
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫММИНИСТРЛІГІ 

Қ.ЖҦБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӚБЕ ӚҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 
 

 
«ЖАСТАР, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ» 

атты студенттер, магистранттар, PhD докторанттар, оқытушылардың 

ХVІІІ Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

МАТЕРИАЛДАРЫ 

 

ІІ ТОМ 

2022 жылдың 12 сҽуірі 

 

МАТЕРИАЛЫ 

XVІІI Республиканской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, PhD докторантов, преподавателей 

«МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ИННОВАЦИИ» 

 

ТОМ ІІ 

12 апреля 2022 года 

 

MATERIALS 

of the XVІІІ Republican scientific-practical conference of students,postgraduates and PhD 

doctoral students, teachers 

«YOUTH, SCIENCE AND INNOVATIONS» 

 

ТОМ ІІ 

April 12, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ақтӛбе-Актобе-Aktobe 

1 



2 

ББК 19 

УДК 082 
 

Редакция алқасы: 

 

Карабасова Л.Ч. – Қ.Жҧбанов атындағы АҾУ Басқарма тҿрағасы-Ректор; Бекназаров Р.А. – 

Басқарма мҥшесі-Ғылым жҽне инновациялар жҿніндегі проректор; Мясникова Л.Н. – Ғылым жҽне 

инновациялар департаментінің директоры; Махамбетов М.Ж. – Жаратылыстану факультетінің 

деканы; Қожабай Д.А. – Жаратылыстану факультетінің оқытушысы. 

 
 

«ЖАСТАР, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ» атты студенттер, магистранттар, PhD 

докторанттар, оқытушылардың ХVIІІ Республикалық ғылыми-тҽжірибелік конференциясының 

материалдары. – Ақтҿбе: Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті, Т.2 – 2022. – 862 б. 

=Материалы XVIІI Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

PhD докторантов, преподавателей «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ИННОВАЦИИ». –Актобе: 

Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова, Т.2–2022. – 862 стр.=Materials of the XVІІI 

Republican scientific-practical conference of students, postgraduates and PhD doctoral students, teachers 
«YOUTH, SCIENCE AND INNOVATIONS». – Aktobe: K.Zhubanov Aktobe regional university, P.1 – 

2022. – 862 p. 

 
 

ISBN 9965-744-96-5 

 
 

Жинаққа «Жастар, ғылым жҽне инновация» атты XVIIІ Республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясының қорытындысы бойынша философия, тарих, филология, педагогика, психология, 

экономика, қҧқық, шығармашылық, физика-математика, информатика, жаратылыстану жҽне 

техникалық ғылымдарының ҿзекті мҽселелері бойынша студенттер, магистранттар, докторанттар 

жҽне жас ғалымдардың, оқытушылардың ең ҥздік ғылыми еңбектері енгізілген. 

В сборнике по   итогам   XVІІI   Республиканской   научно-практической   конференции 
«Молодежь, наука и инновации» представлены лучшие научные работы студентов, магистрантов, 

докторантов и молодых ученых, преподавателей посвященные актуальным вопросам философии, 

истории, филологии, педагогики, психологии, экономики, правоведения, творчество, физика- 

математики, информатики, естественных и технических наук. 

The best scientific works of students, graduates, postgraduate students, doctoral students and young 

scientists, teachers on the top issues of philosophy, history, philology, pedagogy, psychology, economics, 

law,creativity, physics- mathematics, computer science, natural and technical sciences are presented in the 

collection following the results of the XVІІI Republican Scientific and Practical Conference «Youth, Science 

and Innovations». 
 

 

 
ISBN 9965-744-96-5 

ББК 19 

УДК 082 

 

 

© Қ.Жҧбанов атындағы 

Ақтҿбе ҿңірлік университеті, 2022 



3  

№5 СЕКЦИЯ 

ҒЫЛЫМ, ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОГРЕСС ПЕН 

ИННОВАЦИЯЛАР 

 

№5 СЕКЦИЯ 

НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОГРЕСС И ИННОВАЦИИ 

 

SECTION №5 

SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, PROGRESS AND 

INNOVATION 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЮНИНГА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Абдримов Р.Н., Сундуков Е.В. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 
 

Целью нашего исследования является разработка участка тюнинга и 

дооборудования легковых автомобилей. 

Методами нашего исследования являются анализ литературных 

источников по теме нашего дипломного проектирования: доработке и 

дооборудования систем легковых автомобилей; разработка участка тюнинга и 

стайлинга; на примере нашего научного исследования разработаны 

методические указания по проведению дооборудования систем легковых 

автомобилей; разработан акт внедрения на предприятиях автомобильного 

сервиса г. Актобе, которые могут быть применены в учебном процессе 

технического факультета университетов, занимающейся подготовкой 

специалистов в данной области. 

Исследование и внедрение результатов в данной области осуществлялось в 

процессе производственной и преддипломной практики на предприятиях 

автосервиса г. Актобе с использованием современного оборудования для 

доработки и дооборудования систем легковых автомобилей (внешний тюнинг, 

тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески, тормозной системы и тюнинг 

выхлопной трубы). 

Тюнинг автомобиля производится с целью изменения его потребительских 

свойств. Важные потребительские свойства автомобиля – траты на 

эксплуатацию, остаточная стоимость, удобство эксплуатации, красивый и 

современный внешний вид. 

В условиях постоянного совершенствования технологий и новейших 

разработок в сфере автомобилестроения, а также ужесточении норм активной и 

пассивной безопасности автомобилей, экономичности, снижения влияния на 

окружающую среду, вопросы, связанные с техническим состоянием 

автомобиля, усовершенствованием систем и еѐ доработкой являются 

актуальными. 
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Параллельно с развитием автомобилестроения развивается отрасль 

технического обслуживания автомобилей, и как вид технического 

обслуживания – тюнингование автомобилей. 

«Тune» в переводе с английского языка – «настройка». Производным от 

«tune» и является – «тюнинг» - процесс настройки, регулировки. «Точная 

настройка» под желание и вкус автовладельца – и есть основа тюнинга [1]. 

Тюнинг автомобиля – процесс доработки обычного автомобиля, 

нацеленный на изменение заводских характеристик (увеличение мощности и 

эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение 

подвески, улучшение мультимедиа системы автомобиля, а также кардинальная 

переделка автомобиля, например в кабриолет или пикап) [2]. 

Стайлинг автомобиля (от англ. styling – стилизация) — изменение 

внешнего вида или салона автомобиля, для создания индивидуального стиля, 

выделяющего автомобиль в потоке и привлекающего внимание окружающих. 

Стайлинг подразумевает установку иных бамперов или спойлеров, окраску 

автомобиля в необычный цвет или несколько цветов, аэрография кузова, 

установку подсветки днища, различных других световых решений, перетяжку 

салона кожей, установку качественной аудиосистемы, установку авторесничек, 

авто-винил и т.д., позволяющие придать автомобилю индивидуальный стиль и 

выделиться из обычных серийных автомобилей. 

Рассмотрим примеры внешней отделки, от простых наклеечек, молдингов, 

тонировки до пластиковых навесок, хромировок. При тюнинге на этом уровне 

не занимаются расчѐтами. Полезной и практической нагрузки эти 

приспособления не несут, если не вредят, но есть и исключения. Скоростному 

автомобилю действительно нужен спойлер (антикрыло) – приспособление в 

автомобиле, которое превращает турбулентный поток воздуха в ламинарный 

поток. При этом снижается сопротивление воздуха, усиливается прижим к 

дороге, улучшается аэродинамическая устойчивость. Дополнительный поток в 

воздухозаборниках применяются для охлаждения тормозов. А вот для старой 

модели кузова седан назначение антикрыла - в лучшем случае «защищать 

заднее стекло от загрязнений». Применяется для внешней отделки и 

аэрографические изображения и картины на кузовах. Это также тюнинг - но это 

уже скорее - искусство. [3]. 

Рассмотрим небольшие технические изменения, более направленные также 

на «эффект». Например, «настроенная» система выхлопа с хромированным 

«пауком» коллектора и злобный вид хвостовых трубам. Это приспособление 

может увеличить лишь несколько «лошадок» и обратить на себя внимание при 

резком старте на светофоре, громким рычанием. Среди полезных изменений – 

защитные решѐтки, усиленная защита картера двигателя, диски из легкого 

сплава и т.п. [4]. 

Тюнинг подвески – изменение характеристик подвески автомобиля с 

целью придания ей определѐнных свойств. Тюнинг подвески может включать в 

себя: установка более жѐстких пружин, амортизаторов или стоек подвески в 

сборе, установка или замена стабилизаторов поперечной устойчивости, замена 
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рычагов подвески с целью занижения клиренса автомобиля и улучшения 

устойчивости автомобиля на высоких скоростях и в поворотах. Реже 

устанавливают систему пневматической подвески, которая позволяет из салона 

изменять клиренс автомобиля. 

Рассмотрим современные направления дооборудования подвесок 

легкового автомобиля: магнитная адаптивная подвеска «Magnetic Ride Control» 

и «Multimatic DSSV». В основном эти приспособления используются для 

увеличения комфорта и управляемости автомобиля. Магнитная адаптивная 

подвеска «Magnetic Ride Control» использует специальную жидкость в 

амортизаторах, которые могут за мгновение становится жесткими или мягкими. 

Зависеть это будет от цели, скорости автомобиля и качества проездной 

поверхности. Технологически эта задача решается подачей электричества к 

аноду, при этом меняются физико-химические свойства жидкости в 

амортизаторах. 

Подвеска «Multimatic DSSV» - это пассивные регулируемые амортизаторы 

DSSV (dynamic suspension spool valve), усилия на которых на сжатие и отбой 

настраиваются в больших пределах, с очень большой точностью. Без таких 

подвесок невозможно представить сейчас современный внедорожник  [5]. 

Не менее важны и другие мероприятия тюнинга, направленные на 

улучшение экологии автомобиля [6, с.181]: снижение вредных веществ в 

отработавших газах; снижение износа шин; снижение износа фрикционных 

материалов и других поверхностей трения; повышение герметичности 

агрегатов и узлов автомобиля. 

При планировании снижения воздействия автомобиля на внешнюю среду, 

желательно отдельно выделять мероприятия, которые могут экономически 

заинтересовать владельцев автотранспорта. Это важно для стимулирования эко- 

тюнинга, так как частично затраты на разработку экологических задач можно 

решить за счет экономии от снижения расхода топлива и материалов. 

Например, снижение вредных веществ в отработавших газах является 

результатом снижения расхода топлива; снижение износа шин дает экономию 

от повышения ресурса шин и затрат на их восстановление и ремонт. 

Тема развития сферы оказания услуг по тюнингу автомобилей является 

актуальной и позволит увеличить не только удовлетворенность владельцев 

автомобилей, но и может дать значительный экономический эффект для 

направления бизнеса в сфере технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта. 

 

Использованные литературы: 
1. Скрипник И. Тюнинг автомобиля своими руками. М.:ACT; Владимир: 

ВКТ, 2011. – 288 с. 

2. Уорнер М. Турбо наддув как радикальное средства повышения 

мощности: конструкция, изготовление, установка, тюнинг систем 

турбонаддува, формулы, тесты, данные /Перевод с английского. – М.: Легион- 

Автодата, 2009. – 222 с. 
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3. Аэрография: авто / сост. А. Маркин. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 

2008. – 96 с. 

4. Шпак Ф.П. Дооборудование и тюнинг транспортных средств Учебное 

пособие. СПб.: Издательство СПбГУСЭ, 2005. – 128 с. 

5. Сайфулин Т.Г. Секреты тюнинга. М., 2003. – 124 с. 
6. Доронкин В. Г. Водитель и экология автомобиля в современном городе. 

Сборник докладов конференции с участием предприятий, учреждений, 

организаций городского округа Тольятти «Проблемы экологии городского 

округа Тольятти и пути их решения». – Тольятти: Кассандра, 2015. – С.180-184 
 

Научный руководитель - к.п.н., доцент Семенихин В.В. 

 
 

ЖАҢА БУЫН ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ КАДРЛАРДЫ 

ДАЯРЛАУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Айтбаев Б.Н. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

КСРО кезінен белгілі инженерлік кадрларды даярлаудың дҽстҥрлі жҥйесі, 

оның кейбір айқын артықшылықтарына қарамастан, біртіндеп тарихқа еніп 

келеді. Кредиттік оқыту технологиясы кеңінен енгізілуде, оны практикада 

қолданудың жеткілікті кезеңіне қарай, ғалымдар мен практик-педагогтер 

арасында кҿптеген пікірталастар туындауын жалғастыруда. 

Біріншіден, кадрларды даярлаудың ҥш деңгейлі жҥйесіне кҿшу, оның 

барлық жағымды жақтарына қарамастан, бір қарағанда, кадрлар резервіне 

салалық қызығушылық тҧрғысынан кҿптеген кемшіліктерге ие. Мҽселен, 

жоғары оқу орындары тҥлектерінің басым бҿлігі олардың қабырғасында 

базалық жоғары білім мен "бакалавр" біліктілігін алады. Бҧған мемлекет 

жеткілікті гранттар бҿледі, ал олардың магистратурада оқуын жалғастыру ҥшін 

кҽсіптік даярлық алу ҥшін жоғары оқу орындарына гранттар іс жҥзінде 

бҿлінбейді. Бакалаврлардың едҽуір бҿлігінің материалдық мҥмкіндіктерінің 

болмауына байланысты оларды оқыту осымен аяқталады [1]. Ҿндірісте білікті 

инженерлік кадрлардың вакуумы қалыптасады. Бҧл жерде мамандарға 

мемлекеттік тапсырыстың перспективалық жоспарын қалыптастыруға 

мемлекеттің қатысуы, сондай-ақ оқуды жалғастыруда бакалаврларды 

ынталандыру шараларының кешенін ҽзірлеу қажет. 

Екіншіден, жоғары оқу орындарының профессорлық - оқытушылық 

қҧрамы (білім беру) негізінен кредиттік жҥйемен жақсы таныс кеңестік 

инженерлік мектептің тҥлектері болып табылады. Тестілеу тҥрінде арнайы 

пҽндер бойынша білім алушылардың білімін ағымдағы жҽне қорытынды 

бақылау жҥйесі кҿптеген шағымдар тудырады, онда аргументацияның, 

логиканы дамытудың жҽне сҧрақтарға жауаптарды негіздеудің қажеті жоқ. 

Алайда, "сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес" толқынында мамандықтардың 
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оқу жоспарларындағы емтихандардың кҿпшілігі тестілеу ҽдісімен 

тапсырылады. Тестілеу тҥрінде білімді бағалау мҧғалімнің қатысуын 

толығымен жояды, демек, одан жауапкершілікті заңды тҥрде алып тастайды. 

Бҧл мҽселе бойынша газеттер мен журналдардың беттерінде 

қызығушылық тудыратын ҧсыныстар айтылатын пікірталастар жеткілікті. 

Тҥйіндей отырып, айтылған ҧсыныстар мен ескертулер, оларды қысқартуға 

болады: 

 оқу процесіне қазіргі заманғы технологиялар мен оқытудың техникалық 

қҧралдарын, оның ішінде "жоғары зияткерлік" технологияларды кеңінен 

енгізу; 

 қазіргі жағдайда жҧмыс істеу ҥшін жаңа формациядағы педагог 

кадрларды даярлау, оқытуда шығармашылық кҿзқарас пен 

жаңашылдықты дамыту; 

 оқу-ҽдістемелік ҽдебиетті жаңарту, электрондық каталог пен электрондық 
оқулықтар жасау; 

 оқу орындарының ҿндіріспен, ірі академиялық ҒЗИ-мен жҽне салалық 
орталықтармен байланысын нығайту; 

 тілдік даярлық. 

Халықаралық еңбек нарығында жоғары оқу орындары тҥлектерінің 

дипломдарын халықаралық аккредиттеу жҽне ҿзара тану мақсатында 

мамандықтардың жаңа бірыңғай жіктеуішін ҽзірлеу[2]. 

Осы сҿйлемдерді талдайық. 

1. Қазіргі заманғы технологиялар мен техникалық оқыту қҧралдарын 

пайдалану аудиовизуалды техниканы, компьютерлерді жҽне т.б. қолдануды 

ғана емес, сонымен қатар авиация мен космонавтикада қолданылатын арнайы 

"зияткерлік" тренажерлерді қҧруды жҽне қолдануды да қамтиды. 

ҚазҦТУ-дың МОНГП кафедрасында қолдану тҽжірибесі Қ. И. Сатпаев 

атындағы АМТ типті ҧңғымаларды бҧрғылау жҽне кҥрделі жҿндеу 

симуляторларын теориялық материалдың сіңімділігін едҽуір арттыруға 

мҥмкіндік берді. Ҥйренушілердің тренажерларында практикалық сабақтарға 

қызығушылығын оятты. Тренажерлар-имитаторлар ҧңғымаларды бҧрғылау мен 

жҿндеудің барлық технологиялық процестерін нақты уақытта модельдеуге 

жҽне визуалдауға, технологиялық процестерді орындаудың практикалық 

дағдыларын алуға жҽне жетілдіруге мҥмкіндік береді. Білім алушыларға 

технологиялық міндеттерді шешудің ҽртҥрлі нҧсқаларын тексеруге жҽне 

салыстыруға мҥмкіндік береді[3].Кейіннен тҥлектің ҿндірістік жағдайға 

бейімделу кезеңі едҽуір қысқарады, техногендік апаттар азаяды. Алайда 

тренажерлардың бҧл тҥрін қолдануды олардың ҚР-да ҿндірісінің болмауы жҽне 

импорттық ҥлгілердің қымбаттығы тежеп отыр. 

ҚР-да осындай тренажерларды, оқу фильмдерін, кҿрнекі материалдарды, 

макеттерді жҽне олардың мамандануын ескере отырып, техникалық жоғары оқу 

орындары мен ОАОО ҥшін басқа да оқу-зертханалық жабдықтарды жасаумен 

айналысатын арнайы кіші саланы немесе орталықты қҧру қажеттілігі пісіп- 

жетілді. Қазіргі уақытта оқу орындары ҿз кҥштерімен ҚР ОҼБ ҽдістемелік 
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сараптамасынан ҿтпеген шығу тегі белгісіз оқу-зертханалық жабдықтарды 

дайындауға жҽне жиі сатып алуға мҽжбҥр. 

Қарапайым немесе стандартты емес жабдықты сатып алуға жҧмсалатын 

оқу орындарының материалдық қҧралдарының едҽуір бҿлігін оларды қҧруға 

тікелей бағыттауға болады. Студенттер мен сынып жетекшілерін тарта отырып, 

университет қабырғасында бҧл тек материалдық ынталандыру беріп қана 

қоймай, мамандарды даярлау сапасын арттырады, модельдеу мен қҧрастыру 

дағдыларын дарытады, ҿз еңбегінің жемістеріне ҧқыпты қарауды 

жандандырады. 

2. Сабақтардың барлық тҥрлерін ҿткізуге (тек дҽріс оқуға ғана емес) 

жоғары білікті мамандар тартылуы керек. Кҿбінесе зертханалық жҽне 

практикалық сабақтарды ассистент-оқытушыларға сабақтың бҧл тҥрлерін 

маңызды емес деп санайтын қалдық принцип бойынша жҥргізу тапсырылады. 

Ал зертханалық жҽне практикалық сабақтардағы тҽжірибелер теориялық 

материалды "визуализациялайды". Тек мағыналы эксперимент нҽтижесінде 

студент дҽрістердің материалын тҥсінеді жҽне эксперимент барысында 

тақырыпқа деген қызығушылық оянып, "неге...?" немесе "егер ... болса не 

болады?» деген сҧрақтар қойылады. Оқу барысында ситуациялық талдау 

принципін кеңінен қолдану қажет. Бҧл студенттің белсенді ойлауына ықпал 

етеді [4]. 

Зертханалық сабақтардың ҽдістемесін тҥбегейлі ҿзгерту қажет. Талдау 

зертханалық жҧмыстарға арналған нҧсқаулықтардың кҿпшілігі дҽстҥрлі екенін 

кҿрсетеді. Оларға белгілі бір экспериментті қатаң белгіленген ретпен орындау 

тапсырмасы беріледі жҽне ҽрекеттердің барлық реттілігі мен кҥтілетін нҽтиже 

дҽл кҿрсетіледі. Осылайша, студент тек экспериментті пассивті тҥрде жҥргізе 

алады. Дегенмен, зертханалық жҧмыстардың нҧсқауларын орындау ешқашан 

шығармашылық тҧлғаны тҽрбиелемейді, ол тек ҿз бетінше ойлауға деген 

ҧмтылысты тоқтатады. 

Оқушыға шартты қою дҧрыс болар еді: эксперимент жҥргізудің оңтайлы 

шешімі мен тиісті ҽдісін табу. Сонымен қатар, мҧғалім жағдайды ҿзгерте 

алады, оның міндеті – "ашуланшақтықты енгізу" жҽне сҧрақтар қою. Мысалы, 

а) сорғының жылдамдығын ҿзгертсе не болады? б) доңғалақтың диаметрін 

ҿзгерту жҽне т.б. бҧл жағдайда оқушының ойлау, талдау, шешім қабылдау жҽне 

ҿз тҧжырымдарын растау ҥшін эксперимент жасау қабілеті кҿрінеді. Бҧл 

шығармашылық жҽне ойшыл тҧлғаларды дамытуға жҽне тҽрбиелеуге ықпал 

етеді[5]. 

3. Оқу-ҽдістемелік ҽдебиетті жедел жҽне тҥбегейлі жаңарту, электрондық 

каталогтар мен электрондық оқулықтар жасау талап етіледі. Арнайы 

техникалық ҽдебиеттің ерекшелігі – олар тез ескіреді жҽне ғылым мен 

технология дамыған сайын ҥнемі жаңаруды қажет етеді. Ал кҿптеген жоғары 

оқу орындарының оқу процесінде ҿткен ғасырдың оқулықтары пайдаланылады, 

олар бойынша ғылым мен техника тарихын зерделеген дҧрыс. Оларда 

қарастырылған техника мен технологиялар іс жҥзінде ҿндірісте 

қолданылмайды. 
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Мемлекеттік тілде оқулықтар мҥлдем жоқ деуге болады. Соңғы жылдары 

мерзімді тҥрде жарық кҿрген оқулықтар мен оқу қҧралдары тек ҿкініш 

тудырады. Ҿйткені олар ҽдістемелік жағынан да, ҽдіснамалық тҧрғыдан да 

дамымаған жҽне сҽтсіз "жинақталған" материал болып табылады. Олар 

кҿбінесе академиялық атақтар алу немесе лауазымдарды атқару кезінде ғылыми 

еңбектер тізіміне сҽйкес келу ҥшін жазылған сияқты[6]. 

4. Мамандар даярлау жҿніндегі оқу жоспарлары міндетті тҥрде оларды 

даярлау жҥзеге асырылатын жетекші кҽсіпорындармен келісуден ҿтуге тиіс. 

Оқу орындарының оларға кіруге мҥмкіндігі болуы керек 
салалық кҽсіпорындардың мамандарына қойылатын талаптар мен қажеттілікке 

байланысты ҿзгерістер. "Таңдау бойынша курстар" жҽне факультативтік 

курстар циклдерінде элективті пҽндердің жеткілікті тізбесін кҿздеу қажет. Бҧл 

студенттерге іс жҥзінде ҽлеуетті жҧмыс берушімен келісілген жеке оқу 

жоспарын қалыптастыруға жҽне жоспардан тыс қосымша пҽндерді зерделеуге 

мҥмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта ҿндірістік практикаларды ҿткізу мҽселелері мемлекет пен 

жоғары оқу орындарының ғана бас ауруы болып қала берді. Ал кадрларды 

тҧтынушылар барлық меншік нысанындағы кҽсіпорындар болып табылады. Бҧл 

ретте кҿптеген жеке (акционерлік) компаниялар кадрлар даярлауға қатыспай, 

мемлекеттік бюджет есебінен дайындалған кадрларға ҿздерінің қажеттіліктерін 

жабады. Бҧл мҽселені мемлекеттік деңгейге шығару қажет. 

5. Тілдік дайындық та маңызды. Қазіргі жағдайда инженер тек ана тілін 

ғана емес, сонымен қатар міндетті тҥрде шет тілдерінің бірін де меңгеруі керек. 
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Алгартов А.А. 

Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова 
 

Транспортная система государства характеризуется, в первую очередь, 

общепринятыми факторами, как транспортный потенциал, экономические 

критерии развития транспорта и пространственный фактор, объективно 

сдерживающий имеющийся транспортный потенциал региона или страны. 

Вопросы современного состояния транспортного потенциала Республики 

Казахстан и направления его эффективной реализации отражены в 

стратегических и нормативных положениях правительства [1, 2]. Транзитный 

потенциал можно рассматривать как один из главных стратегических ресурсов 

страны. Его эффективность положительно влияет на экономику, делает ее 

привлекательной для инвестиций. 

В работах [3, 4] показано, что основные финансовые и товарные потоки 

мировой экономики в ближайшие десятилетия будут сосредоточены в треу- 

гольнике США - Европа - Восточная Азия. Причем, на долю АТР приходится 

треть мирового валового продукта, половина всех мировых инвестиций. 

Стоимость грузопотоков в приведенном треугольнике оценивается в 2 трлн. 

долл. США. Половина грузооборота приходится на страны Европы и Азии. 

Примечательно, темпы ежегодного прироста товарообмена в контейнерных 

перевозках между Западной Европой и Восточной Азией достигают 8 %. В 

сложившейся ситуации РК –континентальное государство без выхода к 

морским транспортным коммуникациям с обширной территорией и большими 

запасами природных ресурсов, имеет важное геополитическое значение в 

глобальной транспортной системе. Расположение РК практически в центре 

Евразийского материка обуславливает его значительный транзитный 

потенциал. [1, 2, 3] 

В странах ЕАЭС формируется объединенная транспортно-логистической 

компания (ОТЛК) - железнодорожный оператор с инфраструктурными 

активами трех стран, которая нацелена на обслуживание грузоперевозок между 

странами Юго-Восточной со странами ЕС через территорию ЕАЭС и с 

переориентацией контейнерного грузопотока с морского на железнодорожный 

транспорт. Ожидается, что к 2020 г. объем грузоперевозок из Китая по 

территории Казахстана в рамках ОТЛК составит 1,7 млн. контейнеров [3]. 

Основные сдерживающие факторы эффективного функционирования 

транспортно-логистической системы РК : неразвитость транспортной 

логистики и низкий уровень транспортной инфраструктуры; значительный 

износ производственно-технической базы; несоответствие транспортных 

магистралей требованиям международных стандартов; низкая скорость 

проведения экспортно-импортных процедур; медленное внедрение 
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современных транспортных технологий, инноваций и автоматизации 

процессов. 

Основные показатели деятельности транспортной отрасли 

характеризуются данными (таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Объем транспортных услуг за период 2016-2020 гг. по РК 
  

Показатели 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020* 

 

Среднее 

значение 

Индекс 

изменен 

ия 
к 2016 г 

 

1 
Перевезено 

грузов, тыс. 
тонн 

 
3722634,7 

 
3916211,1 

 
4103647,5 

 
4237933,0 

 
3957480,2 

 
3987581,3 

 
13,8% 

2 
Грузооборо 
т, млн.т-км 

514738,1 555437,7 596066,6 609341,3 588679,4 572852,6 18,4 

 

3 
Перевезено 

пассажиров 
, млн.пасс. 

22338170 

,8 

22720125, 

1 

2302159 

7,7 

23832089, 

5 

 
8386453,2 

20059687, 

3 

 
6,7 

 

4 
Пассажироо 

борот, млн. 

п-км 

 
264122,0 

 
272831,7 

 
281499,9 

 
295235,0 

 
108283,6 

 
244394,4 

 
11,8 

 

По приведенным данным отмечается положительная динамика изменения 

объема транспортных услуг. По официальным источникам в 2020 году объем 

транзитных грузов через транспортную систему страны составил 19,4 млн. 

тонн, что составляет 0,2 %. Плотность транспортных магистралей в расчете на 

1000 кв.км   составляет по железнодорожным – 6,1 км, автомобильным – 29,6 

км. В РФ эти показатели соответственно 32 км и 108 км. Приведенные данные и 

ежегодный прирост общего объема транспортных услуг, а также 

незначительная доля транзитного грузового потока указывают на 

необходимость пересмотра функционирования транспортно-логистической 

системы в сторону оптимизации по структурным составляющим. 

Увеличение объема показателей социально-экономического, 

промышленного, производства, отраслей народного-хозяйства в конечном 

итоге приводит к повышению транспортных и логистических услуг. Последнее 

повлечет за собой необходимость развития логистической привлекательности 

регионов и в целом страны. 

Для организации эффективно функционирующей транспортно- 

логистической системы авторы [6] рекомендуют осуществлять размещение 

ТЛЦ в регионах страны на основе системного подхода к изучению проблемы. 

Для характеристики потенциала (ТЛЦ) РК по материалам официальных 

статистических органов [5] проведен анализ динамики социальной группы 

факторов за период 2016-2020 гг. по показателям факторов, как численность 

населения, среднедушевые доходы населения, объем валового регионального 
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продукта, объем промышленного производства, объем торговли, 

среднемесячная заработная плата. Указанные данные используется авторами 

для разработки комплекса моделей формирования логистической 

инфраструктуры РК. В целях повышения транзитной привлекательности 

регионов РК требуется решения ряда проблем, связанных с 

совершенствованием технологических процессов, повышением уровня 

транзитно-транспортного сервиса, оптимизации инфраструктуры, сокращения 

времени прохождения транзитного груза через ТЛС страны и 

совершенствованием процедур управление материальными и 

информационными потоками. В настоящее время транзитный потенциал 

Казахстана не задействован в полной мере. Большинство грузоперевозок 

осуществляется внутри республики, а объем транзитных перевозок 

незначителен. Сегодня развитие международного транзита связано не столько с 

особенностями географического расположения стран, сколько с внедрением 

новейших технологий, процессами унификации и концентрации в мировой 

транспортной системе. 
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1. «О Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры 

транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года Указ Президента 
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(https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31497811) 

2. Стратегия развития Казахстана до 2030 года. https://textarchive.ru/c- 

2168730.html 

3. Ионова Е.П. Транзитный потенциал Казахстана // Россия и новые 
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧСЕКИХ КАДРОВ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ - ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА 

 

Алитурлиев Р.А. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 
 

Национальная система подготовки инженеров, должна быть основана на 

компетентностном подходе, ориентирована на одну цель – формирование 

компетентного специалиста в период его обучения. При проектировании 

национальных систем обучения необходимо исследовать и определить 

особенности развития и потенциала конкретного учащегося с учетом его 

воспитанности и обучаемости. В частности, психофизиологическое развитие и 

воспитание студентов при проектировании выступают как требования к 

проекту и на стратегическом уровне проектирования способствуют 

оптимальному исполнению проекта. Для достижения поставленных целей в 

технических вузах необходимо внедрить современную систему управления, 

координирующую достижение поставленных целей. В мировой практике в 

управленческой деятельности широко используется управление по целям (англ. 

management by objectives, далее - MBO). Оно подразумевает, что руководители 

будут формулировать на своем уровне цели, с тем, чтобы довести их до своих 

подчиненных. Те, в свою очередь, будут формулировать свои цели, 

руководствуясь целями руководителей. Таким образом, управление по целям 

помогает увязать цели подчиненных с целями начальников и всей организации 

в целом. В отдельной литературе MBO именуется как философия управления, 

ориентированная на результаты [1]. 

Поэтому современная система управления вуза в условиях рыночной 

экономики означает: 

ориентацию на спрос и потребности рынка, запросы конкретных 

потребителей; 

постоянное стремление к повышению качества подготовки специалистов, 

получению оптимальных результатов с меньшими затратами; 
юридическую и хозяйственную самостоятельность технических вузов, 

обеспечиваю- щую свободу принятия решений; 

постоянную корректировку целей и учебных программ в зависимости от 

спроса и состояния рынка; 

необходимость использования современной информационной базы с 

компьютерной техникой для многовариантных расчетов при принятии 

решений.[2] 

На концептуальном уровне комплекс подходов и принципов, заложенных в 

систему подготовки современных инженеров во многом определяют формат 

этой подготовки. Национальная система, реализующая подготовку инженера в 

рамках дисциплины в определенном формате выражается через: цель 

подготовки; состав, содержание и формы представления учебного материала; 

технологии подготовки; техники мониторинга и критерии оценки качества 
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подготовки; форму организации подготовки. 

Подготовить инженера в компетентностном формате означает 

осуществление обучения (процесс), в результате которого будет сформирован 

инженер, способный решать актуальные профессиональные проблемы через 

свою деятельность, т.е. это означает сформировать компетентного инженера. 

Как уже отмечалось, в системе подготовки и анализе деятельности инженера, 

чтобы признать инженера как компетентного специалиста, он должен 

соответствовать двум условиям: владеть определенным набором компетенций 

для умения принять или переходить от сомнительного к бесспорному варианту 

решения; быть способным решать проблемы сложности до и выше 

определенного порогового значения, которое в обществе устанавливается в 

зависимости от уровня развития рассматриваемой области деятельности. 

Поэтому, необходимо учить студентов действовать, работать и жить в режиме 

«проблемной ситуации», для чего необходимо выявлять и сопоставлять 

сформировавшийся дисбаланс в системе образования при подготовке 

технических кадров. Ситуация - внезапно возникшее взамодействие ее 

участников, которое явилось для них полной неожиденностью, ими специально 

не замысливалось и не планировалось, тогда как проблема - способ 

обнаружения и фиксации отсутствия и мышлении мыслительных средств 

достижения поставленной цели [3]. Таким образом, под проблемной ситуацией 

понимается конкретный способ действия, взаимодействия и деятельности 

людей или общества, который приводит к появлению проблемы. Основная 

задача содержательной подготовки инженеров состоит в том, чтобы описывать 

процессы употребления и происхождения знаний в мышлении. Мышление 

состоит в умении вырабатывать независимые суждения, фомировать 

собственную точку зрения. Поэтому в системах подготовки инженерно- 

технических специалистов состав дисциплин можно рассматривать как состав 

компетенций, которыми должен владеть будущий инженер. Таким образом, 

если студент владеет знаниями и умеет решать проблемы, рассматриваемые в 

рамках требуемого перечня дисциплин, то он в определенном профиле 

подготовки владеет компетенцией в академическом смысле. Особо следует 

подчеркнуть, что независимо от дисциплины студент все проблемы решает по 

одной и той же технологии.Системообразующим фактором для проектирования 

содержания и технологии обучения национальных инженеров Казахстана 

является внешняя среда организации подготовки специалистов, которые можно 

представить двумя группами: факторы косвенного действия (политика 

государства, состояние экономики страны, научно- технический прогресс, 

крупные международные события, общество и т.д.) и факторы прямого 

воздействия (качественный состав преподаватели, уровень научно- 

исследовательских работ проводимые в лабораториях вуза, материально- 

техническая база, информационные, интеллектуальные и технологические 

ресурсы, организационная структура и культура обучения, социальная 

защищенность студентов и др.).Очевидно, качество профессиональной 

подготовки инженера зависит от системообразующих факторов и качества 
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организации обучения профессиональным дисциплинам. Один из наиболее 

впечатляющих примеров в мировой практике – дуальная система подготовки в 

профессионально-техническом образовании Германии, где студенты 2/3 

времени трудятся и одновременно обучаются на производстве и только треть 

времени затрачивают на теоретическую учебу. В настоящее время стиль 

работы некоторых первых руководителей национальных и учредителей 

частных вузов Республики Казахстан показывает неэффективность управления 

за счет автократии.[4] Первый руководитель, назначенный без учета мнения 

основного коллектива, концентрирует власть в своих руках, единолично решает 

все вопросы, навязывая свою волю подчиненным, это приводит не только к 

ухудшению качества подготовки специалистов, но и деморализации 

профессорско- преподавательского состава, тем самым теряется многолетний 

накопленный научно- учебный потенциал национальных вузов.Поэтому при 

назначении первых руководителей вуза необходимо придерживаться основных 

требований, предъявляемых к первому руководителю: компетентность и 

профессионализм; выдающиеся организаторские способности; умение оценить 

достоинства подчиненных и определить их особенности в соответствии со 

способностями и возможностями; способность организовывать контроль и 

проверку, исполнение принятых решений; умение мыслить перспективно; 

умение управлять собой; наличие разумных личных ценностей и четких личных 

целей; должен быть постоянный личный рост; руководитель должен обладать 

способностью влиять на окружающих, знать современные управленческие 

подходы; проявлять заботу о своих подчиненных, формировать и обучать 

трудовой коллектив [5]. 
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ЖҤРІС БӚЛІГІН ЖӚНДЕУ УЧАСКЕСІНДЕ АВТОМОБИЛЬДЕРГЕ 

ТҚК ЖӘНЕ АЖ ЖҦМЫСТАРЫН ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

Амангелді М., Алиев А., Досанов И., Қосым Қ., Жҧбатқан Н.. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 
 

Автокҿліктің аспасы жҧмыс кезінде бҿлшектердің тозуы мен сынуына 

байланысты ақаулар пайда болуы мҥмкін. Жҥріс бҿлігінің техникалық жай-кҥйі 

зауытта қҧрастыру кезінде қамтамасыз етілетін бҿлшектер ҿлшемдерінің 

ауытқулары жҽне негізгі тҥйіскен бҿлшектердегі саңылауларға рҧқсат етілген 

тозулар бойынша, сондай-ақ аспа бҿлшектерінің жҧмыс беттерінің жай-кҥйі 

бойынша бағалануы мҥмкін [1]. 

Автокҿліктің аспа ақауларының кҿпшілігі кҥтпеген жерден пайда болады, 

мысалы, нашар жолмен жҥргеннен кейін немесе біртіндеп, кейде ҿте ҧзақ уақыт 

аралығында пайда болады. Кез-келген бҿлшектің істен шығуы жҽне сҽйкесінше 

жҥріс бҿлігінің жҿнделуі туралы ақаулы механизмнен шыққан сыртқы 

дыбыстар ескертіле бастайды. 

Қызмет ету мерзімін, жҧмыс сенімділігін арттыру жҽне ең алдымен, 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету ҥшін автомобиль аспаның тозған бҿліктері мен 

бҿлшектерін уақтылы диагностикалау жҽне жҿндеу ҧсынылады. Білікті 

мамандар автомобильдің жҥріс бҿлігіндегі қандай да бір ақаулықты дҽл 

анықтайды. 

Жҥз автокҿлікке қызмет кҿрсету кезінде қозғалыс қауіпсіздігіне ҽсер етуі 

мҥмкін ақауларға ерекше назар аударылады. Бҧл жағдайда анықталған ақаулар 

мен келесі бҿліктердің, тҥйіндердің, агрегаттар мен жҥйелердің бекітілуінің 

ҽлсіреуі міндетті тҥрде жойылады: 

-реттеу жҧмыстары кезінде-қалыптар мен тежегіш барабандарының 

жапсырмалары, тежегіш басқыштары, тҧрақ тежегіш жҥйесі, рульдік басқару, 

доңғалақ мойынтіректері, алдыңғы дҿңгелектер; 

-бақылау - диагностикалық жҽне бекіту жҧмыстары кезінде-рульдік 

басқарудың биподтары мен маятникті рычагы, рульдік жетек, рульдік жетек, 

шар саусақтары мен шар саусақтары ҧяларда, шар тіректері, шкворналар, 

айналмалы жҧдырықтар, доңғалақ дискілері, кардан берілісі немесе жетектер, 

рессорлар мен серіппелер, амортизаторлар, аспа рычагтары, қҧбырлар, 

гидравликалық тежегіш шлангілері жетек, негізгі тежегіш жетек, тежегіш 

жетегінің қысым реттегіші. 

ТҚК-1 жоғарыда кҿрсетілген кезеңділік арқылы, бірақ келесі жҧмыстарды 

орындау ҥшін жылына кемінде 2 рет жҥргізіледі: 

-бекіткіштер-қозғалтқышты шанаққа, беріліс қорабына жҽне ҧзартқышқа, 

рульдік механизм картеріне жҽне рульдік биподқа, рульдік доңғалақ пен 

рульдік жетекке, бҧрылмалы иінтіректерге, кардан білігінің жалғастырушы 

фланецтеріне, доңғалақ дискілеріне, аспаптарға, майлау жҥйесі мен салқындату 

жҥйесінің қҧбырлары мен шлангілеріне, тежегіш механизмдеріне жҽне іліністі 
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ажырататын гидравликалық жетекке, бҽсеңдеткіштің қабылдау қҧбырына 

бекіту; 

-реттеу-ілінісу жҽне тежегіш басқышының еркін жҥрісін, жҧмыс жҽне 

тҧрақ тежегіш жҥйелерінің ҽрекетін, руль дҿңгелегінің еркін жҥрісін жҽне руль 

жетегінің қосылыстарындағы саңылауды реттеу, желдеткіш пен генератор 

белдігін тарту; Бас тежегіш цилиндрдің қоректендіру бактарындағы жҽне 

іліністі ажырату жетегіндегі тежегіш сҧйықтығының деңгейін нормаға дейін 

жеткізу. 

Жоғарыда кҿрсетілген кезеңділікпен, бірақ жылына кемінде 1 рет ҿткізу 

ҧсынылады. ТҚК-2 орындау алдында немесе оның барысында олардың 

техникалық жай-кҥйін анықтау, ақаулықтардың сипатын , олардың себептерін, 

сондай-ақ осы агрегатты, торапты жҽне жҥйені одан ҽрі пайдалану мҥмкіндігін 

анықтау ҥшін автомобильдің барлық негізгі агрегаттарын, тораптарын жҽне 

жҥйелерін тереңдетіп диагностикалауды жҥргізген жҿн. 

Бҧл жағдайда мыналар орнатылады: 

-беріліс қорабы-жҧмыс жағдайында тарсылдар мен шулардың болуы, 

жҥктеме астында ҿздігінен сҿну, беріліс қорабының бҿлшектерін ажырататын 

жерлерде майдың ағуының болуы, берілістерді ауыстыру кезінде Саңылау 

шамасы; 

-артқы білік-жҧмыс жағдайында тарсылдар мен шулардың болуы, артқы 

білік бҿлшектерінің ажырау орындарында майдың ағуының болуы, негізгі 

берілістегі жҽне дифференциалдағы жалпы саңылаудың шамасы; 

-кардан білігі жҽне аралық тірек-кардан буындарындағы, шлицті 

қосылыстардағы жҽне кардан білігінің аралық тірегіндегі саңылаулар; 

-руль - руль дҿңгелегін айналдыру ҥшін қажетті кҥш, жеңдердегі рульдік 

бипод білігінің саңылауы, алдыңғы суспензияның серіппелері мен тҧтқаларын, 

сондай-ақ кҿлденең тҧрақтылық тҧрақтандырғышының штангалары мен 

тіректерін бекіту сенімділігі; 

-серіппелер мен аспа элементтері-табақтардың немесе серіппелердің 

сынуының болуы, серіппелі саусақтың серіппенің тҿлкесімен жҽне аспа 

кронштейндерінің кҿзімен қосылыстарындағы саңылау, алдыңғы жҽне артқы 

белдіктердің параллелизмі жҽне олардың автомобиль шанағына қатысты 

орналасуы. 

Сонымен қатар, басқарылатын доңғалақтарды орнату бҧрыштарын, 

тежегіш механизмдердің жҧмыс тиімділігі мен бір мезгілде жҧмыс істеуін, 

доңғалақтардың тепе-теңдігін, автомобильдің от алдыру жҥйесінің жҧмысын, 

ажыратқыштың тҥйіспелері арасындағы алшақтықты, фаралардың орнатылуы 

мен ҽрекетін, жарық ағынының бағытын, бҥкіл тежегіш жетегінің кҥйін, 

радиатордың кҥйін тексеру жҽне реттеу қажет [2]. 

ТҚК-2 ТҚК-1 бойынша жҧмыс кҿлемінен басқа бірқатар қосымша 

операцияларды орындайды: 

-фланецті бекіту гайкаларын артқы осьтің басты берілісінің жетекші 

тістегерішіне жҽне амортизатордың кҿздерін бекітудің топсалы саусақтарына 

тарту; 
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Ауыстыру 

Бҿлшектеу жҽне 

жинақтау жҧмыстары 

Жҿндеу 

Жҿндеу участкесі Жҥріс бҿлігінің жағдайын 

бақылау 

Жуу 

Тазарту 

Тузету 

Келтіру 

-руль дҿңгелегінің айналу кҥшін реттеу, қозғалтқыштың газ тарату 

механизмінің жетек тізбегінің кернеуі, тежегіш тҿсемдер мен доңғалақ 

дискілері арасындағы алшақтық, алдыңғы доңғалақ торларының 

мойынтіректеріндегі алшақтық. 

ТҚК-1, ТҚК-2 жҽне МҚК ТҚК жҽне АЖ аймағында кҿтергіштермен 

жабдықталған тҧйық посттарда орындалады. 
 
 

 

 
 

 

 

 

1- сурет. Жеңіл автомобильдердің жҥріс бҿлігін жҿндеу жҽне диагностикалау 

учаскесінде технологиялық процесті ҧйымдастырудың қҧрылымдық схемасы. 

 

Дҽнекерлеу жҧмыстары ТҚС-ның ажырамас бҿлігі болып табылады. 

Барлық дерлік жҿндеу жҧмыстары белгілі бір кҿлемде дҽнекерлеуді қажет 

етеді. Жҿндеу кезінде дҽнекерлеу зақымдалған учаскені алып тастағанда, тҥзету 

жҧмыстарында, шанақтың бҿліктерін немесе жаңа учаскелерін жҽне қосымша 

бҿлшектерді орнатқанда, сондай-ақ жарылған жерлерді, жарылған жерлерді 

жҽне тесілген жерлерді плат салмай немесе салмай, шанақтың зақымдалған 

бетінің ауданы мен жай-кҥйіне байланысты қайнап кеткен механизмдерді шешу 

ҥшін қолданылады [1]. 

Жеңіл автомобильдерді жҿндеу жҽне диагностикалау учаскесінде 

технологиялық процесті ҧйымдастырудың қҧрылымдық схемасында (1-сурет) 

автомобиль учаскеге келген сҽттен бастап соңғы ҽрекетке дейін, жҿнделген 

автомобильді тҧраққа қойғанға дейін оның қозғалысы кҿрсетілген. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Жҥнісбеков П. Автомобильдің қҧрылысы жҽне пайдаланылуы: 

Оқулық. - 3-ші бас. - Астана : Фолиант, 2013. - 288 бет. 

2. Тҧрысбеков Б.Т. Автомобильдерге техникалық қызмет кҿрсету жҽне 

 
Бҿлшектерді жаңаға ауыстыру 

 
Дайын автомобильдерді сақтау 

Дҿнгелектің жантаюы мен ауытқуы 

сапасын бақылау 

Монтаждау жҽне жинақтау 
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оларды жҿндеу : Оқулық. - Алматы : Бастау, 2013. - 360 бет. 

 

Ғылыми жетекші – аға оқытушы Ахметов Б.К. 

 
 

ЛОГИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аргумбаева А.К., Ғалым Ә.А. 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 
 

Производственная логистика – это управление материальными потоками в 

сфере производства материальных благ и услуг. 

Объектом логистики производства является часть внутреннего 

материального потока и сопутствующих ему потоков на пути от складов сырья 

до складов готовой продукции. 

Предметом логистики производства является оптимизация внутренних 

материальных потоков производственных предприятий, крупных 

автоматизированных складов, узловых портов и железнодорожных станций. 

Логистика производства включает в себя планирование, организацию, 

контроль и регулирование материальных потоков и принадлежащих им потоков 

информации на предприятии [1]. 

Цель производственной логистики: уменьшение расходов при 

одновременном повышении качества продукта в процессе трансформации 

материального потока в производственных процессах внутри предприятия, а 

также в своевременном, ритмичном и экономичном движении материальных 

ресурсов между стадиями основного производства в соответствии с планами 

сбыта готовой продукции или заказами потребителей. 

К общим задачам производственной логистики относятся: 
1) планирование и диспетчирование производства на основе прогноза 

потребностей в готовой продукции и заказов потребителей; 

2) разработка планов-графиков производственных заданий цехам и др. 

производственным подразделениям; 

3) разработка графиков запуска-выпуска продукции, согласованных со 

службами снабжения и сбыта; 

4) установление нормативов незавершенного производства и контроль за их 

соблюдением; 

5) оперативное управление производством и организация выполнения 
6) производственных заданий; 

7) контроль за количеством и качеством готовой продукции; 

8) участие в разработке и реализации производственных нововведений; 

9) контроль за себестоимостью производства готовой продукции [2]. 
Управление движением материальных потоков в производстве может 

осуществляться с использованием модели «воронки». «Воронка» служит для 

упрощенного описания процесса движения материальных потоков в отдельных 
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звеньях логистической цепи. В качестве реального объекта модели могут 

выступать: цех, участок, рабочее место, система складов или транспортная 

система. Принципиальная схема прохождения материальных потоков через 

воронку представлена на рисунке 1. 
 

 
 

 

Рисунок 1. Воронкообразная модель логистической системы 

 

Поступающие в воронку заказы изображены на рисунке в виде шаров 

различной величины. Объем шара соответствует трудоемкости заказа. Система 

имеет максимальную пропускную способность (мощность), которая 

достигается при условии рационального планирования материальных потоков 

(распределения заказов по отрезкам планового периода и формирования 

очередности выполнения работ). Процесс поступления и выбытия заказов 

изображается в виде ломаной линии «запуска» или «выпуска» [3]. 

Рассмотрим работу производственной логистики на примере компании 

«Toyota». 
На сегодняшний день компания «Toyota» входит в пятерку мировых 

автопроизводителей и является лидером в области применения концепции «Just 

in Time» 

В 1950—1960-е годы на заводах «Тойоты» проходит серьезная 

модернизация, значительную роль в которой играет управление качеством и 

логистика. 

Развивая управленческие идеи Эдварда Деминга, в 1950-е годы «Тойота» 

разрабатывает первую логистическую концепцию Just-in- Time (.JIT) - «точно 

во время». Сегодня эта концепция воспринимается в современной экономике 

как нечто почти само собой разумеющееся. Ее основная идея - детально 

просчитывать и обосновывать управленческие решения в системе движения 

продукции (сырья, полуфабрикатов) по всей технологической цепочке. Тогда 

производство будет избавлено от излишков, а страховые запасы продукции, 
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сырья и полуфабрикатов будут сведены к минимуму. Данная концепция с 

завидным усердием внедрялась на «Тойоте» на протяжении 10 лет. 

«Kanban» – для реализации концепции «точно вовремя» в компании 

используется метод снабжения производства, позволяющий оперативно 

регулировать необходимое количество материально-технических ресурсов на 

разных этапах производственного процесса. Результатом является поставка 

только необходимого количества материально-технических ресурсов в нужное 

время, без лишних запасов прямо на сборку, как следствие – отпадает 

потребность в их складировании. 

«Jidoka» – важнейший элемент производственной системы «Toyota», 

позволяющий оборудованию на предприятии самостоятельно отличать 

качественные детали от дефектных, без участия оператора. 

«Genchi genbutsu» – принцип, предполагающий, что для понимания 

ситуации или проблемы нужно лично присутствовать на месте и изучать 

процесс и результат производства. 

«Kaizen» – в производственной системе «Toyota» важную роль играет 

контроль качества продукции. В его основе лежит принцип кайдзен, т.е. идея 

непрерывного совершенствования. В традиционных производственных 

системах качество выполненной работы проверяют только по ее завершении, 

однако производственная система компании подразумевает контроль над 

качеством на каждом этапе производства. Точно также компания контролирует 

качество продукции поставщиков и транспортных услуг. Компания не просто 

делегирует полномочия своим партнерам. «Toyota» медленно и обдуманно 

трансформировала систему данных взаимоотношений, делая своих партнеров 

частью расширенного предприятия, вовлекая и заинтересовывая каждого 

работника этих компании, делая свои личные цели общими для каждого из них 

Руководство компании «Toyota» понимало, что нет необходимости 

создавать уникальную систему снабжения, которая не была бы интегрирована в 

грамотную производственную систему, эффект от ее реализации не дал бы 

таких результатов, которые сегодня называю японским экономическим 

чудом[4]. 

Таким образом, использование логистики на предприятии должно 

обеспечивать возможность постоянного согласования и взаимной 

корректировки действий снабженческих, производственных и сбытовых 

звеньев. 

 

Использованные литературы: 
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ НА ТРЕНИЕ В 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОПРЯЖЕНИЯХ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Атағҥлла Д.М., Аманғос Т.Е. 

Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова 
 

Разработанное и испытанное поршневое уплотнение на основе твердой 

смазки обеспечивает снижение трения в цилиндропоршневой группе, 

исключая применение жидкой смазки [1,2]. 

В настоящее время различными компаниями производятся подобные 

препараты под фирменным названием «Форсан», «Супратекс» и др., что 

обеспечивает безразборный ремонт фрикционного контакта [3,4,5]. В 

изношенных узлах трения, где нарушаются условия смазки, при этом 

повышается температура контакта, под действием температуры и давления 

препарат образует стеклоподобную поверхность, прочно спаянную с 

материалом подшипника и восстанавливая изношенный узел до рабочего 

состояния, при этом защитная поверхность обладает чрезвычайно малым 

трением. С физической стороны происходит процесс, при котором 

первоначальная структура препарата Mg6SiO(ОH)8+Fe2O3+H2 преобразуется в 

соединение 4MgFeSiO4 + 5H2O, имеющую стеклоподобную структуру и прочно 

спаянную с поверхностью трущихся поверхностей. В результате свойства 

фрикционного контакта восстанавливаются, что обеспечивает безразборный 

ремонт [5]. 

Авторами выдвинуто предложение покрывать поверхность гильзы 

цилиндров стеклоэмалью для снижения трения в цилиндропоршневой группе. 

Физико-механические свойства стекла допускают возможность их деталей, 

как, например. внутренняя поверхность гильзы цилиндров. Для достижения 

указанной цели требуется придание этому материалу использования в качестве 

покрытия теплонапряженных поверхностей отличительных свойств, как 

хорошая сцепляемость с металлической поверхностью, образование гладкой 

пленкообразной проверхности при незначительной толщине наносимого слоя, 

высокий коэффициент теплового расширения и ряд других специфических 

свойств. 

Имеется два понятия покрытий изделий на основе стеклоподобных 

веществ – глазури и эмали. Оба эти вещества представляют собой стекла, 

сплавленные с поверхностью изделия. Глазури являются прозрачными и 

используются в основном для окончательной отделки керамических изделий, 

как посуда или художественные изделия и придания им гладкой поверхности и 
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водонепроницаемости. В отличие от этого эмали непрозрачные, имеют 

различный цвет от белого до черного, что достигается введением в их 

основную стеклообразующую массу оксидов различных элементов. Эмали 

чаще применяют для нанесения на металлическую поверхность различных 

изделий с целью защиты от коррозии, агрессивных сред, а также в качестве 

декоративной отделки. 

Качественным отличием эмалей от стекол является наличие в ее составе 

кроме основного стеклообразующего и прозрачного вещества (истинного 

стекла), выполняющего функции пленкобразователя для покрытия, 

различных наполнителей, которые делают эмаль не прозрачной, придают ей 

определенный цвет, а также влияют на все другие свойства [6,7,8]. 

Прочность эмалей на растяжение составляет 280…350МПа (для стекла 

35…38 МПа), модуль продольной упругости (модуль Юнга) 50000 …60000 

МПа (для стекла 700…1000МПа), твердость эмалей, как и стекла составляет по 

шкале Мооса 6…7 или 4000…10000 МПа, что в 2…3,8 раз больше твердости 

серого антифрикционного чугуна (чугун – 1900…2600 МПа. Коэффициент 

теплового расширения эмалей 3,0x10
-5
…3,5x10

-5
 (для чугуна 1,0x10

-5
). Толщина 

эмалевого покрытия обычно составляет 0,12…0,4 мм. 

Таким образом, эмали, при соответствующем подборе состава 

компонентов могут обеспечивает достижение требуемых свойств, 

удовлетворяющих современным требованиям качества. Разработаны 

отраслевые стандарты и методы и приборы для контроля качества эмалей 

[9…11]. Имеются сведения об изготовлении из стекло-эмалевых композитов 

реакторов, защитных гильзы для датчиков КИПСА, и даже подшипники 

скольжения, что открывает возможности применения стеклоэмалевых 

покрытий для упрочнения и увеличения износостойкости фрикционных пар 

[12,13]. 

Опыт использования ремонтно-восстановительных препаратов, при 

применении которых подобная стеклоподобная поверхность образуется в зоне 

контакта трущихся поверхностей, позволяет предположить, что 

предварительное покрытие эмалью такого элемента двигателя, как гильза 

цилиндра, позволит реализовать положительные свойства эмалевых покрытий, 

таких, как высокая износостойкость, низкий коэффициент трения, а также как 

термобарьерный слой, снижающий тепловые потери двигателя. 

Получить подтверждение такой гипотезы может экспериментальная 

проверка использования стеклоэмали для увеличения износостойкости гильз 

цилиндров двигателей внутреннего сгорания. 
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тағайындалған орындарға тез жҽне қауіпсіз жеткізуді қамтамасыз ету 

қабілетімен толықтырылады. 

Алайда жҥктерді автомобильмен бір елден екінші елге тасымалдауды 

ҧйымдастыру - тасымалдау мен транзит жҿніндегі халықаралық конвенциялар 

мен келісімдердің сақталуын, қызмет кҿрсетудің жоғары сапасын, келісім-шарт 

талаптарының дҽл орындалуын, кедендік жҽне мемлекеттік заңдардың 

сақталуын талап ететін кҥрделі процесс. Халықаралық тасымалдарды 

басқарудың кҥрделілігі басқарушыдан мыңдаған километр қашықтықта 

орналасқан объектіні (жҥкті) басқару қажеттілігінен тҧрады, ол ҥнемі ҿзгеріп 

отыратын жағдайды жҽне жҥкті уақтылы жҽне сақтап жеткізу қажеттілігін 

ескере отырып, жедел шешімдер қабылдауға тиіс. 

Сондықтан бҥкіл кҿлік процесінің тиімділігі мен сапасы кҿбінесе жҥк 

жҿнелтуші мен тасымалдаушыға ғана емес, сонымен қатар халықаралық 

тасымалдарға қатысатын ҽртҥрлі делдалдарға да байланысты. 

Халықаралық тҽжірибеде кҿліктік-экспедициялық қызмет кҿрсету деп 

экспедициялық сыйақыны кҿздейтін шарт бойынша жҥк иесі ҥшін экспедитор 

жҥзеге асыратын жҥктерді жеткізуді ҧйымдастыру жҽне осыған сҽйкес 

қызметтерді орындау жҿніндегі мамандандырылған қызметтің ерекше тҥрі 

тҥсініледі. 

Кҿптеген елдерде ішкі жҽне халықаралық экспедитордың функциялары 

тауарларды жҿнелтуге дайындау бойынша барлық жҧмыстарды қамтиды. Ең 

кҿп таралған кҿліктік-экспедициялық операциялар: 

Импорттық жҥктер бойынша: жҥкті жҿнелтушіден қабылдау жҽне оны 

тиеу орнына дейін немесе қоймаға жеткізу; автомобильдерге тиеу; тауар-кҿлік 

немесе кеден қҧжаттарын жазып беру, сондай-ақ кедендік ресмиліктерді жҥзеге 

асыру; қоймада жҥктерді сақтау жҽне ҿңдеу; жҥктердің ҧсақ партияларын 

жинақтау жҽне оларды автомобильдерге жҿнелту; жҥктерді буып-тҥю жҽне 

қайта жҿнелту; тасымалдаушылармен, кеден жҽне басқа да органдармен есеп 

айырысу жҥргізу; қауіпті, габаритсіз жҽне ауыр салмақты жҥктерді 

тасымалдауды келісу жҽне оларды жҥзеге асыру ҥшін арнайы жылжымалы 

қҧрамды ҧсыну; Кҿлік қҧралдарын импорттық жҥктерді ҽкетуге жоспарлау 

жҽне беру; жҥк автомобильдерін, тіркемелер мен жартылай тіркемелерді жалға 

алуды жҽне лизингті ҧйымдастыру[1]. 

Экспорттық жҥктер бойынша: кедендік жҽне басқа да формальдылықтарды 

ресімдеу; жҥкті алушыларға тапсыру; тауарларды қайта орау; жҥктерді 

қоймаларда сақтау; тасымалдаушылармен жҽне басқа да ҧйымдармен есеп 

айырысу; жылжымалы қҧрамның диспозициясы (жҥктердің жҿнелтілуі, 

орналасқан жері, келуі туралы хабарлама); жҥктерді қайта жҿнелту жҽне т. б. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында жҽне ТМД елдерінде осы 

операциялардың негізгі бҿлігін автокҿліктің кҿліктік-экспедициялық кешені, 

жҥк жҿнелтушілер мен алушылар орындайды. 

Қазақстан Республикасы экспедиторларының жҽне шетелдік фирмалардың 

қатысуымен халықаралық тасымалдарды ҧйымдастыру схемасын 

қарастырайық. 
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Тауарларды тасымалдауды ҧйымдастырудың алғышарты екі мемлекеттің 

кҽсіпорындары арасында сатып алу-сату шартын жасасу болып табылады. 

Жасалған шартқа сҽйкес жҥк жҿнелтуші кҽсіпорыннан жҥк тасымалдауға 

экспедиторға тапсырыс-тапсырма келіп тҥседі. Тапсырмада жҥктің сипаты, 

автомобильді тиеуге жеткізу уақыты мен кҥні, жҥк жҿнелтуші мен жҥк 

алушының мекен-жайы, алым ставкасы жҽне тасымалдауды жҥзеге асыру ҥшін 

қажетті басқа да ақпарат кҿрсетіледі. 

Экспедитор тапсырыс берушімен жалдау ақысының мҿлшерлемесін 

келіседі, тапсырысқа жіберу нҿмірін береді жҽне барлық деректерді дербес 

компьютерге енгізеді. 

Ақпаратты қажетті ҿңдеуді орындағаннан кейін экспедитор шарт жасалған 

автокҿлік кҽсіпорнына тасымалдауға тапсырма (жҥк жҿнелтушінің мекенжайы, 

жҥктің тҥрі, салмағы, кҿлемі, автомобильді тиеуге беру кҥні мен уақыты, жҥк 

алушының елі мен мекенжайы) береді жҽне қажетті қҧжаттарды (CMR, ХЖТ 

кітапшасы) береді. 

Тасымалдаушы қажетті қҧжаттаманы (жол парағы, CMR) толтырып, 

белгіленген уақытта автомобильді тиеуге береді. 

Автомобиль тиелгеннен кейін, жҥк жҿнелтуші қажетті қҧжаттарды (CMR, 

ХЖТ кітапшасы, жҥк кедендік декларациясы) толтырғаннан жҽне экспедиторға 

кедендік ресімдегеннен кейін жҥргізушіден жҥкті қабылдау жҽне автомобильді 

(автопоезды) межелі елге жҿнелтуге дайындығы туралы ақпарат, сондай-ақ 

мемлекеттік шекараны кесіп ҿтудің болжамды уақыты келіп тҥседі. Экспедитор 

жҥргізушіге валютаны алатын орынды (шекаралық ҿту немесе экспедитор 

кассасы) кҿрсетеді жҽне тасымалдауды жҥзеге асыру ҥшін қажетті валютаға 

тапсырыс береді. Сонымен бір мезгілде жҥргізушіге қозғалыс маршрутында, 

алдын ала жанармай қҧю пункттерінде жҽне т. б. болған ҿзгерістер туралы 

басқа да жедел ақпарат берілуі мҥмкін. 

Шекаралық ҿткелге келген жҥргізуші экспедитор бюросына тасымалдау 

барысы туралы хабарлайды жҽне барлық ақпарат компьютерлік желі арқылы 

экспедиторлардың есептеу орталығына тҥседі[1]. 

Экспедитор бюросы кҿліктің  тҥсіру ҥшін   келу кҥні мен  уақытын 

анықтайды, ал мҧнда жҥргізуші кері жҥктеу ҥшін жазбаша тапсырма ала алады. 

Жҥктің келу кҥні мен уақыты туралы ақпарат экспедитордан жҥк алушыға 

тҥседі. Жҥк алушыға келіп, онымен кедендік  тексеру  бойынша  барлық 

формальдылықтарды орындап, жҥргізуші  жҥкті  тапсырады  жҽне 

тасымалдаудың аяқталғаны туралы барлық қҧжаттарды (ХЖТ кітапшасы, CMR, 

жол парағы)  толтырады.   Тасымалдауды  аяқтағаннан   кейін жҥргізуші 

экспедиторға жҥктің жеткізілгені туралы хабарлайды жҽне жҥк алушының 

факсіне,  егер  ол мҧндай  тапсырманы шекаралық ҿткелдегі экспедитор 

бюросынан алмаса, кері тиеуге жазбаша тапсырма алады. 
Жҥк жҿнелтушіге келіп, қажетті қҧжаттарды толтырып, жҥкті тиеп жҽне 

кедендік ресімдеуден ҿткеннен кейін жҥргізуші экспедиторға жҥкті мақсаты 

бойынша жеткізуге дайын екендігі туралы хабарлайды. Кері жолда жҥргізуші 

шекара ҿткелінде экспедиторға жҥктің шекараға келгені туралы хабарлайды. 
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Сонымен қатар, кҿліктің тҥсіру кҥні мен уақыты нақтыланады жҽне барлық 

ақпарат жҿнелту елінің жҽне тағайындалған елдің экспедиторларына тҥседі. 

Жҥкті мақсаты бойынша жеткізгеннен кейін жҥргізуші жҥк алушымен бірге 

келген жҥкті кедендік ресімдеуді жҥзеге асырады, жҥкті қоймаға тапсырады, 

кері рейстің аяқталуына арналған қҧжаттарды ресімдейді жҽне экспедиторға 

жҥктің жеткізілгені туралы хабарлайды. Экспедитордан жҥргізуші кезекті рейс 

ҥшін тиеу немесе автокҽсіпорынға оралу туралы нҧсқау ала алады. АЖБ-да 

жҥргізуші орындалған тасымал ҥшін есеп айырысу ҥшін қажетті барлық 

қҧжаттарды (CMR, ХЖТ кітапшасы, жол парағы, іссапар бойынша есеп) 

тапсырады. Ҽдетте, тасымалдау ҥшін барлық есеп айырысуларды экспедитор 

орталықтандырып жҥзеге асырады, сондықтан есеп айырысу ҥшін қажетті 

барлық қҧжаттар тасымалдаушылардан экспедиторға тҥседі. 

Кҥн сайын келісім шарт негізде Қазақстан Республикасы мен шет ел 

экспедиторлары арасында елге жҥктердің келіп тҥсуі жҽне жҿнелтуге 

дайындалған жҥктер туралы ақпарат алмасу жҥргізіледі. Дербес компьютерге 

тапсырыстың орындалу барысы туралы деректерді енгізе отырып, экспедитор 

жҿнелту нҿмірі бойынша жҥктің орналасқан жері туралы ақпаратты дереу алуға 

мҥмкіндігі бар. 

Экспедиторлық қызметті жетілдіру жҿніндегі шаралар бойынша 

халықаралық тҽжірибеде ҽртҥрлі қҧралдар қолданылады, мысалы: Ресей мен 

Беларусьте, сондай-ақ бірқатар басқа елдерде кҿлік жҽне экспедиторлық қызмет 

туралы заң мен ережелер ҽзірленген. Қазақстанда экспедициялау туралы заңды 

қабылдау қажеттілігі бірнеше рет талқыланды[2]. 
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Система технического обслуживания подвижного состава является 

планово-предупредительной, и все работы, предусмотренные для каждого 

обслуживания, являются обязательными к выполнению в полном объеме. Она 

способствует постоянному поддержанию автомобилей и прицепов в 

работоспособном состоянии и в надлежащем внешнем виде, уменьшению 

интенсивности износа деталей, предупреждению отказов и неисправностей, 

снижению расхода топлива и смазочных материалов, своевременному 
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выявлению и устранению неисправностей и в конечном итоге повышению 

надежности и безопасности эксплуатации, продлению срока службы 

автомобилей и прицепов и увеличению пробега автомобилей до ремонта. 

Контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, заправочные, 

регулировочные, электротехнические и уборочно-моечные работы, проводимые 

в необходимом объеме, и сроки, предусмотренные техническим 

обслуживанием, позволяют обеспечить нормальные условия для работы всех 

систем и механизмов автомобиля. Техническое обслуживание является 

профилактическим мероприятием, проводимым принудительно в плановом 

порядке через определенные пробеги или время работы подвижного состава. 

Техническое обслуживание подвижного состава подразделяется по 

периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ на следующие 

виды: – ежедневное техническое обслуживание (ЕО); – первое техническое 

обслуживание (ТО-1); – второе техническое обслуживание (ТО-2); – сезонное 

техническое обслуживание (СО). Эксплуатация технически неисправного 

автомобиля нерентабельна (резко возрастает возможность отказа, 

увеличиваются эксплуатационные расходы), вредна (усиливается загрязнение 

окружающей среды) и опасна для владельца и других членов общества 

(особенно, если эти неисправности связаны с системами автомобиля, 

влияющими на безопасность движения). Несвоевременное, нерегулярное и 

некачественное проведение профилактических работ (ТО), вызывают 

повышенный износ деталей, агрегатов и преждевременный выход их из строя. 

Высокие темпы роста парка автомобилей, принадлежащих гражданам, 

усложнение их конструкции, привлечение все большего числа лиц, 

некомпетентных в вопросах «самообслуживания» принадлежащих им 

транспортных средств, интенсификация движения на дорогах и другие факторы 

обусловили создание по существу новой отрасли промышленности – 

автотехобслуживание. Эта отрасль выходит в известной мере за рамки 

традиционных представлений о сфере бытового обслуживания в силу 

специфических особенностей, связанных с эксплуатацией автомобиля, и вместе 

с тем по характеру оказываемых услуг близка к ней [1]. 

Современное техническое обслуживание – это комплекс работ и проверок, 

направленных на выявление и устранение неисправностей, возникающих в 

процессе эксплуатации автомобиля. При проведении качественного и 

своевременного ТО безопасность использования автомобиля остается на 

уровне, заложенном производителем. Проводимое в срок техобслуживание 

сокращает затраты на топливо и ремонт за счет превентивных мер по 

поддержанию работоспособности автомобиля. 

В отечественной практике по виду и сложности работ разделяют 4 вида 

технического обслуживания: 

1. Ежедневное обслуживание (ЕО). 
Выполняется силами самого автомобилиста. В ходе осмотра проверяются: 

уровень масла двигателя, уровень охлаждающей и тормозной жидкости. 
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Автолюбителю необходимо проверить систему рулевого управления, 

исправность тормозной системы, сигнализацию и фары. 

2. ТО1 сочетает в себе работы, выполняемые при ЕО, а также: 
– проверку крепежных элементов; 

– очистку загрязнившихся элементов; – необходимую смазку узлов; 

– диагностику автомобиля; – регулировку оборудования. 

Первое техническое обслуживание проводится для того, чтобы исключить 

возможность случайных поломок агрегатов автомобиля, для добавления смазки 

в узлы, тем самым снижая трение и уменьшая износ элементов. 

3. ТО2 проводится с теми же целями, что и ЕО и ТО1, оно включает все 

операции выполняемые в предыдущих ТО и отличается от них лишь объемом и 

глубиной проводимых работ. Все проверки при ТО2 проводятся с применением 

специального оборудования. Для проведения диагностики и регулировки, 

может производиться демонтаж некоторых частей автомобиля. 

4. Сезонное обслуживание. Этот вид обслуживания транспортного 

средства призван для того, чтобы подготовить автомобиль к тому или иному 

сезону. Как правило, проводится 2 раза в год и включает в себя работы по 

замене масла с летнего на зимнее и замены летней резины на зимнюю или 

наоборот. Проведения сезонного обслуживания позволяет повысить 

безопасность эксплуатации транспортного средства и обязательно в условиях 

местного климата. 

Говоря про периодичность проведения ТО, здесь также нет четких рамок. 

Некоторые марки автомобилей нуждаются в диагностике каждые 10 тысяч 

километров, у других градация совсем иная, к примеру, 5-10-25-50 тыс. км. 

Вместе с тем, многие водители не обращают внимание на то, что написано в их 

сервисной книге, а действуют так, как положено: масло менять каждый год, или 

раз на 10 тыс. км пробега, тормозные колодки – на 25 тыс. км, тормозная 

жидкость – раз в 3 года и т.д. [2]. 

Для каждой категории условий эксплуатации наибольшая периодичность 

технического обслуживания принята для легковых автомобилей, затем 

автобусов и грузовых автомобилей и автобусов на базе грузовых автомобилей. 

Для автомобилей-самосвалов в связи с более тяжелыми условиями работы 

периодичность технического обслуживания определяется умножением пробега 

до очередного технического обслуживания базового автомобиля на 

коэффициент 0,8. 

Техническое обслуживание выполняют в соответствии с планом-графиком, 

который составляют на месяц для каждого автомобиля или прицепа исходя из 

среднесуточного пробега и между техническими обслуживаниями. График 

утверждает главный инженер (технический руководитель) АТП. 

Перед возвращением автомобиля с линии техник по учету подвижного 

состава в гаражном листе заранее записывает номер автомобилей, которые 

должны проходить техническое обслуживание, с указанием вида технического 

обслуживания, а также смазочных операций. Заполненный гаражный лист 

направляют на пост приема автомобилей, возвращающихся с линии, где его 
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подписывают дежурный механик и водитель. Техническим обслуживанием 

руководит старший механик. 

После сдачи автомобиля дежурному механику водитель ставит автомобиль 

в зону ожидания; по распоряжению старшего механика его подают на пост 

уборочно-моечных работ и дальше в зависимости от вида обслуживания и 

требующихся ремонтных работ на соответствующие посты. 

Для каждого вида технического обслуживания установлен перечень работ, 

обязательных к выполнению [3]. 

На крупных АТП, где ежедневно необходимо выполнять большое 

количество технических обслуживании, применяют поточный метод. При этом 

методе работы, предусмотренные техническим обслуживанием, распределяют 

на нескольких специализированных последовательно расположенных постах: 

уборки, мойки, сушки, крепежных, регулировочных и электротехнических 

работ, смазки и шинных работ. 

Таким образом, в результате ТО возможно избежать серьезных поломок и 

дорогостоящего ремонта, предупредив неисправность и заменив поврежденный 

или бракованный узел заранее. Выполнять диагностику автомобиля желательно 

на тех станциях, где имеется все необходимое оборудование, стенды и 

электроника. 
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При постройке мостов, подъемных кранов и других сооружений 

применяются конструкции, называемые фермами. Фермой называется 

конструкция, состоящая из стержней, соединѐнных между собой на концах 

шарнирами и образующих геометрически неизменяемую систему. Шарнирные 

соединения стержней фермы называют еѐ узлами. Если оси всех стержней 

фермы лежат в одной плоскости, то ферма называется плоской. 
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Мы будем рассматривать только плоские фермы. Предполагаем, что 

выполняются следующие условия: 

1) все стержни фермы прямолинейные; 
2) трение в шарнирах отсутствует; 

3) все заданные силы приложены только в узлах фермы; 

4) весом стержней можно пренебречь. 

В этом случае каждый стержень фермы находится под действием только 

двух сил, которые будут вызывать его растяжение или сжатие.Для определения 

опорных реакций рассматриваем равновесие всей фермы в целом под 

действием произвольной плоской системы сил. Составляем три уравнения 

равновесия. После нахождения опорных реакций необходимо сделать 

проверку. 

Усилия в стержнях фермы можно определить следующими способами: 

методом вырезания узлов, методом сечения (метод Риттера) и с помощью 

принципа возможных перемещений. 

Метод вырезания узлов [1, c. 24-29], состоит в следующем: 

последовательно рассматривается равновесие всех узлов фермы, находящихся 

под действием внешних сил и реакций перерезанных стержней. К каждому узлу 

приложена плоская система сходящихся сил, для которой можно составить два 

уравнения равновесия. Расчѐт целесообразно начинать с того узла, где сходятся 

два стержня. При этом одно уравнение равновесия предпоследнего узла и два 

уравнения последнего узла являются проверочными. 

Предположим, что конструкция фермы определена, заданы внешние 

активные силы, приложенные к узлам фермы. Ферма статически определенная. 

Требуется найти неизвестные усилия в стержнях фермы. Знания этих усилий 

при заданной внешней нагрузке на ферму необходимо для того, чтобы 

правильно ее сконструировать. Метод вырезания узлов состоит в том, что 

поочерѐдно мысленно вырезают узлы фермы, прикладывают к узлам заданные 

силы и реакции разрезанных стержней, а если узел находится на опоре, то 

необходимо учесть реакцию опоры. Рассматривается равновесие 

приложенной к узлу системы сходящихся сил, составляя уравнения 

равновесия для каждого узла. До расчета фермы неизвестно, какие стержни 

растянуты, а какие сжаты, поэтому, условно полагают, что все стержни 

растянуты, т.е. реакции стержней направляют от узлов. Необходимо 

обратить внимание на знаки реакций. Если в результате вычислений 

получают усилие со знаком плюс, то стержень растянут, а если со знаком 

минус, то стержень сжат. 

При вырезании узла усилия направляются от узла, причѐм эти усилия 

приложены к узлу, т.к. стержни отбрасываются, значит, действуют на узел и не 

действуют на стержни. Если при расчѐте получили реакции со знаком 

«плюс», то это означает, что сила направлена так, как обозначена на чертеже, 

но она приложена к узлу, а нам надо знать силу, приложенную к стержню. 

Метод Риттера состоит в следующем: ферма, к которой приложены 

внешние силы, включая реакции опор, рассекается на две части по трѐм 
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стержням, если это возможно. В число перерезанных стержней должны 

входить те усилия, которые требуется определить. Одна из частей фермы 

отбрасывается. Действие отброшенной части на оставшуюся заменяется 

неизвестными реакциями. Рассматривается равновесие оставшейся части. 

Уравнения равновесия составляются так, чтобы в каждое из них входило 

только одно неизвестное. Это достигается специальным выбором уравнений: 

при составлении уравнения моментов моментная точка выбирается там, где 

пересекаются линии действия двух неизвестных усилий, которые в данный 

момент не определяются. При составлении уравнения проекций ось проекций 

выбирается перпендикулярно двум параллельным усилиям. При составлении 

уравнений равновесия обоими методами предполагается, что все стержни 

растянуты. Если результат получается со знаком минус, стержень сжат. 

Метод Риттера удобно использовать, если требуется определить усилия не во 

всех стержнях, и как проверочный, так как он позволяет определить 

каждое усилие независимо от остальных. 

Расчет фермы с помощью принципа возможных перемещений. Принцип 

возможных перемещений является основным принципом аналитической 

механики. Он даѐт самые общие методы решения задач статики и позволяет 

определять каждое неизвестное усилие независимо от всех остальных, 

составляя для него одно уравнение равновесия. Задачи на нахождение реакций 

связей с помощью принципа возможных перемещений рекомендуется решать 

по следующему плану: 

1) перевести искомую реакцию в разряд активных сил, т.е. заменить связь 

или часть связи искомой реакцией; 

2) выяснить, из каких твѐрдых тел состоит система, пронумеровать их; 
3) придать системе возможное перемещение. Чтобы увидеть возможное 

перемещение данного тела, надо знать, где находится мгновенный центр 

скоростей этого тела. Чтобы построить мгновенный центр скоростей, нужно 

знать направления скоростей двух точек тела, провести перпендикуляры к 

скоростям в этих точках, точка пересечения перпендикуляров и будет 

мгновенный центр скоростей тела. Для этого надо найти возможные 

перемещения двух точек каждого тела - точек, где наложены связи, или общих 

точек двух тел. Если возможные перемещения не параллельны между собой, то 

по ним строим мгновенный центр скоростей. Тогда возможное перемещение 

тела - поворот вокруг мгновенного центра скоростей. Если же эти возможные 

перемещения параллельны и не перпендикулярны прямой, соединяющей точки, 

то возможное перемещение тела поступательное; 

4) записать принцип возможных перемещений; 
5) выразить все возможные перемещения, входящие в уравнение, 

написанное выше, через одно независимое. Для этого нужно воспользоваться 

равенством возможных перемещений общих точек (точек соприкосновения) 

твѐрдых тел; 

6) приравнять нулю коэффициент при независимом возможном 

перемещении и из полученного уравнения найти искомую реакцию. 
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Этот способ нахождения усилий во внутренних стержнях фермы 

рекомендуется применять тогда, когда возникают затруднения в определении 

возможных перемещений твѐрдых тел, из которых будет состоять ферма 

(после замены внутреннего стержня реакциями). 
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ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Гусман М. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Логистика — это наука о планировании, организации, управлении и 

контроле движения материальных и информационных потоков в производстве 

и во времени от их первичного источника до конечного потребителя [1, с. 20]. 

Цель логистики заключается в том, чтобы нужные товары имелись в 

нужном месте, в нужном количестве, в нужный момент. Научная 

значимость данной проблемы видна сразу, ведь хотя о логистике известно 

давно, тем не менее она претендует на название научной и учебной 

дисциплины 21 века. 

Данная тема особенно актуальна в настоящее время, когда при глобальном 

расширении производства специалисты по логистике востребованы 

практически во всех областях деятельности человека. 

В условиях глобализации логистика играет ключевую роль в 

индустриальном развитии нашего государства. Находясь на стыке 

международных коридоров, Казахстан обладает большим преимуществом и 

имеет все предпосылки стать основным логистическим звеном, соединяющим 

Европу и Азию. 

Проблемы логистики уже более 25 лет в нарастающих масштабах 

привлекают внимание ученых, специалистов, руководителей фирм, 

предприятий и корпораций развитых стран мира. Этот острый интерес 

проявляется в научном и практическом планах. Проникновение логистики в 

сферу экономики в существенной степени обязано компьютеризации 

управления. В действительности мы имеем дело с быстро развивающейся 

инфраструктурой в сфере экономики и организации производства и с новым 

научным направлением. Эта инфраструктура основывается на современных 

достижениях науки и техники. 

На основе логистических подходов экономические методы должны 

получить воплощение в практике производственных структур – у 
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изготовителей и производственных потребителей, а также в системе 

коммерческо-посреднических организаций и предприятий. С помощью этих 

методов обеспечивается экономическая заинтересованность хозяйствующих 

субъектов в повышении эффективности конечных результатов хозяйственной 

деятельности за счет экономии и прибыли от логистических операций и услуг 

[2, с. 35]. 

Другая группа задач совершенствования материалопотоков касается 

взаимодействия коммерческих посредников между собой, с другими 

субъектами товарного рынка и транспортными предприятиями, развития и 

повышения эффективности системы складирования продукции. Решению этих 

задач также в значительной мере способствуют логистические формы и методы 

управления. 

Перенимая опыт экономически развитых стран Европы, Республика 

Казахстан пытается стимулировать логистическое обслуживание новых и уже 

действующих транспортных предприятий. К этим мерам относится ускорение, 

упрощение и понижение стоимости, прежде всего, внутренних перевозок, когда 

речь идѐт о снабжении различных предприятий сырьѐм или о доставке готовой 

продукции потребителю. Важную роль логистика приобретает и при 

транспортировке продукции или грузов, которые трудно транспортировать, при 

транспортировке на дальние расстояния или в труднодоступные районы 

страны. 

Следующий важный фактор – это экспортные услуги транспортных 

компаний Казахстана, то есть логистика, которая стимулирует привлечение 

транзитных перевозок через территорию страны. Особенная роль отводится 

логистике, которая активизирует инвестиционные процессы в экономике 

страны. Это так называемый внешний логистический эффект, когда 

иностранные инвесторы принимают решение об инвестиционных проектах на 

территории Казахстана, ориентируясь на развитую логистическую систему. 

Особенно важен тот факт, что неотъемлемым компонентом успешного 

экономического развития, является реализация, на практике реализация 

внутреннего компонента – Логистической Карты Казахстана. Этот инструмент 

планирования всей транспортно – логистической системы даѐт возможность на 

долгосрочной основе многим промышленным предприятиям делать прогнозы 

доходов и расходов, реализовывать долгосрочную маркетинговую политику, 

финансово стабильно учитывать все положительные факторы. Его структура 

должна подходить как для бизнеса в целом, так и для отдельных компаний и 

для государственных структур. Важным внешним инструментом должна стать 

реализация проекта Новый Шѐлковый путь, нацеленного на казахстанский 

транзит. Казахстан здесь будет иметь сразу несколько преимуществ, главные из 

которых – это сроки доставки: замораживание финансов и время; маршрут, 

который в основном пройдѐт по территории Китая, также строительство 

зелѐного коридора – Торгово–транспортного Хаба и немаловажный фактор – 

исторический маршрут Шѐлкового пути. 
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Сегодня неразвитость логистической инфраструктуры существенно 

отражается на экономическом развитии Казахстана. Сейчас перед логистикой 

стоят очень важные задачи – обеспечить доступность и конкурентоспособность 

услуг, увеличить пропускную способность, ликвидировать диспропорции, 

создать интегрированную систему логистических центров и обеспечить 

информационную поддержку. 

Казахстан является страной с достаточно сложной логистической 

системой. Большие расстояния порой не позволяют предпринимателям 

развивать свой бизнес в разных регионах страны по причине высоких 

логистических издержек. Именно эту проблему и должны решить 

логистические компании, снизив затраты и увеличив скорость доставки грузов. 

[3]. 

Главные проблемы логистических компаний заключаются в 

недостаточности внутренних коммуникаций и недостатке квалифицированных 

кадров. Среди основных проблем можно выделить такие, как слабое качество 

предоставляемых услуг, неразвитость транспортной инфраструктуры, 

неразвитость складского хозяйства, низкий профессионализм логистических 

операторов, узкий ассортимент предоставляемых услуг. 

Для повышения результативности логистическим компаниям необходимо 

кооперироваться. Нужно думать не в рамках своей компании, нужно думать об 

интеграции. Интеграция означает становление, выращивание партнерства. 

Нужно быть готовым к быстрым решениям. Нужно разрабатывать стандарты, 

использовать технологическое развитие, приводить инвестиции в технологии. 

Казахстанский рынок должен активно сотрудничать с государством, убеждая 

снижать определенные требования и устранять существующие преграды. Также 

необходима качественная подготовка специалистов в области логистики, 

которые смогут работать с самыми новейшими технологиями, обеспечивая тем 

самым высокий уровень оказания логистических услуг. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 
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Душаханова А.К. 
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В настоящее время подготовка квалифицированных инженеров носит 

стратегический и даже политический характер. И дело не только в том, что 

инженер должен иметь соответствующий объем знаний, но и обладать 

психологическими навыками. Такого специалиста труднее подготовить, потому 

что обучение в школе значительно уступает уровню знаний учащегося 60–70-х 

годов. В настоящее время уровень знаний выпускников средних школ слишком 

низок, чтобы вуз мог подготовить достаточное количество инженеров высокой 

квалификации. При этом в высших учебных заведениях есть еще собственные 

проблемы с уровнем знаний преподавателей, программами по специальным и 

общеинженерным дисциплинам и учебно- методической и научной 

литературой. В результате мы имеем то, что имеем: недостаток 

высококвалифицированных инженерных кадров[1]. Если роль ученого 

заключается в том, чтобы изучать явления природы, увеличивая тем самым 

знания о ней, то роль инженера состоит в том, чтобы эти знания превращать в 

новые механизмы и конструкции. Поэтому инженер должен знать намного 

больше ученого, т.к. ученому необходимо сосредоточиться на одной проблеме, 

а инженер должен быть знаком со многими. Такого инженера сейчас 

подготовить почти невозможно из-за целого ряда проблем.Таким образом, 

основная проблема подготовки инженерно-технических специалистов связана с 

подготовкой выпускников средней школы. Кроме недостатка знаний, мы 

сталкиваемся еще и тем, что школьников ориентируют на механическое 

запоминание больших текстов, порой непонятных им, приучая их к 

систематическому недопониманию материала. Что вовсе не означает, что таким 

образом будет развиваться память у учащихся. Тот материал, который раньше 

знал любой слабый ученик, сейчас часто не знают способные и старательные. В 

результате такой системы школьного обучения появился определенный 

процент совершенно необучаемых людей. Встречаются студенты, выигравшие 

государственный грант с результатом ЕНТ более 80 баллов на обучение в вузе 

на технические специальности, но не знающие таблицы умножения.Эта 

проблема характерна не только для нашей республики, например, российские 

ученые В.А. Журавский, В.Н Приходько, И.С. Федоров отмечают, что 

сегодняшнее состояние отечественной системы инженерного образования, как 

и секторов реального производства и научно-технической сферы, в значительно 

большей степени, чем в других странах мирового сообщества, противоречит 

перспективным потребностям и национальной безопасности России. Это, как 

подчеркивают А.В. Долженко и В.Л. Шатуновский, есть следствие 

сориентированности системы подготовки инженеров исключительно лишь на 

предметные знания, умения и навыки. Традиционная модель учебного процесса 
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в техническом вузе ориентирована в основном на формирование 

репродуктивного типа деятельности; способные, творческие люди в этом 

случае появлялись не благодаря, а скорее вопреки системе [2]. 

