелодический слух ,чувство ритма, формы, стиля. По сути дела это не инструмент, а целая 

творческая лаборатория. Обладая неограниченными возможностями, синтезатор неизменно вызывает интерес у 

учащихся, и это необходимо использовать на уроках сольфеджио [2, с.48-50] 

Мультимедийное пособие даѐт возможность визуализировать учебный материал, он становится более 

понятным для детей и занимательным, вызывает яркие положительные эмоции. В психологии существует 

термин «эмоциональная приподнятость». Эта составляющая урока-залог успешного обучения и интереса к 

изучаемому предмету. В цифровом учебном пособии появилась возможность объединить текст, звук, графику, 

фото, что позволяет не только надежно и надолго сохранять большие объемы информации, но и активнее 

развивать эстетический вкус учащихся. Кроме того, сюжеты видео пособий могут и должны выполнять задачи 

нравственного воспитания учащихся. Компьютерные технологии ни в коем случае не подменяют традиционное 

обучение, они лишь дополняют, совершенствуют классическую методику [3, с.15-20].  

Таким образом, использование мультимедиа технологий повышает эффективность образовательного 

процесса, делает его более современным. 

Основной задачей учителя является мотивировать ученика в его занятиях сольфеджио. Не секрет, что 

многие ученики недостаточно знают фактический материал. Это затрудняет формирование у учеников интереса 

к предмету. Повысить интерес к сольфеджио можно через создание мультимедийных презентаций. Этот вид 

деятельности очень нравится школьникам разных возрастов. 

Внедрение информационных технологий в процесс обучения позволяет возродить такие формы 

проведения занятий как исследовательский метод обучения и метод проектов. Под методом проектов 

понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы, направленные на достижение общего результата. 

При проведении занятий по методу проектов обучаемые приобретают знания и умения в процессе 

планирования и выполнения практических заданий. На основе телекоммуникационных сетей организация такой 

деятельности становится более эффективной. 

Так учащиеся знакомятся с методом сбора, хранения, переработки информации. Творческие проекты, 

разработанные учащимися школы, не лежат мертвым грузом, они являются демонстрационным материалом для 

детей, которые будут готовить новые проекты, но уже с применением новых технологий, которые я включаю в 

образовательный процесс при изучении «Сольфеджио». Это делается для того, чтобы в дальнейшем дать 

возможность учащимся участвовать в различных конкурсах-выставках, научно-практических конференциях и, 

возможно, занимать призовые места. [4, с.85-90]. 

Не секрет, что основным средством обучения, по-прежнему, остаются учебник и нотные материалы. 

Однако эффективное обучение предполагает использование целого ряда и других средств обучения 

(программы, методические рекомендации, рабочие тетради для учащихся), так называемый учебно-

методический комплекс. Сегодня применяются различные системы и методы преподавания сольфеджио. 

Методические принципы авторов этих систем отражаются в учебниках по сольфеджио. Новые идеи в 
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преподавании сольфеджио. Е.Назайкинского, в нем трактуется как психотехника музыканта, управляет 

исполнительским процессом. Крупнейшим исследованием в этой области явилась монография М.Карасевой 

«Сольфеджио-психотохника развития музыкального слуха». Татьяна Боровик- музыковед- исследователь автор 

уникальной методики преподавания сольфеджио. На уроках сольфеджио она использует пение с движением, 

сказку, театр. 

Д.И.Шайхутдинова предлагает принцип модульного обучения, учитель координирует процесс 

самостоятельного добывания знаний учеником, организует самообучение в условиях коллективной 

практической деятельности. Пение обязательно с дублированием на инструменте, усваиваются все понятия. 

Основным учебным инструментом на уроке является фортепианная клавиатура, которая имеется на партах в 

виде пластин с изображением натуральную величину, а также вывешена у доски на планшете. Музыкальное 

образование дает осознанное понимание современного мира и человечества в его многообразии и единстве. И 

чтобы учащиеся могли правильно понять духовые и культурные ценности, окружающие их, и смысл 

существования человека в пространстве, необходимо накопление больших художественных познаний. Для 

этого учащимся необходимы современные образовательные технологии и правильный выбор методов 

обучения. Само определение метода упорядоченного способа взаимосвязанной деятельности учителя, 

направленного на достижение целей образования, делает все более актуальной проблему сотрудничества 

преподавателя и учащегося в процессе обучения, которая предполагает укрепление доверия к ученику. Его надо 

хорошо знать, чтобы правильно выбрать метод обучения. Некоторые учителя обеспокоены тем, что интерес 

учащихся к изучению предмета сольфеджио падает из-за "сухости" изложения материала в учебниках, его 

большого объема и недостаточной доступности для разных групп учеников [5, с.74-82]. 

Как показывает практика, дети легко и быстро воспринимают и усваивают то, к чему испытывают 

эмоциональный интерес. Именно осознанная ребенком и эмоционально наполненная мотивация является, 

пожалуй, самым действенным двигателем в его обучении чему-либо. Лучшим способом для достижения этого 

психологически комфортного для ребенка состояния является ИГРА, как естественная форма его 

существования. Игра имеет большое значение в жизни ребенка, это его работа. Использование ярких, 

наглядных пособий, музыкальных игр пробуждает чувство радости, удовольствия, развивает интерес к 

теоретическим дисциплинам. Игра побуждает ребенка к самостоятельной и добровольной деятельности. Дух 

соперничества заставляет самых нерадивых участвовать в процессе обучения. 

Конфуций писал: «Учитель и ученик растут вместе». Игровые формы уроков позволяют расти как 

ученикам, так и учителю. 

Предмет сольфеджио должен соответствовать уровню современной педагогической науки. На уроках 

необходимо применять различные инновационные методы и приемы работы. Такого рода деятельность в сфере 

музыкального мышления и восприятия направлена на развитие осознанного восприятия слышаемого, умение 

анализировать, сравнивать, делать выводы, обобщить умения. 
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АҒЫЛЫШЫН ТІЛІНДЕ СӚЙЛЕУДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Яссакова Н.Е. 

Ақмола облыс, №9 Агротехникалық колледж 

 

Тіл – қарым-қатынас қҧралы. Тіл сӛйлеу арқылы жҥзеге асады, сӛйлеу арқылы ғана дамып, ӛмір сҥреді. 

Біз шет тілін оқыту туралы айтқанда, оны ең алдымен қатынас қҧралы ретінде оқимыз. 

Сӛйлеудің негізгі мағынасы адамның әлеммен қарым-қатынасы адам санасында кӛрініс табатын ой. 

Сӛйлеудің негізгі объектісі адамның шыншыл ӛмірмен байланысы. Биляев ойынша шет тілін игеру яғни басқа 

тәсілдермен және жолдармен санадағы ойды шығару. Сӛйлеудің қҧрылымына тоқталатын болсақ оны 

психологтар былай кӛрсетеді. Сӛйлеуді адамдар бірдеңені айту қажеттілігі туған кезде қолданады. Ағылшын 

тілін оқытудың алғашқы сатыларында оқушыларда ағылшын тілінде ӛз ойын жеткізу қажеттілігі туады. Ол 

қарым-қатынас жасап отырған қимыл іс-әрекет негізінде кӛрінеді. Мысалы бірдеңені жеткізу, сҧраққа жауап 

беру, ӛтінішті орындау сондай-ақ қаламды әперу, есікті ашу, тақтаны сҥрту т.б. Бҧл жағдайлардың негізгі 

мақсаты кҥтілетін қорытынды. Бҧл бӛлімде сӛйлеу мынадай қызметтерді ғана атқарады. Атап айтсақ не ҥшін, 

неге және не айту керек. Сӛйлеуді қалай жҥзеге асыру сӛйлеудің 2-ші бӛлімін де яғни аналитика-синтетикалық 

бӛліміне қатысты. Бҧл бӛлімінде тіл арқылы ойды жҥзеге асыру процесі жҥреді. Ағылшын тілінде ойды жеткізу 

кезінде оқушы  естегі сӛздерді теріп (анализ) оны ойды жеткізу ҥшін сӛйлеу бҥтініне қосу керек (синтез). Сӛзді 
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жадыда сақтау ҥшін оларды белгілі бір нәрсемен қатысты жҥйелеу керек. Олар парадигматикалық және 

синтагматикалық бола алады. Сӛйлеудің осы екі тҥрі кӛп болса оқушының сӛйлей алу қабілеті жоғары болады. 