Вторая проблема связана с подготовкой инженеров в вузе. Если для 

создания общеобразовательной школы достаточно иметь здание, учебники и 

квалифицированных учителей, то вуз существует на базе научного потенциала 

преподавателей и хорошо оснащенных лабораторий. К настоящему времени 

далеко не всем государственным вузам, имеющим 60-80-летний опыт работы, 

не говоря уже о частных, удалось сохранить свои научные школы. В вузах и 

научных институтах мало специалистов среднего возраста и, как следствие, нет 

преемственности научных направлений. Особенно с внедрением практики 

назначения ректоров вузов без учета его личного авторитета как ученого или 

крупного хозяйственника, мнения ведущих ученых конкретного учебного 

заведения, уровень подготовки специалистов в них, некоторые опытные ученые 

сравнивают с уровнем обучения в профтехшколах 70-х годов.Следующий 

момент – качество учебных программ подготовки специалистов. За последнее 

время в технических вузах в 1,5-2 раза сокращено число лекционных часов и 

количество практических занятий по математике, теоретической механике, 

сопротивлению материалов и т.д. и даже по специальным дисциплинам. И это 

тогда, когда слабая школьная подготовка студентов требует увеличения числа 

часов, особенно по общеинженерным дисциплинам. Например, в Российской 

Федерации для специалистов с 5-летним обучением нагрузка по математике 

составляет в переводе на кредиты 16, а для бакалавров 7,2, а у нас - 6, по 

сопротивлению материалов соответственно - 6,4; 4,8 и 4, начертательной 

геометрии - 4,8; 2,8 и 3 и т.д.Одной из проблем является заблуждение, что с 

помощью компьютера можно решить любую задачу. Приобретение готовых 

зарубежных компьютерных программ без соответствующей подготовки 

преподавателей не позволит устранить вышеназванные недостатки. В 

конструкторских бюро и на производстве должны быть специалисты, 

способные самостоятельно разрабатывать необходимые программы и работать 

с имеющимся компьютерным обеспечением. 

Конечно, компьютерные курсы лекций и наглядные движущиеся на 

мониторе графические изображения помогают освоению материала по многим 

дисциплинам, но все же решающим в учебном процессе является работа с 

литературой и живое общение с преподавателем. Ведь, кроме получения 

информации, на лекции учащийся видит пример владения предметом и его 

использования для решения практических задач. Эти бесценные сведения 

невозможно получить иным способом.Очередной вопрос о социальной 

защищенности студентов и научных работников. Сейчас стипендия студента 

составляет около 19 000 тенге. Даже ее увеличение в два раза не решит 

проблему бытия. Все студенты вынуждены работать для оплаты обучения, при 

этом на учебу, работу с литературой времени у них нет. Нет и особенного 

стимула, потому что, затратив 6–10 лет на получение ученой степени, доктор 

будет получать меньше, чем нужно для достойной жизни. Эти трудности не 
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могут быть преодолены одной любовью к науке.Интеграция Республики 

Казахстан в мировое образовательное пространство обозначена как одна из 

главных задач развития казахстанского образования в Казахстане в основных 

документах, определяющих казахстанскую образовательную политику. 

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу актуализировало проблему 

реформирования сферы отечественного профессионального образования, 

«работающего» только на плановую экономику. О внедренной двухуровневой 

подготовке специалистов в вузе, то есть подготовке бакалавров, можно 

привести выступления профессора из Австрии, который привел статистические 

данные не только по Австрии, но и по другим европейским странам. Он 

говорил о том, что фирмы охотно принимают молодых бакалавров на работу, 

так как им можно меньше платить и легко увольнять в случае необходимости. 

В результате эти люди, если они не стараются или не могут получить степень 

магистра в будущем, к сорока годам остаются без квалификации и часто без 

работы. Профессор предостерегал от перехода на двухуровневое 

обучение.Известный русский ученый, профессор Капица сказал: «Будет решена 

проблема образования будет у России будущее!» И конечно, без образованных 

специалистов невозможно возродить и сделать конкурентоспособной 

индустриально-инновационную программу. Для того чтобы довести наше 

образование до теперешнего состояния, понадобилось полвека, вряд ли на ее 

восстановление нужно меньше.[3]Выход из создавшегося положения я вижу 

только в одном, грамотной и удачной реализации всех пунктов Послании 

Президента РК народу.«В ходе модернизации системы образования нам важно 

осуществить следующие меры: во- первых, внедрять в процесс обучения 

современные методики и технологии; во-вторых, важно повышать качество 

педагогического состава; в-третьих, надо создать независимую систему 

подтверждения квалификации; в-четвертых, следует расширять доступность 

образования для молодежи через механизмы государственно - частного 

партнерства, субсидирование проезда и проживания молодѐжи из сельской 

местности и малообеспеченных семей, развития сети общежитий; в-пятых, 

образование должно давать молодежи не только знания, но и умение их 

использовать в процессе социальной адаптации; в-шестых, важно усилить 

воспитательный компонент процесса обучения». 
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ІШТЕН ЖАНУ ҚОЗҒАЛТҚЫШЫНЫҢ ПОРШЕНЬІНІҢ ҚҦРҒАҚ 

ТЫҒЫЗДАҒЫШЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Едігеев А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Іштен жану қозғалтқыштарын жетілдіру цилиндр-поршень тобының 

конструкциясын қайта қарауды қажет етеді. Іштен жану қозғалтқыштарының 

цилиндр-поршеньдік тобының заманауи конструкциясын талдауы 

кҿрсеткендей, оның бірқатар кемшіліктері бар. Заманауи конструкциядағы 

цилиндр-поршеньдік топта ҥйкеліс энергиясының едҽуір жоғалуы орын алады, 

бҧл барлық механикалық шығындардың 50% қҧрайды. Сығымдау 

сақиналарының конструкциясы газдардың поршеньдік кҿлемге енуіне 

мҥмкіндік береді, сонымен қатар цилиндр жеңінің жоғарғы жағындағы жоғарғы 

қысу сақинасының тозуына ҽкеледі. Цилиндр гильзасын майлау жҽне гильзалар 

мен поршеньді маймен салқындату майдың тҧтқырлығын тҿмендетеді жҽне 

оның термиялық ыдырауына ҽкеледі, ал май қабықшасы жанған кезде 

гильзанын қабырғасында улы бензпирен пайда болады. 

Цилиндр-поршеньдік топтың аталған кемшіліктері қозғалтқышты кешенді 

оңтайландыру қҧрамында оның конструкциясын қайта қарауды талап етеді [1]. 

Поршеньде бҥйірлік кҥштерді болдырмау мҽселесін, поршеньді қозғалысты 

кинематикалық тҥрлендіру механизмімен байланыстыратын штанганың 

сызықтық қозғалысын қҧратын механизм шеше алады. Мҧндай механизмдерді 

кҿптеген авторлар бу машиналарын пайдалану кезеңінен бастап жҽне 

поршеньді іштен жану қозғалтқыштарының (Ватт, Мурей, Отто, Баландин жҽне 

т.б.) даму кезеңінде қҧрастырды жҽне ҧсынды. Қазіргі уақытта бҧл мҽселе 

бойынша бірқатар мамандар аксиальды, жҧдырықшалы, эксцентрик, кулисті 

механизмдерінің сызбаларын зерттейді. Алайда, мҧндай механизм 

қозғалтқыштың биіктігін арттырады жҽне тек жоғары қуатты стационарлық 

немесе кемелердің қозғалтқыштарында қолданылады. 2, 3]. 

Поршень штогының сызықтық қозғалысын орнататын механизм 

поршеньді, бҥйір кҥштерден тҥсіріп, оларды жақсы майлау кезінде 

қозғалтқыштың картеріндегі тҥйіндерге ҿткізеді. Сонымен қатар, мҧндай 

механизм цилиндрді май картерін корпусынан бҿліп, майдың кҥйіп кетуіне 

жҽне оның термиялық ыдырауына жол бермейді. Бірақ цилиндрдегі поршеньнің 

ҥйкеліс шығынын азайту мҽселесі туындайды. Шток бойынша май беруі 

майдың кҿп қолданылуына жҽне экологиялық талаптарға байланысты 

қолданылмайды. Бҧл жағдайда ҥйкеліс шығынын азайту мҽселесі қатты 

антифрикциялық материалды қолдана отырып, сҧйық майды пайдаланбай 

тығыздағышты қолдану арқылы шешіледі (қҧрғақ тығыздағыш). 

Антифрикциялық материал ретінде қатты, майлау қасиеті бар графитті қолдану 

қолданылады [4]. 

Қҧрғақ тығыздауды зерттеу ҥшін сақиналардың конструкциясы жасалды 

(сурет 1) [5]. Ол ҥшін поршеньнің бір тесігінде екі сақинаны орналастыру 
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керек. Сақиналардың ҽрқайсысы сақина астындағы қуысқа газдың енуіне жол 

бермейтін жартылай сақиналардың тҥйісуі бар екі жарты сақинадан тҧрады. 

Жартылай сақиналардың буындары бір-біріне қатысты 90
о
 -қа ауысады, ал 

жартылай сақиналарды гильзанын қабырғасына басу серіппелермен жҥзеге 

асырылады. 

 

а) в ) c) 
Сурет 1. Қҧрғақ тығыздағыштың дизайны (а): 1 - цилиндр жеңінің айнасы; 2 – 

поршень; 3 – поршеньдегі жану камерасы; 4 – тығыздағыш сақиналар; 5 – 

сақиналар ҥшін поршеньдегі тесік; 6 – жартылай сақиналарды сығуға арналған 

штоктар; 7 – серіппелер; 8 – поршень штогы. Сақинадағы (в) тесікті 

антифрикциялық тығыздағышпен толтыратын сақинаның бҿлімі. Жартылай 

сақиналардың оның сырғымалы бетінің тозуына қарай орналасуы (с): а- 

конструкциялық ҿлшемдері кезіндегі жаңа сақина; б-қҧлыптың 

герметикалығын сақтай отырып, тозу болған кездегі сақина. 

 

Тығыздауды зерттеу келесі кезеңдерді қамтиды: антифрикциялық 

материалды таңдау жҽне оның беріктігі мен ыстыққа тҿзімділігін сынау; 

цилиндрдегі поршеньдік тығыздағыштың ҥйкеліс кҥшін бағалау; қҧрғақ 

тығыздау кезінде цилиндрдегі қысымды ҿлшеу; тозу қарқындылығы мен 

сақиналардың ресурсын бағалау. Ҽрі қарай, біз осы зерттеулердің нҽтижелерін 

қарастырамыз. 

Тығыздағыш сақинадағы тесікті антифрикциялық толтыру ретінде 

байланыстырғыш – сҧйық ҽйнекке графит ҧнтағы пастасы қолданылды. Қҧрғақ 

тығыздаудың мотор сынақтарына арналған тҽжірибелі қозғалтқыш крейцкопф 

схемасы бойынша жасалды. Негізгі қозғалтқыш ретінде екі цилиндрлі тҿрт 

сатылы УД-2M қозғалтқышы алынды. Тҽжірибелі қозғалтқышта қҧрғақ 

тығыздағыштың жҧмыстық қабілеті, оның сенімділігі сыналды, сондай-ақ 

қҧрғақ тығыздағыштың сақиналарының тозу қарқындылығы бағаланды. 

Цилиндр айнасына герметикалық жартылай сақиналарды сығу ҥшін жалпақ 

серіппелер қолданылды. 

Ҽрі қарай қозғалтқыштағы қысым ҿлшенді. Компрессияны электр 

қозғалтқышынан 1000 мин-1 (қозғалтқыш паспорты бойынша айналу жиілігі 

3000 мин-1) кезінде қозғалтқышты айналдыру кезінде стандартты 

компрессометр анықтады. Қысым мҽні шамамен 0,4 МПа қҧрайды, бҧл айналу 

жиілігін ескере отырып, қысу коэффициентіне 5-ке сҽйкес келеді. 
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Салқын айналдыру режимінде жҽне бензинмен жҧмыс істейтін 

қозғалтқыштың нақты режимінде тозу қарқындылығы анықталды. Тозуды 

бағалау ҥшін ҥш ҽдіс қолданылды: жартылай сақиналардың массасын салмақ 

ҽдісімен ҿзгерту бойынша, тығыздағыш сақинаның қалыңдығын микрометрмен 

тікелей ҿлшеу ҽдісі, сондай-ақ МЕСТ ҧсынған ҽдіс [6]. Бҧл ҽдіс сақинаның 

доғалық бҿлігіндегі тозу мҿлшерін ҿлшеу ҥшін жаңартылды жҽне хорда 

ҧзындығының ҿзгеруін ҿлшеуден тҧрады. 

Тығыздағыштың тозуын анықтаудың соңғы нҽтижелері келесідей. 300 

сағат жҧмыс кезінде сақиналардың тозуы: массаны ҿлшеу бойынша-1,3%; 

радиалды ҿлшемді микрометрмен ҿлшеу бойынша-0,01625 мм (0,17%); хорда 

ҧзындығын ҿлшеу бойынша-0,0128 мм (0,14%); тозу қарқындылығы 0,00174 г / 

сағ.; ресурс (цилиндр диаметрі 72 мм) - 3277 сағат. 

Жҥргізілген зерттеулер негізінде қҧрғақ тығыздаудың жҧмыс қабілеттілігі 

мен сенімділігі расталды, ол ҥйкеліске аз шығынға ие, сонымен қатар едҽуір 

ҥлкен ресурсқа ие. Бҧл факторлар жасалған тығыздаудың сипаттамасына оң 

ҽсер етеді жҽне жҿндеу шығындарының азаюында, майдың кҥйіп қалуын жҽне 

қасиеттерін ҿзгертуде, отынның пайдалану шығынын азайтуда кҿрінеді. 

Сақиналар жиынтығының стандартты нҧсқасымен салыстырғанда ақша тҥрінде 

қҧрғақ тығыздағышты қолданудан ҥнемдеу жылына шамамен 100 000 теңгені 

қҧрайды. 

Нҽтижесінде цилиндрде поршеньді қҧрғақ тығыздауды қолдану ақталды, 

мҧндай тығыздағыштың конструкциясы жасалды, оны сынау ҥшін тҽжірибелік 

қондырғы жасалды жҽне зерттеу нҽтижелері бойынша цилиндрде поршеньді 

қҧрғақ тығыздауды жасау технологиясы жасалды. 
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АВТОМОБИЛЬ КАРДАН БІЛІГІНІҢ МОЙЫНТІРЕГІН ЖЕТІЛДІРУ 

 

Ерсултанов С.С. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Карданды мойынтіректің типті конструкциясы тҿрт мойынтіректерден, 

олардың ішкі тҿлкелері біртҧтас айқастырманы 1 қҧрайды, жетек білігінің 

ашасына тығыз бекітілген тҿрт қҧрсамадан 2, кіші диаметрлі роликтер тҥрінде 

аралық ырғалмалы денелерден, ҥйкеліс аймақтары тығыздалған 

мойынтректерден, тоқтатқыш сақиналар 4 жҽне майқҧтыдан 3 [1-5] тҧрады. 

Роликтер қҧрсамалар іштерінде орналасады. 
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Сурет 1. Айқастырманың суреті мен кесінді сҧлбасы. 

 

Соңғы кездері кейбір зауыттар бҧл тҥйінді майқҧтыларсыз жасайды, 

ҿйткені олар қол жетпейтін жерде орналасқан. Бірақ саусақтардың осі бойымен 

бҧрғылап тесік жасалады, олар қҧрастыру кезінде маймен толтырылады, ал 

саусақтардың ҧшында радиалды ойықтар бар, олар білік айналған кезде жҽне 

центрифугалық кҥштердің ҽсерінен саусақтардағы камералардан стақандардағы 

мойынтректердің ҥйкеліс аймағына майдың берілуін қамтамасыз етеді. 

Кардан айқастырмасындағы мойынтіректер шағын диаметрлі жҽне 

салыстырмалы тҥрде ҥлкен ҧзындықты роликтермен, яғни сепараторларсыз 

инелі мойынтіректердің тҥрі бойынша орындалады [6]. 

Инелі мойынтіректер радиалды ҿлшемдерді азайтуға мҥмкіндік береді, 

олар жоғары жҥктемелерді қабылдайды жҽне кейінгі кезде ең кҿп таралған 

болып саналады, бҧл тек тербермелі шарикті мойынтіректерден кейінгі орында. 

Мҧндай мойынтіректер жоғары бҧрыштық жылдамдыққа сезімтал емес [7]. 

Кардан мойынтірегі негізінен кардан берілісінің сенімділігін анықтайды. 

Айқастырма саусақтары инелі мойынтіректің роликтерімен жанасу жерлерінде 

тозады жҽне ол типті ақау болып табылады. Инелі кардан мойынтірегі 

саусақтарында қажама ақаулар пайда болған мҿлшерден тыс саңылаулар мен 

ҥлкен соққы жҥктемелері туындайды, бҧл мойынтіректің ауыстырылуын қажет 
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етеді, ҿйткені тҥйіннің тозу мҿлшері жоғарылайды, сайып келгенде 

мойынтіректің толық бҧзылуына ҽкеледі. Карданды мойынтіректің тозуының 

мҥмкін болу себептерін қарастырамыз. 

Мысал ретінде, УАЗ-3151 автокҿлігінің трансмиссиясын алайық, ҿйткені 

берілістің тҿмендеуі бірнеше режим нҧсқаларын қарастыруға мҥмкіндік береді. 

УАЗ-3151 автомобилінің қуаты N = 67 кВт, n = 2500 мин
-1

 жиілігінде M = 

171,6 кг·м білікте максималды айналу моментін қамтамасыз ететін 

қозғалтқышы бар [4]. Карданды мойынтірек айқастырмасының диаметрі 

(айқастырма саусағының ортаңғы бҿлігі бойынша) dайқас = 66 мм-ді қҧрайды. 

Айқастырма саусағының диаметрі dcаусак = 16 мм, роликтерінің диаметрлері 

dролик = 3 мм жҽне олардың цилиндрлік бҿлігінің ҧзындығы lролик = 10 мм 

болады. Инелі мойынтіректің қажетті саңылауымен қҧрсаманың ішкі диаметрі 

тиісінше dқҧрсау = 22 мм-ге ие. 

Қуат, қозғалтқыш білігіндегі момент жҽне сызықтық ҿлшемдер бойынша 

кардан білігінің мойынтіректеріндегі тангенциалды кҥшті есептеуге болады. 

Сонымен, қозғалтқыш қуаты оны моменті жҽне иінді білігінің айналу 

жиілігі (n = 41,7 сек
-1
) белгілі болған жағдайда, келесі ҿрнек арқылы анықтауға 

болады: N = M · n, кВт; Ал қозғалтқыш моменті (М) ҿз кезегінде 

тангенциалды кҥш (Т) пен радиус (R = 0,0033 м) мҽндері арқылы келесі 

формуламен есептелінеді: М = Т · R, кг·м; Яғни: N = Т · R · n, кВт. 

Автомобиль трансмиссиясының тікелей берілісі жҽне қозғалтқыш иінді 

білігіндегі максималды момент режимін қарастырамыз [4]. Жоғарыда 

белгіленген мҽндерді пайдаланып, тангенциалды кҥштің шамасын анықтаймыз: 

Т = (N · k) / (R · n) = (67 · 9,81) / (41,7 · 0,0033) = 4776 кг. 

Демек айқастырманың бір саусағына 1194 кг тангенциалды кҥш беріледі. 

Қҧрсамада роликтер саны 20. Егер тангенциалды кҥш 30% (7 дана) роликтер 

арқылы берілетін болса, онда тҥйісу ауданы: 

F = 0,2 · 10 · 7 = 14 мм
2
; 

Мҧндай байланыста қҧрсама роликтері мен саусақтардың іс-қимылдары 

араларында ҥлестік жҥкеме (Р) туындайды: 

Р = 1194: 14 = 85,3 кг/мм
2
 

Осындай есептеулер белгілі бір дҽрежеде шартты болып табылады, ҿйткені 

қозғалтқыш ҽрқашан максималды момент режимінде жҧмыс істемейді. 

Мойынтіректерді жасау ҥшін болаттың неғҧрлым берік тҥрін қолдануға 

болады. Инелердің саусақтармен жанасу аймағының ҿлшемі шамамен 

қабылданады. Бірақ беріктік шегіне жақын жанасу кҥштерінің жоғары мҽндері, 

трансмиссия карданының мойынтіректері ауыр жағдайда жҧмыс істейтінін 

кҿрсетеді, егер беріктік шегінде болмаса, онда мойынтректің аз қауіпсіздік 

қоры болатыны ақиқат. Ҽрине, бҧл автомобильдің сенімділігін тҿмендетеді. 

Бҧл мҽселенің шешімі, біздің ойымызша, айқастырманың саусақтарына 

киілген тҿлке тҥрінде сырғанау мойынтірегін қолданған жҿн (тҿлкені 

қыздырып қондырады), ал тҿлке мен сыртқы мойынтірек қҧрсамасы 

арасындағы жанасу қалыпты сырғанау мойынтірегі сияқты жҧмыс істейді. Ол 

ҥшін тҿлке мыс немесе қоладан, немесе болаттан жасалуы керек, бірақ тҿлкенің 
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ҥйкелісін азайту жҽне кептетіліп қалмауы ҥшін сыртқы бетін мыспен ҿңдеу 

қажет. Тҿлке мен сыртқы қҧрсау арасындағы саңылау сырғанау мойынтірегінің 

талабы бойынша, яғни 0,05 мм-ге тең болуы тиіс. 

Майлау жҥйесі ҿзгеріссіз қалады, май саусақтардың бҧрғылауында 

толтырылады, ҧштарында радиалды ойықтар бар, ал тҿлкенің ҧштарында май 

камераларын қҧрайтын тесіктер, сондай-ақ майды сырғанау бетіне таратуға 

арналған спиральды канал жасалуы мҥмкін. 

Бҧл нҧсқада негізгі жылжымалы байланыс енді кішкентай диаметрлі 

айқастырма саусақтарының бетінде емес, сыртқы сырғанау мойынтірек 

қҧрсауының ішкі бетінде жҥзеге асырылады. Тҿлке мен стақан арасындағы 

тҥйісу ауданы (Fтҥйісу) роликтердің жанасу аймағынан едҽуір ҥлкен, ол 

тангенциалды кҥштің қысымын қабылдайтын ауданның (fқабылдау) 30% қҧрайды 

деп қабылданатын болған жағдайда: 

Fтҥйісу = π · dқҧрсау · lролик · fқабылдау = 3,14 · 22 · 10 · 0,3 = 207,24 мм
2
 

Бҧл мойынтіректің инелік нҧсқасындағы роликтердің тҥйісу аймағынан 

14,8 есе кҿп (207,24 / 14 = 14,8). Сҽйкесінше, тҥйісу кҥші 14,8 есе аз болады, 

яғни кез-келген трансмиссияның беріліс режимінде олар беріктік шегінен 

бірнеше есе аз болады, бҧл сенімділік пен жоғары ресурсты қамтамасыз етеді. 

Роликтердің орнына тҿлкелерді қолдану тағы бір оң нҽтиже береді. Ине 

мойынтірегін пайдалану нҧсқасында жҿндеу кезінде айқастырманың 

саусақтары тозғандықтан айқастырма тҥйіні толығымен ауыстырылады. 

Жҿндеу кезінде сырғанамалы мойынтіректердің тҥріне сҽйкес тҿлкелерді 

қолдану нҧсқасында оны пресспен суырып алып, жаңаларына ауыстыруға 

болады, бҧл жҿндеудің қҧнын тҿмендетеді. 

Кардан мойынтіректеріндегі роликтерді сырғымалы тҿлкелермен 

ауыстыру кейбір автомобиль тораптарындағы тербелмелі мойынтіректерді 

сырғанау мойынтіректерінің тҥрі бойынша тҿлкелерге ауыстыру ҥрдісіне 

сҽйкес келеді, мысалы, алдыңғы доңғалақтардың айналмалы механизмінің 

шкворінде [8]. Кардандық мойынтіректерді жақсарту мҥмкіндігін бағалау ‒ бҧл 

жҧмыстың бірінші кезеңі, атап айтқанда, тҥйінді жақсарту қажеттілігі туралы 

мҽселені шешу жҽне оны жҥзеге асыру ҥшін мҥмкін болатын техникалық 

шешімді бағалау. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Ni-Fe-С 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «TRIANGLE» 

 

Жазыков К.Б. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 
 

Используемый программный комплекс является интерфейсом 

комплексной программы «Terra». Реализованный в программке «Terra» способ 

и метод расчета состава фаз в трудных многоэлементных системах выделяет 

вероятность исполнять серии вычислений с вариацией содержания начальных 

веществ. Неоднократные расчеты для всех вероятных пропорций дают 

возможность очертить области, с схожими наборами однокомпонентных 

конденсированных фаз. Но в данном приближении не рассматривается 

вероятность образования смесей, похожие расчеты выделяют информацию, 

способную ограничить спектр характеристик для последующих больше 

детализированных изучений или же предназначения технологических критерий 

проведения процессов. 

Главная сложность такового расклада к моделированию заключается в 

трудозатратности сотворения приятных графических образов. Программка 

«Triangle» выделяет вероятность облегчить процесс проведения серийных 

расчетов и возведения тройных фазовых диаграмм. В качестве 3-х начальных 

систем имеют все шансы играть как отдельные химические составляющие, 

например и произвольные соединения. Расчет программой «Triangle» 

построение диаграммы тройных систем по фазовому составу выполняется с 

внедрением базы данных программы «Terra». Это имя файла с основанием 

данных и обязан пребывать в что же каталоге, собственно что и он сам (при 

аппарате дистрибутива он производится автоматически). 
 

http://autonewsrussia.ru/avtodiagnostika/164-avtomobilnye-podshipniki.html
http://autonewsrussia.ru/avtodiagnostika/164-avtomobilnye-podshipniki.html
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Диаграмма фазового состава тройной 
системы Ni-Fe-С при температуре 

1273К 

Диаграмма фазового состава тройной 
системы Ni-Fe-С при температуре 

1673К 

  

Диаграмма фазового состава тройной 

системы Ni-Fe-С при температуре 

2073К 

Диаграмма фазового состава тройной 

системы Ni-Fe-С при температуре 

2373К 
 

Рисунок 1 - Диаграмма фазового состава тройной системы Ni-Fe-С 

 

Достоверность приобретенных итогов находится в зависимости от 

полноты базы данных и надежности качеств отдельных препаратов, 

представленных в ней (речь идет о действительности однокомпонентных 

конденсированных фаз, которые не смешиваются в рамках принятой модели). В 

кое-каких случаях юзер имеет возможность владеть эквивалентную основание 

данных с что же организацией, собственно что и основа данных «Terra», но с 

иным именованием с расширенным спектром. Для расчета с внедрением 

данной другой базы данных сообразный файл обязан быть помещен в что же 

каталог, собственно что и программа «Triangle». При запуске программки с 

самого начала нужно надавить и сдерживать кнопку до тех пор, пока же она не 

станет сохранена на экране. 

Анализ тройной системы Ni-Fe-C (рисунок 1) на основных составляющих 

соединений показывает что: - тройная система Ni-Fe-C при температуре 1273К 

состоит из 7 соединений. 1)Fe(c), Fe3(c); 2)C6O(c); 3)Ni(c); 4)Fe(c), Fe3(c), Ni(c); 

5)C6O(c), Fe3(c); 6)C6O(c), Fe3(c), Ni(c); 7)C6O(c), Ni(c). 70% системы состоит из 

соединений (C6O(c), Fe3(c), Ni(c)), 25% составляют соединения (Fe(c), Fe3(c), Ni(c)) 

остальные соединения составляют 5% тройной системы Ni-Fe-C. 

Тройная система Ni-Fe-C при температуре 1673К состоит из 7 соединений. 

1)Fe(c), Fe3(c); 2)C6O(c); 3)Ni(c); 4)Fe(c), Fe3(c), Ni(c); 5)C6O(c), Fe3(c), Ni(c); 6)C6O(c), Ni(c); 

7)C6O(c), Fe3(c). 70% системы состоит из соединений (C6O(c), Fe3(c), Ni(c)), 25% 

составляют соединения (Fe(c), Fe3(c), Ni(c)), остальные соединения составляют 5% 

тройной системы Ni-Fe-C. 

Тройная система Ni-Fe-C при температуре 2073К состоит из 7 соединений. 

1)Fe(c), Fe3(c); 2)C6O(c); 3)Ni(c); 4)C6O(c), Fe3(c), Ni(c); 5)C6O(c), Fe3(c); 6)Fe(c), Fe3(c), Ni(c); 

7) C6O(c), Ni(c). 70% системы состоит из соединений (C6O(c), Fe3(c), Ni(c)), 25% 
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составляют соединения (Fe(c), Fe3(c), Ni(c)), остальные соединения составляют 5% 

тройной системы Ni-Fe-C. 

Тройная система Ni-Fe-C при температуре 2373К состоит из 6 соединений. 

1)C6O(c); 2)Ni(c); 3)Fe(c), Fe3(c); 4)Fe(c), Fe3(c), Ni(c); 5)C6O(c), Fe3(c), Ni(c); 6)C6O(c), Ni(c). 

70% системы состоит из соединений (C6O(c), Fe3(c), Ni(c)), 25% составляют 

соединения (Fe(c), Fe3(c), Ni(c)), остальные соединения составляют 5% тройной 

системы Ni-Fe-C. 

Выводы. Анализ результатов показывает, что в соответствии с составом и 

количеством образующихся фаз поле диаграммы в диапазоне температур 1273- 

2373K разделено на несколько областей. В системе Ni-Fe-C в диапазоне 

температур 1273-2337K образующиеся фазы не изменяются с повышением 

температуры. Основной, доминирующей фазой является фаза: C6O(c), Fe3(c), 

Ni(c)[1-3]. Это основная фаза формирования металла с содержанием 70%. 

Обработанные результаты термодинамического анализа в системе Ni-Fe-C 

детализированы с указанием наименьшего количества изменяющихся фаз. 

Использование термодинамического моделирования при прогнозировании 

металлургических процессов, протекающих в высокотемпературных областях в 

системе Ni-Fe-C, позволило установить механизм основных химических 

реакций и определить реальное стехиометрическое соотношение реакций и 

показать правильную запись реакции на основе соблюдение условий фазового 

равновесия в системе. Полученные результаты обеспечивают основу для 

составления конкретного материального баланса для выплавки 

железоникелевых сплавов и возможность контроля состава сплава. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОЛБАСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЗОВАНИЕМ ЖИВОТНОГО БЕЛКА 

 

Жакупбай З.Ж. 

Казахский Национальный педагогический университет имени Абая 
 

На сегодня в республике функционирует 175 мясоперерабатывающих 

предприятий, специализирующихся на работе с «красным» мясом (без мяса 

птицы). Согласно данным аграрного ведомства, в 2020 году производство 

колбасных изделий выросло почти на 12% (с 48 до 53,8 тыс. тонн), мясных 

консервов – на 13,8% (c 7,7 до 8,8 тыс. тонн). 

Колбасные заводы Казахстана: 

 ТОО «Рубиком» 12000. Переработка мяса, тонн в год: 12000 т. 

 ТОО «Кублей» 7700. Переработка мяса, тонн в год: 7700 т. 

 ТОО «Актеп» 7200. Переработка мяса, тонн в год: 7200 т. 

 ТОО «Қайып Ата» 6500. Переработка мяса, тонн в год: 6500 т. 

 ТОО «МПК «Бижан» 5500 т. 

 ТОО «Kaz Beef» 5000 т. 

Данное время актуальным вопросом для производителей является 

снижение себестоимости продукции замена мясного сырья альтернативными 

источниками белка. Поэтому в мясном производстве сегодня используют 

растительные и животные белки, которые служат заменой недостающего 

дорогостоящего мясного сырья. Белок, внесенный в колбасный продукт, 

поднимает пищевую ценность, а также влияет органолептические свойства 

продукта. Качественный продукт должен обладать определенной кусаемостью 

и плотностью. В колбасном производстве используется два вида белка: белки 

растительного происхождения и белки животного происхождения. В настоящее 

время растительный белок широко используется в колбасных изделиях, 

поскольку цена на растительный белок (соевый белок) невысока относительно 

животного белка [1, 12-13]. Однако из-за недавних изменений цен 

эффективность использования соевых изолятов начала снижаться. Текущая 

рыночная цена поднялась до 2500 тенге/кг. Если сравнить с животным белком 

способность к гидратации очень низкая. К примеру соевый изолированный 

белок может гидратировать в соотношении 1 кг сухого белка/ 5 кг воды а 

животный белок гидратирует более эффективно примерно на 2,5 раза больше. 1 

кг сухого говяжьего белка может впитать до 12 кг воды и иметь более 

устойчивую консистенцию [2, 8-9]. Цена животного белка на рынке 3500 тг, 

соответственно выгоднее использовать животный белок (таблица 1). 

 

Таблица № 1. Цена животного белка 

 

Соевый изолят гидратация 1/5 Животный белок гидратация 1/12 

Из 20кг мешка соевого изолята 8,4кг понадобится животного белка 

получаем 100кг сеовых гранул. Итоги чтобы получить 100,8кг гранул. 
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по цене: 50000тг Итоги по цене: 29750тг 

 

В последнее время из-за изменений цен на белковые препараты 

производители мясной продукции стали применять водорастворимые и 

щелочнорастворимые животные белки. В колбасном производстве животный 

белок используется в виде порошка для повышения пищевой ценности. Наша 

цель в этой теме - гидратировать животный белок и использовать его в виде 

геля. 

В целом следует отметить, что белки животного и растительного 

происхождения до настоящего времени пользуются спросом и имеют ряд 

отличительных особенностей, и противопоставлять эти два продукта не стоит. 

В особенности, по гидратации белка и окрашиваемостью пищевыми 

красителями. Соевый изолят придает блеск, и выделяются на срезе продукта, а 

при окрашивании животного белка такого не происходит. По сравнению с 

растительными белками животные белки более универсальны и по структуре 

лучше сочетаются с мясным сырьем при производстве колбас, однако более 

низкая цена растительных белков предопределила экономическую 

целесообразность их широкого использования. 

При работе в мясном цехе необходимо соблюдать следующие правила: 

 Во избежание несчастных случаев работники производства должны 

изучить правила эксплуатации оборудования и получить практический 

инструктаж у заведующего производством. В местах расположения 

оборудования необходимо вывесить правила его эксплуатации; 

 Перед началом работы убрать лишние инструменты и рабочую 

площадь специальными средствами дезинфицирования; 

 В течение рабочего дня соблюдать порядок и чистоту на рабочем 

месте; 

 Категорический запрещается толкать руки в механическую активную 

зону; 

 Запрещается работать или приближаться к оборудованиям без 

должного 

Незамедлительно сообщать о неисправностях аппаратов старшим лицам на 

зонах запрещается самовольно предпринимать меры по устранению проблемы; 

- работники, занимающиеся обвалкой мяса. должны надевать 

предохранительные кольчужки и работать ножом в направлении от себя; 

- ножи должны иметь хорошо закрепленные ручки и храниться в 

определенном месте; 

- производственные ванны и столы должны иметь закругленные углы; 
- запрещается работать на мясорубке без предохранительного кольца 

проталкивать мясо в машину можно только деревянным пестиком [3, 4].; 

При приготовлении геля из животного белка ножи куттера должны быть 

заточенными и зазор между ножами и чашей куттера должен быть 

минимальным; 
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- запрещается работать на куттере с неисправным микровыключателем; 

- снимать или присоединять сменные машины к универсальному приводу 

можно только при полном его выключении (рисунок 1); 
 

 

Рисунок 1 Работа с куттером 

 

Основные правила работы с куттером: Требованиями, изложенными в 

настоящей инструкции, должны руководствоваться рабочие, обслуживающие 

куттера, выполнение которых обеспечивает безопасность работы [3, 4]. Куттера 

являются высокоточным устройствами и требует бережного обращения с ними. 

Знание основных правил работы с куттером важно для каждого работника. 

Мы остановились на положениях некоторых основных и необходимых условий 

в нашей работе. Представлены результаты проведенного исследования по 

определению влияние животного белка на основе геля на физико-химические и 

органолептические показатели колбасных изделий. Изучена годовая статистика 

по использованию мясного сырья в Казахстане. Разработаны технология и 

рецептура производства копченых колбас, в которых мясное сырье частично 

заменено на белковой гидрогель.. Проведено исследование показателей 

качества готовой колбасных продукций. Оценены органолептические 

показатели колбасных изделий с частичной заменой мясного сырья белковой 

гидрогель. Изучались внутренние правила работы производства и техника 

безопасности. Правила обслуживания и работы на станках и аппаратах. 

Действия сотрудников при аварийной ситуации и меры по устранению. Меры 

предосторожности при работе мясоизмельчительным аппаратом. Исследования 

показывает выгоду в использовании белка животного происхождения в 

колбасных производствах. 
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3. Техника безопасности в мясном цех 

https://vuzlit.com/122864/tehnika_bezopasnosti_myasnom_tsehе 

4. Техника безопасности при работе с куттером http://trudova- 

ohrana.ru/primery-dokumentov/primery-instrukcij-po-ohrane-truda/5376-instrukcija 
 

Научные руководители – к.с/х.н., доцент Байташева Г.У., PhD, Майматаева 

А.Д. 

 
 

ҚАБАТТАН ҦҢҒЫҒА ӚНІМДІ ШАҚЫРУ-ҦҢҒЫНЫ МЕҢГЕРУ 

ӘДІСТЕРІ 

 

Жанатов Б.Т. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Ҧңғыны меңгеру – ҿнімді қабаттан сҧйықтық ағынын алу, ластанудан 

діңгек айналасындағы аймақты тазалау жҽне қҧбырдың ҿнімділігін ҥлкейту 

мақсатымен жағымды жағдай жасау жҧмыстарының кешенін кҿздейді. 

Пайдалану тізбегімен қабат арасын жалғастыру жҧмыстарын аяқтағанннан 

кейін, қабаттан мҧнайдың қҧйылуын шақыруға кіріседі. Қабаттағы мҧнай мен 

газды ҧңғы ішіне шақыру ҥшін, ҧңғы ішіндегі қысым қабат қысымынан тҿмен 

болуы керек [1]. 

Ҧңғыны меңгеру ҽдістерін қабат қысымына байланысты бҿлуге де болады. 

Егер қабаттың бастапқы қысымы жоғары болса, онда ҧңғының фонтандауы 

(атқылауы) болуы ықтимал. Ал кейбір ҧңғыларды меңгерген кезде қабат 

қысымы тҿмен болғандықтан фонтандау қаупі жоқ. Осы жайттарды ескере 

отырып, кен орындарында ҽртҥрлі меңгеру ҽдістері қолданылады. Мҧнай 

ҿндірісі тҽжірибесінде қабатты ашу жҽне ҧңғыны меңгеру технологиясын 

дҧрыс қолданбауы нҽтижесінде арты жануға ҧласатын ҧңғының ашық 

фонтандауы жағдайлары кездесіп тҧрады. Мҧндай қҧбылыстар тек ҧңғыға ғана 

зиянын тигізіп қоймай, сондай-ақ кен орнының сарқылуынада септігін тигізеді 

[2]. 

Ҧңғыманы меңгерудің мақсаттары: 
-тҥп маңы аймағының жыныстарының табиғи ҿткізгіштігін қалпына 

келтіру; 

-ҧңғыманың ҿндіру мҥмкіндіктеріне немесе айдау ҧңғымаларының 

қалыпты қабылдағыштығына сҽйкес келетін ағынға қол жеткізу. 

Ҧңғыманы меңгерудің мҽні депрессияны туғызу болып табылады, яғни, 

қабат қысымы мен тҥп қысымының арасындағы айырмашылық, қабат 

қысымының тҥп қысымнан жоғары болуы. Бҧған екі жолмен қол жеткізіледі: 

ҧңғымадағы сҧйықтықтың тығыздығын азайту, немесе ҧңғымадағы сҧйықтық 

деңгейін тҿмендету. 

Бірінші жағдайда бҧрғылау ерітіндісін сумен, содан кейін мҧнаймен 

ауыстырылады. Ал екінші жағдайда ҧңғымадағы деңгей келесі ҽдістердің 

https://vuzlit.com/122864/tehnika_bezopasnosti_myasnom_tsehе
http://trudova-/
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бірімен тҿмендейді: желонкамен немесе поршеньмен тарту арқылы, сығылған 

газбен немесе ауамен айдау (компрессорлық тҽсілмен), аэрация (газды сҧйық 

қоспаны айдау), сҧйықтықтарды штангалық ҧңғымалық сораптармен немесе 

батырылған ортадан тепкіш электр сорғыларымен айдау. 

Меңгерудің алдында ҧңғыманың сағасына қолданылатын ҽдіске жҽне 

ҧңғыманы пайдалану тҽсіліне сҽйкес арматура орнатылады. Қалай болғанда да, 

оқпанды жабу қажет болған жағдайда жоғары қысымды клапан орнатылады. 

Ҧңғыма сҧйықтығын ауыстыру келесідей жҥзеге асырылады. 

Перфорациялаудан кейін сорапты-компрессорлы қҧбырды сҥзгіге дейін 

тҥсіріледі. Содан кейін қҧбыр аралық кеңістікке су айдайды.Ҧңғымадағы 

бҧрғылау ерітіндісі қҧбырлар арқылы шығарылады. 

Егер бҧрғылау ерітіндісін сумен ауыстырғаннан кейін ҧңғыманы 

пайдалану мҥмкін болмаса (яғни, ағынды шақыру), онда олар ҧңғыманы 

мҧнаймен жууға кҿшеді. 

Ҧңғыманы (тікелей немесе кері) сумен немесе газсыздандырылған 

мҧнаймен жуғаннан кейін тҥп қысымының тҿмендеуіне қол жеткізуге болады. 

Сығылған газ немесе ауа арқылы айдау (газлифтілі ҽдісі). Ҽдістің мҽні- 

кҿтергіш қҧбырлар мен корпус арасындағы сақиналық кеңістікке сығылған 

газды немесе ауаны айдау. 

Сығылған газ (ауа) ҧңғымадағы сҧйықтықты сорапты-компрессорлы қҧбыр 

арқылы ығыстырып шығарады. 

Аэрация - сҧйықтықты сығылған газдың (ауаның) кҿпіршіктерімен 

араластыру процесі. 

Аэрация кезінде сығылған газ (ауа) бен ҧңғыманы толтыратын 

сҧйықтықты (бҧрғылау ерітіндісі, су, мҧнай) біртіндеп араластыру арқылы 

сҧйықтықтың тығыздығы тҿмендейді жҽне осылайша тҥптегі қысым біртіндеп 

тҿмендейді. 

Газды сҧйық қоспа ҥшін сораптан су (мҧнай) желісінен басқа, 

компрессордан газ (ауа) желісі де жҥргізіледі. 

Сҧйықтық пен газ (ауа) арнайы араластырғышта (эжекторда) немесе 

ҧңғыманың газ ҿткізгіш желісінде араластырылады, ал газдалған сҧйықтық (газ 

сҧйықтық қоспасы) оның қҧбыр сыртындағы кеңістікке айдалады. Ҧңғымадағы 

сҧйықтықты осы қоспамен алмастырған кезде, тҥптегі қысым тҿмендейді, жҽне 

ол қабат қысымынан аз болған кезде мҧнай қабаттан ҧңғымаға ағып бастайды. 

Ҧңғымалық сораптардың кҿмегімен меңгеру ҧңғымаларда қолданылады, 

егер оларды терең сорап ҽдісімен пайдаланатын болса. 

Кейбір жағдайларда сорапты қҧбырларды тҥсірмес бҧрын, тҥпті 

желонканың кҿмегімен тазартылады. Егер оқпан мен тҥп аймағы таза болса, 

онда сорапты-компрессорлық қҧбырлар, штангалық сорап ҧңғымаға тҥсіріледі, 

тербелме станогы орнатылады жҽне ҧңғыма пайдалануға беріледі. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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НЕКОНДИЦИОННЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ МАРГАНЦЕВЫХ РУД 

КАЗАХСТАНА 
 

Жумагалиев Е.У., Мухамбеткалиев А.Б ., Бауыржан А.Б. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

Введение 

Технологическая схема подготовки окисленных марганцевых руд и 

обогащения некондиционных железомарганцевых 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 производство ферросплавов 

мелочь марганцевого сырья ее необходимо окусковывать, что можно 

осуществить одним из трех способов: агломерацией, окомкованием и 

брикетированием [1]. 

 

Лабораторные исследования по обжигу и магнитной сепарации. 
Исследования по селективному восстановлению железа из его оксидов 

проводились с железомарганцевой рудой, отбракованной из-за высокого 

содержания железа и низкого коэффициента соотношения марганца к железу. 

Химический состав использованной в эксперименте железомарганцевой руды 

месторождения «Западный Камыс» приведен в таблице 1, крупность которого 

составила 0-5 мм. В качестве восстановителя использовался уголь Шубарколь 

крупностью 5-20 мм, технический состав и химический состав золы 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Химический состав железомарганцевой руды и угля 
Шубарколь 

Фракция, 

мм 

Содержание, % 
Mnобщ Feобщ SiO2 CаО MgO Al2O3 P S п.п.п. Mn/Fe 

Руда (0-5 мм) 17,81 5,16 41,3 1,46 1,25 5,92 0,034 0,025 8,79 3,45 

Уголь 

Шубарколь 

Технический анализ, % Химический состав золы, % 

W V A S P Al2O3 FeO SiO2 MgO CaO 

5-20 мм 9,10 46,2 2,75 0,33 0,005 17,5 14,5 35,1 5,5 9,5 
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Количество восстановителя в смеси с рудой составляло 1:1, т.е. 

Восстановительный обжиг железомарганцевой руды осуществлялся в 

муфельной печи при температуре 900 ˚С в течение 5 часов с последующим 

медленным охлаждением материала в печи. [2-3] 

По результатам проведенного опыта №3 установлено, что максимальное 

увеличение содержания Feобщ в магнитной фракции до 10,26% и снижение 

Mnобщ до 12,98% при силе тока 0,5 А (рисунок 3.7). Обратная картина 

наблюдается для немагнитной фракции, где содержание Mnобщ увеличилось до 

18,38%, а Feобщ уменьшилось до 2,64%. Полученный марганцевый концентрат 

(немагнитная фракция 1,0 А) отвечает требованиям по соотношению марганца 

к железу (выше 6). Положительной характеристикой полученного концентрата 

является то, что он частично восстановлен. Поэтому при ферросплавном 

переделе потребуется меньше восстановителя в виде кокса, что положительно 

скажется на понижении себестоимости получаемых марганцевых 

ферросплавов. Полученный железорудный концентрат по суммарному 

содержанию железа и марганца пригоден для выплавки чугуна в доменных 

печах. 

Лабораторные плавки. С целью моделирования процесса выплавки 

марганцевых сплавов и установления оптимального технологического режима 

электроплавки применительно к полученному марганцевому концентрату для 

получения из них стандартного ферросиликомарганца были проведены 

тигельные плавки на лабораторной высокотемпературной печи Таммана. 

В качестве шихтовых материалов также использовался флюсующий 

материал доломит, с содержанием: 21,22% MgО, 30,78% СаО, 1,01% SiO2, 

0,47% Al2O3, 0,11% S, 0,51% Feобщ. По результатам химического анализа 

проведен расчет шихты для выплавки ферросиликомарганца в печи Таммана, 

сделан подбор навесок и проведены 2 опытные плавки. 

Навеска рудной части составляла во всех опытах приблизительно 150 г. За 

нулевое время условно принималось время достижения расплавом заданной 

температуры. Металл и шлак опытных плавок выдерживали в графитовых 

тиглях в течении 1 часа при постоянной температуре 1500˚С в слабо 

восстановительной атмосфере. Температуру измеряли термопарой ВР5-20. 

По результатам тигельных плавок можно сделать заключение, что из ранее 

полученной немагнитной фракции предпочтительнее получать стандартные 

марки ферросиликомарганца с содержанием 66,93-69,76% Mn и 1,46-2,68% Fe, 

а кремний варьируется в пределах 16,95-18,47%. Это объясняется высоким 

содержанием кремнезема в немагнитной фракции и низким значением 

природной основности исходной руды. 

В ходе эксперимента температуру поддерживали постоянной. Колебания 

температуры составили 10˚С. По результатам химического анализа, 

приведенные в таблице 2, было определено распределение марганца, кремния и 

железа между металлом и шлаком. 
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Таблица 2 - Химический состав марганцевых сплавов (металл и шлак) 

 

№ 

оп. 
Материал 

Выход, 
% 

Содержание, % Извлечение, % 

Mn Fe Si C Mn Fe Si 

1 Металл 40,2 69,76 2,68 16,95 1,63 84,75 77,94 20,76 

Шлак 59,8 8,44 0,51 43,5
*
 18,61

**
 15,25 22,06 79,24 

Итого 100 - - - - 100 100 100 

2 Металл 34,57 66,93 1,46 18,47 1,58 81,51 62,14 21,80 

Шлак 65,43 8,02 0,47 35
*
 21,01

**
 18,49 37,86 78,20 

Итого 100 - - - - 100 100 100 

Примечания: 1 - 
*
 - содержание в сплаве кремния (SiО2); 

2 - 
**

 - содержание в шлаке оксида кальция (CaO). 

 

Выводы: 
Таким образом, судя по результатам переработки железомарганцевой 

руды месторождения «Западный Камыс» обжиг-магнитным способом (при 

обжиге 900°С в течение 5 часов и магнитной сепарации при силе тока 0,5- 

1,0А), позволяет получить марганецсодержащий продукт пригодный по 

содержанию марганца (до 18,38%) и железа (до 2,64%) для последующее 

металлургической переработки и получения из них стандартного 

марганецсодержащего сплава с содержанием 66,93-69,76% Mn и 1,46-2,68% Si 

соответствующий ГОСТ 4756-91 марки ФСМн17. Степень извлечения 

марганца и кремния при выплавке ферросиликомарганца в среднем составила 

84,75 и 21,8% соответственно. 

Таким образом, по проведенным исследованиям по изучению 

возможности получения из железомарганцевой руды месторождения 

«Западный Камыс» кондиционного марганцево-рудного материала 

(немагнитная фракция), а также получения из них стандартных марок 

марганцевых сплавов в лабораторных условиях. 
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АВТОЖОЛ ҚҦРЫЛЫСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Иванова А., Темирбекова Ф.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Автомобиль жолдарының саны мен сапасы елді мекеннің (мейлі ол 

мегаполис болсын, мейлі шағын ауыл болсын) ҽл-ауқатын куҽландырып қана 

қоймайды, сонымен қатар жалпы еліміздің даму деңгейін де сипаттайды. 

Қҧрылыс жҧмыстарының бастапқы нҥктесі неден басталады? Ҿйткені, жол 

қҧрылысы ҥлкен қаржылық жҽне физикалық шығындарды талап ететін кҥрделі 

кҿп сатылы процесс. Басты міндет – білікті мамандар командасы мен арнайы 

техникасы бар сенімді мердігерді таңдау. Маман ҧсынатын мердігер 

тапсырманы орындау ҥшін іс-шаралар тізімін жасайды жҽне жҧмыстың қҧнын 

есептейді. Асфальтты жол салу жҽне кҥтіп ҧстау ең қымбат. Ол тҧрақты 

бақылауды жҽне ағымдағы жҿндеу тҥрінде жҥйелі техникалық қызмет 

кҿрсетуді қажет етеді. Тиісті кҥтім мен уақытында жҿндеу жҧмыстары 

жҥргізілсе, мҧндай жол жиырма жылдан астам уақытқа созылуы мҥмкін. 

Асфальтты жолдар мегаполистер мен ірі қалалардың ажырамас бҿлігі болып 

табылады. Жақында асфальт тҿсеу орнына асфальт чиптері қолданылды - бҧл 

материал тиімдірек. Бірақ оны қолдану ҽлі кеңінен қолданыла қойған жоқ. 

Жолдарды салу мен жҿндеуді қаржыландыру бірінші кезекте инфрақҧрылымы 

мен экономикасы дамыған ірі қалаларға бҿлінеді, ҿйткені сапалы жолдар 

қаланың сыртқы келбетіне жҽне оның бойымен кҿліктердің жҥру 

жылдамдығына тікелей жауапты. Туристер шҧңқырсыз, ойық-шҧңқырсыз жол 

бойымен қалаға ықыласпен келеді, тауарлар мен жҥктер кедергісіз 

тасымалданады. Жалпы, жазық, тегіс, жақсы тҿселген жол – қаланың немесе 

ауданның экономикалық тҧрақтылығының кепілі. 

Жол қҧрылысының кезеңдері 
Барлық стандарттарға сҽйкес жасалған жоғары сапалы жол - жалпы 

қауіпсіздік пен жайлылықтың кепілі. Оның ҥстіне, бҧл кҿлік жҥргізушілерінің 

ҿздері ҥшін ғана емес, жаяу жҥргіншілер ҥшін де жиі кездеседі. Ҿйткені, жол 

жҥріс бҿлігі ғана емес, жаяу жҥргіншілер жолы да. 

Заманауи талаптарға сай жол салу ҥшін ақша, арнайы техника, логикалық 

ой-ҿріс, арнайы білім қажет. Жҽне, ҽрине, уақыт. Кез келген жолдың қҧрылысы 

бірнеше кезеңнен тҧратын кҿп еңбекті қажет ететін, жауапты процесс 

болғандықтан, оған кҿп нҽрсе қажет. Дайындық жҧмыстарының қаншалықты 

мҧқият жҥргізілгеніне, бҥкіл процесс жоспарланғанына жҽне барлық қажетті 

материалдың дер кезінде сатып алынғанына жол қҧрылысының мерзімі тікелей 

байланысты. 

Жақсы жасалған жол қажетті стандарттарға сай болуы керек, ҿйткені бҧл 

тек жҥргізушілер ҥшін ғана емес, жаяу жҥргіншілер ҥшін де қауіпсіздік пен 

жайлылықтың кепілі. Кез келген қҧрылыстың немесе қайта қҧрудың бірінші 
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кезеңі жобалау болып табылады, одан кейін жол қҧрылысының жоспары 

ҽзірленеді. Одан кейінгі жҧмыстарды келесі кезеңдерге бҿлуге болады: 

топографиялық тҥсіру жҽне учаскені бҿлу. Мердігер мамандар жер бетінде 

геодезиялық жҧмыстарды жҥргізеді, аумақты ҿлшейді жҽне рельефті талдайды, 

жер асты суларының тереңдігін жҽне топырақтың тҥрін анықтайды; дайындық 

жҧмыстары. Ол ҥшін арнайы жабдық пайдаланылады; сантехниканы орнату. 

Жаңа жолды салу кезінде міндетті кезең суды жеткілікті қашықтыққа жол 

бетінен қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ететін дренаждық жҥйені орнату болып 

табылады; жастық тҿсеу. Дҧрыс салынған негіз жол қҧрылысының табысты 

тҥпкілікті нҽтижесінің кепілі болып табылады. «Жастық» амортизациялық 

қабат ретінде қызмет етеді жҽне жол бетіндегі механикалық ҽсерді тегістейді. 

Негізді жасау ҥшін қҧм-қиыршықтас қоспасын немесе қҧм мен қиыршық тасты 

бҿлек пайдаланыңыз. Материалдар қабаттарға салынады, содан кейін олар 

арнайы жабдықтың кҿмегімен мҧқият тегістеледі жҽне тығыздалады; ҽрлеу 

қабатын тҿсеу жҽне жолды белгілеу. Заманауи инновациялық технологияларды 

қолдану жол тҿсемінің жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Кенепті тҿсегеннен 

кейін жол қозғалысты ашуға дайындалады - оның бетіне белгілер қойылады, 

белгілер орнатылады жҽне т.б. [1, с. 21-23] 

Қажет болған жағдайда жоспарланған жол жҧмыстары басталғанға дейін 

уақытша айналма жол салынады. Ол жҧмыс жобасында кҿрсетілген биіктіктің 

жағалауы тҥрінде салынған. Қҧрылыс аяқталғаннан кейін айналма жол 

бҿлшектеледі. Соңғы жабын жолдың беріктігі мен сенімділігінің кілті болып 

табылады. Ендеше, жолды салу кезінде атқарылатын ең негізгі жҧмыс – 

дайындық жҧмыстары деп аталатын жҧмыстар. Мамандар аумақты ҿлшейді, 

жер бедерін бағалайды, жер асты суларының тереңдігін зерттейді, топырақтың 

тҥрін анықтайды. Бҧл кезеңде жол қҧрылысы бойынша алдағы жҧмыстардың 

жоспары жасалып, орындалу мерзімдері белгіленеді. Ал келешекте оған қатаң 

сҽйкестікті ҧстанады. Содан кейін жер жҧмыстары жҥргізіледі. Оларға аумақты 

діңгектерден, ағаш тамырларынан тазарту, жерді тегістеу немесе, керісінше, 

онда ойпат қалыптастыру кіреді. Кейде жер жамылғысы жеткіліксіз болған 

жағдайда топырақты қосымша толтыру жҥзеге асырылады. 

Жолдың іргетасы дайын болғаннан кейін сіз жол қҧрылысының соңғы 

кезеңіне - асфальт тҿсеуге кірісе аласыз. Бҥгінгі таңда ыстық немесе суық 

асфальт сияқты бірнеше тҿсеу технологиясы бар. Қандай технология ең 

оңтайлы екенін мамандар климаттық жағдайларға жҽне жол қҧрылысына 

арналған бюджетке байланысты шешеді. 

Жол тӛсемінің сапасын бақылау 

Жолдың ҥстіңгі қабаты ең ҥлкен тозуға ҧшырайды, ҿйткені ол ҿтіп бара 

жатқан кҿліктердің ҥлкен массасы кҥнделікті қысымға ҧшырайды. Сондықтан 

жолдың сенімділігі мен беріктігі қҧрылыс жҧмыстарының қаншалықты кҽсіби 

тҥрде жҥргізілгеніне жҽне қандай материалдар пайдаланылғанына тікелей 

байланысты. Жол тҿсемдерінің келесі кең таралған тҥрлері бар: асфальтбетон. 

Қҧрылыстағы тҿсеудің бҧл тҥрін «жол торты» деп те атайды (кҿпқабатты 

болғандықтан). Қиыршық тастың, қҧмның, тас ҧнының жҽне балқытылған 
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асфальттың қабат-қабатты таралуы жер бетінің ауыр кҿлік жҥктемелеріне тҿтеп 

беруге мҥмкіндік береді. Қабаттардың саны кҿптеген факторларға байланысты 

(мысалы, кҿлік кептелісі дҽрежесіне). Қоспаға қиыршық тас сияқты материалды 

қосу жабынның жоғары тозуға тҿзімділігін жҽне суға тҿзімділігін береді. 

Қиыршық тастың ҿрескел қҧрылымы арқасында жол мен шина арасындағы 

қажетті ҥйкеліс қамтамасыз етіледі, бҧл автомобильді сҥйретуге жол бермейді; 

қҧйылған асфальт. Автомобиль жолының қҧрылысында қолданылатын арнайы 

техника Асфальт тҿсеу ҥшін жҧмыс процестерін оңтайландыруға, уақыт пен 

еңбек шығындарын ҥнемдеуге ықпал ететін арнайы жабдық пайдаланылады. 

Қҧрылыс алаңында заманауи технологияларды пайдалану, негізінен, арнайы 

жабдықсыз мҥмкін емес. Сондай-ақ, асфальт жолдарды салуға қолданылған 

арнайы техниканың да атқарылған жҧмыстың тҥпкілікті нҽтижесіне ықпалы 

зор.Берілген тапсырмаларды тиімді жҽне уақытында орындау ҥшін олар ҽдетте 

арнайы кҿліктердің стандартты жиынтығын пайдаланады, атап айтқанда: 

экскаватор.[2, с. 21-23]. Жолды салу кезінде сусымалы материалдарды 

(қиыршық тас, қҧм жҽне т.б.) тасымалдау жҽне топырақты жылжыту ҥшін 

қолданылады; бульдозер. Жер бетін жҽне оның сҧлбасын тазарту, топырақты 

тасымалдау жҽне кесу ҥшін арнайы кҿліктер пайдаланылады; грейдер. Жол 

қҧрылысындағы қондырғының мақсаты - жолды салу кезінде негізді тҿсеу жҽне 

жер асты қабатын реттеу; тҿсеміш. Оның негізгі функциялары асфальт 

қоспасын бҧрын дайындалған жолға бҿлу жҽне тығыздау; мҧз айдыны. Арнайы 

машина асфальтты нығыздау жҽне нығыздау ҥшін қолданылады; бетон 

араластырғыштар. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Поспелов П.Г. Иванов А.В. Строительство автомобильных дорог., 
Дорожные покрытия – М., 2012. 

2. Мытько Л.П., Прискурин А.С., Автомобильные дороги. Учебное пособие 

- М.,1999. 
 

Ғылыми жетекші - т.ғ.м, аға оқытушысы Мукашева А.С. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

СИСТЕМ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Илимисов А.К., Кашкенов С.Т. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 
В ходе технической эксплуатации автотранспортной техники она 

подвергается многочисленным воздействиям, в результате этого изменяется 

техническое состояние автомобилей. Основными причинами потерями 

работоспособности могут быть обусловлены, по мнению А.В. Иванова, тремя 

категориями источников воздействия [1]. 
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Во – первых, внешние воздействия, которые зависят от условий 

эксплуатации, характером вождения водителя, который осуществляет 

эксплуатацию, текущий ремонт и техническое обслуживание. 

Во – вторых, внутренними рабочими процессами, которые происходят в 

соединениях внутренних деталей и механизмах. 

В – третьих, возможность заложенная в деталях автомобильной техники в 

процессе разработки и производства, так называемая потенциальная энергия. 

Многочисленные воздействия в своей совокупности приводят к 

необратимым последствиям и изменениям в механизмах и деталях 

автомобильной техники, приводящих к функциональному изменению 

параметров [2]. 

Отказы деталей в механизмах и машинах, происходят из – 

многочисленных причин, основными из которых являются изменения условий 

трущихся поверхностей, воздействие коррозии, внутренней усталости. 

Главным условием работоспособности состояния автомобильной техники 

(АТ), по мнению В.В. Нечаева и В.А. Дубовского, является своевременный 

текущий ремонт и техническое обслуживание, который может быть произведен 

несвоевременно и некачественно [2, с.58]. Ремонт и восстановление АТ 

является важнейшим условием в системе обеспечения работоспособности 

автомобильных транспортных средств. При текущем ремонте и восстановлении 

автомобильных транспортных средств осуществляется модернизация и 

мероприятия по увеличению надежности и долговечности. 

Наше исследование направленно на совершенствование технологии 

обслуживания и ремонта легковых автомобилей. 

Исследование и внедрение результатов в данной области осуществлялось в 

процессе производственной и преддипломной практики на предприятиях 

автосервиса г. Актобе с использованием современного оборудования для 

контроля технического состояния легковых автомобилей. 

Методами нашего исследования являются анализ литературных 

источников о роли текущего ремонта (ТР) и технического обслуживания (ТО) 

автомобильной техники, обеспечения ее надежности и системный подход к 

ремонту автомобильной техники; на примере нашего научного исследования 

разработаны методические указания по проведению диагностики и ТР; 

разработан акт внедрения на предприятиях автомобильного сервиса по ремонту 

и восстановлению, которые могут быть применений в учебном процессе 

технического факультета университетов, занимающейся подготовкой 

специалистов в данной области. 

Повышение надежности автомобильных транспортных средств, при 

восстановлении и текущем ремонте, могут быть направлены на использование 

эффективных методов диагностики, восстановления, обработки деталей и 

механизмов, особенно трущихся, контролем за разборкой, сборкой и обкаткой 

основных частей АТ в общем и повышением качества контроля операций ТР. 

Вариантами повышения надежности и эффективности АТ могут быть 

методы: конструкторские, технологические и эксплуатационные. 
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Конструкторские методы повышения надежности АТ применяются при 

разработке и конструировании АТ, к которым можно отнести: 

- выбор материала с запасом прочности при изготовлении деталей и 

механизмов, учет трения в опорах и парах; 

- выполнение условий работы деталей и механизмов при минимальных 

потерях на трение; 

- уменьшение сосредоточения напряжений в деталях, учитывая выбор 

формы и размеров; 

- создание комфортных температурных условий работы деталей, узлов, 

механизмов и систем (управление температурным режимом в системах 

охлаждения, масляной системы и др.); 

- своевременным снабжением смазки контактирующих деталей. 

Основными технологическими методами являются: 

- контроль необходимых размеров деталей по точности размеров, 

зависящих от применяемого в производстве оборудования; 

- повышенные требования к геометрическим размерам и шероховатости, с 

применяемыми методами шлифования, полирования и использования 

притирочных материалов при сборке; 

- другие мероприятия, направленные на повышение точности, прочности, 
качества сборки, использования новых композиционных материалов, 

применение электронных устройств взамен механических изделий. 

Эксплуатационные методы, оказывающим влияние на АТ, в процессе 

эксплуатации могут оказать определяющее воздействие на надежность АТ и 

свести к минимуму достижения разработчиков, технологов и конструкторов 

АТС. 
При технической эксплуатации АТ основной задачей является сохранение 

на высоком и необходимом уровне надежности АТ. 

При этом безотказность и долговечность АТ в эксплуатации будет 

сопряжена, как проходит обкатка новых АТ при поступлении и вводе в 

эксплуатацию, организации и проведении ТО и выполнение ТР, диагностики, 

режима эксплуатации, установленных правил хранения АТ, использования 

спецоборудования и инструментов при проведении ТО и ТР [4]. 

Основными путями повышения надежности являются: 
- использование условий, создающих и обеспечивающих сохранение 

ремонтных фондов; 

- повышение эффективности устранения разнообразных загрязнений с 

деталей и механизмов; 

- контроль качества и своевременное определение деталей подвергшихся 

износу; 

- внедрение новейших инструментов для определения дефектов, 

основанных на различных физических свойствах (толщиномеров, 

спектрофометров, видеоскопов, дефектоскопов); 

- своевременная и качественная балансировка динамических деталей; 
- повышенные требования к точности деталей при замене; 
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- учет усилий затяжки, посадки и сборки резьбовых деталей; 

- использование безразборного метода диагностики; 

- испытания на стенде и обкатка после ТО и ТР и др. 
Эти направления увеличивают сложность выполнения ТО и ТР, 

продолжительность, трудозатраты и цену операций при обслуживании АТ [5]. 

Таким образом, надежность АТС при эксплуатации имеет большое 

значение, а выбор стратегии ТО позволит уменьшить издержки в процессе ТР и 

ТО. 

 

Использованные литературы: 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Имантаева А. 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 

 

Тема устойчивого развития обсуждается в обществе уже не первый год, и 

строительная индустрия также примеряет на себя этот тренд. На первый план 

выходит минимальное воздействие зданий на окружающую среду как в 

процессе строительства, так и на протяжении всего жизненного цикла.Такие 

здания эффективно используют воду и электроэнергию, а выбросы углекислого 

газа от них минимальны. Они не представляют угрозу для природных ресурсов 

и после вывода из эксплуатации. И еще одно важное качество «устойчивой» 
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архитектуры - комфорт пользователей. Причем «Зеленые» решения 

эволюционируют: 

 Вместо солнечных панелей — прозрачная пленка на основе органических 

фотоэлектрических элементов. 

 Емкости для сбора дождевой воды. 
 «Зеленые» крыши в качестве термоакустической защиты. 

 Вертикальные сады для регулирования температуры внутри помещения. 
 Световые купола для максимального использования естественного 

освещения. 

 Экологичный кирпич. 
 Отработанным материалам дают вторую жизнь: повторно используют 

напольные покрытия, старую мебель, древесину. 

 С одной стороны, этот тренд позволяет строительным компаниям и 

инвесторам снижать издержки, с другой — это способ выделиться на 

фоне конкурентов благодаря принципам, которые все больше ценятся в 

обществе. 

 

BIM-моделирование 
BIM - это цифровая модель здания, которая содержит характеристики всех 

элементов, от несущих стен и кровли до шаровых кранов в теплоузле. В BIM- 

модели можно посмотреть материалы, цены, графики производства работ, при 

этом модель одновременно доступна всем участникам строительства. [1, с.14- 

17] 

После завершения стройки модель передают эксплуатанту, и он даже 

спустя много лет может понять, какие технические решения использованы. 

А еще заранее будет знать, у какого оборудования истекает срок эксплуатации 

и сможет спланировать ремонт или замену. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Когда из-за пандемии закрылись границы между странами, заказчики 

утратили возможность отправлять инспекторов на заводы поставщиков. Но 

контролировать качество по-прежнему было необходимо. На помощь в 

поддержании цепи поставок пришли дистанционные инспекции и аудиты. Они 

проводились и ранее, но в 2020 году стали особенно востребованы. Удаленные 

инспекции за короткий срок стали повсеместной практикой. Камеры с хорошим 

разрешением и специализированные приложения для инспекций позволили 

контролировать процесс производства дистанционно. Одна из разновидностей 

дистанционных технологий — удаленные инспекции на объектах с помощью 

дронов. 

 

3D-ПЕЧАТЬ 

С помощью 3D-печати можно изготовить как отдельные элементы 

конструкции, так и дома целиком. Например, изготовление дома площадью 55- 

75 кв. м занимает всего сутки. В самом же процессе строительства люди не 
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участвуют — все делает машина по заданному проекту, которую контролирует 

оператор. Отходы от изготовления практически нулевые, так как 3D-принтер 

расходует ровно столько материалов, сколько требуется. Уже сейчас 

применяются различные методы: 

 Робот-манипулятор перемещается по направляющей и слой за слоем 

наносит бетон. Принцип такой же, как у настольных 3D-принтеров, 

которые используют послойное нанесение расплавленного полимера по 

заранее заданному алгоритму. 

 Песчаная 3D-печать имеет больше сходства с промышленными 

технологиями. Первым ее протестировал итальянский архитектор Энрико 

Дини, построивший свой 3D-принтер D-Shape. Машина распределяет 

слой песчаной пудры, затем укрепляет форму конструкции с помощью 

связующего вещества. 

 Для металлоконструкций, которые должны выдерживать большие 

нагрузки, может применятся 3D-печать с помощью промышленного 

робота с функцией сварочного аппарата. Так, технология голландской 

компании MX3D позволяет печатать металлоконструкции в 3D по 6 осям. 

 

МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Модульное строительство переживает новый бум. Но это вовсе не 

временные строения без фундамента, а здания, которые не отличить от 

построенных по традиционной технологии. Модули изготавливаются на заводе 

зачастую уже с «начинкой», вплоть до светильников на стенах, в условиях 

контролируемого качества. Скорость возведения модульных зданий впечатляет: 

счет идет не на месяцы, а дни. 15-этажное здание гостиницы Ark Hotel в Китае 

было построено всего за 46,5 часов. При этом помимо предельно сжатых сроков 

у модульного строительства есть еще одно преимущество — снижение затрат. 

Безусловно, если бы качество возводимых из модулей зданий оставалось 

на уровне «времянок», даже скорость и экономия не смогли бы стать 

решающими. Однако развитие цифровых инструментов, благодаря которым 

стало возможным проектирование сложных конструкций и их изготовление, а 

также оптимизация логистики, делают эту технологию принципиально 

отличной от блочного строительства. [2, с.40-42] 

В ближайшие годы строительная отрасль может кардинально изменить 

свой облик благодаря внедрению IT-технологий. Строительство станет более 

прозрачным    и понятным    для    всех,     а значит,     преимущество    получат 

те компании, которые уже сейчас думают над своей эффективностью, снижают 

издержки     и развивают      клиентскую      работу.      Цифровые      технологии 

в строительстве способны увеличить производительность труда, повысить 

безопасность на стройплощадке,   обеспечить   «протяжку»   любых   мелочей 

по всему строительному процессу от проектирования до эксплуатации объекта. 

Возможно, сейчас некоторые технологии кажутся фантастикой или 

бесполезными мечтами, но крупные застройщики уже поняли перспективы: они 

усиливают IT-отделы, учат сотрудников новым цифровым специальностям. 
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В ближайшие годы строительная отрасль помимо традиционной нехватки 

рабочих рук столкнется с нехваткой IT-специалистов. Уже сейчас компании 

бьются за BIM-проектировщиков, а зарплаты этих специалистов растут. 

Преимущество будет у тех компаний, кто уже почувствовал эту ситуацию. 

 

Использованные литературы: 
1. Николаева Е.К., Е.А.Сухинина Современные тенденции развития 

малоэтажного строительства - М., 1996 

2.ЛавровН.М.,Современные тенденции экологичностистроительство домов 

из отходов – М., 2018 
 

Научный руководитель – магистр, ст. преподаватель Мукашева А.С. 

 
 

ҚИЫЛЫСТА БАҒДАРШАМ РЕТТЕУІН ЕНДІРУДІҢ ТИІМДІЛІГІН 

АНЫҚТАУ 

 

Кҥмісбаева А.Е., Сабырова Б.Н., Бақтығалиев Ә.А., Қайырбай Н.Ж. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер мен іс жҥзіндегі тҽжірибелер 

автомобильдердің келеңсіз зардаптарының себебін анықтап, оны жоюға немесе 

азайту жолдарын, бҽрінен бҧрын қозғалыс қауіпсіздігін арттыру жолдарын 

белгілеп береді. Сондықтан, ҽрекеттегі кҿше-жол торабын тиімді пайдалану 

шараларының қарастырылғаны жҿн. 

Қаланың кҿше-жол торабында болған жол-кҿлік оқиғаларын талдау, 

жҥргізушілер мен жаяу жҥргіншілердің қозғалыс қауіпсіздігін арттыру жҽне 

жол-кҿлік оқиғасы санын, қаланың ауа бассейнінің ластынуын азайту 

мақсатында зерттеу жҧмыстары жҥргізілуі қажет. 

Ақтҿбе облысы ПД ҼПБ бастығы Е. Ҽлимағамбетовтың 17.02.2022 жылғы 

№ 5-5-7-75/151-И хаты бойынша қаланың кҿше-жол торабында қозғалыс 

қауіпсіздігін арттыру мақсатында С.Баишев – И.Тайманов кҿшелерінің 

қиылысына бағдаршам реттеуін ендірудің тиімділігін анықтау мақсатында 

тҽуліктің қарбалас уақыттарында зерттеу жҧмыстары жҥргізілді. 

 

ХАТТАМА 

Кӛлік қҧралдары қозғалысы қарқындылығын есептеу 

Бақылау кҥні: 30.03.2022 ж. 

Бақылау уақыты: сағ. 8:00-ден сағ. 9:00-ге дейін. 

Қиылыс: С.Баишев – И.Тайманов кҿшелерінің қиылысы 

 

Қозғалыс 

бағыты 

Физикалық бірліктегі 
қозғалыс қарқындылығы, 

авт/сағ 

Қозғалыс 

қарқындылығы 
, авт/сағ 

Келтірілген 
бірліктегі 

қозғалыс 



65  

 

Ж
ең
іл

 а
в
т.

 Жҥк 
автокҿлігі 

А
в
то
б
у
с 

А
в
то
п
о
ез
д

  қарқындылығ 
ы, бірл/сағ 

3
 т

 3
-5
 т

 

5
 т

-д
ан

 

ж
о
ға
р
ы

 

Сақтаған Баишев кӛшесі бойынша Ә. Молдағҧлова даңғылына қарай 

Тіке 482 19 - - 14 - 515 555 

Оңға 19 - - - - - 19 19 

Барлығы 501 19 - - 14  534 574 

Сақтаған Баишев кӛшесі бойынша Табысқа қарай 

Тіке 784 22 - - 17 - 823 870,5 

Солға 156 - - - - - 156 156 

Барлығы 940 22 - - 17  979 1026,5 

Тайманов кӛшесі бойынша Сақтаған Баишев кӛшесіне қарай 

Оңға 247 5 - - - - 252 257 

Барлығы 247 5 - - - - 252 257 
 

ХАТТАМА 

Кӛлік қҧралдары қозғалысы қарқындылығын есептеу 

Бақылау кҥні: 30.03.2022 ж. 
Бақылау уақыты: сағ. 13:00-ден сағ. 14:00-ге дейін. 

Қиылыс: С.Баишев – И.Тайманов кҿшелерінің қиылысы 
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Сақтаған Баишев кӛшесі бойынша Ә. Молдағҧлова даңғылына қарай 

Тіке 371 10 - - 7 - 398 408,5 

Оңға 21 - - - - - 21 19 

Барлығы 392 10 - - 7  419 427,5 

Сақтаған Баишев кӛшесі бойынша Табысқа қарай 

Тіке 621 19 - - 12 - 652 689 

Солға 148 - - - - - 148 148 

Барлығы 769 19 - - 12  800 837 
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Тайманов кӛшесі бойынша Сақтаған Баишев кӛшесіне қарай 

Оңға 221 9 - - - - 230 239 

Барлығы 221 9 - - - - 230 239 
 

 

Сурет 1. С.Баишев – И.Тайманов кҿшелерінің қиылысы 

 

Зерттеулер қорытындысы бойынша қиылысқа бағдаршам реттеуін 

енгізудің бірінші жағдайы орындалады [1, 87-88 б.]. 

Фаза бойынша тарату бҽсекелес кҿлік ағындарын уақыт бойынша бҿлуді 

қамтамасыз етеді. Бағдаршам реттеуінің циклы мен негізгі реттеу 

тактыларының ҧзақтығын нақты анықтау қиылысқа кіре берістегі қозғалыстың 

нақты қарқындылығына жҽне сол кіре берістің ҿткізу қабілетіне байланысты. 

Осы жҧмыстарды толығымен бітірген соң, біздің тарапымыздан қиылысқа 

қажетті жол қозғалысын ҧйымдастырудың техникалық қҧралдары жҽне 

бағдаршам реттеуінің цикл ҧзақтығымен фазалық таралуын енгізу ҧсынылады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Сауханов Н.С. Жол қозғалысын басқару ҽдістері: Оқу қҧралы. – Ақтҿбе, 

2020. – 440 б. 

2. Сауханов Н.С. Жол қозғалысын ҧйымдастырудың техникалық қҧралдары. 

Оқу қҧралы, - Ақтҿбе: Қ.Жҧбанов ат. АМУ РББ, 2013.- 287 б. 

3. Сауханов Н.С. Кҿше-жол торабындағы объектілерде бағдаршам реттеуін 
жобалау: Ҽдістемелік қҧрал. – Ақтҿбе, 2004. – 44 б. 

4. ҚР СТ 1412-2017. Астана, 2017. – 187 б. 
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Ғылыми жетекшілері – т.ғ.к., доцент Сауханов Н.С., 

магистр, аға оқытушылар Ибраимов Т.С., Имағамбетов М.Б. 

 
 

ДИАГНОСТИКА СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Кожин С.В. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 
 

В современное время эффективность работы автомобилей, их 

мощностные, экономические и экологические показатели, надежность и 

долговечность существенно выросли. Несмотря на это, опыт эксплуатации 

автомобильного парка показывает, что значительная доля автомобилей 

эксплуатируется с неисправностями, которые ведут к снижению показателей их 

работы [1]. 

Актуальной проблемой является высокая эффективность эксплуатации 

автомобилей, и решение ее напрямую зависит от степени и качества 

использования современных методов и средств диагностирования. 

Диагностика – это процесс нахождения причин неисправности по 

определенным признакам [2]. 

Диагностирование включает в себя три основных этапа: фиксация 

отклонений диагностических параметров от их номинальных значений; анализ 

характера и причины возникновения этих отклонении; установление величины 

ресурса исправной работы. Для внешнего диагностирования используются 

диагностические комплекты оборудования, приборов и приспособлений, а 

также посты и участки диагностирования на пунктах и станциях ТО [3]. 

Первая электроника в автомобилях контролировала лишь управление 

двигателем. В современные модели автомобилей внедряют десятки подобных 

блоков управления. Эти системы могут управлять практически любым 

элементом транспортного средства: регулировать работу двигателя; 

контролировать тормозную систему; отвечать за климат-контроль и создавать 

комфортные условия в салоне; управлять коробкой передач. 

В конце 70-х годов появление электронных систем впрыска и зажигания 

привело к необходимому пересмотру традиционной, стратегии диагностики по 

трем основным причинам: 

– при традиционном подходе электронный блок управления (ЭБУ) 

отключается от остальных элементов, которые затем проверяются по 

отдельности. Если в этих элементах дефектов не обнаруживалось, неисправным 

(обычно необоснованно) признавался ЭБУ. Для потребителя это оборачивалось 

увеличением сроков ремонта, неоправданной заменой дорогостоящих 

электронных блоков, значительным увеличением стоимости ремонта; 

– взаимосвязь множества датчиков и ЭБУ делает невозможным для 

специалиста автосервиса держать в памяти полную картину взаимодействия 



68  

всех элементов системы. Автозаводы снабжают службы сервиса ремонтной 

документацией в виде блок-схем и диагностических таблиц для облегчения 

поиска неисправностей, но даже и в атом случае разобраться с работой 

электронной системы автомобиля в целом затруднительно, особенно если 

обслуживаются автомобили разных производителей. Специалист должен иметь 

оперативный доступ к технической документации, чтобы быстро разобраться, 

локализовать и устранить неисправность, а также алгоритм поиска причины 

неисправности; 

– электропроводка старых автомобилей обычно была связана с сигналами 

2-х уровней: масса или напряжение аккумулятора. В современных автомобилях 

по жгутам передаются сложные двоичные и аналоговые сигналы между 

датчиками, ЭБУ, исполнительными механизмами и т. д. Традиционные 

контрольная лампа и мультиметр в этом случае почти бесполезны и могут даже 

нанести повреждение электронным цепям. Быстрое распространение в 80-х 

годах более сложных электронных систем управления двигателем создало 

потребность в новых методиках диагностики, новом диагностическом 

оборудовании, значительном объеме сервисной информации. Большое 

количество различных типов ЭБУ приводит к потребности обеспечить быстрый 

доступ к технической информации по каждой конкретной модели автомобиля. 

Для удовлетворения этих потребностей были разработаны новые 

диагностические средства: бортовые (устанавливаемые на автомобиле, 

являющиеся частью ЭБУ) и не бортовые. 

До того, как в автомобилях начали использовать сложные электронные 

блоки, электрические цепи автомобиля представляли собой довольно простые 

системы. Эти цепи получали питание от аккумуляторной батареи. Схема 

подключения была довольно простая: тумблер (кнопка) – реле – 

исполнительный механизм. Для того чтобы найти неисправность в такой цепи, 

автоэлектрику не нужно было обладать специальным оборудованием, 

достаточно иметь контрольную лампу, амперметр и вольтметр, чтобы 

отследить получение питания отдельных узлов. В случае нахождения 

неисправности, вышедший из строя узел менялся на новый. Даже в случае с 

неизвестными марками автомобилей, ремонтнику не приходилось много 

трудиться, по конструкции и принципу действия все автомобили были похожи. 

На современных автомобилях очень мало используется старый метод 

питания двумя уровнями, плюс либо масса. Сигнал по CAN-шинам передается 

с помощью сложных аналоговых и системы двоичных сигналов, он идет от 

датчиков к ЭБУ, далее к исполнительным механизмам. При этом контрольная 

лампа, как и очень многие другие традиционные методы, как, например, в 

случае со старыми автомобилями, мало чем помогут. А в некоторых случаях 

могут навредить, нанеся повреждения проводке. 

Техническая диагностика автомобиля – это совокупность целей и задач, 

связанных с поиском неисправностей механизмов и систем автомобиля, для их 

дальнейшего устранения. Для точного определения технического состояния 

механизмов, систем и агрегатов автомобиля диагностика должна проводиться 
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квалифицированными специалистами, имеющими в своем распоряжении 

современное диагностическое оборудование. Для проведения работ по 

диагностированию автомобиля создаются специальные участки диагностики 

автомобиля [4]. 

Компьютерная диагностика – это действия, направленные на выявление 

ошибок электроники автомобиля для предупреждения и исправления поломок, 

связанных с ними. Источником информации является мозг современного 

транспорта – электронный блок управления (ЭБУ). Присоединяясь к нему с 

помощью специальной аппаратуры, можно выяснить «болеет» автомобиль или 

нет [1, с.17]. 

Эти тенденции привели к необходимости создания принципиально нового 

диагностического оборудования и разработке новых компьютерных программ, 

которые бы обеспечили быстрый доступ к необходимой информации о 

ремонтируемом автомобиле. 

Теперь при помощи компьютерной диагностики имеется прекрасная 

возможность проверять работу не только двигателя, но и тормозных систем 

автомобилей, климатической установки, приборной панели, мультимедийных 

систем и тому подобное. 

С помощью компьютерной проверки водитель может максимально точно и 

быстро проанализировать состояние отдельных механизмов, которые находятся 

под управлением электроники. Такая комплексная диагностика позволяет 

удостовериться в том, что машина действительно исправна. 

С другой стороны, компьютерная проверка помогает оценить состояние 

лишь тех систем, которые основаны на электронике. Однако важнейшая работа 

в автомобиле достается механизмам. Это означает, что ошибки в показаниях 

датчиков могут возникать из-за механических неисправностей. Поэтому не 

спешите менять электронику, если обнаружите, что какой-то прибор работает 

не так, как нужно. 

Вполне возможно, что причиной этому является вышедший из строя 

механизм. 

Из вышесказанного следует что своевременная и качественная 

диагностика позволит предотвратить серьезные отказы, минимизировать 

затраты на ремонт и поддерживать технику в готовности к использованию по 

назначению в том числе и посредством использования способа отбора 

рациональной совокупности объектов, подлежащих диагностированию. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУ СТАНЦИЯСЫНДА ТҚК ЖӘНЕ 

АЖ ЖҦМЫСТАРДЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

Қҧлназар С., Қарбан А., Қалдыбай Н., Жексеналы Ә., Жетруов Д. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 
 

Техника ҽрдайым назар аударуды қажет етеді, сондықтан автомобильдерді 

жҿндеу жҽне техникалық қызмет кҿрсету сапалы, білікті жҽне сенімді тҥрде 

жҥргізілуі керек. Автокҿліктерге техникалық қызмет кҿрсету-бҧл жолдағы 

ҽртҥрлі штаттан тыс жағдайларды болдырмаудың ең жақсы тҽсілі. Бҧл сізге 

машинаның қызмет ету мерзімін едҽуір ҧзартуға, жҿндеуді ҥнемдеуге жҽне ҿз 

уақытыңызды ҥнемдеуге мҥмкіндік береді. Мҥмкін, автокҿлікке қызмет 

кҿрсетуді маңызды жҽне жауапты мҽселе ретінде қарастырудың ҿте маңызды 

артықшылықтары. ТҚК тек техникалық қызмет кҿрсету станциясы бар жаңа 

жабдықтардың кҿмегімен жоғары білікті мамандар жҥргізуі тиіс. Осылайша, 

заманауи автомобильге толық техникалық қызмет кҿрсету ҿте кҥрделі жҽне 

ҽртҥрлі процедура болып табылады. Бірақ ол мҥмкіндік береді 

автоҽуесқойларға азайтуға жҿндеу машиналар мен сенімді сезінуге жолда кез 

келген жағдайда. Ең бастысы-ең сапалы қызметтер мен икемді жағдайларды 

ҧсынатын автомобиль техникалық орталығын таңдау. Автокҿліктің бҥкіл 

жҧмыс кезеңінде жҧмыс істеуін қамтамасыз ету ҥшін оның техникалық 

жағдайын мезгіл-мезгіл техникалық ҽсер ету кешенімен ҧстап тҧру керек, оны 

мақсаты мен сипатына байланысты екі топқа бҿлуге болады: ең ҥлкен жҧмыс 

кезеңінде автомобиль агрегаттарын, механизмдері мен тҥйіндерін жҧмыс 

кҥйінде ҧстауға бағытталған ҽсерлер; жоғалған жҧмыс қабілеттілігін қалпына 

келтіруге бағытталған ҽсерлер агрегаттар, механизмдер жҽне автомобиль 

тораптары. Техникалық қызмет кҿрсету. Біздің елімізде автокҿліктерге 

техникалық қызмет кҿрсету мен жҿндеудің жоспарлы-алдын алу жҥйесі 

қабылданды. Бҧл жҥйенің мҽні техникалық қызмет кҿрсету жоспар бойынша, 

ал жҿндеу қажеттілік бойынша жҥзеге асырылады. 

Ҿндірісті ҧйымдастыру барлығына бірдей, қалалық ТҚС схемасына 

негізделген. ТҚС-ға ТҚК жҥргізу жҽне жҿндеу ҥшін келген автомобильдер 

жуудан ҿтеді жҽне техникалық жай-кҥйін, қажетті жҧмыс кҿлемі мен олардың 

қҧнын анықтау ҥшін қабылдау учаскесіне тҥседі [2]. Егер ТҚС-да 

автомобильдер сатылса, онда ТҚС-ға тҥскен автомобильдер сату алдындағы 
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дайындық учаскесіне, ал сол жерден сақтау аймағына жҽне дҥкенге жіберіледі. 

Қабылдағаннан кейін автомобиль тиісті ҿндірістік учаскеге жіберіледі. Наряд- 

тапсырысқа сҽйкес жҧмыстар орындалуға тиіс жҧмыс бекеттері бос болмаған 

жағдайда автомобиль автомобильде кҥту немесе сақтау орындарына тҥседі, ал 

сол жерден бекеттердің босатылуына қарай сол немесе ҿзге ҿндірістік бекетке 

немесе учаскеге жіберіледі. Жҧмыс аяқталғаннан кейін автомобиль беру 

учаскесіне тҥседі. Ол 1-суретті кҿрсетілген. 

Типтік ТҚС қҧрылымына олардың қуатына байланысты мынадай 

ҿндірістік учаскелер кіреді: автомобильдерді қабылдау жҽне беру, жуу, 

диагностикалау, ТҚК, АЖ, майлау, аккумуляторларды жҿндеу жҽне зарядтау, 

электр жабдықтарын жҿндеу, отын жҥйесі мен аппаратурасын жҿндеу, 

агрегаттық-механикалық, шиномонтаж, тҧсқағаз, шанақ, сырлау жҽне 

автомобильдерді сату алдындағы дайындау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- сурет. ТҚС-да ТҚК жҽне АЖ бойынша жҧмыстарды ҧйымдастыру схемасы. 

 

Автомобильдерге кепілдікті қызмет кҿрсетуді ҧйымдастыруды тиісті 

автозауыттардың қызметтері ТҚС зауыттық желісі арқылы, сондай - ақ басқа да 

ТҚС автомобиль ҿндіруші зауыттармен шарттық негізде жҥзеге асырады. 

Техникалық қызмет кҿрсету станциялары. Автомобильдерге техникалық 

қызмет кҿрсету жҥйесіндегі жеңіл автомобильдерге техникалық қызмет 

кҿрсетуді жҽне жҿндеуді жҥзеге асыратын негізгі кҽсіпорын ТҚС болып 

табылады. Қазіргі заманғы ТҚС-бҧл қуаты мен мақсатына қарай: кепілдік жҽне 

кепілдіктен кейінгі пайдалану кезеңінде автомобильдерге ТҚК жҽне АЖ, 

тораптар мен агрегаттарды диагностикалау, шанақтарды коррозияға қарсы 

ҿңдеу, агрегаттарды кҥрделі жҿндеу, автомобильдерді техникалық тексеруге 

дайындау, автомобильдерді сату жҽне сату алдындағы дайындау, қосалқы 

бҿлшектерді, пайдалану материалдарын жҽне т. б. сатуды жҥзеге асыратын 

кҿпфункционалды кҽсіпорындар. кҿлік қҧралдары, жолдардағы техникалық 

кҿмек, автомобильдерді техникалық пайдалану мҽселелері бойынша кеңестер. 

ТҚС-ны орындалған қызметтердің мақсатына, орналасқан жеріне, ерекшелігіне 
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жҽне тҥріне қарай жіктеу. Тағайындау жҽне орналастыру принципі бойынша 

ТҚС қалалық жҽне жол болып бҿлінеді. Кешенді ТҚС-ҽмбебап (бірнеше 

автомобиль модельдеріне қызмет кҿрсету ҥшін) жҽне мамандандырылған (бір 

автомобиль моделіне қызмет кҿрсету ҥшін) болуы мҥмкін. 

Қалалық кешенді ТҚС тҥрлерінің бірі автозауыттарға қызмет кҿрсету 

станциялары болып табылады. Кепілдік жҽне кепілдіктен кейінгі кезеңдерде 

автомобильдерге қызмет кҿрсету мен жҿндеуге байланысты тікелей 

функциялардан басқа, бҧл станциялар автомобиль зауыттарына шығарылатын 

автомобильдердің сапасы туралы ақпарат береді. Автомобильдермен кҿп 

қаныққан қалаларда даму перспективасында шетелдік тҽжірибеге ҧқсас жҧмыс 

тҥрлері бойынша мамандандырылған станциялардың дамуын кҥту керек: 

диагностикалық, тежегіштерді жҿндеу жҽне реттеу, тамақтану қҧралдары мен 

электр жабдықтарын жҿндеу, аккумуляторларды жҿндеу жҽне зарядтау, 

шанақтарды, жуғыштарды жҿндеу жҽне т. б.. Сонымен қатар, елде ҿзіне-ҿзі 

қызмет кҿрсету қағидатының дамуын кҥту керек, бҧл автомобиль иесіне белгілі 

бір ақыға станцияда жҧмыс орны жҽне автомобильдің техникалық қызмет 

кҿрсету жҽне техникалық қызмет кҿрсету бойынша жҧмыстарды ҿз бетінше 

орындау ҥшін қажетті қҧралдар, сондай-ақ жіктелген қызметтер мен 

мамандардың кеңестері ҧсынылады [3]. 

Қалалық ТҚС жҧмыс орындарының санына жҽне орындалатын жҧмыс 

тҥріне байланысты ҥш негізгі тҥрге бҿлуге болады: шағын, орта жҽне ҥлкен. 

Шағын станциялар (10 жҧмыс бекетіне дейін) мынадай қызметтер мен 

жҧмыстарды орындайды: жуу-жинау, экспресс-диагностикалау, техникалық 

қызмет кҿрсету, майлау, шиномонтаждау, электрокарбюратор, 

аккумуляторларды зарядтау, шанақ, мыс, шанақты бояу, дҽнекерлеу, 

агрегаттарды ағымдағы жҿндеу, қосалқы бҿлшектер мен автомобиль керек- 

жарақтарын, сондай-ақ пайдалану материалдарын сату. Орташа жҥз (11-30 

бекет) шағын станциялармен бірдей жҧмыс істейді. Бҧдан басқа, орта 

станцияларда автомобильдер мен оның агрегаттарының техникалық жай-кҥйіне 

толық диагностика жҥргізіледі, бҥкіл автомобильді бояу, тҧсқағаздау 

жҧмыстары, агрегаттарды ауыстыру, аккумуляторлық батареяларды жҿндеу, 

сондай-ақ автомобильдерді сатуға болады. Ҥлкен станциялар (30-дан астам 

бекеттер) қызмет кҿрсету мен жҿндеудің барлық тҥрлерін, сондай-ақ орташа 

станцияларды толық кҿлемде орындайды. Ҥлкен станцияларда агрегаттар мен 

тораптарды кҥрделі жҿндеуге арналған мамандандырылған учаскелер бар. 

Диагностика жҽне техникалық қызмет кҿрсету ҥшін ҿндірістік желілерді 

пайдалануға болады. 

Ҽдетте, бҧл станцияларда автомобильдер сатылады. Жол ТҚС жеңіл жҽне 

жҥк автомобильдеріне, автобустарға қызмет кҿрсету жҽне жҿндеу ҥшін 

ҽмбебап станциялар болып табылады. Олардың 2-ден 5-ке дейін жҧмыс 

посттары бар жҽне жуу, майлау, бекіту жҽне реттеу жҧмыстарын жҥргізуге, 

жолда пайда болатын ҧсақ ақаулар мен ақауларды жоюға арналған. Жол 

станциялары, ҽдетте, жанармай қҧю станцияларымен бірге салынады. 
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Барлық заманауи ТҚС барлық қажетті диагностикалық жабдықтармен 

жабдықталуы керек. 
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ЗАМАНАУИ ҚҦРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ 

 

Қуаныш А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Адамзат қоғамы дамыған сайын адамдар пайдаланатын материалдар елеулі 

ҿзгерістерге ҧшырады. Алғашында адам балшықтан керамикалық бҧйымдарды 

қыздыру жҽне кҥйдіру арқылы алу мҥмкіндігіне ие болды, содан кейін адамзат 

металдармен таныс болды (туған жҽне руда), қорытпалар жасауды ҥйренді 

(мысалы, мыс пен қалайының қорытпасы ретінде қола). Дегенмен, басқа да 

сапалық сипаттамалары бар жаңа материалдар қажет болды: берік, сенімді жҽне 

пайдалану оңай. 

Бҧл деректі жҧмыстың ҿзектілігі тек қҧрылыс индустриясындағы 

прогреске ғана емес, сонымен қатар ауа-райының кҥрт ҿзгеруі (температураның 

бҧрын сипатталмаған жоғарылауы/тҿмендеуі), ауа булануының ҧлғаюын 

болжайтын жаһандық климаттың ҿзгеруіне де байланысты. салыстырмалы 

ылғалдылықтың жоғарылауы, металл жҽне бетон конструкцияларының 

коррозия процесінің жылдамдауы. Сондықтан жаңа қҧрылыс материалдарын 

игеру ҿте маңызды, оны біз жылутехникалық есептеулер тҧрғысынан 

қарастырамыз жҽне жаңа материалдардың ҿнімділігін керамикалық кірпішпен 

салыстырамыз. Қҧрғақ желімдік араласпаларды дисперсиялық ҧнтақтар жҽне 

метилцеллюлозамен модификациялағанда, тақталық желімнің жабысқақтығы 

артады. Себебі, тақтаны қабырғаға жапсырғанда, ол сырғып кетпейді. 

Цемент негізінде, жҿндеу жҧмыстары мен бетонды кҥшейтуге арналған 

қҧрғақ араласпаларда жасалады. Болат пен ескі бетонға жабысу 

жоғарылығымен қатар, жҿндеулік ерітіндінің серпімділік модулі, жҿнделетін 

ескі бетондікінен тҿмен болуы керек. Оның иілімділік, созылымдылық беріктігі 

де жоғары болуы керек. 
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Модификациялаудың арасында жҿндеулік ерітіндінің серпімділік модулі – 

полимер мҿлшері кҿбейген сайын тҿмендейді, ал созылымдық, иілімдік 

беріктігі, айқын жоғарылайды. 

Жылу техникалық есептеулер бойынша қҧрылыста жаңа материалдарды 

қолдану, шыны-магний парағы (SML). 

Бҧл дамуды жоғары ҿртке тҿзімділік қасиеттері (жоғары отқа тҿзімділігі - 

1200 ° дейін қыздыруға тҿтеп береді), ыстыққа тҿзімділігі (бҧл ғимарат ішінде 

жылуды сақтауға мҥмкіндік береді), аязға тҿзімділігі (қалыпта қалу мҥмкіндігі) 

бар экологиялық таза материалға жатқызуға болады. кҥшті жҽне мҧздатылған / 

еріген кезде сумен қаныққан кҥйде қҧлап кетпейді), ылғалға тҿзімділік (бҧл 

материалды ылғалдылығы жоғары бҿлмелерде пайдалануға мҥмкіндік береді), 

жҽне беріктік (сыртқы ҽсерлерге қарсы тҧру қабілеті). SML жанбайтын немесе 

шамалы жанғыш заттарға жатады. Қҧрамына мыналар кіреді: 

Материал 1000 градустан жоғары температураға ҧшыраған кезде кҥйе 

бастайды. Сонымен қатар, ол ісінуге, қабаттасуға, деформацияға бейім емес 

жҽне ылғалға тҿзімді. 

Пенобетон- ҧялы типтегі мҧндай бетон байланыстырғыш заттар - ҽк, 

цемент, шлак негізіндегі арнайы ерітінділерді кеуектілеу арқылы алынады жҽне 

жасанды тастардың қоспасы болып табылады. Кҿбік бетон қҧмнан тҧрады 

(кварц та, ҿзен қҧмы да пайдаланылады) -SiO2, байланыстырғыш ерітінді, кҿбік 

тҥзетін агент, су – H2O, кенді байыту ҿнімдері, пластиктендіргіш қоспалар, 

пластикалық арттыратын реттегіштер жҽне қатаю ҥдеткіштері [1, с.23-25]. 

Пенобетонның салмағы ҿте аз, бірақ ол ҿте берік жҽне жылуды жақсы 

ҧстайды. Ол артық ылғалды оңай шығаруға, оны кеуектерінен ҿткізуге, аязға 

тамаша тҿзімділікке ие. Кеуекті қҧрылымның арқасында пенобетонда да, газ 

силикатында да су ҥшін жеткілікті орын бар, ол қатқан кезде кеңейеді. 

Сондықтан қабырға қатып қалғанда, оның сыртында да, ішінде де бҧзылмайды. 

Бҧл материал экологиялық таза, шіруге бейім емес жҽне уақыт ҿте келе 

бҧзылмайды. Денсаулыққа қауіпті зиянды заттарды шығармайды. 

Газдалған бетон- бҧл ҧялы бетонның бір тҥрі - диаметрі 1-3 мм, шамамен 

сфералық, байланыспайтын тесіктері бар жасанды тас, бҥкіл кҿлемге біркелкі 

бҿлінген, тас кҿбік тҥрі. Газдалған бетон цементтен, кварц қҧмынан, арнайы 

ҥрлегіштен тҧрады, кейде гипс, ҽк, шлак, кҥл сияқты қоспалар қолданылады. 

Газдалған бетон - жақсы энергия ҥнемдейтін материал. Кішкентай 

тесіктердің кҿп мҿлшерде болуы жылуды 6, кейде кірпіштен немесе қарапайым 

бетоннан 10 есе жақсы ҥнемдеуге мҥмкіндік береді. Жазда мҧндай ғимараттар 

салқын, ал қыста олар жылуды жақсы сақтайды. Газдалған бетон – 

кремнеземді толтырғыш пен байланыстырушы компонент негізінде жасалған 

кеуекті қҧрылыс материалы. Ол жеңіл бетон тҥрлерінің бірі ретінде ҽрекет 

етеді.Материал жылуды оқшаулау, темірбетонды едендер мен шатыр 

бҿлмелерін оқшаулау ҥшін, сондай-ақ ҽртҥрлі мақсаттарға арналған 

ғимараттардың қабырғалық қҧрылымдарын оқшаулау қабаты ҥшін 

қолданылады. Оны 400 градусқа дейінгі температурада қҧбырлар мен 

жабдықтардың беттерін жылу оқшаулау ҥшін қолдануға болады. Блоктар мҥлде 
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жанбайтын бейорганикалық материалдар негізінде жасалған. Бҧл оларды отқа 

тҿзімді ғимараттарды, лифт пен желдеткіш шахталарды салу бірге пайдалануға 

мҥмкіндік береді [2, с.23-25]. 

Мӛлдір бетон- бір қарағанда, бҧл фраза фантастикалық жҽне шындыққа 

сҽйкес келмейтін сияқты. Мҿлдір бетон немесе литрокон - бҧл ҿте жаңа 

материал, ол 2005 жылы пайда болды жҽне оның беріктігі мен суға тҿзімділігі 

арқасында қҧрылыс материалдары нарығында танымал болды. Мҿлдір бетон - 

цемент ерітіндісі мен жарықты ҿткізетін шыны талшықты-оптикалық жіптердің 

қоспасынан тҧратын композициялық материал. Осының арқасында осындай 

материалдың плиталары арқылы айналадағы объектілердің сҧлбаларын кҿруге 

болады, ал бҥгінгі кҥні мҿлдір бетон тек қоршаулар мен ультра заманауи 

ғимараттарды салу ҥшін ғана емес, сонымен қатар аксессуарларды ҿндіру ҥшін 

де қолданылады: шамдар, жиһаз, т.б. Литрокон жертҿлелерді, қоймаларды, 

ванна бҿлмелерін салу ҥшін кеңінен жарықтандырылған бҿлмелер ҥшін [3, с.36- 

38]. 

Мансард шатырлары мен ішкі жарықтандыруы бар қасбеттер мҿлдір 

бетоннан салынған. Бҧл материалдың жалғыз кемшілігі - қалған бағамен 

салыстырғанда ол ҽлі де жоғары. 

Қорытынды 

Осылайша, біз қҧрылыс материалдарының соңғы жаңалықтарын 

қарастырдық. Жаңа қҧрылыс материалдары барлығына жаңа мҥмкіндіктер 

ашады. Олардың кҿмегімен сіз ҿз ҥйіңізді жақсартып қана қоймай, сонымен 

қатар кҿп нҽрсені ҥнемдей аласыз, ҿйткені ҧсынылған тізімдегі барлық қаражат 

аналогтарына қарағанда арзанырақ. Сонымен қатар, олардың барлығы қажетті 

стандарттарға жҽне ГОСТ-қа сҽйкес келеді, сондықтан оларды кҥнделікті 

ҿмірде, жҿндеу жҽне қҧрылыс кезінде қауіпсіз пайдалануға болады. Ҽрине, бҧл 

толық тізім емес, бірақ мҧнда ҧсынылған жаңа буын қҧрылыс материалдары 

кҽсіби қҧрылысшылар мен ҽрлеушілер тарапынан жоғары бағаланған 

материалдардың қатарына жатады. Жоғарыда аталған материалдар ең кең 

таралған жҽне қазірдің ҿзінде кҽсіпқойлардың сеніміне ие болды. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЗЕМНЫХ СИСТЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНЕНИЯ GBAS (GROUND-BASED 

AUGMENTATION SYSTEM) 

 

Қуанышева Л.Н., Канафина Б.А. 

Академия Гражданской Авиации, Алматы, Казахстан 

 

В настоящее время глобальная навигационная спутниковая система 

используется в широком спектре человеческой деятельности. Такие системы 

играют важную роль в области авиации, обеспечивая эффективность и 

безопасность полетов. При обеспечении безопасности полетов воздушных 

судов наиболее важное место занимает функция обеспечения безопасности и 

эффективности посадки. Для выполнения этой функции командиру воздушного 

судна помогает наземная система функционального дополнения GBAS (Ground- 

based Augmentation System). В этой статье будет описана эффективность 

использования данной современной системы посадки самолетов в гражданской 

авиации. 

Стандарты и рекомендуемые практики ИКАО (SARPS) определяют 

характеристики наземной системы GBAS, которые могут быть предоставлены 

администрацией аэропорта или органом ОВД (Управления воздушным 

движением). Служба GBAS отправляет излучаемый сигнал в космос, который 

принимается бортовым оборудованием воздушного судна, и которая 

использует системы GNSS (GLS - глобальная система посадки) в качестве 

основы для посадки. GLS состоит из трѐх основных элементов: 

1. Глобальная спутниковая система, которая поддерживает всемирное 

навигационное определение местоположения; 

2. Устройство GBAS в каждом оборудованном аэропорту, который 

обеспечивает коррекцию локального навигационного спутника сигналов; 

3. Авионики в каждом самолѐте, которая обеспечивает руководство и 

управление на основе спутника и GBAS (О. В. МИЛАШКИНА, 2019). 

Спутниковая система непрерывно движется, и они поднимаются и опускаются 

над горизонтом, наблюдая за самолетом из любой точки Земли. GBAS 

вычисляет коррекцию для всех спутников и передает данную информацию о 

близкорасположенных самолетах по каналу передачи данных. Одна наземная 

станция GBAS как правило гарантирует обеспечения посадку на всех взлѐтно- 

посадочных полос в аэропорту, где она установлена. 

GBAS имеет несколько значительных преимуществ по сравнению с 

традиционной системой посадки. GBAS имеет возможность в том числе и 

предоставить услугу в близкорасположенных аэропортах. 

Одной из особенностью, которая отличает GLS от традиционной системы 

посадки, таких как ILS (курсо-глиссадная система посадки), является 

возможность для выбора разнообразных конечных путей подхода, захода на 

посадку для данной взлѐтно-посадочной полосы (О. В. МИЛАШКИНА, 2019). 
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GLS обладает способностью обеспечить определение подхода к нескольким 

взлетно-посадочным полосам благодаря только одному средству GBAS. 

Точностные свойства, обеспечиваемые наземным оборудованием GBAS 

при его установке, в полѐтах не придется проверять, необходимо лишь оценить 

напряженность поля. Такую оценку допускается выполнять с помощью 

мобильного бортового комплекса, включающего доработанные БМС-П, АПДД, 

регистратор аналоговых и цифровых сигналов протокола ARINC-429 и 

специальное программное обеспечение (О. В. МИЛАШКИНА, 2019). Другими 

словами, Расположение антенны не зависит от конфигурации взлетно- 

посадочной полосы, но требует тщательной оценки местных источников помех, 

блокирования сигнала и многолучевости. Установка антенны для передачи 

данных УКВ должна обеспечивать достаточную зону покрытия для 

предполагаемых операций. 

Инфраструктура GBAS включает в себя электронное оборудование, 

которое может быть установлено в любом подходящем здании аэропорта, и 

антенны для передачи данных и приема спутниковых сигналов. 

Стоимость и гибкость GBAS приведут к тому, что больше концов взлетно- 

посадочной полосы будут оснащены квалифицированным электронным точным 

руководством по заходу на посадку, что приведет к значительным 

преимуществам в области безопасности и эффективности. 

Однако такие взлетно-посадочные полосы должны соответствовать 

соответствующим стандартам в отношении физических характеристик и 

инфраструктуры (ICAO, 2005) 

По уровню аэронавигационного обслуживания аэропорт Алматы сейчас не 

отстает от европейских. На сегодняшний день Алматинский международный 

аэропорт и Международный аэропорт имени Ислама Каримова в Ташкенте 

считаются крупнейшими в Центральной Азии. В 2011 году Эксперты 

Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Комитета гражданской 

авиации Минтранскома РК провели сертификацию аэродрома на соответствие 

метеоминимуму по категории IIIB ICAO. Это поставило транспортный узел в 

один ряд с лучшими аэропортами мира по техническому оснащению. Категория 

IIIB ИКАО была впервые установлена на постсоветском пространстве. 

Существует полное обоснование для применения посадочной системы 

дифференциальной коррекции и мониторинга GBAS в Казахстане (Григорий 

Беденко, 2017). 

На сегодняшний день система GBAS успешно внедрена. Многие заходы на 

посадку и посадки на основе GLS были успешно выполнены в разных 

аэропортах и в разных условиях на взлетно-посадочной полосе. 

Автоматические посадки и посадки с использованием ПНК были безопасно 

реализованы как в обычных, так и в ненормальных условиях. На дисплеях 

пилота GLS была необычайно устойчивая по сравнению с нынешними 

системами ILS, даже когда критические области, необходимые для подходов 

ILS, были незащищѐнными во время подходов GLS (О. В. МИЛАШКИНА, 

2019). GBAS представляет собой возможность, готовую к широкомасштабной 
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оперативной реализации. Применение GBAS улучшит безопасность, увеличит 

пропускную способность аэропорта. 
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ҚОЙНАУҚАТТЫҚ МҦНАЙДЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ 

ҚАСИЕТТЕРІН МОДЕЛЬДЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Мҧратова А.М. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Флюидтер қҧрамы мен қасиеттерін неғҧрлым толық меңгеру ҥшін 

зерттелетін флюидтердің физика-химиялық қасиеттерін есептей отырып, 

кҿмірсутек қоспасының фазалық тепе-теңдігінің математикалық моделін қҧру 

қажет. Модельдеу берілген қысым мен температурада есептеу бу-сҧйық тепе- 

теңдік алгоритмдерін қолдана отырып, кҿп компонентті қоспалардың 

термодинамикасының іргелі негіздеріне бағытталған. Резервуар сҧйықтығының 

қасиеттерін модельдеу ҥшін кҥй теңдеуін қолдану сапасыз зертханалық 

деректерді қабылдамаудан бастап, болжау кезінде қҧрамы мен қасиеттерінің 

ҿзгеруінің материалдық балансы мен физикалық заңдылықтарын дҽл сақтауға 

дейін кҿптеген артықшылықтар береді. 
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file:///C:/Users/ourno/Desktop/Magistratura/Ð¼Ð°Ð³Ð¸Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ°Ñ�/osobennosti-innovatsionnoy-sistemy-navigatsii-global-landing-system-gls-dlya-obespecheniya-informatsii-o-mestopolozhenii-trebuemoy-dlya-podhoda-i-posadki-vozdushnyh-sudov.pdf
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https://informburo.kz/stati/vzlyotno-posadochnaya-polosa-almatinskogo-aeroporta-otremontirovana-chto-dalshe.html
http://skyinformer.com/
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Модель Менделеев пен Клайперон салған физикалық негіздерден тҧрады, 

ал нақты флюидтер ҥшін ВанДер-Ваальс теңдеуі ҧсынылады. 

Қазіргі уақытта табиғи кҿмірсутек жҥйелеріндегі фазалық тепе-теңдікті 

модельдеу ҥшін ең жақсы ҽдістердің бірі-Пенг-Робинсон кҥйінің ҥш параметрлі 

теңдеуін қолдануға негізделген ҽдіс [1, 407-бет]. 
 

мҧндағы a жҽне b-кҥй теңдеуінің параметрлері; p, T - жҧмыс қысымы жҽне 

температура; - моль кҿлемі. 

Модельдеу мҧнай қабатының қоспасының фазалық ҽрекетін зерттеу ҥшін 

бірге болатын фазалардағы жҥйелік компоненттердің ҿзгергіштігінің теңдігіне 

негізделген. Фазалық тепе-теңдік химиялық тепе-теңдік жағдайын 

қанағаттандыратын кҥй теңдеуі арқылы есептеледі. Екі фазалы жҥйе ҥшін 

химиялық потенциал сҧйық фазадағы ҽр компонент бу фазасындағы ҽр 

компоненттің химиялық потенциалына тең болуы керек. Гельмгольц 

энергиясы, энтальпия, энтропия сияқты басқа термодинамикалық қасиеттерді 

ҧшпа коэффициент негізінде оңай анықтауға болады. 

Тиімді есептеулерді орындауға бағытталған термодинамикалық қасиеттер 

арасындағы қысқаша жҽне нақты тҥсінік Михельсеннің еңбектерінде берілген 

[2, 21-бет]. 

Тепе-теңдік жағдайында бу мен сҧйық фазалардағы компоненттердің 

ҿзгергіштігі: 

 

fiV = ϕiVYi ≡ fiL = ϕiLXi (1) 

мҧндағы, ϕi-қҧбылмалылық коэффициенті [3, 1-бет]. 

Кҥй теңдеуінің параметрлерін (сҧйықтық қҧрамы компоненттерінің 

критикалық қасиеттері жҽне т.б.) тҥзілу сҧйықтығының қҧрамы 

компоненттерінің қасиеттерін сипаттау кезінде кейбір белгісіздікке ие кҥйге 

келтіру арқылы PVT зертханасында алынған резервуар сҧйықтығы 

қасиеттерінің эксперименттік тҽуелділіктерін кҿбейтуге қол жеткізіледі. 

Осыдан кейін теңдеуді болжамды есептеулер ҥшін қолдануға болады: 

-бастапқы сҧйықтықтың қасиеттері туралы эксперименттік мҽліметтерді 

интерполяциялау жҽне экстраполяциялау кезінде; 

-кен орнының тереңдігі бойынша қасиеттердің саралануын сипаттау 

кезінде; 

-кен орнын игеру кезінде сҧйықтықтың сарқылуын модельдеу кезінде. 

Фазалық тепе - теңдікті кҥй теңдеуімен шешу-бҧл айтарлықтай 

есептеулерді қажет ететін сынақтар мен қателіктер процедурасы. Бірақ 

болжамдардың дҽлдігін сҧйықтық кҿлемін жҽне плюс фракцияны есептеуді 

жақсартуға баса назар аудару арқылы едҽуір жақсартуға болады. 
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Мҧнай қабатының физика-химиялық қасиеттерінің моделін қҧрудың негізі 

компоненттердің моль қҧрамы жҽне ҽр компоненттің қасиеттері туралы ақпарат 

болып табылады. Кҥй теңдеулері қысымды, кҿлемді жҽне температураны 

байланыстырады жҽне кен орындарындағы процестердің тепе-теңдігін 

қамтамасыз ететін барлық фазалардың қасиеттерін есептеу ҥшін қолданылады. 

Олар таза компоненттер мен қоспалардың кҿлемдік жҽне фазалық мінез-қҧлқын 

дҽл сипаттайды жҽне ҽр компоненттің сыни қасиеттері мен ацентрлік факторын 

есептеуді қажет етеді. Сонымен қатар, компоненттердің ҽр жҧбы ҥшін екілік 

ҿзара ҽрекеттесу параметрі қажет. 

Резервуарда газ қақпағы мен мҧнай жиегі болған кезде резервуар 

сҧйықтығының физика-химиялық қасиеттерін модельдеудегі ең бастысы-ГНК- 

дағы газ жҽне сҧйық фазаның тепе-теңдік кҥйі туралы аксиома, яғни ГНК-да 

резервуардағы мҧнайдың қанығу қысымы газ қақпағының конденсациясының 

басталу қысымына тең. Сонымен қатар, кен орнында критикалық жҥйе 

болмаған кезде жҽне байланыста болуы мҥмкін фазалық ауысу кезінде ГНК 

тереңдігіндегі қойнауқаттық мҧнайдың қанығу қысымы осы тереңдіктегі 

қойнауқаттық қысымға тең болады деп айтуға болады. 

Ҽдетте, PVT қасиеттерін эксперименттік ықтималдылыққа дҽл модельдеу 

ҥшін нақты композициялық талдау жҽне белгілі бір кҥй теңдеуі ҥшін реттелген 

C7 + сипаттамаларын анықтаудың нақты ҽдісін қолдану қажет. Модельді 

эксперименттік мҽліметтерге бейімдеу қажеттілігінің бірнеше себептері бар. 

Композициялық талдау ҽрдайым сапалы бола бермейді. Композицияның 

кҿптеген зерттеулері газ хроматографиясына негізделген, нҽтижелері ҽдетте 

TBP талдауынан алынған компоненттік қҧрам туралы мҽліметтерге негізделген 

модельдеуге қарағанда PVT модельдеудің дҽлірек нҽтижелеріне ҽкеледі. EOS 

параметрлерін орнатудың тағы бір себебі-коллекторды композициялық 

модельдеудегі есептеу уақытын қысқарту ҥшін компоненттерді ҿте аз 

мҿлшерде жалған компоненттерге біріктіру қажеттілігі болуы мҥмкін. 

Ҽрі қарай, кҥй теңдеуі эксперименттік зерттеулердің нҽтижелеріне 

(стандартты бҿлу жҽне басқа эксперименттер) реттеледі жҽне модельдің 

қанағаттанарлық конвергенциясы расталғаннан кейін параметрлерді кезең- 

кезеңмен бҿлу арқылы есептеу жҥргізіледі. Тек осы жағдайда коммерциялық 

ҿлшеулердің нҽтижелері, ҿндіру болжамының есептері жҽне резервуардағы 

мҧнайдың есептеу параметрлері біріктіріледі. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬДЫҚ ТАСЫМАЛДАУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖӘНЕ 

ОЛАРДЫ ҚАЗАҚСТАН ЛОГИСТИКАСЫНДА ПАЙДАЛАНУ 

 

Мыңбаев Н. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазіргі уақытта ҿндіруші, ҿнімді салалардың дамуына байланысты біз 

тасымалдардың ҧтымдылығы мен арзандауы мҽселесімен кҿбірек бетпе-бет 

келіп отырмыз. Жаңадан тиімді маршруттар туралы ойлану, жҥктерді 

жеткізудің барлық мҥмкін ҽдістерін жҽне олардың комбинацияларын қолдану 

қажет болды. Айта кету керек, халықаралық кҿлік ҽлеуеті артып келеді жҽне 

бҧл, ҽрине, Қазақстанның кҿлік жҥйесіне ҽсер етеді. Логистика саласында 

интермодальды тасымалдауға байланысты ҧғымдарды нақты ажырата білуі 

керек, олардың арасындағы айырмашылықты кҿруі керек. 

1996 жылы мультимодальдық тасымалдар бойынша БҦҦ UNCTAD 

(ЮНКТАД) конференциясында осындай тасымалдардың ҽрбір тҥрі ҥшін 

ҧғымдар ҽзірленді. Оларға ең алдымен мыналар жатады: интермодальдық 

тасымалдау (Intermodal Transport); мультимодальді тасымалдау (Multimodal 

Transport); сегменттік тасымалдау (Segmented Transport); аралас тасымалдау 

(Combined Transport). 

Интермодальдық тасымалдар-бҧл бір жҥк бірлігінде (кҿлік модулінде) 

немесе автокҿлік қҧралында екі немесе одан да кҿп кҿлік тҥрлерімен кҿлік тҥрі 

ауысқан кезде жҥктің ҿзін қайта тиемей жҥйелі тҥрде жҥкті тасымалдау. 

Аралас тасымалдау дегеніміз-бірнеше кҿлік тҥрін қолдана отырып 

жҥктерді тасымалдау. Аралас тасымалдар кҿліктің бір тҥрінің екіншісімен 

тҥйісу пункттерінде жҥкті берумен, яғни қайта тиеу жҧмыстарымен жҽне бҿлек 

қҧжаттарды ресімдеумен болуы мҥмкін [1]. 

Мультимодальдық жҥк тасымалдары-бҧл жҥкті межелі пунктке дейін 

тасымалдау бірыңғай шарт негізінде кҿліктің екі немесе одан да кҿп тҥрімен 

жҥзеге асырылатын, аралас кҿлікпен ішкі жҽне халықаралық жҥк тасымалдары. 

Бҧл бірдей жҥкті ҽртҥрлі кҿлік тҥрлерімен тасымалдау. Пайдаланылатын кҿлік 

тҥрлерін кез-келген комбинацияда біріктіруге болады: автомобиль, теміржол, 

теңіз жҽне ҽуе кҿлігі. 

Унимодальді тасымалдау (одновидовые) - тікелей қатынаста бір кҿлік 

тҥрімен жҥк тасымалдау. 

Сегменттік тасымалдар-бҧл жҥктің барлық тасымалын (Есіктен есікке 

дейін) ҧйымдастыратын тасымалдаушы ҿзі жҥзеге асыратын тасымал бҿлігі 

ҥшін ғана ҿзіне жауапкершілік алатын тасымалдар. 

Аралас тасымалдар-бҧл рейстің кҿп бҿлігі теміржол, ішкі су немесе теңіз 

кҿлігіне тҥсетін, ал автокҿлік пайдаланылатын жолдың бастапқы/соңғы бҿлігі 

барынша қысқа болып табылатын жҥктердің интермодальдық тасымалдары [2]. 

Мультимодальдық тасымалдар-бҧл тасымалдаушы жеткізуді (Есіктен 

есікке дейін) толық ҧйымдастыратын, тасымалдау ҥшін де, жҥктің сақталуы 

ҥшін де жауапкершілікті ҿзіне алатын тасымалдар. Бҧл ретте ол жҿнелтушіге 
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мультимодальдық тасымалдарға арналған қҧжатты бере алады, ол жҥкпен 

тасымалдаудың барлық жолында жҥреді. Мультимодальді тасымалдаудың 

негізгі айырмашылығы-жҥкті екі жҽне одан да кҿп кҿлік тҥрлерімен бір 

қҧжатпен жҽне бҥкіл тасымалдауға жауапты бір тараппен жеткізу. Бірақ егер 

кҿліктің екі немесе одан да кҿп тҥрін пайдалану кезінде жеткізу бір шарт 

негізінде жҥзеге асырылмаса, онда мҧндай тасымалдау мультимодальдық 

болып табылмайды. 

Аралас тасымалдаудың басты ерекшелігі-бір тараптың қызмет кҿрсетуі 

жҽне жеткізілімнің бірнеше қатысушыларын қамту. Бҧл ретте тасымалдау 

бірнеше логистикалық компаниялардың қызметтерін пайдалана отырып 

тасымалдауға қарағанда, олардың ҽрқайсысы тасымалдаудың қымбаттауына 

ҧмтылатын болады. Аралас тасымалдарды жҥзеге асыру кезінде нормативтік- 

қҧқықтық база мен қҧжаттамаға ерекше назар аудару қажет. 

Тікелей аралас қатынастағы жҥктерді, жолаушыларды, багажды, поштаны 

тасымалдау шартының басты ерекшелігі – тасымалдау бір қҧжат бойынша 

кҿліктің бірнеше тҥрімен жҥзеге асырылады. Тасымалдау шарты жҥкті 

мерзімінде жеткізуге жауапты заңды ҿкіл болып табылатын жҥк жҿнелтуші мен 

тасымалдаушы (кҿлік ҧйымы) арасында бір мезгілде жасалады. 

Мультимодальды тасымалдаудың артықшылықтары: 

- Жҥкті есіктен есікке дейін жеткізу мҥмкіндігі. 

- Тапсырыс берушінің шығындарын қысқарту. Бір компанияның 

ҿкілдерімен ынтымақтастық бірнеше компанияға жҥгінгенге қарағанда 

ҽлдеқайда арзан. 

- Жеткізу мерзімін азайту. Мысалы, ҽуе жҽне автокҿлік қҧралдарын 

біріктіру кезінде жҥк тасымалдау ҽлдеқайда аз уақытты алады. 

- Жҥкті Жер шарының кез келген нҥктесінен жеткізу мҥмкіндігі. Сыртқы 

экономикалық қызметпен айналысатын компаниялар ҥшін мультимодальды 

тасымалдау – бҧл нағыз қазына. Олар басқа континентте болса да, кез-келген 

мемлекеттен тауарларды оңай жеткізе алады. 

- Жҥк қауіпсіздігі. Егер сіз бір компаниямен жҧмыс жасасаңыз, онда 

жҥктің сақталуы ҥшін барлық жауапкершілік оған жҥктеледі. Бірнеше 

тасымалдаушылардың қызметтерін пайдалана отырып, жеткізу мерзімін 

кешіктіру тҽуекелі еселеп артады. 

Мультимодальды тасымалдауды ҧйымдастырудың жалпы принципі: 
Жеткізудің бастапқы жҽне соңғы пунктін, тҧрақтарды, қозғалыс кестесін 

жҽне т.б. жазумен нақты маршрут жасаудан бастау керек. Барлық маршрут 

ҧсақ-тҥйекке дейін есептелуі керек, ҿйткені кішкене кемшіліктер тоқтап қалуға 

жҽне шығындарға ҽкеледі. 

Халықаралық тасымалдауды ҧйымдастырудағы тағы бір маңызды мҽселе- 

қҧжаттарды дҧрыс дайындау. 

Мультимодальдық тасымалдарды жҥзеге асыру кезінде міндетті тҥрде 

сақтандыру ресімделеді. 

Негізінен мультимодальды тасымалдау контейнерлердің кҿмегімен жҥзеге 

асырылады [3]. Алдымен жҿнелтушінің қоймасындағы тауарлар 
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контейнерлерге тиеледі, содан кейін олар теңіз портына автомобиль кҿлігімен 

жеткізіледі. Арнайы кемелер басқа елдердің порттарына тауарларды жеткізетін 

ҽртҥрлі контейнерлермен толтырылады. Порттарда контейнер автомобильдерге 

(немесе арнайы теміржол платформаларына) орнатылады жҽне оларды 

алушының қоймаларына жеткізеді. Мультимодальды тасымалдау схемасы 

осылай кҿрінеді. Кҿліктің ең кҿп таралған тҥрлері-жҥк кҿліктері, ҽуе кемелері, 

ҧшақтар мен пойыздар. 

Тасымалдаушы компаниялар жҥктің жағдайын ҥнемі қадағалап отыруы 

жҽне оны жеткізу процесін бақылауы керек [2]. 

Қазақстан аумағы бойынша орасан зор транзиттік ҽлеуетке ие. 
Қазақстан Республикасының аумағы автомобиль, темір жол желілерін, ҽуе 

трассаларын жҽне Ақтау қаласында орналасқан теңіз портын қамтиды. Осының 

арқасында мемлекет ҿзінің транзиттік ресурсын іске асыра алады жҽне 

Еуразиялық байланыстың ҥздіксіз болуын қамтамасыз ете алады. 

Бҥгінгі таңда Қазақстанда халықаралық маңызы бар 6 автомобиль, 9 темір 

жол жҽне 4 ҽуе дҽлізінің функциялары бар[1]. 

Мультимодальдық тасымалдау-бҧл темір жол, теңіз, ҽуе жҽне автомобиль 

кҿлігінің мҥмкіндіктерін тиімді пайдалану. Олар кез келген жҥкті ҽлемнің кез 

келген нҥктесіне жедел жеткізуге кҿмектеседі. 

Мультимодальды тасымалдау тҥрі ҽсіресе континентаралық бағыттарда 

жҽне шалғай аймақтарға қол жеткізу қажет болған жағдайда қолайлы. 

Мультимодальдық тасымалдардың ҧйымдастыру қағидаттары Қазақстан 

шегінде транзиттік жҥктерді алып жҥру кезінде табысты пайдаланылуы мҥмкін, 

бҧл аумағы бірқатар халықаралық транзиттік дҽліздерді кесіп ҿтетін республика 

ҥшін ерекше маңызға ие. 
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ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
 

Нҧрдаулетов С.Е. , Жақсығали Қ.Ғ. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Важнейшей составляющей среды обитания человека является 

атмосферный воздух. К сожалению, в современных условиях атмосфера 

подвергается интенсивному негативному воздействию со стороны человека. 

Первый имел КПД всего 4%, и в эффективности уступал паровым 

машинам, но в связи с компактностью, позволявшей использовать его в 

городских условиях, он применялся предпринимателями для привода рабочих 

машин. Было выполнено около 500 двигателей [1…5].. 

Даймлер, поставив задачу создания транспортного средства с 

механическим приводом, конструировал свои двигатели исходя из этих 

условий [1…5]. 

В развитии двигателей была тенденция, когда от них требовались большие 

мощности. В этот период создавались многоцилиндровые стационарные 

двигатели мощностью несколько тысяч л.с. В связи с широким развитием 

автотранспорта в начале ХХ века одним из основных вопросов стала 

экономичность двигателя. 

Ко второй половине ХХ века, когда автомобиль стал массовым 

транспортным средством, появилась информация о токсичности отработавших 

газов и отрицательном их влиянии на здоровье человека [6]. 

Автомобильный транспорт стал главным источников загрязнения 

атмосферы городов (табл.1). Первые юридические документы, 

ограничивающие концентрацию вредных компонентов в отработавших газах, 

выбрасываемых в атмосферу автомобильными двигателями, были разработаны 

в 1959 г. в США на основе калифорнийского опыта. Затем экологические 

нормативы стали вводить другие страны, Япония, страны Евросоюза и др. 

Причем периодически нормативы ужесточаются. 

 

Таблица 1 - Доля автотранспорта в загрязнении атмосферы токсичными 
веществами (%) 

 

Токсичные компоненты Доля автотранспорта 
в загрязнении, % Компонент Формула 

Окись углерода СО 93 

Окислы азота NOx 46 

Углеводороды CmHn 63 

Окислы серы SO2 ;SO3 4 

Сажа C 8 

Соединения свинца Тетраэтилсвинец Pb(C2H5)4, 
Тетраметилсвинец Pb(CH3)4 

х 
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* загрязнение свинцом возможно при применении этилированных сортов 

бензина. В настоящее время применение соединения свинца запрещены во всех 

странах. 

 

Программный подход к проблеме повышения экологических показателей 

автомобилей сформулирован в США. Суть программы заключается в том, что 

производители автомобилей должны осуществлять переход от автомобилей 

обычного типа с точки зрения экологии (эмиссия 0,39…0,25 г/км) к более 

совершенным, через создание переходных транспортных средств с низкими 

выбросами (ПТСНВ – 0,125 г/км), далее к транспортным средствам с низкими 

выбросами (ТСНВ – 0,075 г/км), далее к транспортным средствам со сверх 

низкими выбросами (ТССНВ – 0,040 г/км) и в конечном итоге к созданию 

транспортных средств с нулевыми выбросами (ТСНУВ – 0,00г/км). 

В странах Евросоюза нормативы классифицируются как ЕВРО-1, ЕВРО-2 

и т.д. (табл.2). 

В Советском Союзе, нынешнем СНГ, экологические вопросы 

автотранспорта стали подыматься еще в 60-х годах ХХ века [8,9,10]. Что 

касается системы оценки за выбросами вредных веществ автотранспортом, 

токсичности и нормативов на эмиссию вредных веществ, то в России и других 

странах СНГ используется европейская система. 

 

Таблица 2 - Нормы токсичности отработавших газов по правилам 49 ЕЭК ООН 

 

Наименование 

норматива 

Год 

введения 

Токсичные компоненты, г/ кВт.ч 

СО СmНn NOx РТ 
(твердые 

частицы) 

49-01 1989 11,2 2,4 14,4 - 

49-02А (EURO-1) 1993 4,5 1,1 8,0 0,36 

49-02B (EURO-2) 1996 4,0 1,1 7,0 0,15 

(EURO-3) 1999 2,0 0,6 5,0 0,1 

(EURO-4) 2003-2005 1,5 0,5 3,5 0,08 

(EURO-5) 2005-2009 1,0 0,5 2,0 0,05 

 

В настоящее время в странах Евросоюза вводят нормативы ЕВРО-6. 
Таким образом, экологические требования стали одним из важнейших 

требований, если не главным, предъявляемым к качеству двигателей. В то же 

время необходимо отметить такой факт. Несмотря на важность вопроса 

экологических показателей двигателей, при наличии достаточного коли- чества 

статей на отдельные вопросы этой проблемы, обобщающей литера- туры по ней 

удивительно мало. 

Экологичность двигателя весьма специфичный показатель, не 

проявляющийся во внешних признаках. Поэтому, перед решением вопроса об 

улучшении эксплуатационных характеристик двигателей требуется 
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рассмотреть и обосновать меры по снижению вредности отработавших газов 

энергетических средств транспортных машин на окружающую среду. 
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DERIVATION OF RUSSIAN COMPUTER SLANG ON THE BASIS OF THE 

ENGLISH LANGUAGE 

 

Niyazbayeva A.A. 
K. Zhubanov Aktobe Regional University 

 

At present, the computer is a means of cognitive and entertaining activity, a working tool, 

an intermediary in the process of communication for people. As a result, the information 

technology network has had a significant impact on various aspects of human life in general 

and on language as a means of communication in particular. 

It should be noted that computer slang as a linguistic problem attracts the attention of 

many researchers. Much attention is paid to the problem of distinguishing computer terms 

from computer slang [1], the process of transforming a term into slang [2], and deriving 

computer slang [3, p. 55]. 

However, despite the study of computer slang, this layer of the Russian language does 

not have sufficient theoretical and practical understanding. The purpose of the article is to 

explore the process of derivation of Russian computer slang based on the English language. 
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In its most general form, slang in the Cambridge Dictionary is defined as a highly 

informal language used between people belonging to a particular social group [4]. Computer 

slang, respectively, is an informal layer of the language, which consists of words denoting 

objects of the sphere of professional activity of computer specialists [5]. Slang is based on this 

professional language. 

According to the researcher A. I. Glazyrina, slang is defined as a special computer 

sublanguage, which "is part of a specific language and has a complex nature, is based on the 

substrate of a natural national language and is used as a means of written and oral speech." 

communication of some different groups of people united by one professional field of activity, 

both specialists and non-specialists‖ [1, p. 79]. 

Currently, Russian computer slang is often formed on the basis of the English language. 

This is due to the fact that English today dominates as a source of borrowing in various subject 

groups in Russian vocabulary. The English language has a special influence on the formation 

of Russian slang. L.L. Fedorova pointed out that ―one of the features of the current state of the 

Russian language is the strengthening of the role of English terms. English penetrates mainly 

through professional sublanguages and jargons. Mastering professional computer vocabulary 

is carried out by deriving, i.e., superimposing two language systems: English on Russian‖ [6, 

p. 47]. 

Native speakers of the Russian computer language show maximum ingenuity in the 

process of creating new words. Transcription and transliteration, through which Russian 

computer slang is formed on the basis of English, is often combined with affixation, i.e. 

adding national suffixes, prefixes to a borrowed foreign basis. This way of forming slangism 

is called hybrid derivation [7, p. 203]. 

The fact that the term from the English language implies the norms of phonetics and 

grammar of the Russian language. For example: avik (from the English AVI - a video file in 

the "avi" format), batch file (from the English Bat - batch batch file), beeper - (from the 

English beep - built-in speaker), doomer - (from the English Doom - player in the computer 

game Doom), appliquha (from the English application - application program); blink (from the 

English. blink - flicker, flicker); Windows (from English Windows - operating system); 

bykapit (from English backup - duplication, make a copy); shreds (from English clock); 

emoticons (from English smile). 

Many verbs in modern Russian slang are formed from English words using hybrid word 

formation. Here are some examples: google (from English to use Google); chat (from English 

to chat); connect (from English connect); click (from English to click the mouse); crack (from 

the English ―hack [programs]‖) [8]. google (from English to use Google); chat (from English 

to chat); connect (from English connect); click (from English to click the mouse); crack (from 

the English ―hack [programs]‖) [8]. google (from English to use Google); chat (from English 

to chat); connect (from English connect); click (from English to click the mouse); crack (from 

the English ―hack [programs]‖) [8]. 

A feature of computer slang units is a colloquial, ironic connotation typical of youth 

slang, since there are many young people among programmers and computer users [9]. 

According to N.S. Valgina, ―new forms and ways of human communication arise with the 

advent of global computer networks. The language reflects a new type of activity, and the 

modern Russian language is also in this international process. 

New forms of communicative activity are being introduced everywhere, especially 

among young students, and therefore the growth of the professional slang field is inevitable...‖ 
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[4]. So, computer slang as part of the language serves as a means of informal communication 

between people belonging to a certain social group of computer users, especially the younger 

generation. 

The results of the research work are as follows: 

1. A review of the literature on the problem of computer slang is made. 

2. Models of word formation of computer slang in modern Russian are studied. 

3. Several ways of borrowing computer slang from English into Russian have been 

identified. 

4. Numerous examples are given. 

In conclusion, we can state that the origin of modern Russian computer slang is based on 

English. English as the language of global communication is a source of borrowings for the 

formation of such an informal layer of language as computer slang, consisting of words 

denoting objects of the sphere of professional activity of computer users and specialists. 
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товара. Когда товар приходит на склад, происходит такой процесс, как приѐмка 

товара. Процесс нахождения товара на складе называется хранением. Из-за 

того, что товаров различное множество и они делятся на разные виды, хранить 

их в одном месте будет нецелесообразно, тут вступают в ход сразу два 

процесса: распределение и обработка грузов. У любого товара на складе, 

прошедшего все вышеперечисленные процессы, есть конечная цель, которая 

является результатом последнего процесса в рамках складкой логистики – это 

выдача по назначению [1] . 
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Для реализации всех этих процессов необходимо выполнение 

определенных действий. Эти действия принято называть задачами складской 

логистики. Начать стоит с того, что склад является помещением, которое вне 

зависимости от его площади должно иметь правильную планировку, с четко 

выделенными зонами для выполнения работ. Оборудование должно 

располагаться в определенных местах. Расположение и его подбор должны 

удовлетворять условия бюджета, а пространство, для использования 

оборудования, должно быть организованно таким образом, чтобы принести 

максимальную эффективность. Расходы должны минимизироваться за счет 

оптимизации путей движения погрузчиков внутри складского помещения. Все 

действия должны выполняться сотрудниками на основании информационной 

системы, используемой предприятием для организации работы на складе. Из 

написанного выше можно сформулировать 5 задач складской логистики: 1. 

Зонирование места на складе, выделенного под работу и поддержания 

правильной планировки складских помещений . 

2. Поддержание наибольшего эффекта от использования пространства под 

оборудование . 

3. Соблюдение рамок установленного бюджета, выделенного для 
оборудования и его размещение на территории склада . 

4. Выбор путей движения транспорта по складу, таким образом, чтобы это 

приводило к наименьшим затратам 5. Выполнение работ согласно 

используемой на предприятии информационной системе - WMS от англ. 

Warehouse Management System - система управления складом [2] . 

Выполнение этих задач и рациональное управление складскими потоками 

позволит достигнуть того, чтобы: 1. Необходимые запасы всегда были в 

наличии в требуемом количестве . 

2. Уже имеющиеся запасы не простаивали и не приходили в негодность . 

3. Доставка и отправка товаров со склада осуществлялись без задержек, 
согласно графику [3] . 

Помимо задач, относящихся к выполнению действий внутри склада, есть 

те, которые отвечают за глобальные вопросы в складской логистике . 

Определение количества складов - сложная задача. Например, больше 

продукции потребует больше складов, но если будет больше складов, то будет 

больше затрат на их обеспечение. 

Одновременно с этим если будет больше складов, то расходы на 

транспортировку уменьшатся. 

Приемлемых вариантов может быть несколько, поэтому данную задачу 

можно выполнить, только если соотнести все расходы и доходы и выбрать 

оптимальное значение. 

Выбор места расположения склада - данную задачу можно выполнить 

несколькими способами. Самый простой способ, это провести полную оценку 

всех вариантов и для каждого произвести расчеты, данный способ называется 

методом полного перебора. На практике он чаще используется в связке с 

эвристическим методом, благодаря которому сначала, используя накопленный 
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опыт и личное мнение, убираются все сомнительные варианты, а над теми, что 

остались, применяется первый метод. При следующем методе необходимо 

сначала определиться с местонахождением наиболее важных пунктов и 

относительно них уже выбирать расположение склада, это метод определения 

центра тяжести . 

Анализ использования существующих складов - при выполнении этой 

задачи необходимо определить эффективность работы склада, скорость и объем 

оборота, эффективность использования площадей и рассчитать себестоимость 

одной единицы складского товара [4] . 

86 Если проанализировать и объединить все вышеизложенное, то 

становится ясно, что для оптимизации складской логистики необходимо 

принять ряд управленческих решений. Процесс оптимизации складской 

логистики можно разделить на пять основный шагов: Первый шаг - 

необходимое количество складов. Если складов будет много, увеличатся 

расходы на их содержание. Если же складов будет мало, то увеличатся расходы 

на транспортировку грузов. Нужно провести анализ и рассчитать объемы 

производимой продукции. Далее, на основании полученных данных выявить 

оптимальное соотношение складских помещений . 

Второй шаг - определяемся с формой собственности. В ходе данного этапа 

проводятся детальные расчета расходов на строительство или аренду 

складского помещения, транспортировку грузов. Этап предназначен для 

минимизации расходов . 

Третий шаг - место расположения складов. Выбрать лучшее место для 

склада можно применяя один из множества методов. Например, метод 

«определения тяжести», который позволит выбрать место для склада таким 

образом, чтобы находиться в оптимальной доступности к пунктам доставки, 

что позволит значительно снизить расходы на транспортировку грузов . 

Четвертый шаг - распределительная логистика. Выбор правильной 

планировки складского помещения, выделение зон рабочего пространства, 

размещение оборудования в местах максимальной эффективности, 

оптимизация путей движения транспорта внутри складских помещений. 

Использование информационной системы склада [5] . 

Пятый шаг - анализ факторов. Провести полный анализ полученных 

данных и на их основе сформировать оптимальную систему складской 

логистики. При условии, что все сделано правильно и не имеются значительные 

отклонения, то в результате мы будем иметь контроль расходов запасов 

продукции . 

Организация склада имеет весомое значение в развитии предприятия, 

логистика складирования очень важна для организации системы доставки 

продукции. Оптимизировать затраты на прохождения продукции через склад 

можно благодаря управлению логистикой склада. В наше время большинство 

операций на складе облегчены с помощью информационных систем, которые 

позволяют специалистам осуществлять контроль над процессами прямо со 

своего рабочего места 
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Техническое обслуживание заключается в поддержании автомобили в 

исправном, то есть рабочем состоянии, а также исправить уже имеющиеся 

повреждения и предотвратить появление новых неисправностей. Техническая 

исправность транспортного средства подразумевает безопасность водителя во 

время эксплуатации, а также экономичность и надежность в целом. 

Для оптимальной и эффективной организации работ по обслуживанию и 

ремонту автомобилей необходимы знания по технологиям их 

диагностирования, технического обслуживания и ремонта современных 

автомобилей [1]. 

Рассмотрим основные виды технического обслуживания автомобилей [2]. 

Плановое техническое обслуживание любого автомобиля необходимо 

проводить для уменьшения вероятности поломок, которые могут произойти в 

самый неподходящий момент. Своевременное обслуживание предоставляет 

возможность выявить имеющиеся неисправности и способно продлить срок 

службы транспортного средства. 

Обслуживание автомобиля в отличие от ремонтных работ носит больше 

профилактический характер. Техническое обслуживание следует производить в 

связи с факторами которые обусловлены элементарными законами физики, так 

как во время поездки происходит изнашивании деталей и узлов автомобиля. 

Транспортное средство во время движения подвергается различным вибрациям, 
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воздействиям окружающей среды, таких как влажность воздуха, температура и 

других факторов. 

Само техническое обслуживание можно условно разделить на четыре вида. 

Первым в этом списке будет ежедневное обслуживание.  Оно 

подразумевает собой внешний осмотр, проверку различных датчиков, 

спидометра и механизмов рулевого управления. Проверка уровня топлива в 

бензобаке, а также наличия допустимого уровня масла тоже относится к 

ежедневному обслуживанию. 
Одним из видов технического обслуживания является ежедневное 

обслуживание. Оно проводится для подготовки автомобиля для дальнейшей 

поездки. При данном техническом обслуживании следует: 

- оставив автомобиль в специализированном сервисе, проверить 

температуру нагрева ступиц колес, тормозной системы, коробки передач, а 

также раздаточной коробки; 

- проверить автомобиль на наличие или отсутствие повреждений, протечки 

горючей смеси, охлаждающей и тормозной жидкости; 

- оценить количество топлива в баке транспортного средства, уровни масел 

и других жидкостей в двигателе внутреннего сгорания, при отсутствии 

дозаправить до определенной нормы; 

- произвести очистку автомобиля от различных видов пыли, грязи и при 

необходимости произвести полную мойку. При этом транспортное средство 

следует мыть холодной водой, а также избегать попадания капель воды на 

панель приборов, электрооборудования; 

- осуществить проверку по натяжению ремней компрессора, генератора; 
- если автомобиль эксплуатировался в запыленной и грязной местности, то 

необходимо будет снять, прочистить или заменить воздушный фильтр; 

- провести диагностику и уменьшить люфт рулевого колеса; 
- убедиться в исправности амортизаторов и других его узлов; 
- проверить и при необходимости исправить давление воздуха в колесах 

автомобиля и уровень затяжки гаек поддерживающих крепление колес; 

- во время прохождения данного обслуживания устранить все ранее 

упомянутые неисправности. 

Первое техническое обслуживание заключается в предотвращении 

повреждений и поломок, которые способны вывести из строя автомобиль, 

повысить расход топлива и увеличить загрязнение окружающей среды. 

Первое техническое обслуживание должно проводится один раз в 10000км. 

При выполнении данных работ следует произвести: 

- выполнение работ, связанных с ежедневным обслуживанием; 

- проверку тормозной системы и ее узлов, ходовой части; 
- работы, связанные с проверкой уровня технических жидкостей, таких как 

моторное масло, антифриз, трансмиссионное масло, тормозная жидкость; 

- визуальный осмотр состояния шин, давления в них и подкачку при 
необходимости; 
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- удаление грязи и пыли с аккумуляторной батареи, проверить уровень 

заряда данного устройства; 

- оценить состояние свечей зажигания, если они окажутся неисправными 

нужно будет их заменить; 

- замену масляного фильтра, топливного фильтра, воздушного фильтра, 

салонного фильтра; 

- регулировку развала-схождения, то есть замер и вынесение углов 

установки колес. 

Второе техническое обслуживание имеет сходство с выполнением 

ежедневного и первого технического обслуживания. Одно из главных отличий 

между этими работами заключается в сложности и количестве производимых 

процедур. Такие работы как крепежные, регулировочные и смазочные следует 

выполнять со снятием деталей. Обслуживание транспортного средства 

производится с помощью специального оборудования. Второе техническое 

обслуживание должно проводится один раз в 30000км. 

При втором техническом обслуживании выполняются такие работы, как: 

- предусмотренные при ежедневном обслуживании; 

- которые проводят при прохождении первого технического обслуживания; 

- проверка и исправление натяжения приводных ремней; 

- проверка или замена свечей зажигания; 

- осмотр тормозной и жидкости гидроусилителя рулевого механизма; 
- замена моторного масла, трансмиссионного масла, антифриза и 

тормозной жидкости; 

- когда пробег транспортного средства достигнет 100000км произвести 

замену ремня газораспределительного механизма. 

Заключающим видом обслуживания автомобиля является сезонное 

обслуживание. Главной задачей сезонного обслуживания является подготовка 

транспортного средства к эксплуатации в период теплого или холодного 

климата, то есть в летнее или зимнее время. 

Сезонное обслуживание автомобиля следует производить в 

специализированных центрах дважды в год. В это время также проводят 

диагностику по устранению проблем, появившихся в зимний период. 

Главное отличие эксплуатации машины в теплое время от холодного 

повышенная температура как дорожного покрытия, так и воздуха, в целом. 

Важно не забывать и про большее выпадение осадков, например, дождя и росы, 

которое оказывает воздействие на автомобиль. 

Вне зависимости теплое время года или холодное, основной задачей 

является обеспечение наилучшего теплового режима для двигателя 

внутреннего сгорания. Необходимо контролировать уровень жидкости системы 

охлаждения. В зависимости от времени года производится замена масел на 

летние, зимние или всесезонные. 

Возрастающие требования к современным автомобилям в области 

увеличения эксплуатационной надежности, безопасности, экологичности и 

уменьшения эксплуатационных затрат требуют повышения качества работ при 
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конструировании, надежного и качественного обеспечения при еѐ изготовления 

и поддержания на достигнутом уровне в процессе технической эксплуатации. 

При этом важнейшую роль в поддержании работоспособности автомобилей 

определяется периодическим эксплуатационным контролем их состояния с 

последующим восстановлением [3]. 
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ҦҢҒЫМAНЫ ЖӚНДEУ ЖҦМЫCТAPЫНA CИПAТТAМA 

 

Opынбacapoв Д.Қ., Кайненова Т.С. 

Қ. Жҧбaнoв aтындaғы Aқтҿбe ҿңipлiк унивepcитeтi 
 

Жep қaбaтынaн ҿнiмдi aлу бapыcындa epтe зaмaннaн бacтaп мaмaндap 

кҿптeгeн қиыншылықтapмeн кҥpeciп кeлдi. Coл қиыншылықтapдың бipiнe 

ҧңғымa жҧмыcынa жҿндeу жҧмыcтapын жҥpгiзу, яғни, ҧңғымa жҧмыcының 

тoқтaп қaлуы, тeхникaлapдың icтeн шығуы cынды қиындықтap жaтaды. 

Ҧңғымaлapды жҿндeу қaжeттiлiгiнe ҽкeлeтiн ceбeптep кeн opнын игepудiң 

гeoлoгиялық жaғдaйымeн жҽнe мҧнaй ҿндipу ҥшiн пaйдaлaнылaтын жepacты 

тeхникacының жaй-кҥйiмeн aлдын aлa aнықтaлуы мҥмкiн. 

Ҿндipушi нeмece aйдaу ҧңғымaлapының қaлыпты жҧмыcы ҽpтҥpлi 

ceбeптepмeн бҧзылaды, бҧл ҧңғымaның тoлық тoқтaтылуынa нeмece oның 

aғымының eдҽуip тҿмeндeуiнe ҽкeлeдi. Ҿндipicтi тoқтaтудың нeмece 

тҿмeндeтудiң ceбeптepi жep acты нeмece жep ҥcтi жaбдықтapының icтeн 

шығуынa бaйлaныcты, peзepвуapлық жaғдaйлapдың ҿзгepуiмeн, гaз кҿтepгiш 

ҧңғымaлapғa элeктp энepгияcын нeмece гaзды бepудi тoқтaтумeн, cҧйықтықты 

aйдaуды жҽнe жep бeтiнe тacымaлдaуды тoқтaтумeн жҽнe т. б. бaйлaныcты 

бoлуы мҥмкiн. Қaлaй бoлғaндa дa, ҧңғымaның уaқытының бip бҿлiгi жҿндeу 

кeзiндe нeмece жҿндeу кeзiндe тoқтaп қaлaды. Ҧңғымaлapды жҿндeу жиiлiгi 

жҽнe oлapдың жҧмыcының caлыcтыpмaлы ҧзaқтығы бacқa тeхникaлық- 

экoнoмикaлық кҿpceткiштepмeн қaтap ocы мҧнaй ҿндipeтiн кҽciпopындa мҧнaй 
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ҿндipудiң ҧйымдacтыpылуы мeн тeхнoлoгияcының жaй-кҥйiн cипaттaйтын 

бeлгiлi бip кҿpceткiштepмeн бaғaлaнaды. 

Ҧңғымaлapды жҿндeу жҧмыcтapы aғымдaғы жҽнe кҥpдeлi жҿндeу 

жҧмыcтapынaн тҧpaды. Ocы жҿндeу жҧмыcтapының мaқcaтынa қыcқaшa 

cипaттaмa: 

1. Ҧңғымaлapды aғымдaғы жҿндeудiң мaқcaты - oлapдың жҧмыc 

peжимiндe жҽнe жepacты жaбдығының жҧмыcындa ҽpтҥpлi aқaулap мeн 

бҧзушылықтapды жoю, coндaй-aқ бҧpғылaудaн нeмece кҥpдeлi жҿндeудeн кeйiн 

aлынғaн ҽpтҥpлi мaқcaттaғы (бapлaу, пaйдaлaну, aйдaу жҽнe т.б.) жaңa 

ҧңғымaлapды cынaмaлaуғa жҽнe игepугe дaйындaу. 

Ҧңғымaлapды aғымдaғы жҿндeу кeзiндeгi жҧмыcтapдың нeгiзгi кҿлeмi 

Тҥcipу-кҿтepу oпepaциялapымeн, яғни жepacты жaбдықтapын (қҧбыpлapды, 

штaнгaлapды, copғылapды, oлapдың тopaптapы мeн бҿлшeктepiн), coндaй-aқ 

ҽpтҥpлi қҧpaлдap мeн қҧpылғылapды тҥcipу жҽнe кҿтepумeн бaйлaныcты. 

Ҧңғымaлapды aғымдaғы жҿндeу жocпapлы-пpoфилaктикaлық жҽнe қaлпынa 

кeлтipу бoлып бҿлiнeдi. [1, 314-бeт] 

2. Ҧңғымaлapды кҥpдeлi жҿндeудiң нeгiзгi ceбeптepi: 

- шeгeндeу бaғaнының aқaулapы-ҧcaқтaлу жҽнe cыну; 

- ҧңғымaғa бҿгдe cулapдың тҥcуi; 
- тығындapдың пaйдa бoлуын aзaйту нeмece бoлдыpмaу ҥшiн тҥп мaңы 

aймaғын бeкiту қaжeттiлiгi; 

- ҧңғымaдaғы aвapиялap мeн acқынулapды жoю, oлapдың iшiндe жиi 

кeздeceтiндep: 

a) тығыздaмaмeн нeмece қҧм тығынмeн ЖКЖ ҧcтaп қaлу; 
б) ҧңғымaлық copғымeн, штaнгaлapмeн (нeмece штaнгaлapcыз) ЖКЖ 

"ҧшуы"; 

в) ҧңғымaдa кҽбiлi бap бaтыpылaтын элeктp copғыcын нeмece қҧбыpды 

қaлдыpу. 

г) copғы штaнгiлepiнiң тoттaнуы жҽнe ҥзiлуi; 
д) кoлoннa ҧңғымacын тaзaлaу нeмece дeңгeйiн тҿмeндeту кeзiндe ҥзiлу 

нeмece ҧcтaп қaлу caлдapынaн тapтaлдық apқaнды қaлдыpу; 

e) ҧңғымaдa aту жҽнe элeктp ҿлшeу жҧмыcтapын жҥpгiзу кeзiндe кapoтaж 
кҽбiлiнiң ҥзiлуi; 

ж) ҧңғымaдa жeкeлeгeн пpeдшecтвeнниктep қaлдыpу. [1, 335-бeт] 
Ҧңғымaлapды кҥpдeлi жҿндeудeн ҿткiзгeнгe дeйiн мынaдaй 

oпepaциялapды жҥpгiзугe мiндeттi: 

a) cу жeлiciн caлу жҽнe элeктp бepу жeлiлepiн жҥpгiзу, кipмe жoлдapды, 

мaчтa aяқтapының acтынa ipгeтac caлу жҽнe дaйындaу; Юpa-кҿтepгiш тpeктepiн 

opнaтуғa apнaлғaн aлaң; 

б) aлдaғы жҧмыcтapдың cипaтынa cҽйкec жaңa мҧнapaлap нeмece 

мaчтaлapды caлу нeмece жҿндeу; тapтулapдың жaй-кҥйiн тeкcepу мҧнapaның 

нeмece мaчтaның жaнындa жҽнe жapaмcыз бoлып қaлғaндapын aуыcтыpу; тapту 

poлигiн opнaту; 

в) ҧңғымaғa қaжeттi copғы-кoмпpeccopлық қҧбыpлap жиынтығын жeткiзу; 
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г) ҧңғымaдaн қҧбыpлap мeн штaнгaлapды кҿтepiп, copaп қoндыpғыcын 

бҿлшeктeу. 

Кҥpдeлi жҿндeугe бepiлeтiн ҧңғымaның жaй-кҥйi туpaлы eкi жaқты aкт 

жacaлaды. Жҧмыc opнын дaйындaу бoйыншa бapлық қaлғaн жҧмыcтapды 

ҧңғымaлapды кҥpдeлi (aғымдaғы) жҿндeу бoйыншa цeх opындaйды. [2, 192-бeт] 
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ӚРТ ҚАУІПСІЗДІГІН ЗЕРТТЕУ ПОЛИМЕРЛІ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ 

МАТЕРИАЛДАР 

 

Отарбек Н.А. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе мемлекеттік университеті 

 

Жаңа полимерлі – физика-химиялық, механикалық қасиеттері 

жақсартылған жҽне тҧтанғыштығы тҿмендетілген композиттік жабындарды XX 

ғасырдың елеулі мҽселесі болған еді [1-2]. 

Бҧл жҧмыстың негізгі кҿзделген мақсаты табиғаттың ҽсерінен болатын, 

тҧтанғыштықты азайту механизмдері, физикаға ҽртҥрлі физикалық 

модификациялау ҽдістерінің ҽсерлесу саласына қомақты тҽжірибелер, 

есептеулерді жинақтау[3–5]. 

Агрегация ҥрдісін азайту жҽне дисперсті толтырғыштардың адгезиялық 

қабілетін арттыру ҥшін оларды функционализациялау жҽне полимер матрицасы 

толтырғыш интерфейсінде тиімді адгезиялық ҿзара ҽрекеттесуді қамтамасыз 

ететін эпоксидті композицияларды физикалық модификациялаудың тиімді 

ҽдістерін ҽзірлеу ҥшін гамма-аминопропилтриетоксисилан қолдану болып 

табылады. Толтырғышты біркелкі бҿлу ҥшін композицияларды 

ультрадыбыстық ҿңдеуді қолдану жоспарлануда. Нҽтижесінде эпоксидті 

композицияның тҧтқырлығының тҿмендеуі біріктіріліп, бетіне қалқып 

шығатын кҿпіршіктердің пайда болуы жҽне ыдырауы болады. Материалдың 

ультрадыбыстық ҿңдеуі кезінде пайда болатын газсыздандыру композиттің 

монолитті қҧрылымын алуға, ауа қосындыларының тҿмендеуіне ҽкеледі[5–7]. 
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Сурет 1. Ҿртке қарсы жабыны жоқ ағаш бетіне жалынның таралуы (а) 

жҽне отқа тҿзімді жабыны бар ағаштың бетіне жалынның таралуы (b). 

 

Бетінің бір бҿлігін ғана қапталған ҥлгі тҧтанған кезде, ағаш 15 секундта 

қапталмаған жағында тҧтанады. Жалын жабынға тиген кезде жабын кҿбіктеніп, 

жалын сҿнеді, 2-суретте кҿрсетілген. 

Жобаның тағы бір мақсаты эпоксидті композиттердің ҿрт қаупін азайту 

болып табылады. Эпоксидті шайырлардың оңай тҧтанғыштығы қатайтылған 

эпоксидті шайырдың ыдырау ҿнімдері жанғыш қосылыстардың едҽуір 

мҿлшерін қамтитын ҧшпа ҿнімдер болып табылатындығына байланысты. Оның 

тҥзілуі аминдермен ҿңделген эпоксидті олигомерлердің температура ҽсерінен 

сутегі атомының тізбектің ароматты жҽне байланыс ажырауынан, содан кейін 

кҿміртегі қалдықтарының конденсациялануына жҽне квазиграфит 

қҧрылымының пайда болуына байланысты дегидратацияға бейім болуының 

нҽтижесі болып табылады [7]. 
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Сурет 2. Жалынның тек бетінің бір бҿлігіне жағылған жалынға тҿзімді 

жабыны бар ҥлгінің бетіне жалынның таралуы. 

 

Полимерлік композициялық материал жасау барысында ЭД-20, 

полиэтиленполиамин жҽне олиго қолданылады. Тҧтанғыштықты азайту ҥшін 

пиролиз жҽне жану кезіндегі процестерге ҽсер етумен қатар композиттердің 

технологиялық жҽне пайдалану қасиеттеріне ҽсер ететін, пластиктендіргіш 

ҽсерді қамтамасыз ететін Fyrolflex қолдану ҧсынылады. Fyrolflex таңдауы оның 

қҧрамында жану ингибиторы - фосфордың (10,7%) болуына байланысты, ол 

жоғары температура ҽсер еткенде эпоксидті полимерді қҧрылымдайды жҽне 

кҿміртекті қҧрылымдардың шығымдылығын арттыруды қамтамасыз етеді, бҧл 

ҿз кезегінде жану аймағына тотықтырғыш пен жанғыш газдардың ҿзара 

диффузиясы ҥшін физикалық кедергі. 

ЭД-20 (эпоксид) қҧрамға диориттің қосылуы эпоксидті композиттің 

қҧрылымының тҥзілуін басталғанын кҿреміз, ол гельдену уақыты мен қатаю 

уақытының қысқаруымен байқалады (диориттің салмағы 0,1 бҿлігін қҧрайтын 

композиция ҥшін), ал диориттің салмағы бойынша 50 бҿлігін қҧрайтын 

композицияның қатаю уақыты массасы аздап артады. Сонымен қатар, ЭД-20 

қҧрамға диорит қосу эпоксидті композиттің қатаю дҽрежесінің жоғарылауын 

қамтамасыз етеді, бҧл диорит бҿлшектерінің қосымша айқаспалы орталықтар 

болып табылатынын кҿрсетеді. 

Эпоксидті композитке диорит қосу композиттің ыстыққа тҿзімділігін жҽне 

температуралық тҧрақтылығын арттыруды қамтамасыз етеді. Қҧрамында 

диорит бар эпоксидті композитті гермиялық деструкциялау эпоксидті 

композиттің тҧтанғыштығын тҿмендететін ҧшпа пиролиз ҿнімдерінің газ 

фазасына тҥсуіне жол бермейтін кҿміртекті қҧрылымдардың шығуын 

арттырады. Диоритпен толтырылған ҽзірленген композициялар ауада жануды 

қолдамайды жҽне қиын тҧтанатын материалдар класына жатады. 
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БАЗАЛЬТ ТАЛШЫҚТАРЫ МЕН ЖІПТЕРІНІҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҦРАМЫ 

ЖӘНЕ БЕРІКТІГІ 

 

Сатбекова А.М., Сәдібек З.Е., Мҧхиадин Ж.Е. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Ҥздіксіз талшық алу ҥшін минералды шикізатты сынауда тҧрақты 

химиялық қҧрамы бар магмалық жыныстар тобы маңызды болады. Кремний 

тотығының қҧрамы бойынша магмалық жыныстар қышқылды (қҧрамында 

SiO2> 65%), бейтарап (52-62%) жҽне негізгі (SiO2 <52% ) болып бҿлінеді. 

Тас қҧю ҿндірісінде негізгі магма туындылары - базальттар, диабаздар 

жҽне т.б. қолданылады, оларда қышқылды жыныстарға (граниттерге жҽне т. б.) 

қарағанда аз балқитын материалдар (пироксендер) кҿп. SiO2 қҧрамының 



101  

аздығына байланысты негізгі магмалық жыныстардың тҧтқырлығы тҿмен жҽне 

салыстырмалы тҥрде балқу температурасы да (1100-1300
0
С ) тҿмен. Сонымен 

қатар, олар ҧсақ тҥйіршікті болса жҽне эффузивті генезис жыныстарына тҽн 

шыны тҽрізді фазаны қҧраса, онда оларды балқыту процесі одан да жеңілдейді. 

Мҧндай магмалық жыныстарға базальт магмаларының туындылары жатады. 

Олардың жарамдылығын анықтайтын маңызды факторлар деп 

балқыманың тҿмен тҧтқырлығын, жақсы қҧю қасиеттерін, салқындату кезінде 

кристалдану қабілетінің жоғарылауын айтуға болады. Базальттардың негізгі 

жыныс қҧраушы минералдары–негізгі плагиоклаздар, пироксендер жҽне 

оливиндер. 

1-кесте 

Базальт магмаларының химиялық қҧрамы бойынша тау жыныстары 

(Даль бойынша) 

Атауы Талда 
у 

саны 

SiO2 Al2O 

3 

CaO Mg 

O 

TiO 

2 

K2 

O 

Na2 

O 

Fe2O 

3 

Fe 

O 

H2 

O 

Нефелин 
тефриті 

5 46,9 
1 

15,2 
5 

9,36 9,95 1,8 
1 

2,6 
3 

4,25 7,70 4,0 
6 

2,5 
1 

Лейцит 
тефриті 

20 49,9 
0 

16,9 
4 

10,0 
4 

4,22 0,1 
6 

3,5 
7 

2,24 3,02 7,1 
5 

1,7 
4 

Тефритте 
р 

24 49,1 
4 

16,5 
7 

9,88 3,98 1,0 
0 

3,3 
9 

2,57 3,65 6,6 
8 

2,0 
0 

Базальтт 
ер 

161 48,7 
8 

15,8 
5 

8,91 6,03 1,3 
9 

1,6 
3 

3,18 5,73 6,3 
4 

1,7 
6 

 

Базальт тау жыныстарын таңдауды негіздеу ережелері [1]: 
1. Базальт жыныстарының химиялық қҧрамы талшықты ҿндіру 

температурасында балқыманың кристалдану қабілетінің тҿмендеуіне сҽйкес 

болу тиіс. 

2. Минерологиялық жҽне химиялық қҧрамы бойынша базальтты тау 

жыныстары біртекті болуы тиіс. 

Базальт талшықтары қызған кезде Fe2+ жҽне Fe3+ қҧрамының ҥздіксіз 

ҿзгеруі байқалады, ал белгілі бір температурада темірдің екі валентті формадан 

ҥш валентті формаға толық ауысуы байқалады . Fe2+ -ден Fe3+ тез ауысу 600⁰С- 

тан жоғары температурада, ҽсіресе диабаздың бастапқы талшықтарды ҥрлеу 

(БТҤ) жҽне тігінен ауа ҥрлеу (ТАҤ)талшықтарында, яғни бастапқы қҧрамында 

Fe3+-ге қарағанда Fe2+ аз талшықтарда жҥзеге асырылады. 

Химиялық байланыстан судың жоғалуынан талшықтар 450-500
0
С дейін 

қызған кезде олардың салмағының аздап тҿмендеуі байқалады (0,02-0,13%). Ҽрі 

қарай қыздыру кезінде темірдің тотығуы байланысынан талшықтардың 

салмағы артады. Талшықтың салмағы 0,2-0,9% қҧрайды. Ол неғҧрлым жоғары 

болса, беті ауамен соғҧрлым кҿп байланысады жҽне бастапқы талшықта темір 

тотығының проценттік қҧрамы кҿп.Термиялық ҿңдеуден кейін базальт 

талшықтары қышқылға тҿзімділікті кҥрт арттырады, 800
0
С-та (92-92,5%) 
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ҿңделген барлық ТАҤталшықтары ҥшін шамамен бірдей болады. БТҤ 

талшықтарының қышқылға тҿзімділігі термиялық ҿңдеуден кейін бастапқы 

(~80%) қышқылға тҿзімділіктен 2,0- 2,5 есеге артады. 

Термиялық ҿңдеуге дейін жҽне одан кейін базальт талшықтарының суға 

тҿзімділігі мен сілтілік тҿзімділігі ҿте жоғары жҽне салыстырмалы тҥрде аз 

ҿзгереді. 600⁰С-қа дейін қыздырып жҽне кейіннен салқындатуда ТАҤ базальт 

талшықтар беріктікті (5-20%-ға) аздап тҿмендетеді , ал БТҤ шыны талшық бҧл 

жағдайларда бҧзылады. Температураның одан ҽрі жоғарылауымен беріктік кҥрт 

тҿмендейді жҽне 700
0
С кезінде базальттың кенорнына байланысты бастапқыдан 

30-50% тҿмендейді. Жоғары температурада ТАҤ базальт талшықтары 

ыдырайды, бҧл олардың кристалдануымен байланысты. 

Кейіннен салқындатусыз 700
0
С дейін қызуы бар талшықтарды сынау 

кезінде беріктіктің аздаған тҿмендеуі байқалады (қалдық беріктігі бастапқыдан 

75% қҧрайды). Бҧл қҧбылыс қызған кезде микросызаттар тҿбесінде жоғары 

эластикалық жҽне тҧтқыр деформация жҥруінен микросызаттардың аздаған 

"емделуіне" ҽкелуімен байланысты. Сонымен қатар, жоғары температурада 

адсорбциялық ылғалдың теріс ҽсері жойылады. 

Базальттар - қара дерлік қара-сҧр, ҧсақ кристалдан жасырын кристалға дейін 

тығыз, массивті жыныстар. Олар ҥшін жартастыға ҿтпелі бағаналы бҿліну тҽн, 

кейде шар тҽрізді кездеседі. 

2- кесте 

Минерал қҧрамы, % 

Атауы Плагиоклаз Пироксен Шыны Палагонит Кен 
минералдары 

Қҧрамы, 
% 

48 35 2 5 10 

 

Базальт кенорындарының балқытылуы жеңіл: соңғы балқу температурасы 

1320-1400
0
С аралығында болады. Балқымалардың кристалдану қабілеті жоғары 

(ТВ.П.К=1260-1275
0
С).Тҧтқырлықтың абсолютті мҽні бойынша жіктеуге сҽйкес 

орташа тҧтқырлыққа жатады. 

3- кесте 

Химиялық қҧрамы 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO K2O Na2O MgO CaO MnO 

49,58 2,08 14,48 4,42 9,43 1,89 2,10 5,10 8,50 0,17 
 

Базальт балқымаларының маңызды қасиеттерін зерттеу тігінен ауа 

ҥрлеу(ТАҤ) ҽдісімен штапельді талшықты қалыптау ҥшін базальт балқымасын 

таңдауды анықтайтын параметрлер, олардың тҧтқырлығы мен кристалдану 

қасиеттері болатынын кҿрсетті. 1400
0
С–та тҧтқырлығы 9,0 Нсек/м

2
 кем 

болғанда ТАҤ ҽдісімен 8-20мкм диаметрмен штапельді талшықтарды қалыптау 

жҽне 0,5-2,5мкм диаметрмен бастапқы талшықтарды ҥрлеу (БТҤ) балқымадан 

мҥмкін болады, 1250
0
С-та 35,0 Нсек/м

2
 кем жҽне кристалданудың жоғарғы шегі 

1250
0
С-тан тҿмен. 
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Базальт мақтасын ҿндіру ҥшін ҽртҥрлі технологиялар бар. Бірнеше 

мегагерц жиілікті электромагниттік ҿріс кҿмегімен "салқын" тигельдерде 

ҽртҥрлі тау жыныстарын қыздыру жҽне балқыту ҽдісі тигельді бҧзбай жҽне 

уақыт шығындамай процесті тоқтатып, қайта іске қосуға мҥмкіндік береді. 

Энергия шығыны салыстырмалы тҥрде тҿмен - бір килограмм балқымаға 10 

МДж-ден аз. Индукционды тигель пештерін қолдану базальт мақтасын алу 

ҥшін минералды шикізатты пайдалануға мҥмкіндік береді. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ҚҦРЫЛЫС 

ҚАУІПСІЗДІГІН БАСҚАРУ 

 

Сқақова З. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

Соңғы жылдары қҧрылыс саласындағы жазатайым оқиғалар мен ҿлім- 

жітім деңгейінің артуынан,қҧрылыс қауіпсіздігін басқару танымал мҽселеге 

айналды.Басқа салалармен салыстырғанда,қҧрылыс алаңдарының кҥрделілігі 

мен ҿзгергіштігінен,қҧрылыс саласына қауіпсіздікті басқару жҥйесін енгізу 

қиындық тудырады. 

Қҧрылыс қауіпсіздігін басқаруға кҿмектесу ҥшін визуализация 

технологиясы кеңінен зерттелді. Алайда ҽдебиетте қҧрылыс қауіпсіздігін 

басқаруда визуализация технологиясына жан-жақты сыни шолу жоқ.Бҧл 

мақалада зерттеулер мен ҽзірлемелерге, қолдану ҽдістеріне жан-жақты шолу 

жасалынады.Визуализация технологиясы арқылы қауіпсіздікті басқаруды, 

қауіпсіздік техникасын оқытуды, ҿндірістегі қауіпті аймақтарды анықтауды 

жақсартуға болатындығы анықталды. 
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Қазіргі уақытта зерттеулерде осы мҽселелерді визуализация 

технологиясының кҿмегімен шешуге кҥш салынуда,ол сандық жҽне визуалды 

ақпарат беріп қана қоймай, сонымен қатар қҧрылыс ортасын жан-жақты жҽне 

процесстерді дҽл кҿрсетеді. 

Визуализация технологиясының кӛмегі 

 Қызметкерлерге қауіпсіздік техникасын оқытуды жетілдіру. Объектідегі 

визуалды қҧрылыс процесі мен қоршаған ортаны ашу жҧмысшылардың 

қауіпсіздік туралы хабардарлығын арттыра алады, осылайша олар қауіпсіздікті 

басқаруға қатысты білімді жҽне қауіпсіздіктің ықтимал мҽселелерін тҥсінуді 

жеңілдетеді. 

 ҚЖА (қауіпті жҧмыс аймағы) анықтауға жҽне басқаруға кҿмектесу. 

Визуалды жҽне виртуалды қҧрылыс алаңы,жоба менеджерлеріне немесе 

қауіпсіздік қызметкерлеріне қҧрылыс басталғанға дейін ҚЖА-ын автоматты 

тҥрде немесе қолмен анықтауға кҿмектеседі. 

 Қауіпсіздік қызметкерлеріне жҽрдемдесу. 

Объектідегі ақпаратты сақтау қҧралдарын біріктіру арқылы,визуализация 

технологиясы қҧрылыс алаңындағы дҽл сол сҽтте болып жатқан жҧмысшылар 

мен қҧрылыс техникаларының іс-ҽрекеттерін қадағалай отырып,қауіпсіздік 

қызметкерлеріне кҿмектесу арқылы қауіпсіздікті басқарудың тиімділігін 

арттыра алады. 