Парадигматикалық байланыс негізінде сӛздерді әртҥрлі белгісіне қарап есте сақтай алады. жазу кезіндегі 

бірдей дыбысталу two-too one-won, see-sea мағына жақындығына байланысты Мысалы: small-little 

мағынасының қарама-қарсылығына байланысты answer-ask Cӛйлеу кезінде синтагматикалық байланыста ҥлкен 

роль атқарады. Яғни басқа сӛздермен сәйкес келу негізінде мысалы  order деген сӛз келесі сӛз тіркестерінде 

қолданылады. order-something (order dinner, order breakfast, a new coat etc ) order to do something (order to stand 

up, to close the door, to stay in bed) give an order to do something (to stand up, to stay after classes) Осы сӛздердің 

таңдалынып алынуына сӛйлеушілер арасындағы қарым- қатынас лексикалық сӛздік қорлары қатысты 

қҧралдарды таңдап алу процесінде мынадай жағдайлар іске асады. кҥнделікті қолданылатын ағылшын тіліндегі 

бірліктер Good afternoon, thank you my name is, I am on duty, may I come in. Сӛздердің орнын ауыстыру және 

қҧрылымын ӛзгерту. Мысалы: My name is деген дайын тіркестен name is бірлігі ӛзгеріссіз қалып my тҥрін his, 

her немесе my sister’s деп ауыстыруға болады. Осы қҧрылымды ӛзгерту кезінде біріншіден ойлау тікелей мен 

арқылы жҥзеге асып 2-ші жағдайда грамматикалық қҧрылымы іске асады. Шет тілін оқытудың қиындығы 

осында. Адам ойын жеткізер кезінде оны бірінші ойлап алады ал ол ана тілінде іске асады. Сӛйлеу 

қҧрылымының 3-ші бӛлігі ойды жҥзеге асыру бӛлімі: Сӛйлеу аудирование, оқу және жазумен тығыз 

байланыста. Аудирование мен сӛйлеу ойды ауызша жеткізу ретінде бір-бірімен тығыз байланысты. Сӛйлеу бҧл 

тікелей оқумен байланысты. Яғни сӛйлеу мен дауыстап оқудың қарым қатынасын дәлелдеп жату артық. Сӛйлеу 

жазумен де байланысты. Мысалы оқушы жазу ҥстінде ӛз ойынан сыбырлап айтып отырады. Сӛйлеу 

монологтық және диалогтық тҥрде жҥзеге асырылады. Ол методикалық мақсат негізінде де жҥзеге асады яғни 

әрбір сӛйлеу  формаларының лингвистикалық ерекшелітерін кӛрсету негізінде. Монологтық ойлауға ойды 

толық жеткізу және бір-бірімен байланысты болу деген мінездеме тән. Диалогтық сӛйлеу сӛйлеу клишелерін 

және элиптикалық сӛйлемдерді қолдану негізінде жҥзеге асады. Мысалы сӛйлеу практикасында жалпы 

сҧрақтарға иә, жоқ деген қысқа жауап ала аламыз. Оқушылар кӛбінесе бҧндай жауапқа қанағаттанбай толық 

жауап сҧрайды. Мысалы is it tuesday today деген сҧраққа yes,it is немесе yes it is already tuesday today деп жауап 

беруге болады. Альтернативтік сҧрақтарға жауап ретінде мынандай мысалдар келтіре аламыз. Yes ,it is an 

English book or Russian one сҧрағына it is a Russian one немесе a Russian one деген жауап ала аламыз. 
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МЕТАЛДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОСЫЛЫСТАРЫН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Тҥлкібай П. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті  

 

Президентіміз Н.Ә.Назарбаев 2007 жылғы халыққа жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның 

бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін аса маңызды қҧралдардың бірі. Бізге 

экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жҥйесі қажет» - деп 

атап кӛрсетті. Болашақ ҧрпақты жан-жақты жетілдіретін, бәсекеге тӛтеп беруге қабілетті, сапалы адам етіп 

тәрбиелейтін білім беру жҥйесін қҧру-дҥние жҥзінің кӛп еліне ортақ мәселе. 

Дамыған қоғам сияқты біздің елімізде де ҧрпаққа білім беру саласында тҥбегейлі ӛзгерістер жасалуда. Ең 

бастысы - әлемдік білім беру кеңістігіне ӛту мақсатындағы алғашқы қадамдар. Қай заманда да, қандай реформа 

болсын білім беру, адамның жеке тҧлғасын қалыптастыру басты назарда тҧрады. Білімге білімділік, 

дҥниетанымдылық және жетілдіру қажеттілігі туындады. Себебі қоғамдағы қайта қҧрулар, экономиканы 
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дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды 

дамуы білім беруге қойылатын талаптарды тҥбегейлі ӛзгертті. 

Бҥгінгі таңда алдыңғы қатарлы елдердің барлығы оқуға жалпы білім берудегі жаңа жҥйені ҧсына 

отырып, жеке тҧлғаны қалыптастырудағы мҥмкіндіктерін, жолдарын іздеп, зерттеп, оны ҧтымды тҥрде білім 

беруге енгізу кӛкейтесті мәселеге айналып отыр. 

Қазіргі уақытта педагогика ғылымының бір ерекшелігі – оқушының тҧлғалық дамуына бағытталған жаңа 

оқыту технологияларын кеңірек қолдануы [1]. 

Мектепте химия пәнін оқытуда қолданылатын тиімді технологиялар – интегративті оқыту технологиясы, 

кіріктіре оқыту технологиясы және т.б. Бҧл технологияларды қолдана отырып сабақ жҥргізу оқушылардың 

білімін шыңдай тҥседі. 

Интегративті оқыту технологиясына байланысты 9-сыныпқа арналған ―Шойын мен болат‖ 

тақырыбында дәріс сабақ ӛткізілген. 

Сабақ мақсаты: Темірдің аса бағалы ӛнімдері оның қҧймалары шойын мен болат туралы айта отырып, 

оқушылардың білімдерін арттыру. 

Ҥйге берілген сҧрақтар: 

1. Темірдің табиғатта кездесетін жерлері. 

2. Дҥние жҥзіндегі темірдің қоры қанша? 

3. Темірдің маңызды ӛнеркәсіптік кендері? 

4. Адам ағзасындағы темірдің рӛлі? 

5. Темірдің таттануының реакциясы. 

Жаңа сабаққа кең ауқымда тҥсінік берілген. Жаңа алған білімді бекіту (деңгейлік тапсырмалар орындау). 

Оқушылардың жалпы металдар тақырыбынан алған білімдерін қысқаша тексеру ҥшін сӛзжҧмбақ берілген. 

1. Қазіргі кезде техникада және тҧрмыста қолданылатын металл. 

2. ХІХ аяғында кҥмістен 300 есе қымбат болған қай металл? 

3. Магниттік қасиеті бар металл. 

4. 900-ге жуық полиметалл табылған кенді аймақ. 

5. Сҥйек қҧрамындағы элемент. 

6. Қандай металдар керосин астында сақталады? 

7. Шойын ӛндіретін пеш. 

8. Қазақстанның қазба байлықтарының картасын жасаған кім? 

9. Қазақстандағы қара металлургияның ең ірі кәсіпорны. 

Бҧдан кейін қысқаша білімдерін тексеру жҧмысын алған. 

1. Шойын мен болаттың басты айырмашылықтары қандай? 

2. Болаттың қандай қасиеттері бар? Олар қайда жҧмсалады? 

Ҥйге тапсырма берілген, сабақ қорытындысы шығарылған. Бҧл технологияны тиімділігі – оқушылардың 

сабаққа деген қызығушылығын арттырып, химия пәнінен білім ӛрісін кеңейтеді [2]. 

«Темірдің атом құрылысы, физикалық және химиялық қасиеттері» тақырыбындағы кіріктірілген 

сабақ. Жас ҧрпаққа дҥниенің біртҧтас бейнесін беруде пәнді басқа пәндермен кіріктіре оқыту тиімді 

ҧйымдастырудың қҧралы болып саналады.  

Кіріктірілген сабақ дегеніміз қандай сабақ? Стандартты емес сабақтарға: пікірталас-сабақ, форум-сабақ, 

әңгімелесу сабағы және т.б. жатады. Кіріктірілген сабақ та стандартты емес сабаққа жатады. Бҧл термин 

педагогикалық жазбаларда 80-жылдардың соңында пайда болды. 

Химияны кіріктірілген оқыту деп бҧрын бӛлінген бір және әртҥрлі компоненттерді (мақсаттары, 

мазмҧны, әдістері, қҧралдары, технологиялары, шарттары) біртҧтас білім беруге біріктіруді айтады. 

Кіріктірілген сабақтың қҧрылымы әдеттегі сабақтардан келесі негізгі айырмашылықтармен 

ерекшеленеді: 

  Оқу материалының нақтылығымен, тҧтастылығымен, ықшамдылығы; 

  Сабақтың әрбір бӛлімінде кіріктірілетін пәндердің логикалығы мен бірізділігі; 

  Сабақта қолданылатын оқу материалының ҥлкен ақпараттық кӛлемділігі. 

10-сыныптың кіріктірілген сабағын қарастырайық. Сабақ тақырыбы: Темір, атом қҧрылысы, физикалық 

және химиялық қасиеттері. Сабақ мақсаты: Темір, оның қосылыстары, қолданылуы, маңызы жӛнінде білімдерін 

кеңейту. Сабақ химия, физика, биология, әдебиет, география және тарихпен кіріктіріле ӛтілген. 

 Қорытынды сҧрақтар:  

1. Темір адам ағзасында ... ... жасушалар қҧрамында болады. 

2. Темір табиғатта ... ... тҥрінде кездеседі. 

3. Темір периодтық жҥйеде ... тҧрады. 

4. Темір адам ағзасында жеткіліксіз болса, ... ауруға душар болады. 

5. Темір жеңіл .... ҧшырайды. 

6. Темір жеміс-жидектердің ... қҧрамында болады. 

Дҧрыс жауапты тап. 

1. Ӛнеркәсіпте темірді оның оксидтерінен қай заттардың кӛмегімен тотықсыздандырып алады? А) Н2Al, 

Ә)Н2О, Б) Н2S, В) С, О3, Г) Н2Si 
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2. Сҧйытылған кҥкірт қышқылымен әрекеттесіп сутегін ығыстыратын металдарды кӛрсет. А) Cu, Fe. Ә) 

Fe, Ca. Б) Fe, Hg. В) Au, Cu. Г) Sn, Cu. 

3. Қай қышқылдармен әрекеттескенде темір енжарланады? А) H2SO4(конц) Ә) HCl Б) HNO3(сҧйық)  В) H3PO4  

Г) H2SO4(сҧйық) 

Ҥйге тапсырма.  §7,4 оқып келу.  

Кіріктірілген сабақтар оқушылардың ӛз әлеуетін дамытады, коммуникативтік, ойлау, логикалық 

мҥмкіншіліктерін дамытуға, себеп-салдарлық байланыстарды табуға және ҧғынуға, қоршаған ортаның 

болмысын біртҧтас кӛруге, оны белсенді тануға тҥрткі болады [3]. 

Қазіргі таңда әрбір білім алушыға жеке тҧлға ретінде қарап, оның ӛзіне тән санасы, еркі, ӛзіндік іс-әрекет 

жасай алатын ортасы бар екенін ескере отырып, оның білімге, ғылымға деген ынтасын арттыру, ақыл-ой 

қабілетін, диалектикалық дҥниетанымын, ӛмірлік мақсат – мҥддесін айқындауға, жеке басының қасиеттерін 

дамытып, қоғам талабына сай іске асыруға ықпал ету оқу-тәрбие процесінің негізгі арқауы болып табылады. 

Білімдендіру процесін жаңа технологиялық деңгейге кӛтеру оқушылардың білім сапасын арттыруға және 

олардың ӛз бетінше жҧмыс істеуіне едәуір кӛмектеседі. 
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В условиях современного развития общества и технологий, выпускники ТиППО должны обладать 

навыками и способностями, отвечающими современным требованиям рынка труда. Работодатели предъявляют 

своим сотрудникам высокие требования, продиктованные условиями развития современной экономики. 

Если ранее от специалистов среднего звена требовались только технические навыки, то сегодня они 

должны обладать определенной теоретической базой. 

Постепенно подготовка специалистов в организациях ТиППО приближается к уровню высшего 

образования. Эти два обстоятельства и обусловили необходимость внедрения программ прикладного 

бакалавриата. 

Предполагается, что выпускники, освоившие программу прикладного бакалавриата, станут 

специалистами обладающими навыками практической работы на производстве и, в то же время, прошедшими 

теоретическую подготовку на уровне высшего образования. 

Таким образом, реализуется принцип партнерства ТиППО и ВУЗа, где студенты смогут продолжить 

образование и стать высококвалифицированными специалистами, что послужит дополнительным стимулом для 

привлечения молодежи в организации ТиППО. 

Образовательные программы прикладного бакалавриата, ориентированы на решение следующих задач:  

- реализация принципа практикоориентированности подготовки кадров; 

- ориентация на практикоориентированные результаты, соответствующие требованиям 

профессиональных стандартов, потребностям отраслевых рынков труда, конкретных организаций и 

предприятий работодателей, являющихся заказчиками специалистов данного профиля; 

- содействие трудоустройству выпускников, согласно полученному профилю и уровню образования; 

- сокращение продолжительности адаптационного периода выпускников к реальным производственным 

процессам. 

При разработке и реализации образовательных программ прикладного бакалавриата рекомендуется 

использовать: 

- различные модели взаимодействия с потенциальными работодателями (колледж-предприятие-ВУЗ); 

- модульный принцип проектирования образовательной программы на основе национальных стандартов 

профессионального образования и соответствующих критериях оценки. 

- компетентностный подход, переход от «предметно-знаниевого подхода» к «модульно-

компетентностному подходу» обучения, когда акцент с содержания (что преподают) переносится на результат 

(какими компетенциями овладеет обучающийся, что он будет знать и готов делать). Для определения перечня 

компетенций, требуется, по согласованию с работодателями и экспертами, определить базовые и 

http://www.moeobrazovanie.ru/spetsialist.html
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профессиональные компетенции и направления производственной деятельности, по которым осуществляется 

подготовка обучающихся по ОППБ 

- формы и методы оценки результатов обучения по ОППБ - определение критериев оценивания 

результатов обучения в целом; оценивания приобретаемой специальности и/или рабочей профессии (текущая  и 

итоговая оценка); определение компетенций, выступающих предметом оценивания; определение целей и 

объектов оценки компетенций и результатов обучения; выбор методов оценивания, ресурсов, принципов и 

процедур оценки и контроля результатов; разработка вариантов типовых заданий для фонда средств 

проведения оценки; 

Значительное изменение требований к качеству профессионального образования, переход от логики 

квалификационной характеристики к логике компетенций, усиление практикоориентированности обучения 

заставляют по-новому взглянуть на традиционно сложившиеся подходы к разработке учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса. 

Любой, даже начинающий, преподаватель-предметник должен понимать значимость учебно-

методической документации. Поэтому важное место в методической работе отводится вопросам комплексного 

методического обеспечения государственных образовательных стандартов СПО, которые предусматривают 

разработку учебно-методических комплексов специальностей, освоение технологий обучения и внедрение 

инновационных педагогических технологий. Качество и результативность образовательного процесса 

повышаются, если его учебно-методическое обеспечение осуществляется комплексно, т. е. включает в себя 

разработку и создание системы нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и 

контроля, необходимых для проектирования и реализации образовательного процесса.  

Новые стратегические ориентиры и принципы развития профессионального образования, ставят новые 

задачи перед инженерно-педагогическими коллективами образовательных учреждений. Одной из таких задач 

является разработка качественно нового учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Целью учебно-методического обеспечения образовательного процесса в широком смысле является 

создание условий для постоянного совершенствования образовательной деятельности, приведение его в 

соответствие с современными достижениями науки и практики, стимулирование инновационной деятельности 

инженерно-педагогического коллектива для повышения качества профессиональной подготовки. 

На основе целевых ориентиров методическое сопровождение образовательных программ должно: 

- обеспечивать уровень овладения выпускником компетенций, соответствующих ГОСО и 

профессиональному стандарту; 

- способствовать формированию у обучащихся продуктивных способностей ориентироваться в ранее не 

встречавшихся ситуациях, формулировать проблему, самостоятельно составлять программу практических 

действий по еѐ решению; 

- позволять активно внедрять инновационные разработки в образовательный процесс; 

- быть ориентированным на широкое использование информационных технологий в образовательном 

процессе, и овладение обучащимися всех компонентов ИКТ-компетенции. 

Для соответствия перечисленным требованиям методическое сопровождение образовательного процесса 

образовательного учреждения трансформируется в двух направлениях: 

- развитие действующего методического обеспечения учебного процесса с усилением инновационной 

направленности всех его составляющих; 

- разработка нового методического обеспечения, регулирующего принципиально новые механизмы и 

формы подготовки будущих специалистов, в частности «прикладного бакалавриата». 

Методическое сопровождение образовательного процесса целесообразно рассматривать на двух уровнях 

- уровне направления (специальности) и уровне конкретной дисциплины. 

В структуре методического обеспечения учебного процесса включают следующие компоненты. 

1. Нормативно-методические материалы: ГОСО, ПС, основные образовательные программы, учебные 

планы, учебные программы, должностные инструкции, локальные акты образовательного учреждения. 

2. Учебно-информационные материалы: учебники, учебные пособия, дидактические материалы, 

сборники, практикумы, рабочие тетради, другие источники информации. 

3. Учебно-методические материалы: методические разработки, рекомендации, памятки и инструкции, 

учебно-методическое сопровождение дисциплины/модуля. 

4. Нормативно-методическое обеспечения разработки инновационного содержания профессиональной 

подготовки: положение о учебно-методическом комплексе учебных дисциплин; 

5. Нормативно-методическое сопровождение практической и самостоятельной работы студентов; 

положение о базе практик; положение о курсовых работах (проектах). 

6. Нормативно-методическое сопровождение оценки качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов: положение о выпускных квалификационных работах обучающихся; положение о 

промежуточной аттестации студентов; положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

От построения содержания обучения зависят подготовка специалиста и его образованность: чем 

качественнее учебно-методическая (программная) документация, тем больше достигаются поставленные цели, 

а значит, формируется настоящий специалист. 

Для достижения цели – создания качественного учебно-программного материала требуется много усилий 

преподавателя, большой временной ресурс, проведение творческой работы и самообразование.  
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На формирование содержания обучения влияют анализ и самоанализ полученных результатов (знаний, 

умений и навыков обучающихся), поиск зависимости между усвоением теоретического материала, 

приобретением практических умений и навыков, а также уровнем сложности дисциплины. Все это позволяет 

грамотно корректировать учебно- методическую документацию, добиваясь тем самым образовательных целей. 
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БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тоқсанбаева А.О., Тҧрғанбай Ж.Ә. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында: «Ҧлттың бәсекеге 

қабілеттілігі, ең алдымен, оның білім деңгейімен анықталады. Әлемдік білім беру кеңістігіне толыққанды кіру 

ҧлттық білім беру жҥйесін халықаралық деңгейге кӛтеруді талап етеді». 

Әлемдік экономиканың дамуының қазіргі кезеңінде, инновациялық бағдарлау және жаһандану 

ҥдерістерін кеңейту жағдайында дамыған елдер ӛндіріс саласында емес, білім экономикасы мен технологиялық 

идеялар саласында бәсекелесіп жатқан кезде, білім беру саласы тҧтастай алғанда әлеуметтік-экономикалық 

дамудың тҧрақты жағдайын қамтамасыз ететін сала ретінде танылады және оның қалыптастыратын 

интеллектуалды капиталы оны дамытудың келешегін және бәсекеге қабілеттілігін арттыратын стратегиялық 

фактор болып табылады. Осыған орай, біздің мемлекет алдында тҧрған міндет - әлемнің ҥздік 50 елінің 

арасында бәсекеге қабілеттілік деңгейіне ену, білім сапасы мәселелерін «капиталдандыру» деңгейіне кӛшіру 

арқылы білім беру мен ғылым жҥйесіне сапалы жаңа талаптарды енгізу. «... заманауи білім беру жҥйесінің 

басты міндеті сын тҧрғысынан ойлау қабілеті бар адамдарға және ақпараттық ағындарға баруға қабілетті 

адамдарды дайындау болып табылады». 

 

Заманауи оқу жҥйесінің даму негізі- мамандығындағы ӛз кәсіби біліктілігімен сипатталатын білімі, 

дағдысы және тәжірибесімен қатар, ақпараттық технологиялар аймағындағы біліктілігі, яғни жаңа 

функционалдық шарттарды: программалау, жобалау, шешім қабылдау және шығармашылық жҧмыстарды 

жоспарлауды жетік білетін мамандарды дайындау болып табылады. 