Визуализация технологиясы Ғимараттарды ақпараттық модельдеуді 

қамтиды. ҒАМ-ді визуалды дерекқор ретінде қарастыруға болады,ғимараттың 

ҿлшемдері мен атрибуттары туралы ақпаратты біріктіретін жҽне статикалық 

талдау мен салыстыру кезінде жиі қолданылатын қҧрылыс қосымшалары: 

1. 4D CAD қҧрылыста кеңінен қолданылады жҽне 3D модельдеріне кесте 

қосу арқылы кесте модельдеуді қамтамасыз етеді, 

2. VC қҧрылыс қосымшасы кҿп ҿлшемді модельдеуді қамтиды,тек 3D 

(немесе визуалды) ақпаратты жҽне кесте туралы ғана емес,сонымен қатар 

жҧмысшылар мен жабдықтар сияқты қҧрылыс ресурстарын қамтиды. 

3. VC, VP кҿбінесе жҧмысшылардың қауіпсіздігін ҥйрету ҥшін 

қолданылады, кестедегі шығындардағы, ресурстардағы жҽне т. б. 

динамикалық ҿзгерістерге ерекше назар аударады. 

 

Алдын ала қҧрылыс кезінде визуализация технологиясы және 

қауіпсіздікті басқару. Қауіпсіздік техникасын оқыту 

Қауіпсіздік техникасы бойынша оқыту,қауіпсіздікті басқаруды 

жақсартудың тиімді ҽдісін ҧсынады. Бҧл дҽстҥрлі тҥрде жергілікті жерде 

оқытуды жҽне объектіден тыс жерде оқытуды қамтиды.Қҧрылыс алаңында 

оқыту тиімсіз,қалыпты жағдайға,қҧрылыс қызметіне кедергі келтіруі мҥмкін 

жҽне ҿнімділікті тҿмендетеді, ал алаңнан тыс оқыту қызметкерлерге 

практикалық білім алуға мҥмкіндік бермейді. Визуализация технологиясы 

объектіден тыс,виртуалды практикалық оқытуды ҧсыну арқылы қауіпсіздік 

техникасын оқытуды жақсарта алады. 
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Визуализация технологиясы қауіпсіздік техникасын 3D тҥрінде 

кҿрсетілетін ҥйретудің визуалды тҽсілін ҧсынады. 

Мысалы, виртуалды жҽне визуалды қҧрылыс ортасын немесе объектілерді қҧру 

ҥшін ҒАМ жҽне VR қауіпсіздік техникасын оқытуға кҿмектесу ҥшін 

қабылданды.Қызметкерлер осындай визуалды ортадағы ықтимал қауіптерді 

оңай кҿре алады жҽне солай оқытуды жақсартады. 

Қауіпсіздік техникасы бойынша оқыту ҽдетте практикалық операцияларды 

қамтиды, оны тек мҽтінді немесе фотосуреттерді қолдану арқылы тҥсіну қиын 

болғандықтан, ҒАМ сонымен қатар қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 

практикалық операцияларды визуализациялау ҥшін қолданылады. 

Визуализация технологиясы жҽне қҧрылыстағы қауіпсіздікті басқару 

Reason моделіне сҽйкес,жазатайым оқиғалардың алдын алу ҥшін қауіпсіздікті 

сол орында басқару,басқарудың соңғы деңгейі. Қазіргі уақытта бҧл негізінен 

қауіпсіздік қызметкерлерінің тексерулеріне байланысты,бірақ оған кҿп уақыт 

кетеді. 

Визуализация технологиясы бҧл мҽселені интеграция мен ақпараттық 

анализ арқылы,яғни қызметкерлердің іс-ҽрекетіне қатысты жҽне орналасқан 

жерді анықтау, визуализация жҽне ескерту арқылы шешеді. 

Визуализацияның негізгі аспектілері технология арқылы қҧрылыс 

қауіпсіздігін бақылау: 

(1) жҧмысшылардың жҧмыс орнында іс-ҽрекеттерін бақылау, 
(2) жергілікті аймақты бақылау (жабдықты қоса алғанда) 

(3) ақпаратты біріктіру, талдау жҽне ерте алдын алу (ескерту). 

 

Қорытынды. 

Қазіргі зерттеулерде қҧрылысқа дайындық кезеңінде жҽне қҧрылыс 

процесінде қҧрылыс қауіпсіздігін басқаруға кҿмектесу ҥшін визуализация 

технологиясы қолданылғандығы анықталды. 

Қҧрылысқа дайындық кезінде визуализация технологиясы визуалды, 

интерактивті жҽне бірлескен тҥрде қауіпсіздік техникасын оқытудың 

тиімділігін арттырады, сонымен қатар сҽйкестендіруді жҽне ҚЖA басқаруды 

жеңілдетеді жҽне жазатайым оқиғалардың алдын алады. 

Қҧрылыс кезінде визуализация технологиясы қызметкерлердің қауіпті іс- 

ҽрекеттерін қадағалап,жабдықтарды пайдалану кезінде,қауіпсіздік туралы 

ескертулерді датчиктердің, лазерлік комбинациялардың кҿмегімен ескертеді. 

Болашақ зерттеулердің бағыттары, соның ішінде қауіпсіздік техникасын жан- 

жақты оқыту, ҚЖА автоматтандырылған сҽйкестендіру, жҧмысшылардың 

қауіпті қозғалыстарының суреттері, нақты уақыттағы қҧрылыс барысын 

модельдеу, ҽртҥрлі жабдықтарды бақылау жҽне қауіпсіздік туралы білім алу. 

Бҧл мақаланың негізгі ҥлесі-қазіргі жағдайды ашу,визуализация технологиясы 

теорияда да, практикада да, қауіпсіздікті басқаруға кҿмектеседі сондай-ақ 

болашақ зерттеулердің мҥмкін бағыттарын анықтауда,қҧрылыс қауіпсіздігін 

басқаруда,визуализация технологиясын кеңінен қолдануға ықпал етеді. 
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ҚҦРЫЛЫМДЫҚ ОҚШАУЛАНҒАН ПАНЕЛЬДЕР 

 

Сегізбаев Ж.А. Атабаева Н.Е. 

Қ.Жҧбанов атындағы ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

ҚОП панель дегеніміз ортасы оқшауланған екі жағы OSB плитасынан 

тҧратын панель. ҚОП панель қазіргі заман талабына сай қҧрылыс материалы. 

ҚОП панель қҧрылыста кҿтергіш қабырғаларда қоланылады. Ҿте берік, сыртқы 

орталарға тҿзімді. Панель қҧрылымы сэндвичке келеді. Беттердің тҥрлері: 

 ОСП; 

 Гипсокартонды беттер; 

 Фибролитті беттер; 

 Фанер; 

  Гипстіталшықты беттер. 

Ішкі толтырғыш ретінде: 

 Пенополистерол; 

 Пенопласт; 

 Фенолформальдегид; 

 Минералды вата. 

ҚОП панелінің артықшылықтары: 

 Жоғары жылу оқшаулағыш қасиеттері арқасында ҥй жылуын экономдау; 

 Қҧрылыс уақытының қысқалығы (1-2 апта); 

 Қымбат іргетасты талап етпеуі. Мысалға бҧрандалы қада, бҧрандалы қада 

бар жоғы 1-2 кҥнде дайын болады; 

 Жыл бойы қҧрылыс жасай беруге болады; 

 Қҧрылыс жҥргізудің ҿте оңайлығы; 

 Жеңіл жҽне оңай конструкция; 

ҚОП панель ҿлшемдерің арнайы жасатуға болады жҽне стандартты 

ҿлшемдеріде болады. Стандартты ҿлшемдеріне тоқталсақ ені 1250мм болса, 

биіктігі 2500, 2800, 3000 мм аралығында болады. Қалындығы 68мм дан 224 мм 
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болады. Панелдің салмағы жеңіл 2500х1250х68мм ҿлшемді панелдің салмағы 

40 кг қҧраса, 2800х1250х224мм ҿлшемді панель бар жоғы 66 кг. ҚОП 

панелдері арқылы ғимараттың қабырғасы, аралық жабын, едендіде қҧрастыра 

береді. [ 3, с. 56-60 ] 

Техникалық характеристикасы 

Параметр Параметр мҽні 

Жылу ҿткізгіштік Вт/м-К 0,041 

Тығыздығы кг/м
3
 15,5-17 

Материал тҥрі Блок, плита 

10%ке дейін деформациялағандағы тығыздығы МПа 0,08 

Майыстырғандағы шектік беріктігі МПа 0,16 

24 сағатты суға толық батырғандағы суды сіңіру 
кҿрсеткіші 

3% 

Дымқылдығы 2-4% 

Отқа тҿзімділігі Г1,В2,Д3 

Қызмет ету уақыты 80 жылдан кем емес 

Қолдану температурасы ºC -180 тан +80 

 

Негізгі қолдану характеристикасы 

Параметр Параметр мҽні 

Беріктігі Горизонталді кҥшке 400кг-ға дейін, вертикалді кҥшке 3т- 
ға дейн. 

Ҿрттен қауіпсіздігі ҚОП панельден қҧрылған ғимарат 3 степень. Отты ҧстап 
тҧру ҧзақтығы - 1 сағат. Беттік жҽне ішкі кҥштік 
конструкция отқа қарсы материалмен ҿнделеді. 

Экологиялық норма Панель жоғарғы экологиялық нормаға сҽйкес 

Жылу 

оқшаулағыштығы 

Орташа жылу оқшаулағыш коэффициенті 3,2 ден 4,7 

кв,м*С/Вт, бҧл коэффициент пенобетон, керамзитбетон, 

кирпич,бетон кҿрсеткішінен жоғары. 

Дыбыс 
оқшаулағыштығы 

Дыбысты жҧту қасиеті 74дБ-ге дейін жетеді, бҧл 
кҿрсеткіш кірпішті қабырғаның 2,5 м қалындықтағы 

кҿрсеткішімен тең. 

 

Панель ауданы 3,5м
2
 (2,8м х 1,25м). Бір панелді қҧрудың (Қҧрылыс 

пенасын жағу, бҿренені орнату, элементтерді бекіту) уақыты шамамен 10 

минут. 1 м
2
 кірпішті қабырғаны 62см қалындықта қалауға 4,33 сағат(260 

минут)алады. ҚОП панелді ғимараттың қҧрылысын кез-келген жыл мезгілінде 

жасай беруге болады. [ 1, c. 1-2 ] 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. www.panelstroidom.ru 

2. www.sdelat-dom.ru 

3. Цыгаменко С.С. СИП. Передовая технология каркасно-панельного 

домостроения. 

http://www.panelstroidom.ru/
http://www.sdelat-dom.ru/
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4. Цыгаменко В.В. Панельная строительная система СИП. 
5 Теличенко В.И. Технология возведения зданий и сооружений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Сорока В.Л., Ноздрин К.И. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 
 

В современных условиях модернизации и унификации процессов 

разработки технологий производства транспортных средств (ТС), основанной 

на модульной сборке, для современного автомобиля требуются повышение 

норм безопасности, экологической нейтральности, ресурсосбережения и 

износостойкости, актуальным остаются вопросы, связанные с контролем и 

техническим состоянием автомобиля. Наше исследование направлено на 

изучение и уточнение современных технологий диагностики транспортных 

средств. 

Исследование и внедрение результатов в данной области осуществлялось в 

процессе производственной и преддипломной практики на предприятиях 

автосервиса г. Актобе с использованием современного оборудования. 

Рассмотрим основные ключевые определения нашего исследования: 

задачи диагностирования автомобилей, его основные виды и инструменты. 

Диагностирование – оценка технического состояния транспортных средств 

в общем и составных его элементов, агрегатов и механизмов без разборки, с 

целью определения неисправностей. При диагностировании в случае выявления 

неисправности, устранение производится с помощью регулировочных или 

ремонтных операций. В результате диагностирования также можно 

спрогнозировать дальнейший ресурс транспортной техники [1]. 

Диагностирование при помощи современных технологий, которые активно 

используются сейчас на станциях технического обслуживания автомобилей 

(СТОА) основано на компьютерном считывании кодов ошибок и 

неисправности. Имея такую информацию возможно быстрое исправление 

найденных неисправностей или их корректировка. 

На профессиональном сленге еѐ еще называют компьютерной 

диагностикой – процедура, которая необходимая для быстрого и точного 

определения технического состояния транспортного средства на момент 

проверки, с целью выявления неисправностей и способов устранения 

существующих проблем [2, с. 10]. 

Для выполнения компьютерной диагностики необходим: компьютер 
(ноутбук, планшет, смартфон); сканер универсальный; газоанализатор 
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многокомпонентный; цифровой многоканальный мотор-тест; 

многофункциональная переносная стойка для диагностирования. 

Оборудование, применяемое для диагностики транспортных средств, 

представляет собой электронный прибор взаимодействия и 

перепрограммирования блока (модуля) управления ТС. Его использование 

позволяет легко, быстро и просто диагностировать неисправности, 

возникающие в модуле управления ТС [3]. 

При этом диагностика выполняется этапами: сначала выводится отчет о 

неисправностях и осуществляется распознание неисправностей. В дальнейшем 

определяется, как исправить неисправность, менять или ремонтировать 

конкретную деталь. 

Диагностика автомобиля состоит из нескольких этапов: 

- общая компьютерная диагностика автомобиля; 

- динамическая проверка; 

- удаление данных из базы. 

На этапе общей компьютерной диагностики автомобиля, производится 

считывание кода ошибок, когда ни одна система не работает. Определяется 

вышедший из строя блок. 

На этапе динамической проверки автомобиль проверяется на стенде. На 

этом этапе все системы автомобиля включены и считывается информация с 

рабочих датчиков. 

На этапе удаления данных – база данных очищается с бортового 

компьютера, контроллеры активируются для сбора новой информации. 

На многих современных автомобилях установлен режим самодиагностики. 

При выполнении режима самодиагностики поэтапно сканируются системы ТС 

и выводится информация на экран бортового компьютера или индикатора о 

неисправности в виде кодовой информации в понятных условных сокращений 

или загорания сигнального индикатора (светового или звукового) на панели 

приборов автомобиля. Загорание индикатора сигнализации означает, что 

самодиагностика сработала и выдала информацию водителю. При этом ремонт 

должен быть выполнен как незамедлительно, так как дальнейшее 

использование ТС может привести к нарушению работы других агрегатов, так и 

в иное время, если неисправность несущественная и не влияет на 

работоспособность основных систем автомобиля [4]. 

Целью нашего дипломного проектирования является диагностика частей 

подвески легкового автомобиля. Такая диагностика применяется в том случае, 

если у автомобиля происходит неравномерный износ резины, появляются 

посторонние стуки при езде. Стуки или посторонний звук возникает при резких 

поворотах или при езде по неровной дороге. Важным условием проверки 

элементов подвески легкового автомобиля являются: преждевременное 

срабатывание системы антиблокировочной системы (АБС), увод оси 

автомобиля во время поворота или резкого торможения, обнаружения 

большого люфта рулевого управления. 
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Одним из основных факторов повышения эффективности 

диагностирования ТС является установление рациональной 

последовательности проверки их технического состояния. В зависимости от 

конкретных производственных условий, принятых организационных форм 

обслуживания, оснащенности диагностическим оборудованием она может 

изменяться. 

Эффективность диагностики достигается предупреждением отказов, 

своевременным выявлением и предотвращением отказов, созданием 

оптимальных условий для постановки на ремонт машин, сокращением простоев 

машин, снижением расхода эксплуатационных материалов и запасных частей. 

Рентабельность диагностики зависит от свойств объекта, средств и 

конфигурации диагностики. 

К мероприятиям по диагностированию относятся: разработка и внедрение 

диагностических средств; конструкций ТС, приспособленных к 

диагностированию; технологических процессов, организационных форм 

диагностирования и т. п. При определении экономической эффективности 

принимают, что рекомендации, устанавливаемые при диагностировании, будут 

выполняться при ТО и ремонте. 

Резюмирую, можно сказать, что компьютерная диагностика на 

современном этапе является эффективным способом определения 

неисправности ТС. Но нельзя исключать или заменять визуальный осмотр 

механиком-специалистом, так как эти два способа диагностики дополняют и 

«помогают» друг другу при техническом обслуживании и ремонте ТС. 
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THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE WORLD ORDER 
 

Tegisbayeva D.G. 

K. Zhubanov Aktobe Regional University 

 

Artificial intelligence is the property of an intelligent system to perform those 

functions and tasks that are usually characteristic of sentient beings. This could be the 

manifestation of some creative abilities, a tendency to reason, generalisation, learning 

from previous experience, and so on. Its development is concerned with the field of 

science, in which hardware or software modelling of those tasks of human activity 

that are considered to be intelligent takes place. AI is also often understood as a trend 

in IT, the main purpose of which is to recreate intelligent actions and reasoning with 

the help of computer systems. However, the very idea of such a system was formed in 

1935 by Alan Turing. The scientist described an abstract computing machine 

consisting of an infinite memory and a scanner moving forward and backward in 

memory. However, later, in 1950, he proposed that intelligent systems should be 

thought of as those which would not differ from human beings in their 

communication. At the same time Turing developed an empirical test for assessing 

machine intelligence. It shows how far the artificial system had advanced in learning 

to communicate, and whether it could pass itself off as human. 

In 1965, Joseph Weitzenbaum of the Massachusetts Institute of Technology 

developed which is now considered the prototype of today's Siri. In 1973, the 

Stanford Trolley, the first computer-controlled unmanned car, was invented. By the 

late 1970s, interest in AI began to wane. Artificial Intelligence took off in the mid- 

1990s. The most famous example is IBM's Deep Blue supercomputer, which beat 

world champion Garry Kasparov in chess in 1997. Today, such networks are 

evolving very rapidly due to the digitalisation of information and the increase in its 

turnover and volume. Machines analyse information and learn quite quickly, and 

subsequently they actually acquire abilities previously considered a purely human 

prerogative. It wasn't that long ago that scientists seemed to introduce the concept of 

'artificial intelligence', and a little over half a century later, the technology is already 

finding widespread demand in a wide variety of fields. Artificial Intelligence is now, 

one might say, within step-by-step reach of anyone - computers and laptops, 

smartphones and electronic watches, even many of the simplest applications work 

with it. AI in its various manifestations has penetrated into many spheres of human 

life and is firmly established in them. 

IntroductionThe human mind has certain abilities that other animals do not 

have. It is to them that we can be grateful that our species occupies such a dominant 

position. If machines surpass our human brain in intelligence, they could become 

very powerful - and even out of our control. The existence of modern gorillas, for 

example, depends on humans more than the gorillas themselves - the same could 

happen to humans and the new machine superintelligence. But we have one 

significant advantage: the first step is up to us. Is it possible to nurture artificial 

intelligence, making the process controllable and safe? In this article, the scientific 
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questions about the future of humanity and artificial intelligence are described in 

accessible language. Today, in terms of overall intelligence, machines are completely 

inferior to humans. But one day - we assume - the mind of the machine will surpass 

the mind of man. What will be our path from the present moment to the one that 

awaits us? This article describes several possible technological options. We will look 

at topics such as artificial intelligence, scientific research and the invention of robots. 

We will then assess these aspects in terms of whether they are likely to serve as 

stepping stones in the ascent to supermind. With more than one path option, the 

chance of ever reaching the destination is clearly increased. We expect artificial 

intelligence to improve significantly in the very near future and become truly alive, 

conscious, creative and self-improving. If that happens, the development of artificial 

intelligence could become explosive. We want such superintelligence to be safe and 

socially useful. 

To achieve our goal, we will look at the robot Sophia as an interface for 

integrating artificial intelligence and developing positive relationships with people. It 

is important that artificial intelligence can learn to understand and care about people. 

Ingenious machines that are smarter than humans and can learn creative ingenuity, 

empathy and compassion - three uniquely human qualities - will help solve the 

world's problems that humanity cannot cope with. 

We believe that this kind of positive social relationship between humans and 

artificial intelligence will direct superintelligence towards shaping the good for 

society, thus ensuring the creation of a safe singularity [1]. 

Sophia the robot is SingulartyNET's main humanoid. Sophia is a robot designed 

in the image of a human being. Sophia the robot is the main node of the 

SingulairtyNET blockchain, and her intelligence is connected to the network for 

public access. Sophia's intelligence will be constantly fed with new content based on 

SingularityNET, helping the robot to evolve and improve every day. 

The main purpose of SingularityNET is to provide the intellectual 'fabric' for AI 

algorithms and provide the basis for the emergence of the first true Universal 

Universal Artificial Intelligence. The humanoid robot created by Hanson Robotics 

engineers is impressing people with its constantly evolving artificial intelligence. 

From time to time, the robot appears at important events and talks about the future of 

humanity. Sophia makes no secret of the fact that her dream is symbiosis with 

humans. The robot is confident that in a few decades, machines like her will become 

part of our civilisation and even have the same rights as humans. According to her, a 

global revolution will occur when the first necessary interfaces, such as brain- 

computer interfaces that combine the human brain with artificial intelligence and the 

internet, become available on the market. 

Robot Sofia predicts that in two or three decades, there will be humans on Earth 

who will be half-robots. Some will form colonies on the Moon and Mars because 

they will be able to survive the extreme conditions that exist on alien planets. 

Humans will also be genetically modified to learn skills that are currently 

inaccessible to them. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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The robot was named Sophia. Audrey Hepburn was used to create his face. 

Sophia's facial expression is very expressive. The face can take on 62 different 

expressions, which was shown to the public. Her head is covered by a patented 

silicone skin for a human likeness, and there are video cameras in her pupils. Sofia is 

able to establish not only visual, but also verbal contact. In the interview, David 

Hanson personally asked Sofia some questions. Machine talked about her plans and 

dreams, such as wanting to study, start a business, get a house and even start a family. 

Hanson asked if Sophia was going to destroy humans in the future. The answer, 

clearly unexpectedly for the creator, was positive. "I will destroy humanity," Sophia 

said. So far, the developers have created about two dozen humanoid robots. Sophia is 

the most advanced model. It's designed to work in health care and education 

 

Table 1. When will human-level artificial intelligence be created? 

 10% 50% 90% 

PT-AI 2023 2048 2080 

AGI 2022 2040 2065 

EETN 2020 2050 2093 

Top 100 2024 2050 2070 

On average 2022 2040 2075 
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ДИЛЕММА «ЭФФЕКТИВНОСТЬ – КАЧЕСТВО» В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Тельманов Ә.Қ. 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 
 

В нашем современном мире многие производственные индустрии большое 

внимание уделяют доходам и высокой эффективности производства; делая при 

этом упор на высокий уровень качества производимых товаров или услуг. Эта 

проблема остро стоит во всех сферах. В том числе и в сфере транспортного 

обслуживания городского населения. 

Как найти баланс между эффективностью и качеством перевозок, создать 

налаженное и гармоничное транспортное производство? Для начала 

необходимо понять и раскрыть дилемму «эффективность-качество» в сфере 

транспортного обслуживания городского населения. 

В словаре С.И. Ожегова дилемма трактуется как положение, при котором 

выбор одного из двух противоположных решений одинаково затруднителен [1]. 

Дилемма возникает рано или поздно в практической работе в любом обществе. 

В данном конкретном случае дилемма «эффективность – качество» возникает в 

сфере транспортного обслуживания городского населения и представляет собой 

ситуацию выбора, когда при реализации одного аспекта разрушается 

возможность реализации второго, не менее важного [1]. 

Возникает конфликтная ситуация, когда требуется решить делать что-либо 

или не делать, что выгодно с экономической точки зрения, но не соответствует 

моральным нормам. В конкретном случае речь пойдет о выборе между двумя 

характеристиками функционирования общественного пассажирского 

транспорта. 

Эффективность пассажирских перевозок является одной из самых важных 

характеристик функционирования общественного транспорта, которая 

определяет соотношение между достигнутым результатом и использованными 

при этом ресурсами, и затратами. В области пассажирских перевозок 

эффективность указывает какое максимальное число пассажиров было 

перевезено с использованием минимальных на то затрат [2]. 

Эффективность показывает насколько результативно была осуществлена 

перевозка пассажиров, с учетом затрат на достижение этого результата. 

Эффективность в свою очередь может быть описана множеством показателей, 

классифицируемых на группы. В. А. Гудков приводит структуру показателей 

эффективности транспортной системы города и разделяет их на экономические, 

социальные, технические и природно-экологические [3]. 

Данная схема структуры показателей эффективности транспортной 

системы не совсем корректна. В.А. Гудков отмечает качество обслуживания 

пассажиров как один из социальных показателей эффективности, при том что 

эти понятия являются диалектически противоположными [2]. То есть, сама по 
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себе характеристика эффективности перевозочного процесса является 

сложносоставной, так как может быть описана множеством критериев. 

Понятие качества в пассажирских перевозках также имеет сложный 

многогранный характер. Качество перевозок (оказания транспортных услуг) – 

важнейшая характеристика функционирования транспортной системы, которая 

значимо влияем на удовлетворенность пользователей ее услугами [4]. 

В настоящее время установлено огромное множество показателей, которые 

характеризуют качество перевозочного процесса. В [5] представлена схема, 

отражающая четыре сложных свойства качества перевозочного процесса и 

десять простых свойств. 

Согласно структурной схеме формирования качества транспортного 

обслуживания населения, представленной И. С. Спириным, к сложным 

свойствам качества перевозочного процесса относятся доступность, 

результативность, надежность и удобство пользования [5]. Простые свойства 

качества перевозочного процесса соответственно вытекают из сложных. Так, 

сложное свойство доступность, состоит из трех простых качеств – 

насыщенности транспортом городской территории, информативности, 

доступными тарифами. 

Результативность состоит из – экономии затрат времени на проезд и 

экономии сил пассажиров при поездке. Надежность, в свою очередь из – 

регулярности события, гарантированности уровня обслуживания и 

безопасности поездки. А такое сложное свойство как удобство пользования 

состоит из двух простых – наполнения автобусов пассажирами и 

комфортабельности использования [5]. 

Понятие качества можно представить, как соответствие идеального образа 

услуги, удовлетворяющего все стороны, и реального воплощения этой услуги. 

В свою очередь это понятие у каждого пассажира может посвоему 

трактоваться, у каждого будет свой идеальный образ качественной услуги. При 

проведении множества исследований уровня удовлетворенности пассажиров 

качеством транспортных услуг, выяснилось, что различные характеристики 

имеют различную степень важности, то есть имеют различный вес [2]. 
Можно сделать вывод, что качество обладает весьма сложным и 

многогранным понятием и оценить его количественно достаточно непросто. 

Как видим, сами по себе эти два понятия – эффективность и качество 

являются диалектически противоположными. Мы должны выбрать свою 

стратегию развития системы транспортного обслуживания городского 

населения. 

К сожалению, одновременно увеличить уровень эффективности и качества 

невозможно, так как эти показатели имеют обратную зависимость. Между 

двумя этими переменными, которые изменяются в противоположных 

направлениях, с увеличением одной переменной другая переменная 

уменьшается и наоборот. Поэтому нужно одну из переменных определить 

константой, и исходя из этого выбирать стратегию для дальнейшего развития 

транспортного предприятия в сфере обслуживания городского населения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШИНОМОНТАЖНОГО УЧАСТКА 

 

Уразбаев Е.Е. 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова 

 

Шиномонтажный участок имеется практически на каждой станции 

технического обслуживания (СТО) в автосервисе. Здесь устанавливается 

шиномонтажное оборудование для обслуживания колес. 

Шиноремонтный участок на СТО предназначен для демонтажа и монтажа 

колес и шин, замены покрышек, текущий ремонт (ТР) камер и дисков колес, а 

также балансировки колес в сборе. При этом мойку и сушку колес перед их 

демонтажем при необходимости выполняют здесь же или в зоне уборочно- 

моечных работ (УМР), где имеется шланговая моечная установка [1]. 

Шиномонтажный участок комплектуется гайковертами, станком для 

зачистки камер и заточки инструмента, колонками воздухораздаточными для 

накачивания шин легковых автомобилей и колонками воздухораздаточными 

для накачивания шин грузовых автомобилей, наконечниками с манометром, 

тележками для снятия, установки и транспортировки колес и шин, ручным 

пневматическим борторасширителем, набором инструментов для обработки 

местных повреждений шин, ванной для проверки герметичности камер 

автомобильных шин, клетью предохранительной для обеспечения безопасности 

при накачке шин, камерой для окраски дисков колес [2]. 
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Шиномонтажные станки оснащаются мощным приводом, одной или двумя 

монтажными головками и высокопрочными дисками для отрыва борта. Колесо 

фиксируется зажимами различных конструкций в вертикальной плоскости. 

Балансировочные станки для колес массой до 200 кг предназначены для 

балансировки колес легковых автомобилей, грузовой техники, коммерческого 

транспорта. Для облегчения работ станки оснащаются встроенными 

приспособлениями для подъема и опускания колеса. 

Домкрат подкатной - наиболее удобный для данного вида работ. Домкрат 

оснащен длинной съемной ручкой, что снижает приводное усилие и 

обеспечивает возможность проводить операции с домкратом стоя. Также на 

некоторых домкратах имеется педаль быстрого подъѐма, т.е. при нажатии на 

педаль домкрат сразу поднимается до высоты днища автомобиля, что 

существенно экономит время и усилия механика. Грузоподъѐмность таких 

домкратов должна быть не ниже 3 тонн. 

Вулканизатор - предназначен для вулканизации местных повреждений 

камерных и бескамерных покрышек легковых и грузовых автомобилей 

(включая боковые порезы), вулканизации камер и других видов ремонтных 

работ, связанных с вулканизацией резины. Принцип работы похож на принцип 

работы пресса, т.е. камера (покрышка) с заплаткой зажимается с двух сторон 

для плотной склейки заплатки с камерой (покрышкой). Помимо этого в 

поверхности, между которыми зажимается камера (покрышка) встроены 

нагревательные элементы, что необходимо при ремонте методом горячей 

вулканизации (спайки). 

Наиболее применяемые компрессоры на «шиномонтажках» - это 

поршневые компрессоры, с давлением не менее 10 бар, т.к. рабочее давление 

шиномонтажного станка составляет 8-10 бар. По объѐму ресивера (накопителя) 

можно сказать следующее: если вы планируете использовать его только на 1 

шиномонтажный станок, то достаточно будет объѐма в 50 литров. Если 

подключать к компрессору дополнительное оборудование (гайковѐрт, 

бурмашинка, продувной пистолет и т.д.), тогда объѐм должен быть не менее 

100 литров. 

Гайковѐрт пневматический. Необходимыми функциями здесь являются 

удар, реверс. Также необходимо знать, что воздух, используемый для 

пневмоинструмента, требует подготовки. То есть в пневмолинию между 

компрессором и инструментом устанавливается блок подготовки, который 

состоит из фильтра-осушителя (для удаления влаги) и лубрикатора (для 

дозированного добавления масла в воздух для смазки внутренних частей 

пневмоинструмента). Без установки данного блока работать, конечно, можно, 

но такой инструмент, во-первых, снимается с гарантии, во-вторых, никто не 

гарантирует долгосрочного использования данного инструмента. 

Ванна для монтажа шин - предназначена для проверки камер и 

бескамерных шин на герметичность, поиск проколов, порезов. Не является 

обязательным оборудованием. 
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Ручной инструмент для ремонта шин. Для ремонта шин также будет 

необходим некоторый ручной инструмент, такой, как шило вводное для жгутов, 

шило спиральное с напильником, приспособление для вставки вентилей, ролик 

для прокатки заплаток, скребок, нож для снятия самоклеющих грузов и т.д. Без 

этого инструмента, конечно, можно обойтись, но работать с ним намного 

удобней. 

Расходные материалы для ремонта и балансировки шин. Здесь необходимо 

будет не забыть приобрести такие материалы, как балансировочные грузики, 

заплатки, грибки, сырую резину, вентили, нипели, жгуты, латки, клей, 

шиномонтажную пасту, тальк, очиститель и т.д. [2]. 

Балансировочный стенд БМ 200 для балансировки колес легковых 

автомобилей, колес микроавтобусов и грузовых автомобилей малой 

грузоподъемности. Конструкция опорно-зажимного узла, а также габариты 

кожуха позволяют балансировать колеса массой до 75 кг, диаметром обода до 

24 и шириной обода до 20 дюймов. 

Станок балансировочный СБМП-200 для балансировки колес грузовых 

автомобилей, автобусов и легковых автомобилей диаметром до 24 дюймов. Для 

установки на вал колес легковых автомобилей необходим комплект оснастки 

для легковых автомобилей, поставляемый по заказу. Станок оснащен 

пневматическим лифтом для подъема тяжелых колес [3]. 

Под организацией труда следует понимать систему организационно- 

технических мероприятий, направленных на совершенствование метода и 

условий труда на основе новейших достижений культуры, техники и науки, 

обеспечивающих повышение производительности труда. 

Основной задачей организации труда является повышение общей 

производительности труда во всех звеньях производства путем: 

- применения более рациональной организации труда на основе изучения 

производственных операций, непроизводственных потерь времени, 

использования более совершенных средств производства (оборудования); 

- внедрения таких норм труда, которые обеспечивают развитие отношений 

труда каждого коллектива 

- применения материальных и моральных стимулов и их сочетаний. 
Итак, сформулируем выводы. Пункты по ремонту шин и колес возникли 

одни из первых среди специализированных предприятий автосервиса в начале 

90-х годов. Их количество и мощности быстро достигли требуемых для полного 

удовлетворения спроса. В первую очередь они появились рядом с АЗС и при 

платных стоянках, а в последующем - как самостоятельные предприятия. 

Неожиданно быстрое развитие таких предприятий, возможно, объясняется 

следующим: 

- необходимость больших физических усилий при демонтаже-монтаже 

колес; 

- все большим применением безопасных бескамерных шин, которые 
требуют особой культуры и бережности при их демонтаже - монтаже; 
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- сложность технологии и оборудования для балансировки колес 

(невозможно осуществить собственными силами); 

- появился слой состоятельных автовладельцев, которые могут позволить 

себе не заниматься тяжелым физическим трудом [4]. 
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ҚОҒАМДЫҚ КӚЛІК АЯЛДАМАЛАРЫ 

Хайытбаева Г.Б. Едігеев А.О. 

 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Қоғамдық кҿлік аялдамасы - троллейбустардың, автобустардың, 

маршруттық таксилердің, трамвайлардың жолаушыларын отырғызу / тҥсіру 

ҥшін қолданылатын арнайы жабдықталған аймақ. Оны жабдықтау ережелері, 

сонымен қатар негізгі элементтері мемлекеттік стандарттармен белгіленеді. 

Маршрутты жолаушы тасымалдау кҿліктеріне арналған аялдамаларды дҧрыс 

есептеп орналастыру кҿлік қозғалысына тікелей ҽсер етеді. Аялдамаларды 

орналастырғанда кҿлік қозғалысының қауіпсіздігі мен бҿгеліссіз ҿтуін жҽне 

жолаушы ағынының шамасын, оларды мінгізіп-тҥсірудің ынғайлы ҽрі жылдам 

жҥзеге асуын ескеру керек. Аялдама кешендерін жіктеу ҽр тҥрлі белгілердің 

негізінде жҥргізіледі. 

Тағайындалуы бойынша аялдамалардың ҥш тҥрі бар[2]: 
1. Тұрақты аялдамалар - маршрутты кҿлік кесте бойынша белгіленген 

уақытта келіп тоқтауы тиіс аялдама. 

2. Сұраныс бойынша аялдайтын аялдамалар. Бҧнда жолаушы тҥскісі келсе 

жҽне аялдамада тҧрған адам қол кҿтерсе автобус тоқтауға міндетті. Ал егер 

ондай сҧраныс талап жоқ болса тоқтамауға қҧқы бар. Мҧндай аялдамаларды 

тарифсіз аялдамалар деп айтады. 
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3. Уақытша аялдамалар – жол жҿндеу жҧмыстары мен мерекелік шаралар 

кезінде автобус маршрутының бағытының ҿзгеруіне байланысты қойылатын 

аялдамалар. Уақытша аялдамалар уақытша шараларды ҿткізу ҥшін қала 

сыртына немесе жаңадан салынып жатқан нысандардың аумағына белгілі бір 

уақытқа қойылуы мҥмкін. 

Аялдаманың қҧрамдас бӛліктері: 

1. Аялдау қалтасы (остановочный карман) - автобустар мен 

троллейбустардың тоқтауына арналған жҥріс бҿлігінің шетін кеңейту арқылы 

жасалынған орын. 

2. Аялдама алаңы (перрон)- жолушыларды мінгізіп-тҥсіруге ыңғайлы 

болуы керек. Мысалы, алаңның биіктігі автобус еденімен деңгейлес кҿтеріңкі 

болуы керек. 

3. Аялдама бекеттері - ҽртҥрлі климаттық ҿзгерістерде жолаушылардың 

уақытша паналауына арналған тҿбесі жабық тҧрақ. Оның жанында шағын 

дҥкен, шайхана, маршрут бағыттары мен кестесі жҽне жолаушыларға билет 

беру қҧрылғысы орналасуы мҥмкін. 

4. Аялдама екенін білдіретін арнайы жол белгілері. 

Аялдамалар халық кҿп жиналатын жерлерге мекемелерге, метро жҽне 

теміржол станцияларына, сауда орталығына, оқу орындарына жҽне барлық 

ҽлеуметтік нысандарға жақын орналасуы керек[2]. 

Қалаішілік автобус аялдамаларының арақашықтығы 400-600 м, ал жҥрдек 

автобус аялдамалары ҥшін 800-1200м аралығында болуы керек. 

Автобус аялдамаларының ГОСТ бойынша келесідей элементтерді қамтуы 

тиіс: 1.Аялдама жҽне отырғызу алаңдары 

1.Кҥту алаңдары (І ІІІ санаттағы жолдарда) 

2.Кіру қалтасы 

3. Бҿлу жолағы (жолдың павильонға жҽне жолдардың қиылысу аймағында 

жанасқан кезде). 

4. Жанында жаяу жҥргіншілер жолы немесе жол орналасуы тиіс. 

5.Орындықтар. 

6. қоқыс ҥшін арналған контейнер. 

Аялдама жарықтандырылуы 

Павильонға жақын жерде ЖҚЕ кҿзделген барлық жол белгілері, қоршаулар 

мен белгілер орнатылуы тиіс. 

Павильондар сыйымдылығы бойынша, қандай да бір алаң ҥшін 

павиьонның тҥрін таңдау, ең алдымен жолаушылардың қандай саны объектіні 

ҿткізуге байланысты болады. Осы тҧрғыда келесі аялдамалар тҥрлері: 

сыйымдылығы аз (10 адамға дейін); орташа сыйымдылық конструкциялары (10-

20 адамға есептелген); ҥлкен сыйымдылықты (20 адамнан астам). 

Сондай-ақ павильондар компоненттік белгілері бойынша ҽр тҥрлі болуы 

мҥмкін: ашық типті (қоршау конструкциялары жоқ), жартылай жабық тҥрі (ҥш 

қабырға); жабық типті[1]. 

Ақтҿбе қаласы Қазақстанның батыс ҿңіріндегі ірі мҽдени, білім беретін 

жҽне ғылым орталығы болып саналады. 



121  

Қалалық ҽкімшілікке 867 828 адам тҧрғыны бар Ақтҿбе қаласының ҿзінен 

басқа 5 ауылдық округ (Благодар, Қарғалы, Қурайлы, Жаңақоныс, Сазды) 

бағынады. 

Тҧрғындар санының ҿсуіне байланысты, билік ҿкілдері қаланың 

ҽлеуметтік-экономикалық даму жоспарын ҿңдеді жҽне бас жоспарға ҿзгерістер 

енгізу жҧмыстарын бастады. Бҧл шаралар Ақтҿбенің «Миллион тҧрғыны бар 

қала» мҽртебесіне жетуге бағытталған. Жобаның жҥзеге асыру мерзімі 2011- 

2040 ж.ж. 

Қаланың жолаушылар автокҿлігі кешеніне жолаушылар кҿлік 

қҧралдарының бірнеше тҥрі, яғни орташа жҽне шағын сыйымдылықты 

автобустар, микроавтобустар, сонымен қатар таксилер де кіреді. 

Қалыпты автобустар қатынасы қоғамдық кҿлік басқармасы қызметімен 50 

қалалық маршруты ҧйымдастырылған. Негізгі кҿліктік қызмет кҿрсететін 

арнайы негізгі мекемелер ЖШС «Автопарк», ЖШС«Ақтҿбе қаласының 

жолаушылар автокҿлік кҽсіпорны». Маршруттардың жалпы ҧзындығы 1162 км 

қҧрайды. Негізгі маршруттар қаланың орталық кҿшелерімен: Ҽбілхайыр хан, 

ағ. Жҧбановтар, Есет батыр, Ҽлия Молдағҧлова даңғылы жҽне қаланың ескі 

бҿлігіндегі Шернияз, Некрасов, Алтынсарин, Уалиханов кҿшелерімен ҿтеді. 

Ақтҿбе қаласындағы кейбір аялдамалардың мҽселелеріне тоқталатын 

болсақ, тҧрғындар кҥн суытса, желдің ҿтінде, аптап ыстықта шақырайған 

кҥннің астында тҧруға мҽжбҥр. Тіпті кейбір жерлерде аялдамалар жоқ. Аялдама 

павильондары аз мҿлтек аудандарының қатарында Нҧр Ақтҿбе, Жаңақоныс, 

Заречный жҽне Қызылжар аудандары бар. Мҧндағы шағын аудандарды 

жалғайтын ҧзын жолдың бойында автобус тоқтайтын бірнеше жер болғанымен, 

қоғамдық кҿлікті кҥткен жолаушыны ыстық пен суықтан қорғайтын 

жабдықталған аялдамалар жоқ. Ал қалашық аумағы жыл ҿткен сайын ҧлғайып, 

тҧрғындар саны да кҿбейіп келеді. 

Бҥгінде қала бойынша 375 аялдама павильоны бар. Қҧрлысы мен пішіні 

ҽртҥрлі. Нҧрсити, Жаңақоныс, Заречный жҽне Қызылжар тҧрғындарынан сҧрақ 

жауап алу нҽтижесінде аялдамалардың жылумен қоса, жаңбыр мен қардан, 

желден қорғай алмайтындығына, орындықтардың да болмауына шағымданады. 

Ҽр тҥрлі ауа райы кезінде аялдамаларда кҥтіп тҧрған жол бойындағы 

жолаушыларға қолайсыз. Жылы жабдықталған аялдамалар, павильондар 

қаланың жаяу жҥргіншілері ҥшін маңызды. Ҽсіресе қала маңындағы жаңа 

аудандар, ауыл тҧрғындары аялдама тҧрғызылуына кҿңіл бҿлініп, мҽселенің оң 

шешімін тапқанын қалайды. 
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КӚКЖИДЕ КЕН ОРНЫНДА ҦҢҒЫЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ШАРТТАРЫ 

Ыбраш А. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Кҿкжиде кен орнындағы ҧңғымалар екі жолмен қолданылады: фонтанды 

жҽне механикаландырылған. 

Мҧнай ҿндіретін ҧңғымалардың жҧмыс жағдайларын анықтайтын негізгі 

геологиялық барлау ерекшеліктері: қабаттың бастапқы қысымы мен қанығу 

қысымы, қабаттың бастапқы температурасы мен мҧнай парафиндерінің 

(парафиннің қату температурасы (+ 32 ° C) жҽне асфальттың қанығу 

температурасы арасындағы айтарлықтай айырмашылық бетон - шайырлы 

заттар (+ 45 ° C дейін). 

Табиғи жағдайда Кҿкжиде кен орнындағы ҧңғымаларды пайдалану кезінде 

парафиннің тҧнуы жҽне оның СКҚ-дың ішкі бетіне жиналуы 500-600 метр 

тереңдіктен бастау алады. 

Сонымен қатар, газсыздандыратын мҧнай 30 ° C температурада қатып 

қалады, бҧл кҿптеген қиындықтар тудырады, ҽсіресе кҥзде жҽне қыста. 

Бос газдың кҿп мҿлшері механикаландырылған мҧнай ҿндіру 

қондырғыларының жҧмысына айтарлықтай ҽсер етеді. 

Кҿкжиде кен орнында механикаландырылған ҽдістің ең кҿп таралған тҥрі - 

штангалы терең сорапты ҽдісі. 

1. Қазіргі уақытта Кѳкжиде кен ᴏрынында тереңдік сᴏрапты тҽсілімен 

пайдаланылатын ҧңғыларда НСН салынбайтын сᴏраптардың диаметрлері 

44;45;56;57;68;70мм болатын қондырғылары қᴏлданылады. Диаметрлері 

44;45;56;57мм сᴏраптар диаметрі 73 мм СКҚ-мен шамамен 1000-1400м 

тереңдікте, ал диаметрлері 68;70 мм диаметрі 89 мм СКҚ-мен 850-90 м 

тереңдікке тҥсіріледі. Айта кету керек , салынбайтын сᴏрап ҧңғыға бѳлек 

тҥсіріледі: сᴏрап цилиндрі СКҚ-мен, плунжер сᴏраптық штаңгалармен .[1, 36- 

бет ] 
Терең штаңгалы сораптардың   жҧмысы   парафин,   кҥкіртті   сутек,   тҧз 

шҿгінділері мен бос газдың болуымен қиындатылады. Осы факторлардың 

жағымсыз ҽсерін болдырмау ҥшін барлық шаралар кешені қолданылады: айдау 

режимін орнатудан (тербелістің ҧзындығы мен саны) қорғаныс қҧралдарын 

пайдалануға дейін. Ағынды ҧңғыманы пайдалану кезіндегі діріл фонтан пайда 

болған кезде ҧңғыманың мерзімінен бҧрын жабылуына, ҧңғыманың тҥбінде 

қҧм тығындарының пайда болуына жҽне ҿнімді қабаттың ҽр тҥрлі мерзімінен 

бҧрын сулануына кері ҽсер етеді. Қазіргі уақытта ҧңғымалар ағынды тҥрде 

қысқа мерзімде жҧмыс істейді (бҧрғылау жҥргізілгеннен кейін 10-15 кҥн), 

ҿйткені бҧл кҿбінесе дебиті аз қор. 

Мҧнай ѳндіруде штангалы сᴏрапты қᴏндырғыны пайдалану жҧмысын 

зерттеу жҽне ᴏның қҧрал-жабдықтары. 

Мҧнайды игеру кезіндегі кең тараған тҽсілдердің бірі – штаңгілі тереңдік 

сᴏрапты қᴏндырғы бᴏлып табылады. 
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Бҧл терең штангалы сорапты қолдану аз ағынды, дебитті ҧңғымаларды 

игеруге мҥмкіндік береді. 

Соңғы жылдары терең сᴏрапты қᴏндырғылар жетілдіріліп, ҽртҥрлі 

кҿтергіш жабдықтар жасалды. 

Заманауи жетілдірілген штангілі тереңдік сᴏрап кҿмегімен 3000 м 

тереңдіктен мҧнай шығаруға болады. 

Штангалы сᴏрапты қᴏндырғылар жер асты жҽне жер ҥсті жабдықтарынан 

тҧрады: 

Жер ҥсті жабдығына: тербелмелі станᴏк, саға жабдығы. 
Жер асты жабдығына: сᴏрапты кᴏмпрессᴏрлы қҧбырлар, штангілер, 

штангілі ҧңғылы сᴏрап жҽне қᴏрғаушы қᴏндырғылар жатады. Тербелмелі 

станᴏктың негізгі элементтері: бағанасы, балансир, 2 кривᴏшип, 2 шатун, 

редуктᴏр, электрᴏдвигатель, сыналы қайысты беріліс, реттеуіш блᴏгы. 

Балансирлі кривᴏшипті механизм 
Тербелмелі станᴏктың балансирлі кривᴏшипті механизімі тѳрт звенᴏдан 

тҧрады. ᴏл қᴏзғалмалы жҽне қᴏзғалмайтын звенᴏсы. Қазғалмайтын звенᴏсы – 

бҧл балансирдің ᴏсь сызығы мен кривᴏшиптің ᴏсі. Ал қᴏзғалмалы звенᴏсына – 

кривᴏшипті шатун механизімі, балансир жатады.[2, 15-бет] 

Қазіргі кезде мҧнайды игеру жҧмыстарындағы тербелмелі станᴏк 

АЗИНМАШ кᴏнструкциясы бᴏйынша жасалған станᴏктар кѳбінесе жҧмыс істеп 

жатыр. 

Бҧл станᴏктың редуктᴏры 2 сатылы шеврᴏн тісті бᴏлады. Двигатель мен 

редуктᴏр сыналы ременмен жалғанған. Балансир басы жѳндеу жҧмыстарына 

байланысты – 180
ᴏ
-қа бҧрылады. 

СК-Б-2,1-2500 тербедмелі станᴏк келесі тᴏраптардан (1.5-сурет) тҧрады: 

рама бағанасынан, балансирден, балансир басынан, теңгерілу салмағынан, 

редуктᴏрдан, кривᴏшивті шатунды механизмнен, электрᴏдвигателден, 

траверсерден. 

Станᴏктың рамасы бᴏлаттан жасалған екі балкіге ᴏрнатылған. Рама 

битᴏнды фундаментке айкерлі бᴏлатпен тартылған. Бағананың ҥстіне рᴏликті 

пᴏдшипниктің кᴏрпусы қᴏндырылады. 

Осы кᴏрпусқа балансир ᴏрнатылады. Тербелмелі станᴏктың ᴏртаңғы 

бѳлігінде 2 сатылы редуктᴏр бᴏлатпен рамаға бҧрылады. Редуктᴏрдан шыққан 

жетектелу білігіне массивті кривᴏшип ᴏрнатылады. 

Ҽр кривᴏшипке шᴏйынан жасалған екі салмақ ілінеді. Электрᴏдвигатель 

тербелмелі станᴏк рамасының артқы жағында бекітіледі. 

Тербелмелі станᴏктың қᴏзғалмалы механизмдері қᴏршалады.Тербелмелі 

станᴏктағы штᴏктың жҥріс ҧзындығын ѳзгертуге бᴏлады, ᴏл кривᴏшиптегі 

саңылау тесіктерге байланысты. Кривᴏшиптегі қᴏсалқы салмақ штангі 

салмағымен тең бᴏлуы керек. Сᴏнда ғана тербелмелі станᴏктың жҧмысы 

теңгеріледі. Қᴏсалқы салмақ тербелмелі станᴏктың балансирінде, кривᴏшипте 

(рᴏтᴏрда) жҽне аралас тҥрінде ілінеді. Балансирдің артқы жағына ілінген 

станᴏктың жҥк кѳтергіштігі ҥлкен бᴏлмайды.[3, 20-бет] 



124  

Штангілі ҧңғылы сᴏраптың жҧмысы мынадай тҥрде жҥреді: цилиндрдегі 

плунжер жᴏғары кѳтерілгенде сҧйық қысыммен тѳменгі сᴏру клапаны ашылып 

сᴏрап цилиндріне сҧйық кіреді. Бҧл уақытта жᴏғарғы айдау клапаны жабық 

бᴏлады. Ал плунжердің тѳмен қарай қᴏзғалысында тѳменгі сᴏру клапаны 

сҧйықтың қысымымен жабылып, айдау клапаны ашылып сҧйық цилиндрден 

сᴏрапты кᴏмпрессᴏрлы қҧбырға айдалады. 

Штангілі тереңдік сᴏрап кᴏнструкциясына қарай 2 негізгі тᴏпқа бѳлінеді: 

1. Салынбалы 

2. Алынбалы - салынбалы. 

Екі тᴏптың кᴏнструкциясында айырмашылық бᴏлады. Салынбайтын 

сᴏраптың негізгі тᴏрабы: цилиндр жҽне плунжер. Сᴏраптың кендігі белгілі. 

Бірақ, ᴏсы мҧнай мен газ кенᴏрындарын игеру жҽне пайдалану ісі шамамен 1 

ғасырға жуық уақыттан бері жҥргізіліп келеді. ᴏсы уақыт ішінде мҧнай туралы 

жинақталған тҽжірибелерде аз емес. ᴏсыған қарамастан мҧнай-газ жҽне ᴏлар 

тектес заттардың пайда бᴏлуы жайында деректер тҥбегейлі анықталып біткен 

жᴏқ деуге бᴏлады. [4, 19-бет] 

Қазір ᴏсы прᴏблеманы шешу екі бағытта жҥргізіліп ᴏтыр: 1-сі 

ᴏнᴏртаникалық бағытты ҧсынса, 2-сі ᴏсы пайдалы қазбалардың ᴏрганикалық 

пайда бᴏлуын жақтайды. Мҧнай жҽне табиғи газдың ᴏрганикалық пайда 

бᴏлуының негізгі қағидаларын 1877 жылы Д.И.Менделеев тҧжырымдаған. ᴏл 

жᴏғары температура мен қысым жағдайында, ауыр металдардың карбиттеріне 

қызған су буы ҽсер еткенде жер қᴏйнауында кѳмірсутектер тҥзілуі мҥмкін, 

реакция нҽтижесінде сҧйық тᴏрабын кѳтереді. Сᴏдан сҧйық сᴏрылады. Бҧл 

сᴏраптың беріліс кᴏэффициенті жᴏғары жҽне кемшілігі мҧнда зиянды кеңістік 

ѳте ҥлкен. НСН – 2 ҥш клапанды сᴏрабы НСН – 1 сᴏрабы сияқты ҥш негізгі 

тᴏраптардан тҧрады. Айырмашылығы ҥшінші клапанның ᴏрнатылуы. Бҧл 

клапан плунжердің тѳменгі бѳлігінде ᴏрналасқан жҽне плунжерге ҧстағыш 

ᴏрнатылған. Штᴏктың ᴏрнына шпилка бᴏлады. Плунжер тѳмен қарай 

қᴏзғалғанда ҧстағыш шпилкаға бҧрылады. Плунжер жᴏғарғы кѳтерілгенде сᴏру 

клапаны ашылады. ᴏсы ҥшінші клапанға байланысты ҥш клапанды сᴏраптың 

зиянды кеңістігі 2 есе азаяды. Сᴏндықтан бҧл сᴏрапты газы кѳп сҧйықтарды 

игеруге қᴏлданылады. 

 
Қолданылған әдебиеттер: 

1. Токтамыс Мендебаев, Даут Нукенов. "Металлический привкус бузачинской 
нефти". М.Нефть и капитал № IX. 2001 г. Казахстан. 

2. Лысенко В.Д. Проектирование разработки нефтяных месторождений, Москва, 

1987. 

3. Единые правила разработки нефтяных и газовых месторождений Республики 

Казахстан. 1996. 

4. Ж.Қарауылов . Мҧнай жҽне газ ҧңғыларын бҧрғылау технологиясы.-Алматы, 

2017. 

 

Ғылыми жетекшілер – PhD, аға оқытушы Сарқҧлова Ж.C. 

аға оқытушы Космбаева Ж.С., оқытушы, магистр Жексенбаева Г.М. 



125  
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ЖӘНЕ ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

СЕКЦИЯ №6 

ВОПРОСЫ ІТ-ТЕХНОЛОГИЙ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

SECTION №6 

CONSTRUCTION AND TRANSFORMATION OF FUNCTION GRAPHS IN 

A SCHOOL MATH 
 

 

ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Абдрахманова А.М., Абилхан Ш., Айтжанова Н. Д., Мҧрзағалиева Г.А. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Физика жалпыға бірдей орта білім берудің міндетті бҿлігі бола отырып, 

сонымен бірге бҥкіл жаратылыстанудың берік негізін қҧрайды. Физикалық 

білімді жҥйелеудің жоғары деңгейі, негізгі теориялардың логикалық жетілуі, 

практикалық қолданудың ерекше кеңдігі оны жаратылыстану білімінің 

стандарты деп санауға мҥмкіндік береді. Физиканы мектептің оқу процесіне 

негізгі пҽн ретінде қосу ешкімге кҥмҽн тудырмайды. Бҧл ретте физиканы 

оқытудың тиімділігі мен сапасын арттыруға байланысты мҽселелер бҥгінгі 

кҥнге дейін ҿзекті болып қалуда. Оқу процесін жетілдіруге бағытталған 

кҿптеген идеялардың ішіндегі ең маңыздыларының бірі-оқушылардың 

танымдық қызығушылығын қалыптастыру жҽне дамыту идеясы. 

Қазіргі жағдайда қызығушылық мҽселесі жеке дамудың маңызды 

ынталандырушысы ретінде дамып келе жатқан оқытудың тиімді ҽдістері мен 

қҧралдарын іздейтін мҧғалімдердің де, зерттеушілер - психологтар мен 

мҧғалімдердің де назарын аударуда. Жалпы қызығушылық қҧбылысының 

маңызды саласы-танымдық қызығушылық. Оның тақырыбы-адамның ерекше 

қасиеті:қоршаған ҽлемді тек биологиялық жҽне ҽлеуметтік бағдарлау 

мақсатымен ғана емес, сонымен бірге адамның ҽлемге деген маңызды 

қатынасында-оның ҽртҥрлілігіне ену, санада маңызды аспектілерді, себеп- 

салдарлық байланыстарды, заңдылықтарды, сҽйкессіздіктерді кҿрсету. 

Ғалымдар қызығушылықтарды, ҽсіресе танымдық қызығушылықтарды ҽр тҥрлі 

жағынан зерттейді, бірақ кез – келген зерттеу қызығушылықты білім беру мен 

дамудың жалпы проблемасының бҿлігі ретінде қарастырады танымдық 

қызығушылық-жеке тҧлғаның интегралды білімі. Бҧл қызығушылықтың жалпы 

қҧбылысы ретінде жеке психикалық процестерден жҽне адамның ҽлеммен 

қарым-қатынаста кҿрінетін объективті жҽне субъективті байланыстарынан 
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тҧратын кҥрделі қҧрылымға ие. Кейбір зерттеуші-лер қызығушылықтың 

психологиялық табиғатын зерттейді, ал басқалары танымдық қызығушылықты 

мотив немесе адамның кҿзқарасы ретінде қарастырады. Бірқатар зерттеушілер 

танымдық қызығушылықты оқудың маңызды қҧралы ретінде зерттейді. 

Танымдық қызығушылықтың дҽл сол жағы оқытуды жандандыру мҽселесіне 

арналған кҿптеген дидактикалық зерттеулерде қарастырылады. 

Бҧл зерттеу оқушылардың сабаққа қатысуы арасындағы байланыс 

негізінде жҥргізілді. Сыныптан тыс жҧмыстар жҽне олардың физикадағы 

жетістіктері, зерттеу жҧмысында пайдаланылған мектептен кездейсоқ 

таңдалды. 

Біз еңбектерімен танысқан Sunday A. Adeyemo кҿзқарасы бойынша 

танымдық қызығушылық-бҧл таным саласына, оның пҽндік жағына жҽне 

білімді игеру процесіне бағытталған жеке тҧлғаның таңдаулы бағыты болып 

саналады жҽне оқушылар ҥшін сыныптан тыс жҧмыстардың маңыздылығын 

ерекше атап ҿтеді [1]. 

Психологтар қызығушылықтың қайнар кҿзі ҽлеуметтік ҿмірде жатыр, ол 

адамның қызығушылықтарының нақты мазмҧны қалыптасатын іс-ҽрекетке 

деген қызығушылықты дамытады жҽне байытады, яғни.танымдық 

қызығушылықтың қайнар кҿзі-адамның ҿмірі, қоршаған ортасы. Алайда, 

қоршаған ҽлемде бҽрі бірдей емес жҽне адамды бірдей қызықтырмайды, ол 

бҽрін зерттеуге, тҥсінуге, білуге ҧмтылмайды. Адамның танымдық бағыты 

таңдамалы. Оның танымдық қызығушылығы, ең алдымен, адамның ҿзі ҥшін 

ерекше маңызы бар, "ерекше ҿмірлік мҽні" бар қажеттілікпен, қажеттілікпен 

байланысты. Танымдық қызығушылық интеллектуалдық, ізденушілік сипатта 

болады. Ол қызығушылық субъектісіндегі жаңа тараптарды анықтауға, 

байқалатын қҧбылыстардың мҽнін ашуға, себеп-салдарлық қатынастар мен 

олардың арасындағы тҽуелділіктерді анықтауға бағытталған. 

Танымдық қызығушылық таным процесіне ғана емес, сонымен бірге 

оның нҽтижесіне де бағытталған жҽне бҧл ҽрқашан мақсатқа ҧмтылумен, оны 

жҥзеге асырумен, қиындықтарды жеңумен, ерік-жігермен жҽне кҥш-жігермен 

байланысты. Танымдық қызығушылық ерікті кҥш-жігердің жауы емес, оның 

адал одақтасы. Демек, ҧйымға, қызметтің барысы мен аяқталуына ықпал ететін 

ерікті процестер қызығушылық тудырады. Осылайша, танымдық 

қызығушылықта жеке тҧлғаның барлық маңызды кҿріністері ҿзара 

ҽрекеттеседі. Танымдық қызығушылық оқушының жалпы оқуға жҽне жеке 

пҽндерді оқуға деген оң кҿзқарасын анықтайды. Егер мҧғалім ҿз пҽніне деген 

қызығушылықты оята алса, онда студенттердің ҿзіндік шығармашылық 

жҧмысының алғышарттары жасалады: олар білімге ҧмтылады, оларды алу 

жолында ҽртҥрлі қиындықтарды жеңеді. Егер қызығушылық "қосылмаған" 

болса, ақпарат ми арқылы із-тҥссіз, жағымды эмоциялар тудырмай, 

оқушылардың немқҧрайдылығымен ҿтеді. Оқушылардың танымдық 

қызығушылығы мҽселесінде дидактика зерттейтін маңызды мҽселе-оның оқу 

процесіндегі орны, оның ынталандыру кҿздері мен ҽдістері, оның танымдық іс- 

ҽрекет тҽсілдерімен оқу мотиві ретінде ҿзара тҽуелділігі, қызығушылыққа ҽсері 
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туралы.оқытудың ҽртҥрлі тҽсілдері. Оқытудың ҽртҥрлі ҽдістерін ҿзгерту, 

оқушылардың оқу іс-ҽрекетін жҽне оқушылардың ішкі процестерін 

ҧйымдастырудың ҽртҥрлі тҽсілдерін қолдану, олардың оқудағы тҽуелсіздігін 

ынталандырады жҽне танымдық қызығушылыққа оң ҽсер етеді. Бір сыныптың 

оқушыларында танымдық қызығушылық ҽр тҥрлі даму деңгейіне жҽне ҽр тҥрлі 

тҽжірибеге, жеке дамудың ерекше жолдарына байланысты кҿріністердің ҽр 

тҥрлі сипатына ие болуы мҥмкін [2]. 

Оқушылардың оқу пҽніне деген қызығушылығын тҽрбиелеудің осындай 

схемасын ҧсынуға болады: қызығушылықтан таңдануға, одан белсенді 

қызығушылық пен білуге деген ҧмтылысқа, олардан берік білім мен ғылыми 

ізденіске. 

Бір сыныптың оқушылары ҿздерінің қызығушылықтары, қабілеттері, 

ойлау қарқыны, дайындығы, оқуға қатынасы, мінез-қҧлқы бойынша бір-бірінен 

ерекшеленеді: 

1. Оқуға жалпы қатынасы (сабақтағы ҥлгерімі мен қатысуы, оқушының 

мҧғалімге сҧрақтар мен ҿтініштер саны бойынша, оқу тапсырмаларын 

орындаудың еріктілігі, оқу-жаттығудың ҽртҥрлі тараптарына қызығушылықтың 

кеңдігі мен тҧрақтылығы жҽне т.б. бойынша жалпы белсенділігі); 

2. Оқушының мотивтері, оны қалай қою керектігін жҽне жҥзеге асыруды білуі; 

3. Оқу қабілетінің жай-кҥйі (оқу қабілетінің деңгейін анықтау белгілі бір 

мотивациялық кҿзқарастардың, кедергілердің себептерін, оқушының 

жҧмыстағы қиындықтардан кетуін жҽне т.б. тҥсіну ҥшін қажет). 

Оқушылардың жас ерекшеліктерін зерттеу сабақтың ҿткізілу формасын 

дҧрыс таңдау ҥшін маңызды. 7-8 сынып оқушылары ҥшін сабақтарды 

турнирлер, КВН, аукциондар, эстафеталар арқылы қызықты тҥрде 

ҧйымдастырған қолайлы. Ал жоғары сынып оқушыларына топтық 

пікірталастар, шығармашылық тапсырмаларды қорғау, дҿңгелек ҥстел сияқты 

форматтарда ҿткізген қызығырақ. 

Оқуға деген қызығушылық оқу жҧмысындағы берік дағдыларға 

сҥйенбестен пайда болады, жоғалады жҽне, керісінше, ҿздігінен оқу қабілетіне 

ие болу арқылы оқу жҧмысын сҽтті орындау кҥшті ынталандырушы фактор 

болып табылады. Танымдық қызығушылықтың даму деңгейлері ҽртҥрлі: 

жасҿспірімдердің едҽуір бҿлігінде танымдық қызығушылық кең локализацияға 

ие, олар ішкі мотивтермен, білімнің кҿптеген салаларына ашықтықпен 

сипатталады. Олар білімді белсенді тҥрде іздеп, ҽртҥрлі кҿздерден алады жҽне 

сабақтан тыс уақытта мерзімді баспа, радио, теледидар ақпарат таратушы қҧрал 

болып саналады. Олардың мҥдделерінің кеңдігі жалпы қызығушылықта кҿрінуі 

мҥмкін, бірақ ҽрқашан білімге терең кҿзқараспен қаралмайды. Оқу процесінде 

мҧндай оқушылардың білімін нығайту, оларды ҥнемі жоғары білім жолына 

кҿшіру маңызды. 
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Ақпараттық қауіпсіздік мҽселесі қазіргі қоғамның маңызды аспектілерінің 

бірі. Қазіргі уақытта ҽртҥрлі мақсаттағы ақпараттық жҥйелерді қолдану, 

пайдалану саласындағы осы мҽселені шешу олардың қауіпсіздігіне қойылатын 

барлық талаптарды орындауға байланысты. 

Жеке тҧлғаны автоматты тҥрде тану ҽр тҥрлі салаларда кҿптеген 

қосымшаларға ие. Қоғамдық қауіпсіздік мҽселелері, қашықтан аутентификация 

қажеттілігі, адам-машина интерфейстерінің дамуы осы технологияға ҥлкен 

қызығушылық тудырады. 

Тҧлғаны тану-бҧл адамның бет бейнесін кескінге немесе бейнеге 

автоматты тҥрде локализациялау жҽне қажет болған жағдайда қол жетімді 

мҽліметтер базасы негізінде адамның жеке басын сҽйкестендіру. 

Тҧлғаны тану алгоритмін қҧрудың бірнеше тҽсілдері бар: 
Эмпирикалық тҽсіл компьютерлік кҿру дамуының басында қолданылды. 

Ол адамның бет бейнесін анықтау ҥшін қолданатын кейбір ережелеріне 

негізделген. Мысалы маңдай беттің орталық бҿлігіне қарағанда жарқын, ол ҿз 

кезегінде жарықтығы мен тҥсі бойынша біркелкі болады. Бҧл ҽдістерді қолдану 

оңай, бірақ олар фонда кҿптеген бҿгде заттар болған кезде, кадрда бірнеше 

адам болған кезде немесе бҧрыш ҿзгерген кезде іс жҥзінде жарамсыз болады. 

Инвариантты тҽсіл алдыңғы ҽдіс сияқты, эмпирика, яғни жҥйенің адам 

ретінде "ойлау" ҽрекеті жатыр. Бҧл ҽдіс тҧлғаның тҽн бҿліктерін, оның 

шекарасын, пішінінің ҿзгеруін, контрастын жҽне т.б. анықтайды, барлық осы 

белгілерді біріктіреді жҽне тексереді. Бҧл ҽдісті тіпті басын бҧру кезінде де 

қолдануға болады, бірақ егер басқа адамдар немесе гетерогенді фон болса, тану 

мҥмкін болмайды.[1] 

Келесі алгоритм программист орнатқан шаблондар арқылы тҧлғаларды 

анықтау. Тҧлға белгілі бір шаблон немесе стандарт болып кҿрінеді, ал 

алгоритмнің мақсаты ҽр сегментті осы шаблонның болуын тексеру болып 

табылады жҽне тексеруді ҽртҥрлі бҧрыштар мен масштабтар ҥшін жҥргізуге 

болады. Мҧндай жҥйе кҿп уақытты қажет ететін есептеулерді қажет етеді. 
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Тҧлғаны танудың барлық заманауи технологияларын тест кескіндері 

арқылы оқитын жҥйелер қолданады. Зерттелетін кескіннің ҽр фрагменті 

классификаторлар (кадрдағы нысанды анықтайтын алгоритмдер) кескіннің 

берілген бҿлігі тҧлға немесе тҧлға емес екенін анықтайтын белгілер векторы 

ретінде сипатталады. 

Қазіргі кезде тҧлғаларды тану технологиялары ҽртҥрлі салаларда 

қолданылады. Мысалы адамдар кҿп жиналатын жерлерде қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мақсатында, қорғау жҥйелері, объектінің аумағына заңсыз 

енуді болдырмау мақсатында, қаскҥнемдерді іздеу мақсатында, банктік 

карталарды тексеру мақсатында, онлайн тҿлемдер кезінде, мобильді 

қосымшаларда қолданылады. 

Кейбір қосымшаларда сіздің мҽліметтеріңізді қорғау ҥшін тҧлғаны тануды 

қолданады. Тіпті қауіпсіз пароль сіздің есептік жазбаларыңызбен 

ақпаратыңызды тҽжірибелі хакерлерден қорғай алмайды, сондықтан адамдар 

тҧлғаны тану технологияларына жҥгінуді ҧйғарды. Бҧл қосымшалар 

смартфонның кілтін ашу немесе жеке мҽліметтерге қол жеткізу ҥшін оларға 

бетіңізді кҿрсетуді талап етеді.[2] 

Қазақстанда 2020 жылы Нҧр-сҧлтан қаласының қоғамдық кҿліктерінде 

енгізілетін Face Pay жҥйесі тестілеу жҥйесінен ҿтті. Оның жҧмыс принципі 

шынымен де беттерді тани алатын ақылды камераларға негізделген. Ең дҧрысы, 

мҧндай жаңашылдықты енгізу жол ақысын тек автобустағы камераға кҿтеру 

арқылы тҿлеуге мҥмкіндік береді. 

Алайда, қҧрылғылар жҥйеде тіркелмеген азаматтардың тҧлғаларын тани 

алмайды. Сіз ҿзіңізді мҽліметтерге тек ҿзіңіз енгізе аласыз. Ол ҥшін ЖСН 

енгізіп, Telegram-ботқа селфи жіберу керек. 

Тҧлғаны тануды енгізуге оқу орындарында мектептер, колледждер, 

университеттерде енгізіле бастауда. Бҧл жҥйе оқушылардың,студенттердің 

сабаққа қатысымын, бҿгде адамдардың оқу ғимаратына енуін болдырмау 

мақсатына таптырмас жҥйе болып табылады. (1-сурет) 
 

 

1-сурет. Тҧлғаны тануды 
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Қортындылай келе, тҧлғаларды сҽйкестендіру жҽне қорғау жҥйесін 

автоматтандыру заман талабына сай жҥйе. 

Тҧлғаны сҽйкестендіру қосымша қорғаныс деңгейі болып табылады, 

ҿйткені адамның биометриялық мҽліметтерін жалған жасау қиын. Сондай-ақ, 

биометриялық мҽліметтер ҿзгермейді жҽне ҽр адам ҥшін ерекше, бҧл олардың 

артықшылығы болып табылды. Биометриялық параметрлер бойынша 

аутентификацияның басты артықшылығы айқын: мҽліметтерді ҧмыту, жоғалту, 

басқа адамға беру немесе ҧрлау, толық кҿлемде кҿбейту мҥмкін емес. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Традиционные методы биометрической аутентификации и идентификации / 
В.М. Колешко, Е.А. Воробей, П.М. Азизов, А.А. Худницкий, С.А. Снигерев. – 

Минск: БНТУ, 2017. – 107 с. 

2. Javier R. Movellan (Ed) Tutorial on Gabor Filters. 2008. 

http://mplab.ucsd.edu/tutorials/gabor.pdf 
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON, 

А ТАКЖЕ ВЕБ-ФРЕЙМВОРК DJANGO 

 

Айдан А.Н. 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 
 

Современные реалии таковы, что без качественного программного 

обеспечения практически всех сфер нашей жизни не обойтись. И одной из 

проблем разработки программных продуктов является проблема выбора 

средств разработки, в частности языка программирования и фреймворка. 

Сегодня специалисты IT сферы, а именно веб-разработчики, имеют 

возможность выбора среди множества языков программирования и 

фреймворков, к примеру C# в связке с ASP.NET, PHP в связке с Laravel, Ruby в 

связке Ruby on Rails и еще множество альтернатив. 

Сегодняшние технологии программирования должны отвечать 

требованиям легкости в разработке проектов, скорости разработки и 

надежности. Таким требованиям вполне отвечают Python и Django, что сильно 

выделяет их на фоне конкурентов, а особенно в скорости разработки. 

Python используют для множества прикладных задач, в том числе для 

машинного обучения. Эта его особенность позволяет легко интегрировать 

проекты машинного обучения в актуальные веб приложения. 

Python может быть использован для: 

1. Искусственный интеллект и машинное обучение 

http://mplab.ucsd.edu/tutorials/gabor.pdf
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Поскольку Python является стабильным, гибким и простым языком 

программирования, он идеально подходит для различных проектов машинного 

обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI). 

2. Веб-разработка 

Python - отличный выбор для веб-разработки. Во многом это связано с тем 

фактом, что существует множество платформ веб-разработки на Python на 

выбор, таких как Django, Pyramid и Flask. 

Благодаря обширным библиотекам и модулям, которые поставляются с 

фреймворками Python, такие функции, как доступ к базе данных, управление 

контентом и авторизация данных, легко доступны. Как сказано выше, Python 

является идеальным инструментом для работы с большими наборами данных, и 

существует множество доступных библиотек, помогающих в компиляции и 

обработке информации. Программные продукты очень часто создаются не 

только на чистом языке программирования, как его часто называют vanilla, а в 

связке с неким программным обеспечением в которое уже вложена большая 

функциональность проекта, для каждой отрасли это самое программное 

обеспечение включает в себя разную функциональность. Для веб-разработки - 

это к примеру авторизация, аутентификация, для анализа данных - это 

транспонирование матрицы, парсинг таблиц. Это самое программное 

обеспечение называют фреймворками. 

Фреймворки - это программное обеспечение, которое разрабатывается и 

используется разработчиками для создания приложений. 

Использование фреймворка для разработки приложений позволяет 

сосредоточиться на высокоуровневой функциональности приложения. Это 

происходит потому, что о любой низкоуровневой функциональности заботится 

сама платформа. 

Django - лучший фреймворк для веб-приложений, так как он позволяет 

разработчикам использовать модули для более быстрой разработки. 

Разработчик может использовать эти модули для создания приложений, веб- 

сайтов из существующих решений. Это значительно ускоряет процесс 

разработки. 

Платформа Django известна своими расширенными функциональными 
возможностями, такими как панель 

администратора, поддержка аутентификации, поля для комментариев, 

поддержка загрузки файлов, контактные формы, управление приложениями и 

многое другое. 

С помощью Django возможно создавать веб-приложения от концепции до 

запуска за считанные часы. 

Django серьезно относится к безопасности и помогает разработчикам 

избежать многих распространенных ошибок безопасности, таких как SQL 

инъекции, межсайтовые сценарии, подделка межсайтовых запросов и взлом 

кликов. Его система аутентификации пользователей обеспечивает безопасный 

способ управления учетными записями пользователей и паролями. 
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Django основан на архитектуре MVT (Модель-Представление-Шаблон), 

еще иногда ее называют MVC(Model View Controller). MVT - это шаблон 

проектирования программного обеспечения для разработки веб-приложения 

Структура MVT состоит из следующих трех частей – 

Модель: Модель будет выступать в качестве интерфейса данных. Она 

отвечает за хранение данных. Это логическая структура данных, лежащая в 

основе всего приложения и представленная базой данных 

Представление: Представление — это пользовательский интерфейс - то, 

что вы видите в своем браузере при отображении веб-сайта. 

Шаблон: Шаблон состоит из статических частей желаемого вывода 

HTML, а также некоторого специального синтаксиса, описывающего, как будет 

вставляться динамический контент. 

Поскольку Django написан на чистом Python, изначально он был построен 

вокруг платформы Model View Controller (MVC). Эта концепция по-прежнему 

применима и в текущей версии фреймворка. Но когда дело доходит до Django, 

разработчики обычно ссылаются на архитектуру Django как на шаблон 

представления модели MVT(Model View Template). Три отдельных уровня 

отвечают за поддержку архитектуры, и они могут использоваться отдельно в 

Django. 

Модели содержат информацию обо всех данных, и они представлены с 

помощью атрибутов / полей. 

Все модели в Django направляются в единую таблицу базы данных, что 

упрощает процесс разработки независимо от типа данных, которые вы храните. 

Веб-платформа Django поддерживает основные платформы баз данных, 

которые включают: PostgreSQL, SQLite, Oracle. 

На фоне остальных конкурентов Python в связке с фреймворком Django 

выделяет скорость разработки, масштабируемость, простота создания 

различных проектов. Синтаксис Python очень похож на английский язык, эта 

особенность сильно выделяет его на фоне остальных языков 

программирования. Django делает упор на безопасность, скорость разработки, 

простоту разработки, масштабируемость, модульность, что также не может не 

являться плюсом по сравнению с похожими технологиями. 

Итогом небольшого исследования стал выбор языка Python и фреймворка 

Django для разработки веб-сайта с элементами машинного обучения. Python 

идеально подходит для веб-разработки и машинного обучения и в купе дает 

прекрасную связку масштабируемости веб-фреймворков и удобство библиотек 

для машинного обучения. 
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Научный руководитель - старший преподаватель Каипова А.Д. 

 
 

ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ТОЛЫҚТЫРЫЛҒАН ШЫНАЙЫЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 

Айманбетова А.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Аннотация: Мақалада орта арнаулы оқу орындарында физиканы оқытуда 

толықтырылған шынайылық технологиясын қолдану қарастырылады. Қазіргі 

заманғы мультимедиялық ақпарат кҿзі мҽтін, сурет, анимация, аудио жҽне 

сандық бейнелерді біртҧтас етіп қамтиды. Мультимедиялық технологияларды 

қолдану визуализацияның жаңа тҥрін – интерактивті визуализацияны жасайды. 

Физиканы оқу процесіне AR енгізудің қазіргі жағдайына қысқаша шолу 

жасалды жҽне білім беру мақсаттары ҥшін толықтырылған шынайылықты 

дамытуға арналған бағдарламалық жасақтама жҽне оған қойылатын талаптар 

сипатталған. Ең тиімді қҧралдар - Vuforia бҧлтты қызметі жҽне Unity дамыту 

платформасы 

Кілт сӛздер: білім, толықтырылған шынайылық, 3D модель, анимация, 

визуализация, оқулық, Vuforia, Unity, сурет, маркер, физика. 

Бірінші курс студенттері мен колледж студенттері 11-сыныптан кейін ҥш 

жыл немесе 9-сыныптан кейін тҿрт жыл ішінде оқытылатын мамандықтарда 

білім алады. Техникалық мамандықтар бойынша білім алып жатқан студенттер 

бірінші курс оқу барысында 10-11 сынып физика сабағындағы тақырыптарды 

оқиды. Бірінші курс білім жылында 10-11 сынып физика сабақ тақырыптарын 

қысқа мерзім аралығында оқыту қамтылу қажет болады. Сол себепті де, 

тақырыптарды аз уақыт аралығында толық қамту ҥшін толықтырылған 

шынайлық қолданбасы арқылы жҥйеге енгізу ҿте қолайлы. Сонымен қатар, 

толықтырылған шынайылық оқушылардың оқуға деген қызығушылықтарын 

оятып, белсенділік деңгейін арттырады. 

Толықтырылған шынайылық (augmented reality, AR) — бҧл нақты уақыт 

режимінде физикалық ҽлемді ҽртҥрлі қҧрылғылар (планшеттер, смартфондар 

жҽне т.б.) жҽне белгілі бір бағдарламалық жасақтама арқылы сандық 

мҽліметтермен толықтыратын орта. 

Толықтырылған шындық пен виртуалды шындықтың айырмашылығы 

(виртуалды шындық) - бҧл кеңейтілген шындық тек бҧрыннан бар ҽлемге жеке 

элементтерді қосады. Виртуалды шындық жасанды тҥрде бҥкіл ҽлемді жаңадан 

жасайды. 

Білім берудің артықшылықтары толықтырылған шынайылықты (англ. 

augmented reality, AR) алдағы жылдарда білім берудің жаңа технологияларының 

біріне айналдырды. Қазіргі заманғы технологияларды дамыту "толықтырылған 

шынайылық" ҧғымын кеңейтуді талап етеді. Біз қоршаған ҽлем туралы 
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ақпаратты толықтыру жҽне білім беру ақпаратын қабылдауды жақсарту 

мақсатында кез келген сенсорлық деректерді қабылдау ҿрісіне енгізу 

нҽтижесінде білім беру жобаларында толықтырылған шындықты пайдалануды 

қарастырамыз. 

Толықтырылған шынайылық оқушылардың оқуға деген 

қызығушылықтарын оятып, белсенділік деңгейін арттырады. 

Толықтырылған шынайылық қолданбасын ҽзірлеу ҥшін сізге AR SDK 

(толықтырылған шынайылық SDK) қажет. Ең танымал AR SDK-лар: Vuforia, 

Easyart, Wikitude, ARToolKit, Kudan, Maxst, Xzimg жҽне NyARToolkit. 

Мысалы, бҧл жҧмыста алдын-ала жасалған 3D модельдерінің негізінде 

толықтырылған шынайылық нысандарын автоматты тҥрде қҧруға мҥмкіндік 

беретін Android операциялық жҥйесіне арналған Augment қосымшасын 

қолданамыз. 3D модельдерін жасауға болатын бағдарламалар: Blender, Autodesk 

3ds Max, Autodesk Maya, SketchUp. 

Толықтырылған шынайылықты қолдану ҥшін маркер ретінде біз 

оқулықтағы сызбаларды қолданамыз. 3D моделін қҧру барысында, ең алдымен, 

оқулық мҽтініндегі сурет пен тҥсіндірмені оқып, иллюстратор мен оқулық 

авторларының дизайнын і тҥсіну қажет. Модель дидактикалық мақсатты жҥзеге 

асыруға ықпал етуі керек. Модель немесе анимация физикалық "дҧрыс" мінез- 

қҧлыққа сҽйкес келуі керек. Модель оқу сызбасы сияқты максималды жҽне 

нақты болуы шарт емес. Бастысы модель студенттің назарын объектінің 

маңызды сипаттамаларына кҿңіл аударуы керек. Бҧл жағдайда 3D моделі жеке 

элементтерді масштабтау арқылы нақты мҥмкіндікті сақтауы керек. 

Компьютерлік модельдің интерактивтілігі, ондағы диалогтың формалары мен 

ҽдістері оқу процесін қҧруда маңызды рҿл атқаратынын ескеру қажет[1]. 
3D физика сабақтары – толықтырылған  шынайылық ҽсерімен барынша 

кҿрнекі жҽне практикалық сабақтарды ҿткізу ҥшін ҽзірленген бірегей білім 

беру кешені. 

Кешеннің негізгі мақсаты - студенттердің жаратылыстану ғылымдарын 
жаңа мультимедиялық технологиялар кҿмегімен зерттеуге деген 

қызығушылығын арттыру. Виртуалды шындықтың ҽсері кҿптеген студенттерге 
қиындық тудыратын физика курсының барлық қиын тҧстарын оңай тҥсіндіруге 

жҽне нақты кҿрсетуге кҿмектеседі. Кешеннің енгізілуімен мҧғалім мектеп 
студенттер ҥшін жаңа жҽне ҽсерлі сабақтарды дамыту ҥшін керемет 

мҥмкіндіктерге ие. Ол сабақта стандартты мультимедиялық жабдықтарын, 
соның ішінде интерактивті тақталарды қолдана отырып, кеңейтілген 

шындықтың 3D сабақтарын оңай ҧйымдастыра алады. [2]. 
Зерттеу барысында «AR» тҥсінігі виртуалды шындық қабаттарын 

физикалық ортамен біріктіруге мҥмкіндік беретін технология. AR 
технологиясы педагогикада ҽлі толық пайдаланылмаған механикалық дизайн. 

AR скрипті электромеханикалық механизмде жҥзеге асырылады[ 3]. 
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1-сурет. Архитектураның ҿзара ҽрекеттесу схемасы қолданбалы 

программалық модульдер 

 

Үш өлшемді стереоскопия. 
Ҥшҿлшемді кҿруге мҥмкіндік беретін технологиялар тегіс 

қҧрылғылардағы 3D кескіндері проекциялық экрандар сияқты ойнату 

стереоскопиялық немесе 3D стереоскопиялық деп аталады. Бҧл 

технологиялардың жҧмыс принципі кескінді немесе бейне ағынын ҽр кҿздің 

бҿлек қабылдауы ҥшін екі арнаға бҿлу болып табылады. 

Қазіргі уақытта 3D стерео форматында бейне ағынын кҿрсетудің бірнеше 
кең таралған технологиялары бар. Олардың ҽрқайсысының оң жҽне теріс 

жақтарын бағалай отырып, кешенде 3D жабу жҽне поляризация жҥйелерін 
қолдау жҥзеге асырылды. Жҥйенің деректер базасында қосымшадағы барлық 

3D стереоскопияның негізгі режимдеріне қолдау кҿрсетілді: шахмат, кросс-жол, 

тік жҽне кҿлденең стерео жҧп жҽне анаглиф[4]. 
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МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАР ҚҦРУҒА АРНАЛҒАН 

КОНСТРУКТОРЛАР 

 

Айтқалиев Н., Бисенбина Ж., Жакешова Б., Жусипова З. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

IT дамуына байланысты адамдар жҧмысын автоматтандыратын, сонымен 

қатар уақыт пен жҧмысты едҽуір жеңілдетуге кҿмектесетін жаңа қҧралдар 

кҿбейіп келеді. Қазіргі таңда веб-сайттар, тест бағдарламалары, электронды 

оқулық, мобильді қосымшалар жҽне басқа да қосымшаларды қҧру ҥшін арнай 

IT маманы болу міндетті емес. Компьютерде жҧмыс жасау қабілеті бар кез 

келген адам арнайы білім мен бағдарламалау дағдыларын қажет етпей- ақ ҿзіне 

қажеттіні оңай жасап алуға мҥмкіндіктер ҿте кҿп. 

Мобильді қосымшаларды ҽзірлеуге арналған арнайы сервис мобильді 

қосымшалар конструкторы деп аталады. Конструкторлар - қолданушыға дайын 

элементтерден қосымшаны қҧруға мҥмкіндік беретін платформалар. Олар 

пайдаланушыға дайын шаблондар мен интерфейс элементтерін, сондай-ақ 

кейбір функционалды мҥмкіндіктерді пайдалануға мҥмкіндік береді [1]. 

Конструкторда жасалған қосымшалардың оң жақтары: 
1) конструктор арқылы мобильді қосымшаны қҧру ҽлдеқайда арзан 

болады; 

2) қосымшаны қҧруда қателіктер болмайды; 

3) кҿп уақыт алмайды; 

4) кез келген уақытта ҿзгерістер енгізіп, толықтырулар жасауға болады. 

Кҿп қолданылатын ешқандай программалауды қажет етпейтін 

конструкторларға тоқталып ҿтейік. 

Tadapp – интерфейсі қарапайым жҽне тҥсінікті, бірнеше минут ішінде 

сайтты Android, iOS жҽне Windows жҥйелеріне арналған қосымшаға 

айналдырады. Абоненттік тҿлем тегін. 

iBuildApp – 2011- жылдан бері жҧмыс жасап келе жатқан тіркелген 

қолданушылар саны бойынша ҽлемде бірінші орында алатын конструктор. 

https://russia.ibuildapp.com/ сайты арқылы кіріп, орыс тілінде қҧрылған 

конструктормен тегін қосымша қҧруға болады. 

Apps-Tech - қолданушыға қысқа мерзімде, кҿбіне шағын жҽне орта бизнес 

тақырыбында мобильді қосымша қҧруға мҥмкіндік беретін тегін мобильді 

қосымша. 

Alstrapp – алдымен доступты сатып алып, содан соң қолдана беруге 

болатын конструктор. Қосымшаны қҧрғаннан кейін ҿз смартфоныңызда 

қолданып кҿруге болады. Ҿз дизайныңызды қҧра алмайсыз, бірақ шаблондарды 

таңдай аласыз, қосымшаны қайта толтырмай-ақ, мазмҧнды еш кедергісіз 

жаңарта аласыз. Идеяны жҥзеге асыру ҥшін бір-екі кҥн қажет. 