Қазіргі кезде инновациялық технологияларды оқу және ғылым салаларында қолдану жан-жақты 

қарастырылатын мәселе. Себебі, қоғамның әлеуметтік-мәдени экономикасының динамикалық ӛсуі бірінші 

кезекте білімділік пен бәсекелестіктің деңгейінің тек респуликалық, ӛңірлік деңгейде емес, сонымен қатар 

халықаралық деңгейде де жоғарлауымен байланысты. "Инновациялық технологиялар" термині-жаңа 

енгізулерді жҥзеге асыруды қолдайтын әдістер мен қҧралдар жинағы. 

Инновациялық технологиялармен оқытуға интерактивті технологиялармен оқыту, жобалау 

технологиясын оқыту және компьютерлік технологиялар жатады.  

Инновациялық оқыту технологиялары болашақ мамандықтың мәнін кӛрсетеді, маманнын сапасын кәсіби 

қалыптастырады, студенттердің жҧмыс істей алатын оқу алаңында нақты жағдайға кәсіби дағдыланады. 

Инновациялық технологиялар ӛте кӛп озық, жаңа технологиялар. Ғылым мен білімдегі инновация - бҧл жаңа 
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ӛнертабыстарды пайдалану және инновациялық оқыту әдістері. Бҧл оқу ҥрдісіне озық технологияларды 

пайдалану. Инновациялық технологиялар бойынша оқытудың мақсаты - шығармашылық ойлауды 

қалыптастыру, шығармашылық әлеуеті мен студенттердің кәсіби қҧзыреттілігін дамыту. 

Ең кең таралған бҧл компьютерлік технологияның технологиялық бағыттары бҧларға: 

- білім беру мақсатында оқушыларға оқу материалын ҧсыну қҧралы; 

- білім беру ҥдерістерін ақпараттық қамтамасыз етудің қосымша ақпарат кӛзі ретінде; білім деңгейін айқындау 

және оқытудың әмбебап материалын меңгеруді бақылау қҧралдары; 

- білім беруді практикалық қолдану дағдыларын игеруге арналған тренажер ; 

- Зерттеу тақырыбы бойынша білім беру эксперименттері және іскерлік ойындар. 

Заманауи білімнің негізгі сипаттамасы оның ҥздіксіздігі, ӛмір бойы жалғасуы болып табылады.  Ӛзін-ӛзі 

тану, ақпаратпен жҧмыс істеу қажетті маманға қойылатын талап. Сондықтан да ӛте маңызды болып: 

техникалық ақпарат арқылы дәстҥрлі әдістермен немесе ғаламтормен ғылыми-зерттеу жҧмыстарын іздестіру  

және ақпаратты пайдалану. 

Біздің университетіміздің педагогикалық ҧжымы кәсіби мамандарды даярлау сапасын жақсарту бойынша 

жҧмысын жалғастыруда, тек шығармашылық педагог болашақ ӛмірде және қызметте кәсіби ғана емес, жеке 

маңызды мәселелерді шешу ҥшін дайын шығармашылық тҧлғаны тәрбиелеуі мҥмкін. 
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Бҥгінгі жаһандық дамуда бәсекеге қабілеттілік - ең басты қару. Дәуіріміздегі жаңа жаһандық қатерлерге 

қарсы мемлекеттің бәсекелестігін арттыру арқылы кез келген мемлекет жаңа индустрияландырудың ғаламдық 

ҥдерісіне қосыла алады. Осы ретте кӛптеген дамыған елдердің мысалын қарастыра отырып, экономиканы 

ынталандыру ҥшін жаңа технологиялар енгізудің маңызын сезетін едік. Яғни, соңғы жылдары шапшаң дамып 

жатқан интернет саудалары, энергоҥнемді желілер, транзакцияларды жҥзеге асыру бағытындағы мобильді 

қосымшалар және тағы басқалары - ең ҥлкен басымдыққа ие болып отыр. Ендеше, бәсекеге қабілеттіліктің ӛзегі 

де осында. 

Елбасы Жолдауында бҧл басымдықтың ӛзі бірқатар міндеттерді қамтыды. Атап айтқанда, бірінші міндет 

- цифрлық технологияны қолдану арқылы қҧрылатын жаңа индустрияларды ӛркендету.[1] 

«Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет кӛрсету секілді денсаулық сақтау, 

білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек. Бҧл индустриялар 

қазірдің ӛзінде дамыған елдердің экономикаларының қҧрылымын ӛзгертіп, дәстҥрлі салаларға жаңа сапа 

дарытты. Осыған орай, Ҥкіметке «Цифрлық Қазақстан» жеке бағдарламасын әзірлеуді және қабылдауды 

тапсырамын», - дей отырып, мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтарындағы Қазақстан 

халқына жолдауы "Қазақстанның Ҥшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік" деп атап ӛтті. [2] 

Бҥгінгі таңда мобильдік технологиялар арқылы мәлімет жіберу ең бір болашағы бар технологияның бірі. 

Мобильді индустрияның жаһандық дамуын зерттеуші GSMA мәліметтері бойынша бҥгінді таңда қолданыстағы 

мобильді қҧрылғылардың саны әлем халықтарының санынан әлдеқайда артық болып отыр. Мәселен, 2015 

жылдың соңына қарай GSMA қҧралдары 7,230 млрд. мобильді қосылуларды тіркеген болса, бҧл кезде әлем 

халықтарының сандық кӛрсеткіші 7,197 млрд. адамды қҧрады. Бҧл статистикалық мәліметтерден мобильді 

технологиялар мен мобильді интернеттің әлемдік қауымдастықта қолжетімді және ең тиімді байланыс 

қҧралдары болып отырғанын байқаймыз. Ал елімізде қазақстандықтардың 65% ҧялы телефонды қолданады. 

Аптасына ҧялы телефонды әр тҥрлі қызмет бағытынды қолднады: онлайн-видео (47%); әлеуметтік желі (46%); 

ақпаратты іздеу (41%). Ҧялы телефонды қолдану 5 жасқа дейін 80%; 6-15 жас аралығы 97%; 16-24 жас аралығы 

93%; 25-34 жас аралығы 94%; 35-44 жас аралығы 83%; 45-54 жас аралығы 78%; 55 жастан жоғары 66% қҧрап 

отыр. Бҧл дегеніміз елдегі цифрлық жаңа технологияның кеңінен таралғаны. Осы жағдайда, қазіргі білім беру 

саласындағы «Оқуды қалай оқытуымыз керек?» деген сҧраққа сәйкес ӛзекті «Халықтың қолындағы заманауи 

мобильді қҧрылғыларды қалай оқыту қҧралы ретінде тиімді қолдануға болады?» - деген мәселе туындайды. 

Осы мақсатта ЮНЕСКО ақпараттық технологияларға оқыту Институтымен 2010 жылы жарық кӛрген 

«Сапалы білім мен әлеуметтік дамуға мобильді оқыту» бағдарламалық қҧжатында қазіргі педагогтер мен 

оқушылардың арасында сҧранысқа ие мобильді қҧрылғыларды оқыту ҥдерісіне оңтайландыру жолдарын 
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қарастыру мәселесі қарастырылды. Мобильді қҧрылғыларды теориялық және практикалық мақсатта 

пайдаланылуы, мобильді білім беру ресурстарын жасау мәселелері бірқатар шетелдік ғылыми орталарда 

зерттеліп, қызу талқыланды. Осы мәселені дамыту саласында 2005 жылдан бастап Европада «Мобильді оқыту» 

(International Conference Mobile Learning) Халықаралық конференциясы, 2002 жылдан басқа «MLearnCon» 

Халықаралық конференциясы, 2007 жылдан бастап Англияда «The Mobile Learning Network Project» (MoLeNET 

– мобильді оқыту жҥйесі) Халықаралық конференциялары ҥнемі ӛткізіліп келеді. Мақсаты – мобильді оқыту 

технологияларын жасау және тарату, әлем мектептері мен колледждері ҥшін біртҧтас виртуалды мобильді 

оқыту жҥйесін жасау болып табылады. 

Мобильді оқытуды білім саласына енгізу жобаларын жҥзеге асыруда тҥрлі мобильді қҧрылғылардың: 

смартфондар, mp3 плеерлер, планшеттер, дауысты қҧралдардың дидактикалық мҥмкіндіктері зерттеліп, білім 

алуға оңтайландырыла бастады. 

Қорыта келе, «Мобильді оқыту» дегніміз білім беруде педагогтердің жҧмысын жеңілдетуші, 

мҥмкіндіктерін кеңейтуші, білім тереңдігін кҥшейтуші технология және негізгі оқыту формасына қосымша 

кӛмекші қҧрал деп қарастырылады. 

Мобильді қҧрылғыларды қолдану неліктен тиімді: 

- оқу ҥдерісіне қатысушылар: оқушылар ӛзара және оқытушы ҥйреншікті, ыңғайлы қҧралдарымен 

әрекеттеседі; 

- сыныпта бірнеше компьютер қойғаннан гӛрі, қолда бар мобильді қҧралдарды пайдалану ықшам және 

тез; 

- мобильді қҧрылғыларда жҥктелген электронды контенттермен жҧмыс істеу, қағаз оқулықтар мен 

компьютерді қолданудан гӛрі жеңіл және жылдам. Стилус немесе сенсорлық экран арқылы жҧмыс істеу 

клавиатураны қолданудан ыңғайлы; 

- мобильді қҧрылғыларға арналған кроссплатформалық қосымшаларды (WhatsApp, Viber, Telegram) 

 пайдалану арқылы оқушылар мен оқытушы ортақ істелетін тапсырмамен жылдам бӛліседі, топ ішінде 

ақпараттарды бір мезгілде және әркім ӛзінше ӛңдей алады; 

- кез келген уақытта, кез келген жерден білім алуға мҥмкіндік бар; 

- жаңа технологиялық қҧрылғылар: смартфондар мен заманауи  гаджеттер оқушылардың білімге деген 

қызығушылығын арттырады. 

Неліктен «мобильді оқытуды» енгізу білім беру ҥшін тиімді: 

- «мобильді оқыту» – жеке тҧлғаға бағытталған. Оқушылар ӛздерінің қойған мақсаттарына сәйкес, 

қажеттілігін қанағаттандыратын білім мазмҧнын таңдау мҥмкіндігіне ие болады; 

- білімді меңгеруге икемді қҧрал арқылы, жылдам қол жеткізу оқушының еңбегін ӛнімді етеді; 

- ӛзінің сҧранысын қанағаттандыратын контентке жылдам қол жеткізу. Оқушылар сабақтан тыс 

уақыттардарын тиімді пайдаланады, мобильді қҧралдары арқылы алыстан бірлесіп білім алуға мҥмкіндік бар. 

Кез келген заттың жақсы жақтарымен қоса жаман жақтары да болып тҧрады. Бҧл  мобильді оқытудың 

кемшіліктері: 

- мобильді қҧрылғылардың экраны шағын, бҧл берілетін ақпараттардың тҥрлері мен сандарын шектеуі 

мҥмкін; 

- мобильді қҧрылғылардың батареялары ҥнемі жҧмыс істеп тҧруы керек, ақпараттарды сақтау уақытында 

және дҧрыс орындалмаса, жоғалып кету қаупі бар; 

- компьютерлер мен ноутбуктерге қарағанда сенімділігі тӛмен; 

- 3G және 4G технологиялары енгізілсе де графикалық ақпараттармен жҧмыс істеу әлі де болса қолайлы 

емес; 

- мобильді қҧрылғылардың мҥмкіндіктері ҥнемі жетілдіріліп отыратындықтан, олар тез ескіреді; 

- бір уақытта аудиторияда сымсыз желіні қолдану, пайдаланушылар санының ӛсуі қҧрылғылардың 

ақпаратты ӛткізу қабілетін тӛмендетеді; 

- мобильді қҧрылғыны ҥздіксіз қолдану денсаулыққа кері әсерін тигізуі мҥмкін. 

Жоғарыда кӛтерілген мәселелер болашақта мобильді оқытуды дамытуда оны ӛндірушілер, мобильдік 

қызмет кӛрсету саласы білім беру индустриясы мамандарымен бірлесіп жҧмыстың кемшіліктерін тҥзетуге ӛз 

ықпалын тигізеді. 

Қазіргі білім берудің мақсаты - білім алып, білік пен дағдыға қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде 

дербес жылдам ӛзгеріп жатқан бҥгінгі дҥниеде лайықты ӛмір сҥріп, жҧмыс істей алатын, әлеуметтік және 

кәсіби біліктілікке, яғни ақпаратты ӛзі іздеп тауып, ҧтымды пайдалана алатын, жан-жақты дамыған білімді, ӛз 

ісіне және ӛзгенің ісіне әділ баға бере алатын, Отанның дамуына әлеуметтік, экономикалық жағынан зор ҥлес 

қоса алатын жеке тҧлғаны қалыптастыру. Бҧл орайда мемлекеттік білім беру стандартын сапалы жҥзеге асыру, 

білім беру жҥйесін жетілдіру,  жаңа технологияларды оқу ҥдерісіне енгізу жҥзеге асырылуда. Соның ішінде, 

мобильді технологияны оқу ҥдерісіне енгізу жеке тҧлғаның дамуына оң әсер етеді: 

- мҧнда оқу ҥдерісіне қатысушылардың еркіндігін қамтамасыз етеді; 

- білім беру ҧйымдарынан тыс оқу ҥдерісіне қатысуға, білімді ӛз бетінше жетілдіруге мҥмкіндік береді; 

- мҥмкіндігі шектеулі жандар ҥшін ҥздіксіз білім алуға мҥмкіндік жасалған; 

- мобильді қҧралдарды пайдалану, оқу материалдарына жылдам қол жетімділік, экономикалық тҧрғыдан 

тиімді; 
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- білім алушылар арасында сымсыз технологиялар арқылы (WAP, GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi) 

байланыс оқу қажеттілігін қанағаттандыратын орта; 

- мультимедиялық ақпараттар оқушылардың есіне жылдам сақталады және олардың білім беру ҥдерісіне 

қызығушылығын арттырады.[3] 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Жолдауында: «Болашақта ӛркениетті дамыған елдердің қатарына ену ҥшін 

заман талабына сай білім қажет» - дейді. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жҥйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» делінген. К.Д.Ушинский «...әр 

педагогтің, ӛз білімін жетілдіріп, бірсарынды сабақ беруден гӛрі, инновациялық технологияларды кҥнделікті 

пайдалануы заман талабы»- деген. Қазіргі даму кезеңі білім беру жҥйесінің алдында оқыту ҥдерісін 

технологияландыру мәселесін қойып отыр. Білім берудің нәтижелі технологияларын сараптап, әлемдік іс – 

тәжірибелер  зерттеліп, қоғамға, мектеп ӛміріне, әсіресе, «ерекше тҧлғалардың» білім алу мен кҥнделікті 

ӛміріне енгізу - басты мақсат. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. https://baq.kz/kk/news/zhangirtu_30/ 

2. Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2017 жылғы 31 қаңтар 

3. http://zkoipk.kz/2016smart3/2307-conf.html 

4. Мудрик, А.В. «Социальная педагогика». 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ҤДЕРІСІН ЖҤЗЕГЕ АСЫРУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ 

ІЗДЕСТІРУ - БАСТЫ МӘСЕЛЕ 

 

Сағынбай Г. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Қазіргі таңдағы ӛзекті мәселелердің бірі - жаңартылған білім мазмҧнын жҥзеге асыру болып 

отырғандығы айтыс тудырмайтын мәселе екендігі белгілі. Елбасымыз Н.Ә Назарбаевтың Халыққа Жолдауында 

айтқанындай «Болашақта ӛркениетті дамыған елдердің қатарына ену ҥшін заман талабына сай білім қажет. 

Қазақстанды 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін - білім. Қазіргі заманда жастарға ақпаратты 

техникамен байланысты әлемдік стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ӛте қажет» деген [1]. Демек, еліміздің 

білім беру жҥйесінің жаңарып, толыға тҥсуі заман талабынан туындап отыр. Жас ҧрпақ – еліміздің тірегі, 

ертеңіміздің кепілі. Сондықтан оларға саналы тәбие мен сапалы білім беру басты міндеттердің бірі болып отыр. 

Егер бҧрын таным ҥдерісін біз білім беру, оқыту, ҥйрету деп тҥсінсек бҥгін бҧл тҥсініктерді білім алу, игеру, 

оқу, ҥйрену деп тҥсінеміз.Ҥйренуші ӛз мҥмкіншіліктерімен ҧстанған қҧндылықтарын тҥсінуге және бағалауға 

жетелейді, іскерлік, ынтымақтастық қарым-қатынастар орнатады, жағымды оқудың нысандары мен әдістерін 

ӛздігінен таңдау мҥмкіншілігін береді. Сӛйтіп ҥйренуші саналы және ерікті тҥрде білімді игерудегі ойлау 

тәсілдерімен ҥйрену әрекеттерін таңдайды сол арқылы ӛз біліміне деген жауапкершілікті нығайтады. Бҥгінгі 

кҥннің ерекшеліктерінің бірі – жаңа технологиялардың ӛте шапшаң дамуы және ақпараттың шамадан тыс кӛп 

болуы. Оны игеру мен ӛз қажетіне жаратуда адамның биологиялық мҥмкіншіліктерінің барлық уақытта 

жеткіліксіз болуы. Сондықтан да, қазіргі Қазақстандық білім беру жҥйесінде білім беру мазмҧнын анықтайтын 

қҧжаттар қоғам талабына сәйкес жаңартылды. 

Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ҧлттық моделінің қалыптасуымен және 

Қазақстанның білім беру жҥйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ 

тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда 

жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде 

қолдану-заман талабы болып отыр. Оқытудың парадигмасы ӛзгерді. Білім берудің мазмҧны жаңарып, жаңаша 

кӛзқарас пайда болды. Осыған байланысты ҧстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін ҥнемі жаңартып отыру 

және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тҧр. 

Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие ҥдерісінде айтарлықтай  ӛзгерістер болып 

жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық ҥрдістердің жалғасуына ықпал етудің маңызды 

факторының бірі – инновациялық әдіс-тәсілдерді іздестіру, оны тәжірибеде жҥзеге асыру. 

«Т – кестесі» әдісі, «Карточкадағы терминдер» әдісі, «Орны ауыстырылған әріптер» әдісі, «Позицияны 

таңдау» әдісі, «Оңай және қиын сұрақтар кестесі» әдісі, «Көршінің сұрағына жауап» әдісі ,«Үлкен шеңбер» 

әдісі ,«Есім – акроним» әдісі, «Арқаға сурет салу» әдісі ,осы әдістерді Ақтӛбе қаласы, №39 мектептің 2-

сыныбында қазақ тілі пәнінен жаттығуды орындауда пайдаландық. Нәтижесінде оқушылардың жаттығуды 

орындауға қызығушылығы 36%, жаттығуды тҥсініп орындауы 42%-ға артқандығы байқалды. Жаттығуды 

талдау негізінде оқушылар ӛткен және жаңа тақырыпқа байланысты сҧрақтарды табуға ҥйрене бастады. Жаңа 

әдістердің тиімділігі сезілді.  