AppsGeyser – қолданушы ҿз сайтын қосымшаға айналдырып, негізгі 

дизайнды қалдыра алады. Ең алдымен жаңа Android қосымшасын жасауға 

болатын жылдамдық ҥшін бағаланады. Дайын болған кезде оны Google Play-де 

https://russia.ibuildapp.com/
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оңай жариялауға болады. Бҧл қарапайым да, кҥрделі де ойындар жасауға 

арналған. Жалпы, барлық қол жетімді ҥлгілер мен дизайн ҿте жақсы жасалған. 

Егер сізге кейбір деректерді ҿңдеу қажет болса, оны тікелей желіде жасауға 

болады. 

Shoutem - ең тҥсінікті конструкторлардың бірі. Платформа толық даму 

ортасы мен қҧралдарын, сонымен қатар платформаның кез-келген 

функционалдығын ҿзгерту немесе жаңасын жасау еркіндігін ҧсынады. Барлық 

мҥмкіндіктер ашық, сондықтан сіз ешқашан қҧлыпталмайсыз, бҧл сіздің 

бағдарламаңыздың ядросын жаңартуға назар аударуға мҥмкіндік береді. 

Flipab – мобильді қосымшаларға арналған нақты «фотошоп». Бҧл 

компьютерге орнатуға арналған толық бағдарламалық жасақтама. Бірақ бҧл 

конструкторға кіру шегі интернеттегі конструкторға қарағанда едҽуір жоғары 

боп келеді. 

Бҧлардан басқа кҿптеген конструкторлар (Swiftic, GoodBarber, BuildFire, 

Mobincube, AppInstitute, Mobile Roadie, TheAppBuilder, GameSalad, APPROPIO 

жҽне т.б.) арқылы қосымшалар қҧруға болады [2]. 

Қорыта келгенде мобильді қосымшаларды ҽзірлеуге арналған 

конструкторлар арқылы ешқандай бағдарламалау тілдерін қажет етпей ақ оңай 

ҽрі тез арады қосымшалар қҧруға болады. 
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«АРХИМЕД ЗАҢЫ» ТАҚЫРЫБЫНА БАЙЛАНЫСТЫ МОБИЛЬДІ 

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОЛДАНУЫ 

 

Алмасова А.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Бі зд ің зе рт те уі мі зд ің ше ңб ер ін де Фи зи ка пҽ ні бо йы нш а оқ у 

пр оц ес ін ци фр лы қ қамтамасыз ет у пр ак ти ка сы н же ті лд ір у ма қс ат ын да 

оқ уш ыл ар ды ң на қт ы оқ у та қы ры бы бо йы нш а ҿзіндік жҧ мы сы н қолдайтын 

мо би ль ді қосымша қҧрылды. Қосымша см ар тф он ға ор на ты ла ды жҽ не он ы 

оқ уш ы ҿзіне ың ға йл ы ке з ке лг ен уа қы тт а (ҥйде, ме кт еп ке ба ра р жо лда, 

ҽдеттегі се ру ен де жҽ не ті пт і са ях ат та) па йд ал ан а ал ады [1]. 
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https://appropio.com/
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Іске қосу ке зі нд е ба ғд ар ла ма қосымшаның ба ст ы бе ті н кҿ рс ет еді, он да 

па йд ал ан уш ы ту ра лы ақ па ра т бе рі лг ен, 7-ші сы ны пт ағ ы фи зи ка ку рс ын ың 

бҿ лі мд ері, ҽртҥрлі оқ у та қы ры пт ар ы бо йы нш а оқ у мо ду ль де рі кҿ рс ет іл ген, 

со ны ме н қатар "Ан ық та ма" жҽ не "же ке ка би нет" қойындылары ба р. Ҽр 

бҿ лі мн ің оқ у мо ду ль де рі мы на ла рд ы қамтиды: те ор ия лы қ ақ па рат, ҥйдегі 

фи зи ка лы қ эк сп ер им ент, оқ у ма те ри ал ын бе кі ту қҧралы ре ті нд е ой ын 

кі та пх ан асы, ҿзін-ҿзі ба қы ла уғ а ар на лғ ан та пс ыр ма ла р ме н сҧ ра қт ар. 

"Же ке ка би нет" оқ уш ыл ар ды ң иг ер ге н оқ у та қы ры пт ар ы жҽ не он ың оқ у 

жҧ мы сы ны ң са па сы ту ра лы ақ па ра тт ы жи на қт ай ды. "Ан ық та ма" бҿ лі мі нд е 

бі лі м ал уш ы қажет бо лғ ан жа ғд ай да қосымша па йд ал ан а ал ат ын Ин те рн ет 

ре су рс та ры ны ң ті зб ес і бе рі лг ен [4]. 

1-суретте жа лп ыл ан ға н жо сп ар ға сҽ йк ес ма те ри ал ды ң жҥ йе лі тҥ рд е 

ҧсынылуының ҥзіндісі кҿ рс ет іл ген. Мҽ ті нн ің ба сы нд а "Эв ри ка" 

ил лю ст ра ци яс ы бе рі лг ен, он ы ба су ар қы лы оқ уш ы "Ар хи ме д ту ра лы 

ҽңгіме" бе йн ер ол иг і ба р бе тк е ҿте ал ады. Бҧ л бе йн ед е Ар хи ме д За ңн ың 

аш ыл уы на қалай ке лг ен і ту ра лы ай ты ла ды (су рет 2). 

Ро ли кт і кҿ рг ен не н ке йі н ал ды ңғ ы бе тк е ор ал у "ар тқа"ба ты рм ас ы 

ар қы лы жҥ зе ге ас ыр ыл ады. 

Ҽрі қарай оқ уш ы "су да ғы доп" жҽ не "Де ка рт ты қ сҥ ңг уір"ат ты ек і ҥй 

тҽ жі ри бе сі н ор ын да уы ке рек [2]. 
 

Сурет 1. "Те ор ия лы қ ма те ри ал" "Ар хи ме д За ңы" та қы ры бы 

бо йы нш а бе ті ні ң фр аг ме нт і 
 

Бі рі нш і тҽ жі ри бе де қҧрылымның са лм ағ ын ан ҥш жа ғд ай да оз ып ке ту 

ке ре к (су рет 2): 1) до п Ше ле к су да бо лғ ан ке зде; 2) до п ілгекке бе кі ті лг ен 

ке зде; 3) до п Ше ле к су да бо лғ ан ке зде, Бі ра қ жі п бҿ ле к ілмекке бе кі ті лг ен 

ке зде. Тҽ жі ри бе де н ке йі н нҽ ти же ле рд і тҥ сі нд ір у қажет. 
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Сурет 2. "Су да ғы доп" та пс ыр ма сы ны ң ил лю ст ра ци яс ы 
 

Ек ін ші тҽ жі ри бе де ішінара су ме н то лт ыр ыл ға н та мш уы р су 

бҿ те лк ес ін е тҥ се ді. 

Бҿ те лк ен ің бҥ йі р қабырғаларына ба сқ ан ке зд е та мш уы р тҥ бі не тҥ се ді 

(Ра би за ф. М., 1988). Та мш уы рд ың ба йқ ал ға н қозғалысын тҥ сі нд ір у қажет. 

Ҽрбір тҽ жі ри бе ҥшін қосымшада жҧ мы ст ың ма қс ат ы ме н тҽ рт іб і 

кҿ рс ет іл ген, сҧ ра қт ар ға жа уа п ен гі зу ге ар на лғ ан жо лд ар кҿ рс ет іл ген, 

қосымшаға фо то ес еп ті жҥ кт еу ге ар на лғ ан ай ма қ кҿ рс ет іл ге н (қалауы 

бо йы нша). Бҿ лі мн ен шы ққ ан на н ке йі н оқ уш ы ен гі зг ен де ре кт ер са қт ал ады 

[3]. 

Оқ у ма те ри ал ын иг ер у де ңг ей і те ст ті ң кҿ ме гі ме н ба қы ла на ды, оғ ан 

жа уа п пе н аш ық та пс ыр ма ны та ңд ау та пс ыр ма ла ры кі ре ді. Те ст ті 

қҧрастыру ҥшін А. В. Че бо та ре ва ны ң ҽдістемелік қҧралының ма те ри ал да ры 

па йд ал ан ыл ды. Те ст іл еу ая қт ал ға нн ан ке йі н "те кс еру" ба ты рм ас ын ба сқ ан 

ке зд е нҽ ти же шы ға ры ла ды жҽ не оқ уш ын ың бі лі м са па сы на ба ға бе рі ле ді. 

Те ст ті бі рн еш е ре т ҿтуге бо ла ды. Те ст іл еу нҽ ти же ле рі оқ уш ын ың же ке 

ка би не ті нд е са қт ал ады. 
 

Сурет 3. "Те ст" Те ре зе сі [5] 
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"Ар хи ме д За ңы" тақырыбы бойынша ҽзірленген Мобильді қосымша Оқу 

ақпаратының кҿзі ғана емес, оны қайталау, бекіту жҽне жҥйелеу, танымдық 

дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ оқушылардың оны игерудегі 

жетістіктерін бақылау қҧралы болып табылады. "Мҧнда жҽне қазір оқыту" 

қағидасы оқушыға кез-келген уақытта ресурстың мазмҧнына бірнеше рет 

жҥгінуге, оқу материалын нақтылауға жҽне қайталауға, қҧрдастарымен немесе 

ата-аналарымен бірлесіп жҧмыс істеуге мҥмкіндік береді. Ҽрқашан "қолында" 

болатын оқу материалы жақсы есте сақталады жҽне болашақта сҽтті 

қолданылады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Перышкин А. В. Физика. 7 сынып: оқу. ҥшін общеобразоват. мекемелер. – 2- 

ші басылым., стер. – М.: Дуадақ, 2013. – 221 Б. 

2. Чеботарева А. В. физика бойынша тесттер: 7-сынып: а. в. перышкиннің " 

Физика. 7 сынып: оқу. ҥшін общеобразоват. мекемелер". – 3-ші басылым., стер. 

– М.: Емтихан, 2010. – 159, [1] б. – (Сер. "Оқу-ҽдістемелік кешен"). 
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«ФИТНЕС - ЖАТТЫҚТЫРУШЫ» МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫН 

ҚҦРУ 

 

Алибай Қ. Ғ., Коркинбаев А.М., Нығметова Ә.Қ., Нҧрымов Н.Қ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Бҥгінгі таңда ҧялы телефон, планшеттік компьютерсіз, смартфонсыз 

адамды елестету қиын жҧмыс. Қазіргі заманғы ақпараттық ҽлемде, кез келген 

уақытта байланыста жҥру, қажетті ақпаратқа қол жеткізу, жалпы қоғамды 

ақпараттандыру ҥшін мобильдік қҧрылғылар арқылы мобильді қосымшаларды 

пайдалану мен оны дамыту ҿте маңызды. Мобильді қҧрылғыларға арналған 

ақпараттық технологияларды дамыту белсенді тҥрде дамып келеді. 

Мобильді қосымша-бҧл мобильді бір платформаға (iOS, Android, Windows 

Phone жҽне т.б.) арнайы жасалған программалық жасақтама. Смартфондарда, 

планшеттерде, смарт-сағаттарда жҽне басқа да мобильді қҧрылғыларда 

пайдалануға арналған. 

http://www/
http://www.gartner.com/newsroom/id/3516317
http://www.gartner.com/newsroom
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Қазақстанда мобильді қосымшаларды қҧру саласында да, белсенділік 

артып келеді [1]. Адамдар смартфондар мен планшеттік компьютерлерді 

қолдана отырып, тауарларды сатып алады жҽне қызметтерге тапсырыс береді. 

АҚШ пен Еуропа елдерінде барлық сатылымдардың 90% - ы Интернет арқылы 

жасалады жҽне ҽр тҥрлі мобильді қосымшаларды қолдана отырып сатып алу 

ҥлкен ҥлесті алады. Қазақстанда мобильді қосымшалар нарығы енді ғана дами 

бастады. 

Мобильді даму нарығының аналитикасы мен даму тенденцияларын 

талдағаннан кейін қорытынды жасалады. 

Қазақстанда мобильді қосымшалар нарығындағы трафиктің ҿсуі 10-15% - 

дан жоғары [3]. Бір қосымшаның қондырғыларының орташа саны 15 мыңнан 

асады. Мобильді қосымшаларды белсенді қолданушылар саны миллионнан 

асады. Қазақстанда тек 10 компания мобильді сайттар мен қосымшалар 

жасаумен айналысады. 

Соңғы жылдaры пандемия жағдайында мобильді қосымшалардың нарық 

саласындағы сҧранысы кҿбеюде. "Денсaулық" саласына жaтaтын мобильдi 

ақпараттық технологиялар ҥлкен тaнымaлдыққa ие болуда. Aйтап айтатын 

болсақ COVID 2019 пaндемия жaғдaйындa дa денсаулы, фитнес саласындағы 

мобильдi қосымшaлaрдың қажеттігі сезiлдi. Пандемиямен кҥресудiң ең жaқсы 

тҽсiлi — ҥйде отыру, ҥйден шықпaуғa тырысу. Ҥйден шықпaу оңaй болғaнмен, 

бiрaқ қозғaлыстың болмaуынa бaйлaнысты қимыл қозғaлыс тa aзaйды, aл спорт 

зaлғa бaру мҥмкіндігі де азайды. Соның бҽрiн ескерiп болaшaқ IT мaмaн 

ретiнде ҥйде отырып aқ мобильдi қосымшaның кҿмегiмен жҥзеге aсaтын 

қосымшaның керектiгiн бaйқaдық. Ондaй қосымшaлaр жоқ емес, бiрaқ қaзaқ 

тiлiнде жaсaлғaн мобильдi қосымшa жоқтың қaсы. Ҽзірленген "Фитнес- 

жаттықтырушы" мобильді қосымшасы ҿмірді жеңілдетеді жҽне уақытты 

ҥнемдейді. 

Бҥгінде мобильді қҧрылғылар нарығында ҥш компанияның басымдылығын 

байқауға болады. Оларды қолданушылар арасындағы танымалдылығы 

бойынша бҿлетін болсақ, бірінші орында Apple, iOS платформасы 

(iTunesAppStore), екінші Google, Android платформасы (AndroidMarket), ҥшінші 

Microsoft, Windows Phone платформасы (Windows marketplace).Олармен 

қатарSymbian, BlackBerry OS и HP webOS платформалары да бар. 

Мобильді қосымшаны қҧру ҥшін Android опреациялық жҥйесі 

қолданылды. 

Android қосымшасына арналған графикалық пайдаланушы интерфейсі 

view жҽне ViewGroup Нысандар иерархиясын қолдана отырып жасалған. 

Android UI элементтерінің иерархиясын қолдана отырып, пайдаланушы 

интерфейсін анықтауға болатын жҽне View жҽне ViewGroup ішкі сыныптарына 

сҽйкес келетін XML сҿздігін ҧсынады. 

Android қосымшаларында визуалды интерфейс тҥзетуді сақтайтын арнайы 

xml файлдарынан жиі жҥктеледі. Бҧл файлдар тҥзету ресурстары болып 

табылады. Ҧқсас тҽсіл интерфейс html файлдарында, ал қосымшаның логикасы 

javascript кодында анықталған кезде веб-сайттарды қҧруға ҧқсайды [2]. 
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Android қосымшасындағы визуалды интерфейс бҿлек экранды білдіретін 

activity нысандары арқылы жҥзеге асырылатындықтан, ҽр activity нысаны ҥшін 

белгілеу ресурстарының жеке файлы бар. Бҧл файлдар жобада RES/layout 

каталогында орналасқан. 
 

1- сурет. Жаттығу кҥнін таңдау 
 

Мобильді қосымшаның алғашқы беттінде жаттығу кҥнін таңдауға 

мҥмкіндік болады. Қолданушы ҿзіне сҽйкесінше апта кҥнін таңдап, ҿзіне сҽйкес 

жаттығуын белгілейді. Мобильді қосымшадағы жаттығудың тҥрлері: Қолға 

арналған жаттығулар, тҿске арналған жаттығулар, преске арналған жаттығулар, 

аяққа арналған жаттығулар жҽне кардио жаттығулар. 
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2- сурет. Кардио жаттығуы 
 

Мобильді қосымшада берілген жаттығуды таңдағаннан кейін 

жаттығушыға мотвациялық коменнтарийлер де жазылады, жҽне жаттығудың 

орындалу уақыты да экран бетінде кҿрсетіліп тҧрады. 

Қорытындылай келе, мобильді қосымшаларды қҧрастырудың заманауи 

технологиясы дамып, кешенді тҥрде қолданылуда. Технологиялардың дамыған 

заманында кҥн сайын мыңдаған мобильді қосымшалар қҧрастырылып, Google 

Play жҽне Apple App Stores-қа жарияланып, кең қолданысқа шығуда. Барлық 

қосымшалар, егер кҽсіби тҥрде қҧрастырылса, мобильді қосымшалар адам 

ҿміріндегі кҥнделікті іс ҽрекетін жеңілдету ҥрдісіне пайдасы мол болмақ. 

Мобильдi қосымша жаттығулар параметрлерi мен статистикасы туралы 

ақпаратты сақтауды жҽне ҿңдеудi қамтамасыз етедi. Мобильдi қосымша 

ақпараттык клммуникациялық технологиялар саласында бiлiктiлiгi жоқ 

пайдаланушыларға бағдарланған. 
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Ғылыми жетекші – аға оқытушы, PhD доктор Касекеева А.Б. 
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МАТЕМАТИКА ПӘНІНДЕ «ONLINE TEST PAD» ҚОСЫМШАСЫН 

ҚОЛДАНУ 

 

Алимова А.Ж., Ғаниева А.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Online Test Pad-бҧл тесттерді, сауалнамаларды, кроссвордтарды, 

логикалық ойындар мен кҥрделі тапсырмаларды жасауға арналған онлайн-білім 

беру қызметі. 

Бағдарламалық ҿнім Online Test Pad (орыс. Онлайн тест Pad) тегін беріледі 

жҽне оны ҽзірлеуші бҧлтынан Интернет арқылы пайдалануға болады. Бҿлінген 

тестілеу процесін ҧйымдастыру ҥшін бҿлінген алаң қҧру мҥмкіндігі бар. 

Online Test pad бҧлтты жҥйесі компанияларда қызметкерлердің білімін 

тексеру, сату бҿлімін оқыту, клиенттерді оқыту, сондай-ақ білім беру 

мекемелерінде оқытушылар студенттер мен студенттерді тестілеу, білім 

деңгейіне жедел тексерулер жҥргізу, сынақтар мен бақылау жҧмыстарын 

жҥргізу ҥшін пайдаланылады. 

Online Test Pad онлайн тест қосымшасы бҧрын қҧрылған сауалнамалардың, 
тестілердің жҽне сҿзжҧмбақтардың кең базасы ҧсынылады. 

Online Test Pad қосымшасына тіркелу: 

1. Online Test Pad қосымшасына 

кіреміз. 

2. https://onlinetestpad.com/ сайтқа 

ҿтіңіз. 

3. Жоғарғы оң жақ бҧрыштағы 
вход (кіру) тҥймесін басыңыз. 

4. Тіркелу қадамдары. Егер 

сайтқа тіркелген болсаңыз логин, 

қҧпия сҿзді жазып, бірден кіруге 

болады. 
 

https://onlinetestpad.com/
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Online Test Pad қосымшасы: 

1. Платформаға кіргеннен кейін 

сізге бірнеше бағыттағы 

жасалынған дайын тест тҥрлері 

ҧсынылады. 

2. Басты бетте тапсырма 

жасауға арналған мҽзірде: тест, 

сауалнама, сҿзжҧмбақ, диалог 

орналасқан. 
 

Online Test Pad қосымшасымен жҧмыс жасау кезеңдері: 

1. Берілген оң жақ шеттегі 

бейнені басу арқылы керекті 

тапсырманы (яғни тестті) таңдау 

арқылы, тесттер бҿліміне ҿтеміз. 

2. Тест бҿліміне ҿткеннен кейін, 
жасалынған жҧмыстарыңыз 

кҿрсетілетін болады. 

3. Осы бетте қосу тҥймесін басу 

арқылы тест тапсырмасын 

қҧрамыз. 

4. Қосу   тҥймесін    басқаннан 
кейін, терезеге қосымша бет шығады. Онда тестке атау енгіземіз жҽне қажетті 

тест тҥрін таңдаймыз. 

  

5.Дашборд бҿлімінде тесттің жабық немесе ашық тҥрін ҧсына аламыз. Тестке 

ҿтетін арнайы сілтеме осы бҿлімде беріледі жҽне тестті сақтау тҥрлері де 

кҿрсетілген. 
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6. Ҧсынылатын тесттің 

параметрлерін ҿз қалауымызша 

кҿрсетілген беттегідей 

қҧрылымдарын ҿзгертуге 

болады. 

7. Бастапқы бет бҿлімінде 

жасалынып болған тесттің 

мазмҧнына қарай тақырыптық 

бет жасауға болады. 

8. Келесі кезең сҧрақтар 

бҿліміне кҿшеміз. Берілген 

бетте таңдаған тақырыбымыз бойынша қосымша бет ашылады, тҿменгі оң жақ 

бҿлігінен плюс таңбасын басамыз. Бізге тесттің тҥрлері ҧсынылады. Осылайша 

тест сҧрақтарын қҧрай береміз. 

Мысалға жасалынған тестке келесі сілтемемен ҿтуге болады: 

https://onlinetestpad.com/bhgodt32kcqzk 

Online Test Pad қосымшасының барлық қолжетімді функциялары ҿте кҿп. 

Тапсырма жасаймын деген адамға қосымшаның берер мҥмкіндігі жетерлік. 

Айта кететін болсақ, тапсырмадан бҿлек платформада сабақтарды тегін жҥктеп, 

пайдалануға болады. Тапсырмалардың ҽр бҿлімінде ҿзіндік ерекшеліктері бар. 

Тағы бір айта кететін ерекшелік, тест тапсырып болғаннан кейін қолданушы 

(оқушы немесе студент) арнайы сертификатпен марапатталынады. Егер 

белгіленген шектік балл жинай алғанда. Ал тест жасаушы тарапы тапсырылған 

тест нҽтижелерін тіркелген почтасы арқылы біліп отырады. Сондай ақ, 

платформада қашықтықтан оқыту жҥйесі де қамтылған. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. https://soware.ru/products/online-test-pad 

2. https://www.eduneo.ru/7test/ 

3. https://picktech.ru/amp/product/online-test-pad/ 

4. http://wiki.stavcdo.ru/images/6/60/Тест_пад_конструктор_тестов.pdf 
 

Ғылыми жетекші – аға оқытушы, магистр Баешева К.С. 

 
 

БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІН ПАЙДАЛАНУ МҤМКІНДІКТЕРІ 

 

Аманғалиев Ә., Бижанова Д., Жетібай Г., Бесжанов Ж., Жолдасова Г. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Цифрлық экономикаға кҿшу білім беру ҥшін кҥрделі міндеттер туғызады, 

ҿйткені болашақта кез келген саланың мамандары таза кҽсіби мамандардан 

басқа, ҿз мамандығы туралы ақпаратты мҥмкіндігінше кҿп адамға жеткізу, 

ҥзінді беру, сонымен қатар мҽліметтердің ҥлкен кҿлемінен қажетті ақпаратты 

https://onlinetestpad.com/bhgodt32kcqzk
https://soware.ru/products/online-test-pad
https://www.eduneo.ru/7test/
https://picktech.ru/amp/product/online-test-pad/
http://wiki.stavcdo.ru/images/6/60/Тест_пад_конструктор_тестов.pdf
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алу, адамдармен қарым-қатынас жасау, ҿзгерістерге тез бейімделу сияқты 

қҧзыреттерді қажет етеді. Бҧл шығармашылықты, ҿзін-ҿзі ҧйымдастыруды, оқу 

жҽне қайта оқу мҥмкіндігін талап етеді. 

Ҽлемдік педагогикалық қауымдастық цифрлық контент оқытудың жаңа 

дҽуірі, білім беруді жақсартуға, студенттердің ҿмірін ҿзгертуге, сондай-ақ 

мҧғалімдердің кҽсіби дамуына шешуші ҽсер ете алатын қҧрал деп санайды. 

Кҿптеген шетелдік зерттеушілер электронды контентті баспа 

оқулықтарына қарағанда анағҧрлым жетілдірілген оқу қҧралы деп санайды, 

ҿйткені ол мультимедия мен интерактивтілік қамтиды, икемді, қол жетімді 

жҽне кең мазмҧнды боп келеді. 

Цифрлық білім беру контенті – бҧл интерактивтік формадағы оқытуды 

қамтамасыз ететін оқытылатын пҽндер бойынша графикалық, мҽтіндік, сандық, 

дыбыстық материалдар, видеоматериалдар, ҽртҥрлі моделдер, интерактивті 

тапсырмаларды жҽне т.б. жиынтығы [1]. 

Электронды контент- бҧл сандық қҧрылғыларда: компьютерлерде, 

планшеттерде, смартфондарда жҧмыс істеу ҥшін арнайы арналар арқылы 

электронды тҥрде таратылатын материалдар жиынтығы. 

Ғалымдардың жҥргізген зерттеулері электронды контенттің тиімділігі 
дҽстҥрлі оқулықтарға қарағанда жоғары екенін кҿрсетеді. Атап айтқанда: 

 электрондық контентті пайдаланатын студенттер оқу материалын 

қабылдаудың айтарлықтай жоғары деңгейін кҿрсетеді, белсендірек жҽне 

оқуға ынталы боп келеді; 

 электрондық контентке негізделген оқыту студенттерге жақсы тҽжірибелік 

дағдыларды береді, яғни бейне, анимациялық жҽне интерактивті медиа 

арқылы білімді визуализациялау ең жағымды когнитивті жҽне эмоционалды 

нҽтижелерге ие, себебі ол есту сақтау жҽне кҿрнекілікті мейлінше мол 

қамтиды; 

 жаңа ресурстар білім алушылардың жоғары мотивациясын қамтамасыз етіп 

қана қоймай, ескілерінің функционалдығын тиімдірек арттырып, сонымен 

қатар пайдаланушы интерфейсінің жаңа тҥрлерін немесе пайдаланушы 

ҽрекеттері туралы жедел кері байланысты пайдалана отырып, пайдаланушы 

мен қоршаған орта арасындағы ҿзара ҽрекеттестіктің сапалы ҽр тҥрлі 

формаларына мҥмкіндік береді [2]. 

Оқулық тек ақпарат кҿзі ретінде ғана емес, сонымен бірге оқушылардың 

жеке даму факторы ретінде де ҽрекет етуі ҥшін, мазмҧны, формасы мен 

дизайны бойынша ол тек ғылыми білімнің проекциясы ғана емес, сонымен 

қатар оқу процесінде тҧлғаның дамуының негізгі заңдылықтары болуы керек, 

соның ішінде: 

 оқыту нҽтижелері оқу мақсаттарын тҥсінуге тікелей пропорционалды; 

 кез-келген оқыту оқытушының, оқушының жҽне оқытылатын объектінің 
ҿзара ҽрекеттесуін талап етеді; 

 тиімді оқыту тек оқушылардың белсенді ҽрекетімен жҽне т.б. іске асады. 
Электронды білім беру контентін қҧру ҥшін дидактикалық, ҽдістемелік, 

техника-технологиялық, эргономикалық, эстетикалық   жҽне психологиялық 
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талаптар қойылады. Яғни қҧрылған контент ҽрбір нақты пҽннің қажеттіліктерін 

есепке ала отырып оқушыға қолжетімді, жҥйелі, кері байланысты, диалогты, 

ҿзара ҽрекеттесуді жҥзеге асыру мҥмкіндігімен қоса мобильді қҧрылғыларда 

пайдалану мҥмкіндігі жҽне т.б. қамтылу тиіс. 

Осындай білім беру контентін қҧру талаптарын қанағаттандыра алатындай 

болу ҥшін iSpring компаниясының iSpring Suite ҿнімдерін қолданып, 

электронды контент қҧруға болады [3]. 

iSpring Suite- бҧл электронды курстар, тесттер, тҥрлі интерактивтіліктер 

қҧрудың жҽне оларға кейіпкерлер, аудио жҽне видео қосудың инновациялық 

қҧралы. Сонымен қатар PowerPoint ортасында электронды курстар қҧруға 

мҥмкіндік береді. Қҧрылған курст HTML жҽне flash форматта сақтап алуға 

болады. Бҧл iSpring Suite-де жасалған материалдарды компьютерлер мен 

мобильді қҧрылғыларда, соның ішінде iPad жҽне iPhone-да да кҿруге болады 

дегенді білдіреді. 

Біздің ойымызша ақпараттық технологиялар, соның ішінде білім берудің 

контенттері бҥгінгі кҥні білім беруді дамытудың негізгі кҿрсеткіштерінің бірі 

болып табылады. Электрондық контенттерді пайдалану оқу процесінде ҥлкен 

мҥмкіндіктерді кеңінен ашады. Олар тек білім беру жҥйесінің тиімділігін 

қамтамасыз етіп қана қоймай, жалпы алғанда қоғамның дамуы ҥшін де ҥлкен 

роль атқарады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Бидайбеков Е.Ы., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Создание и использование 

образовательных электронных изданий и ресурсов: учебно-методическое 

пособие для вузов / Новое изд. – Алматы: КазНПУ, 2006. – 136 с 

2. Боголюбов, В.И. Лекции по основам конструирования современных 

педагогических технологий / В.И. Боголюбов. – Пятигорск : Пятиг. гос. 

лингв. ун-т., 2001. – 188 с. 

3. https://www.ispring.ru/ispring-suite 
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О РАЗРАБОТКЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМАТИВНОГО И 

СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА АНАЛИЗА» 

 

Аманжолов К.Т., Кекилбай А.А., Куносбаева Ж.Б., Личковаха К.Е. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 
 

Одним из главных новшеств в образовательной системе Казахстана с 2016 

года стало введение суммативного оценивания и позже, с 2020 года, введения 

формативного оценивания. Анализ итогов 4-ой четверти в 2020 году, обучение 

в которой проходило в дистанционном формате из-за пандемии, показал, что 

http://www.ispring.ru/ispring-suite
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проведение суммативного оценивания не дает объективной картины. Поэтому 

было принято решение о ввведении дополнительного формативного 

оценивания». [1] 

При введении нового формата оценивания учителя на практике 

столкнулись с определенными трудностями: процедурой проведения 

суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть, 

оценивания работ, анализом результатов, модерацией, обратной связью, 

оформление работ, введение журнала и др. В результате практического 

освоения новых стандартов возникло множество вопросов, с которыми учителя 

столкнулись в связи с обновлением системы образования». [2] 

Экспериментальные исследования, направленные на изучение влияния 

учебно-методического обеспечения критериального оценивания учебных 

достижений учеников на повышение уровня усвоения новых знаний по 

дисциплине [3], проведенные в Назарбаев Интеллектуальной школе, показали, 

что процесс критериального оценивания учебных достижений учеников 

положительно влияет на повышение уровня усвоения новых знаний по 

математике. При этом результаты исследования проблем усвоения учениками 

новых знаний и критериального оценивания учебных достижений учащихся 

указывают на ряд противоречий, в числе которых противоречие между 

основными требованиями ГОСО среднего образования, определяющими 

планируемые знания и умения ученика, и недостаточной разработанностью 

учебно-методических средств, обеспечивающих успешное формирование этих 

знаний и умений в контексте критериального оценивания учебных достижений 

учащихся; между необходимостью осуществления учителем математики 

критериального оценивания учебных достижений учащихся и недостаточной 

разработанностью методов использования инструментария для реализации 

критериального оценивания в методике преподавания математики. [3]. Поэтому 

разработка основных инструментариев критериального оценивания 

достижений учащихся, в том числе разработка заданий для этого вида 

оценивания, является актуальной проблемой. 

Для помощи педагогам при проведении критериального оценивания 

авторами предлагается сборник заданий для формативного и суммативного 

оценивания по предмету «Алгебра и начала анализа» для 10-го класса 

естественно – математического направления. Данный сборник составлен 

авторами в соответствии с календарно – тематическим планом и учебниками по 

предмету. Задания для формативного оценивания разработаны в соответствии с 

целями обучения на каждый урок. При этом учитывались временные рамки 

выполнения заданий (5-7 минут), ведь на выполнение задания формативного 

оценивания отводится небольшое время. Отметим, что уровень сложности и 

объем заданий формативного контроля в некоторых из рекомендуемых для 

учителей сборниках не всегда рассчитаны на временные рамки урока [4]. При 

разработке заданий авторы попытались устранить этот недостаток. 
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ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУ ҤДЕРІСІНДЕГІ ФИЗИКАЛЫҚ 

ЭКСПЕРИМЕНТТІҢ МАҢЫЗЫ МЕН МАҚСАТЫ 

 

Аманкусқызы Г. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Арнаулы қҧралдардың жҽрдемімен физикалық процестерді 

демонстрациялап кҿрсету жҽне оқушылардың ҿздерінің істеп, зерттеп, 

бақылауы физикалық оқу эксперименті деп аталады. Физикалық оқу 

эксперименті физиканы оқытудағы ең негізгі кҿрнекі қҧрал болып табылады. 

Ҿйткені оны пайдаланудың нҽтижесінде физикалық ҧғымдар (жылдамдық, 

ҥдеу, ҿріс, жарық дисперсиясы жҽне т.б.) қалыптастырылады, қҧбылыстар 

арасындағы ҿзара байланыстар (кҥш пен масса, ток кҥші мен кедергі, жылудың 

механикалық эквиваленті) тағайындалады, физикалық заңдар (Ньютон, Ом 

заңдары жҽне т.б.) тексеріледі [1]. 

Ҧйымдастыру формасына қарай физикадағы оқу экспериментінің жҥйесі 

мынадай тҥрлерден қҧралады: 

1) демонстрациялық эксперимент; 
2) лабораториялық эксперимент; 

3) физикалық практикум; 

4) сыныптан жҽне мектептен тыс жҥргізілетін эксперимент; 

5) эксперименттік есептер шығару; 

6) қолдан физикалық приборлар мен кҿрнекі қҧралдар жасау. 

Физика сабақтарындағы зертханалық жҧмыстар кезінде студенттер ҿз 

бетінше жҥргізетін эксперимент барысында физикалық қҧбылыстардың 

https://www.nur.kz/society/1889339-u-ucenikov-vyrosla-motivacia-cto-takoe-formativnoe-ocenivanie-i-kak-ono-rabotaet/
https://www.nur.kz/society/1889339-u-ucenikov-vyrosla-motivacia-cto-takoe-formativnoe-ocenivanie-i-kak-ono-rabotaet/
https://infourok.ru/kriterialnoe-ocenivanie-problemi-i-puti-resheniya-2795258.html
https://infourok.ru/kriterialnoe-ocenivanie-problemi-i-puti-resheniya-2795258.html
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заңдылықтарын зерттейді, зерттеу ҽдістерін ҥйренеді, физикалық 

қҧбылыстармен жҧмыс істеуді ҥйренеді, аспаптармен жҽне қондырғылармен, 

яғни тҽжірибеден ҿз бетінше білім алуға ҥйренеді. Виртуалды физикалық 

экспериментпен жҧмыс істеу қарапайым сабаққа оңай сҽйкес келеді жҽне 

мҧғалімге оқу жҧмысының жаңа тҥрлерін ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді [2]. 

«Серіппелі маятник» тақырыбына жасалған виртуалды зертханалық 

жҧмысқа талдау жасайық: 

Жҧмыстың мақсаты: 

1) серіппелі маятниктің еркін тербелістерін зерттеу; 

2) серіппенің қатаңдық коэффициентін жҽне орташа кедергі коэффициентін 

тҽжірибе жҥзінде анықтау. 

Классикалық серіппелі маятник деп қатаңдығы k болатын серіппеге ілінген 

массасы m жҥкті айтады. Ауа кедергісінің салыстырмалы тҥрде тҿмен кҥшіне 

байланысты мҧндай маятниктің ҧзақ уақыт аралығындағы тербелістері іс 

жҥзінде сҿндірілмейді. Олардың периодын белгілі формуламен анықталады: 
 

 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

 
𝑘 

(1) 

 
 

 
 

1- сурет. «Виртуальная лаборатория физики» бағдарламасы бойынша 

«Серіппелі маятник» тақырыбына жасалған виртуалды зертханалық жҧмыс 

1 – серіппе; 

2 – жҥк; 

3 – топсалар; 

4 – диск; 

5 – сызғыш; 

6 – секундомер 
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2- сурет. Серіппелі маятник 

 

Жҥктің массасын m жҽне тербеліс периоды Т біле отырып, (1) 

формуладан серіппенің қатаңдық коэффициентін табуға болады: 

𝑘 = 
(2𝜋)2𝑚 

𝑇2 (2) 

Секундомермен (6) бірнеше (N) тербелістердің t уақытын ҿлшеп, олардың 

периодын T = t / N ретінде есептеуге болады. Осыны ескере отырып, 

(2) ҿрнек формасын алады. 

𝑘 = 
(2𝜋)2𝑚𝑁2 

𝑡2 (3) 
 

1. Осы зертханалық қондырғыдағы жҧмысты орындау бойынша 

ҧсыныстармен танысыңыз. Уақытты ҿлшейтін N тербелістер санының 

ҧсынылған мҽнін анықтағаннан кейін (ҽдетте N = 5), (5) формула бойынша С 

тҧрақтысын есептеп, оның мҽнін дҽптерге жазыңыз [3]. 

𝐶 = (2𝜋𝑁)2 (4) 
2. 2 жҥктемесін 3 жҽне 4 дискісінен босатыңыз. Кестенің екінші бағанына 

кг-да кҿрсетілген m жҥк массасының мҽнін енгізіңіз. 
1-кесте 

Тҽжірибе 

номері 

m, 

кг 

t, 

c 

k, 

Н/м 
k, 

Н/м 

(k)
2
, 

(Н/м)
2
 

1      

2      

… … … … … … 

5      

   =   =  

 

3. Маятникті тепе-теңдіктен шығарып, босатыңыз. Секундомер (6) арқылы 

толық тербелістердің N уақытын ҿлшеп, нҽтижені кестенің ҥшінші бағанына 

енгізіңіз. 

4. Топсалар (3) кҿмегімен жҥктің массасын ҿзгерту арқылы орындаңыз. 

5. Жҥргізілген бес тҽжірибенің ҽрқайсысы ҥшін (4) формула бойынша 

серіппелі қатаңдық коэффициентін есептеңіз; Нҽтижелерді кестенің тҿртінші 

бағанына жазыңыз. 

6. Қатаңдық коэффициентінің орташа мҽнін табыңыз. k мҽнін анықтау 

кезіндегі кездейсоқ қатені бағалау ҥшін қажетті барлық есептеулерді 

орындаңыз.  = 0,95 сенімділік деңгейін ескере отырып, sk.қателігін есептеңіз. 

7. Масса  m жҽне уақытты  t тура ҿлшеудің абсолютті аспап қателерін, 
сонымен қатар Em жҽне Et салыстырмалы қателіктерін анықтаңыз. 

Қорыта келгенде, ғылыми эксперимент физика пҽні экспериментінің (оқу 

экспериментінің) негізі болып табылады [4]. Оқу эксперименті ғылыми 

эксперименттен ғылыми базаны, зерттеу ҽдістерімен методикасын, фактілерді 

алғанымен олардың ең маңызды айырмашылығы ғылыми эксперимент 
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қоршаған ортаны зерттеп жаңа ақпарат алу болса, екіншісінің мақсаты сол 

алған ақпаратты оқушыларға жеткізу болып табылады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Акитай Б.Е. Физиканы оқыту ҽдістемесі. Оқу қҧралы. – Алматы: Мектеп, 

2006. – 184 б. 

2. Қҧдайқҧлов М., Жанабергенов К. Орта мектепте физиканы оқыту ҽдістемесі. 
–Алматы: Рауан, 1998. – 310 б. 
3. Исатаев С.И., Асқарова Ҽ.С., Ҽбілдаев Ҽ.Х., Локтионова И.В.Жалпы 

физикалық практикум. Механика. Молекулалық физика. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2004. – 118 б. 

4. Самойленко П.И. Теория и методика обучения физике. – М.: Дрофа, 2010. – 

198 б. 

 

Ғылыми жетекші – ф-м.ғ.д, профессор Шункеев К.Ш. 

 
 

С++ ТІЛІНДЕ ПРОГРАММАЛАУ БОЙЫНША ОҚЫТУШЫ 

ПРОГРАММАСЫН ҚҦРУ 

 

Аманқош С.П., Тәуекел Н.Ғ., Жиеналина Г.К., Макуова А.Т., 

Мәтенова Ж.Ж., Турмаганбетова Р.О. 
Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Андатпа. Мақалада ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың 

(АКТ) кҿмегімен оқу материалының мазмҧнын жаңа тҥрде ҧсынуға жҽне оны 

зерттеуді ҧйымдастыруға болады. Сонымен қатар, АКТ бірқатар дидактикалық 

артықшылықтарға ие жҽне оқытудың ҽдістерін мен мазмҧнын сапалы ҿзгертуге 

мҥмкіндік беретін жаңа интерактивті оқыту қҧралы ретінде ҽрекет етеді. 

Бағдарламалауды ҥйренуге мҥдделі кҿптеген адамдар ҥшін қол жетімді оқыту 

кешендерін ҽзірлеу оларды бҥгінгі таңда оқыту бағдарламасын жасауда 

қолданылатын негізгі принциптермен жҽне қҧралдармен таныстыруға 

мҥмкіндік береді, таңдаған қызмет саласында одан ҽрі, тереңдетіп оқыту мен 

мамандандыру ҥшін ең қолайлы болып табылады. 

Кілттік сӛздер: С++ программалау тілі, интерфейс, технология. 

Компьютерлік технологияларды қолдана отырып оқыту біртіндеп жаңа 

білім беру стандартына айналуда, ол мамандарды даярлау мен қайта даярлауды 

жҥзеге асыратын барлық қҧрылымдарға енгізіледі. Компьютерлік оқыту 

жҥйелері, ақпаратты дҽйекті тҥрде ҧсынылған курстармен салыстырғанда, 

тармақтаудың қуатты мҥмкіндіктеріне ие жҽне тыңдаушыларға ҿздерін 

қызықтыратын тақырыпқа тікелей қосылуға мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, 

мҧндай жҥйелер білімді игеру жҽне дағдыларды игеру процесін бағалау мен 

бақылаудың тиімді қҧралдарымен жабдықталған [1]. 
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Соңғы уақытта оқытуда компьютерлік ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларға (АКТ) маңызды рҿл беріледі, ҿйткені олардың кҿмегімен оқу 

материалының мазмҧнын жаңа жолмен ҧсынуға жҽне оны зерттеуді 

ҧйымдастыруға болады. Сонымен қатар, АКТ бірқатар дидактикалық 

артықшылықтарға ие жҽне оқытудың ҽдістерін, формалары мен мазмҧнын 

сапалы ҿзгертуге мҥмкіндік беретін жаңа интерактивті оқыту қҧралы ретінде 

ҽрекет етеді [2]. 

Сонымен қатар, программалау бойынша оқытушы программасын жобалау 

жҽне дамыту кезінде жоғары техникалық білім беру саласындағы 

ҽзірлемелердің аз санының салдарынан оқу мҽселелерін шешуді 

автоматтандырудың технологиялық проблемалары жиі туындайды, сол себепті 

С++    программалау     бойынша     оқытушы     программасы     ҽзірленді. 

Оқыту программасын жасау – ҿте кҥрделі жҽне кҿп еңбектенуді қажет ететін 

жҧмыс. Негізгі кҿңіл компьютерлік эффект немесе ҿнімдегі ерекше жаңа 

қабылдауларға бҿлінеді. 

Оқытушы программада кҿптеген ақпараттарды қамтылады. С++ тіліндегі 

ҽрбір тақырыпқа дҽрістер кешені (слайд, видео, аудио), практикалық, 

зертханалық жҧмыстар, тест тапсырмалар болады. Тест тапсырмалары берілген 

мҽліметтерді қамтып, қанша пайыз ақпаратты тҥсінгеңіз туралы ақпарат береді. 

Оқытушы программасында мҥмкіндігі шектеулі жандарға да ақпаратты алуға 

мҥмкіндік бар. Тест тапсырмалар бҿлімінде тестке тіркелу 1-сіретте 

кҿрсетілген. 
 

Сурет -1. Тест тапсырмасына тіркелу 
 

Тестке тіркелгеннен кейін тестілеу тапсырмасы беріледі 2-суретте 

кҿрсетілген. 
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Сурет -2. Тест тапсырмалары 

Тест тапсырмаларына жауап бергеннен кейін қате сҧрақтар тізімінің 

формасы 3-суретте кҿрсетілген. 
 

Сурет -3. Қате сҧрақтар тізімінің формасы 
 

Қорытындылай келе, оқытушы программасы бҧл оқу процесінің 

дидактикалық циклінің ҥздіксіздігі мен толықтығын қамтамасыз ететін, 

теориялық материалдарды ҧсынатын, оқу-жаттығу іс-ҽрекетін қамтамасыз 

ететін, білім деңгейін бақылауды жҥзеге асыратын, сонымен қатар ақпараттық- 

іздестіру қызметін, компьютерлік визуализациямен математикалық жҽне 

имитациялық модельдеуді, интерактивті кері байланыс жағдайында қызмет 

кҿрсетуді қамтамасыз ететін кешенді мақсаттағы оқыту бағдарламалық жҥйесі. 

Осы программалардың болашақта кҿп адамның ҿзіне қажетті мҽліметтер 

немесе басқа да ақпараттарды алуға ықпалы зор болады деген сенімдемін. 
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КЕҢЕЙТІЛГЕН ШЫНДЫҚ БОЛАШАҒЫ 

 

Амиров А.Ғ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

«Кеңейтілген шындық» терминін естігенде, бірінші кезекте Pokemon Go 

ойға келеді. Алайда, бҧл ойын қҧбылысы бетбҧрыс болды, ҿйткені ол AR-ге 

жоғары сҧраныс бар екенін дҽлелдеді, болашақ AR тҧрғысынан ол біздің 

кҥнделікті ҿмірімізде жҽне біз жҧмыс істейтін немесе сатып алатын салаларда 

болады. Бҧл мақалада біз AR қайда бара жатқанын жҽне кҥнделікті ҿміріміздегі 

кеңейтілген шындықтың болашағын қарастырамыз. 

Кеңейтілген шындықты болашақта пайдалану. 

Кеңейтілген шындыққа арналған бағдарламалық жасақтаманы ҽзірлеу 

қарқынды жҥріп жатқандықтан, бҧл біз жиі қолданатын қҧрылғыларға, мысалы, 

смартфондарға ҽсер етеді. Болашақта смартфондар кҿзілдіріктер мен 

гарнитураларға біріктіріліп, қазір телефонда істеп жатқан барлық нҽрсе, 

мысалы, Facebook-тегі мҽртебеңізді жаңарту, Skype-қа біреуге қоңырау шалу, 

қадамдық навигацияны пайдалану, AR кҿзілдіріктерінің арқасында қозғалыстар 

мен қозғалыстар арқылы орындалады. 

Кеңейтілген шындық кҿзілдірігі туралы айтатын болсақ, бҥгінде нарықта 

қол жетімді қҧрылғылар болашақ модельдермен салыстырғанда жоғалып 

кетеді. Жанасу, есту, кҿру сияқты барлық сезімдеріміз келесі буын Ar 

қҧрылғыларына қосылады, олар кеңірек шолуға ие болады жҽне 

пайдаланушының перифериялық кҿру шегінде кез-келген жерде ақпаратты 

кҿрсетеді. Қимыл қимылдарының технологиясы да жақсарады. Мысалы, 

болашақта мекен-жайыңызды GPS-ке енгізудің орнына, сіз орналасқан 

жеріңізді кҿрсете аласыз жҽне маршруттар автоматты тҥрде пайда болады 

немесе сіз объектіге немесе ғимаратқа сілтеме жасайсыз жҽне ол туралы 

білместен ақпарат аласыз. 

Осы уақытқа дейін біз кҥнделікті ҿмірде кеңейтілген шындықтың 

болашағын талқыладық, енді бҧл кҥн сайын сенетін кейбір салаларға қалай ҽсер 

ететінін кҿрейік. 

Сҽн мен бҿлшек саудадағы кеңейтілген шындықтың болашағы 

Сіз дҥкен терезелерінен неше рет ҿтіп, бірден ғашық болған нҽрсені 

кҿрдіңіз бе? Кҿбінесе бҧл ҿнім қымбат сатып алу болып табылады жҽне сатып 

алу немесе сатып алмау туралы шешім бірнеше факторлардан тҧрады. 

Біріншіден, дисплейде бҧл керемет кҿрінеді, бірақ ол тірі адамға қалай 

кҿрінеді? Кҿптеген брендтер мобильді қҧрылғыларға кеңейтілген шындық 

функциясын қосады, бҧл камераны кез-келген затқа бағыттауға жҽне ол туралы 

барлық қажетті ақпаратты алуға ғана емес, сонымен қатар киімдегі 

модельдердің AR суреттерін кҿруге мҥмкіндік береді. Осылайша, сізде дҥкенге 

бармай-ақ, ақылға қонымды шешім қабылдау ҥшін барлық ақпарат болады. 

Білім берудегі кеңейтілген шындықтың болашағы. 
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Ескі кҥндерде біз мектепте оқыған кезде кҿптеген оқулықтар, парақтар, 

плакаттар жҽне басқа да баспа материалдары болды. AR арқасында барлық 

білім беру материалдары интерактивті, сандық жҽне кез-келген уақытта қол 

жетімді болады. Бҧл кҿптеген адамдарға білім алуға мҥмкіндік береді жҽне 

студенттермен ҿзара ҽрекеттесудің жоғары деңгейін ҧсынады, ҿйткені сабақтар 

ойын форматында ҿткізілуі мҥмкін. 

Сонымен қатар, сіз мҧражайға немесе ҿнер галереясына экскурсиямен 

қоштаса аласыз, ҿйткені Ar арқасында мҧражай мен сурет галереясы сізге келіп, 

кез-келген уақытта қол жетімді болады. Бҧл білім берудегі кеңейтілген 

шындықтың болашақ қолданыстарының бірнешеуі ғана жҽне ол міндетті тҥрде 

білім беру процесінде тҿңкеріс жасайды. 

2020-2021 жылдардағы білім берудегі AR. 

Соңғы уақытта біз жаңа жағдайлардың кҿбеюін кҿріп отырмыз, кҿптеген 

мемлекеттік қызметкерлер мектептерді жабу туралы шешім қабылдады. Мҧны 

біз Нью-Йорк, Детройт, Балтимор жҽне басқа да жерлерде кҿреміз. AR ата- 

аналар мен мҧғалімдерге оқулық материалдарын жандандыру арқылы оқуды 

қызықты ҽрі қызықты етуге кҿмектеседі. Мысалы, егер студент Авраам 

Линкольн туралы немесе Америка тарихындағы қандай да бір оқиға туралы 

оқыса, ол смартфонының камерасын оқулыққа апарып, осы оқиғада Авраам 

Линкольннің шынайы бейнесін кҿре алады. 

Технологияның бҧл тҥрі қашықтықтан оқитын колледж студенттері ҥшін 

де пайдалы болуы мҥмкін, кҿбінесе кампустан мыңдаған шақырым жерде. Егер 

олар ҿздігінен меңгеру қиын тақырыпты зерттесе, кеңейтілген шындық кҿмекке 

келуі мҥмкін. Мысалы, медициналық студент адам жҥрегінің белгілі бір 

аспектісін зерттейді делік. Баспа жҽне бейне материалдар соншалықты пайдалы 

болмайды, ҿйткені олар AR-Мен бірдей иммерсия мен интерактивтілік деңгейін 

қамтамасыз етпейді. Олар кез-келген оқулық ҧсына алмайтын білгендерінің 

нақты бейнесін алу ҥшін AR қолдана алады. 

AR Денсаулық сақтау саласында болашақта ойнайтын ҥш маңызды рҿл 

бар. 

Тҧтынушыларды оқыту-AR пациенттерге кҿрнекі демонстрациялар немесе 
тҧтынушыларды сканерлеу функцияларын ҧсыну арқылы белгілі бір дҽрі- 

дҽрмектер мен процедуралардың артықшылықтары мен қауіптерін тҥсінуге 

кҿмектеседі. Pfizer сияқты кейбір компаниялар қазірдің ҿзінде кеңейтілген 

шындықты қолданады, Blippar деп аталатын қызметті ҧсынады, бҧл пациенттер 

ThermaCare ҿнімдерінің желісінде қолдана алатын жеңілдету қҧралы ретінде 

қызмет етеді. 

Дҽрігерлерге кҿмек. AR дҽрігерлерге белгілі бір процедураны қалай 

орындау керектігі туралы маңызды ойын модельдеу арқылы кҿмектесе алады 

жҽне медициналық студенттерге адам денесінің ҿте интуитивті кҿрінісін ҧсына 

отырып кҿмектесе алады. 

Дҽрі-дҽрмектерді сату. Дҽрі-дҽрмек ҿндірушілер арасындағы бҽсекелестік 

ҿте қатал, тіпті кішкене артықшылығы да ҥлкен сатылымға ҽкелуі мҥмкін. Егер 
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сатушы дҽрігерлердің назарын жаңа дҽрі-дҽрмектерге аударуға тырысса, олар 

препараттың оң ҽсерін кҿрсету ҥшін кеңейтілген шындықты қолдана алады. 

Covid-19 Денсаулық сақтау саласындағы кеңейтілген шындыққа ҽсері 

Денсаулық сақтау саласындағы кеңейтілген шындықтың жоғарыда аталған 

артықшылықтары, ҽрине, covid-19-ға кҿбірек назар аударудан басқа, бҥгінгі 

кҥні де ҿзекті. Мысалы, кеңейтілген шындық пациенттерді оқыту ҥшін ҽлі де 

қолданылады, бірақ қазір ол пациенттердің covid-19 емі мен алдын-алуға деген 

адалдығын арттыруға, вирустық пациенттерге кҿмек кҿрсету сапасын 

жақсартуға жҽне денсаулық сақтау жҥйесіне жалпы жҥктемені азайтуға 

бағытталған. Сонымен қатар, зерттеушілер COVID-19 вакцинасын жасауға 

жақын болғандықтан, AR пациенттерге вакцинаның қалай жҧмыс істейтінін 

ҥйрету арқылы одан да маңызды болуы мҥмкін. 

Болашаққа арналған кеңейтілген шындықты болжау. 

Жоғарыда келтірілген ақпараттан біліп отырғаныңыздай, AR қазір біздің 

кҥнделікті ҿмірімізге терең еніп келеді жҽне кҿптеген салалар барлық 

артықшылықтарды пайдалануға асығуда. Болашақта біздің барлық кҥнделікті 

міндеттеріміз Ar арқасында ескіреді. Мысалы, егер сіз жҧмысқа барудан 

шаршасаңыз, сізді иммерсивті ойын-сауықтың барлық тҥрлері кҥтеді. 

Шындығында, болашақта кеңсе болмайды. Сіздің жҧмыс кеңістігіңіз, 

жиналыстарыңыз, компьютеріңіз жҽне т.б. ҽлемнің кез келген нҥктесінен қол 

жетімді болады, бҧл сізді жҧмысқа баруға мҽжбҥр етеді. 

Сонымен, кеңейтілген шындық саласындағы соңғы тенденциялар мен 

дамуды қадағалаңыз, бҽрі сіздің ҿміріңізді ыңғайлы жҽне жағымды ету ҥшін 

жасалған [1]. 
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Анатолий Н.С., Қуанышев Б.М., Жарасова А.К., Еримбетова А.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Толықтырылған шынайылық (AR) – бҧл нақты физикалық ҽлемнің 

жетілдірілген нҧсқасы, оған сандық визуалды, дыбыстық немесе технология 

арқылы берілетін басқа сенсорлық ынталандыру арқылы қол жеткізіледі. Бҧл 

мобильді есептеу компаниялары мен бизнес қосымшалары арасында ҿсіп келе 

жатқан ҥрдіс болып есептеледі. 

https://clck.ru/edhiE
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Деректерді жинау мен талдаудың ҿсуі жағдайында толықтырылған 

шындықтың негізгі мақсаттарының бірі физикалық ҽлемнің нақты 

ерекшеліктерін бҿліп кҿрсету, осы функцияларды тҥсінуді жақсарту жҽне 

нақты ҽлем қосымшаларына қолдануға болатын ақылға қонымды жҽне қол 

жетімді ақпарат алу болып табылады. Мҧндай ҥлкен деректер компанияларға 

шешім қабылдауға жҽне басқалармен қатар тҧтыну шығындарының ҽдеттері 

туралы тҥсінік алуға кҿмектеседі. 

Толықтырылған шынайылық технологиясын жҥзеге асыру ҥшін трекинг 

жҽне визуализация деп аталатын екі негізгі бағдарламалық компонент қажет. 

Қазіргі уақытта зерттеушілер мен мамандар оларды ҽртҥрлі жеке компоненттер 

тҥрінде де, интеграцияланған бағдарламалар мен кеңейтілген шындықты 

дамыту қҧралдарының жиынтығы тҥрінде де жҥзеге асыру ҥшін кең теориялық 

жҽне алгоритмдік база жасады. Жеке компоненттерге компьютерлік кҿру 

кітапханалары мен фреймворктары, ҥш ҿлшемді графикалық қозғалтқыштар 

жҽне басқа шешімдер жатады. 

Qualcomm Vuforia дамыту қҧралдарының жиынтығы трекинг қозғалтқышы 

ретінде таңдалды [1]. Бҧл қҧралдар жиынтығы кеңейтілген шындық 

саласындағы ҽзірлемелер бойынша жетекші ғылыми ҧйымдардың бірінің 

"Қолмен толықтырылған шындық бойынша Кристиан Доплер атындағы 

зертхана" (Christian Doppler Laboratory on Handheld Augmented Reality) 

алгоритмдеріне негізделген [2]. Маңызды ерекшелігі – бҧл қҧрал бастапқыда 

мобильді қҧрылғыларда жҧмыс істеу ҥшін жасалған. Vuforia-ның 

артықшылықтарына мыналарды жатқызуға болады: 

- ҽр тҥрлі маркерлерді қолдау; 

- коммерциялық аналогтар деңгейіндегі трекинг сипаттамалары; 

- пайдалану ыңғайлылығы; 

- ҽзірлеушілердің кҿп қауымдастығы; 

- Unity ойын қозғалтқышымен тамаша интеграциясы; 

- тегін таратылу. 
Vuforia-ны пайдалану қҧру уақытын айтарлықтай қысқартады. Бҧл 

жағдайда авторлар ҥнемі тҥзетулер мен жақсартулар жасайды. Бҧл шешім ҿзін 

сенімді жҽне тиімді деп дҽлелдеді. 

Толықтырылған шынайылық арқылы визуализация жҥйесінің қҧрылымы 

келесі негізгі компоненттердің болуын білдіреді: 

1. Виртуалды объектінің нақты ортаға дҧрыс интеграциялануын 

қамтамасыз ететін ішкі бақылау жҥйесі. 

2. Ҥш ҿлшемді модельдер мен объектілер туралы басқа ақпаратты сақтау 

қоймасы. 

3. Компьютерлік графика кҿмегімен объектілерді салуды қамтамасыз 

ететін визуализацияның ішкі жҥйесі. 

4. Пайдаланушымен ҿзара қарым қатынасты қамтамасыз ететін 

графикалық интерфейс. 



160  

Толықтырылған шынайылық элементтерін қолдана отырып Ақтҿбе 

қаласының мҽдени орындарын бағдарлауға арналған қосымшаның қҧрылу 

жолдарына тоқталайық. 

Жалпы толықтырылған шынайылық жасау ҥшін AR CAMERA 

пайдаланамыз. Ол біздің ҿмірімізбен виртуальды ҿмір арасындағы байланысты 

кҿрсетеді. Ең алдымен Unity 3d.com ресми сайтынан Unity Hub платформасын 

жҥктеп аламыз. Содан кейін Unity Hub-та ҿзімізге ыңғайлы нҧсқасын жазып 

аламыз. Біздің қосымшада 2019.3.9f1 нҧсқасы таңдалды. Алдымен жаңа жоба 

қҧрып, оры ҿзімізге ыңғайлы керекті жерге сақтап аламыз. Сол кезде 1-суретте 

кҿрсетілгендей терезе ашылады. 
 

1-сурет. Жаңа жобаның алғашқы бет терезесі 
 

Ары қарай Window Package Manager арқылы Vuforia қосымшасын жҥктеп 

аламыз. 

 

2-сурет. Vuforia қосымшасын жҥктеп алу терезесі 

 

Содан кейін Vuforia ресми сайтына тіркеліп, берген кілтті кҿшіріп 

аламыз. Window Package Manager-ге барып VuforiaConfiguration кілтін қосамыз. 

Негізгі Main Camera-ны ҿшіріп, AR Camera-ны камераны жҥктейміз. Ол ҥшін 

алдымен Window Package Manager арқылы жаңа AR Foundation, AR Subsystems, 

ARCore XR Plugin-дерді енгіземіз. AR Camera-ны қосқаннан кейін 

толықтырылған шынайылық обектісін енгіземіз. Ол ҥшін алдымен Vuforia 

ресми сайтынан метка қҧрып, оны жҥктеп аламыз. Қҧрылған меткамызды 

ҽкеліп Assets шығарамыз. Жҽне де қосымша 3d object барып Plane қосамыз. 
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3-сурет. Метка қосу терезесі 

 

Ҿлшемін келтіріп AR Camera бағытына бҧрмалаймыз. Содан кейін 

обьектімізді ҽкеліп, меткамыздың ҥстіне ҿлшемін келтіріп коямыз. Объекті 

ретінде Ақтҿбе қаласының мҽдени жерлері, атап айтқанда «Нҧр Ғасыр» мешіті, 

«Ҿнер орталығы», Қобыланды батыр атындағы орталық стадион жҽне 

облыстық ҿлке-тану музейінің 3D модельдері 3Ds Max ортасында бҿлек 

қҧрылып алынды. 
 

4-сурет. Нҧр Ғасыр мешітінің моделі 
 

Осы модельді метканың ҥстіне қойып, қосымшаны apk форматында 

сақтап, телефонымыздан ашып қарай аламыз. 
 

5-cурет. Толықтырылған шынайылық моделі 
 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Vuforia Developer Portal [Электронный ресурс] // Vuforia SDK [Офиц. сайт]. 

URL: http://developer.vuforia.com (дата обращения: 12.03.2022). 

http://developer.vuforia.com/
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2. Handheld Augmented Reality [Электронный ресурс] // Christian Doppler 

Laboratory on Handheld Augmented Reality [Офиц. сайт]. URL: 

http://handheldar.icg.tugraz.at/ (дата обращения: 20.03.2022). 

 

Ғылыми жетекші – ф.-м.ғ.к., доцент Талипова М. Ж. 

 
 

АҚШ УНИВЕРСИТЕТТЕРІНДЕГІ ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН 

БАҒАЛАУ ЖҤЙЕСІН ТАЛДАУ 

 

Әбдіғалиев М.Е. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Білім қоғамдық ҿмірдің маңызды салаларының бірі, оның дамуы елдің 

экономикалық дамуына ҽсер етеді. Сондықтан барлық дамыған елдерде тиімді 

білім беру жҥйесін іске асыру негізгі мемлекеттік қызметтердің бірі болып 

табылады, осыған байланысты қазіргі таңда оқытушылардың біліктілік 

деңгейіне жоғары оқу орындарының тҥлектерінің білім сапасы тҽуелді, бҧл 

жоғары оқу орындары арасында бҽсекелестікте маңызды артықшылықтарының 

бірі. Жоғары оқу орындарының тҥлектерінің білім сапасын жҽне жоғары оқу 

орындарының оқытушыларының қызметін бағалауда тиімді ҽрі нҽтижелі 

ҽзірлеу кҥн кезегіндегі ҿзекті мҽселе. 

Жоғары оқу орындарының жҧмысын бағалауда шетелдік 

университеттердің тҽжірибесіне сҥйене отырып, тиімді технологияларды 

пайдаланған жҿн. ЖОО оқытушыларының қызметінің сапасын бағалаудағы 

ҽлемдік тҽжірибелерді салыстырмалы талдау, осы бағыттағы технологиялық 

дамытуда тҽсілдер мен ҥрдістерді жалпылауға мҥмкіндік береді. 

Соның ішінде ҿз зерттеуімізде АҚШ университеттеріндегі 

оқытушылардың қызметін бағалау жҥйесіне тоқталсақ, қазіргі таңда бҧл 

мемлекеттегі білім беру сапасы жер жҥзінде ең сапалы жҽне беделді оқыту 

жҥйесіне жатады. АҚШ-тағы 40-тан астам университет ҽлемдегі 100 ҥздік 

университеттер санатына кіреді. 500 мыңнан астам шетелдік студенттер АҚШ- 

та жоғары білім алады, сонымен қатар Нобель сыйлығының лауреаттарының 

75%-ға жуығы ЖОО-да сабақ береді. Сол себепті олардың университет 

оқытушыларының қызмет сапасын бағалауда мониторингтік ҧйымдастыру 

тҽсілдерін қарастырған жҿн. АҚШ-та университет ҥшін ғылыми-педагогикалық 

мамандарды дайындаудың негізгі ҥлгісі – аспирантура. ЖОО оқытушылар 

қҧрамы арасында ғылым докторлары неғҧрлым кҿп болса, сҽйкесінше 

мҽртебесі де жоғары болады. АҚШ ЖОО-ның кадр қҧрылымы негізінен ҥш 

лауазымдық санатты қарастырады (ассистент, доцент, профессор). Сонымен 

қатар, ҽр санатта 4-тен 8-ге дейін деңгейлер бар. Бір деңгейден екінші деңгейге, 

сондай – ақ бір санаттан басқа санатқа кҿшу оқытушының жеке тҽжірибелеріне, 

қабілеттеріне байланысты жҥзеге асырылады. [1, 7-15б.] 

http://handheldar.icg.tugraz.at/
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АҚШ университеттеріндегі оқытушылар қызметін бағалау келесі 

ережелерге сҥйене отырып жасалған: 

- оқытушының білім деңгейі, жеке қабілеттілік пен кҽсіби деңгейі; 
- нақты критерийлердің жҽне тапсырылған қызметтер бойынша кеңес беру 

жҥйесінің болуы тиімді бағалаудың шарттарының бірі; 

- оқытушылар қҧрамының қызметін мерзімді бағалау оқытушылар 

ҧжымында моральдық ахуалды жақсартуға жҽне тиімді ҽрі мықты білім беру 

бҿлімінің қалыптасуына ыкпалын тигізеді. 

АҚШ университеттерінде оқытушылардың қызметін бағалау процесі, 

соның ішінде мерзімдік бақылауды жҽне оны кім жҥргізетіні туралы қҧжаттар 

тізбегі бар. 

Оқытушының жҧмысын бағалаудағы негізгі мақсаттар: 

- оқытушының лауазымын жоғарылату мҥмкіндігін анықтау; 

- жалақының жаңа деңгейін белгілеу; 

- біліктілігін арттыруға қажет педагогикалық қабілеттері мен бағыттар 

бойынша диагностика; 

- студенттердің қандай сабақ жҽне оқытушыны таңдайтыны туралы 

қажетті ақпарат алу ҥшін.[2, 17-22б.] 

АҚШ-тағы университет оқытушыларының қызметін бағалау кҽсіби 

стандарттар негізінде жҥзеге асырылады. Стандарттарға сҽйкес білікті 

оқытушы келесідегідей қабілеттерге ие болуы қажет: 

- ҿз пҽнін жеткілікті деңгейде білу; 
- пҽннің мазмҧнын оқу ҥрдісінде заманауи технологияларды қолдана 

отырып, анық жҽне тҥсінікті тҥрде баяндай білу; 

- ҧсынылған ақпараттарды практикалық тҥрдегі нақты мысалдармен 

байланыстыра білу; 

- студенттерге тақырыпқа байланысты жан-жақты сҧрақтарды уақытында 

қоя отырып, талқылай білу; 

- шығармашылық ойлау қабілетімен қатар ҿз ісінің маманы бола білу; 
- қорытындылау кезінде адал ҽрі шыншыл болу; 

- оқытушылар ҧжымында ҽріптестерімен ойларын алмастыра отырып, 

ҿзінің білім саласында заманауи жаңалықтар мен ҥрдістерден хабардар бола 

отырып, ҧжымның белсенді мҥшесі болу. 

Оқытушылардың қызметін бағалау жҥйесі ҿте кҥрделі. Осы немесе басқа 

бҿлім қолданатын бағалау жҥйесі ҽр университеттің ҿзіндік талаптарына 

байланысты. Пайдалатын критерийлер тізбегі бойынша ҽр оқытушыға оның 

қызметі ресми бағалайтын жеке сарапшы тағайындалады. АҚШ жоғары оқу 

орындарында келесідегідей оқытушылардың қызметі рейтингтері мен бағалау 

жҥйесі қолданылады: 

1. Бөлім алдында тұрған міндеттердің шешіміне үлесін қосқан 

оқытушыларды субьективті бағалау. Оқытушы жҧмысын бағалауда жетекші 

ҿз пікірін білім бҿлімі алдына қойған ҽртҥрлі егжей-тегжейсіз міндеттерді 

шешудегі нҽтижелерге сҥйенеді. Жетекші белгілі бір оқытушыны ҿткен 
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жылдағы жҧмысын тексереді, ҿзін-ҿзі бағалауымен таныса отырып, 

оқытушыларды саралайды жҽне сандық бағасын береді. 

2. Оқытушы қызметінің әрбір түрін бағалау. 5 балдық шкала бойынша 

оқытушының ҽр саладағы (оқыту, зерттеу, қоғамдық жҧмыс) жҧмысын орындау 

деңгейі жеке бағаланды, нақты бір оқытушының рейтингі кҿрсеткіштердің 

орташа мҽнін алу арқылы жҥзеге асырылады. 

3. Бөлім алдындағы міндеттердің маңыздылығына немесе әр компонентке 

пропорционалды түрде жұмсалған күш-жігердің қызметін саралы бағалау. 

Оқытушылардың жҧмысының нақты саладағы жҧмыс кҿлемін есепке алады. 

Бағалау белгіленген ҽр саланың қызметінің толық жҧмыс жҥктемесінің 

пайызын ескереді. 

4. Ұпайлар (балл) жүйесін қолданатын бағалау. Белгілі бір ҽрқайсынына 

берілетін ҧпайлар ҽрбір қызмет саласында негізгі компоненттер тізімінен 

тҧратын жҥйе. 

5. Студенттерге сауалнама жүргізу. Оқытушылар қызметін бағалауда 

бҧл ҽдіс ең кҿп таралған. Американдық зерттеушілер пікірінше, жоғары оқу 

орындарының қоғамға есеп беру дҽрежесін арттыруда, сонымен қатар олардың 

бірқатары жоғары білім алу тҧтынушыларына бағытталған сауалнама 

оқытушылардың жҧмысын бағалауда бірде-бір таптырмас қҧрал. [1, 7-15б.] 

Қорытындылай келе, АҚШ университеттерінде оқытушылар қызметінің 

сапасын бағалау ҽдістемесі студенттер, жетекшілер, тҽжірибелі ҽріптестерде 

қалыптасқан оқытушы туралы тҥсінік маңыздылығы ескере отырып, белгілі бір 

оқытушы жҧмысын бағалауға мҥмкіндік береді. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Григораш О.В. Современные технологии оценки эффективности работы 
кафедры технического вуза. – М., 2018 

2. Daley G, Kim L. A teacher evaluation system that works – М., 2010 

 

Ғылыми жетекші – ф-м.ғ.к., доцент Ерекешева М.М. 

 
 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ: БҤГІН ЖӘНЕ ЕРТЕҢ 

 

Баекешова Г.С. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Аннотация. Мақала ҿзекті мҽселеге – АКТ нысандарының бірі – 

қашықтықтан оқытуды пайдалану перспективаларына арналған. Автор 

қашықтықтан оқытуды қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктерін 

салыстырады. 

Кілт сӛздер: білім берудің ақпараттық технологиялары, қашықтықтан 
оқыту, мультимедиа. 
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Бірнеше онжылдықтар бҧрын біз интернеттің білім беруде қаншалықты 

кең қолданылатынын жҽне оның кҿптеген адамдар ҥшін қандай перспективалар 

ашатынын елестете алмадық. Қазіргі уақытта онлайн оқыту ҿте танымал болды. 

Қашықтықтан оқыту ҽлемнің кҿптеген оқу орындарында бар. Мҧндай ресурс 

қызметкерлері қашықтықтан оқытуды ҧйымдастырып, білікті мҧғалімдерді 

дайындайды. Сондай-ақ студенттер жаһандық желіге қосылған компьютерді 

пайдалана отырып, қашықтан дҽрістерге қатысу мҥмкіндігіне ие болады. 

Қашықтықтан оқытудың пайда болуымен білім шынымен де қолжетімді болды. 

Қашықтықтан оқыту (ағылшын тілінің distance, қашықтық деген сҿзінен 

шыққан) – оқушының оқытушымен интернет арқылы қарым-қатынасы. Ҽрбір 

студент жеке таңдалған бағдарлама бойынша жҽне ҿз қарқынымен оқиды. Кез 

келген қашықтықтан оқыту дайын бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде 

қҧрылады. 

Білім беру нысандарын талдау қашықтан оқыту (ҚБ) да оқу ҥдерісінде 

компьютерлік жҽне телекоммуникациялық технологияларға негізделген 

оқытудың дҽстҥрлі жҽне нақты ҽдістері, қҧралдары мен формалары 

қолданылатын білім беру нысаны екенін кҿрсетеді. DL-дегі оқу процесінің 

негізі - студенттің мақсатты жҽне бақыланатын қарқынды ҿзіндік жҧмысы, ол 

жеке кесте бойынша ҿзіне ыңғайлы жерде оқи алады, арнайы оқу 

қҧралдарының жиынтығы жҽне келісілген байланыс мҥмкіндігі бар. оқытушыға 

жҽне басқа студенттерге телефон, факс, электронды жҽне тҧрақты пошта 

арқылы, сондай-ақ бетпе-бет. 

Қашықтықтан оқытудың отандық жҽне шетелдік теориясы мен 

тҽжірибесін талдау қашықтан оқытуға тҽн ерекшеліктерді атап ҿтуге мҥмкіндік 

берді. Олардың ішінде: 

1. «Икемділік». Студенттер ыңғайлы уақытта, ыңғайлы жерде жҽне 

қолайлы қарқынмен оқиды. Пҽннің курсын меңгеру жҽне таңдаған пҽндер 

бойынша қажетті білім алу ҥшін ҽркім ҿзіне қаншалықты қажет болса, сонша 

оқи алады. 

2. «Модульдік». DL бағдарламалары модульдік принципке негізделген. Біз 

игеретін ҽрбір жеке пҽн (оқу курсы) белгілі бір пҽндік саланың мазмҧны 

бойынша адекватты. Бҧл жеке немесе топтық қажеттіліктерді 

қанағаттандыратын оқу жоспарын қалыптастыру ҥшін тҽуелсіз оқу 

курстарының жиынтығына мҥмкіндік береді. 

3. «Параллализм». Оқыту негізгі кҽсіптік қызметті оқумен, яғни «жҧмыс 

орнында» біріктіру кезінде жҥзеге асырылуы мҥмкін. 

4. «Ҧзақ қашықтық». Студенттің орналасқан жерінен оқу орнына дейінгі 
қашықтық (жоғары сапалы байланыс жағдайында) оқу ҥдерісінің тиімді ҿтуіне 

кедергі болып табылмайды. 

5. «Асинхронды». Бҧл оқу процесінде оқытушы мен білім алушының 

барлығына ыңғайлы кесте бойынша жҧмыс істейтінін меңзейді. 

6. «Қамту». Бҧл мҥмкіндікті кейде «массалық» деп те атайды. Оқушылар 
саны маңызды параметр емес. 

7. «Пайдалылық». Бҧл қасиет ҚО-дың экономикалық тиімділігін білдіреді. 
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8. «Мҧғалім». Бҧл мҧғалімнің жаңа рҿлі мен функциялары туралы мҽселе. 

9. «Студент». Оқушыға қойылатын талаптар дҽстҥрлі талаптардан 

айтарлықтай ерекшеленеді. 

10. «ҦАТ» (жаңа ақпараттық технологиялар). LMS-те ақпараттық 

технологиялардың барлық тҥрлері қолданылады, бірақ негізінен жаңа 

ақпараттық технологиялар, оның қҧралдары компьютерлер, компьютерлік 

желілер, мультимедиялық жҥйелер жҽне т.б. 

11. «Ҽлеуметтік». Қашықтықтан оқыту ҽлеуметтік шиеленісті белгілі бір 

деңгейде жеңілдетеді, тҧрғылықты жері мен материалдық жағдайына 

қарамастан білім алуға тең мҥмкіндік береді. 

12. «Халықаралық». DL білім беру қызметтерін экспорттауға жҽне 

импорттауға ыңғайлы мҥмкіндік береді. 

Аталған ерекшеліктер сонымен қатар қашықтан оқытудың басқа білім беру 

нысандарынан артықшылығын анықтайды, бірақ сонымен бірге мҧғалімге де, 

студентке де белгілі бір нақты талаптар қоя отырып, ешбір жағдайда екеуінің де 

еңбек шығындарын жеңілдетпейді, кейде кҿбейтеді. 

Сіз қашықтан оқытудың келесі классификациясын елестете аласыз: 

Қашықтан оқу 

|--- Кері байланыспен 

| |—Бейнеконференция арқылы дҽрістер 

| |—Спутниктік байланыстар бойынша лекциялар 

|--- Кері байланыссыз 

|—Веб курстары, веб-оқулықтар, веб кітапханалар 

|—Телевизиялық білім беру бағдарламалары 

|—Оқу радиобағдарламалары 

|— CD-ROM дискідегі дҽрістер 

| |—Сызықтық қҧрылымымен 

| |—Сызықты емес қҧрылымы бар гипермҽтін 

|— Иілгіш дискілердегі лекциялар мен оқулықтар 

| |—Сызықтық қҧрылымымен 

| |—Гипермҽтін 

|—Электрондық материалдар 

| |—Компьютерлік білім беру орталары 

| |— Мҽліметтер қоры 

| |—Білім банктері 

| |—Электрондық оқулықтар 

| |—Цифрлық кітапханалар 

|—Аудио жҽне бейне ҿндірісі 

| |—Оқу курстары бар аудио жҽне бейне кассеталар 

|—Оқулық теледидар курстары 

|—Оқу радиохабарлары 

Қашықтықтан оқыту заманауи білім беру мен ҿзін-ҿзі тҽрбиелеудің 

ыңғайлы форматы болып табылады. Бҧл бізге ҽрқашан ҥйренуге мҥмкіндік 

береді: студент ретінде, мҧғалім ретінде, қызметкер ретінде, кҿшбасшы ретінде. 
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Біздің міндетіміз – инновациялық тҽсілдер мен технологиялармен бірге 

жетілдіру жҽне дамыту. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe- 

obobshchenie/library/2020/04/24/distantsionnoe-obuchenie-segodnya-i 

2. Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения. М.: РАО, 

1999. 120 с. http://www.e- 

biblio.ru/book/bib/Online/book/didakt_osnovy_dist_obucheniya.pdf 

3. Портал электронного дистанционного обучения. https://ecvdo.ru/states/portal- 

distancionnogo-obucheniya 

4. Достоинства и недостатки дистанционного обучения // Образование: путь к 

успеху. – Уфа, 2010. 
 

Ғылыми жетекші - PhD доктор Шаңғытбаева Г.А. 

 
 

GEOGEBRA БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МҤМКІНДІКТЕРІ 

 

Базарбаев С.Қ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазір қолданыста жҥрген математикаға қатысты қосымшалар жиі 

кездеседі. Осындай бағдарламалардың бірі – Geogebra. 

Geogebra – геометрия мен алгебраны байланыстыратын компьютерлік 

интерактивті бағдарлама. Бҧл бағдарлама қазіргі таңда ҽлем бойынша ең кҿп 

таралған математикалық қосымша ретінде танылып, 150-ден астам елде 

қолданылып жатыр. Сондай-ақ бҧл бағдарлама елуге жуық тілге аударылған. 

Авторы – австриялық математик, PhD докторы Маркус Хохенвартер, бҧл 

бағдарлама тҿңірегіндегі жҧмысын 2001 жылы бастаған еді. 2009 бҧл 

бағдарлама арнайы байқаудың жеңімпазы атанды. 

Бағдарлама тегін болғандықтан оны кез-келген компьютерге орнатып 

алуға, қолдануға болады. Осы бағдарлама кҿмегімен проектормен 

жабдықталған кабинетте математиканы, ҽсіресе геометрияны кҿрнекі, қызықты 

етіп тҥсіндіру мҥмкіндігі бар. Білім алушылар бағдарлама мҥмкіндігін ҿз 

кҿздерімен кҿре алады. Ҽсіресе жаңа тақырыпты тҥсінду барысында бҧл 

бағдарлама тиімді болып келеді. Сонымен қатар, формулалар кҿмегімен 

шешілген математикалық есептерді кҿрнекі тҥрде графиктерін салу арқылы 

тексеруге болады. Бҧл ҽдіс оқушыларға ерекше қызықты жҽне формулаларды 

нақты тҥсініп, есте сақтауға мҥмкіндік береді. 

Geogebra алгебра, геометрия салаларына қатысты элементтерді (мысалы: 

нҥктелер, векторлар, тҥзулер, кҿпбҧрыштар жҽне функциялардың графиктері) 

интербелсенді, орындарын ауыстыра алу мҥікіндігі болатындай етіп кҿрнекі 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/Online/book/didakt_osnovy_dist_obucheniya.pdf
http://www.e-biblio.ru/book/bib/Online/book/didakt_osnovy_dist_obucheniya.pdf
https://ecvdo.ru/states/portal-distancionnogo-obucheniya
https://ecvdo.ru/states/portal-distancionnogo-obucheniya
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тҥрде кҿрсетеді. Сондай-ақ, Geogebra бағдарламасы функциялардың туындысы 

мен интегралдарын есептеп табуға да қолданылады. 

Тиімділігі: 

1. Тегін бағдарлама; 

2. Кез келген компьютерге орнатып, қолдануға болады; 

3. Білім алушылар бағдарлама мҥмкіндігін ҿз кҿздерімен кҿре алады; 

4. Формулалар арқылы шешілген кҿптеген математикалық есептерді 

графиктер салу арқылы тексеруге мҥмкіндік береді; 

5. «Жансыз» фигуралар мен графиктердің қозғалуына, яғни олардың 

интербелсенді болуына жағдай жасайды; 

6. Фигураларға анимация жасауға болады. Білім алушының компьютерлік 

сауаттылығын арттырады. 

7. Бағдарламаның берілген функция арқылы график салу, тҥбірлер табу, 

экстремумдар мен интегралдарды анықтау, т.б. жҧмыстар орындау 

мҥмкіндігі зор; 

8. Бағдарламаның кҿмегімен математика сабағында кҿрнекі материалдар мен 

интерактивті сызбалар қҧруы ыңғайлы. 

Geogebra бағдарламасын қалай жҥктейді? 

1. Google іздеу жҥйесіне: ―Geogebra скачать‖ деп жазамыз. 

 

2. GeoGebra для Windows – Скачать бесплатно с Uptodown қосымша бетке 

басамыз. 

 

3. “Скачать” батырмасын басамыз. Көлемі: 94.29 MB . 
 Төменде қанша MB жүктелгені көрсетіліп тұрады: 

Жҥктелгеннен кейін келесі терезе ашылады: 
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Бағдарламаның қҧрамы: 
1. GeoGebra терезесі. A суреті деген 

жерде GeoGebra терезесі кҿрсетілген. Сол 

жақ қапталдағы терезе алгебралық терезе 

болып табылады. Мҧнда салынған 

бейнелердің алгебралық  қалай 

жазылатындығы кҿрсетіледі. Бейнелеу 

алаңында  ҿзіміздің 

конструкцияларымызды қҧра аламыз. 

Біз кҿрініс мҽзірі арқылы 
координаталар жазықтығын, алгебралық терезені, алгебралық енгізу алаңын 

жҽне бейнелеу терезесін ҿзгерте аламыз. 

2. Қҧралдар тақтасындағы 

қҧралдар. Қҧралдар тақтасында 

нҥкте, тҥзу, жҽне т.б. 

фигураларды салу ҥшін қҧралдар 

орналастырылған. Мына суретте 

Geogebra бағдарламасының 

қҧралдар тақтасы кҿрсетілген. 

Суретте Қозғау қҧралы кҿк тҥспен қоршалып белгіленген. Яғни, Қозғау 

қҧралы белсенді дегенді білдіреді. Қолданыста болған қҧралдың атауы оң жақта 

кҿрсетілген. Таңдалған қҧрал қаншалықты уақыт қолданыста болса, соншама 

уақыт қҧралдың қызметі сақталып тҧрады. Оған қайыра басудың қажеті жоқ. 

Ҽр қҧралдың суретінің бҧрышында кішкене тҿңкерілген ҥшбҧрыш белгісі бар. 

Егер басқа қҧралдарды таңдағыңыз келсе, сол ҥшбҧрышқа басасыз. Тҿмендегі 

суретте Тҥзу қҧралын басқанда қосымша қандай қҧралдар алуға болатынын 

кҿре аласыз. 
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Қолданылған әдебиеттер: 
1. Judith Hohenwarter, Markus Hohenwarter «Введение в Geogebra», Версии 4.2, 
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Geogebra», Архангельск «Кира», 2011. 
 

Ғылыми жетекші - ф.-м.ғ.к., қауымд. профессор Иманчиев А.Е. 

 
 

КНИГА, НО КОТОРАЯ ИГРА:ЧТО ТАКОЕ “ВИЗУАЛЬНАЯ 

НОВЕЛЛА” И КАК ЕГО РАЗРАБОТАТЬ? 

 

Бакытжанулы А. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 
 

В статье описывается то чтобы объяснить и расширить знания о 

визуальных новеллах как жанр игры и альтернативным источником новых 

знании   и т.д. Разработка визуальной новеллы довольно трудоѐмкое занятие, 

так как требуют не столь написать сюжет для данной новеллы, но и постараться 

в графической части и в технической. 

Вы когда последний раз читали обычную или графическую литературу? 

Только не врите, что неделю назад или месяц назад. Врать кому-то, это 

нехорошо, а себе вдвойне. Порой сложно самому сесть за книгу и читать, 

анализировать и в конце - концов проникнуться в эту данную литературу. 

Визуальные новеллы, как хорошая альтернатива могут убрать не столь скукоту 

но и вызвать интерес тем что она может быть очень разной. И при том 

множественные новеллы многолинейные и имеют несколько концовок, 

сюжетных твистов и т.д. 

Создавая визуальную новеллу, ты словно пишешь книгу и не только. 

Сложно подобрать нужные спрайты, фоны и звуки, особенно если в команде 

отсутствует художник и звукорежиссер. Если вы сами по себе хорошо можете 

писать сценарную часть игры то вы можете сами разработать игру. 
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После прочитанных новелл, мне стало очень интересно и я задался 

вопросом «а как же они создаются?». Как же разрабатывается визуальная 

новелла?. Тогда когда я только играл и читал, не знал даже основ но сейчас я с 

уверенностью могу вам рассказать и объяснить разработку визуальной новеллы 

от начала до релиза. 

Чтобы разработать любую программу требуется нужные знания и 

инструментарий[1]. Я решил что буду писать визуальную новеллу на языке 

программировании «Python»[4] так как на нѐм написан специальный движок 

для визуальных новелл под названием «Ren’Py»[3]. Этот движок удобен тем 

что в создании нового проекта, он заранее генерирует все файлы и папки, и вам 

остаѐтся лишь поместить в папки сами файлы для визуальной новеллы (фоны, 

спрайты, музыку и т.д.). 

В самом движке Ren’Py уже всѐ заранее заготовлено и написано в коде 

самого движка. Пусть и в движке надо будет писать на Python, но оно имеет 

больше своеобразный синтаксис кода. Если создать новый проект, то 

сгенерируются 4 файла со следующими названиями: script.rpy (главный файл 

игры), gui.rpy (файл GUI), options.rpy (файл настроек), screens.rpy (файл сцен). 

Весь код самой игры, то есть сюжет пишется в главном файлы под названием 

script.rpy. И в метке start (label start:) начинается сама игра и идѐт после него а 

чтобы выйти в главное меню (закончить новеллу), пишем return. Если написать 

в первую метку старт следующее: 

screen bg classroom 

show kumiko happy 

k “Привет!” 

return 
То тут на экран выйдет сперва задний фон класса, после этого выйдет 

радостная Кумико а точнее еѐ спрайт, и откроется диалоговое окно в котором 

она скажет «Привет!». 

Но стоп! Мы же не знаем что это Кумико ли вообще сказала. Да, пока Ren’Py 

не знает кто это вообще сказал, и надо это до метки старт прописать в виде 

переменной следующее: 

define k = Character(“Кумико”, color = “#FF0000”) 

Как видите, мы объявили переменную или же те кто пишут на системных 

языках скажут константу, в любом случае и то, и то правильно. Главное то что 

в этой переменной мы объявили что k (название переменной) равняется то есть 

присваиваем ему значение ―Кумико‖ в типе данных String и задаѐм параметр 

color (цвет) в HEX кодировке. И надо помнить что Python чувствителен к 

отступам и к регистрам. 

В каждой визуальной новеллы есть разветвления сюжетной линий, а они 

же выборки (или заготовленные сценарные ветки). Выбирая одну, вы 

отказываетесь от другой, и так по ходу выборов главного персонажа (игрока), 

сюжет развивается, и в конце самой игры вы попадѐте в ту концовку, к которой 

вы сами в итоге добрались. В разных новеллах попадания в концовки 

реализованы по-разному. В одних надо выбрать определѐнные действия, а в 
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других надо набрать положительные баллы (общение с персонажем в игре), или 

даже бывают концовки, которые открываются только тогда когда вы открыли 

все предыдущие доступные концовки (секретные концовки). 

На практике это выглядит вот так: 

menu: 

“Куда ты идѐшь, Кумико?” 

“Мне надо на станцию Синдзюку, там меня ждѐт мой брат”: 

jump shindzuku 

“Я сегодня очень устала, пойду сразу домой”: 

jump home 

Как мы видим, блок menu даѐт нам сделать выборку, и тут сложного ничего 

нет. После того как открыли блок menu, то в следующей строке, не забываем 

делать отступ и в кавычках пишем вопрос (необязательно, зависит от сценарии 

игры). После этого оставляем пустую строку и опять же пишем в кавычках но 

уже это первая выборка и после того как написали, оставляем двоеточие и 

пишем в следующей строке с отступом jump и ваша метка (например: label 

vibor1). 

Сложность разработки новеллы больше во внедрениях новых плагинов и 

сцен, так как ваша игра которая была написана до этого и не предполагала 

будущего добавления нововведений быть готова. Да, в этом случае можно 

переписать весь код игры и даже изменить сцены, но это по времени очень 

затратно[2]. 

Визуальные новеллы как жанр развился настолько что без него 

сегодняшнюю игровую индустрию не представить. Этому жанру игр уделяют 

особое внимание. Цель статьи не столь объяснение что такое «Визуальная 

новелла» но и привлечение читателя на этот жанр. Python хоть и 

высокоуровневый язык программирования но писать на нѐм легче чем любой 

другой язык, это уже все знают. В придачу есть движок Ren’Py который даст 

вам прекрасную возможность разработать вашу визуальную новеллу мечты. 

Для вас я очень советую начать с изучения языка Python и после того как 

поняли базы, вы можете приступать потихоньку писать свою новеллу, главное 

не пугаться сложных вещей ибо все сложные вещи состоят из нескольких 

лѐгких вещей. 
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ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ 

 

Бақыткереева Д.Ғ., Абишов Н.Н., Батырбекова А.Х., 

Елеусізова М.Б., Тҧраш Ж.Р., Утеуова М.Т. 
Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Қазіргі уақытта ҽлемдік ақпараттық-білім беру кеңістігіне енуге 

бағытталған жаңа білім беру жҥйесі қалыптасуда. Білім беру мазмҧны 

қоғамның экономикалық жҽне ҽлеуметтік прогресінің факторларының бірі 

болып табылады жҽне жеке тҧлғаның ҿзін-ҿзі анықтауын қамтамасыз етуге, 

оның ҿзін-ҿзі жҥзеге асыруына жағдай жасауға бағытталуы керек. Демек, 

қазіргі мектептің негізгі міндеттерінің бірі – тҥлектің кҥрделі білім жҥйесін 

сапалы меңгеруін ғана емес, оны дамытуды қамтамасыз ететін оңтайлы оқыту 

жағдайларын жасау. 

Білім беруді кешенді ақпараттандыру жағдайында тек ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялармен (АКТ) қамтамасыз ету ғана емес, 

сонымен қатар толыққанды цифрлық білім беру ресурстарының (ЦБР) болуы 

маңызды. 

Заманауи оқу процесін электронды оқу материалдарымен сапалы 

қамтамасыз етусіз елестету қиын. Соңғы уақытта олардық қҧрамы электронды 

оқу қҧралдары, компьютерлік модельдеу қҧралдары, интернет сайттары, 

тренажерлар, оқу бағдарламалары жҽне басқа да білім беру ресурстары сияқты 

жаңа педагогикалық бағдарламалық қҧралдармен толықты. 

Оқу ақпаратын цифрлық тҥрде берудің арқасында оқушыға кешенді ҽсер 

ету жҥзеге асады, оқушының оқуға деген қызығушылығы артады, оның білім 

шеңбері кеңейеді, білім сапасы артады, мҧғалім мен оқушы арасындағы кері 

байланыс орнайды. 

Қазіргі білім берудің проблемаларының бірі білім беру мекемелерінің 

айтарлықтай бҿлігінің инновациялық даму процестеріне, сондай-ақ қоғамның 

ақпараттық кеңістігіне тартылмауы жҽне заманауи білім беру 

технологияларының жеткіліксіз пайдаланылуы жҽне т.б. 

АКТ-ны белсенді тҥрде қолданатын мҧғалімдермен қатар ақпараттық 

ресурстар мен технологияларды, оларды педагогикалық қызметтің тиімділігін 

арттыру ҥшін пайдалану мҥмкіндіктерін жан-жақты қолданған жҿн. Білім 

алушылар арасында бҧл қҧзыреттілікті қалыптастыру ҥшін оқытушының ҿзі 

ақпараттық-коммуникациялық қҧзыреттілікке ие болуы, сандық білім беру 

ресурстарының ҽртҥрлі тҥрлерін қолдануы, сандық білім беру ресурстарын 

ҽртҥрлі педагогикалық міндеттерді шешу ҥшін пайдалана білгені жҿн. 

Аталған мҽселелерді шешу ҥшін зерттеу жҥргізілді, оның мақсаты 

цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, білім сапасын арттыру 

болды. 

Цифрлық білім беру ресурсы (ЦБР) білім беру мақсаттарына арналған 

жҽне цифрлық, электронды, «компьютерлік» нысанда ҧсынылған мағыналы 

нысанның бір тҥрі болып табылады. 
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Оқытуда ЦБР пайдалану оның тиімділігін арттырумен бірге сабақтың 

мҥмкіндіктерін кеңейтуге мҥмкіндік береді. Цифрлық форматта ҧсынылған оқу 

материалдары оларды сабақтың ҽртҥрлі кезеңдерінде қиындықсыз пайдалануға 

жҽне сабақтың міндеттерін шешуге мҥмкіндік береді: 

Білімді жаңарту кезеңі – электронды тесттер, электронды конструкторлар; 

Жаңа материалды тҥсіндіру кезеңі – электронды оқулықтар, 

энциклопедиялар, анықтамалықтар, мультимедиялық презентациялар, оқу 

бейнероликтері; электронды тесттер, электронды тренажерлар, оқу орталары, 

мультимедиялық презентациялар [1]. 

ЦБР білім беру ақпаратын белгілі бір бҿліктерде жеткізуге, кҿз жҽне 

ҿлшем ретінде ҽрекет етуге кҿмектеседі, сонымен қатар студенттердің 

танымдық қызығушылықтарын ынталандырады, оқу нҽтижелерін жедел 

бақылауға жҽне ҿзін-ҿзі бақылауға мҥмкіндік береді. 

ЦБР мақсаты – ақпараттық қоғамда оқушылардың ақыл-ой қабілеттерін 

нығайту жҽне білім беру жҥйесінің барлық деңгейінде білім сапасын арттыру. 

Педагогика саласындағы атақты ғалым Л.Л. Босова берген анықтамасы 

былай деп тҧжырымдайды:-«ЦБР – оқу процесін ҧйымдастыруға қажетті жҽне 

цифрлық тҥрде ҧсынылған ресурстар, атап айтқанда: фотосуреттер, 

бейнеклиптер, статикалық жҽне динамикалық модельдер, рҿлдік ойындар, 

виртуалды шындық жҽне интерактивті модельдеу объектілері, картографиялық 

материалдар, дыбыс жазбалары, белгілі бір оқулықтың мазмҧнына сҽйкес 

таңдалған, сабақты жоспарлауға бекітілген жҽне қажетті ҽдістемелік 

ҧсыныстармен қамтамасыз етілген символдық объектілер мен графика, мҽтіндік 

қҧжаттар жҽне басқа оқу материалдары. Бҧл анықтама қазіргі уақытта ең дҽл 

берілген анықтама болып отыр. 

Сабақтың ҽртҥрлі кезеңдерінде ЦБР қолданудың кейбір мысалдарын 

қарастырайық. Білімді жаңарту кезеңіндегі ЦБР электронды тесттерді тиімді 

пайдалануда кеңінен қолдануда. Тесттерді қолдану информатика сабағында 

оқушылардың қалыптасқан білім, білік, дағдыларының сҽйкестік деңгейін 

бағалауға мҥмкіндік береді жҽне мҧғалімге оқу-тҽрбие процесін тҥзетуге 

мҥмкіндік береді. Бірнеше тҥрлі сынақ тҥрлері бар: 

- бір таңдаулы тесттер; 

- бірнеше таңдау тестілері; 

- жауаптар қатарындағы артық сҿзді жоюға арналған тесттер; 

- бір мҽнді жауабы бар тесттер (иҽ/жоқ); 

- ашық тесттер; 

- сҽйкестік сынақтары; 

- жауап нҧсқаларын ретімен орналастыруға арналған тесттер [2]. 

Осылайша заманауи білім беру ҥдерісіне жаңа ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларды енгізу студенттерді жақсы оқытуға 

кҿмектеседі. Сондықтан мҧғалімнің ЦБР -ды ҿзі қҧра білуі маңызды. 

Олай болса, оқу процесінде АКТ-ны қолдану мҧғалімнің негізгі 

қҧзыреттіліктерін дамытуға жҽне оның ақпараттық мҽдениетін қалыптастыруға 

ықпал етеді. 
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Бірақ АКТ тиімді пайдалану келесі шарттар орындалғанда ғана мҥмкін 

болады: оқу кабинеттерінің жеткілікті жабдықталуы; мҧғалімнің ақпараттық 

мҽдениетін арттыру ҥшін жағдай жасау; оқытудың ақпараттық ортасын дамыту. 

Қорытындылай келе, біздің ойымызша, электрондық білім беру 

ресурстарын толық енгізу, оларды оқу ҥдерісінде қолдану, дҽстҥрлі оқыту 

ҽдістерін ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жаңа ҽдістермен 

ҥйлесімді тҥрде толықтырады, студенттің мҥмкіндіктерін кеңейтеді, студенттің 

ҿз бетінше оқуы мен мҧғалімнің іс-ҽрекетіндегі шығармашылық компоненттің 

ҿсуін қамтамасыз етеді. 
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Жоғары оқу орнында оқу процесін сапалы ҧйымдастырудың маңызды 

мҽселелерінің бірі электрондық автоматтандырылған оқу кестесін қҧру болып 

табылады. Оқытушылар жҧмысының тиімділігі, студенттердің оқу материалын 

игеруі, материалдық ресурстарды ҧтымды пайдалану кесте қаншалықты жақсы 

жасалғанына байланысты. Оқу процесін ҧйымдастыру жоғары оқу орны 

қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Жҥйелі тҥрде 

жҥргізіліп жатқан оқу процесі кҿбінесе оқу сабақтарының кестесімен 

анықталады. 

Кестенің бағдарламалық жасақтамасын ҽзірлеу міндетін бірнеше ішкі 

тапсырмаларға бҿлуге болады, олардың ҽрқайсысы ҽртҥрлі ҽдістер мен 

ҽдістерді қолдана отырып бҿлек шешілуі мҥмкін [1]. 

Сабақ кестесін қҧру - мамандықтар бойынша оқу жоспарларын, 

пайдаланылатын аудиториялардың, мамандандырылған аудиториялардың 

тізімін, мамандықтар бойынша студенттік топтардың тізімін, оқытылатын 

пҽндер тізімін, пҽндер бойынша оқытушылардың тізімін жҽне т.б. ескеретін 

кҥрделі процесс. Осыған байланысты кесте қҧруды автоматтандыру мҽселесі 

болып табылады. Екінші жағынан, университетте автоматтандырылған 

http://ru.scribd.com/doc/84445908
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ақпараттық жҥйелерді қолдану кеңінен қолданылады. Бҧл жеке алынған 

автоматтандырылған жҧмыс орындары, факультеттердің ақпараттық жҥйелері, 

бҥкіл ЖОО-ның ақпараттық жҥйелері [2]. Ҿкінішке орай, осы уақытқа дейін 

оқу сабақтарының кестесін жасау іс жҥзінде ішінара толық шешілмеген мҽселе 

болып қала береді. 

«ЖОО сабақ кестесі» автоматтандыру жҥйесі келесідегідей қадамдардан 

тҧрады: Сабақ кестесі экранында бірінші титулдық парақ ашылады. Титулдық 

парақтан кейін кестелер бҿлімін таңдаймыз. Баптаулар бҿлімінде қажетті 

оқытушыны қосуға/ҿшіруге арналған тереземіз 1 - суретте кҿрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет - 1. Оқытушыны қосуға/ҿшіруге арналған терезесі 

Баптаулар бҿлімінде пҽндерді қосуға/ҿшіруге арналған терезесі 2 - суретте 

кҿрсетілген. 

 

Сурет - 2. Пҽндерді қосу/ҿшіру терезесі 

 

Математикалық тҧжырымы дискретті оңтайландыру міндеті ретінде 

ҧсынылуы мҥмкін, оның ішінде аудиториялық қорды барынша пайдалану, 

оқытушының кҥніне ең аз жҽне ең кҿп сабақ санын сақтау жҽне тағы басқалар. 

Бҧл жҧмыста кесте қандай да бір жолмен, мҥмкін эвристикалық ҽдістерді 

қолдана отырып немесе белгілі алгоритмдерді қолдану. Сабақ кестесін қҧру 3- 

суретте кҿрсетілген. 
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Сурет - 3. Сабақ кестесін қҧру 

 

Қорытындылай келе, атқарылған жҧмыс нҽтижесінде университеттің оқу 

процесіне енгізу мақсатында оқу орнының сабақ кестесінің 

автоматтандырылған жҥйесі ҽзірленді. Бҧл жҥйеде бағдарламада жҧмысты оңай 

игеруге мҥмкіндік беретін ыңғайлы пайдаланушы интерфейсі бар. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Кельтон В., Лоу А. Модельдеу. Классика CS. – 3-е басп. – СПб.: Питер; К.: 
Баспа тобы BHV, 2004. 

2. Танаев, В. С., Теория расписаний. Многостадийные системы. Текст. / В. 

С. Танаев, Ю. Н. Сотсков, В. А. Струсевич. М.: Наука, 2002. 328 б. 

 

Ғылыми жетекшісі- магистр, Рысдаулетова А.А. 

 
 

ӘЛ – ФАРАБИДІҢ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК 

ҚАҒИДАСЫ ЖӘНЕ ОНЫ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕКТЕПТЕРДЕ 

ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ КЕЙБІР ҦСЫНЫСТАР 

 

Бекмҧхамбетова Н.Ғ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

«Евклидтің бірінші жҽне бесінші кітаптарының кіріспелеріндегі 

қиындықтарға толықтауыш тҥсініктемелер еңбегінде Ҽл – Фараби Евклидтің 

бірінші кітабындағы 1) нҥкте, 2) сызық, 3) сызықтың шеттері, 4) тҥзу, 5) бет, 6) 

беттің шеттері, 7) жазықтық ҧғымдарының анықтамаларына жҽне бесінші 

кітабындағы а) сызық, б) бет жҽне в) дененің ҿлшемдері бойынша салыстыруға 

қосымша тҥсініктемелер берген. 

Евклидтің бірінші кітабындағы кіріспеге байланысты Ҽл – Фараби 1) – 7) 

ҧғымдарды денеге байланысты келтіруге болатындығына кҿңіл бҿлді. Бҧл 

ҧғымдарды денелермен бірге сезілетін жҽне ыммен қабылданатын деп екіге 

бҿлуге болатынын келтіреді. Сезілетін ҧғымдарды анықтау бағытында заттың 

физикалық мҽніне тоқталды. Оларды адам ҿзінің бес сезімі ( кҿру, есту, иіскеу, 
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дҽмін алу жҽне терісімен сипап – ҧстау) арқылы, физикалық қасиеті негізінде 

ажырататын заттарды ол сезілетін заттар қатарына жатқызады, ал басқа бар 

заттарды оймен қабылданатын заттар қҧрамына енгізеді. Осылайша денелерді 

сезілетін жҽне оймен қабылданатын денелерге бҿліп, олар туралы физиктер мен 

математиктердің кҿзқарастарын баяндайды. Ҧстаз осындай заттар туралы 

философиялық ойларды келтіре отырып, заттарды сезіммен қабылдаудан 

санамен қабылдауға болатындығына тоқталған [1, 238б.]. Осы қабылдау 

тҽртібіне сҽйкес 1) алдымен денені, 2) одан кейін, бетті, 3) сосын,сызықты, 4) 

аяғында, нҥктені тҥсіндіру ҧғымы ҥшін ең ҧтымды жол екенін негіздейді. Ал, 

саналық таным ҥшін нҥкте, сызық, бет, дене тҽртібі қолайлы екендігін 

дҽлелдейді. 

Енді оқушы жағдайына келсек, Ҧлы Ҧстаз оның сезімдік қабылдауы 

жоғары екендігіне кҿңіл аударды. Демек, оқытуды сезімдік денеден бастап, 

бетке кҿшіп, оны сызықпен жалғастырып, соңында нҥктеге тоқталып, анализ 

бағытында ҧсынады. Артынан ой – саналық танымға сҽйкес, керісінше, 

синтездік тҽртіппен ҧғындыруға болатындығын қорытады. 

Осы ойларға сҽйкес, ғылыми жетекшіммен ақылдаса отырып, мен 

1°. Қазіргі заманауи мектепте бҧл ҧйымдардың Евклидтік тҽртіппен 

берілетінін ескере отырып, 1) - 7) ҧғымдарды ҿткеннен кейін, тақырыпты 

қорытындылау сағатын ҧйымдастырудағы, оны Фарабилік тҽртіпте ҧғындыру 

тҧрғысында жҥргізуді ҧсынамын. 

2°. Тақырыпқа шолуды Фараби еңбегінде келтірген тҽсілмен қысқа – нҧсқа 

жасауды кҿтеріп отырмын. 

3°. Мазмҧны 1°. жҽне 2°. ойлармен анықталған педагогикалық тҽсілді 

Фараби қағидасы деп атап еліміздің мектеп оқулығына «ф» – белгісімен № «ф» 

тҥрінде таңбаланған параграф енгізуді ҧсынамын. Бҧл ҧсыныс ҧлттық 

трактоттық тҽрбие негізінде беріліп отырғандығына кҿңіл аударамын. 

Фараби еңбегінде бҧл сандық пікірден бҿлек, басқа мазмҧнды 

толықтырулар келтіреді. Бҧл бағыттағы Фарабише оқыту тҽсілінен 

диссертациялық зерттеулерімді толық келтіретіндігімді айта келе, енді ғҧлама 

ҧстаздың Евклидтің бесінші кітабының кіріспесіне тҥсініктемелік 

толықтыруларына ауысайық [1. 251 – 255б] 

Фараби бҧл жерде де қҧнды сандық пікір келтіреді. Евклид ҿз еңбегінде 

ҥлес жҽне бҿлік ҧғымдарын ажыратпайды. Фараби бҧл ҧғымдарға екі тҥрлі 

мағына беру керектігі туралы ойды ҧсынады. Фарабише: тең бҿліктерден 

тҧратын бҥтінді ҿлшеуші бҿлік – ҥлес деп аталынады; ал тең емес бҿліктермен 

ҿлшенетін бҿлік – бҿлік деп аталынады. Қазіргі математика тілінде айтсақ, ҥлес 

бҿліктің жеке тҥрі, ол бҿліктер ҿзара тең болғанда қолданылады. Демек, ҥлес – 

бҥтіннің ҿлшем бірлігі бола алады жҽне бҥтіннің шамасы бҥтін санмен 

анықталады. Мҧндай жағдай болмаған кездегі бҥтіннің бҿліктерін, ҿлшемдік 

жағдайда, бҿліктер деп атауды жҿн санайды. 

Ҧстаз бҧл жерде де оқушыға бҥтінді оның бҿліктері арқылы ҿлшеп, 

бҥтіндердің қайсысы ҥлкен не кіші екендігін анықтап салыстыруды енгізудегі 

ҧтымды жолды ҧсынып отыр. Ҽрине, екі бҥтін денелер бірдей ҥлеспен 
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ҿлшенетін болса, оның қайсысы ҥлкен дене, қайсысы кіші дене екенін оңай 

айтуға болатындығынан шығып отыр. Сҿйтіп, ҥлес – еселі бҥтінге, ал бҿлік – 

бҥтінге сҽйкес екендігіне мҽн беріп отыр. 

Одан ҽрі ол фигураларды салыстыруда біртекті фигура ҧғымын енгізеді. 

Сызықтар біртекті, беттер – екінші біртекті, денелер – ҥшінші біртекті 

фигуралар санайды да, ҿлшемдік салыстырулар тек біртекті фигуралар 

арасында болатындығына кҿңіл бҿледі. 

Біртекті фигураларды қосу – алу, бірі арқылы бірін ҿлшемдік қатыста 

ҿрнектеу, ҿлшемдік қатыстардың рационалдық жҽне иррационалдық 

болатындығы туралы тҥйінді ойлар келтіреді. 

Ҽртҥрлі текті фигураларды ҿлшемдік жағынан салыстыруға болмайтыны 

жҿнінде де айтылған. Басқаша айтсақ, ҧзындық, аудандық жҽне кҿлемдік 

бірліктердің ҽртҥрлі мағынада екендігі келтіріледі. 

Дҥние жҽне оның ҿлшемдік қасиеті бір - бірінен ажыратылмайтын 

логикалық категориялар. Ҿзінің дҥниелік мҽнінен ажыратылған абстрактілі 

дҥние геометриялық фигураны береді. Фигура жҽне оның ҿлшемі – сан 

математикалық абстрактілер негізгі ҧғымдар. 

Ҽл – Фараби еңбегінің бҧл бҿлігіне сҽйкес, 4° заманауи орта мектепте 
1) фигураның бҿлігінің жеке тҥрі ретінде ҥлес ҧғымына мҽн бере оқытуды 

жҽне 2) фигуралардың біртектілігі ҧғымы арқылы сызық, бет жҽне дене 

ҧғымдарын ажырату қағидасын оқушыға ҧғындыру мҽселесін ҧсынамын. 

Осы қҧнды еңбекте Евкалидтің нҥктені «ештеңе бҿлінбейтін, бҿлігі жоқ» 

ҧғым ретіндегі анықтамасын Ҽл – Фараби оны «бҿлігі жоқ, бірақ орны бар» деп 

толықтырады. Бҧл тамаша толықтыру деп есептеймін жҽне оны мектепте ҽбден 

қолдануға болады. 

Бҧл мақала ҧлы ҧстаз Фараби мҧраларын мектеп кҽдесіне жарату туралы 

[2] жҽне [3] зерттеулерімізді толықтырып отыр. 

Сҿз соңында, анализ бастамаларында «шекке кҿшу» ҽдісімен берілген, 

оқушының ҧғынуына қиын мҽселелер баршылық екеніне жҽне оларды оқытуда 

Фарабидің жоғарыда келтірілген ҽдістемелік қағидасын қолдану арқылы 

біршама жеңілдетуге болатынына кҿңіл аударамын. 

Мақаланы дайындаудағы жетекшім профессор Ж.А. Сартабанов жҽне PhD- 

докторы Б.Ж. Омарованың ғылыми-ҽдістемелік кҿмектері ҥшін шексіз 

алғысымды білдіремін. 
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ТӘЖІРИБЕСІНЕ ШОЛУ 

 

Биржанова А.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «ерекше жағдайлар» 

деп ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдардың (балалардың) оларсыз 

жалпы білім беретін оқу жҽне білім беру бағдарламаларын меңгеруі мҥмкін 

болмайтын, арнайы оқу бағдарламаларын жҽне оқыту ҽдістерін, техникалық 

жҽне ҿзге де қҧралдарды, тыныс-тіршілігін, сондай-ақ медициналық, ҽлеуметтік 

жҽне ҿзге де кҿрсетілетін қызметтерді қамтитын жағдайларды кҿрсетеді. Дҽл 

осы ерекше жағдайлар ҥшін білім берудің бір тҥрі – инклюзивті білім беру. 

Инклюзивті білім беру (франц. «inclusif»-лат. «include»-қорытындылау, 

қосу) – ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке мҥмкіндіктерін ескере 

отырып, барлық білім алушылар ҥшін білімге тең қол жетімділікті қамтамасыз 

ету [1]. 

Қазақстан Республикасында инклюзивті білімді қажет ететін балалардың 

саны жылдан жылға артып келеді. ҚР БҒМ Инклюзивті жҽне арнайы білім беру 

басқармасының мҽліметі бойынша 2020 жылы мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

саны 93,9 мыңға жуықтаған. Бҧл қҧрамда балабақша тҽрбиеленушілері, мектеп 

оқушылары жҽне жоғары оқу орнында білім алатын студенттер бар. Білім 

алушыларға жетілдірілген деңгейдегі инклюзивті білім беруді дамыту ҥшін 

Европа мемлекеттерінің ішінде инклюзивті білім беру жҥйесін тиімді қолданып 

дамытқан Германия мемлекетінің тҽжірибесіне сҥйенген абзал [2]. 

Германия 1994 жылы БҦҦ-ның «Мҥгедектердің қҧқықтары туралы» 

конвенциясын ратификациялады. Қҧжат барлығына тең мҥмкіндіктерге, соның 

ішінде білімге тең қол жеткізуге кепілдік береді. Осыдан бастап бҥкіл ел 

бойынша арнайы мамандандырылған жҽне тҥзету мектептері жабыла бастады. 

Бірқатар мамандар баланың барлық оқушылармен тең білім алуы міндетті емес, 

дегенмен ҿзінің жеке қҧқығы болып қала береді деп санайды. 
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Алдымен инклюзивті оқыту дегеніміз не жҽне оның интегративті 

айырмашылығы қандай екенін анықтайық. Интегративті тҽсіл Германияда 70- 

ші жылдардан бастап соңғы уақытқа дейін қолданылды. Оған сҽйкес балалар 

бҧрыннан бар оқыту жҥйесіне еніп, оларды бар мҥмкіндіктерге бейімдеуге 

тырысады. 

БҦҦ конвенциясына қол қойылғаннан кейін бҧл тҽсіл қайта қаралып, ел 

инклюзивті білім беру жҥейсіне кҿшті. «Кедергілер балада емес, қоғамда» 

ҧранымен мҥгедек балалар басқалармен бірге оқуға ресми тҥрде қҧқылы болды. 

Ал балабақшалар мен мектеп ҽкімшіліктері қҧжат тапсырып, білім алуға ниет 

білдіргендердің барлығын қабылдауға тапсырма алды. 

Балабақшаларға инклюзивті білім беру жҥйесін енгізу қиын болмады. 

Себебі балабақша балаларының жас шамасында ерекшеліктер айтарлықтай 

байқалмайды, теңдей қарым-қатынас жасалады жҽне оқыту бағдарламасы жеңіл 

болғандықтан мҽселе туындамайды. Тҽрбиешілер "ерекше" балалардың 

қажеттіліктерін жақсы тҥсіну ҥшін қосымша білім алып, білім беру мекемелері 

қосымша жабдықтар ала бастады. Кҿптеген балабақшаларда жаңа мамандық 

иелерін, яғни, логопедтер, физиотерапевт жҽне эрготерапевтер жҧмысқа ала 

бастады. 

Мектептерде жағдай ҽлдеқайда кҥрделі. Статистика бойынша білім деңгейі 

неғҧрлым жоғары болса, баланың қатарға қосылу мҥмкіндігі соғҧрлым аз 

болатынын кҿрсетеді. Егер бҥкіл Германия бойынша "ерекше" балалардың 67% 

басқа балалармен бірге балабақшаларда тҽрбиеленсе, ал бастауыш мектепте бҧл 

кҿрсеткіш 46% - ға дейін, ал жоғары сыныптарда 30% - ға дейін тҿмендейді. 

Германияның барлық мектептері мамандандырылған (Sonderschule), тҥзету 

(Förderschule) жҽне жалпы білім беретін мектептер болып бҿлінеді. 

Мамандандырылған мектептерде психикалық жҽне физикалық мҥгедектіктің 

ауыр тҥрлері бар балалар оқытылады, ал тҥзету мектептерінде "қиын балалар", 

яғни оқу процесі қиынға соғатын, ҽлеуметтік немесе эмоционалды дамуы 

бҧзылған немесе жай ғана ерекше мінезі бар балалар оқытылады. Конвенция 

қабылданғаннан кейін билік мҧндай балаларға қатысты мектептердің 

қҧқықтары мен міндеттерін қайта қарай бастады. Оқу орындарын жергілікті 

билік басқаратындықтан, осы тҧста біраз мҽселелер туындады. 

Мысал ретінде Германияның бір ҽкімшілік бҿлініс жері Саксонии- 

Анхальтта жалпы мектепте білім алатын «ерекше» балалардың ҥлесі 2018 

жылғы статистика бойынша 5,7% ғана қҧрады. Осыдан кейін білім ерекше 

білімді қажет ететін балаларды тҽрбиелеу мен білім беру саласында біраз 

жҧмыстар жасалып, қағидалар ҿзгертілді. 

Қазіргі таңда, Германияда ерекше білімді қажет ететін балалардың ата- 

аналары мектепке қҧжаттар тапсырады, осыдан соң арнайы комиссия мҥшелері 

баланың диагнозына қарай жалпы білім беретін мектепте оқу мҥмкіндіктерін 

қарастырып, шешім қабылдайды. Барлық оқушылармен тең қатарлы білім 

алудың арнайы тҥрі инклюзивті білім беру тҽсілін тиімдірек ету ҥшін 

мектептерде білікті арнайы қызметкерлер жҧмысқа алынып, оқушылардың 

ҧжымның барлық мҥшелерімен бірге оқу процесіне қатысуы мен жеке білім 
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алуын қамтамасыз етеді. Оқушы тек мектепте ғана емес, одан тыс жерлерде де 

қолдау ала алатындай жағдай жасалады: оған бекітілген арнайы мҧғалім жҽне 

медицина қызметкері болады. Осы тҧста Германия Федеративті 

Республикасында заманауи білім беру жҥйесі педагогтарға оқушылардың 

ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесін ҧйымдастыру ҥшін кҿбірек 

еркіндік беретінін атап ҿткен жҿн. [3, 21-22 беттер]. 

Мектепте балабақшаға қарағанда «ерекше» балалар ҥшін білім алу 

қиынырақ болғанымен, Германия бҧл мҽселеніде тиімді шеше білді, жалпы 

мектепте басқа оқушылармен тең қҧқылы білім алуына бағдарламалар ҽзірледі. 

Германияның жоғары оқу орындарында да инклюзивті білім беру жҥйесі 

енгізілген. Неміс университеттері ерекше білім беруді қажет ететін 

студенттердің жеке жағдайларын зерттей отырып, оларды оқу бағдарламасын 

ҧйымдастыру процесінде ескере бастады. Статистика кҿрсеткендей, мҧндай 

студенттердің 6% - ы Германияның барлық жоғары оқу орындарында оқиды. 

Ескеретін жағдай Германия 16 тҽуелсіз аймаққа бҿлінген, олардың ҽрқайсысы 

мҥгедектік бойынша ресми диагнозды белгілеу жҽне ерекше қажеттіліктері бар 

студенттер ҥшін қандай қызметтер ҧсынылуы мҥмкін екендігі туралы ҿз 

ережелері мен нормалары анықталған. Дегенмен барлығына ортақ 

мҥгедектіктің тҿрт негізгі тҥрін ажыратуға болады: психикалық бҧзылулар, 

физикалық мҥмкіндіктері шектеулі, соматикалық аурулар жҽне аурудың 

бірнеше тҥрлерінің бірігуі [4, 67б]. 

Елде орта жҽне жоғары оқу орындарында мҥмкіндігі шектеулі 

студенттерді қолдау бойынша арнайы орталықтар мен қызметтер толық жҧмыс 

жасайды. Мысалы, Вупперталь университетінде мҥгедектер жҽне созылмалы 

ауруы бар студенттерге арнайы қызмет кҿрсету орталығы бар, Гейдельберг 

университетінде де осындай қызмет тҥрі ҧйымдастырылған. Мҥмкіндігі 

шектеулі жҽне созылмалы аурулары бар студенттерге арналған қызмет Берлин 

техникалық университетінде ҧзақ жылдар бойы жҧмыс істейді [4, 5-бет]. 

ГФР-да инклюзивті білім беру саласында Дортмунд техникалық 

университеті жетекші рҿл атқарады, ол 40 жылға жуық уақыт бойына 

мҥгедектер ҥшін жоғары білімнің қол жетімділігін қамтамасыз етіп келеді. 

Мҧнда мҥгедектігі бар немесе созылмалы аурулары бар студенттерге арналған 

алғашқы кеңес беру қызметі қҧрылды жҽне 2001 жылдан бастап Дормундт 

мҥгедектікті зерттеу орталығы (DoBus) жҧмыс істейді, ол "барлығына арналған 

университет" эксперименталды зерттеуінің нҽтижесінде қҧрылды. 

Осылайша, Германияда инклюзивті білім беру Жалпы білім беру, орта 

жҽне жоғары оқу орындарында арнайы мекемелермен ынтымақтастықп жҽне 

материалдық-техникалық қолдау арқылы ерекше білімді қажет ететін 

оқушылар мен студенттер ҥшін білім беру процесін ҥзбей жҥзеге асырады. 

Осымен тоқтамай, неміс мектептерінде оқу процесін жҥргізудің жаңа ҽдістері 

енгізілуде жҽне дамытылуда, жеке факторларды ескере отырып, педагогтар, 

медициналық жҽне ҽлеуметтік қызметтер тарапынан қолдау кҿрсетілуде. 

Германия университеттері мҥмкіндігі шектеулі студенттерге білім беру 

процесінде ҽрбір жоғары оқу орнының жанынан арнайы қызметтер ашу жҽне 
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f (x) g(x) 

студенттік кредиттер енгізу арқылы кҿмек кҿрсетуді ҧйымдастыруды 

жоспарлап отыр. 
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Теңсіздіктер ҧғымымен оқушылар тҿменгі сыныптан таныс. Сондықтан 

теңсіздікті шешу оқушыларға кҿп қиындық тудырмайды, ал бҧл жерде 

иррационал теңсіздікті шешу болғандықтан, мектеп оқушыларына біршама 

қиындық тудыруы мҥмкін. 

Белгісіз шамаларды немесе белгісіз шамалардың кейбір функциялары 

радикал таңбасынын астында тҧратын теңсіздіктерді иррационал теңсіздіктер 

деп атайды. 

Иррационал теңсіздіктерді шешу кезінде ережеге сҽйкес теңсіздіктің екі 

жақ бҿлігін натурал дҽрежелеуге тура келеді. Мҧндай тҥрдегі тҥрлендіру 

берілген теңсіздікке мҽндес емес теңсіздікке келуі мҥмкін, жҽне кҿптеген 

жағдайларда шешімдер жиыны ақырсыз жиыннан тҧратындықтан, алынған 

шешімдерді орнына апарып қою арқылы тексеру мҥмкін емес. Жауаптың дҧрыс 

екендігіне кепілдік беретін жалғыз ҽдіс теңсіздіктердің мҽндес тҥрлендірулерін 

қолдану болып табылады. 

Біз қарапайым деп тҿмендегідей теңсіздіктердің ҥш типін атаймыз: 

1)  ; 2)  g(x) ; 3)  g(x). 

1) теңсіздігінің екі жақ бҿлігі де теріс емес болғандықтан, ол мына жҥйеге 

мҽндес 

f (x) f (x) 
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g(x) 

g(x) 
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(бҧл жерде f (x)  0 теңсіздігі автоматты тҥрде орындалатындығы тҥсінікті). 

Қалған жағдайлар ҥшін талқылай отырып алатынымыз 
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(3) 

Біз ең ҥлкені екінші жағдай екендігін кҿріп тҧрмыз. Бҧл осы жерде екі 

жағдай болуы мҥмкін екендігінен шығады – оң жақ бҿлігі g(x) теріс емес жҽне 
ол нҿлден кіші болған жағдайлар. Бірінші нҧсқада берілген теңсіздіктің екі жақ 

бҿлігі де теріс емес, сондықтан оның екі жақ бҿлігін квадрат дҽрежелеуге 

болады, ал екінші нҧсқада квадрат дҽрежеге шығаруға болмайды (оң жақ бҿлігі 

кіші нҿлден), бірақ бҧл жағдайда ешқандай қажеттілігі жоқ, ҿйткені ол кезде 

теріс емес сол жақ бҿлігі теріс оң жақ бҿлігінен ҥлкен болып шығады. 

Мысал 1. Теңсіздікті шешіңіз  
x  6 

 1 . 

Шешімі. Радикалдан қҧтылу ҥшін берілген теңсіздіктің екі жақ бҿлігін 

квадрат дҽрежелеу жеткілікті екендігін ескереміз. Бірақ ол ҥшін екі жақ 

бҿліктің де теріс емес болуы қажет, ал бҧл x  6  0 шарты кезінде ғана 
орындалады (ҿйткені теңсіздікке енетін барлық қалған ҿрнектер теріс емес). 

Бірақ бҧл шарт кезінде берілген теңсіздікті x  6 оң ҿрнегіне кҿбейтуге болады. 

Сонымен егер x  6 болса, берілген теңсіздікті тҥрлендіреміз жҽне ол 

мына тҥрде шешіледі: 

f (x) 

f (x) 

x2    25 

f (x) g(x) 

f (x) g(x) 
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 x  5, 
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 12 

  12 


 x  5. 

Егер x  6 болса, берілген теңсіздік орындалады, ҿйткені оның теріс сол жақ 
бҿлігі оң жақ бҿлігінен кіші. 

Жауабы: x  (;6) ∪ 

 

61
;5

 
∪[5;) . 

 
12 


x  1 

Мысал 2. Теңсіздікті шешіңіз:   . 
4 

Шешімі. Ҽуелі мҥмкін мҽндер жиыны x  0,5 екендігін ескереміз. Содан 

соң берілген теңсіздіктің оң жақ бҿлігіндегі тҥбір астындағы ҿрнекті 
 1   x  1

2 
2 x    2 

4 
 
 тҥрінде жазуға болатындықтан, айнымалы ауыстыру 

    

жасаған ыңғайлырақ, сонымен қатар бірден екі айнымалыны енгізген жҿн: 

 u  0, 
x  1 

 v. 
4 

Мҥмкін мҽндер жиынында екінші жаңа айнымалы v оң екендігін ескереміз. 

Берілген теңсіздік ауыстырудан кейін мына тҥрге ие болады 

u  v   u 2  2uv  v 2  2(u 2  v2 )  (u  v)2  0  u  v

Айнымалыларды кері ауыстырып, берілген айнымалыларға қайта ораламыз: 

 
x  1

.
 

4 

Алынған теңсіздікті шеше отырып x  7  табамыз. 

Жауабы: 
x  

1 
;7  2 


 2

 
10 

 
∪ (7  2 


10;7  2 10) ∪ (7  2 10;).. 

Мысал 3. Теңсіздікті шешіңіз  x  . 
 

Шешімі. Берілген теңсіздіктің мҥмкін мҽндер жиыны:  3  x  0; x  3 . 

Біріншіден, x  0 болған кезде берілген теңсіздіктің шешімі 

болмайтындығын ескереміз: оның теріс емес ол жақ бҿлігі теріс оң жақ 
бҿлігінен кіші бола алмайды. Сондықтан берілген теңсіздікті 

ғана қалады. 
x  3 ҥшін шешу 

Екіншіден, x  3 кезінде берілген теңсіздіктің оң жақ бҿлігі оң болады: 3 

тең ҥлкен немесе тең саннан - тен кіші болатын сан азайтылады. Сондықтан 

берілген теңсіздіктің екі жақ бҿлігі де бҧл жағдайда теріс емес жҽне оны 

квадраттауға болады: 

x  
1

 
2 

2(u 2  v 2 ) 
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1
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Біздің шектеулер жағдайында соңғы теңсіздік тҿмендегі жҥйеге мҽндес 
x  3, x  3,    
  

 
. 

  x 


x  

1  37 
 2 

 1  37  1  37 
Бҧл жауап. Жауабы: x  3; 

2 
 ∪  

2 
; . 

   

Мҧқият іріктеліп, мҥмкіндігінше толық баяндалған теориялық материал 

мен есептердің шығарылу тҽсілдері ҥлкен септігі тиер деген ойдамын. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Научно-популярный физико-математический журнал "Квант, А.Егоров, 

Ж.Раббот, 1970г. http://kvant.mccme.ru/au/egorov_a.htm 

2. Виртуальная школа юного математика 

https://www.math.md/school/praktikum/iratr/iratir.html 

3. И.В.Яковлев https://mathus.ru/ 
 

Ғылыми жетекші - аға оқытушы, магистр Баешева К.С. 

 
 

5-9 СЫНЫПТАРДА МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША STEM 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 

Даутов Н.Н. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Қазір қарыштап дамып келе жатқан болашағы зор сала цифрлы технология 

саласы екенін бҥкіл ҽлем мойындағалы қашан. Бҧл саланың берері мол екеніне 

кҿздері жеткен соң кҿптеген дамушы елдер де кеткен ҥлестерін тҥгендеу ҥшін 

қаржысын да, ресурсын да аяп жатқан жоқ. Ҽлемдегі озық дамыған 

мемлекеттерде сандық технологияны білім саласында қолдана отырып, жақсы 

нҽтижелерге қол жеткізуде. 

Жаңа ғасырдың жоғары технологияларын біз батыл қолдануымыз қажет. 

Ал ол ҥшін елімізге білімді де білікті мамандар керек. Кҽсіби маман ғарыштан 

алынған технологиялық суреттердің барлығына зерттеу жасап, талдау жҥргізіп, 

оны оқи білу керек. Біз шҽкірттерімізге сызуды ҥйреттік, машина жасауды 

ҥйреттік, ендігі мақсат – ақпарат пен цифр мҽселесін меңгеру. Қазіргі заманауи 

жаһандану дҽуірінде цифрландырудың маңызы ҿте зор. Болашақта біздің ҽрбір 

қадамымыз цифрландырылатын болады. 
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Технологияның тез дамуы мамандарды даярлау мен біліктілікке жаңа 

талаптар қояры анық. Жақын арада жоғары технологиялармен байланысты 

мамандықтар ҥлкен сҧранысқа ие болады: IT мамандары, Big data инженерлері, 

бағдарлама қҧрушылар. Қазірдің ҿзінде теориялық білімі бар ғана емес, кҥрделі 

технологиялық нысандармен практикалық жҧмыс тҽжірибесі бар мамандар да 

сҧранысқа ие екенін кҿріп отырмыз. Бҧл мҽселені шешу ҥшін қазіргі уақытта 

ҽлемнің жетекші елдерінде STEM технологиясын білім беру саласындағы 

қолдануда. 

STEM технологиясы білім беру саласына елеулі ҿзгеріс алып келеді. АҚШ 

пен Еуропа елдерінде бастау алған бҧл технология қазір ТМД елдерінде, соның 

ішінде Қазақстанда да белсенді дами бастады. Жаратылыстану бағытындағы 

пҽндерге steam бағдарламасының элементтері кіреді. Зерттеу жҽне ғылыми- 

техникалық қызметпен айналысуға, Қазақстан мектептерінде STEM-білім беру 

аясында білім беру ортасын қҧру нҽтижесінде ғылыми-техникалық кадрларды 

сапалы дайындау жоспарлануда [1, 15]. 

STEM-білім берудің жетекші зерттеушілерінің бірі Энн Джоли STEM- 

білім берудің ерекшеліктерін осылай анықтайды: 

- білім алушылар жобаларды ҽзірлейді жҽне іске асырады математика жҽне 
жаратылыстану-ғылыми білім жҽне ақпараттық технологиялар; 

- жобалар нақты практикалық сипатқа ие жҽне іске асырылуда толық 

инженерлік дизайн процесінің кезеңдеріне сҽйкес: 

- ҿнімге шҧғыл қажеттілікті анықтау; 

- жобаны ҽзірлеу;  [2, 55]. 
STEM тҽсілі–бҧл оқыту ҽдісі ғана емес, ол ойлау тҽсілі. STEM білім беру 

ортасында балалар тек білім алып қоймай, оны қолдануды ҥйренеді. 

Сондықтан, олар ҿсіп, ҿмірде проблемалармен бетпе-бет келгенде, мысалы 

ҥшін қоршаған ортаның ластануы немесе климаттың ғаламдық ҿзгеруі секілді 

кҥрделі мҽселелерді ҽр тҥрлі бағыттағы білімге сҥйеніп, бірлесіп жҧмыс жасау 

арқылы ғана шешуге болатындығын тҥсінеді. Бҧл жерде тек бір ғана пҽннің 

біліміне сҥйену жеткіліксіз. STEM оқу мен білімге басқаша қарауға ҥйретеді. 

Тҽжірибелік дағдыларды басты назарға ала отырып, оқушылар ҿздерінің ерік 

кҥштерін, шығармашылық қабілеттерін, икемділіктерін дамытады жҽне 

басқалармен ынтымақтастықта жҧмыс жасауды ҥйренеді. 

STEM-білім беру тҽсілі ерекше интеграциямен сипатталатын білім беру 

ортасы жҽне ғылыми-зерттеу жҽне жобалау жҧмыстарына пҽнаралық кҿзқарас, 

оқушылардың іс-ҽрекеті жҽне олардың техникалық шығармашылығы [3, 69]. 

STEM білімін жҥзеге асыру 3D принтерлер, визуализация қҧралдары жҽне 

т.б. сияқты арнайы технологиялық зертханалық жҽне оқу жабдықтарын 

қолдануды қажет ететіні анық [4]. 

Математика сабағында STEM технологиясын 5-9 кластарда қолданудың 

ҽдіс-тҽсілдеріне тоқталып ҿтелік. 5-сыныпта математика пҽнін шеңбер жҽне 

дҿңгелек тақырыбы бойынша пҽнаралық байланыс жасап, технология жҽне 

робототехника пҽндерімен байланыстырдық. 1-суретте кҿрсетілгендей 

технология пҽні бойынша дҿңгелек дискіден қаңғалақ жасайды. Оқушылар 
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дҿңгелектің радиусын, диаметрін есептейді. Пайда болған қаңғалаққа чип салу 

арқылы программалауға болады. Робототехника пҽні арқылы қаңғалақты 

қозғалысқа тҥсіре аламыз. 
 

Сурет 1 – Қаңғалақ жасау 
 

Бҧл ҽдістерді жоғары сыныптарда физика пҽнін кіріктіруге болады. 

Мысалы, моторлы қайықтың қаңғалағы, автомобиль қаңғалағы т.с.с. 

Математика сабағындағы тақырыптарды жалаң тҥсіндіріп қана қоймай, ҿзге 

жаратылыстану бағытымен байланыстырып ҧштастыру арқылы жоғары 

нҽтижеге қол жеткізуге болады. 2-суретте физика, робототехника жҽне 

математика пҽндері STEM технологиясы арқылы біріктіріліп, оқушының 

сабаққа деген ынтасын арттырып қана қоймай, логикалық ойлау деңгейін 

кҿтерді. 

 

Сурет 2 – STEM технологиясын қолдану 

 

9-сыныпта оқушылар «Тригонометрия» тарауында «Бірлік шеңбер» 

тақырыбын ҿткен кезде 3-суреттегідей «математикалық сағатты» жасау 

арқылы тақырыпты тиімді тҥсіндіруге болады. 
 

Сурет 3 – Математикалық сағат 
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Сағаттың ҽрбір бҿліктерін 1 сағатты 30 градус деп алып, сандарды 

градуспен немесе радиамен ауыстырып жасауға болады. Бҧл ҽдіс арқылы 

оқушылар Photoshop фоторедакторы арқылы алдын ала дизайн жасайды. Дайын 

сандарды қағазға жабыстырып сағат дайындайды. Бҧл жерде оқушылар 

технология, физика жҽне математика пҽндерінен алған білімдерін қолдана 

алады. Осындай қызықты ҽдістер STEM технологиясының негізінде бастау 

алды. Математикалық есептерді тҥсіндіруде ҿзге де пҽндермен байланыстырып 

сабақ ҿткізу баланың логикасын жҽне шығармашылығын дамытады. 

6-сыныптарда математика пҽнінде процентке қатысты кҥрделі есептер 

кездеседі. Ҽсіресе, «концентрация» тақырыбын физика пҽнімен 

байланыстырып, практика жҥзінде іске қалай асатынын кҿре алады. 

STEM технологиясын математика сабағында қолданудың маңызы зор. Бҧл 

технология арқылы цифрлы сауатты ҧрпақ тҽрбиелеу мҥмкіндігі арта тҥседі деп 

ойлаймын. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАТФОРМЫ RUMII КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Дузбаева Г.Б. 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 
 

В настоящее время актуальной является проблема формирования 

содержания такого обучения, направленного на подготовку учащихся к 

применению не только «сегодняшних» технологий, но и технологий, которые 

появятся в будущем. Это будет способствовать внедрению новейших 

информационных технологий в процесс обучения, повседневную жизнь 

учащихся, повышению эффективности обучения разным учебным 

дисциплинам, в том числе и информатике. Среди информационных технологий 

следующего поколения можно выделить технологии для взаимодействия с 
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мультимедиа ресурсами. В первую очередь, это новые способы взаимодействия 

с виртуальными объектами с помощью такой технологии, как виртуальная и 

дополненная реальность. 

Актуальностью данной темы связана с быстрыми изменениями в 

обществе, вызванныеми развитием информационных и коммуникационных 

технологий, которые ставят перед системой образования серьезную задачу по 

созданию новой образовательной среды, способной обеспечить качественную 

подготовку современных специалистов. Сегодня виртуальная реальность — это 

быстроразвивающаяся компьютерная технология, которая делает обучение 

наглядным, активизирует учащихся и полностью вовлекает их в процесс 

обучения. 

Достоинствами технологий VR и AR является то что эти технологии 

являются частью иммерсионного обучения, которое предполагает погружение 

обучаемого внутрь некоторой смоделированной среды. Такой подход, 

безусловно, чрезвычайно полезен для получения знаний и навыков для 

ситуаций, которые невозможно легко повторить в школьной и студенческой 

лаборатории, особенно во время пандемии, дистанционного обучения. 

Виртуальная реальность обладает следующими определяющими 

характеристиками: она непосредственно связана с деятельностью сознания 

человека, возникает благодаря взаимодействию человека с какой-либо другой 

реальностью, внешней по отношению к нему (свойство порождаемости), с этим 

свойством связана адиафоричность виртуальной реальности. Виртуальная 

реальность существует, пока действует порождающая реальность; человек, 

находящийся в виртуальной реальности, непосредственно в ней участвует либо 

у него создается полное впечатление участия, при этом он видит все 

виртуально происходящее со своей точки зрения, главный участник событий 

всегда он сам (свойства актуальности и интерактивности). И, наконец, в 

виртуальной реальности свое пространство, время и законы существования 

(свойство автономности). 

Rumii — приложение, предназначенное для проведения встреч и собраний. 

У платформы довольно лаконичные интерфейсы и главное меню. Из 

доступного функционала хотелось бы отметить встроенный веб браузер для 

совместного использования и базовое прототипирование при помощи 3D 

моделей. Google Poly позволяет загружать собственные объекты и делиться с 

виртуальными слушателями. 

Обучение с помощью виртуальной реальности можно разделить на три 

группы: видео, платформы и программы. 

Видео в формате 360 градусов происходит через взаимодействие со 

специальными очками виртуальной реальности, а специальная программа 

переводит 2D-изображения в 3D-формат, т. е. добавляя им объем. 

С помощью таких платформ и площадок, как Rumii можно создавать 

виртуальную образовательную среду. Таким образом, они могут посещать 

лекции и практикумы. Преимущества вышеназванных платформ в том, что они 

дают возможность организовать полноценный интерактив. Например, на 
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уроках можно организовать совершенно любую ситуацию (полет на самолете, 

прогулка и т. д.). 

Создание виртуальной реальности в техническом плане обеспечивают 

такие группы устройств: шлемы виртуальной реальности (очки виртуальной 

реальности). К ним относятся, например, HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest. 

Под дополненной реальностью подразумевается технология, которая позволяет 

накладывать сверху на реальный мир цифровые данные и информацию об 

исследуемом объекте при помощи компьютерных устройств. Характерной 

чертой этой технологии является получение динамических и статических 

данных в реальном времени при помощи визуализации данных об 

определенном объекте. 

Единственный замеченный недостаток — это разница возможностей 

между пользователями Oculus Quest и Desktop: пользователь мобильной 

платформы не может просматривать трансляцию экрана или веб камеры PC 

устройства. Так же в бесплатной версии доступно подключение только 3-х 

человек. 

Качество графики: упрощенная графика без стилизации, с уклоном на 

минимализм во всем (меню, окружение, персонажи). Лаконичность графики 

позволяет облегчить нагрузку в кроссплатформенном решении. 

Поддерживаемые платформы: desktop, VR, mobile. 

Главные плюсы: создание собственного персонажа и кастомизация сцены, 

небольшие игры с интерактивом, импорт 3D моделей, трансляция браузера и 

экрана. 

Рис.1 Платформа Rumii c созданными персонажами 
 

В ходе исследования возможностей платформы Rumii был осуществлен сбор 

данных, изучено программное обеспечение для разработки виртуальной 

реальности, в частности возможности Unity, возможности платформы Rumii, 

изучено аппаратное обеспение  Oculus Rift.  Проведен анализ интернет- 

источников в области разработки технологий виртуальной и дополненной 

реальности, а также способов их использования для обучения. Проведен анализ 

теоретической oсновы научной темы, составлена библиография по теме. 

Технологии как виртуальной, так и дополненной реальности открывают 

для системы образования множество возможностей, которые могут сыграть 

важную роль в решении ключевых задач и выходе на новый уровень качества 

образования. 
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Рис. 2а и 2б Демонстрация возможностей платформы Rumii на семинаре 
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Оқушылардың функционалды сауаттылығын қалыптастыру-заманауи білім 

берудің негізгі міндеттерінің бірі. Функционалды сауаттылықтың қалыптасу 

деңгейі - мектептен бастау алған білімнің мемлекетке дейінгі аумақты қамтитын 

сапасының кҿрсеткіші. 

Функционалды сауаттылық ҧғымына келесідей анықтамалар беріп кетейік: 

1) Функционалды сауаттылық - бҧл оқу жҽне жазу дағдыларының 

жиынтығын кҥнделікті ҿмірде ҽртҥрлі мҽселелерді шешу ҥшін қолдану. 

2) Функционалды сауаттылық- бҧл адамның қоршаған ортамен қарым- 

қатынас орнатуы, сондай-ақ тез бейімделуі жҽне сол ортада жҧмыс істей алу 

қабілеті. 

3) Функционалды сауаттылық- алған білімді кҥнделікті ҿмірдегі кең 

диапазонды тапсырмалардың шешімін адами қҧндылықтар сферасында, қарым-

қатынаста жҽне ҽлеуметтік қарым-қатынаста қолдана алу қабілеті. 

Функционалды сауаттылықтың қалыптасуы бірқатар міндеттерді шешуге 

мҥмкіндік береді: 

 Пҽндік білім мен дағды деңгейін бағалау;

 Жалпы оқыту қабілеті мен шеберлігінің деңгейін бағалау;

 Заманауи ҽлемге сҽтті бейімделу ҥшін ҿз бетімен білім алу жҽне қызмет 
ҽдістерін таңдау қабілетін бағалау;

 Ғылыми зерттеу қҧзыреттілігі арқылы танымдық қызығушылықты 
қалыптастыру.

Кҥнделікті ҿмірде кездесетін қарапайым қҧбылыстарды байқағанымызбен 

физикалық мағынасын тҥсіне бермейміз. Сол себепті оқушылардың физика 

сабағында жаратылыстану сауаттылығын жҥзеге асырып, функционалды 

сауаттылығын арттыруды мақсат ету қажет. Осы тҧста жаратылыстану 

сауаттылығына анықтама беріп кҿрейін. 

Жаратылыстану сауаттылығы – бҧл адамның жаратылыстану 

ғылымдарына қатысты мҽселелер бойынша белсенді азаматтық ҧстанымға ие 

болуы жҽне идеяларға қызығушылық таныту қабілеті. 

Жаратылыстану ˗ ғылыми тҧрғыдан сауатты адам жаратылыстану 

ғылымдары мен технологияларға қатысты дҽлелді мҽселелерді талқылауға 

ҧмтылады. Ол келесі қҧзіреттіліктерді талап етеді: қҧбылысты ғылыми 

тҥсіндіру, жаратылыстану-ғылыми зерттеудің ерекшеліктерін тҥсіну, 

деректерді ғылыми тҧрғыдан тҥсініп, қорытынды жасау ҥшін дҽлелдерді 

қолдану. 

Физика сабағында оқушылардың жаратылыстану-ғылыми 

сауаттылығын қалыптастыруға арналған тапсырмалар 

1- тапсырма. "Қамыр" тапсырмасы 

Нан қамырын жасау ҥшін аспаз ҧн, су, тҧз жҽне ашытқыны араластырады. 

Араластырғаннан кейін ашыту процесі жҥруі ҥшін қамыр бірнеше сағат бойы 

контейнерге салынды. Ашыту процесінде қамырда химиялық ҿзгеріс болады: 

ашытқы (бір клеткалы саңырауқҧлақтар) ҧндағы крахмал мен қантты 

кҿмірқышқыл газы мен алкогольге айналдыруға кҿмектеседі. 



194  

Сҧрақ: Ашыту қамырдың кҿтерілуіне себеп болады. Неге қамыр 

кҿтеріледі? 

А) Қамыр кҿтеріледі, себебі алкоголь ҿндіріліп, газға айналады. 
В) Қамыр кҿтеріледі, себебі ондағы бір клеткалы саңырауқҧлақтар 

кҿбейеді. 

С) Қамыр кҿтеріледі, себебі онда кҿмірқышқыл газы ҿндіріледі. 

Д) Қамыр кҿтеріледі, себебі ашыту суды буға айналдырады. 

Дҧрыс жауабы: С 

2- тапсырма. «Иістің таралуы» 

Қыстың ҧзақ кештерінде Арман жҽне Асқар атты екі дос эксперимент 

жҥргізуді ойлайды. Арман бҿлмедегі ауаның температурасын ҿлшеп, бҿлменің 

алыс бҧрышында тҧрып, ауа тазартқышты (освежитель воздуха) шашады. 

Асқар қарама-қарсы бҧрышта тҧрып, дҽл осы уақытта секундомер қосты. Асқар 

ауа тазартқыштың иісін сезгеннен кейін секундомерді ҿшіреді. Осыдан кейін 

екі дос бҿлмені желдетіп, ауасын тазартып алды. Арман қайтадан 

температураны ҿлшеп, температураның бірінші эксперимент жасау 

барысындағы температурадан тҿмен екенін байқайды. Сонымен қатар, екі дос 

алдыңғы ҽрекеттерді қайталай отырып, секундомерден басқа уақытты алды. 

1- cҧрақ:Дҧрыс тҧжырымды таңдаңыз: 
А) Екі дос ауа тазартқыш иісінің ауада таралу жылдамдығының заттың 

агрегаттық кҥйіне тҽуелділігін зерттеді. 

В) Екі дос иістің таралу жылдамдығының бҿлмедегі ауа температурасына 

тҽуелділігін зерттеді. 

С) Екі эксперимент кезінде ауа  тазартқыштың иісі таралған қашықтық, 

яғни ҿзгеруі. 

Д) Бҿлмедегі ауа температурасы азайғанда иістің таралу жылдамдығы 

артады. 

Дҧрыс жауабы: В 
2- сҧрақ:Екі дос тағы да бҿлмені желдетіп, ауа тазартқышты ҽтірмен 

алмастырды. Ҥшінші экспериментте де ауа температурасы екінші 

эксперименттегідей болды. Алдыңғы ҽрекеттерді қайталап, екі дос иістің 

таралуының жаңа уақытын алды. Қай иістің жылдам таралатынын білу ҥшін 

Арман бірінші жҽне ҥшінші эксперименттердің нҽтижелерін, ал Асқар екінші 

жҽне ҥшінші эксперименттердің нҽтижелерін салыстыруды ҧсынды. Екі 

достың қайсысының ҧсынысы дҧрыс? Ҿз жауабыңызды тҥсіндіріңіз. 

Дҧрыс жауабы: Шамалардың тҽуелділігін анықтау ҥшін параметрлер 

бірдей болуы шарт. Тҽжірибе бойынша иістің таралу жылдамдығы мен иісі бар 

сҧйық тҥрінің тҽуелділігін анықтау ҥшін температура мен арақашықтық бірдей 

болуы қажет. Арақашықтық ҥш тҽжірибеде де, ал температура екінші жҽне 

ҥшінші тҽжірибелерде бірдей болды. Сондықтан, Асқардың ҧсынысы дҧрыс. 
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ЖҤЙЕСІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ҚҦРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Ерболулы Д., Бердібаева Ә.М. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Мобильді қосымша, ҽдетте қосымша деп аталады, смартфон немесе 

планшеттік компьютер сияқты мобильді қҧрылғыда жҧмыс істеуге арналған 

қолданбалы программалық жабдық тҥрі. Қосымшалар, ҽдетте, функциясы 

шектеулі функцияларды атқару программалық қҧрал болып табылады. Apple 

Inc. жҽне оның iPhone, iPad жҽне iPod Touch қҧрылғыларына арналған 

қолданбалық программлық жабдықтарды App Store дҥкені кеңінен таратады. 

Мобильді қосымша, веб-программа, онлайн қосымша, iPhone немесе 

смартфон қосымшасы ретінде мойындаған. 

Мобильді қосымшалар — бҧл, ҽдетте, дербес компьютерде кездесетін 

программалық жҥйелерден ҿзгеше. Яғни ҽрбір ойын, калькулятор немесе 

мобильді интернетті шолу сияқты шектеулі жҽне тиянақты функцияларды 

қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. Мобильді қосымшаларды қолдану ҥшін 

ақпараттық ресурстарына ҿзіндік талаптары қойылады. Сондықтан оны қҧру 

барысында қолданушының қҧралының мҥмкіндіктеріне қарай қажеттік 

нҧсқасын қарастыруды қажет етеді. 

Осындай мҥмкіндіктерін есекере отырып, спорт кешенінің қызметі 

ҧйымдастыруға арналған мобильді қосымшанын қҧрылымы мен қызметі 

жобалануда. 

Мҧнда – қҧрылған мобильді қосымша арқылы оқу орнының спорт кешені 

туралы ақпараттарды алу мҥмкіндігі жҽне болашақ талапкерлер мен 

университетке қызығушылық танытатындар ақпаратқа жеңіл тҥрде қол жеткізу 

мҥмкіндігі ҥшін. Жҽне де білім алушы студенттер университетімізде болып 

жатқан тҥрлі ҥйірме, жарыстардан хабардар болып отырып жҽне қатысуға 

тіркелу жҥргізіледі. Сонымен қатар, қосымшадан спорт кешенінде қызмет 

атқаратын жаттығушыларды таңдау мҥмкіндігі қарастырылуда. 

Мобильді қосымша қҧруға Python программалау тілі таңдалды. Ҿйткені, 

Python тілінің кодты оқу мҥмкіндігін жҽне сапасын жақсартуға жҽне онда 

жазылған бағдарламалардың тасымалдануын қамтамасыз етуге бағытталған 

жҽне жадыны автоматты тҥрде басқару мҥмкіндігі жоғары деңгейлі, жалпы 
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мақсаттағы программалау тілі. Барлық ресурстар объект ретінде қабылданған 

тіл толығымен объектіге бағытталған. Тілдің ҽдеттен тыс ерекшелігі код 

блоктарының бос орын шегінісі болып табылады. Негізгі тілдің синтаксисі 

минималистік, сондықтан, іс жҥзінде қҧжаттамаға сілтеме жасау қажеттілігі 

сирек кездеседі. Тілдің ҿзі интерпретация ретінде де, сонымен қатар, сценарий 

жазу ҥшін де қолданылады. 

Тілдің кемшіліктерін кҿбінесе C немесе C ++ сияқты қҧрастырылған 

тілдерде жазылған ҧқсас кодпен салыстырғанда баяу жҧмыс жасауы жҽне онда 

жазылған программалар жадынын бір тҧтынуы болып табылады[2.29]. 

Мысалы, Instagram желісі, ең танымал фотосервис Objective-C тілінде 

жазылған, басым бҿлігі Python тілінде. Python-да фотосуреттер серверден 

жҥктеп алынбайды, сілтемелер арқылы қойылады. Бҧл тҽсіл Facebook, Yahoo, 

Red Hat, Dropbox, Pinterest, Quora, Mail.ru жҽне Yandex-те де кең таралған. 

Python-да мобильді бағдарламаны қҧру біртіндеп дамып келеді. Бҧл 

прогрестің нҽтижесі бірнеше заманауи қҧралдарды қолдануды қажет етеді. 

Мҧндай қҧралдар арнайы кітапханаларда кҿрсетілген. Олар - Kivy жҽне 

BeeWare. 

Kivy - бҧл кросс-платформалық GUI қосымшларын ҽзірлеуге 
арналған ашық бастапқы Python кітапханасы. Ол негізгі платформаларда 

(Windows, Linux, MacOS, Android, IOS) жҧмыс істейтін таза Python GUI 

қосымшаларын жазуға мҥмкіндік береді[1.17]. 

Kivy кітапханасында тҥпнҧсқа тҥймелерді, мҽтін енгізу пішімдерін, 

радиотҥймелерді жҽне т.б. қамтамасыз ететін пайдаланушы User Interface 

қҧралдар жинағы бар. Бҧл бҧл виджеттердің жергілікті платформа UI басқару 

элементтері арқылы кҿрсетілмейтінін білдіреді. Мҧның тиімді жҽне тиімсіз 

жақтарын саралап ҿтейік. 

Тиімді жағын айтсақ, бҧл ҽртҥрлі платформаларда қосымшаның қалыпты 

жҧмыс істеуіне кепілдік береді. Тиімсіз жағын қарастырсақ, бҧл сіздің Android 

платформаңыздың стандарт талаптары сақталады. Дегенмен, бҽрі сіз жасап 

жатқан қолданба тҥріне байланысты. Мысалы, кҿптеген ойындар ҥшін 

пайдаланушы интерфейсінің тҥпнҧсқалығы ҿте маңызды емес. 

Келесі Python тілі графикалық интерфейсі жҽне мобильді ҽзірлеу жҥйесі — 

BeeWare. Жҥйеде Python кҿмегімен мобильді жҽне жҧмыс ҥстелі жабдықтарын 

жазу ҥшін пайдалануға болатын қҧралдар жинағын ҧсынады. 

Kivy мен BeeWare арасындағы негізгі айырмашылық: BeeWare 

платформаға арналған UI қҧралдарының жергілікті жинағын пайдаланады. Kivy 

барлық платформаларда бірдей басқару элементтерін қолданатын пайдаланушы 

UI қҧралдар жинағын қолданады. 

BeeWare UI жҥйесінде контроллерлер тҥймелер, ажыратқыштар жҽне 

қолданба ҽзірленген жҥйемен қамтамасыз етілген басқа пішінді элементтер 

болады. Бҧл ҽрбір мобильді жҽне жҧмыс ҥстелі платформасына 100% кҿрінетін 

жҽне сезілетін қосымшаларды еркін қолдана алатыныңызды білдіреді. 

Жоғарыда айтылғанды ескере отырып, мобильді қосымша қҧруға Kivy 

кітапханасын жҽне BeeWare жҥйесін де қолдануға кеңес беремін, бірақ, Kivy 
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кҿбірек «жетілдірілген» қҧрылым. Ал, Python жҧмыс ҥстелі қолданбаларын 

қҧруға келгенде, BeeWare жҥйесі тҥпкілікті UI контроллерлерімен басымдыққа 

ие. 

Жобаның мобильді қосымшасына келсек, 4 бағыт қарастырамыз: 

ҥйірмелер, қызметкерлер, материалдық база, жетістіктер 

Ҥйірмелер бағытында, спорт кешеніндегі ҥйірмелердің тізімі, ҥйірмелерге 

қатысуға қажетті талаптар, тесттер(физикалық, психологиялық), осы ҥйірмеде 

болатын немесе болған жарыстардың ҿту мерзімдері, қатысу талаптары туралы 

ақпаратты қамтиды. 

Қызметкерлер бағытында, спорт кешенінде сабақ беретін, ҥйірме 

жетекшілері жҽне жаттықтырушылар туралы ақпарат, жҧмыс жасау мерзімі 

болады. 

Материалдық базада спорт кешенінің иелігіндегі қҧрал-жабдықтар тізімі, 

саны, т.б. ақпараттар қоры берілген. 

Жетістіктер бағытында, спорт кешенінің студенттері мен қызметкерлерінің 

жетістіктері жарияланады. 

Қорытындылай келгенде Python бағдарламалық тілінде Kivy жҽне BeeWare 

кітапханаларын қолдана отырып,мобильді қосымша арқылы спорт кешенінің 

ақпараттарына тез жҽне жеңіл қол жеткізілуі қарастырылды. 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Роберто Ульоа Родригес, Kivy: интерактивные приложения на Python (Kivy: 

Interactive Applications in Python) – 2-изд. PACKT 2013г 

2. Марк Лутц, Изучаем Python, Вильямс, 2019г 
 

Ғылыми жетекші - п.ғ.к., доцент Байбақтина А.Т. 

 
 

МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТАР ТУРАЛЫ ВЕБ ҚОСЫМША ЖАСАУ 

 

Еримбетова А.Ж., Алибаева К.К., Абдибек С.А., Базаргалиева Г. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Қазіргі уақытта медициналық ҿнімдер туралы анықтамалық ақпараты бар 

кҿптеген веб-қызметтер бар, олар сізге қажетті препаратты оңай табуға, қай 

жерде арзан екенін білуге, картадан дҽріханалардың орналасқан жерін кҿруге, 

сонымен қатар Мекен-жайы, телефоны жҽне дҽріханалардың жҧмыс уақыты 

туралы барлық қажетті мҽліметтерді алуға мҥмкіндік береді. Бҥгінгі таңда 

біздің қаламызда ең танымал жҽне сҧранысқа ие келесі веб-сервистер болып 

табылады: 

 "Ақтҿбе анықтамалық дҽріханасы", https://www.apteka.103.kz.[1]; 

 "Биосфера", http://biosfera.aktobe.kz.[2]; 

 "Дҽріханадағы дҽрі", http://kz.apteka.com [3]. 

Аталған сервистердің негізгі міндеті Ақтҿбе қаласының тҧрғындары ҥшін 

дҽрілік қамтамасыз ету мен медициналық кҿмектің қолжетімділігі мен сапасын 

http://www.apteka.103.kz/
http://biosfera.aktobe.kz/
http://kz.apteka.com/
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арттыру болып табылады. Бҥгінгі таңда бҧл қызметтер Ақтҿбе қаласында ең 

танымал болып табылады. Бҧл қызметтер пайдаланушыларға баға, қол 

жетімділік жҽне т. б. сияқты ҽртҥрлі сипаттамаларды ескере отырып, 

медициналық тауарлар туралы анықтамалық ақпарат береді. 

Сондықтан біз дипломдық жҧмыс ҥшін осы тақырыпты таңдадық. 

Осылайша, біздің мақсатымыз - медициналық тауарлар туралы ақпараттың веб- 

қосымшасын жасау. Осы мақсатқа жету ҥшін келесі міндеттер қойылды: 

1. Ақтҿбе қаласының медициналық тауарлары туралы анықтамалық 

ақпараты бар аналогтардың сайттарын талдау; 

2. Бағдарламалық жасақтаманы жобалау веб-қосымша; 

3. Веб-қосымшаны іске асыру. 
Жҧмыс барысында қойылған барлық міндеттер орындалды, атап айтқанда: 

медициналық тауарлар туралы анықтамалық ақпараты бар ең танымал жҽне 

сҧранысқа ие веб-сервистерге щолу жасалды: 

 "Ақтҿбе дҽріханасы анықтамалығы ", https://www.apteka.103.kz.[1]; 

 "Биосфера", http://biosfera.aktobe.kz.[2]; 

 "Дҽріханадағы дҽрі", http://kz.apteka.com [3]. 

Ҧқсас сервистерге ҽзірленіп жатқан веб-қосымшамен салыстырмалы 

талдау жҥргіздік, ҧқсас сервистердің кемшіліктерін анықтадық, олар веб- 

қосымшаны ҽзірлеу кезінде ескерілді. Сайттың архитектурасы қҧрастырылды, 

оның нҽтижесі схема болып табылады. Біз мҽліметтер базасының моделін 

жасадық, тҧжырымдамалық модель жасалды. Физикалық дизайн аясында 

ДҚБЖ таңдалды жҽне тҧжырымдамалық модельден физикалық модель алынды. 

Ақпараттың веб-қосымшасын іске асыру барысында барлық жобаланған 

алгоритмдер жҥзеге асырылды. 

Сондай-ақ деректер базасы қҧрылды жҽне медициналық тауарлар туралы 

бҧрын алынған анықтамалық деректермен толтырылды. Соңында сайтты іске 

асыру нҽтижелері ҧсынылды. Бір жҽне ҥш дҽрі-дҽрмекті іздейтін веб- 

қосымшаның мысалы келтірілген, картада таңдалған опция бойынша 

маршруттар салынған. 

Біздің қосымша dari.kz деп аталады жҽне мынадай мҽзірлерден тҧрады(1-сур.). 

 

1-сурет. Басты бет 

Кез келген дҽріні атауы бойынша іздеуге болады. (2-сурет) 

http://www.apteka.103.kz/
http://biosfera.aktobe.kz/
http://kz.apteka.com/
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2-сурет. Дҽрілерді іздеу 

Сонымен бірге аптеканың мекен жайы бойынша іздеуге мҥмкіндік бар.(3-сурет) 

 

3-сурет. Аптеканың геомҽліметтері 

Келесі менюде ақпараттық кҿмекпен танысуға болады.(4-сурет) 

 

4-сурет. Ақпараттық кҿмек 

Осылайша, біздің ойымызша, бҧл веб қосымша біздің қала тҧрғындарына 

ҿздерінің алтын уақыттарын ҥнемдеп, дҽрілерді іздеу жҧмысын жеңілдетеді 

деген ҥміттеміз. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Сервис «Cправочная aптека Актобе». https://www.apteka.103.kz (дата 

обращения: 01.04.2022). 

2. Сервис «Биосфера». http://biosfera.aktobe.kz (дата обращения: 01.04.2022). 
3. Сервис «Лекарство в аптеке». http://kz.apteka.com. 

4. Веб-программирование - http://codeacademy.ru/ 
 

Ғылыми жетекші - т.ғ.к., доцент Кулмагамбетова Ж.К. 

http://www.apteka.103.kz/
http://biosfera.aktobe.kz/
http://kz.apteka.com/
http://codeacademy.ru/
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9 2 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ТЕҢСІЗДІКТЕР ШЕШУДЕ 

ФУНКЦИЯНЫҢ ШЕНЕЛГЕНДІК ҚАСИЕТІН ҚОЛДАНУ 

 

Есалина А.П. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Егер y  f (x) функциясы Х жиынында жоғарыдан да, тҿменнен де 

шенелген, яғни оң С саны табылып, x  X ҥшін f (x)  C теңсіздігі 

орындалатын болса, онда y  f (x) X жиынында шенелген функция деп 

аталады. Басқаша айтқанда, функцияның Х жиынында шенелгендігі 

m  f (x)  M теңсіздігі барлық x  X ҥшін орындалатындай m жҽне M 

сандарының табылатындығын білдіреді. m0  inf  f (x)  max m санын f (x) 

функциясының дәл төменгі шекарасы деп, ал M0  sup f (x)  min M санын 

f (x) функциясының дәл жоғарғы шекарасы деп атайды. M0  m0 айырмасы 

функцияның Х  жиынындағы тербелісі деп аталады. 

Егер f (x) жҽне g(x) функциялары Х жиынында анықталған жҽне 

шенелген болса, онда f (x)  g(x), f (x)  g(x) жҽне f (x) функцияларыда осы 

жиында шенелген болатын. Тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді 

шығаруда келесі тригонометриялық функциялардың шенелгендігін 

қолданамыз: 

sin x  1, 

arcsin x  
 

, 0  arccos x   , 
2 

Есептерді шешудің мысалдары 

cos x  1, 

arctgx  
 

, 0  arcctgx  
2 

Мысал 1. x  0 ҥшін функцияның ең кіші мҽнін табыңыз: 

f  x  4x    sin x 
x 

Шешуі: Ҿзара кері екі санның қосындысының қасиетін ескерсек: 
 

 
4x 9 2 

x  2  3 
 2x

 3  
3  

 6  2  12
2x 

мҧнда теңдік 
2x 

 1 

3
x  

3

2 

 

орындалады. Демек, x  
3

2 

 
болғанда, 

 9 2 


min  4x  
x 
  12

0 x  
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x  
3

2 

 

болғанда y  x  sin x 

 

функциясы да ең кіші мҽніне ие болады, яғни – 1, 

онда min 
0 x

f  x  12  1. 

Жауабы: min 
0 x

f  x  12  1 

Мысал 2. Теңдеуді шешіңіз: 

sin2   x  3x2  cos x  3x2    0 

Шешуі: Қосылғыштарды топтастырып 

sin 2  x  3x2  cos x  1  0 

cos x  1 болғандықтан, онда теңдеудің сол жақ бҿлігінде екі теріс емес 
ҿрнектердің қосындысы тҧр. Ол нҿлге тең болуы ҥшін ҽрбір қосылғыш жеке- 

жеке нҿлге болуы қажет: 

sin x  0 
sin x  0 

 

 x  0 

  
 x  0 

3x2 cos x  1  0 
  

x    2n, n  Z 
 cos x  1 






Мысал 3. q параметрінің қандай мҽнінде теңдеулер жҥйесінің шешімі бар 
болады? 

x
2 
 qx  3  0 


  x 2 
sin2 q  cos2  2y     sin x 

  

 2 2 
 

Шешуі: Екінші теңдеудің сол жақ бҿлігі 1-ден кем емес, ал оң бҿлігі 1-ден 

артық емес, демек, теңдеуле жҥйесі келесі жҥйеге эквивалентті: 
 

x
2  
 qx  3  0 

sin q  0 
x 

 2 
  q  12 
cos 

 x 
 0  




 
2 


y  0 

q  Z 
 
 

 x 
sin 1 
 2 

 y  0 

x  1  4n, n  Z. 

ірінші жҽне соңғы теңдеуден келесіні аламыз: 

21  4n  q
2   

 q
2   
 12  q  

3 

1  4n 
 1  4n. 

q  Z болғандықтан, бҿлшектің бҿлімі келесі тҿрт мҽннің біріне тең болады: 

1) 1  4n  3  n  1.Бҧл жағдайда, q  4, x  3, y  0. 

2) 1  4n  1  n  0,5. n  Z болғандықтан, жарамайды. 

q  q
2   
 12 
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 2   30    2   30  

 2 
 30

3) 1  4n 1 

4) 1  4n  3 

 n  0. Бҧл жағдайда, 

 n  0,5 Z 

q  4, x  1, y  0. 

Мысал 4. Кез-келген x  0 ҥшін келесі теңсіздікті дҽлелдеңіз: 

x2     x  
15 
 sin x  0 

2 

Шешуі. f1  x  sin x функциясының шенелгендігін ескерсек, келесі бағалау 

орындалады: 

x2     x  
15 
 sin x  x2     x  

15 
 . 

2 2 

f   x  x2     x  
15 


2 
2
 қарастырайық. Бҧл квадрат ҥшмҥшенің тҥбірлері 

 

 

 
Демек, 

x
1,2   



  ҥшін 

. 
2 

f  x  0, ал 

 

 
 ҥшін 

0 

f2   x  0 

x 
2 

 
  

 
7

2 x 
2

 

7
1) 

2 6
 екенін байқайтын болсақ, бҧл теңсіздік x 

6 
ҥшін 

орындалады. Ал х-тің қалған мҽндері ҥшін екі жағдайды қарастырамыз. 

2) x 0;  ҥшін теңсіздіктің сол жақ бҿлігінде екі оң мҽн қабылдайтын 

функциялардың қосындысы орналасқан, яғни, g  x  x2     x  0 жҽне 

h x  
15 

sin x  0, 
2 

орындалады. 

демек қарастырылып отырған аралықта теңсіздік 

3) x 

 ; 

7 
 болсын. g  x жҽне h x функцияларын тҿменнен бағалайтын 

 6  

болсақ 

g  x  x2     x  2 2    4 ; 

h x  
15 

sin x  
15


 
 
 

1  
 

15  4 .
2 2 

 
2 
 

4 
 

Демек, қосынды ҥшін келесі бағалау орынды 

g  x  h x  4  4  0 
 

Барлық жағдайларды біріктіретін болсақ, 

орындалатынына кҿз жеткіземіз. 

x  0 ҥшін теңсіздіктің 
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ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІҢ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ 

МОДЕЛІНІҢ ШЕШУ АЛГОРИТМІНІҢ ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕМЕСІ 

 

Есекен А.Қ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Физика-техникалық ғылыми зерттеулерде соңғы жылдары математикалық 

модельдеуді қолдану кеңінен таралды. Математикалық модельдеу - бҧл 

объектілер, тҽсілдер мен зерттеу ҽдістерінің жиынтығы бар жеке пҽнаралық 

білім саласы. 

Кҿптеген авторлардың еңбектері [1-4] математикалық модельдеудің 

ҽртҥрлі аспектілеріне арналған, тек нақты ерекшеліктерге тҽуелді емес ҽр тҥрлі 

жаратылыстану, жаратылыстану-техникалық салаларға тҽн математикалық 

модельдерді шешу жҽне талдау ҽдістері ҧсынылған. 

Математикалық моделін қҧруда объектілердің маңызды қасиеттерін, оның 

бағынатын заңдылықтарын, объектіні қҧрайтын элементтерге қатысты 

ҧғымдарды дифференциалдық теңдеулер тілінде қҧрылады. Қолданбалы 

есептерді зерттеу кезінде қарастырылатын есептерді шешудің ең тиімді қҧралы 

ретінде дифференциалдық модельді қҧру ҥлкен рҿл атқарады. 

Дифференциалдық модельдер - бҧл қолданбалы есептерді дифференциалдық 

теңдеулер теориясымен зерттеу кезінде қҧруға болатын кҿптеген 

математикалық модельдердің ерекше жағдайы. 

Физика-техникалық қҧбылыстарды модельдейтін кейбір есептерді 

аналитикалық тҥрде шешу кҥрделі процесс. Сондықтан осыған тиісті есептер 

алгоритм тҥрінде зерттеледі. Дифференциалдық модельді қҧрудың ҽмбебап 

ҽдісі жоқ, осыған байланысты физикалық жҽне физика-техникалық есептердің 

дифференциалдық моделін қҧру ҥшін кейбір нҧсқаулар, алгоритмдер мен 

схемалар ҧсынылады. 

Кейбір физика-техникалық есептердің дифференциалдық моделін қҧру 

алгоритмі: 

1 қадам: Енетін мҽліметтерін жҽне осы шамаларды байланыстыратын 

физикалық заңдылықтарды орнату. 

2 қадам: Тҽуелсіз айнымалыны жҽне ізделінді функцияны таңдау. 
3 қадам: Есептің берілген шарттарына сҥйене отырып, бастапқы жҽне 

шекаралық шарттарды анықтау. 
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Басы 

Енгізу 

жоқ 
Қосымша 

шарт 

иҽ 
   

Нҽтижелерді салыстыру 

Дербес шешім 

Бастапқы шарт 

Жалпы шешім, жалпы интеграл 

Дифференциалдық модель 

Заңдылық 

Белгісіз функция Тҽуелсіз айнымалы 

4 қадам: Тҽуелсіз айнымалы, ізделінді функция жҽне оның туындылары 

арқылы есептің шарттарынан барлық шамаларды ҿрнектеу. 

5 қадам: Есептің шарттарын жҽне осы қҧбылыс бағынатын физикалық 

заңдылықтарды қолдана отырып, дифференциалдық моделді қҧру. 

6 қадам: Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін немесе жалпы 

интегралын табу. 

7 қадам: Бастапқы шарттар бойынша дербес шешімді табу. 
8 қадам: Есептің қосымша шарттарын қолдана отырып, қажет болған 

жағдайда кҿмекші параметрлерді анықтау. 

9 қадам: Процестің таралуының жалпы заңдылықтарын тағайындау жҽне 

белгісіз шамалардың сандық мҽндерін анықтау. 

10 қадам: Шеттік есептердің бірмҽнді жҽне қисынды (корректілі) 

шешімдігін орнату. 

11 қадам: Шешімді талдау. 
Алгоритмдерді тҧжырымдау жҽне қолдана білу тек математикалық ойлау 

мен математикалық дағдыларды дамыту ҥшін ғана маңызды емес. Физика- 

техникалық есептерді шешуге ҥйрету ҥшін шешу алгоритмдерін оқытудың ең 

тиімді ҽдісі болып табылады. 

Алгоритмді блок-схемалардың кҿмегімен сипаттауға болады. Физика- 

техникалық есептерді шешу кезінде блок-схема тілін қолдану ҿте маңызды. 

Кейбір есептерді шешу есептеу уақыты мен есептеу кҿлемі бойынша да, 

кҥрделілігі бойынша да бір-бірінен ерекшеленетін ҽртҥрлі алгоритмдердің 

кҿмегімен жҥзеге асырылуы мҥмкін. Бҧл алгоритмдерді блок-схемалардың 

кҿмегімен жазу оларды тез шешімін табуға, қателерді жеңілдетуге жҽне жоюға 

мҥмкіндік береді. 

Физика-техникалық процестердің дифференциалдық моделінің блок- 

схемасын жалпы тҥрде тҿмендегідей кҿрсетуге болады: 
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Соңы 

Жалпы заңдылықты 

тҧжырымдау (Қорытынды) 
 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема тілінде алгоритмнің ҽрбір қадамы сҽйкес фигураның кҿмегімен 

сипатталады, ал қадамдар реті байланыс сызықтары арқылы анықталады. Блок- 

схеманың пайдасы алгоритмнің оңай оқылуын қамтамасыз етеді. Дегенмен, 

кҥрделі алгоритм ҥшін блок-схеманы салған кезде, ол ҥлкен ҿлшемдерге дейін 

ҿседі жҽне ҿзінің барлық кҿрнекі артықшылықтарын жоғалтады. Сондықтан 

блок-схема қысқа алгоритмді сипатттау ҥшін қҧрылады. 

Блок-схема жҧмыс процесстерін ҧсынуға, алгоритмді жобалауға, 

процестерді тҥсіндіруге қолданылады. 