Білім мазмҧнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі мҧғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 

«Мҧғалім кӛп әдісті білуге тырысуы керек. Оны ӛзіне сҥйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп 

https://baq.kz/kk/news/zhangirtu_30/
http://zkoipk.kz/2016smart3/2307-conf.html
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Ахмет Байтҧрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мҥддесіне сай болуы 

керек. Ӛз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, кҥнделікті 

сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әр тҥрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу 

іскерлігі, оқытудың дәстҥрлі және ғылыми жетілдірілген әдіс-амалдарын, қҧралдарын еркін меңгеретін, 

оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу 

бағытындағы тапсырмалар жҥйесін ҧсыну ӛмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. 

Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа әр тҥрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың 

білім сапасын арттыру ең басты мәселе. 

Ыбырай Алтынсариннің: «Жаман ҧстаз болуы мҥмкін, бірақ жаман оқушы болмайды»,-деген тҥйінді сӛзі 

әр мҧғалімге ой салады.Сыныптағы оқушылардың мҥмкіндігін ескере отырып, мҧғалім ӛзінің сабақтарын 

жоспарлауы қажет. «Нені жасау керектігі мен оны қалайша жақсы жасауға болатындығын нақты білу де ӛнер», 

- деп Ф.У.Тейлор айтқандай, мҧғалім оқытудағы іс-әрекетті нақты жоспарлап, ӛзінің тәжірибесіне ӛзгеріс 

еңгізудің жолдарын да осы жоспарлаудан бастауы керек.  

Оқушылардың оқуға деген қызығушылықтарын, мҥмкіндіктерін, қабілеттерін дамыту мен 

шығармашылықтарын арттыруға негізделген оқу сабақтарда жҥргізілген әрекеттер оқытудағы жаңа әдіс-

тәсілдерді тҥрлендіре жоспарланғандықтан, оқытудағы әрекеттер сәтті ӛтеді. Мҧғалімдер ҥздіксіз іздену 

нәтижесінде ӛз тәжірибелеріне ӛзгеріс еңгізе алады. Оқытудағы жаңа тәсілдерді меңгереді, рефлексия жасау 

негізінде ӛз сабақтарына талдау жасай алады, іскерлік тәжірибесін арттырып, сыни тҧрғыдан ойлану дағдысы 

қалыптасады. Алдағы оқыту тәжірибелеріне дамыту жҧмыстарын дҧрыс жоспарлап, сапалы оқытуға қол 

жеткізеді. Ҧлы ғалым Д.И.Менделеев: «Ғылымды сҥйген және жақсы меңгере білген мҧғалім ғана 

оқушыларына терең де мағыналы білім бере алады» - деген екен.  

Зерттеу жҧмысының барысында болашақта мынандай мәселелерге кӛңіл бӛлу қажеттілігі байқалды:  

жаттығудың қҧрамымен таныстыру; 

жаттығу қҧрастыруды талап ету; 

жаттығу орындауда саралап тапсырма беруге кӛңіл бӛлу; 

жаттығуды тек қана әдіс ретінде емес, жҧмыс тҥрі ретінде қарастыру; 

жаттығу туралы ҧғым беру; 

жаңа тақырыпқа байланысты жаттығу қҧрастыру; 

ӛтілген тақырыпқа байланысты жаттығу қҧрастыру; 

жаттығу ҧғымын кең және тар мағынада тҥсіну; 

жаттығуды орындауда критериалды бағалау жҥзеге асыру; 

интербелсенді әдістерді қолдану; 

Қолданылған әдебиеттер 
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ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕР –  

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ ҚҦРАЛЫ 

 

Жалғасбаева А. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Ҧстаз ҥшін ең негізгі мақсат – әр сабақты тартымды, тиімді, тҥсінікті етіп ӛткізу. Оны жҥзеге асырудың 

бір жолы – заман талабына сай ақпаратты технологияларды қолдану 

Интерактивті оқыту әдістері дәстҥрлі оқыту әдістерінен оқу ҥрдісінде оқушылардың ӛзінің ӛмірлік 

тәжірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтауымен, мәліметтерді талдап, жинақтау арқылы жеке және 

кәсіптік қабілеттерін аша алуымен ерекшеленеді. Дегенмен, интерактивті оқыту қажетті ақпаратты игеруге 

уақытты кӛбірек бӛлуді, бағалауда жаңа, кҥрделі ӛлшемдерді қолдануды қажет етеді және оқушылардың 

танымдық іс - әрекетін басқаруда тәжірибесі аз мҧғалімдерге кӛптеген қиындықтар туғызады. 

Инновациялық әдістердің ең негізгісінің бірі – «интерактивті оқыту әдісі». Бҧл әдістің негізгі қағидасы – 

педагогикалық қарым-қатынас пен қарым-қатынас диалогы арқылы жеке тҧлғаны қалыптастырып дамыту.  

Интерактивті оқыту – бҧл, ең алдымен оқушы мен мҧғалімнің қарым-қатынасы тікелей жҥзеге асатын 

сҧхбаттасып оқыту болып табылады. 

Интерактивті оқытудың мәнісі – кластағы барлық оқушы таным ҥрдісімен қамтылады, олар ӛздерінің 

білетін және ойлайтын нәрселері арқылы тҥсінуге және қарсы әсер етуге мҥмкіндік алады. Таным ҥрдісінде, оқу 

материалын игеруде, оқушылардың біріккен әрекеттері мынаны білдіреді: әр оқушы ӛзіне тән еңбегін сіңіреді, 

білім, идея, әрекет ету тәсілдерімен алмасу ҥздіксіз жҥреді. Сонымен қатар, бҧл ҥрдіс мейірімділік пен ӛзара 

бір-біріне қолдау кӛрсету аясында болады.  



452 

 

Интерактивті оқыту әдісін қолдану кезінде мыналар ескерілуі керек: 

-тҧлғаның еркіндігі мен қҧқықтары сақталуы; 

-тҧлғаның ӛзін кӛрсете алуына жағдай жасау; 

-педагогикалық қолдау кӛрсету. 

Интерактивті әдістерге мыналар жатады: проблемалық шығарма әдістері, презентациялар, пікірталастар, 

топпен жҧмыс, «миға шабуыл» әдісі, сын тҧрғысынан ойлау әдісі, зерттеулер, іскерлік ойындар, рӛлдік 

ойындар, «инсерт» әдісі, сахналау, тест сынағы әдісі, дебат, т.б. Сол себепті сабақты идеялық жағынан ғылыми 

негізде, ӛмірмен байланысты ҧйымдастыру оқушының қызығуын, білімге қҧмарлығын таныту, әр сабақта 

оқушыларды ойлануға, ӛздігінен ізденіс жасауға баулып, ойын ауызша, жазбаша жинақтап баяндай білуге, 

мәдениетті сӛйлеуге ҥйрету арқылы ҧлттық әдет-ғҧрыпты бойына сіңіруге дағдыландыру – әрбір ҧстаздың 

абыройлы борышы. [1,98-б]. 

Интерактивті оқыту әдістері тҧлғааралық қарым – қатынасқа негізделе отырып, ―жеке тҧлғаны дамытуға 

бағытталатын‖ қазіргі білім беру парадигмасын қанағаттандырады. Сонымен бірге, сапалы білім алудың 

алғышарттары болып табылатын таным белсенділігі мен ізденіс дербестігін қалыптастырып қана қоймай, ары 

қарай дамытады. 

Интерактивті ағылшын тілінен аударғанда inter – аралық, action – әрекет. 

-Баланың жеке ӛздігінен ізденуіне мҥмкіндік беру; 

-Топтасып оқып ҥйренуге жағдай жасау; 

-Ӛздерін – ӛздеріне бағалату; 

-Іс – әрекет барысында білім алу; 

Оқушы ӛз ойын еркін айту ҥшін мҧғалім мына тәсілдерді қолдануы тиімді. 

-Алғыс сезіміңізді білдіріп, ҥнемі кӛтермелеп отыру; 

-Ешқашан ―жауабыңыз дҧрыс емес‖ демеңіз, ондай жағдайда тек сыныптан келісесіздер ме деп сҧрау; 

-Зейінсіз, енжар оқушыны анықтау, мҥмкін оларда ой не ғажайып пікір болуы. 

Осыған орай тәжірибеленуші ретінде беретін 6-сыныптарда осыған сәйкес ӛз тобымда ҧйымдастырылған 

іс–әрекетті Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдовтың «Дамыта оқыту технологиясы», В.Ф. Шаталовтың «Тірек 

сигналдары арқылы оқыту технологиясы», Ж. Қараевтың «Деңгейлеп оқыту технологиясы»,                                 

М.М. Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясы» т.б. технологияларының элементтерінің жиынтығы 

оқытудың интерактивті оқыту технологиясының әдіс -тәсілдерін қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын 

арттыруға ықпал жасаймыз. Ең алдымен әрбір сабақтың ӛтуіне мҧғалім ҥшін әдістемелік кӛмек технологиялық 

карта жасаймын.Тәжірибеленуші ретінде 6-сыныпқа ӛткізген сабағымда интерактивтивті оқыту әдісін қолдана 

отырып, оқушыларға сабақ жҥргіздім. Балаларды «Мозайка әдісімен» қималарды қҧрастыру арқылы 3топқа 

бӛліп отырғыздым. Әр топта баяндамашы, хатшы, таймкипер, тӛраға болды. Әр қайсысы  ӛзінің топтағы 

қызметін бӛліп алды. Оқулықтағы ережеге сҥйене отырып, жаңа сабақты ӛздігінен меңгеріп. Әр топқа постер 

тарату арқылы ӛз білгендерін сызба бойынша кӛрсетіп, оны ӛздері топта талдап, әр топтың репортері 

тақырыпты сыныпқа тҥсіндірді. Оқушылар ӛздері оқулықты оқып шығып, сол бойынша топпен бірлесе жҧмыс 

жасап қорғады. Интербелсенді тақтамен жҧмыс жасау барысында. Берілген сӛйлемдерден ҥстеуді тауып, 

мағыналық тҥрлерін ажыратты, сӛз қҧрамына талдау жасады. Екінші кезекте – Семантикалық картамен жҧмыс. 