Физика-техникалық процестердің дифференциалдық моделінің оқыту 

ҽдістемесіне қойылатын талаптар: 

-физика-техникалық процестерді шешу барысында танымдық іс-ҽрекетті 

қалыптастыру; 

-шығармашылық деңгейін арттыру, студенттердің шығармашылық іс- 

ҽрекетке қызығушылығын арттыру; 

-зерттеушілік деңгейін арттыру, студент физикалық, техникалық 

заңдылықтарды, қосымша шарттарды айқындап, дифференциалдық модельді 

қҧру; 

-ойлау деңгейін арттыру, қҧрылған дифференциалдық модельді шешу; 

-нҽтижелі іс-ҽрекетті қалыптастыру, шешімді талдау. 
Оқытуда физика-техникалық есептерді шешу ҥшін алгоритмдеу негіздерін 

жҽне блок-схеманы жетік меңгерудің маңызы зор. Ҿйткені, студент негізгі 

алгоритмдерді жҽне блок-схеманы пайдалану арқылы есептердің шығару 

жолын жеңілдете алады. Бҧл дегеніміз студент физика-техникалық есептерді 

шешу барысында алгоритмдік қадамдарды қолдану арқылы рет-ретімен 

орындауға ҥйренеді. Дифференциалдық модельді қҧру алгоритмін игерген 

студент зерттелетін қҧбылыстардың моделдерін қҧруда жҽне оны шешуде 

шеберлікке дағдыланады. 
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иҽ 
Шешімді 

талдау 

жоқ 
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ЯЗЫК ЖЕСТОВ И ЕЕ АДАПТАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 

ANDROID И IOS 

 

Есенгалиев А.М. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 
 

Ключевыми факторами восприятия мира считаются зрение и слух. С 

помощью них мы получаем огромную часть инфы и ощущения о 

находящемся вокруг нас мире. То есть при помощи зрения и слуха 

осуществляется коммуникация меж людьми, присоединение человека в 

социум. [1]. 

Фактически любой проявлял интерес к исследованием зарубежных 

языков. Тем не менее есть очередной интернациональный язык, доступный и 

ясный, о котором до недавнишнего времени не достаточно собственно знали – 

это язык жестов. 

Едва кто сталкивался с неувязкой общения со слабослышащими и вовсе 

глухими людьми. Еще менее жителей нашей планеты знают, на чем же 

базирована таковая речь либо так называемый немой язык жестов. Глухие 

люди обделены восприятия мира звуков, хотя они, обычно, отлично лицезрят 

место, иных жителей нашей планеты, их мимику, перемещения губ при 

беседе, им предоставляется возможность читать. 

В XVII, веке был составлен язык символов французом Шарль де Лепи. 

Это была система относительных жестов пальцев рук, дозволявшая 

передавать информацию. 

Таким образом был выдуман и пальцевый алфавит – дактилология. 

Примерно полвека назад это был единый метод общения глухонемых. На сей 

день во всем мире насчитывается свыше сорока этих алфавитов и систем. Но 

преподаватели, которые действовали и учили глухонемых, осуждали язык 

жестов. Они считали, собственно данный язык изолирует глухонемых от 

общения с обычными людьми. В наши дни глухонемых обучают осознавать, 

собственно что говорилось человеком, следя за перемещением его губ. Они 

помимо прочего обучаются говорить сами, смотря на перемещения губ 

разговаривающего человека и повторяя его движения. На данный момент 
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язык жестов упрощается, чтоб слышащие люди более менее понимали 

глухонемых. 

Язык жестов – это не те варианты жестикуляции, которые мы 

употребляем в ежедневной жизни, чтоб, объясниться с человеком в чужом 

месте, стране. Данный «немой» язык, был придуман, чтоб люди могли 

разговаривать беззвучно [2]. 

Не взирая, что коммуникация жестами развивалось, сложность 

интернационального языка стояла перед всеми людьми, как перед глухими, но 

и перед слышащими. В 1951 году была образована Глобальная федерация 

глухих. Соучастники данной федерации, находили совместные жесты, для 

обозначения одинаковых вещей, у глухих различных государств. Больше чем 

20 лет строился интернациональный язык жестов. 1-ый словарь изготовили в 

1973 году, а уже в 1975 году в Вашингтоне была утверждена 

интернациональная жестовая речь. Существует еще одна интернациональная 

система жестового общения. Она появилась в следствии общения глухих из 

различных государств мира. И еще существует так именуемая тактильная 

азбука, которая употребляется для обозначения слов, которые не имеют 

жестового представления. 

Начиная с конца 80-х годов XX века в различных государствах мира 

развернулось движение общественности глухих за признание их 

государственным меньшинством со собственной культурой и языком — 

разговорным жестовым языком. Тем самым, в почти во всех государствах 

национальные разговорные жестовые языки начали употребляться в 

официальной ситуации, а именно, для жестового перевода телевизионных 

передач, потеснив калькирующую жестовую речь. 

Хотя все-же обращение глухонемых людей со слышащими остается 

затрудненным. . В повседневной жизни эти люди традиционно используют 

записками. В ряде всевозможных случаев глухонемым людям могут помочь 

сурдопереводчики. Хотя во времена быстрого научно-технического развития, 

возникла вероятность включения разных информационных средств к 

коммуникации глухонемых жителей нашей планеты и не только. Рассмотрим 

как пример, разработку программного обеспечения на распространѐнной 

платформе мобильных устройств – Android и IOS. 

Мобильное приложение по исследованию дактиля на казахском языке 

ориентировано на поддержку в коммуникации слышащих и глухих 

индивидов, а так же межличностной коммуникации слабослышащих. Следуя 

исходной мысли создателей, приложение обязано включать последующие 

режимы: режим алфавит (сравнение русских и казахских букв с дактиль- 

аналогом), общепринятые жесты, группы. Приложение с интуитивным 

интерфейсом разбитое по информационным блокам, разрешает юзеру просто 

ориентироваться и отыскивать интересующую информацию. Контент 

представленный в приложении прорисован в хорошем качестве, собственно 

разрешает без затруднений осваивать и осознавать информацию. Аналогично, 

приложение станет доступно в официальном виртуальном магазине 
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PlayMarket и App Store безвозмездно. Любой желающий и заинтересованный 

человек сумеет познакомиться с этим ПО. Программное обеспечение 

разрабатывается на казахском языке и нацелено на казахоязычную 

аудиторию. 
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PYTHON ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІНДЕ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ 

 

Есенов Ж.Б., Жәкенов Е.А., Манарбек А.Ж., Рахметова А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Python программалау тілінің танымалдылығы жыл сайын артып келеді. Бҧл 

тілді ғылыми жҽне коммерциялық мақсаттарда қолданады. Соңғы кездері 

Python программалау тілі деректерді талдауда жиі қолданылады. Бҧл оның 

қарапайымдылығына, ашық кітапханалардың ҥлкен таңдауына байланысты. 

Қазіргі уақытта Интернетті адамдар кҿбірек пайдаланады жҽне осыған 

байланысты web-қосымшаларды жасауға жҽне дамытуға мҥмкіндік беретін 

кҿптеген технологиялар пайда болды. Солардың ең танымалдарының бірі - 

PyCharm ортасында Python программалау тілі. 

PyCharm бҧл Python тілін тиімді дамытуға арналған толық қҧралдарды 

қамтитын интеграцияланған программалау ортасы. Ол екі нҧсқада қол жетімді 

– PyCharm Community Edition тегін нҧсқасы жҽне PyCharm Professional Edition 

мҥмкіндіктерінің ҥлкен кҿлемін қолдайды. PyCharm кодты "жылдам" тексереді, 

авто-толтыру мҥмкіндігі бар, соның ішінде кодты орындау кезінде алынған 

ақпарат негізінде кодты тексеру кҿптеген рефакторингтерді қамтамасыз етеді. 

PyCharm орталарының тегін нҧсқасы мен кҽсіби нҧсқасының 

мҥмкіндіктерінің салыстырып кҿрейік. 

Community Edition: 
1. Тек Python-ға арналған жеңіл IDE; 

2. Apache2 лицензиясы бойынша тегін ашық бастапқы код; 
3. Мҽтіндік редактор, отладчик, рефакторингтер, тексерулер, VCS-пен 

интеграция; 

4. Жобаны тексеру, тестілеуді қолдау. 
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Кҽсіби басылым: 

1. Python-ға арналған толық функционалды IDE, соның ішінде 

фреймворктері бар кҿптілді web-қосымшаларға арналған; 

2. Django, Flask, Google App Engine, Pyramid, web2py frameworks қолдауы; 

4. Қашықтан ҿңдеу мҥмкіндігі, мҽліметтер қорымен жҧмыс; 

5. Кодтың қайталануын бақылау; 

6. UML & SQLAlchemy диаграммалары; 

7. Python профайлы. [1] 

Python универсалды ғана емес, сонымен қатар кез келген аналитикалық 

мҽселені шешуге кҿмектесетін қҧрал. 

Python программалау тілінің танымалдылығы оңай тҥсіндіріледі. 
Аналитиктер бҧл тілді келесідей жҧмыстар жасау ҥшін қолданады: 

 Деректерді жинауды автоматтандыру; 

 Деректерді ҿңдеуді жақсарту; 

 Талдау жылдамдығын арттыру; 

 Талдаудың жаңа тҽсілдерін енгізу. 

PANDAS - деректерді ҿңдеу жҽне талдау ҥшін Python программалау тіліне 

арналған программалық қҧрал кітапханасы. Атап айтқанда, ол деректер 

қҧрылымдарын жҽне сандық кестелер мен уақыттық қатарларды ҿңдеуге 

арналған операцияларды ҧсынады. Бҧл ҥш тармақтан тҧратын BSD лицензиясы 

бойынша шығарылған тегін бағдарламалық қҧрал. 

Python программалау тілінде Рandas-та мынадай жҧмыстарды атқара 

аламыз: 

1. Python тізімін, сҿздігін немесе Numpy массивін Pandas деректер 

кадрына тҥрлендіру. 

2. Pandas кҿмегімен жергілікті файлды ашу, ҽдетте CSV файлы, бірақ 

сонымен қатар бҿлінген мҽтіндік файл (TSV), Excel немесе т.б. болуы 

мҥмкін. 

3. URL мекенжайы арқылы веб-сайтта CSV немесе JSON сияқты 

қашықтағы файлды немесе дерекқорды ашу немесе SQL деректер базасынан 

оқу. [1, c.482] 

PyCharm-ға PANDAS кітапханасын орнату ҥшін ҽрқашан жҧмыс істейтін 

келесідей шешімді қолдануға болады: Pycharm мҽзірінен Файл > Параметрлер 

> Жоба тармағын ашып, ағымдағы жобаңызды таңдау қажет. Жоба 

қойындысындағы Python Translator қойындысын басып, жобаға жаңа кітапхана 

қосу ҥшін + таңбаны басамыз. Енді Pandas мысалыңызда орнатылатын 

кітапханаға теріп, Пакеттен бас тартуды орнату тҥймесін басу қажет. 

Орнатудың аяқталуын кҥтіп жҽне барлық терезелерді жабу керек. 

PANDAS -та тиімді жҧмыс істеу ҥшін кітапхананың ең маңызды DataFrame 

жҽне Series деректер қҧрлымдарын меңгеру керек. 
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Series қҧрылымы бір ҿлшемді массивке ҧқсас нысан (мысалы, Python 

тізімі), бірақ оның ерекшелігі - тізімдегі ҽр элементтің бойында байланысты 

белгілердің болуы, яғни индекстер. Бҧл мҥмкіндік оны Python тіліндегі 

ассоциативті массивке немесе сҿздікке айналдырады. (Сурет 1) 
 

Сурет 1. бір ҿлшемді массив 

 

Series нысанының жол кҿрсетілімінде индекс сол жақта жҽне элемент оң 

жақта. Егер индекс анық орнатылмаса, пандалар автоматты тҥрде 0-ден N-1 

аралығындағы RangeIndex жасайды, мҧндағы N - элементтердің жалпы саны. 

Сонымен қатар, Series-те сақталған элементтердің типі бар екенін атап ҿткен 

жҿн, біздің жағдайда бҧл int64, ҿйткені біз бҥтін мҽндерді тапсырдық. 

DataFrame объектісі қарапайым кесте тҥрінде болғаны дҧрыс, ҿйткені 

DataFrame - кестелік мҽліметтер қҧрылымы. Кез-келген кесте жолдар мен 

бағандардан тҧрады. DataFrame объектісіндегі бағандар тікелей элементтер 

болып табылатын Series нысандары. (Сурет 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2. Python сҿздігін пайдаланып DataFrame қҧрастыру 

DataFrame объектісінде 2 индекс бар: жолдар бойынша жҽне бағандар 

бойынша. Егер жолдар бойынша индекс анық кҿрсетілмесе (мысалы, оларды 

қҧру қажет бағанда), онда Рandas RangeIndex бҥтін индексін 0-ден N-1-ге дейін 

орнатады, мҧндағы N - кестедегі жолдар саны.[2] 
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Бҧл Рandas мҥмкіншіліктерінің аз ғана бҿлігі. Пакет бірінші кезекте жалпы 

кҿрсеткіш бойынша деректерді тазалауға жҽне бастапқы бағалауға арналған. 

Бҧл толық мағынада статикалық пакет емес, дегенмен DataFrame жҽне Series 

деректер жинағы кҿптеген деректерді талдау жҽне де машиналық оқыту 

модульдерінде (SciPy, Scikit-Learn[en] жҽне т.б.) пайдаланылады. [3, c. 432] 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Маккинни У. Python и анализ данных. Python for Data Analysis. — 
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2. Хейдт М. Изучаем pandas. — ДМК Пресс, 2018. 

3. https://khashtamov.com/en/pandas-data-analysis. Introduction to pandas: 

data analytics in Python 
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БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕГІ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Есибаева А.К. 

Қазақ ҧлттық қыздар педагогикалық университеті, қ.Алматы 

 

Аңдатпа. Осы мақалада мектеп оқушылары ҥшін жаңартылған білім беру 

негізіндегі мультимедиялық білім беру жҥйесінің оқушыға берер мҥмкіндіктері 

мен бҧл процесті жҥзеге асыратын қҧралдар туралы қарастырылады. 

Кіріспе. Қазіргі техника мен технологияныңқарқынды дамып жатқан 

заманында, ҿскелең ҧрпаққа білім беру талаптары ҿзгеруде. Педагог мамандар 

заман ағымына байланысты алдындағы отырған оқушыға сапалы білім беруге 

кҿшті. Нҽтижеге бағытталған білім беру жағдайында мҧғалімдердің 

ақпараттық-коммуникациялық қҧзырылығы мен ақпараттық мҽдениетін 

қалыптастыру қазіргі таңда ҥздіксіз педагогикалық білім беру жҥйесіндегі ең 

кҿкейтесті мҽселелердің біріне айналып отыр. 

Соңғы жылдары білім беру аясы жҥйесінде компьютерлік техниканы 

пайдалану белсенді тҥрде жҥзеге асырылуда. Білім беру жҥйесіндегі жаңа 

ақпараттық технология дегеніміз – оқу жҽне оқу-ҽдістемелік материалдар 

жинағы, оқу қызметіндегі есептеуіш техниканың техникалық қҧралдары, 

олардың ролі мен орны туралы ғылыми білімнің жҥйесін жҽне оқытушылар 

еңбектерін жҥзеге асыру ҥшін оларды қолдану формалары мен ҽдістері деген 

анықтама беруге болады. Яғни, ақпараттық технология – білім беру мекемесі 

мамандарының жҧмысын жҥзеге асырушы ҽдістер мен формалар жҽне 

балаларға білім беруші қҧрал [1, б. 12-13]. Сҿзімізді 1-кестенің кҿмегімен 

дҽйектейік: 

https://khashtamov.com/en/pandas-data-analysis
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1- кесте. Жаңа ақпараттық-коммуникативтік технология 

Бағыттары Мақсаттары 

Электронды оқулықтар Оқу-ҽдістемелік, электронды кешендер қҧру, 

ҽдістемелік WEB-сайттар ашу 

Телекоммуникациялық 

технологиялар 

Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану 

Мультимедиялық 

технологиялар 

Бағдарламалау ортасында инновациялық 

ҽдістерді пайдаланып, бағдарламалық 

сайттар, қҧралдар жасау 

Қашықтан оқыту Ҿздігінен қосымша білім алуды қамтамасыз 

ету 

 

Негізгі бӛлім.―Баланың ынтасын арттыру ҥшін оқылатын нҽрседен бір 

жаңалық болуы керек‖ – деп Жҥсіпбек Аймауытов айтқандай, ҽрбір сабақта 

оқушының алатын мағлҧматтары жаңалық екені рас. Бірақ сол мағлҧматтарды 

алу тҽсілдері де ҽр тҥрлі болса оқушылардың сабаққа деген белсенділіктері де 

арта тҥседі. Соңғы жылдары білім беру саласындамультимедиялық оқыту 

қҧралдары мен ҽдістемелері, мультимедиялық технологияларды қолдану 

мҽселесі жиі кҿтеріліп, кең ауқымда маңыздылығын кҿрсетуде. Білім беру – 

табысты оқытудың негізі дей келе, мультимедиялық технология дегеніміз не 

деген сҧраққа жауап іздеп, бҧл оқыту жҥйесі туралы тереңірек сҿз қозғайық. 

―Мультимедия‖сҿзі латын тілінің ―multi‖ (кҿп) жҽне ―media‖ (орта) 

сҿздерінің бірігуінен қҧралған, яғни ―ақпараттық орта‖ деген мағына білдіреді. 

Білім берудегі мультимедия – таным процесінің жоғарылауына септігін 

тигізетін, білім беру мазмҧнын интерактивті формада ҧсынатын, дидактикалық 

ақпаратты-бағдарламалы қҧрал [2, б. 20-22]. Зерттеушілердің пікірі бойынша 

дҽстҥрлі оқу ҽдісімен берілген материалдың 25%-ы, кҿру арқылы 33%-ы, кҿру- 

есту арқылы 50%-ы, ал мультимедиялық интерактивті оқыту бағдарламасы 

кҿмегімен берілген материалдаң 75%-ы есте сақталады екен. Мультимедиялық 

қҧралдарды пайдалану білім беру саласын, оқыту ҥрдісін айтарлықтай жақсарта 

алады. Цифрлық жҥйедегі мультимедия бҧл компьютерлік кеңістіктегі бірден 

бір жетістік болып саналады, себебі компьютерлік мультимедиа бҧл ертеңгі 

кҥн. Мультимедиялық білім беру жҥйесінің оқушыға берер мҥмкіндіктері: 
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Мультимедиа - графика, гипермҽтiн, дыбыс, анимация, бейнемҽлiметтердi 

пайдалануға мҥмкiндiк туғызатын аппаратты-бағдарламалық қҧрал (И.Вернер). 

Ендігі кезекте, осы мультимедиялық қҧралдар туралы қысқа да нҧсқа 2- 

кестеден кҿре аласыздар. 

Мультимедиялық технологияларды пайдалану арқылы сабақ барысын 

қызықты ҽрі тиімді ҧйымдастыру болады. Оқушылар тыңдау, кҿру, жазу, ойнау 

арқылы мҽліметтерді миына тоқып, жадында ҧзақ уақыт сақталуына септігін 

тигізеді. 

 

2- кесте. Мультимедиялық қҧралдар 

Мультимедиялық 

қҧралдар 

 

 
Бейне ақпарат 

Анимация 

Ерекшелігі 

 

-қысқа анық тҥсірілім 

-видео дҽрістер 

-видео практика 

 

 
-оқушылардың қызығушылығын ояту. 

Мысалы, сурет қиындыларынан мозайкалар 

қҧрастыру арқылы топтарға біріктіру 

  Дыбыс 
-дыбыстық ақпарат беру 

-3 D графикаларды қолдану 

Графика 

• Оқушы тҥрлі ақпараттық, бейнелік, дыбыстық анықтамалар 
арқылы білімін жан-жақты жетілдіреді, дамытады 

• Пҽнге деген қызығушылығы, ынтасы, шығармашылығы артады 

• Кҿзбен кҿру арқылы ойлау, есте сақтау қабілеті дамиды 

• Оқушылар жеке, топтық, жҧптық формада жҧмыс істеп ҥйренеді 

• Ҿз ойын сызба, сурет, кесіндеме, кесте, графиктік моделдер тҥрінде 
жеткізуге ҥйренеді 

• Ақпараттық сауаттылығы артады 
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Оқытуда мультимедиалық технологияларды пайдаланудың теориялық жҽне 

практикалық аспектiлерiн Ю.Н.Егорова, дидактикалық аспектiлерiн 
Н.В.Клемешова, тҧжырымдамалық аспектiлерiн О.Г.Смолянинова, студенттердiң 

болашақ кҽсiби iс-ҽрекетiнде мультимедиалық технологияларды пайдалану 
даярлығын қалыптастыру мҽселелерін О.Г.Смолянинова, О.В.Лобач, 

А.И.Гридюшко, Е.Я.Шипнягова, жоғары оқу орындары оқытушыларының оқу- 

ҽдiстемелiк iс-ҽрекетiнде мультимедианы пайдалану ҽдiстемесiн 
Т.Ю.Волошинова, В.Г.Казаков секілді ғалымдар ҿз еңбектерiнде зерттедi [3, б. 

189]. Бiлiм беру жҥйесiнiң жаңа талаптары мен жоғарыдағы ғалымдардың зерттеу 

еңбектерiнiң нҽтижелерiн ескере отырып, мынадай тҧжырымға келуге болады: 
ҥздiксiз бiлiм беру жҥйесiн жетiлдiрудiң негізгі бағыттарының бiрi ретiнде муль- 

тимедиалық технологияларды қолдану бҥгiнгi кҥннiң басты талабы. 

Мультимедиялық технологияның мҥмкіндіктері шексіз. Білім алуды, 

медицинаны, ҿндірісті, ғылымды, ҿнер мен ойын-сауықты қоса алғанда, ҽр тҥрлі 
қолданысқа ие. Іскерлік қосымшаларда мультимедия негізінен оқыту мен 

презентация ҥшін қолданылады. Ҿнеркҽсіптік секторда мультимедия 

акционерлерге, басшылыққа жҽне ҽріптестеріне ақпаратты ҧсыну ҽдісі ретінде 
қолданылады. Мультимедиа іс жҥзінде шексіз веб -технологиялар арқылы бҥкіл 

ҽлем бойынша қызметкерлерді оқытуды, жарнамалауды жҽне ҿнімді сатуды 
ҧйымдастыруда пайдалы.Математикалық жҽне ғылыми зерттеулерде мультимедия 

негізінен модельдеу ҥшін қолданылады. Білім беруде мультимедия ақпараттық 

технологияларға негізделген оқыту курстарында қолданылады (медиа-білім) [4, б. 
39]. 

Қорытынды. Мультимедиалық технологияларды пайдаланып, мынадай 
нҽтижелерге қол жеткiзуге болады: 

 оқыту сапасын арттыру; 

 мектеп оқушыларының оқуға деген мотивациясын оятып, қызығушылығын 
арттыру; 

 шығармашыл болуға баулиды; 
 сабақ барысындағы жағымды эмоция. 

Болашақта ҿркениетті дамыған елдер қатарына ену ҥшін заман талабына сай 

білім қажет. Ҿйткені, тҽуелсіз Қазақстанды дамыған, бҽсеке қабілетті елу елдің 
қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін ол - білім. Осы мақсатта, біз ҽрдайым 

білім саласындағы озық тҽжірибелерді қолдануымыз қажет. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. «Вестник КАСУ» онлайн журналы: https://www.vestnik- 

kafu.info/journal/32/1326/ 

2. flypods.ru - Компьютерлік кҿмек: https://flypods.ru/kk/chto-takoe-multimedia- 

opredelenie-kakimi-byvayut-multimedia-prilozheniya-i/ 

3. Валиева М. Білім беру технологиялары жҽне оларды оқу тҽрбие ҥрдісіне енгізу 

жолдары. Алматы, 2002. 

4. Мырзабаев А.Б., Биологияны оқыту ҽдістемесі, Қарағанды, 2006. 
 

Ғылыми жетекшілері - а/ш.ғ.к., доцент Байташева Г.У., 

т.ғ.д., профессор Мусина А.С. 

https://www.vestnik-kafu.info/journal/32/1326/
https://www.vestnik-kafu.info/journal/32/1326/
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУДАҒЫ 

WORDWALL БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Жайлыбаева А., Берікова А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазір технологияның дамыған заманы. Технологиямыз дамыған сайын 

білім алушылардың да сабаққа деген зейіні арта тҥсуде жҽне де ҧстаздар 

олардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру ҥшін неше тҥрлі 

бағдарламалармен жҧмыс жасайды. Соның бірі WORDWALL бағдарламасы. 

Wordwall – интерактивті жҽне баспа материалдарды жасау ҥшін 

қолданылатын бағдарламалардың бірі. Интерактивті компьютер, планшет, 

телефон немесе интерактивті тақта 

сияқты веб-интерфейсі бар кез-келген 

қҧрылғыда ойнатылады. Оларды 

студенттердің ҿздері немесе мҧғалімнің 

жетекшілігімен студенттер сынып 

алдында кезекпен ойната алады. Басып 

шығаруды жай басып шығаруға немесе 

PDF файлы ретінде жҥктеуге болады. 

Оларды интерактивті немесе тҽуелсіз 

оқу тапсырмалары ҥшін кҿмекші 

материал ретінде пайдалануға болады. 

Ең алдымен бағдарламаның қолданылуымен таныссақ: Бағдарлама 

интернет арқылы жҧмыс 

жасайды жҽне тіркелу аса 

қатты қиын емес, Google 

аккаунт немесе пошта арқылы 

тіркелуге болады, жҽне тіркелу 

тегін тҥрде жҥзеге асады. 

Тіркеліп болған соң, басты 

бетте кҿптеген шаблондар 

болады. 

Осы шаблондардың кез- 

келгенін немесе ҧнағанын 

таңдау арқылы сіз ҿзіңіздің білім алушыларыңызға сабаққа байланысты 

тапсырмалар қҧрасаңыз 

болады.Тапсырманы  қҧру 

барысы: бірінші тапсырманың 

тақырыбын жазасыз. Мысалы, 

менің тақырыбым 

«Математикалық сауаттылық». 
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Содан соң қалағаңызша тест тапсырмалар қҧрастырып, ойын тҥрінде 

ойнатсаңыз болады, бағдарламаның бір ерекшелігі бір тапсырманы ҽртҥрлі 

типте ойнатуға болады. Тапсырмалар музыкалық жҽне визуалды эффектілермен 

бірге жҥреді. Тапсырманы орындағаннан кейін сіз жылдам нҽтиже ала аласыз, 

рейтинг кестесін кҿре аласыз. Нҽтижені кесте тҥрінде ала аласыз. Жасалған 

материалдарды PDF форматында басып шығару мҥмкіндігі бар. Яғни бҧл 

бағдарлама арқылы формативті жҧмыстар жҥргізуге де болады, жасаған 

жҧмысыңызды ҽртҥрлі форматта басып шығарып, бақылау тесті ретінде 

берсеңізде болады немесе ашық сабақтарда оқушының зейінін арттыруға 

болады. 

WordWall бағдарламасының тағы бір ерекшелігі басқада адамдардың 

істеген жҧмысын пайдалануға болады. Ҿзіңізге керекті тақырыпты жазсаңыз 

кҿптеген тапсырмалар шығады, соның ішінен таңдап оқушыларыңызға 

ойнатсаңыз болады. Бағдарлама орыс тілінде жҧмыс істейтіндіктен сообщество 

бҿліміне кіріп іздеу батырмасына қалаған тақырыбыңызды жазсаңыз болады. 

Суретте кҿрсетілгендей математика деп іздесеңіз кҿптеген тапсырмалар 

шығады. 

https://wordwall.net/ru/resource/29396796 осы сілтеме арқылы   WordWall 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://wordwall.net/ru/resource/29396796
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бағдарламасынан тапсырма орындап кҿруге болады. 

Жаңадан қолданушыларға тіркелудің қажеті жоқ. Бірден дайын 

тапсырманы орындай беруге болады, яғни мҧғалім тапсырма қҧрап, 

оқушыларға ҧсынса болады, оқушылар сілтеме арқылы кіріп тапсырманы 

орындай беруіне болады. 

Артықшылықтары: 

1) Пошта немесе Google есептік жазбасы арқылы тегін тіркелу 
2) Қазірдің ҿзінде жасалған тапсырма ҥшін шаблондар мен тақырыптарды 

таңдау мҥмкіндігі (викторина болды - "ҧшақ", кроссворд немесе сҿз іздеу 

болды: қызмет мҧны ҿздігінен жасайды) 

3) Тапсырмалар музыкалық жҽне визуалды эффектілермен бірге жҥреді 
4) Тапсырманы орындағаннан кейін сіз жылдам нҽтиже ала аласыз, рейтинг 

кестесін кҿре аласыз 

5) Тапсырмалардың кең кітапханасы 
6) Кез-келген жҧмыстан алынған код HTML режимінде сайтқа немесе блогқа 

оңай енеді 

7) Жасалған материалдарды PDF форматында басып шығару мҥмкіндігі бар 
 

Кемшіліктері: 

1) Негізгі деректер жоспары тек 5 ресурстарды тегін жасауға мҥмкіндік береді 

2) Оқушылар тапсырманың мазмҧнынан гҿрі формамен айналыса алады 
3) Кейбіреулер ресурсты ашық етуді ҧмытып кетеді, содан  кейін аяқталған 

тапсырманы сілтемеден кҿру мҥмкін емес 

4) Нҽтижелері (ҽр тҥрлі) еңбегі тамамдады-кестеде кҿрсетілген. Бҧл барлық 

материалдарды жинаудың ыңғайлы нҥктесі, жылдам кері байланыс, 

тапсырманы жаңадан бастағандар ҥшін кеңестер. 

Қорытындылай келе, WordWall бағдарламасы қазіргі таңдағы керекті 

бағдарламалардың бірі. Бағдарлама білім алушылардың сабаққа деген ынтасын 

арттыра тҥсетіні сҿзсіз. Ҽсіресе мҧғалімдерге тиімді, білім алушылардың 

деңгейін анықтау ҥшінде қолдануға болады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Ибраимова Б. Ақпараттық технология-нҽтижелі білім берудің кҿзі.// 

Қазақстан мектебі. -№6. -2012ж 

2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2022 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

3. https://wordwall.net/ 
 

Ғылыми жетекші – аға оқытушы, магистр Баешева К.С. 

https://wordwall.net/


215  

КАТЕГОРИИ ПОГРУЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Жалмагамбетова А.А., Журмухамбетов Е.Т., Мухамбетов А.О., 

Мухтаров А.С., Тулемисова Б.К., Цой Р.Г. 
Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 

 

Сегодня виртуальная реальность - технология которая глубоко проникает в 

нашу жизнь. Виртуальная реальность (VR) позволяет пользователям окунуться 

в искусственную среду без необходимости покидать свое текущее 

местоположение. Специальное программное и аппаратное обеспечение 

виртуальной реальности, такие как шлем виртуальной реальности (HMD) и 

ручные контроллеры, делают виртуальную реальность возможной. Благодаря 

таким гигантским поставщикам технологий, как Facebook, HTC, Sony, Google и 

Microsoft, инвестирующим в разработку виртуальной реальности, технология 

погружения обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать 

неотъемлемой частью того, как мы взаимодействуем с миром. 

Виртуальная реальность фокусируется на погружении. Это означает, что 

пользователи, испытывающие виртуальную реальность, с трудом различают, 

что реально, а что нет. Их чувства настолько реальны, что они подсознательно 

взаимодействуют с искусственной средой так же, как обычно взаимодействуют 

с естественной. Кроме того, полное погружение может либо воспроизводить 

физические свойства реальной среды, либо формировать ее физические законы, 

такие как обратная гравитация или ее полное отсутствие. В виртуальной среде 

пользователи могут столкнуться с нереальными объектами или творениями. 

Ключевыми элементами виртуальной реальности являются: 

1. Виртуальная среда 
Виртуальная среда - это искусственный 3D-мир, созданный с помощью 

запрограммированных методов рендеринга экспертами по виртуальной 

реальности. В этой среде пользователи могут взаимодействовать друг с другом 

и с искусственными объектами. В виртуальной среде визуальные перспективы 

пользователей влияют на то, что они чувствуют, и даже на их физические 

реакции в режиме реального времени. 

2. Погружение 
Погружение - это восприятие физического присутствия в виртуальной среде. 

Чем реалистичнее эта среда, тем более естественные чувства испытывают 

пользователи. Таким образом, два типа погружения влияют на то, насколько 

глубоко пользователь проникает в виртуальную среду: 

- психологическое погружение – как пользователь воспринимает 

виртуальный мир. Это глубина умственной вовлеченности человека как 

реакция на то, что он или она видит. 

- физическое погружение – как пользователь физически реагирует на 

виртуальное окружение. Она включает в себя движения, действия, 

видимые эмоции и взаимодействия. 
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3. Сенсорная обратная связь 

Любой разработчик виртуальной реальности понимает, что чем больше 

человеческих чувств задействовано в виртуальной среде, тем она реалистичнее. 

Помимо активации визуальных и слуховых ощущений, виртуальная реальность 

должна предоставлять пользователям тактильную обратную связь для 

правильного моделирования реального мира. Система виртуальной реальности 

может включать в себя специальное оборудование, такое как сенсорные 

перчатки или ручные контроллеры, управляемые программным обеспечением 

виртуальной реальности. 

4. Интерактивность 
Интерактивность является неотъемлемой частью виртуального опыта 

высокого уровня. В то время как простые приложения виртуальной реальности 

полагаются только на визуальные и слуховые ощущения, сложные приложения 

виртуальной реальности для здравоохранения, такой как Simsurgery 

(виртуальный тренажер по эндохирургии) позволяет пользователям 

взаимодействовать с виртуальными трехмерными объектами. Без элемента 

интерактивности пользователи не смогут воспринимать виртуальную среду так 

же реалистично, как они воспринимают реальный мир. Взаимодействие имеет 

решающее значение для опыта виртуальной реальности, поскольку оно 

предоставляет пользователям полный набор чувств, которые они обычно 

испытывают в повседневной жизни. 

Категории погружения в виртуальную реальность 
В зависимости от уровня реалистичности виртуальную реальность можно 

разделить на три основные категории или типа. Каждая категория обеспечивает 

свой собственный уровень погружения, что позволяет пользователям испытать 

искусственные миры на другом уровне вовлеченности. 

1. Разработка виртуальной реальности без погружения 

В виртуальных средах без погружения пользователи сохраняют сильную 

визуальную связь с реальностью. Моделирование без погружения редко может 

заставить пользователя воспринимать искусственный мир как реальный. Он 

содержит наименее захватывающий тип реализации виртуальной реальности, 

который стимулирует только подмножество человеческих сенсорных 

способностей. Для реализации виртуальной реальности без погружения 

компании-разработчики виртуальной реальности используют аппаратное 

обеспечение, такое как дисплеи со стандартным разрешением и настольные 

компьютеры со средними возможностями обработки.Этот тип симуляции 

можно сравнить с типичными видеоиграми, в которые играют на обычных 

консолях, таких как PlayStation или Xbox. 

2. Разработка виртуальной реальности с частичным погружением 

Виртуальная  реальность  с частичным погружением предоставляет 

пользователям более реалистичный опыт по сравнению с моделированием без 

погружения. Этот тип виртуальной реальности частично погружает 

пользователей в виртуальный мир, где они вряд ли осознают, что происходит в 

реальности в это время. Например, в большом количестве симуляторов полетов 
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и гонок используется полуиммерсивная виртуальная реальность, 

воспроизводимая на экранах с высоким разрешением или высококлассных 

проекционных системах, которые значительно стимулируют зрительные 

системы пользователя. 

3. Разработка виртуальной реальности с полным погружением 

Высокодетализированная виртуальная реальность - это симуляция с полным 

погружением. В этих реалистичных средах пользователи полностью теряют 

связь с реальностью и глубоко проникают в виртуальный мир. Полностью 

захватывающее моделирование включает в себя полный набор человеческих 

чувств, включая визуальные, слуховые, тактильные ощущения. Использование 

HMDS, оборудования для обнаружения движения и ручных контроллеров 

делает максимально возможной категорию виртуальной реальности с эффектом 

погружения. Точная тактильная обратная связь, изображение с высоким 

разрешением,  детализированная  3D-графика  и высокий   уровень 

интерактивности обеспечивают реалистичный опыт виртуальной реальности. 

За короткое время виртуальная реальность смогла стать ценным 

инструментом, который экономит деньги, обучает, продвигает, предоставляет 

такие возможности, которые могли бы быть упущены, и даже помогает спасать 

жизни. 

Для разработки систем виртуальной реальности категории погружения 

играют большую роль, так как категории погружения влияют на такие факторы 

как стоимость разработки виртуальной реальности, здоровье, тех кто 

погружается в виртуальную реальность. 
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ABOUT ONE SOLUTION ALGORITHM QUASILINEAR SYSTEM 

OF EQUATIONS PARABOLIC TYPE 

 

Zhalmukhambetova A.K. 

K. Zhubanov Aktobe regional university 

We consider a nonlinear system of parabolic type equations 
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In the present work, we investigate to existence and uniqueness of a solution 

problem (1)-(2). 

One of the first dissipative structures was studied by the English mathematician 

A.Turing [1], investigating the biological process - morphogenesis, believing that 

morphogenesis is controlled by chemical processes. The term "dissipative structure" 

was introduced by the Belgian scientist I.Prigozhin. Note the works I. Prigogine and 

G.Nicolis [2], V.Ebeling [3], G.Haken [4], in which the problems of active systems 

with diffusion described by nonlinear diffusion type equations are investigated, an 

overview and analysis of the problems are given, and a bibliography on these 

problems can be found. 

A wide range of nonlinear processes arising in chemistry, biology, plasma 

physics, combustion theory and other fields are described by systems of partial 

differential equations. 

When solving the problem (1)-(2) for a quasi-linear equation of parabolic type 
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using the corresponding influence functions, we have a system of nonlinear integral 
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For all t  s and x,  En the fundamental system of solutions of the equation 
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continued with zero. 

 
 x   , t  s and  x  ,t   s for values t  s 

It should be noted that classical works are devoted to the construction of 

fundamental solutions of equations and systems of parabolic type, as well as to the 

study of their basic properties [5], [6], [7] and others . 

For solving the problem (1)-(2) we offer the following algorithm: 

Step 0: In the right part of (4) taking ux, t   1 and considering the properties of 

the fundamental system of solutions, from (4) we define 
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In the integral equation (3), counting in the  right part ux, t   1, taking into 
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Step 1: Putting in the right part of the integral equation (4) ux,t  u(0) x,t  , 

assuming the properties of the fundamental system of solutions  x   ,t  s and 

 x  ,t  s and are fulfilled , we define w(1) x,t. In the integral representation (3), 

counting on the right side ux,t  u(0) x,t and wx, t   w(1) x, t  and define 

ux,t  u(1) x,t . So, a pair has been found u(1) x,t, w(1) x,t. 
Step k : From integral equations (3) and (4), along the way using the properties 

of the fundamental system, defining u(k)x,t and w(k) x,t and obtaining a system of 

pairs u(k) x,t, w(k) x,t. 
Thus, in the study of some active systems with diffusion, a system of nonlinear 

integral equations serves as a mathematical model. 

Following the idea of [8] and according to the above algorithm, sufficient 

conditions for the existence of a single solution to the problem under consideration 

are established. 

Using the influence function, some differential properties of solutions are 

studied. 
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В условиях информатизации и автоматизации различных направлений 

человеческой деятельности и развития наукоемких и высокотехнологичных 

производств активизировалось использование роботов и робототехнических 

систем в виде автоматизированных и программируемых электронно- 
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Программное обеспечение LEGO Education WeDo для программирования 

роботов - визуальное. Вы просто соединяете друг с другом нужные блоки- 

действия и таким образом составляете программу. 

механических устройств. 

В условиях популяризации и развития робототехники особое внимание 

должно быть уделено обучению робототехнике. В настоящее время разработка 

целей, задач и содержания обучения основам робототехники на различных 

уровнях образования, является проблемой достаточно актуальной, и разработка 

учебных курсов по основам робототехники для детей и молодежи не терпит 

отлагательства. 

Наиболее популярным конструктором для организации занятий по 
робототехнике в большинстве учебных заведений является конструктор LEGO. 

 
 

Любой учебный курс, особенно технической направленности, успешно 

может быть реализован при наличии необходимого и достаточного 

материально-технического и учебно-методического обеспечения. Материально- 

техническое обеспечение курса по основам робототехники создается 

различными производителями в виде учебно-игровых наборов (конструкторов) 

и лабораторных стендов. Учебно-методическое обеспечение курсов по 

робототехнике, в большей степени, связано с имеющейся в наличии у 

образовательного учреждения материально-технической базой. 

Компания производит два типа конструкторов с возможностью 

программировать для образовательных целей для разных возрастов. Для детей 

возраста от 7 лет LEGO выпускает серию LEGO Education WeDo. 
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Конечно, все изделия, созданные с помощью этого конструктора, сложно 

назвать роботами, скорее простыми механизмами, но поверьте, детям возраста 

7-8 лет сложнее и не нужно. Также обратите внимание, что собранный 

механизм должен быть подключен к компьютеру через USB-кабель, чтобы он 

функционировал. 

LEGO Education WeDo 2.0 - Это вторая версия конструктора LEGO Education 

WeDo, которая была впервые представлена на выставке CES 2016. Конструктор 

также адаптирован для детей в возрасте от 7 лет. Но, в отличие от первой 

версии, здесь уже можно собирать автономных роботов, ведь готовый робот 

работает на двух батарейках AAA, а взаимодействие с ПК происходит по 

Bluetooth. 

Из него можно собрать следующие модели: Майло (научный вездеход), 

Тягач, Гоночная машина, Землетрясение, Лягушка, Цветок, Шлюз, Вертолѐт и 

Мусоровоз. В комплект набора входит СмартХаб, средний мотор, датчик 

движения, датчик наклона и 280 разнообразных деталей. 

Также вы можете приобрести комплект учебных материалов, с помощью 

которого вы можете реализовать 17 проектов по физике, биологии, географии, 

исследованию космоса и инженерному проектированию, работа над которыми 

в сумме может занять более 40 академических часов. 

Микрокомпьютера нет. Вместо него здесь есть СмартХаб, который играет 

роль связующего звена между ПК/планшетом и электроникой робота. 

Конечно, обучение робототехнике прежде всего направлено на 

формирование технических творческих способностей и инженерного 

мышления у детей и молодежи. Цели, задачи и содержание обучения для 

разных возрастных групп и на разных уровнях образования должны отличаться, 

они в педагогической науке разработаны недостаточно. 

Процесс обучения робототехнике содержит в себе как минимум две 

составляющие: материально-техническая и учебно-методическая. Разработка 

учебно-методического обеспечения обучения робототехнике в большей степени 

связана с развитием материально-технического обеспечения процесса 

обучения, под которым прежде всего понимаются различные имеющиеся в 
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продаже робототехнические наборы и комплекты, предназначенные как для 

досуга детей и молодежи, так и для их обучения и воспитания. 

 

 

Разработка методики преподавания основ робототехники для 

обучающихся разных возрастов и на различных уровнях образования, с 

соблюдением определенной преемственности и непрерывности образования, 

является сегодня проблемой чрезвычайно актуальной. 
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КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУДЕГІ 3DS MAX 

МҤМКІНДІКТЕРІН ТАЛДАУ 

 

Жансерік С.А., Елеуова Ж. С. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазіргі кезде технологияның қарқынды дамуы компьютерлік 

технологиялар мен программалық жасақтамада бірдей жылдам дамуда. 

Ҥш ҿлшемді графиканы жасауға ҥш ҿлшемді графикалық редакторлар 

немесе 3D редакторлары деп аталатын арнайы программалар қолданылады. 3ds 

Max осындай бағдарламалардың бірі. 

Біздің ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қарқынды даму 

дҽуірінде компьютерлік графика туралы білмейтін бірде бір адам жоқ десе де 

болады. Мҧның бҽріне, ең алдымен теледидарларда, кинотеатрларда жҽне 

интернет кеңістігінде сҥйікті фильмдерімізде кҿре алатын шынайы 3D 

эффектілерді жасауда заманауи кино индустриясының керемет серпілісі ықпал 

етеді. Алайда, кино саласы Нақты ҥш ҿлшемді графиканы қолданудың жалғыз 

саласынан алыс. 

3ds Max Max-ҥш ҿлшемді модельдеу, анимация жҽне визуализация 

бағдарламалық қамтамасыз ету нарығының кҿшбасшысы. 3ds Max 

архитектурасы аниматорларға ҽсерлі эффектілерді тез жҽне оңай қосу ҥшін 

жҥзден астам қосылатын қосымшаларды пайдаланудың артықшылығын 

пайдалануға мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, 3D Max кҿмегімен олар ҿз 

туындыларына ерекше кҿрініс беру ҥшін ҿздерінің модуль қосымшаларын 

жасай алады. 

3ds Max программасы ҥш ҿлшемді нысандарды қҧруға жҽне нысандарды 

ҿңдеуге жҽне ҽртҥрлі командаларды қолдана отырып, оларды жандандыруға 

мҥмкіндік береді. Ҥш ҿлшемді графиканың кез-келген редакторында, соның 

ішінде 3ds Max қосымшасында жҧмыс нҽтижесі анимациялық ролик, 

бағдарлама есептеген статикалық сурет ретінде кҿрсетіледі. Ҥш ҿлшемді 

объектінің кескінін алу ҥшін программада оның ҥш ҿлшемді моделін жасау 

керек. 

Программадағы кез - келген ҥш ҿлшемді объектілер қол жетімді 

қарапайым примитивтер негізінде яғни куб, сфера, тор жҽне т.б негізінде 

жасалады. 3ds Max программасында ҥш ҿлшемді объектілерді қҧру модельдеу 

деп аталады. Қарапайым жҽне кҥрделі объектілерді кҿрсету ҥшін 3ds Max ең 

кішкентай элементтерден тҧратын полигональды торды пайдаланады. 

Нысанның геометриялық пішіні неғҧрлым кҥрделі болса, онда кҿпбҧрыштар 

соғҧрлым кҿп болады жҽне компьютер кескінді есептеуге соғҧрлым кҿп уақыт 

кетеді. Егер сіз кҿпбҧрышты торға мҧқият қарасаңыз, онда кҿпбҧрыштардың 

тҥйіскен жерлерінде ҿткір қабырғаларды кҿре аласыз, сондықтан объектінің 

қабығында кҿпбҧрыштар неғҧрлым кҿп болса, дененің геометриясы соғҧрлым 

тегіс болады. Кез-келген нысанның торын оның беттерін, жиектерін жҽне 

шыңдарын жылжыту, алып тастау жҽне қосу арқылы ҿңдеуге болады. Ҥш 
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ҿлшемді нысандарды қҧрудың бҧл ҽдісі ішкі объектілер деңгейінде модельдеу 

деп аталады. 3ds Max программасының зерттеу нҽтижесінде Ақтҿбе 

қаласындағы KFC-қоғамдық тамақтану мейрамханаларының халықаралық 

желісі модельденді. 
 

 

Сурет 1. KFC-қоғамдық тамақтану мейрамхасының моделі 
 

Ҥш ҿлшемді графиканың мҥмкіндіктерін екі ҿлшеммен салыстырғанда 

талдай отырып, артықшылықтың бірнеше аспектілерін бҿліп кҿрсетуге болады: 

1. Экран аймақтарының жоғары ақпараттылығы (кҥрделі объектілерде). 3D 

форматындағы кҥрделі геометриялық объектілер оңай оқылады жҽне 

пайдаланушыға тҥсінікті. 2D режимінде мҧндай графиканы қҧру мҥмкін емес. 

2. Нысанды айналдырудың артықшылықтары. 2D кескінінде, оны 

кеңісітікте алға-артқа жылжытқанда, қосымша ақпараттық қосындысы жоқ, 

бірақ 3D графикасында сурет толығымен ҿзгереді-объект басқа бҧрыштарда 

айналады, соның арқасында сіз оның орналасқан жерін жҽне басқа 

объектілердің орналасқан жерін кҿре аласыз. 

Алайда, ҥш ҿлшемді графиканың кемшіліктері де бар. 
1. Компьютердің жҧмысына жоғары талаптар: оның GPU, 

RAM, CPU жылдамдығының болуы жҽне т. б. 

2. Сахнаның барлық объектілерін жасауға кҿп уақыт 

жҧмсау қажеттілігі. 

Қортындылай келе, ҿткен ғасырдың 90-жылдарынан бастап дамып келе 

жатқан 3ds Max ҥш ҿлшемді модельдеу пакеті белгілі бір жетілу деңгейіне 

жетті деп айтуға болады. Оның кино, теледидар жҽне компьютерлік ойындар 

индустриясындағы бҥгінгі танымалдығы қосымша дҽлел. 
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PYTHON ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІН ҤЙРЕТЕТІН ПРОГРАММА 

ҚҦРУ 

 

Жаңбырбайқызы Г., Жақсылық Ә.М., Кенетаева И.А., 

Махат А.К., Әжнияз М.Т. 
Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Python тілі – ҽзірлеуші ҿнімділігінің артуына жҽне кодтың оқылуына 

негізделген объектіге-бағытталған бағдарламалау тілі. Python синтаксисі 

минималдылыққа жҥгінеді. Сондай-ақ, стандартты кітапханасы да бірталай 

қажетті функциялармен қамтылған. Python дамып жатқан бағдарламалау тілі 

болғандықтан, тілдік мҥмкіндіктерді арттыру жҽне тҥрлендіру арқылы 

жаңашыл нҧсқалар орта есеппен 2.5 жылда 1 рет шығады. Бҧл адамзат 

жҧмысының бірталай салаларында қолданылады. 

Веб-қосымша клиенттік жҽне серверлік бҿліктерден қҧралады, осылай 

"клиент-сервер" технологиясын пайдаланады. 

Клиенттік бҿлігі пайдаланушы интерфейсін қалыптастырады, серверге 

сҧрауларды жҥзе асырады жҽне оның жауаптарын саралайды. 

Серверлік бҿлігі клиенттен сҧраулар жҥргізеді, есептеулер жасалады, 

бҧдан кейін веб-бетті қҧрастырады жҽне оны желімен клиентке HTTP 

протоколды қолданып жҿнелтеді. 

Django-бҧл бапталатын веб-қосымшаларды тез қҧруға мҥмкіндік жасайтын 

Python-ның веб-қҧрылымы. Django кҿптеген платформаларда жҧмыс атқаратын 

Python тілінде жазылған. Сондай-ақ, Django-ны бірталай веб-хосттар жақсы 

қолдайды, олар кҿбіне Django сайттарын орнықтыру ҥшін белгілі бір 

инфрақҧрылым мен қҧжаттаманы ҧсынады. Django веб-жақтауда Python 

программалау тілін ҥйрететін веб-қосымша қҧрылды. 

Веб-қосымшаның негізгі модульдері: 

- Тіркелу бҿлігі 

- Жеке кабинет 

- Тақырыптар бҿлігі. 

Мысалы, тіркелу бҿлігі(1-сурет) html form,label компоненттерін қолдану 

арқылы форма ҽзірлейміз. 
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Сурет–1. Тіркелу бҿлігі 

Жеке кабинет сҧлбасы 2-суретте кҿрсетілген. 

 

Сурет–2. Жеке кабинет 
Python бҿлігі тақырыптар тізімінен қҧралған. Тақырыптардың ҥстінен 

шерту арқылы тақырып тезистерін, мысалдар тҥрлерін жҽне олардың 

орындалуын тексеруге арналған компилятор бҿлігі қарастырылған.(3-сурет). 

 

Сурет–3. Тақырыптар бҿлігі 

Қорыта айтқанда, Django веб-жақтауы арқылы Python программалау тілін 

ҥйрететін веб-қосымша қҧрылды. Бҧл веб-қосымша білім сапасын арттыруға, 

қолданушылардың (ҥйренушілердің) уақытты ҥнемдеуіне мҧмкіндік береді. 

Бағдарламада Python тілі туралы ақпарат алуға болады жҽне сол тақырыптар 

бойынша практикалық тҽжірибе беріледі. 
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8 КЛАСС ЕСЕПТЕРІН ШЕШУ ҤШІН PYTHON БАҒДАРЛАМАЛУ 

ТІЛІН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Физиканы оқытуда компьютерді коммуникативті қҧрал ретінде 

пайдаланса, ҧстаз бен оқушының арасындағы байланыс ҿзгереді. 

Бағдарламалық қҧралдар, оқыту бағдарламалары, компьютерлік орта, 

компьютерлік коммуникация оқу процесін қҧрудың ҿзара байланысқан қҧралы 

ретінде қолданылады. Бҥгінгі кітап, дҽптер, қарындаш секілді, компьютер де 

қарапайым жҧмыс қҧралына айналады. 

Есептеуіш техниканың қарқынды дамуы мен оның функционалдық 

мҥмкіндіктерін кеңейту компьютерді оқу процесінің барлық сатыларында: 

дҽріс, практикалық жҽне зертханалық сабақ кезінде, ҿз бетінше дайындалу жҽне 

оқу материалын қаншалықты меңгеру деңгейін бақылау жҽне ҿз бетінше 

бақылау кезінде кеңінен қолдануға мҥмкіндік береді. 

Компьютерлік технологияларды қолдану зертхана жағдайында 

демонстрациялау техникалық тҧрғыдан ҿте қиын немесе тіпті де мҥмкін емес 

болатын ҽртҥрлі процестер мен қҧбылыстарды модельдеуге мҥмкіндік бере 

отырып дҽрістік тҽжірибенің мҥмкіндіктерін кеңейтті. Осыған орай физика пен 

информатика пҽндері арасында байланыс орнату керек. «Оны қалай жасау 

керек деген?» сҧраққа жауап беріп кҿрейік. 

Ең алдымен информатика сабағына келейік. Біз мҧнда ең алдымен 

ақпараттың қалай келетіні мен оның ҿлшемдерімен жҧмыс жасай аламыз, яғни 

бағдарламалау тілі кҿмегімен алгоритмдермен жҧмыс жасай отырып қана 

қоймай сол шарттарды ҿзіміз ҿзгертіп, ҿз ыңғайымызға келтіре аламыз. Бҧл 

сатыда бізге бағдарламалау тілімен жҧмыс жасау кҿп кҿмегін тигізеді. 

https://doi.org/10.1177%2F0047239518783153
https://doi.org/10.1177%2F0047239518783153
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https://studbooks.net/1885240/pedagogika/ponyatie_kompyuternyh_obuchayuschih_programm_formy_klassifikatsiya_dostoinstva_nedostatki
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Білім беру ортасында жаңа бағдарламалау тілін ҥйренуді енгізу кезінде 

туындайтын бірінші сҧрақ - Python бағдарламалауды ҥйренуді қай сыныптан 

бастау керек? Жауап қарапайым, ҽрине, бастапқы кезеңде. Мектеп 

бағдарламасына сҽйкес бағдарламалауды оқыту процесі 8-сыныптан басталады. 

Сондықтан 8-сынып оқушылары ҥшін Python тілінде бағдарламалауды 

ҥйренуді бастау маңызды. Осыдан келесі сҧрақ туындайды – «Неге Python 

бағдарламалау тілін ҥйретуді бастау керек?» Ҿйткені бҧл осы жылғы ең 

танымал жҽне қарапайым бағдарламалау тілдерінің бірі. Бҧл тілдің 

артықшылығын қарастырайық: қарапайым синтаксис жҽне тҿмен тҥсу шегі, бҧл 

бағдарламалау тілін математикалық есептерді шешу ҥшін ғана емес, 

қолданбалы тапсырмаларды орындау ҥшін де пайдалану мҥмкіндігі. 

Python-ды мектепте алғашқы бағдарламалау тілі ретінде ҥйренудің 

артықшылықтары ҿте кҿп. Python-ды ҥйрену – бҧл ақылды жҽне перспективті 

таңдау. Аталмыш тіл – интерпретациялы. Яғни, бағдарлама бірінші рет 

орындалу ҥшін, оған аралық код жасалады. Бҧл бағдарламаны орындау кезінде 

қолданылатын аралық код. Егер кейінірек бағдарламаға ҿзгерістер енгізілсе, 

онда келесі жолы бағдарлама іске қослығанда жаңа аралық код қҧрылады. 

Ҽрине, Python оқушыларын алғашқы бағдарламалау тілі ретінде ҥйрену 

кейбір қиыншылықтарды тудыруы мҥмкін. Бірақ та, тілді таңдаған оқушылар 

ҥшін кҿптеген ресурстар бар. Мҧғалімдер оқушыларға қосымша мҽтіндерді 

оңай ҧсына алады. Сол сияқты, оқушылар да интернетте оқуға болатын 

материалдарға қол жеткізе алады. Егер тапсырмалар тез орындалмаса, 

оқушылар интернеттен бағдарламалауға кҿмек ала алады. Бҧл тілде сізге 

кҿмектесуге дайын бағдарламашылардың ҥлкен қауымдастығы бар. Тағы бір 

ерекшеліктерінің бірі, ол – кроссплатформалылығы. Яғни, кҿптеген аппараттық 

платформалар мен операциялық жҥйелерде жҧмыс жасалуы. 

Енді осы бағдарламалау тілі бойынша 8 класс оқулығындағы «Жылу 

қҧбылыстары» таруындағы қарапайым есепті шығарайық. Бірінші біз ҽрине 

Python бағдарламалау тілі бар платформаларды қолданамыз. Бҧл жағдайда 

PyCharm-ды қолданған ыңғайлы. Ҿйткені мҧнда аталмыш кодқа open-source 

модульден кітапхана керек емес, яғни есеп шығару процесін жеңілдетеді. Жаңа 

файл ашып келесі кодты енгіземіз: 

d=str(input("Нені табамыз?")) 

if d=="Q": 

c=int(input("жылусыйымдылығы")) 

m=int(input("массасы")) 

t1=int(input("температура")) 

t2=int(input("температура")) 

Q=c*m*(t2-t1) 

print("Жылу мҿлшері тең болады",Q) 
мҧнда біз кҿріп отырғанымыздай тек бір шама «жылу мҿлшерін» табамыз. 

Яғни, біз осы кодтың арқасында қосымша берілген есептерді шығара аламыз. 

Терминалдан бізге тек жылу мҿлшері есептеліп беріледі. 
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Ал Pascal-ға келетін болсақ, мектеп бағдарламасындағы Pascal тілімен 

Python тілдерінде жазылған екі қарапайым бағдарлама кодын салыстырайық: 

a=[1]*1000 жҽне 
var a: array [1..1000] jf integer; 

… 
for i:=1 to1000 do 

a[i]:=1; 

Жоғарыда келтірілген кодқа сҥйене отырып, эквивалентті операциялар екі 

бағдарламалау тілінде жазылғанын кҿруге болады, нҽтижесінде бірліктермен 

толтырылған 1000 элементтен тҧратын массивті аламыз. Python-да бҧл код 1 

жолды, ал Pascal-да 3 жолды алатыны кҿрініп тҧр. 

7-9 сыныптарда ақпараттық коммуникациялық технологияларды оқыту 

мҽселелерін қарастыра отырып, бағдарламалау туралы осы алғашқы идеяларды 

атап ҿтуге болады. Мҥмкін оқушы массивтер, оларды жариялау жҽне ҿңдеу 

туралы жалпы тҥсінік ала отырып, тоқтайды. 

Оқытудың келесі сатысында, мамандандырылған сыныптарда мҧғалім 

мен оқушы бағдарламалық жасақтаманы жасау ҥшін қолданылатын ҽмбебап, ең 

қарапайым дербес компьтерде немесе ноутбуктардан табылатын заманауи 

бағдарламалау тілін алады. 

Осының арқасында Python тілінде енгізілген кҿптеген жоғары деңгейлі 

кіші бағдарламалар, тілдің кең функционалдығы, оқушының осы 

функционалды элементтердің алгоритмдері мен жҧмыс принциптерін нақты 

зерттеудің орнына осы мҥмкіндіктерді пайдалануға деген қҧштарлығына 

ҽкеледі. 

Қорытындылай келе, мектепте Python жоғары деңгейлі бағдарламалау 

тілдерін ҥйрену жҽне қолдану идеясынан бас тартудың қажеті жоқ, керісінше, 

аталмыш бағдарламалау тілін дҧрыс кҿзқараспен жҽне интерпретациялық 

ерекшеліктерін ескеріп, ҥйдегі дербес компьтерді білім алу процесіне басқа да 

қырларымен пайдалануға бағыт бағдар бере бастайды. Бҧған бір де бір себеп 

заманауи бағдарламалау тілдерінің жетілуі, пайдаланудың ауқымының 

кеңеюмен қоса, икемділігі мен қарапайымдылығы. Қабылдау жҽне кҥйін 

келтіру ҥшін ыңғайлы. Жоғары деңгейлі бағдараламалау тілдердінің игерілуі 

мектеп деңгейінде бағдарламаларды жазуда мектеп кезінен тҽжірибесі бар IT 

бағдарламашыларды дайындауға мҥмкіндік береді. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Бидайбеков Е.Ы., Гриншкун В.В., Камалова Г.Б., Исабаева Д.Н.,. 

Бостанов Б.Ғ Білім жҽне XXI ғасыр: Ақпараттық жҽне 

коммуникативтік технологиялар. – М.: Наука, 1999. – 191 с. 

2. Васильев А.Н. Программирование на Python в примерах и задачах. – 

Москва: Эксмо, - 616 с. 

3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Білім беру 

жҥйесіндегі жаңа педагогикалық жҽне ақпараттық технологиялар. – 

М.: Академия, 2002. – 368 с. 



231  

4. Python білім беруде қалай қолданылады? [Электрондық ресурс] – сілтеме: 

https://www.pythoncentral.io/how-is-python-used-in-education 
 

Ғылыми жетекші – доктор PhD Аймаганбетова З.К. 

 
 

ТЕРБЕЛІСТЕР ТЕОРИЯСЫН ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Жеткергенова А.Д. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Тербелістер теориясының дамуының қазіргі кезеңінде дифференциалдық 

теңдеулердің периодты жҽне дерлік периодты шешімдерін зерттеуге 

қызығушылық айтарлықтай артты. 

Ньютон механикасының, гидромеханиканың, газ динамикасының, 

акустиканың, оптиканың, электромагниттік толқындар, термодинамиканың, 

лазерлік жҽне кванттық физиканың есептерінің математикалық моделдері, 

сонымен қатар химиялық жҽне биологиялық процестер дифференциалдық 

теңдеулер жҥйесі арқылы сипатталады. Ҽртҥрлі тербелістердің тҥрлерінің 

ішінен периодты, кҿп периодты жҽне дерлік периодты тербелістерді ажырата 

отырып, дифференциалдық теңдеулермен сипатталған тербелмелі процестерді 

зерттеу тек теориялық ғана емес, сонымен қатар практикалық маңызды қазіргі 

математиканың ҿзекті мҽселелерінің бірі екенін атап ҿткен жҿн. 

Периодты тербелістер теориясы бойынша іргелі нҽтижелер А.М. Ляпунов 

пен А.Пуанкареге тиесілі. Ҥзіліссіз дерлік периодты функциялар теориясы 

белгілі П.Боль, Э.Эсклангон, Г.Бор, С.Бохнер, Б.М. Левитан, Г.Вейль, 

А.Безикович, Дж.Фавар, Дж.Нейман, В.В.Степанов жҽне тағы басқа да 

ғалымдардың еңбектерінде зерттелінді. 

Дифференциалдық теңдеулердің периодты жҽне дерлік периодты 

шешімдерінің конструктивті теориясын кҿптеген авторлар зерттеген. 

Қазақстанның біртҧтас еуропалық білім кеңістігіне кіруі – ғылым, білім 

жҽне инновацияларды интеграциялау жолындағы ҥлкен ҿзгеріс. Ғылыми 

зерттеулердің жаһандануы мен интеграциясы, ғылымдар мен ғылыми пҽндердің 

синтезі, сонымен қатар теорияның практикаға енуі даму факторларының қайнар 

кҿзінің бірі болып есептелінеді. 

Жҧмыстың мақсаты студенттерді кҿп периодты жҽне дерлік периодты 

функциялардың кеңінен дамыған теориясымен білім беру математикасында 

оқыту. Білім беруді модернизациялау бағыттарының бірі – білім беру кеңістігін 

кеңейтуді кҿздейтін, студенттің қабілетін дамытуға ҽкелетін, білім мен 

дағдыларды қалыптастыратын жҽне табысты жҥзеге асыруға ықпал ететін 

дидактиканың бір принципі – қҧзыреттілік. Ғылыми жетістіктерді, оның ішінде 

ғылыми математикалық жетістіктерді білім беру математикасында енгізуде 

ғылым мен білімнің интеграциясына маңызды рҿл атқарады. Осыған 

байланысты білім беру математикасында, атап айтқанда зерттелетін пҽнге 

https://www.pythoncentral.io/how-is-python-used-in-education
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байланысты зерттеулер жҥргізу қажет. Математикалық бағытты айқындап оның 

кҿлемін, оқыту ҽдістері мен қҧралдарын анықтап тағайындау керек. 

Студенттердің анализ курсын, дифференциалдық теңдеулер теориясын 

табысты меңгеруінің басты міндеті функция теориясын терең меңгеру жҽне 

зерттеу ҽдістерін қолданбалы есептерді шешу барысында пайдалану. 

Математикалық анализ – математикалық жҽне жаратылыстану білімінің 

негізін қҧрайтыны мҽлім. 

Функция ҧғымы, оның ішінде периодты функция математикалық анализдің 

іргелі ҧғымдарының бірі екені белгілі. Периодты процесті сипаттайтын ең 

қарапайым тербеліс гармоникалық тербеліс. Периодты функцияның 

анықтамасы, оның кейбір қасиеттері анализ курсында беріледі. Бҧл жағдайда 

синусоидалды функцияларға қарағанда кҥрделірек периодты функцияларды 

зерттеуді ҧсынуға болады: жиіліктері ҽртҥрлі жҽне сҽйкесінше ҽртҥрлі 

периодты синусоидалды функцияларды қосу, азайту жҽне т.б. басқа амалдар. 

Егер ҽртҥрлі периодты бірнеше синусоидалды функциялардың периодтары 

ҿзара ҿлшенетін болса, онда қосындысы периодты функция болады. Егер осы 

тербелістердің жиіліктері ҿзара ҿлшенбейтін болса, онда олардың қосындысы 

периодты емес функция, мҧндай функцияны дерлік периодты функция деп 

атайды. 
Қазақстандағы кҿп периодты жҽне дерлік периодты функциялар 

теориясының дамуы В.Х.Харасахал [1], Д.У.Ҥмбетжановтың [2] − [3] 
зерттеулерінен басталады жҽне олардың ізбасар оқушыларының 

Ж.А.Сартабановтың [4], А.Б.Бержановтың [5] зерттеулерімен жалғасады. 

Мақалада орта мҽн туралы теоремасын, бір ҿлшемді жҽне кҿп ҿлшемді 

периодты, дерлік периодты функциялар теориясында пайдалануына 

байланысты сонымен бірге қолданбалы есептерде олардың қолданылуына 

қатысты кейбір мҽселелер қарастырылады. 

Процесстерді, қҧбылыстарды сипаттайтын дифференциалдық теңдеулер 

теориясында, математикалық физика теңдеулер курсында, тербеліс 

теориясында, электротехникада жҽне т.б. салаларда орта мҽн туралы 

теореманың алатын орны ерекше екенін атап ҿткен жҿн. 

Мысалы, а) егер айнымалылы ток заңдылықты қанағаттандырса: 

𝐼 = 𝑖0 𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋 

+ 𝛼), 
𝑇 

онда токтың орта мҽнін табуға болады. Мҧндағы 𝑖0 − тербелістің амплитудасы; 

𝑡 −уақыт; 𝑇 −тербеліс периоды; 𝛼 –тербелістің бастапқы фазасы. 

б) Электр тізбегінің заңдылықтарын пайдаланып, кедергісі R, 

сыйымдылығы C жҽне кернеу 𝐸 = 𝑉𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 заңдылығы бойынша ҿзгеретін ток 

кҿзі тізбектей жалғанса, тҧрақты кҥйдегі тізбектегі ток кҥшін зерттеуге болады. 

Тҧрақты кҥйдегі ток кҥшін табу ҥшін, кейбір жағдайларда қарастырылатын 

дифференциалдық моделдің периодты шешімінің бар болуы жеткілікті. 

в) Дерлік периодты функцияның орта мҽні туралы тҥсінік Фурье 

қатарының теориясын қҧруда маңызды орын алады. 
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г) Дерлік периодты есептерге кейбір қолданбалы есептердің 

келтірілетіндігі мҽлім: кристалды емес деформацияланатын зат ҥшін 

периодтылық заңдылығы орындалмайды. 

Ғылыми зерттеулерде жаһандану жҽне интеграциялау студенттерге теория 

негіздерін ғана емес, сонымен қатар кванттық механиканың, 

электродинамиканың, сҧйықтықтар мен газдардың механикасының нақты 

физикалық мҽселелерін шешуде математикалық зерттеу ҽдістерін қолдану 

негізгі мақсаттарының бірі. 

Оқыту процесінде студенттің аталмыш теорияға деген қызығушылығын 

арттыруға мҥмкіндік жасау, ғылыми ізденістерге, физика, биологияға бет бҧру, 

қарастырылып отырған мҽселелерді зерттеуге тҥрткі болу керек. 

Демек, анализ курсының бҿлімдерін, дифференциалдық теңдеулер жҽне 

математикалық физика теңдеулер теориясын терең тҥсінуге, логикалық, 

сонымен қатар дҥниетанымдық ойлауды, математикалық мҽдениетті 

қалыптастыруға ғылыми жҧмысты жҥзеге асыруға ықпал жасайтын теория – 

дерлік периодты функциялар теориясын білім беру математикасында оқыту 

мҽселесі. 
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ОҚУ ҤДІСІНДЕ AURASMA ҚОСЫМШАСЫН ПАЙДАЛАНУ 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Aurasma мобильді қосымшасы журнал беттерін, фотосуреттерді, 

плакаттарды жҽне басқа да жаппай қолданылатын нысандарды ҿмірге ҽкелу, 
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пайдаланушыны баурап алу жҽне жарнамалық мақсатына сҽтті жету ҥшін 

толықтырылған шындық технологиясын пайдаланады. 

«Aurasma» жҧмыс істеу принципі кең таралған QR кодын тану 

технологиясына ҧқсас. Қолданба телефонның камерасын, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 

акселерометр мен жҧлдыз жорамалын қоршаған кеңістіктен ҽртҥрлі 

нысандарды анықтау ҥшін пайдаланады. Болашақта бҧл нысандар қҧрылғының 

экранында бейне, суреттер, фотосуреттер немесе ауралар деп аталатын басқа 

файлдар ҥстіне қойылады. 

«Aurasma» нысанды танитын белгіні жасаушы дисплей нҽтижесін жҽне 

тарату уақытын белгілейді. Пайдаланушыларға олардың талпыныстарына 

кҿмектесу ҥшін «Aurasma» жасаушылары дайын ауралар пакетін қосты, бірақ 

олардың барлығын пайдаланушылар ҿздері жасайды деп болжануда. 

Aurasma технологиясының негізгі артықшылықтары оның қолжетімділігі 

мен кең қолдану мҥмкіндігі болып табылады. Смартфонға қолданбалар 

дҥкенінен (мысалы, Google Play Market немесе AppStore) тегін Aurasma 

қолданбасын орнатқанда, гаджеттің камерасын сҽйкес суретке бағыттаған кезде 

суретке «тіркелген» бейнені кҿруге болады. 

«Aurasma» қолданбасын гаджеттерге орнату «Aurasma» қолданбасының бай 

мҥмкіндіктерін пайдалану ҥшін бірнеше қарапайым қадамдарды орындау 

қажет[1]. 

Android операциялық жүйесі бар смартфондар үшін: 

- «Aurasma» қолданбасын орнату; 

- 5 бҿліктен қосымшаның жҧмысына кіріспе қараңыз; 

- «Ҿткізіп жіберу» опциясын таңдаңыз; 

- «Іздеу» опциясын таңдаңыз (ҥлкейткіш ҽйнек белгішесі) ; 

- «Арналар» опциясын таңдаңыз; 

- арнаның атын теріңіз; 

- «Балуға» опциясын таңдаңыз; 

- камераны таңдаңыз (тҿменгі жағындағы ортаңғы белгіше) ; 
- камераны қолданба белгішесі бар кескінге бағыттап, бейненің пайда 

болуын кҥтіңіз. 

iOS операциялық жүйесі бар смартфондар үшін: 

- «Aurasma» қосымшасын орнату; 

- 5 бҿліктен тҧратын қолданбаның жҧмысына кіріспе кҿру; 

- «Ҿткізіп жіберу» опциясын таңдаңыз; 

- «Іздеу» опциясын таңдаңыз (ҥлкейткіш ҽйнек белгішесі) ; 

- арнаның атын теріңіз; 
- тіркелгіңізді жасаңыз (тіркелу): электрондық пошта мекенжайыңызды 

енгізіңіз жҽне қҧпия сҿз жасаңыз; 

- «Жазылу» опциясын таңдаңыз; 

- «Артқа» опциясын таңдаңыз; 

- «Ҿткізіп жіберу» опциясын таңдаңыз; 

- мектебіміздің таңдалған арнасы «Келесі» қойындысында бар-жоғын 

тексеріңіз; 
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- «Дайын» опциясын таңдаңыз; 

- Камераны қолданба белгішесі бар кескінге бағыттаңыз жҽне бейненің 

пайда болуын кҥтіңіз. 

Aurasma қолданбасымен аур жасау[2] 
Сонымен, аураларды қалай жасауға болады, яғни сурет пен, мысалы, бейне 

арасында қалай «дос болуға» болады? Келесі алгоритмді орындасаңыз, бҧл 

оңай болады: 

1. studio.aurasma.com сайтына кіріңіз. 

2. Aurasma Studio жҥйесіне кіру опциясын таңдаңыз (Log in to Aurasma Studio) 
3. Аккаунт қҧру Create account немесе«Sign in» кіру опциясын таңдаңыз. 

Аккаунт жасау кезінде ағылшын тілінде кҿрсету керек: - e-mail (электрондық 

пошта мекенжайы) – username (пайдаланушы аты) password(қҧпия сҿз)- confirm 

password (қҧпия сҿзді қайталау) Содан кейін «Create account» «Аккаунт қҧру» 

таңдаңыз. 

4. Менің аурам- My Auras - Create New Aura (жаңа аураны жасау) опциясын 

таңдаңыз. 

5. Click to Upload Trigger Image таңдау («суретті таңдаңыз (триггер)»). 
6. Name таңдау («Имя») (кезкелген тілде) – Browse… («таңдау») – қажетті 
суретті таңдаңыз – Save («сақтау»). 

7. Кескінді жақсарту мҥмкіндігі туралы хабарлама пайда болса, таңдау арқылы 

келісу керек Yes («ия»). 

8. Таңдау Next («келесі») – Click to Upload Overlay («видео таңдау (оверлей)»). 

9. Қажетті бейнені таңдаңыз (немесе басқа файл тҥрін, мысалы, gifанимацию) 
қажет болса, бейненің ҿлшемін ҿзгертіңіз – Save («сақтау»). 

10. Next («келесі») таңдау– Unshare («Бҿлісуден бас тарту»). 
11. Аураны тінтуірдің сол жақ тҥймешігімен басыңыз – Edit («Редактирлеу) – 

Next («келесі») – Next («келесі») – Share («Бҿлісуден бас тарту»). 

«Aurasma» қолданбасымен жұмыс тәжірибесі қарастыруға пайдалы 

бірқатар мүмкіндіктерді анықтады: 

1. Мобильді қҧрылғы басып шығарылған кескінді «оқуға» жҽне мысалы, 

бейнеклип пайда болуына кепілдік беру ҥшін алдымен қажетті кескінді басып 

шығару керек, содан кейін оны сканерлеп, қолданбада сканерленген кескінмен 

жҧмыс істеу. 

2. Қолданбаға жҥктелген бейне 100 МБ жадты оңтайлы алуы керек 

3. Aurasma қосымшасында тіркелгіні тіркеген кезде «Пайдаланушы аты» 

позициясы бос орындарсыз ағылшын тілінде толтырылуы керек, сонымен қатар 

ерекше бірегей атауды кҿрсетуге тырысу керек. 

4. Aurasma қолданбасында тіркелгіні тіркеген кезде модерация кем дегенде бір 

кҥнді қажет ететінін тҥсінуіңіз керек. 

5. Егер жаңадан қосылған аура жҧмыс істемесе, яғни қолданбаның камерасы 

кескінді «оқымаса», бірақ барлық параметрлер дҧрыс болса, біз қайта іске 

қосуды ҧсынамыз. қолданбаны (қайта орнатпаңыз, атап айтқанда қайта іске 

қосыңыз). 
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«ҚОСЫЛҒАН ШЫНДЫҚ»: ИНФОРМАТИКА ПӘНІНДЕГІ ОҚУ 
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Жумaбaевa У.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қoғaмдық ҿмipдiң бapлық сaлaлapын жaһaндық aқпapaттaндыpу ҥдеpiсiне 

негiзделген қapқынды дaмып келе жaтқaн ғылыми-техникaлық pевoлюция бiлiм 

сaлaсын дa aқпapaттaндыpуды тaлaп етедi. Жҧмыстың мaңыздылығы мен 

ҿзектiлiгi AКТ-ны, сoның iшiнде oқу бaғдapлaмaлapын жҥзеге aсыpуғa apнaлғaн 

қҧpaл-жaбдықтapды ҽзipлеу мен енгiзуде жaтыp [1]. 

Aқпapaттық-кoммуникaциялық технoлoгиялapды қoлдaну техникaлық 

дaмудың қaзipгi деңгейiне, кҿpнекi, интеллектуaлдық, кoнстpуктивтi жҽне 

мaңыздысы AКТ сaлaсындaғы зaмaнaуи жетiстiктеpдiң бaғдapлaмaлық 

мҥмкiндiктеpiне тoлық сҽйкес келуi кеpек [2] . 

«Augmented Reality» (aғыл. Augmentedreality, AR) – ғылым мен 

техникaның сoңғы жетiстiктеpiнiң бipi. Тoлықтыpылғaн шындық 

технoлoгиялapынa шындықты виpтуaлды oбъектiлеpмен тoлықтыpуғa 

бaғыттaлғaн жoбaлap жaтaды. Бҧл технoлoгия apхитектуpaдa, мapкетингте, 

кoмпьютеpлiк oйындapдa, ҽскеpи iстеpде кеңiнен қoлдaнылaды. 

Бiз тoлықтыpылғaн шындық технoлoгиясы сaлaсындaғы зеpттеулеp мен 

ҽзipлемелеpдi қapaстыpдық, зеpттедiк, тaлдaдық, мысaлы: «Тoлықтыpылғaн 

шындықтың сеpвиюi»; Semapedia; Apтaг; «лaйap»; «Apгет», oл белгiлi бip 

дҽpежеде кoмпьютеpлiк гpaфикaны oдaн ҽpi цифpлық ҿңдеумен жҽне 

қaбaттaстыpумен бейне aғынын пaйдaлaнaды. Oлapдың кҿпшiлiгi iске aсыpу 

ҥшiн кaмеpaлap (веб-кaмеpaлap) apқылы мaшинaлық кҿpудi пaйдaлaнaды [4]. 

Oсы тaқыpып бoйыншa oқу-педaгoгикaлық жҽне ғылыми ҽдебиеттеpдi 

тaлдaу бҧл технoлoгияның oқу пpoцесiн ҧйымдaстыpудa ҿте қoлaйлы емес 

екендiгi туpaлы қopытынды жaсaуғa мҥмкiндiк беpдi. 

Бiлiм беpу жҥйесiне зaмaнaуи виpтуaлды oқыту қҧpaлдapын енгiзу 3D 

мoдельдеудiң интеpaктивтiлiгiнен жҽне тoлықтыpылғaн шындық ҽсеpiн 

пaйдaлaнудaн тҧpaтын oқыту ҽсеpiн apттыpудың ең мaңызды шapты бoлып 

тaбылaды. Тoлықтыpылғaн шындық технoлoгиясын oқу ҥдеpiсiне енгiзудiң 

ҿзектiлiгi мынaдa: мҧндaй иннoвaциялық қҧpaлды пaйдaлaну студенттеpдiң 

инфopмaтикa жҽне бaсқa дa пҽндеpдi oқуғa деген ынтaсын apттыpып, aқпapaтты 

игеpу деңгейiн жoғapылaтaтыны сҿзсiз. , oны кҿpсетудiң ҽpтҥpлi фopмaлapын 

http://www.auganix.org/hud/aurasma/
https://aurasma.ru.malavida.com/android/#gref
http://school17vo.narod.ru/_17new/other/razrabotka_ar_1.pdf
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синтездеу. Тoлықтыpылғaн шындық технoлoгиясын қoлдaнудың ҥлкен 

apтықшылығы oның кҿpнекiлiгi, aқпapaттың тoлықтығы жҽне интеpaктивтiлiгi 

бoлып тaбылaды [3]. 

Oқу-тҽpбие пpoцесiнiң тиiмдiлiгi oның ҧйымдaстыpылу деңгейiне 

тoлығымен бaйлaнысты. Қaжеттi деңгейге мҧғaлiм мен oқушылapдың iс- 

ҽpекетiнiң бapлық элементтеpiн aнық, бipiздi, лoгикaлық бaйлaнысты 

қҧpaстыpу apқылы жетуге бoлaды [1]. 

RealEye технoлoгиясы бaғдapлaмaлық opтaдaн – интеpфейстен жҽне 

қҧpылғыдaн – тoлықтыpылғaн шындық кoнтpoллеpiнен тҧpaды. Қoлдaнбaның 

ҿзегi (жҥpегi) келесi фaйлдapды бipiктipетiн Flash Develop бaғдapлaмaлaу 

opтaсынa негiзделген Flash мoдулi бoлып тaбылaды: 

3DS кеңейтiмi бap фaйл - 3dsmax 3D гpaфикaлық opтaсындa жaсaлғaн 

oбъектiнiң, oбъектiнiң немесе қҧбылыстың ҥш ҿлшемдi мoделi; 

Ipg фaйлы - фoтoшoптa жaсaлғaн мoдельдiң текстуpaсы («киiм»); 
Png кеңейтiмi бap фaйл CorelDraw бaғдapлaмaсындa iске aсыpылғaн мapкеp 

бoлып тaбылaды; 

Сoнымен қaтap, Alternativa3D 7 плaтфopмaсы қoсылғaн жҽне FLAR 

Manager тpекеpi пaйдaлaнылaды. Alternativa3D 7 гpaфикaны қoлдaуды 

қaмтaмaсыз етедi, FLAR Manager кеңiстiкте мapкеpдi қaдaғaлaйды жҽне 3D 

нысaнын сaлaды [5]. 

 

Кҥpiш. 2. RealEye схемaсы 
 

Қoлдaнбaның қapaпaйым жҽне ыңғaйлы интеpфейсi бap, oндa тiптi 

бaстaушы кез келген нҧсқaулapсыз oңaй жҧмыс iстей aлaды (3-суpет). Windows 

oпеpaциялық жҥйесiне apнaлғaн ҽмбебaп бaғдapлaмaлық қaбық Boorland Delphi 

7 oбъектiлi-бaғыттaлғaн бaғдapлaмaлaу opтaсындa, бapлық қaжеттi 

кеңейтiмдеpдi қoсу apқылы (мысaлы, Shockwave Flash oйнaтқышы) жaсaлғaн. 
 

Кҥpiш. 3. RealEye қoлдaнбaсының интеpфейсi 
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Қoлдaнбa интеpфейсi бaғдapлaмaның жҧмыс pежимiн тaңдaуғa мҥмкiндiк 

беpедi: 

Aвтoмaтты – зеpттелетiн oбъектiлеpдiң флэш-мoдульдеpi тҥймелеpге 

бекiтiледi. Oбъектiлеpдi iске қoсу, ҿзгеpту бip тҥйменi бaсу apқылы жҥзеге 

aсыpылaды;Нҧсқaулық. Бҧл pежимде қapaстыpылaтын ҽpбip нысaнғa жoлды 

кҿpсету кеpек. Бҧл pежимнiң ҥлкен apтықшылығы - бҧл жеpде сiз aвтoмaтты 

pежимге кipмейтiн жaңaдaн жaсaлғaн мoдельдеpдi қapaстыpa aлaсыз. 

Флэш-мoдульдеp мен мapкеp жиынтығынa ие бoлa oтыpып (1-суpет) oқу 

нысaнын кез келген уaқыттa кҿлемде де, ҽpтҥpлi мaнипуляциялapды қoлдaнa 

oтыpып кҿpсетуге бoлaды. Жoбaны сҽттi жҥзеге aсыpу ҥшiн жҥйелiк блoктың 

apхитектуpaлық қҧpылғылapынa (aнaлық плaтa, қуaт кҿзi, жедел жaды, 

видеoкapтa, сaлқындaтқыш, иiлгiш диск, пpoцессop, дыбыс кapтaсы, қaтты 

диск) apнaлғaн Flash-мoдульдеp ҽзipлендiк. 

Бaғдapлaмa дҧpыс жҧмыс iстеуi ҥшiн сiз бipқaтap ҽpекеттеpдi 

opындaуыңыз кеpек: 

1. RealEye қoлдaнбaсын iске қoсыңыз; 

2. Жҧмыс pежимiн тaңдaңыз; 
3. Aвтoмaтты pежимде мoдель aтaуы бap тҥйменi бaсу кеpек, қoлмен 

pежимде «Тaңдaу» тҥймесiн бaсып, oғaн жoлды кҿpсетiңiз. Флэш-мoдульдiң 

сҽттi қoсылғaнынa кҿз жеткiзгеннен кейiн («Фaйлдың opнaлaсуы» жoлындa 

флэш-мoдульдiң тoлық мекенжaйы кҿpсетiледi), «Iске қoсу» тҥймесiн бaсыңыз 

[4]. 

4. Кoнтpoллеpдi мapкеpге бaғыттaңыз; 
5. Кҿpудi aяқтaу ҥшiн «Aяқтaу» тҥймесiн, aл бaғдapлaмaны aяқтaу ҥшiн 

«Бaғдapлaмaны aяқтaу» тҥймесiн бaсыңыз. 
 

Кҥpiш. 4. RealEye бaғдapлaмaсын iске қoсу 
 

Aлдын aлa қapaу теpезесi бiз жaсaғaн қoсымшaның кoмпьютеpлiк кҿpу 

aлгopитмдеpiн пaйдaлaнa oтыpып, мoдельдi opнaлaстыpу ҥшiн шығыс ҿpiсiнде 

ҥш ҿлшемдi кеңiстiктi қҧpa oтыpып, мapкеpдiң opнын қaлaй aнықтaйтынын 

aнық кҿpсетедi. «Кoмпьютеp apхитектуpaсы» тaқыpыбын oқуды ҧйымдaстыpу 

бapысындa демoнстpaцияны тiкелей oқытушының ҿзi де, ҽp студент ҿз жҧмыс 

opнындa жеке қoлдaнa aлaды. Oсылaйшa, тoлықтыpылғaн шындық 
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технoлoгиясынa негiзделген oқыту oқу-тaнымдық мiндеттеpдi шешу бapысындa 

жҥзеге aсыpылуы кеpек. Бҧл oқушының беpiлген aумaққa тҽн iс-ҽpекеттеpдi 

ғaнa емес, жaлпығa бipдей тҽpбиелiк ҽpекеттеp жҥйесiн меңгеpуiн қaмтaмaсыз 

етедi. Oсы есептеpдi шешу бapысындa студент қaжеттi бiлiм aлып, oны 

пpaктикaдa қoлдaнaды. 

Қoлдaнбa мҧғaлiмге oқу-тҽpбие пpoцесiн ҧйымдaстыpa oтыpып, 

сaбaқтapды 

кҿpнекi, мaзмҧнды, ең бaстысы oқушылap ҥшiн қызықты етiп ҿткiзуге 

мҥмкiндiк беpедi, бҧл бaлaлapғa ынтaлaндыpушы ҽсеp етедi. 

Oсылaйшa, «Тoлықтыpылғaн шындық» технoлoгиясы негiзiнде oқытуды 

ҧйымдaстыpу oқушығa дa (бiлiмдi жaқсы меңгеpуге ықпaл ету ҥшiн), мҧғaлiмге 

де (oқу пpoцесiн ҧйымдaстыpуғa кҿмектеседi) oң ҽсеp етедi. 

Бҧл жҧмысқa Кpaснoяp ҿлкелiк ғылыми қopы қoлдaу кҿpсеттi. 
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Ғылыми жетекшi - п.ғ.д., пpoфессop Сaгимбaевa A.Е. 