Ҥш  топқа тапсырма. Ҥстеудің мағыналық тҥрлерін ажырату. 

Әр топ жауабын табады. Мысалы: 1-топ. Айдалада ақ отау, аузы-мҧрны жоқ отау. 2-топ. Тақиям - толған 

сӛк, ерте тҧрсам - дым да жоқ. 3-топ. Кӛк лағым кӛгенде жатып семіреді. 

Интерактивті тақтадағы тапсырмаларды орындады. «Бүгінгі сабақтан алған әсерім...» оқушылар ӛз-ӛзін 

бағалады. Стикерлер таратылды.  

Топтық негізде өткен сабақты үнемі қолдану барысындағы ерекшеліктеріне тоқталсам. 

Топтар алдын ала мұғалім басшылығымен жасақталады; 

Көбіне топтар тең шамалас, әртектес болады; 

Топтық тапсырманың әр мүшесі әр бағытын орындайды; 

Жеке оқушының емес, топтың жұмысы бағаланады; 

Топ атынан сөйлейтін оқушыны өзге топ не мұғалім таңдайды; 

Жеке білімді тексеру бөлек жүргізіледі. 

Сонымен қатар сабақ барысымда білім мен білікті жинақтау мақсатында тірек – сызбаларды 

қолданамын. Мысалы «Сӛз таптары» тақырыбында ӛткен сабағымда оқушыларға тапсырма тірек – сызба 

тҥрінде берілді. 

Тірек – сызба негізде өткен сабақты үнемі қолдану барысындағы ерекшеліктеріне тоқталсам. 

Логикалық ойлау қабілетін жетілдіреді. 

Тез әрі жылдам тапсырманы орындай алады. 

Оқу материалын терең меңгереді. 

Көру арқылы есте сақталу қабілеті артады.  

Сынақ емтихандары үшін анықтамалық қайнар болып табылады. 

Оқушылар сабақтан алған әсерлері жайлы стикерлерге жазып, постерге жабыстырады. Бағалау 

ӛлшемдері бойынша әр топ оқушылары бір-бірін бағалады. Заман талабына сай оқыту мен тәрбиенің соңғы 

тҥрлерін жедел игеріп, кәсіби шеберлікті ҧштап отыру – ҧстаздың басты парызы. Оқушылардың қазақ тілі мен 

әдебиеті сабағында шығармашылық қабілеттерін дамыту ҥшін жаңа технологияларды ҧтымды пайдалану 
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қажет. Оқыту технологияларының қҧрылымдық элементтеріне мыналар жатады: мақсат, мазмҧн, әдістер, 

формалар, қҧралдар, оқушы, оқытушы, нәтиже. 

Барлық технологиялардың мақсаты – пәнді оқытуда оқушының жеке басының дара және дербес 

ерекшеліктерін ескеріп, олардың ӛз бетінше ізденуін арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру болып 

табылады. 

Қазақ тілі сабағында қолданылатын ойындардың тҥрлеріне тоқталайық. Қазақ тілі сабақтарында 

қолданылатын ойын тҥрлері ӛте кӛп. Әр ҧстаз ӛз бетінше класспен жҧмыстың жаңа тәсілдерін ойлап таба 

алады. Оқушылар бір-біріне сҧрақ қойып және оған жауап беруді ҥйрететін, жҧптасып жҧмыс істеу әдісін 

сабақтарда жиі қолданамын. Сонымен бірге, тәжірибе жинақтау кезімде ҥй тапсырмасы ретінде оқушыларға 

жаңа тақырып бойынша бірнеше (3-5) тест сҧрақтарын (жауаптарымен) қҧрастыруды тапсырамын. Оқушылар 

келесі сабақтарда ӛздері қҧрастырған тестерімен алмасады, жауап береді. Бірін-бірі тексереді. Оқушылар 

қҧрастырған сҧрақтар мен олардың жауаптарын алдын ала қараймын, тест қҧраудың талаптарының 

орындалуын (оқушылар ҥшін бастысы – ӛткен тақырыптар бойынша қҧрастырылуы және жауаптар 

нҧсқасының дҧрыс болуы) қадағалап, бағалауды ҧйымдастырамын. Бҧл әдіс оқушылардың тіл ҥйренуге деген 

ынтасын арттырады деген қорытындыға келдім. Тағы бір мысал, бҧл жоғарғы сыныптарда «Сӛйлем қуаласпақ» 

ойыны. Интерактивті тақтадан мазмҧнды суреттер кӛрсетіледі. Топта сӛйлемдер арқылы мәтін тҥрлері немесе 

хат, эссе, ой-толғау, хабарландыру, жарнама қҧрастырылады (ауызша). Қалған әріптер нҥктелермен берілген. 

Әрбір жасырылған сӛздің тҧсында анықтамасы бар. Бҧл ойындардың нәтижесінде мынадай жетістіктерге 

жеттім. Сабақта нашар оқитын оқушының ӛзі белсене араласып, ынталылығын кӛрсетті, яғни оқушылардың 

қызығушылығын туғызды, оқушының есінде ҧзақ сақталды, ойлау қабілетін дамытты.  

«Ереже шынжыр» ойын тізбегі. Ойын сабақтарын ӛткізу пән ажарын ашып, мҧғалімді де, оқушыны да 

еңбекке баулиды. 

Жаңаша оқытудың коммуникативті пікір алмасу тҥрі оқушының жетекшілік позициясын нығайтып, 

сыныпта ашық ӛзара қатынастарды қамтамасыз етіп, бірлесіп алуда жауапты іс-әрекет жасауға мҥмкіндік 

береді. Бҥгінде «Пікірсайыс» бағдарламасы оқытудың басқа инновациялық әдістемелер қатар қанатын жайды. 

Интерактивті әдістерге негізделген пікірсайыс технологиясы қазақстандық білім беру жҥйесінде жасалып, 

мҧғалім мен оқушылардың арасындағы қарым-қатынасты авторитарлық стильден ашық талқылау мҥмкіншілігі 

бар жағдайға ӛтуге кӛмектеседі. Пікірсайыс арқылы кӛптеген мақсаттарға жетуге болады оқушылардың білім 

деңгейін жоғарлату, ауызша сӛздік қорын дамыту, сауатты сӛйлеу, сын кӛзбен қарау, шыншылдықпен қарау 

т.б.[2,75-б]. 

Пікірсайыс технологиясын сабақ процесінде қолдануы кіріспе бӛлімнен тҧрады, мҧнда оқушылар 

қаралатын мәселені айқындап алады, ӛйткені талқыланатын мәселе бойынша білімі болмаса, пікірталасты ӛз 

мәнінде ӛткізе алмайды. Осыдан кейін мәселені шешу жолдарын шешу жолдарын шешендіктен дәлелдеп, 

барлық тындаушылардың алдында қорғауы тиіс. 

Оқушы әр тҥрлі ақпарат кӛздерімен сусындап ӛз тҥйінін айта білуі керек. Кез келген мазмҧнды талдау 

барысында ӛз  тобымен ҧйымдасып, пікірлесіп, ең ҧтымды жауапты іздеуі керек. 

Интерактивті оқыту бір мезгілде ҥш негізгі міндетті шешеді: 

Танымдық; 

Коммуникативтік – дамытушылық; 

Әлеуметтік-хабардарлық. 

Және: 

Оқу қызметін ҧйымдастыруда субъект – субъектілік қатынасты жҥзеге асыруға; 

Оқушыныңы таным белсенділігі мен ойлау қызметін қалыптастыруға; 

Пәнді ҥйренуге мотивацияны кҥшейтуге; 

Сабақта жайлы атмосфера тудыруға; 

Оқу мәліметіндегі біртекті жауаптарды ысырып, ақпараттық қосымша кӛздерін екі еселеуге; 

Арнайы терминдер мен мәліметтерді ӛз бетінше есте сақтауға; 

Оқушылардың коммуникативтік қҧзіреттілігін тҥрлі ҥлгіде жасап алуға мҥмкіндік береді [3]. 

Интерактивті оқытудың тиімді жақтары: 

- Оқушылар ақпарат алумен қатар ӛздерінің белгілі бір мәселені шешу жолын қисынды тҥсіндіріп береді.  

- Оқушылар ойларының тереңдігіне талпынады. 

- Мҧғалімнің жетекшілігі арқылы білімдерін әрі қарай дамытады. 

Осыған орай қазақ тілі сабағында ӛзім қолданып жҥрген интерактивті оқыту технологиясы – білім 

берудің болашақ кӛкжиегін кеңейтетініне сенімім зор. Қорыта келе айтарым, мҧғалім ізденісі – білім кепілі. 

Интерактивті әдіс әр адамды білім алудың барлық кезеңдерінде белсенді жағдайға қояды, білім алу ҥрдісін 

мәнді етеді. Қорыта айтқанда, әр технологияны қолдану арқылы белгілі бір жетістіктерге жете аламыз. Болашақ 

ҧрпақтың жеке тҧлға болып қалыптасуында білім беру жҥйесін ізгілендіру, инновациялық ҥрдісті тиімді 

қолдану – қазіргі заман талабы. 
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БІЛІМ БЕРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Копеев Ж.Б. 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университеті 

 

Ҥздіксіз білім беру әртҥрлі деңгейлері арасындағы ӛзара байланысты қамтамасыз ететін оқытудың 

сабақтастығы және оқыту мен тәрбиелеу ҥдерісінің тиімділігі мен сапасын жоғарылату мәселесін шешудің 

бірден-бір жолы. 

Оқу мен тәрбиелеудегі сабақтастық мәселесін зерттеу барысында бірнеше ҥрдістер пайда болды. 

Олардың бірі орта мектеппен жоғарғы оқу орнындағы сабақтастық мәселесіне арналған [1, 3с]. 

Ю.А. Кустовтың сабақтастық қағидасын жҥзеге асыру ережелерін қалыптастырды және ол мыналарды 

ең маңызды деп санайды: 

- тҧлғаның, оның қасиеттері мен қызметтерінің негізгі кезеңдері қалыптастыру; 

- қалыптасып жатқан қасиеттері мен қызметтің бастапқы және жоғарғы деңгейлерін анықтау; 

- нақты пәнді оқу ҥдерісінде жеке тҧлғаны дамытудың алдағы перспективалары мен оның нақты 

жағдайын зерттеу барысында қайшылықтарды анықтау; 

- меңгерілетін курстың, бӛлімнің, тақырыптың негізгі қҧрылымдық элементтерін бӛліп кӛрсету; 

- оқушылардың ойларында бҧрын қалыптасқан негізгі ҧғымдар мен қызметтік әдістерді жандандыру; 

- оқушыларды бастапқыдан жоспарланған деңгейге дейін «кӛшіру» негізінде оқытудың әдістерін, 

формаларын және қҧралдарын оңтайлы ҥйлестіруді таңдау; 

- оқылып жатқан ҧғымдармен алдыңғы білімдер мен дағдылардың арасындағы байланыс орнату; 

- «әрекетке ену» жаңа қалыптасқан тҧжырымдаманы практикалық есептерді шешуде кезіндегі жаңа 

қалыптасқан тҥсінікті кеңінен қолдану [1, c.21-22]. 

Жоғарыда айтылғандардың бәріне сҥйене отырып, оқу-тәрбие ҥдерісін қҧрудағы сабақтастықтың 

ҧстанымының маңыздылығын жете бағаламау мҥмкін емес. Информатика курстарын оқыту кезінде «Мектеп-

ЖОО» жҥйеде сабақтастық қалай жҥзеге асады? Мектептен жоғары оқу орнына ауысу кезінде туындайтын 

қиындықтардың басты себебі, әдетте, студенттерге берілетін білімдер мен дағдылардың деңгейі жоғары оқу 

орындарының оқытушылары қоятын жоғарғы талаптарға сәйкес келмейді. 

Жоғарғы оқу орынында ӛткізілген тест барлық студенттердің информатика саласында жақсы 

дайындықпен келуін және студенттердің жоғарғы оқу орындарының курстарда оқуға дайындық деңгейінде 

ҥлкен айырмашылықтардың бар екенін кӛрсетті. Бҧл мәлімдемені дәлелдеу ҥшін топтардың біріндегі тест 

нәтижелерін қарастырайық. 

 

Дҧрыс жауаптар саны 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 

Студенттер саны 

(топ бойынша пайыздық мӛлшері) 

1 

6,67% 

3 

20% 

4 

26,67% 

3 

20% 

3 

20% 

1 

6,67% 

 

Жоғарғы оқу орындарының оқытушылары білім беру ҥдерісін қалай жоспарлау керек, оқытудың 

мақсаттары мен мазмҧнын анықтауда қандай студенттерге  бет алу қажет, курстың тақырыптары арасында оқу 

уақытын қалай бӛлуге болады? 

Әдетте оқытушылар барлық студенттермен бірдей бағдарлама бойынша жҧмыс істейді және олардың 

жеке ерекшеліктерін ескермей «орташа» студенттің деңгейіне қарап, барлығына бірдей тапсырма қолданады. 

Бҧл кезде білімі деңгейі жақсы және білім деңгейі тӛмен студенттің мотивациясы тӛмендейді. Білімі тӛмен 

студенттер фундаменталды білім, білік және дағдылары жоғарғы оқы орнындағы курсты оқуға жеткіліксіз 

болады. 

О.А. Козлов, А.А. Кузнецов, В.В. Морозов және басқа да зерттеушілер бақылауды ӛткізуге және оны 

бағалау керектігін айтады. Мысалы, О.А.Козловтың айтуынша, «мектеп тҥлектерінің ақпараттық мәдениет 

деңгейін бағалау жоғары кәсіби білім беру жҥйесінде ақпараттық дайындық мақсаттарын нақты кӛрсетер еді» 

[2, с.124]. 

Жоғарыда айтылған жалпы ережелерді ескере отырып, жоғарғы оқу орнындағы жалпы білім беру 

курсында сабақтастық принципін іске асыру ҥшін дифференциациялап (саралап) оқыту әдіс жҥйесін қолданған 

жӛн деп ойлаймын. 

Дифференциациялап (саралап) оқыту - білім алушылардың мҥдделерін, бейімділігі мен қабілеттерін 

ескере отырып, оқытуды саралау және даралау процесі, яғни білім беру процесін ҧйымдастыру.  

Деңгейді саралау бойынша біз студенттердің ақпараттық мәдениетінің бастапқы деңгейін 

диагностикалау негізде топты білім деңгейіне байланысты екі қосалқы топқа бӛлеміз. Әр топқа тиісті 
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деңгейдегі тапсырмалар беріледі, әртҥрлі оқыту әдістері қолданылады, нәтижелерді бағалау критериялары 

оқытудың бастапқы деңгейіне байланысты болады. 

Студенттер алдындағы білімі мен дағдыларын информатика бойынша диагностикалау бірінші сабақта 

ӛткізіледі және келесі әдістерді қамтиды: сҧрақ, сауалнама және тестілеу. Сауалнаманың негізгі мақсаты 

дайындық деңгейінің тәуелділігін анықтау болып табылады және ол мынадай факторларға тиісті болуы қажет: 

мектептегі информатиканы оқыту ҧзақтығы, мектеп компьютерлерінің типі, дербес компьютердің ҥйде болуы 

және т.б. 

Тестілеу информатика саласындағы студенттердің мазмҧны мен кӛлемін анықтайды, студенттердің 

біліміндегі кемшіліктерді анықтауға мҥмкіндік береді. Тесттік тапсырмалардың тақырыбы информатикадағы 

білім мазмҧныны міндетті минимум мазмҧнына толық сәйкес келуі керек және информатика пәнінің барлық 

тақырыптарының ең маңызды материалдарын қамтуы қажет. 

Әрбір студенттің алдыңғы деңгейіне сәйкес топ екі топқа бӛлінеді: 

А тобы - орта білімнен жоғары деңгейде оқитын студенттер; 

В тобы - орта білім деңгейінен тӛмен студенттер. 

Дифференциация деңгейін қамтамасыз етеді: 

- әрбір студент қол жеткізуге міндетті базалық оқыту деңгейінің болуы; 

- базалық дайындықпен қатар оның сапасын жақсарту мҥмкіндігі болуы керек. 

Жоғарғы оқу орнында «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» курсын оқытудағы 

дифференциация деңгейі бірқатар айтарлықтай артықшылықтарға ие. Олардың ішінде, мысалы: 

- студенттерді «орташаландыру» алып тастау; 

- оқытудың жалпы деңгейін тӛмендету қажеті емес; 

- әр студенттің білімі мен дағдыдағы бос орындарды есепке алу; 

- екі топта да оқытудың мотивациясын арттыру. 

Тәжірибеде деңгейлік дифференциацияны енгізу ҥшін қосымша оқу-әдістемелік қҧралмен қамтамасыз 

ету қажет. Оқу-әдістемелік қҧралы деңгейлік тәсіл негізінде жасалу қажет, яғни міндетті базалық дайындыққа 

қол жеткізуді қамтамасыз ету керек және студенттер оқу мазмҧнын жоғары деңгейге кӛтеруге мҥмкіндік 

беретін болуы тиіс. 

Студенттер дифференциация жағдайында «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» бойынша 

зертханалық жҧмыста келесі тҥрдегі тапсырмаларды орындау керек: 

I тҥрі. Әр тҥрлі деңгейдегі тапсырмалар 

1. Жеңіл деңгейдегі тапсырма. А тобының студенттерінің білімдерін жаңартуға және В тобының 

студенттерінің бастапқы біліктілігін қалыптастыруға бағытталу керек.  

2. Орташа деңгейдегі тапсырма. Дайындаудың міндетті деңгейін қамтамасыз ету керек. 

ІІ тҥрі. Бір есептің шешілуіне арналған кӛп деңгейлі тапсырмалар 

1. Жалпы тапсырма (базалық деңгей) 

2. Қосымша тапсырма (қиындау деңгей) 

Бірінші тҥрдегі тапсырмаларды орындау ҥшін қысқаша немесе толық нҧсқаулар бар және олар жаңа 

тақырыпты зерттеу кезінде пайдаланылуы керек. Сонымен қатар, студенттер ӛздерінің білім, білік және 

дағдыларына сҥйене отырып, қандай деңгейді шығара алатынын ӛздері шешуі қажет, осылайша «мектеп-ЖОО» 

жҥйесінде білім берудің сабақтастығын жҥзеге асырады [3, c.50]. 

Екінші тҥрдегі тапсырма қолданылады сол жағдайда, егер екі топтың барлық студенттерінің негізгі 

базалық білім мен дағдылары қалыптасқан жағдайда және оны қорытынды ӛздік жҧмыста қолдану ыңғайлы 

болады. 

Алдыңғы білім деңгейі тӛмен студенттер тобы ҥшін жалпы тапсырмаларды орындауға жеткілікті, ал A 

тобының студенттері барлық қосымша тапсырмаларды орындауды талап етеді, ал кейбір жағдайларда 

қарапайым тапсырмалардың кҥшті тобы шешілмейді. 

Қорытындылай келе, жоғарғы оқу орнында оқытылатын жалпы білім беру «Ақпараттық 

коммуникациялық технологиялар»  курсын дифференциациялап оқытса, студенттердің білім, білік және 

дағдыларын деңгейін арттыруға және оқытудың сапасын жақсартуға мҥмкіндік берер еді деп ойлаймын. 
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