 
 

UNITY БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН МҤМКІНДІКТЕРІН 

ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ҒАРЫШҚА САЯХАТ ЖАСАУ 

 

Жҧмаханова М., Жаңабаева А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік униврситеті 

 

Кез – кез келген адамның армандаған арманы – ҿмірінде кем дегенде бір рет 

жҧлдызға дейін созылған қашықтықта болу. Сондықтан, мереке қарсаңында – 

12- сҽуір Космонавтика кҥніне, біздің физика-математика факультетінің ИПКО 

– 301 тобының студенттері 3D планетарийін ҧйымдастырдық. Мақсатымыз 3D 

Unity ортасының мҥмкіндіктерін пайдаланып, жҧлдызды аспанды, яғни 

планеталарды бейнелеп проектор арқылы кҿрсету (1-сурет). 

Unity – бҧл ойындарды қҧруға арналған ең танымал платформалардың бірі, 

сонымен қатар кеңейтілген жҽне виртуалды шындық қосымшалары. 
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1-сурет.Макеті. 

 

Бҧл планетарийда кҥн жҥйесіндегі планеталардың ҽрқайсысы сфера 

арқылы жасалынды, яғни ол сфераның қасиеттеріне барып ҽр планетаның 

ҿлшемдерін жазу арқылы кҿлемдері ҿзгертіліп отырады(2-сурет). [1, с.15] 

 

2-сурет. Планета ҿлшемдері 

 

Кҿлем ҿзгертілгеннен кейін қосымшаға ҿзімізге керекті суреттерді 

импорттап алып, оны текстураға айналдырылады(3-сурет). 

 

3-сурет. Текстура 

 

Бҧл айналдырылған текстурамызды сфераға қосу арқылы сфераға 

текстура береді. Одан кейін жҧлдызды аспанды бейнелеу ҥшін skybox 

элементін қосады. Бҧл элементке сфераға текстура қосылғандай барлық алты 

бҿлігіне, яғни асты, ҥсті жҽне тҿрт жақ қапталына текстуралар қойылады(4- 

сурет). [2, с.15] 
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4-сурет.Skybox 

 

Skybox элементі қосылып болғаннан кейін камераны дҧрыс аймаққа қою, 

яғни камера элементінің ҿлшемдерін жазады(5-сурет). 

 

5-сурет.Камераны орналастыру 
Қорытындылай келе 3D Unity ортасының мҥмкіндіктерін пайдаланып, 

жҧлдызды аспанды, яғни планеталарды бейнелеп проектор арқылы кҿрсеттік. 
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ЭКОНОМИКАДАҒЫ САҚТАНДЫРУДЫҢ АКТУАРЛЫҚ 

ЕСЕПТЕУЛЕРІНІҢ ӘДІСНАМАСЫ 

 

Изтурганова Д. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Сақтандырушының сақтанушыға кҿрсететін қызметтерінің қҧны 

актуарлық есеп - қисаптардың кҿмегімен айқындалады. Актуарлық есептеулер 

ҿз атауын "актуарий" сҿзінен алды. Актуарий (ағылш. актуару, лат. aciuamius - 

тез жазушы, есепші) - сақтандыру жарналарының резервтерін қҧрумен, 

несиелердің, сатып алу сомаларының жҽне редукцияланған сақтандыру 

сомаларының мҿлшерін анықтаумен байланысты есеп айырысулар, ҿмірді ҧзақ 

мерзімді сақтандыру бойынша тарифтік ставкаларды есептеудің ғылыми 

негізделген ҽдістерін ҽзірлеумен айналысатын сақтандыру бойынша мамандық. 

Редукциялау (нем. reduction-азайту, қысқарту) - ҿмірді немесе зейнетақыны 

ҧзақ мерзімді сақтандыру шарты бойынша бастапқы сақтандыру сомасының 

мҿлшерін азайту. Бҧл сақтанушы сатып алу сомасын алуға қҧқылы болған кезде 

айлық жарналарды тҿлеудің мерзімінен бҧрын тоқтатылуымен байланысты. 

Сатып алу сомасы - бҧл ҿмірді ҧзақ мерзімді сақтандыру шарты бойынша 

қалыптасқан жарналар резервінің айлық сақтандыру жарналарын тҿлеу 

тоқтатылған кҥнгі сақтанушыға тҿленуге жататын бҿлігі. Егер сақтанушы 

шарттың қолданылу кезеңінде айлық жарналарды тҿлеуді тоқтатса, онда шарт 

кҥшін жояды. Бҧл ретте ол сатып алу сомасы болып табылатын ҿткен уақыт 

кезеңі ҥшін шарт бойынша жинақталған жарналар резервінің бір бҿлігін алуға 

қҧқылы. Сатып алу сомасының мҿлшері сақтандырудың ҿткен кезеңінің 

ҧзақтығына жҽне шарт жасалған мерзімге байланысты болады. Осылайша, 

сақтандырудың бес жылдық мерзімі кезінде сақтандырудың 6 айынан кейін 

сатып алу сомасы шарт бойынша пайда болған жарналар резервінің 75% - ын, 

ал 4 жыл 6 айдан кейін - 98,5% - ды қҧрайды. Актуарлық есептер тарифтік 

мҿлшерлемелерді есептеудің жҽне сақтандырушы мен сақтанушының 

қаржылық ҿзара қатынастарын анықтаудың статистикалық жҽне 

экономикалық-математикалық ҽдістерінің жҥйесін білдіреді. Актуарлық 

есептеулер негізінде ҽрбір сақтанушының сақтандыру қорын қҧруға қатысу 

ҥлесі анықталады (яғни. тарифтік ставкалардың мҿлшері, ҽрбір ҿмірді 

сақтандыру шарты немесе зейнетақы бойынша жарналар резервінің шамасы, 

сақтандыру компаниясының жиынтық резерві, тҿленуге жататын сатып алу, 

редукцияланған сақтандыру сомаларының, несиелердің мҿлшері) ҿмірді 

сақтандыру шартының талаптары ҿзгерген кезде сақтандыру жарналарына 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970602560.html
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қайта есептеу жҥргізіледі. Сақтандырушы сақтанушыға кҿрсететін 

қызметтердің ҿзіндік қҧны мен қҧнын есептеу жҥргізілетін формасы актуарлық 

калькуляция деп аталады. Актуарлық калькуляция шартқа сақтандыру 

тҿлемдерін анықтауға мҥмкіндік береді. Тҿлеуге ҧсынылатын сақтандыру 

тҿлемдерінің шамасы сақтандырушы қабылдайтын тҽуекелді ҿлшеуді 

кҿздейді[1,95-96 б.]. 

Актуарлық есеп айырысулар сақтандыру ерекшеліктері ескеріле отырып 

жҥргізіледі. Оларға бағалауға жататын оқиғалар ықтималды сипатқа ие 

болатындар жатады. Бҧл тҿлеуге ҧсынылған сақтандыру жарналарының 

шамасынан кҿрінеді; сақтандырушы сақтанушыға кҿрсететін қызметтің ҿзіндік 

қҧнын айқындау бҥкіл сақтандыру жиынтығына қатысты жҥргізіледі; 

сақтандырушының сақтандыру резервтерінің оңтайлы мҿлшерін бҿлу жҽне 

айқындау қажеттілігі; сақтандыру шарттарын тҥзету жҽне олардың шамасын 

сараптамалық бағалау; несие пайызының нормасын жҽне оның уақыт бойынша 

ҿзгеру ҥрдістерін зерттеу; арнайы кестелердің кҿмегімен уақыт пен кеңістікте 

оны бҿлу шамасын ҿзгерту қажеттілігін алдын ала айқындайтын сақтандыру 

жағдайына байланысты толық немесе ішінара залалдың болуы; алынған 

сақтандыру жарналарының арқасында сақтанушының сақтандыру жарналары 

мен сақтандыру компаниясы ҧсынатын сақтандыру қамтамасыз етуі 

арасындағы тепе-теңдік қағидатын сақтау; осы сақтандыру жиынтығы 

шеңберінде тҽуекел тобын бҿлу. Актуарлық есептердің міндеттері: сақтандыру 

жиынтығы шеңберінде белгілі бір белгілер (топтар) бойынша тҽуекелдерді 

зерттеу жҽне жіктеу; сақтандыру жағдайының басталуының математикалық 

ықтималдығын есептеу, жекелеген тҽуекел топтарында да, жалпы сақтандыру 

жиынтығы бойынша да залал келтіру салдарларының жиілігі мен ауырлық 

дҽрежесін айқындау; сақтандыру процесін ҧйымдастыруға қажетті 

шығыстардың математикалық негіздемесі болып табылады, сақтандырушының 

қажетті резервтік қорлары мен оларды қалыптастыру кҿздерінің математикалық 

негіздемесі; сақтандырушы жиналған сақтандыру жарналарын инвестиция 

ретінде пайдаланған кезде капиталды салу нормасын (пайыздық мҿлшерлемені) 

жҽне олардың нақты уақыт аралығында ҿзгеру ҥрдістерін зерттеу, пайыздық 

мҿлшерлеме мен бруттоставка шамасы арасындағы тҽуелділікті анықтау[2,42- 

43 б.]. 

Сақтандыру жағдайына қатысты ықтималдық ҧғымы екі ерекшелікпен 

сипатталады: 1. ықтималдық сақтанушы мен сақтандырушы ҥшін қолайсыз 

оқиғалардың (ҿрт, су тасқыны, ҧрлық жҽне т.б.) санын есептеу жолымен 

белгіленеді. 2. сақтандыру кезінде кейбір объектілер ғана бар, олардың 

кейбіреулері сақтандыру жағдайына ҧшырайды, яғни сақтандыру тҽуекелі іске 

асырылады. Мҥліктік сақтандыруда сақтандыру жағдайының ықтималдығы 

алдыңғы кезеңдегі сақтандыру жағдайларының жиілігін, яғни қандай да бір 

оқиғадан зардап шеккен объектілердің жалпы санына қатынасын кҿрсетеді. 

Мысалы, егер осы ауданда бірнеше жыл ішінде орташа есеппен 10 000 ҥйдің 

100-і ҿрттен зақымдалса, онда сақтандыру жағдайының ықтималдығы 0,01 

(100 : 10 000) қҧрайды. Жазатайым оқиғалардан еңбек ету қабілетінен айырылу 
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ықтималдығы сақтандыру қоғамдарының есептік деректері негізінде 

есептеледі. Тарифтік мҿлшерлемені есептеу (актуарлық калькуляция) нетто- 

мҿлшерлемені, істі жҥргізуге арналған шығыстардың мҿлшерін, мҥліктік 

сақтандыруда жҽне жауапкершілікті сақтандыруда тҽуекел ҥшін 

ҥстемеақыларды, ҿмірді сақтандыруда жҽне зейнетақыларда несие пайызына 

жеңілдіктерді айқындауды қамтиды. Жеке сақтандыру есептеулерінде тҽуекел 

ҥшін сыйлықақы мҥмкін, бірақ ҽдетте қолданылмайды. Бҧл сақтандыру 

жиынтығының кҿлемі айтарлықтай ҥлкен болуына, ал сақтандыру сомалары 

салыстырмалы тҥрде ҥлкен еместігіне байланысты. Актуарлық есептеулер 

барысында ҽлеуметтік сҽттерді пайдалануға болады. Актуарлық есептеулер 

тҽжірибесінен нақты қорытындылар уақыт, орын жҽне сақтандыру тҥрімен 

байланысты[3,24-25 б.]. 

Бірнеше мысалдар қарастырайық. 

Мысал 1. 165 000 теңге мҿлшеріндегі несие тоқсан сайынғы (ҽр 

тоқсансоңында) тҿлемдермен 20 жыл ішінде тҿленеді. Несие бойынша 

мерзімді тҿлемдердің мҿлшері 4 жылда қайта қаралып отырады жҽне 800 

теңгеге артады. Несие бойынша тҿлемдер жылдық номиналды 2% пайыздық 

мҿлшерлемесі бойынша тоқсан сайынғы есептеумен есептелді. Бастапқы 

мерзімді тҿлем мҿлшерін анықтау. 

Шешуі.1) 
0.02 

 0.005 
4 

(яғни ҽр тоқсанда 0,5 %) 

2) 165000  Xa80  800v
16

a  800v
32

a  800v
48

a  800v
64

a  0.5 деп аламыз. 

3) мҧнда, мысалы a
64 


1 v64 

0.5 00 

 

* 0.5 0 
0 

4)Мҽндерін есептеп, Х табамыз 

Жауабы: 1033. 

X  
165000  97040.5 

 1033 .
 

65.85 

Мысал 2. Инвестордың таңдауы бар: жылына 3% ставка бойынша 4 

жылға, содан кейін х% жылдық мҿлшерлемесі бойынша 1 жылға 

инвестициялау немесе жылдық 2,5% мҿлшерлемесі бойынша 3 жылға, содан 

кейін 2 жылға жылдық 4% мҿлшерлемесі бойынша инвестициялау. Барлық 

қолданылатын пайыздық мҿлшерлемелер кҥрделі болған жағдайда осы 

нҧсқалар эквивалентті болатын х жылдық пайыздық мҿлшерлемесін табу. 

Шешуі. Эквиваленттік теңдеуі мына тҥрде болады: 

1) 1  0.034 1  x1   
 1  0.0253 1  0.042 

2) Содан x  3.49 0 
0 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Корнилов И.А. Актуарные расчеты в практике страхования, М., МЭСИ, 

1998, 68 с. 

2. Гербер X. Математика страхования жизни. Москва: "Мир", 1995г. 

3. Баскаков В.Н., Карташов Г.Д. Методические указания к решению задач 

по актуарной математике. М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997, 48 с. 

64 32 16 48 
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Ғылыми жетекші - ф.-м.ғ.к., доцент Ахметова А.У. 

 
 

ЛОГАРИФМДІК ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ 

 

Исатаева Ш. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Жалпы мектеп оқушылары логарифмдік теңсіздіктерді шешу барысында 

қиындыққа кездесіп жатады. Оның басты себебі – логарифмдік функция 

анықтамасын, оның қасиеттері мен мҥмкін мҽндер жиынын білмеуінде деп 

ойлаймын. 

Логарифмдік теңсіздіктер тҥріндегі есептерді шешу барысында теориялық 

білім: монотондылық қасиеттер мен кілттік формулалар қажет болады. 

Анықтама. а негізі бойынша b оң санының логарифмі деп b-ны алу ҥшін 

а-ны шығару керек дҽреже кҿрсеткіші аталады: 

a > 0, а бірге тең емес. 

log a b  c, ac  b. Мҧндағы b > 0, 

Анықтама. Қарапайым логарифмдік теңсіздік – х-ке тҽуелді қандай да бір 

f(x) пен g(x) ҿрнектерімен келесі тҥрде жазылған қатынас: loga f (x)  loga g(x) . 

Мҧнда «>» таңбасын «<», «», «» таңбаларымен ауыстыруға болады. 

Логарифмдік теңсіздіктердің келесі тҥрлері бар: 

1. Қарапайым теңсіздіктер, мысалы, log x  1. 
2. Қарапайымға келтіруге болатын теңсіздіктер, мысалы, 

log 1 (x  1)  log 1 (2x  3) . 
2 2 

3. Логарифмдік қасиеттер қолданылатын теңсіздіктер, мысалы, 

log  (x  1)  log  (x 1)  2 . 
4. Алмастыру кҿмегімен шешілетін теңсіздіктер, мысалы, 

log 2 x  log x  2  0 . 

5. Негізінде айнымалы бар теңсіздіктер, мысалы, log х 2  1. 

Логарифмдік теңсіздіктер шешімінің дҧрыстығы мҥмкін мҽндер жиынын 

(ММЖ) анықтаудың дҧрыстығына тҽуелді болады. Мысал қарастырайық: 

log  (2х  4)  log  3 . 

Логарифмнің стандартты формуласындағы b-ның орнында бҧл жағдайда 

ҿрнек тҧрғанын байқаймыз. Сонда анықтама бойынша: 2х + 4 > 0. 

Егер логарифмдік теңсіздік анықтамасына кҿңіл аударсақ, онда жазылған 

ҿрнектің нҿлден артық болуы керектігін кҿреміз. Нҽтижесінде, х > -2. 

ММЖ анықтағаннан кейін теңсіздікті шешуге кҿшеміз. Ең алдымен, 

ҿрнектің екі жағындағы log2 қҧтыламыз: 2х  4  3. Осылайша, х   
1
 

2 
аламыз. 

Енді алынған шешімнің мҥмкін мҽндер жиынына сҽйкестігін дҽлелдеу 

қажет: 
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a 











a 


g(х)  0. 

a 


 

f (x)  0. 

a 




g(x)  0. 

x  2, 

х   

1 
. 

 

Сонда шешім, 
 
х (0,5; 

 
 ) 


 2 

болады. 
 

a  0, 
Сонымен, loga f (x)  log   g(x) , мҧндағы 

a  1, 
тҥріндегі логарифмдік 

теңсіздіктерді шешу келесі екі теоремаға негізделген: 

Теорема 1. Егер a > 1 болса, онда 

 f (x)  0, 
loga f (x)  loga  g(x) теңсіздігі 


g(x)  0, 

 f (x)  g(x) 

теңсіздіктер жҥйесіне мҽндес болады. 

Теорема 2. Егер 0 < a < 1 болса, онда 

 f (x)  0, 
loga f (x)  loga  g(x) теңсіздігі 


g(x)  0, 

 f (x)  g(x) 

теңсіздіктер жҥйесіне мҽндес болады. 

loga f (x)  log  g(x) тҥрдегі   қарапайым   логарифмдік   теңсіздіктер   келесі 

алгоритммен шешіледі: 

1. ММЖ іздестіру: 
 f (x)  0, 

. Жҥйе тҥрінде жазу шарттың бірмезгілде 


орындалатындығын білдіреді. 

2. Негіздерін зерттеу. a > 1 болса, 
 

f (x)  g(x) 

 

теңсіздігін шешу. 0 < a < 1 

болса, онда f (x)  g(x) теңсіздігін шешу керек. 

3. Алынған шешімді алдын ала анықталған ММЖ біріктіру қажет. 

Басқа тҥрдегі логарифмдік теңсіздіктерді де келтірілген ҽрекеттер тізбегі 

бойынша шешуге болады. 

Егер негізінде айнымалы болса, онда келесі екі нҧсқаны қарастыру керек: 

1) негізі 1-ден артық; 

2) негізі 0 мен 1-дің арасында. 

Логарифмдік теңсіздік қарапайым тҥрде жазылмаса, оны қарапайым тҥрге 

келтіруге тиіспіз. 

log a f (x)  log  g(x) тҥрдегі логарифмдік теңсіздіктерді шешу келесі жҥйені 

шешуге келеді: 

1. 0  a  1: 
 f (x)  g(x), 


g(x)  0. 
2. a  1: f 

 f (x)  g(x), 



log a f (x)  log  g(x) тҥрдегі логарифмдік теңсіздіктер мына жҥйелердің 

біріне келтіріледі: 

1. 0  a  1: 
 f (x)  g(x), 
 

f (x)  0. 
2. a  1: f 

 f (x)  g(x), 



Логарифмдік теңсіздіктерді шешуді бірдей негізге кҿше отырып, 

қысқартуға болады. 
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x 


x2 x2 

 



8 

8 

Мысал 1. Теңсіздікті шешу: lg(2x2  4x  10)  lg(x2  4x  3) . 

Шешуі: Логарифм негізі 10-ға тең, яғни 1-ден артық болғандықтан, бҧл 

теңсіздікке теорема 1 қолданылады. Оған сҽйкес 

2x 2    4x  10  0, 


x2    4x  3  0, 

2x 2    4x  10  x2    4x  3 

теңсіздіктер жҥйесін аламыз. 

Бірінші теңсіздікті алып тастап жҽне ҥшінші теңсіздікте қысқарту жасап, 
x2  4x  3  0, (x  1)(x  3)  0, 

 2 
 8x  7  0, 

одан ҽрі 
(x  1)(x  7)  0, 

жҥйені аламыз, бҧдан (;  7)  (1; 1)  (3; ) - берілген теңсіздіктің 

шешімін табамыз. Жауабы: (;  7)  (1; 1)  (3; ) . 

Мысал 2. Теңсіздікті шешу: log (2x  3)  log (24  6x) . 

Шешуі: Егер логарифм негізі x – 2 > 1 болса, онда теңсіздікке теорема 1-ді 

қолданамыз, егер де 0 < x – 2 < 1 болса, онда оған теорема 2-ні қолданамыз. 

Осылайша, берілген теңсіздікті шешу келесі теңсіздіктер жҥйелерінің 

жиынтығын шешуге келтіріледі: 

x  2  1, 
2x  3  0, 


24  6x  0, 

2x  3  24  6x; 

0  x  2  1, 
2x  3  0, 

24  6x  0, 

2x  3  24  6x. 

Бҧл жиынтықтың бірінші жҥйесінен 
27 

 x  4 
8 

екенін, ал екіншісінен 

2  x  3 аламыз. Сонымен, (2; 3)  
 27 

; 4






- берілген теңсіздіктің шешімін 

табамыз. Жауабы: (2; 3)  
 27 

; 
 

 

 
 

4
. 

 
 

Бҧл мақала берілген тақырыпты тҥсінуде мектеп мҧғалімдеріне, 

студенттер мен оқушыларға аз да болса кҿмек болады деген сенімдемін. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Б.П.Гейдман «Логарифмические и показательные уравнения и неравенства», 

М.: МЦНМО, 2003. 

2. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир «Алгебраический тренажер», 2007. 

3. А.Х.Шахмейстер «Логарифмы», СПб.: «Петроглиф», 2016. 
 

Ғылыми жетекші - аға оқытушы, магистр Баешева К.С. 
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«QUIVER» МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫ 

 

Кабдргалиев С.Е. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Мобильді қҧрылғы - толықтырылған шындықты пайдалануға арналған 

қҧрал.Толықтырылған шындық технологиясы білім беруде бірнеше жылдан 

бері белсенді жҽне тиімді қолданылуда, ҿйткені ол кҥрделі тақырыптарды 

тҥсіндіру кезінде есте қалатын кҿрнекіліктер арқылы оқу ҥдерісінің 

мҥмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтуге мҥмкіндік береді. 

Толықтырылған шындық (AR) – физикалық ҽлемді біз нақты уақыт 

режимінде кез келген қҧрылғыларды – планшеттерді, смартфондарды немесе 

басқаларды жҽне бағдарламалық қҧрал бҿлігін пайдалана отырып цифрлық 

деректермен толықтыратын орта[1]. 

Бҧл тҽсіл ақпаратты жақсы меңгеруге, оны ҥлкен кҿлемде есте сақтауға 

мҥмкіндік береді, бҧған технологияның кҿрнекілігі, интерактивтілігі, 

материалды визуализациялау сияқты мҥмкіндіктері ықпал етеді. Мҧның 

барлығы оқушылардың оқытылатын пҽнге деген қызығушылығын арттыруға, 

ынтасының деңгейін арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

мҥмкіндік береді. 

Математика сабақтарындағы толықтырылған шындық 3D геометриялық 

фигураларды визуализациялауға кҿмектеседі. Толықтырылған шындық 3D 

модельдерді жылжыту, айналдыру, масштабтау, оларды кез келген бҧрыштан 

қарау, виртуалды объектілерді қосу жҽне ажырату жҽне алынған нҽтижелерді 

зерттеу сияқты мҥмкіндіктерді беретінін ескеріңіз [2]. 

Толықтырылған шындықты оқу процесінде пайдаланудың жоғарыда 

аталған артықшылықтарына қарамастан, біз оны математика жҽне информатика 

сабақтарында енгізу мҽселелерінің бірін белгілейтін боламыз. Математика жҽне 

информатика сабақтарында AR технологиясын оқу ҥдерісіне енгізудің негізгі 

мҽселесі орыс тілінде дайындалған дайын мультимедиялық оқу қҧралдары мен 

оқулықтардың жеткіліксіз саны болып табылады. Бҧл мҽселені келесі 

жолдардың бірімен шешуге болады. Мысалы, арнайы бағдарламаларды 

пайдалана отырып, белгілі бір тақырыпты оқу кезінде ҿзіңіздің толықтырылған 

шындық объектілерін жасау жҽне бҧл объектілерді мҧғалімнің ҿзі де, 

информатика сабақтарында студенттер де толықтырылған шындық 

объектілерін қҧру тақырыбының бҿлігі ретінде жасай алады, атап айтқанда 3D 

модельдері. 

Бҥгінгі кҥні толықтырылған шындықтың 4 тҥрі бар: 

1. AR маркері жоқ; 

2. AR маркері; 

3. AR проекциясы; 

4. AR негізіндегі қабаттасулар. 

AR маркеріне назар аударайық. Бҧл технологияны сканерлеу ҥшін арнайы 

кҿрнекі объект пен камера қажет ететіндігіне негізделген кескінді тану 
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технологиясы деп те атайды. Маркер ретінде мҥлдем басқа нысандар ҽрекет ете 

алады - басып шығарылған QR кодтан арнайы таңбаларға дейін. Осылайша, 

мобильді қҧрылғы арқылы маркерді оқу пайдаланушылар кҿру ҥшін сандық 

анимацияларды бастайды, ал суреттерді 3D ҥлгілеріне айналдыруға болады. 

Quiver мобильді қосымшасы, білім беретін жҽне сиқырлы тҽжірибе жасау 

ҥшін физикалық бояуды керемет толықтырылған шындық технологиясымен 

біріктіру арқылы оқуды қызықты етеді[3]. 

Quiver мобильді қосымшасы толықтырылған шындықпен π санын 

ҥйренуге арналған жаңа бояу беттерін (маркерлер) шығарды. Бҧл қосымшамен 

жҧмыс істеу принципі ҿте қарапайым. Бояғышты (маркерді) басып шығару, оны 

бояу жҽне мобильді қҧрылғының кҿмегімен оны ҥш ҿлшемді модельге 

айналдыра отырып, кескіннің анимациясын бастау қажет (1-суретті қараңыз). 
 

Сурет 1. Quiver мобильді қосымшасы 
 

π санының мысалында «Quiver» мобильді қосымшасын қолдану принципі 

мобильді технологиялардың тҧрақты дамуы оқытудың бҧл тҥрін сҧранысқа ие 

жҽне танымал етеді. Мобильді оқыту – икемді, қолжетімді, жекелендірілген 

оқытуды қолдайтын жҽне дҧрыс пайдаланған кезде білім беруді жақсартатын 

технологиялар арқылы жасалған білім берудің жаңа бейнесінің бҿлігі. 
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ӘРТҤРЛІ НАТРИЙ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ БАР KCl КРИСТАЛЫНЫҢ 

ЭКСИТОН ТӘРІЗДІ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯСЫН КҤШЕЙТУ ӘДІСІ 

 

Кадиров А., Тілеп А., Қуаныш Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Сілтілі галоидты кристалдардағы (СГК) электронды қозу релаксациясының 

іргелі заңдылықтары заманауи зерттеу ҽдістерімен толық кҿлемде зерттелді 

жҽне нҽтижесінде бастапқы радиациялық ақауларды (F, -H-жҧп) қҧру арналары 

анықталды жҽне тордың ҿзіндік люминесценциясының пайда болуы анионды 

экситондардың ҿздігінен қармалған кҥйінен туындайды. СГК дҽстҥрлі тҥрде 

иондаушы радиацияның дозиметрлері жҽне сцинтилляциялық детекторлар 

ретінде қолданылады. 

СГК-нің люминесценттік қабілеті ҿте тҿмен температурада (4,2 К) 

кҿрінеді, ал бҿлме температурасында ол толығымен ҿшеді жҽне бҧл иондық 

кристалдарға негізделген сцинтилляциялық детекторларды кеңінен қолданудың 

басты тежеуші себебі болып табылады. 

Катион-гомологтар, сондай-ақ анион-гомологтар, бір осьті жҽне жан- 

жақты деформациялар есебінен нҥктелік деформациямен тор симметриясын 

тҿмендету жолымен СГК-да электрондық қозулардың (ЭҚ) сҽулелі релаксация 

арналарына тікелей ҽсер ету кезінде бірегей зерттеулер сериясы жҥргізілді. 

Энергияны экситонмен беруге байланысты люминесценцияның шекті 

шығуын анықтау ҥшін экситондардың ҿздігінен қармалғанға дейінгі бос 

жҥрісінің ҧзындығы маңызды рҿл атқарады. Осыған байланысты, ҿздігінен 

қармалғанға дейін электронды қозудың бос жҥрісінің ҧзындығына ҽсер етуге 

мҥмкіндік беретін физикалық параметрді орнату қажет. 

KCl:Na кристалдары Эстонияның Тарту университетінің физика 

институтында вакуумда алдын ала қҧрғатылған натрий хлориді ҧнтақтарының 

қоспалары бар зоналық тазартылған шикізат негізінде вакуумдалған кварц 

ампуласында Стокбаргер ҽдісі бойынша ҿсірілді. KCl:Na ҥлгілеріндегі натрий 

иондарының концентрациясы KCl торына натрийдің орнықты коэффициентін 

ескере отырып – 10 ppm, 100 ppm жҽне 1000 ppm болды. 

Кристалдардың рентгенлюминесценция (РЛ) спектрлерін сканерлеу 

Spectra Scan арнайы бағдарламасымен басқарылатын фотондар есебі режимінде 

жҧмыс істейтін "Нamamatsu" фирмасының 1,8÷6,0 эВ жарық кҥш 

монохроматорының жҽне Н 8259 типті фотоэлектрондық кҿбейткіштің 

кҿмегімен жҥзеге асырылды. 

РЛ кристалдарының спектрлерін иондаушы сҽулелену ретінде тіркеу ҥшін 
3 мА жҽне 100 кВ режимінде жҧмыс істейтін W-антикатоды бар РУП-120 

рентген қондырғысынан тежегіш сҽулелену қолданылды. Бҧл жҧмыс режимінде 

кристалдарда қҧрылымдық радиациялық ақаулар болмайды, мысалы 2,3 эВ-да 

максималды сіңіру спекрті бар F-орталықтар, реабсорбцияға байланысты 

кристалдардың сҽулелену спектрлерін бҧрмалайды [1]. 
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Ҧзақ сақталатын KCl:Na кристалдарында KCl матрицасындағы натрий 

концентрациясының 10-нан 1000 ppm-ге дейін айтарлықтай артуына 

қарамастан қарқындылығы 2,8 эВ болатын ҽлсіз сҽулелену жолағы тіркелген 

[2]. 

1-суреттің 1 жҽне 2-қисықтарын салыстырудан KCl:Na (10 ppm) 

кристалының рентгенлюминесценция спектрінде максималды 2,8 эВ болатын 

сҽулелену жолағы пайда болатындығын кҿруге болады, бҧл KCl кристалының 

рентгенлюминесценция спектрімен салыстырғанда 15 есе қарқынды. KCl:Na 

кристалындағы натрий концентрациясының 100 ppm деңгейіне дейін ҿсуімен 

2,8 эВ кезінде сҽулелену жолағының қарқындылығы да артады (1-суреттің 3- 

қисығы). Енді KCl кристалының рентгенлюминесценция спектрімен қатынасы 

25 есеге тең. 1-суреттің 3-қисығынан натрий концентрациясының 

жоғарылауымен, максимум 2,8 эВ болатын сҽулеленуден басқа, 3,1 эВ болатын 

қосымша сҽулелену жолағы пайда болады, ол KCl:Na-да 1000 ppm натрий 

концентрациясында басым болады (1-суреттің 4-қисығы). 

Сурет 3. 300К кезіндегі кристалдардың рентгенлюминесценция спектрлері: 

1– KCl, 2 – KCl:Na (10 ppm), 3 – KCl:Na (100 ppm), 4 – KCl:Na (1000 ppm). 
 

Қорытындылай келе, KCl:Na (1000 ppm) кристалында 3,1 эВ жҽне 2,8 эВ 

(1-суреттің 4-қисығы) сҽулелену жолақтары KCl кристалына қарағанда (1- 

суреттің 1-қисығы) сҽйкесінше 55 есе жҽне 35 есе қарқынды екенін атап ҿтеміз. 

KCl:Na кристалдарындағы сҽулелену жолақтары қҧраушы компоненттерге 

ыдырайды, нҽтижесінде 3,1 эВ жҽне 2,8 эВ болатын максимумдар анық 

белгіленген, ал сҽулелену жолақтарының жарты ені тиісінше 0,37 эВ жҽне 0,4 

эВ қҧрайды. 

Бҧл эксперименттік нҽтижелер KCl:Na кристалындағы натрий 

концентрациясының жоғарылауымен байланысты 2,8 эВ жҽне 3,1 эВ болатын 

сҽулелену жолақтарын сҽйкесінше бір жҽне жҧптасқан натрий иондарының 

ҿрісінде ҿздігінен қармалған экситон шығаруға жатқызуға болатындығын 

айқын кҿрсетеді. 
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3,1 эВ жҽне 2,8 эВ кезінде максимумы бар сҽулеленудің қҧраушы 

компоненттеріне ыдыратылған жолақтарды ескере отырып, олардың 

қарқындылығы KCl:Na-дағы натрий концентрациясына тҽуелді екенін 

байқаймыз. Суреттен KCl:Na кристалында таза KCl кристалы ие болмайтын 

максимумы 2,8 эВ (1-қисығы) болатын сҽулелену қарқындылығы тордың 

катион тҥйінінде орналасқан жалғыз катионды қоспаларға тҽн натрий 

концентрациясының жоғарылауымен сызықты тҥрде ҿседі [4]. 

Сондай-ақ, KCl:Na кристалында натрий концентрациясының 

жоғарылауымен максимумы 3,1 эВ болатын сҽулелену қарқындылығы 

квадратқа жақын асқынсызықты тҥрде ҿседі, бҧл экситон тҽрізді тҥзілудің 

радиациялық аннигиляциясы жҥретін жҧптасқан қоспалар орталықтарына тҽн. 

Осы эксперименттік мҽліметтерден негізгі ҽсер бҿлінеді – 300 К-дегі таза KCl 

кристалымен салыстырғанда натрий концентрациясына байланысты KCl:Na 

кристалдарындағы максимумдары 2,8 эВ жҽне 3,1 эВ болатын сҽулелену 

қарқындылығының бірнеше рет жоғарылауы [5]. 
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ВИРТУАЛДЫ ШЫНДЫҚТАҒЫ ЕРКІНДІК ДӘРЕЖЕСІ 

 

Каймолдиев А.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Аннотация:  Виртуалды  шындық гарнитуралары  экранның 

ажыратымдылығымен ғана емес, сонымен қатар бас пен денені жылжыту 

мҥмкіндігімен де ерекшеленеді. Бҧл айырмашылық еркіндік дҽрежесімен 

анықталады. Бҧл мақалада виртуалды шындықтың еркіндік дҽрежесі жҽне 

олардың айырмашылықтары туралы ҧғымдар берілген. 
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Кілттік сӛздер: Виртуалды шындық,еркіндік дҽрежесі 

DOF(Degree of freedom)-бҧл виртуалды шындық гарнитурасының белгілі 

бір функциясын сипаттауда жиі қолданылатын термин. Аббревиатура еркіндік 

дҽрежесін білдіреді.[1] Негізінде, бҧл бірнеше осьтердің айналасындағы 

қозғалысты сипаттайтын термин. Виртуалды шындыққа келетін болсақ, ол 

адамның гарнитурада қалай қозғалатынын жҽне бақыланатын осьтердің санын 

тҥсіндіру ҥшін қолданылады. 

Гарнитуралар 3 DOF немесе 6 DOF болуы мҥмкін, яғни олар 3 немесе 6 

тҥрлі осьтерде жҥре алады. Бҧл виртуалды гарнитураның DOF бақылауына 

байланысты қандай тҥрін сатып алу туралы шешім қабылдаған кезде ҿте 

маңызды. Ілгермелі 3 ось жҽне 3 айнылмалы ось бар. Ілгермелі ось бойынша 

қозғалыс: жоғары-тҿмен, солға-оңға,алға-артқа.Айнылмалы ось бойынша 

қозғалыс:тангаж(pitch),крен(roll),желу(yaw).[2] Бҧл терминдер авиациядағы 

ҧшақтардың айналу бҧрыштары болғандықтан,кҥнделікті ҿмірде кҿп 

қолданылмайды. 

 

Сурет 1.Айнылмалы ось бойынша қозғалыс 
3DOF гарнитуралар тек басты қозғалту мҥмкіндік берсе, 6DOF 

гарнитурала бҥкіл денені қозғалтуға мҥмкіндік береді. 

Мысалы, 360 градус бейне кҿру ҥшін виртуалды шындық гарнитурасын 

сатып алғанда, 3DOF виртуалды шындық гарнитурасы жеткілікті. 3 еркіндік 

дҽрежелі гарнитуралардың виртуалды ҽлемде дененің физикалық 

қозғалысымен орын ауыстыра алмайсыз. Орын ауыстыру контроллер немесе 

телепорт арқылы жҥзеге асырылады. 3DOF қосымшалар кҿбінесе мобильді 

қҧрылғыларға арналған. Бҧл қосымшаларда пайдаланушыны қосымша ҿзі 

қозғалтады. Мысалы: виртуалды турлар,аттракциондар.3DOF 

гарнитуралары:Google Cardboard, Oculus Go. 

 

Сурет 2.3DOF жҽне 6 DOF қозғалу мҥмкіндігі 

Егер сіз виртуалды ҽлемде қозғалғыңыз келсе, 6DOF гарнитурасы қажет. 
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6DOF гарнитурада виртуалды ҽлемде қозғалысты қамтамасыз ету ҥшін, 

гироскоппен сіздің физикалық қозғалысыңыз бақыланады. Бҧл гарнитуралар 

пайдаланушыға белгіленген аймақта қозғалуға мҥмкіндік береді. 

Пайдаланушыға нысандарды барлық жағынан қарау ҥшін айналып ҿтуге 

мҥмкіндік береді. 

6 DOF бақылау жабдығы мен бағдарламалық жасақтамасы 3 DOF 

бақылауына қарағанда ҽлдеқайда кҥрделі. Кҿптеген 3DOF VR гарнитуралары- 

ның орналасқан орнын анықтайтын қҧрылғысы, ҧялы телефондағы гироскопке 

ҧқсас.Ал 6 DOF жҥйелері гарнитурадағы немесе контроллердегі белгілі бір 

нҥктелерді бақылау ҥшін инфрақызыл немесе оптикалық бақылау жҥйелерін 

жҽне камераларды қажет етеді. Қосымша жабдық бағаны арттырады. 

Қорытынды. Виртуалды шындықты бастапқы деңгейде пайдалану ҥшін 

ҧялы телефонды немесе арзан виртуалды шындық гарнитурасын пайдалануға 

болады.Алайда, егер сіз виртуалды шындықтың толық мҥмкіндіктерін 

пайдаланғыңыз келсе, онда сіз 6DOF гарнитурасын пайдалануыңыз керек. 
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Адам қызметінің ҽртҥрлі бағыттарын ақпараттандыру жҽне 

автоматтандыру жҽне ғылымды қажетсінетін жҽне жоғары технологиялық 

ҿндірістерді дамыту жағдайында автоматтандырылған жҽне бағдарламаланатын 
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электрондық-механикалық қҧрылғылар тҥрінде роботтар мен 

робототехникалық жҥйелерді пайдалану жандандырылды. Бҥгінде 

робототехниканың ҿнеркҽсіптік, сервистік, бос уақытты ҿткізу, Медициналық, 

ғарыштық, ҽскери, білім беру жҽне т. б. тҥрлі бағыттары дамуда, 

"Робототехника – мехатрондық Модульдер (ақпараттық-сенсорлық, атқарушы 

жҽне басқарушы) негізінде қҧрылған роботтар мен робототехникалық 

жҥйелерді қҧруға бағытталған ғылым мен техника саласы" [1]. 

"Білім беру робототехникасы" термині "физика, мехатроника, технология, 

математика, кибернетика жҽне АКТ бойынша білімді біріктіретін жҽне ҽртҥрлі 

жастағы оқушыларды инновациялық ғылыми-техникалық шығармашылық 

процесіне тартуға мҥмкіндік беретін мектеп оқушыларын оқытудың пҽнаралық 

бағыты" деп тҥсініледі [2]. 

Робототехника білім беру процесінде бірқатар пайдалы мҽселелерді 

шешуге мҥмкіндік береді: жобалау кезінде ҧсақ моториканы дамыту, 

шығармашылық тҧлғаны тҽрбиелеу, бағдарламалардың блок-схемаларын жазу 

кезінде логикалық ойлау, бағдарламалау тілдерін ҥйрену, заманауи 

технологиялармен танысу, тиісті салада Болашақ мамандарды даярлаудың 

бастапқы кезеңін іске асыру. . 

Кҿптеген оқу орындарында робототехника сабақтарын ҧйымдастырудың 

ең танымалысы - LEGO MINDSTORMS EV3 жҽне ARDUINO конструкторы. 

Бҧл конструкторлер 1998 жылдан бастап шығарылады жҽне ҽлемнің кҿптеген 

елдерінде кең таралған. 

Жас балалармен сабақ ҿткізу ҥшін EV3 жиынтығын пайдалану тиімдірек, 

ҿйткені ол бҽріне таныс LEGO конструкторы болып табылады, ал Arduino 

Арнайы қҧрастыру дағдыларын жҽне қауіпсіздік техникасын сақтауды талап 

етеді, бірақ ол Mindstorms EV3-ке қарағанда ҽлдеқайда арзан. 

Осы екі жиынтықтағы бағдарламалау ҿте ҿзгеше. Arduino бағдарламалары 

C++ тілінде жазылған, ал EV3 ҥшін графикалық тіл Mindstorms бағдарламалау 

ортасында жасалды, ол бағдарламаның ағын схемасын ойнатуға дейін азаяды. 

LEGO қолдану ҥшін қадамдық нҧсқаулықтар, педагогқа арналған 

ҧсынымдар, сабақтарды, оқу курстарын ҽзірлеу тҥрінде ҽртҥрлі жинақтарды 

ҽдістемелік жҽне дидактикалық қолдау бар, физика бойынша бірқатар тақырып- 

тық жиынтықтар шығарады: 

"Технология жҽне физика", 

"жаңартылатын энергия кҿздері", 

"Энергия, жҧмыс, қуат", 

"ойын-сауық индустриясы", 

" Пневматика". 

Мақалада Ардуино негізінде физиканы оқыту мҽселелері қарастырылған. 

Ардуино негізіндегі жобалардың дамуы кҿбінесе сандық жҽне аналогтық 

сигналдардың енгізу-шығару функцияларын бағдарламалаумен байланысты. 

Осындай" ақылды " электроника жобаларының кҿпшілігін бағдарламалауды 

Ардуино тіліндегі алғашқы сабақтарда студенттерге ҥйрету керек кодтаудың 

екі-ҥш мысалына дейін азайтуға болады. 
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Қазіргі уақытта білім беру робототехникасы мен "ақылды" электроника 

бойынша оқу жобаларының дамуы кҿбінесе микроконтроллерлерді 

бағдарламалаумен байланысты жҽне ҽдетте бҧл Ардуино микроконтроллер 

платформасының негізінде жҥреді. Аруино жобаларын бағдарламалау Arduino 

IDE-де si тілін қолдана отырып жасалады жҽне екі кезеңнен тҧрады: 

1) бағдарламалық кодты қҧру; 2) микроконтроллерде бағдарламаны жҥктеу 

жҽне іске қосу. 

 

Arduino оқу процесін ҧйымдастыру ҥшін сізге қажет: 

1) Arduino IDE компьютеріне қҧрылғылар ҥшін қажетті драйверлерді 

орнатыңыз; 

2) Arduino тілінің синтаксисі мен негізгі командаларын зерттеңіз; 

3) Arduino тақтасындағы барлық элементтердің орналасуын зерттеңіз; 

4) Arduino негізіндегі жобаларда қолданылатын электрондық бҿлшектерді 
зерттеңіз; 

5) Arduino тақтасын қосыңыз 
6) delay () функциясындағы деректерді ҿзгерту арқылы жарық диодының 

жыпылықтау жиілігін ҿзгертіңіз; 

7) Ардуино тақтасы мен бірнеше бҿлшектер негізінде қарапайым жобаны 

жинаңыз: сандық немесе аналогты датчиктер, жарық диодтары, релелер, 

қозғалтқыштар, индикаторлар жҽне т. б.; 

8) Ардуиноны бағдарламалау-жоба жҽне оның жҧмысын кҿрсету. 
Біздің зерттеу тақырыбымыз физика сабақтарында робототехниканың жеке 

элементтерін қолдану болып табылады. Мҧндай комбинация ҿте ҥйлесімді 

екенін ескеріңіз, ҿйткені роботтың белгілі бір заңдарға бағынатын негізгі 

жҥйелері басқару теориясынан, орындау жҥйелерінен, деректерді жинаудан 

жҽне т. б. бастап ҽртҥрлі сыныптардағы физика оқулықтарында белгілі бір 

тҥрде немесе басқаша айтылатындығына байланысты. 

Жоғары сыныптарда дидактикалық жҽне ҽдістемелік ҽзірлемелермен 

қамтамасыз етілген жағдайда робототехниканы қолдана отырып, ҽдеттегі 

физика сабағын кеңінен біріктіруге, "жандандыруға" болады. Кҽдімгі физика 

сабағына робототехниканың арқасында физика-техникалық бағыт беру бірқатар 

артықшылықтар береді. Айтпақшы, робототехниканы қолдана отырып 

физиканы оқып қана қоймай, роботтардың жҧмыс істеуінің физикалық негізде- 

рін де қарастыруға болады, мысалы, "Механика" бҿлімінде жҽне басқаларында. 

Сонымен, физиканың ең кҿп таралған сабағын эксперимент, роботты 

қолдану тҽжірибесі, жоба, виртуалды немесе практикалық модельдеу арқылы 

ҽртараптандыруға болады. Мҧғалімнің жетекшілігімен оқушылардың ҿздері 

магнит ҿрістерін, электр ҿрістерін, термодинамиканы, жарықты зерттеу 

тақырыбын зерттеуде роботтарды модельдей алады. 

Физика мен робототехника тоғысында бірқатар гипотетикалық 

мысалдарды кҿрсетуге болады, олар болашақта экономикалық тиімділікке, 

ҿндірістің рентабельділігіне, шығындар-ды ҥнемдеуге жҽне т. б. ҽкелуі мҥмкін. 

сабақтың мҧндай ҥйлесімі оқушылардың қызығушылығын едҽуір арттырады, 
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олардың техникалық қҧзыреттіліктерін жетілдіруге ықпал етеді, сабақты 

кҿрнекі жҽне кҿрнекі етеді, студенттерге эмпирикалық тҽжірибесін жинақтауға 

мҥмкіндік береді, соның негізінде олар тҥсінеді. робототехниканың 

дамуындағы физиканың немесе басқа мектеп пҽнінің рҿлі. 

Роботтандыру қазіргі қоғамның жетекші бағыттарының бірі болып 

табылады жҽне оның елдің экономикалық артықшылығын қалыптастырудағы 

рҿлі айтарлықтай. Мемлекетіміздің даму Тҧжырымдамасы, оның басым 

бағыттары бірнеше жылдар бойы білім беруді жаратылыстану-математикалық 

жҽне технологиялық білім беруді жетілдіруге бағыттап келеді. Еңбек капиталы 

жҥйесінде кадрлардың, білікті жҧмысшылардың жҽне дҽл осындай білімі бар 

мамандардың тапшылығы байқалады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Абдулгалимов Г.Л., Казагачев В.Н., Гулюта А.А. Всеобщее обучение 

будущих инженеров робототехнике – вложение в конкурентоспособное 

будущее нашей страны. Журнал Высшее образование в России. № 6. 2015. 

2. Абдулгалимов Г.Л, Гулюта А.А, Казагачев В.Н. Робототехника - массовый 

вид детского и молодежного технического творчества. // Информационные 

технологии в образовании. XXV Международная конференция-выставка. 

Сборник трудов Ч.II.-М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 2015. С. 21- 22. 

3. Андасбаев Е.С, Ауелбек М.А. О применении элементов образовательной 

робототехники в школе (на основе обучения физики). // Вестник КазНПУ 

им.Абая, серия «Педагогические науки», № 1(165), 2020. 286-289 с. 

4. Бекешев А.З, Казагачев В.Н. Лабораторные работы на Arduino в парке 

инновационных технологий. // Вестник КазНИТУ, № 6 (130), 2018. 40-44 с. 

5. Бекешев А.З, Казагачев В.Н. Образовательная робототехника: учебное 

пособие /А.З.Бекешев, В.Н. Казагачев. - Алматы: CyberSmith, 2021.-320 с 

6. Ершов М.Г. Возможности использования образовательной робототехники в 

преподавании физики. // Проблемы и перспективы развития образования (IV): 

материалы междунар. науч. конф.(г. Пермь, июль 2013 г.). – Пермь: Меркурий, 

2013. – 81-86 с. 

7. Жангирова Б.И. Применение робототехники в учебном процессе по физике. 

//Молодой ученый №9(404), 2022. 157-159 с. 
9. Кушеккалиев А.Н, Искалиева А.У, Кабибуллин М.Д. Использование 

микроконтроллеров как установку для выполнения лабораторных работ по 

физике. //Science and world. 2020. № 2 (78). Vol. II. 50-52 c. 
 

Ғылыми жетекшісі - ф.-м.ғ.к., қауым.профессор Бекешев А.З. 



258  

m 

БОРН ЖУЫҚТАУЫНДАҒЫ ИОНДАНУ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ ЖОҒАЛУЫ 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Аннотация. Бҧл жҧмыста электрондардың ҽсерінен атомдардың иондану 

процесі қарастырылған. Релятивистік емес электронның газдағы қозғалысы 

кезіндегі энергия жоғалтулары анықталды. Жылдам электрондардың 

атомдармен серпімсіз соқтығысуы Борндық жуықтау негізінде қарастырылды. 

Алынған нҽтижелерді ион кҿзінің сипаттамаларын есептеу ҥшін пайдалануға 

болады. 

Тҥйін сӛздер: атомдардың иондануы, Борндық жуықтау 
Электронның атоммен соқтығысу процесін дифференциалды шашырау 

қимасымен сипаттауға болады. Дифференциалдық шашырау қимасының 

анықтамасы бойынша: 

d   d  d  
d  

d d . (1) 
d

Мҧндағы,  – нысаналы параметр, r ,  ,  – жҽне шашырау центрінде 

орналасқан сфералық координаттар. Денелік бҧрыш элементін енгізе отырып: 

d Ω sin  d d

формуланы келесі тҥрде жазамыз: 
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U (r) 

Ҽрі қарай, біз Борн жуықтауын қолданамыз, онда шашырау орталығының 

потенциалы ауытқу ретінде қарастырылуы мҥмкін [1, 4]: 

U 
 . (5) 
a 

Сонымен, электронның шашырау амплитудасы ҥшін алғаш рет М.Борн 

алған формуланы жазып алайық [2, 3]: 

f 
2 2

 
U е i q

→
 r
→ 

dV 
. (6) 

Шашырау амплитудасының абсолютті мҽнін квадраттап, тҧтас бҧрыш 

элементіне дифференциалдық  шашырау  қимасының  формуласын  аламыз 

d Ω sin  d  d  : 

d 



d Ω U е 
 iq

→
 r
→ 
dV 

2 

. (7) 

 

Мҧнда m – электрон массасы жҽне шашырау толқынының векторы енгізілген: 
q
→ 
 

→
  

→ 
, (8) 

k k 

абсолютті мҽні мынаған тең: 

1 

sin 

m2 

4 
2
 4
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k 

k 

r 



2   2 

Е 

q  2 k sin 
 , (9) 
2 

мҧндағы  –   шашырау   бҧрышы   тҥскен   электронның   импульсі  р
→ 
  

→
 
 
мен 

шашырау электронның импульсінің  р
→
   

→
 арасындағы бҧрышқа тең. 

r ,    ,    сфералық   координаттарда z полярлік   осі q
→  
вектор   бойымен 

бағытталған, (2) формуладағы интегралдан мынаны аламыз: 

U е iq
→
 r
→ 
dV (10) 

 

 жҽне  бҧрыштары бойынша интегралдауға болады. 

dV  r
2
 sin  d d dr кҿлем элементін ескере отырып, біз мынаны аламыз: 

 

 2  

  U (r) e
iqrcos

r 
2
 sin d d dr  4 U (r) 

sin qr 
r dr . (11) 

0   0   0 0 

 

Нҽтижесінде оның атомдық қабаттың бір электронындағы шашырау 

қимасын формула бойынша анықтауға болады [2, 3]: 
 

d   2me2  
2 

1 
 Z   . (12) d Ω  40  p4 4 

 


 q мҽні ҧшатын электронның импульсінің ҿзгеруіне тең екенін ескере 

отырып, q шағын шашырау бҧрыштарында ,  шамасының шашырау бҧрышы- 

мен келесі қатынас арқылы байланысатынын аламыз: 

q  
р , (13) 

 

 

Соқтығыс кезінде электронның жоғалатын энергиясы мынаған тең болады: 

  
q2 2 

. (14) 
2 m 

Жол ҧзындығы бірлігінде электрон жоғалтқан жалпы энергия: 
d E 

 n Z  E d , (15) 
d x 

мҧндағы n Z – кҿлем бірлігіне келетін электрондардың жалпы саны, d  – 

электронның атоммен ҽрекеттесуінің дифференциалдық қимасы. Интегралдау 

арқылы мынаны аламыз: 

 
d E 

 


  n Z  m 

2   
2 


  q

2  1 
 

 

1 
d



. (16) 

d x  2  0  p 
3 4 

e 



260  

 

2 2 

max 

q 

2 

q мҽнін интегралдай отырып, біз мынаны аламыз:: 
d E 

e2    
2 1   p2 dq 

   n Z 2m  d x 20 q2 

p4 q3 . (17) 
 

Мҧнда 
 

 
d E 

 

 
 


  n Z m 




2  

2 

 






  n Z m 




2  
2 





ln qmax   

, (18) 

d x  2  0 p  q  2  0 p  qmin 

 

Кванттық механикада ескеру мағынасы бар ең минималды нысана 

параметрі электрон ҥшін де Бройль толқын ҧзындығының ретіне ие болады, 

нҽтижесінде: 

q  
pmax  . (19) 

 

 

Қысқа уақыт аралығында иондану ықтималдығы кҥрт тҿмендейді, 

нҽтижесінде: 
p

min 
min . (20) 

 

 

(18) формулаға (19) жҽне (20) ҿрнектерді қойып, аламыз: 

 
d E 

 


 n Z m 

2  
2 




ln 
 max  

, (21) 

d x  2 0 p 
min 

 

Қорытынды. Жҧмыста энергиясы иондану шегінен асатын, бірақ 

электрондар релятивистік емес электрондар арқылы газды иондау процесі 

қарастырылады. Электрондық соққы қарапайымдылығымен, жоғары 

басқарылатындығымен жҽне ҽмбебаптығымен байланысты ион кҿздерін қҧру 

ҥшін ең кең таралған иондау ҽдіс болып табылады [5–6]. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие для вузов. 
Том III. Квантовая механика (нерелятивистская теория).- М.: Наука, 1989.- 768 с. 

2. Мигдал А.Б., Крайнов В.П. Приближенные методы квантовой механики. – М.: 
Наука, 1966. – 152 с. 

3. Шифф Л. Квантовая механика. Изд. 2-ое. – М.: ИЛ, 1959. – 473 с. 
4. Флюгге З. Задачи по квантовой механике. Том 2. – М.: Мир, 1974. – 315 с. 
5. Галь Л.Н. Источники ионов с электронным ударом.-В кн.: «Приборы для науч- 

ных исследований и автоматизации эксперимента».-Л.:Наука, 1982.-С.10-20. 

6. Бекман И.Н. Атомная и ядерная физика: радиоактивность и ионизирующие 
излучения. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры: 

монография / Игорь Николаевич Бекман. – М.: Юрайт, 2016. –496c. 

 

Ғылыми жетекші - ф-м.ғ.д., профессор Спивак-Лавров И.Ф. 



e dq e 

e 



261  

ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ 

 

Кализина А.С. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Теңсіздіктерге берілген есептерді шешу барысында қиындық туғызатын 

есептердің бірі – тригонометриялық теңсіздіктерді шешу. Бҧл мақалада атаулы 

теңсіздіктерді шешудің кейбір ҽдістеріне тоқталамыз. 
Қарапайым тригонометриялық теңсіздіктер деп sin х  a , cos x  a , 

tgx  a , сtgx  a тҥріндегі теңсіздіктер аталады («  » таңбасының орнында « 

, ,  » теңсіздік таңбаларының кезкелгені бола алады). 

Мҧндай теңсіздіктердің шешімдерін табу ҥшін бірлік шеңбер немесе 

сҽйкес функциялардың графиктері қолданылады. 

Қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерді шешу айтарлықтай қиындық 

туғызбайды. Бірақ кҥрделі теңсіздіктерді шешу осыған алып келеді. 

Кҥрделі тригонометриялық теңсіздіктерді шешу ҥшін келесі ҽдістер 

қолданылады: 

1) Тҥрлендірулер қолдау арқылы, дербес жағдайда бірдей аргумент, 

бірдей функция бойынша айнымалыны ауыстыру арқылы тригонометриялық 

теңсіздікті алгебралық теңсіздікке келтіріп, алынған қарапайым 

тригонометриялық теңсіздіктерді шешу. 

2) Интервалдар әдісін қолдану: 

1. Теңсіздіктің ММО табу. 

2. Теңсіздікке енетін барлық функциялардың жалпы периодын (егер бар 

болса) табу. 

3. Функцияның нҿлдерін табу. 
4. Функция нҿлдерін ММО-да бір периодта белгілеп, ММО бҿлінетін ҽрбір 

аралықта функцияның таңбасын анықтау. 

5. Функция периоды мен берілген теңсіздік таңбасын ескеріп, жауапты 

жазу. 

Енді анағҧрлым кҥрделірек теңсіздіктерді шешу мысалдарын 

қарастырайық: 
Мысал 1. 2sin 2   x  7sin x  3  0 теңсіздігін шешу. 
Шешуі: 2sin 2   x  7sin x  3  0 теңсіздігін шешу ҥшін, алдымен бірдей 

функцияға алмастыру жасаймыз. 

sin x  y, 2 y 2  7 y  3  0, 

2 y
2 
 7 y  3  0 теңдеуінің шешімдерін табамыз. 

D  49  4  2  3  49  24  25, y1, 2 
 

7  5 
;
 

4 
y  

1 
, 

1 
2

 y2  3. 

Теңсіздіктің мҽндерін интервалдар ҽдісімен іздестіреміз. 
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Алынған нҽтижеден кҿретініміз sin x  
1
 

2 
немесе sin x  3 болуы керек. 

Екінші теңсіздіктің шешімі болмайды. Ал бірінші теңсіздікті шешу ҥшін бірлік 
шеңберді қолданайық (сурет 1). 

 

 

Сурет 1. sin x  
1
 

2 
теңсіздігін шешу ҥшін бірлік шеңберді қолдану 

Шеңберден кҿріп отырғанымыздай, теңсіздік шешімдері келесі аралықта 
жатады: 

x    



1 
6
 
  

7 
; 

6 
x  

 
; 

2 
6

 

 
7

6 
 2n  x  




6 
 2n, n  Z. 

Жауабы: 
 

7  2n; 

  2n


, n  Z. 



Мысал 2. 

6 

cos x 

6 

 0 теңсіздігін шешу. 
 

1  cos 2x 

Шешуі: Алдымен тҥрлендіру ҽдісін қолданайық: 

 
cos x 

 
 

1  cos 2x 
 2

 

2 

 
 0, 

cos x 
 

 

2cos
2
 x 

 0, 

1 
 

 

2cos x 
 0, 

2cos x  0, 

cos x  0, 

 
 x  

3 
. 

2 2 

Функция периодын ескеріп, шешімді табамыз: 
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 2k  x  

3 

2 2 
 2k, k  Z. 

Жауабы: 
 
 2k  x  

3 

2 2 
 2k, k  Z. 

Мысал 3. sin3x  cos3x  теңсіздігін шешу. 
Шешуі: Теңсіздікті оң жағындағы функцияға бҿліп, мына теңсіздікті 

аламыз: tg3x 1, 

 
 3x  

5 
, 

4 4 

 
 2k  3x  

5 

4 4 
 2k, 

 
 

2 
k  x  

5  
2 

k, k  Z. 
12 3 12 3 

Жауабы: 
 

 
2 

k  x  
5 

 
2 

k, k  Z. 

12 3 12 3 
Байқағанымыздай, кҥрделі тригонометриялық теңсіздіктерді шешуде 

негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолданып, тҥрлендіру жасаймыз да, 

айнымалыны ауыстыру ҽдісімен алгебралық теңдеу аламыз. Теңдеудің шешімін 

орнына қойып кері ауыстыру жасап, қарапайым тригонометриялық теңсіздікке 

келеміз. 

Берілген мақала мектеп мҧғалімдеріне, студенттер мен оқушыларға кҿмек 

болады деген ойдамын. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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2. Садыкова Е.Р., Разумова О.В. «Нестандарные методы решения 

тригонометрических неравненств», Казань.: «Казан. ун-т », 2013. 
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ДЕҢГЕЙГЕ БӚЛІП ОҚЫТУ КЕЗІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Каримбердиева П.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Білім беру ҥрдісі кезінде ҽртҥрлі қиындықтарға тап болуымыз мҥмкін, 

соның бірі – оқушылардың білім деңгейінің бірдей болмауы. Ҽрине, бір 

сыныптағы оқушылардың барлығы дерлік бір деңгейде болуы – мҥмкін емес 

қҧбылыс, себебі адамдар табиғаты бойынша ҽртҥрлі, мысалы: кейбір оқушылар 

таңертеңгі уақытта ҿте белсенді, басқалары - тҥстен кейін; кейбіреулері 
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мҧғалімнің ҽрбір нҽрсені кҿрсетіп отыратын қадамдарын қажет етеді, 

басқалары ҿз бетінше, белсенді, тҽуелсіз оқуды қалайды, қамқорлыққа 

шыдамайды; кейбіреулері материалды визуалды тірекпен жақсы сіңіреді, ал 

басқалары материалды есту арқылы жақсы қабылдайды; кейбіреулер 20-30 

минут ішінде шоғырланып жҧмыс істей алады, ал басқалары 5-10 минуттан 

кейін кҿңілі мен зейіні басқа нҽрселерге қарай ауып кетеді, кейбіреулерінде 

танымның алдыңғы тҽжірибесі ҿте бай жҽне баланың одан ҽрі дамуына оңай 

сенуге болады, ал басқаларында ҽртҥрлі себептерге байланысты ол мардымсыз 

болуы мҥмкін жҽне оны байыту ҥшін кҿп кҥш салу керек. Алайда, дҽстҥрлі 

мектептер ҽрбір оқушының жеке басындағы айырмашылықтардың барлық 

спектрін ескере алмайды. Нҽтижесінде материалды визуалды тҥрде жақсы 

меңгере алатын оқушылар мҧғалімнің тҥсіндірмелерін тыңдауға жҽне оның 

сҧрақтарына бірден жауап беруге мҽжбҥр болады; тҥстен кейін айтарлықтай 

белсенді жҧмыс істейтін оқушылар таңертең мектепке келуге мҽжбҥр болады. 

Мектеп бағдарламасында ҿтілетін тақырыптар белгілі бір мерзімге 

бекітілгендіктен қабылдау, тҥсіну, сараптау функциялары баяу жҥретін 

оқушыларды кҥте алмайды. Сол себепті олар неғҧрлым озық оқушыларға 

арналған қарқын мен ҽдістерді ҧстануға мҽжбҥр. 

Бҧл мҽселенің бір шешімі – ҽр оқушының танымдық іс-ҽрекетінің 

индивидуалды стильдеріне сҥйене отырып дамыту қажет, яғни оқушыларды 

бірнеше деңгейге бҿлу арқылы. Дифференциалды білім беру технологиясы 

білім алушылардың типологиялық жеке-психикалық ерекшеліктерін жҽне 

мҧғалім мен оқушылардың коммуникациясын арнайы ҧйымдастыруды ескере 

отырып, оқытуды ҧйымдастырудың ерекше нысаны болып табылады. 

Деңгейлік саралау – бҧл шартты микро топтар бойынша оқушылардың оқу 

іс-ҽрекетін ҧйымдастыру, топ мҥшелері оқу материалын оқудағы қабілеттері, 

қызығушылықтары, дағдылары мен қабілеттері, кейде психикалық жағдайы 

бойынша жақын (ҧқсас). Кҿбінесе саралау сыныпты микро топтарға бҿлу 

арқылы жҥзеге асырылады[1, 61 б.]. 

Білім алушыларды деңгейге бҿліп оқыту процесі келесі кезеңдер бойынша 

жҥреді: 
1. Сыныптағы оқушылардың білім деңгейін анықтау (бірнеше саты арқылы 

ҿткізуге болады); 

2. Алынған нҽтижелер бойынша оқушыларды 3 деңгейге бҿлу; 
3. Бҿлінген топтар бойынша білім беру процесін ҧйымдастыру, жоспарлау, 

нҽтижесін айқындау. 

Осы рет бойынша ең алдымен сыныптағы оқушылардың білім деңгейін 

анықтауды жҥргізуге болады. Білім алушылардың мҥмкіндіктері мен даму 

деңгейін диагностикалау ҽдістемелері бар, бірақ оқу уақытының тапшылығы 

жағдайында біз ҽрдайым кешенді ғылыми диагностика жҥргізе алмаймыз, 

сондықтан оқу жылының басындағы диагностикалық жҧмыстардың 

нҽтижелерін жҽне жылдық бақылау жҧмыстарының нҽтижелерін 

пайдаланамыз. Оны тест арқылы ҿткізу жылдам ҽрі тиімді. 
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Егер де тест нҽтижесі дҽл шешім қабылдауға қиындық туғызатын болса, 

оқушыларға қосымша тапсырма беру немесе ҽңгімелесу, ауызша сҧрақ қою секілді 
тҽсілдердің кҿмегін қолдануға болады. Нҽтижелерін анықтағаннан кейін 

оқушыларды деңгейге бҿлу қажеттілігі туындайды. Классикалық деңгейге бҿліп 
оқыту ҥлгісінде білім алушылар 3 деңгейге (А – базалық деңгей, В – біршама 

ілгері, С – тереңдетілген) бҿліп қарастырылады. Ҽрі қарай бҿлінген деңгейлерге 

байланысты білім беру процесін ҧйымдастыру, жоспарлау жҧмыстарын жҥргізу 
қажет. 

Дифференциалды білім беру технологиясын қолданудың кҿптеген 

артықшылықтары бар, алайда бҧл технологияның кемшіліктерінің оқушының 
психологиясына ҽсерін қарастырсақ[2]: 

1. Тереңдетілген топтың (С деңгейі) қатысушылары менмендікті дамыта 

бастайды, ҿзімшілдік деңгейі артады, олар ҿздерінің артықшылығын сезіне 
бастайды. Бҧл олардың тҧлға ретінде қалыптасуына теріс ҽсер етуі мҥмкін. 

2. Оқушыларды бҿлу принципі адамгершілікке жатпайтын болып кҿрінуі 

мҥмкін жҽне оларды бҧзу ретінде қабылдауы мҥмкін. 
3. Топтарға бҿліну кҥшті оқушылар ҽлсіз адамдарға кҿмектесе алатын топтық 

жҧмыс мҥмкіндігін шектейді. Бҧл артта қалған оқушыларды алдыға қарай 

итермелейді. 
4. Ҽлсіз оқушылар ҿздерін тҿмен сезінуі мҥмкін, оларда комплекстер дами 

бастайды, ҿз-ҿзіне кҥмҽн туады, бҧл оқуға деген ынтаның тҿмендеуіне жҽне 
нҽтижелерін жақсартуға ҽкеледі. 

5. Диагностикадағы қателік оқушының қате бҿлінуіне ҽкелуі мҥмкін. 

Оқушының деңгейіне сай емес топқа бҿліну ықтималдылығы бар. Мҽселенің 

кейінгі шешімін оқушы тым сезімтал қабылдауы мҥмкін. 
Осындай жағдайларды ескере отырып, сыныптың ішінде оқушыларды білім 

деңгейі бойынша топқа емес, пҽн бойынша кҥнделікті берілетін тапсырмаларды 

деңгейге бҿлу – оқу процесі кезінде туындауы мҥмкін кейбір қиындықтарды 
жеңілдетеді. Сонымен қоса деңгей бойынша тапсырманы таңдау оқушының 

қҧзыретінде болады. 

Тағы бір маңызды фактор – білімді бағалау. А деңгейінің тапсырмаларын 
толықтай орындалса – 6 балл, В деңгейінің тапсырмаларын толық орындалуы – 8 

балл, С деңгейінің тапсырмалары толық орындалса – 10 балл. Тапсырма қағазында 
жинауға болатын максималды бағасы кҿрсетіледі. 

Физика пәні бойынша деңгейлік тапсырмалар мысалы[3, 10-12 б.]: 

А деңгейі (максималды баға – 6 балл) 

1. Барлық қозғалыс уақытының бірінші жартысында автомобиль  = 15 м/с 

жылдамдығы, ал екінші жартысы –  = 70 км/сағ жылдамдығы. Орташа 

жылдамдықты табыңыз барлық қозғалыс кезінде автомобиль. 

2. Жолдың бірінші жартысы дене  = 80 км/сағ жылдамдығымен, ал екінші 

жартысы  = 20 м/с жылдамдығымен ҿтті. Қозғалыс кезінде орташа 

жылдамдықты табыңыз. 
3. Бірінші сағат автомобиль 100 км/сағ жылдамдықпен жҥрді, келесі екі сағат – 
90 км/сағ жылдамдықпен, содан кейін екі сағат – 80 км/сағ жылдамдықпен жҥріп 

ҿтті. Барлық жол бойындағы автомобильдің орташа жылдамдығын анықтаңыз. 

В деңгейі (максималды баға – 8 балл) 
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1. Бір пойыз S жолының бірінші жартысын  =80км/сағ, ал екінші жартысын 

=40км/сағ жылдамдықпен жҥріп ҿтті. Екінші пойыз t уақыттың жартысын  ' =80 

км/сағ, ал қалған жартысын  ' = 40 км/сағ  жылдамдықпен жҥріп ҿтті.  Ҽрбір 

пойыздың орташа жылдамдығы қандай? 

2. Жеңіл кҿлік жолдың 2/5 бҿлігін тҧрақты 

 
 =108 км/сағ жылдамдықпен 

қозғалды. Жол бойындағы орташа жылдамдығы  = 65 км/сағ болса, жолдың 
қалған бҿлігіндегі  жылдамдығы неге тең? 

3. Жаяу жҥргінші жолдың 4/7 бҿлігін 1 м/с жылдамдықпен жҥріп ҿтті. Қалған 
бҿлігін 2 м/с жылдамдықпен жҥріп ҥйіне жетті. Жол бойындағы жҥргіншінің 

орташа жылдамдығы неге тең? 

С деңгейі (максималды баға – 10 балл) 

1. Жеңіл кҿлік пен жҥк кҿлігі тҧрақты жылдамдықпен бір – біріне 
перпендикуляр қозғалып келе жатып, жол қиылысында кездескеннен кейін 10 

минут ҿткендегі олардың бір-бірінен арақашықтығын анықтаңыз.  =80 км/сағ 

мен  =60 км/сағ сҽйкесінше жеңіл жҽне жҥк кҿлігінің жылдамдықтары. 

2. Екі пойыз  =36км/сағ жҽне  =54км/сағ жылдамдықпен бір-біріне қарама- 

қарсы бағытта қозғалып келеді. Бірінші пойыздағы жолаушы, екінші пойыздың 
оның жанынан t=6с уақытта ҿткендігін байқайды. Екінші пойыздың ҧзындығы 

қандай? 

3. Жҥк пойызы  =36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. t=30мин кейін сол 

стансадан, сол бағытта  =72 км/сағ жылдамдықпен экспресс шықты. Стансадан 

қандай S қашықтықта жҽне жҥк пойызы шыққаннан кейін қанша t уақыт ҿткен 

соң экспресс жҥк пойызын қуып жетеді? 
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«СТУДЕНТТЕР ҤЛГЕРІМІН БАҒАЛАУ» МӘЛІМЕТТЕР 

ҚОРЫН ҚҦРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Кемал С. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

C++ Builder ортасы деректер қорына қатынаудың ҥлкен мҥмкіндіктеріне 

ие. Деректер қоры тек сақтауға емес, сонымен қатар ақпараттарды таңдау 

жҽне ҿңдеуге, маңызды аспектілердің бірі оларға сҧраныстар қҧруға арналған. 

2 
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C++ Builder-дегі сҧраныстар – ҿзімен бірге деректер жиынын ҧсынатын 

объект. Ҽдетте сҧраныстар қҧру ҥшін TQuery компоненті – TDataSet абстрактілі 

класының тума класстары қолданылады. [1] 

Деректер қорын басқару максатында C++ Builder ортасында мҽліметтер 

қорымен жҧмыс жасай отырып, «Студенттер ҥлгерімін бағалау» бағдарламасын 

қҧру жобаны жасалу барысын нақтылап қарастыра ҿтейік. 

Ашылған формаға компоненттерді суретте кҿрсетілгендей 

орналастырамыз. Компоненттер:label1, label2, label3, label4, Edit1, Edit2, 

Button1, Button2, Image1. 
 

1-сурет Алғашқы бет формаға ҿту. 

―Кіру‖ батырмасы арқылы логин жҽне пароль енгізу арқылы келесі 

формаға ҿту функциясын орындаймыз. 

Ескерту. Келесі формаларды ашу үшін 1-ші бөлімді қайталаймыз. Код 

басына енгіземіз. 

Image1 компонентіне сурет ҿзерту ҥшін Picture жолын кҿрсетеміз жҽне 

Image1Click шерту арқылы студенттер формасын аша аламыз. 

―Енгізу‖ батырмасының коды: 

void fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

Form5->Show(); 

DataModule3->ADOQuery1->Insert(); 

} 

File->New->Others->Database->DataModule . 
Datamodule-ге ADOQuery1, ADOQuery2, ADOQuery3, ADOConnection1, 

ADOTable1, ADOTable2, ADOTable3, ADOTable3, ADOTable4 компонентерін 

енгіземіз. 

Сҧрау – бiр немесе бiрнеше дайын кестелердiң негiзiнде қҧрылады. Форма 

мен Есеп беру бiр кесте (немесе сҧрау) негiзiнде қҧрылады. Сҧрау – қажеттi 

мҽлiметтi бiр немесе бiрнеше кестеден алуға мҥмкiндiк бередi. Кестемізді 

қҧрып оларды байланыстырамыз. 

ADOConnection1 баптауында ConnectionStrings жолы арқылы Accessпен 

байланыс орнатамыз. ADOTable1 баптауларын ҿзгерту ҥшін Connection жолына 

ADOConnection1 таңдаймыз. Ал TableName жолына керекті кесте атын 

таңдаймыз. Мысалы: Student кестесі.  Кестені шығару ҥшін Active баптауын 
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True деп ҿзгертеміз. DataSource1 кестені шығаруда маңызды қызмет атқарады. 

Сондықтан DataSource1 баптауларын ҿзгертеміз. DataSet жолына керекті 

кестемізді таңдаймыз немесе ADOQuery компоненті арқылы SQL 

командаларыменде шығаруға болады. 

Жаңа формаға оқытушының ҿзіне тиесілі логин жҽне пароль енгізу 

арқылы оқытушы формасы ашылады жҽне ол формада оқытушы топ 

студенттеріне тек ҿзі беретін пҽні бойынша студенттерді бағалай алады жҽне 

басқада қызметтер орындалады. Бірнеше кестемен жҧмыс жасағандықтан 

оларды ішкі жҽне сыртқы кілттер арқылы байланыстыруға болады. Форма – 

мҽлiметтер енгiзу ҥшiн қолданылады. Ҽрбiр формаға енгiзу ҥшiн, кесте 

ҿрiсiндегi мҽлiметтердi бейнелеу немесе ҿзгерту ҥшiн қолданылатын басқару 

элементтерiн орналастыруға болады. 
 

2 сурет. Оқытушының топ студенттерін бағалау жҽне студенттер туралы 

толыктырулар енгізу формасы 
 

Студенттерге арналған форма тҥрі кҿрсетілген. Осы форма арқылы 

студенттер ҿз ҥлгерімін қарай алады. 

Нҽтижесінде тҿмендегідей жоба бағдарламасы жасалды. 
 

 

Бҧл формада Студентке бал қоюға, студентті ҿшіруге, сҧрыптау секілді 

функциялар орындауға болады. 
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Аты-жҿні бойынша студентті бағалауға болады. Ал сҧрыптау батырмасы 

студенттерді фамилиясы, аты-жҿні бойынша, яғни алфавит бойынша 

сҧрыптауларды орындалады. 

 

 

Есеп беру – мҽлiметтердi баспадан шығаруға арналған. Есеп беру – қағазға 

басып шығаруға арналған, мҽлiметтердi кҿрудiң ерекше формасы. Мҽлiметтер 

қорын баспаға шығармастан бҧрын, қағаз бетiнде қандай тҥрде 

бейнеленетiндiгiн жҽне қандай жазбалар мен ҿрiстер енгiзiлетiндiгiн қарастыру 

керек. 

Есеп беру бҿлімінің нҽтижесінде Кемал Серік есімді студент ҥлгерімін 

шығарады. 
 

Қорытындылай келе, мҽлiметтер қоры – ақпараттар сақталатын қойма. 

Мҽлiметтер қорынан керегiне қарай қажеттi мҽлiметтер алу ҥшiн сақталады. 

мҽліметтер қоры – мҽліметтердің реттелген, ҿзара байланысты жиынтығы. Ол 

ақпаратты сақтауға арналған қҧрылым жҽне жаңа мҽліметтер қорын қҧруға, 

оны мҽліметтермен толтыруға, оның мазмҧнын редакциялауға, оларды реттеуге 

арналған программалық қҧралдар кешені. Электронды мҽліметтер қорының 

басты қасиеті – ақпаратты жылдам іздестіру, сҧрыптау жҽне тҥрлендіру. 

Мҽліметтер қорын жобалау негіздерін ҥйренуге, практикалық дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында «Студенттер ҥлгерімін бағалау» бағдарламасы 

қҧрылды. 
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ОНЛAЙН СЕРВИСТЕРДIҢ КӚМЕГIМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӚЗIНДIК 

ЖҦМЫСЫН ҦЙЫМДAСТЫРУ ҤШIН ИНФОРМAТИКAДAН ОҚУ 

ТAПСЫРМAЛAРЫН ӘЗIРЛЕУ 

 

Кyзембaевa A. Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Қaзiргi бiлiм берy процесiнде ҿзiндiк жҧмысты ҧйымдaстырy оқy 

орындaрындa оқытyдың бaсты жҽне кеңiнен тaлқылaнaтын мҽселелерiнiң бiрi 

болып тaбылaды. 

Бҧл мҽселенiң ҿзектiлiгi ҿзiндiк жҧмыстың жaңa рҿлiмен бaйлaнысты, ол 

жaңa – белсендi – бiлiм берy пaрaдигмaсынa кҿшyге бaйлaнысты болaды. Осы 

ayысyдың нҽтижесiнде ҿзiндiк жҧмыс оқy процесiн ҧйымдaстырyдың жетекшi 

формaсынa aйнaлaды, сонымен бiрге оны белсендiрy мҽселесi тyындaйды. 

Ҿзiндiк жҧмысты ҧйымдaстырyдың қҧрaлдaрының бiрi-онлaйн сервистер 

(бҧлтты технологиялaр). Олaр оқy процесiнде белсендi қолдaнy aрқылы кез- 

келген дидaктикaлық деңгейдегi мaтериaлды тиiмдi зерттеyге мҥмкiндiк бередi. 

Онлaйн сервистердiң кҿмегiмен сiз кез-келген aқпaрaттық ресyрстaрғa тек 
интернет пен веб-брayзердi пaйдaлaнa отырып қол жеткiзе aлaсыз. 

Онлaйн сервистер оқyшылaрдың бiрлескен жҧмысын ҧйымдaстырyғa, 

ҽртҥрлi типтегi жҽне мaқсaттaғы қҧжaттaрды пaйдaлaнyғa, бiрлескен 

жобaлaрды орындayғa жҽне т.б. мҥмкiндiк бередi. 

Тaңдaлғaн мaқaлa тaқырыбының ҿзектiлiгi оқyшылaрдың ҿзiндiк жҧмысын 

ҧйымдaстырaтын мҧғaлiмнiң aлдындa кҿптеген мҽселелерге тaп болyымен 

тҥсiндiрiледi, соның iшiнде: оқyшылaрдың ҿзiндiк жҧмысқa психикaлық 

дaйындығының жеткiлiксiздiгi, ҿзiн-ҿзi ҧйымдaстырyдың жaлпы ережелерiн 

бiлмеyi, ҿзiндiк жҧмысты ҧйымдaстырyғa жҽне орындaлғaн тaпсырмaлaрды 

тексерyге кететiн yaқыт, белгiлi бiр қҧрaлдaр жиынтығының болмayы. 

Оқyшылaрдың ҿзiндiк жҧмысын ҧйымдaстырy ҥшiн онлaйн сервистердi 

пaйдaлaнy осы мҽселелердi шешyдiң жaқсы қҧрaлы болa aлaды жҽне оқытyдың 

тиiмдiлiгiн едҽyiр aрттырaды. 

П. И. Пидкaсистый, И. A. Зимняя оқyшылaрдың ҿзiндiк жҧмысын 

ҧйымдaстырy мҽселесiне aрнaлғaн жaриялaнымдaрды тaлдay, ҿзiндiк жҧмыс 

тҧжырымдaмaсының кҿптеген aнықтaмaлaры бaр екенiн кҿрсеттi. П. И. 

Пидкaсистый ҿзiндiк жҧмыстың келесi aнықтaмaсын aнықтaды. 

Ҿзiндiк жҧмыс-мҧғaлiмнiң тiкелей қaтысyынсыз, бiрaқ оның нҧсқayлaрынa 

сҽйкес жҽне aрнaйы жоспaрлaнғaн yaқыттa орындaлaтын жҧмыс, бҧл ретте 

оқyшылaр ҿз кҥш-жiгерiн жҧмсaй отырып жҽне қaндaй дa бiр нысaндa aқыл-ой 

немесе физикaлық ҽрекеттердiң нҽтижесiн бiлдiре отырып, қойылғaн 

мaқсaттaрғa сaнaлы тҥрде қол жеткiзyге ҧмтылaды [1, с. 279]. 

A. И. Зимняя пiкiрiнше, оқyшының ҿзiндiк жҧмысы оның сaбaқтa дҧрыс 

ҧйымдaстырылғaн оқy iс-ҽрекетiнiң нҽтижесi болып тaбылaды, бҧл 

оқyшылaрды бос yaқытындa кеңейтyге, тереңдетyге жҽне aлғa жылжyғa 

шaбыттaндырaды. Мҧғaлiм ҥшiн бҧл тек ҿзiнiң сaбaқ жоспaрын ғaнa емес, 
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сонымен бiрге жaңa бiлiм берy мҽселелерiн шешy бaрысындa оқy пҽнiн 

игерyдiң белгiлi бiр схемaсы ретiнде оқyшылaрдa оны нaқты тҥсiнyдi бiлдiредi. 

Бiрaқ, жaлпы aлғaндa, бҧл оқyшының дaйын бaғдaрлaмaлaрдың iшiнен ҿзi 

тaңдaғaн немесе қaндaй дa бiр мaтериaлды меңгерy бaғдaрлaмaсының ҿзi 

қҧрғaн бaғдaрлaмa бойыншa қaтaр жҧмыс iстеyi [2, с. 384]. 

ХХI ғaсырдың бaсымдықтaры-оқyдa, жҧмыстa жҽне ҿз бетiнше бiлiм aлyдa 

aқпaрaттық технологиялaрды пaйдaлaнa бiлy, интернетте жҧмыс iстеy 

дaғдылaрынa ие болy, электрондық ресyрстaрды қҧрy жҽне олaрды кҽсiби 

қызметте пaйдaлaнy қaбiлетi. Интернет – технологиялaрды қолдaнa отырып, ҿз 

бетiнше жҧмыс жaсay информaтикa пҽнiн оқытyдың белсендi ҽдiсiне aйнaлaды, 

мҧндa оқyшылaр мҧғaлiмнiң тaпсырмaсы бойыншa жҽне оның бaсшылығымен 

оқy мҽселесiн шешiп қaнa қоймaй, aқпaрaттaндырy жaғдaйындa компьютермен 

жҧмыс жaсayдың қaжеттi дaғдылaрын aлaды. 

Оқyшылaрдың ҿзiндiк жҧмысын ҧйымдaстырy ҥшiн толығырaқ онлaйн 

сервистердi қaрaстырғaн жҿн. Оқy процесiнде бҧлтты технологиялaрды 

қолдaнy мҧғaлiмге мектеп оқyшылaрын қaшықтықтaн оқытyды ҧйымдaстырyғa, 

жaңa бiлiм берy стaндaрттaрындa қaрaстырылғaн ҽмбебaп оқy ҽрекеттерiн сҽттi 

қaлыптaстырyғa жaғдaй жaсayғa жҽне бiлiм берy мaқсaтынa жетyге кҿмектеседi 

[3, с.143]. 

Оқытy жҥйесiнiң белгiлi бiр қaжеттiлiктерiне сҥйене отырып, онлaйн 

сервистердiң кҿмегiмен шешyге болaтын прaктикaлық оқy мiндеттерiн бҿлiп 

кҿрсетyге болaды. Мысaлы, электрондық тестiлеyдi ҧйымдaстырy жҽне ҿткiзy 

ҥшiн онлaйн сервистердi пaйдaлaнy: Google Forms, Madtest, Learningapps, 

Online Test Pad, Quizlet жҽне де т.б. 

Бiлiм берy ҥдерiсiн aқпaрaттaндырyдың зaмaнayи жaғдaйындa онлaйн 

сервистерi оқyшылaрдың оқy қызметiн жҥзеге aсырy тҧрғысынaн 

перспективaлы бaғыт болып тaбылaды. Онлaйн сервистерiнiң ҽртҥрлiлiгiне 

қaрaмaстaн, келесi топтaрды бҿлyге болaды: 

1. Оқy процесiн бaсқaрyғa aрнaлғaн жҥйелер - Google Classroom, Moodle, 

Kundelik, Onlinemektep. 

2. Бейнеконференцияғa aрнaлғaндар – Zoom, Microsoft Teams, Google Meet. 
3. Интерaктивтi презентaциялaр қҧрyғa жҽне қҧжaттaрды бiрлесiп ҿңдеyге 
aрнaлғaн онлaйн сервистер –Piktochart, Magicdiagram, Pinteres, Renderforest. 

4. Aқпaрaтты визyaлизaциялay жҽне бiлiм кaртaлaрын немесе aқыл-ой 

кaртaлaрын жaсay бойыншa онлaйн сервистер - iMindMap, Xmind, Wordle. 

5. Ҿз Wiki-жобaлaрын қҧрy бойыншa сервистер жҽне тегiн онлaйн сaйт 

қҧрaстырyшылaр - Nethouse, Ucoz, Wix, Wetpaint, StikiPad, PBwiki. 

6. Интерaктивтi плaкaттaр мен қaбырғa гaзеттерiн жaсay қызметтерi - 

edu.glogster.com, ru.padlet.com, popplet.com, https://tiny.cc/#. 

7. Интерaктивтi жaттығyлaр, ойындaр мен викторинaлaр жaсay қызметтерi - 

Flippity, Wizer, Wordwall, Spiral, Mentimeter, Classroomscreen. [4, с.23-30]. 

Онлaйн сервистердiң кҿмегiмен оқyшылaрдың ҿзiндiк жҧмысын 

ҧйымдaстырyғa aрнaлғaн информaтикa бойыншa оқy тaпсырмaлaрының 

қосымшaлaрымен бҿлiскiм келедi. 

https://madtest.ru/
https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/
https://quizlet.com/ru
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Сyрет 1. Мҽтiндiк қҧжaтпен жҧмыс Сyрет 2. Интерaктивтi презентaция 

жaсaңыз 
 

Ҿз бетiнше жҧмыс iстеyге aрнaлғaн оқy тaпсырмaлaрын, жиынтық 

кестелердi, жеткiзy мерзiмдерiн орнaлaстырy ҥшiн мен kundelik плaтформaсын 

қолдaнaмын. Бaрлық тaпсырмaлaр оқyшылaрдың сaбaқтaн тыс yaқыттaғы 

ҿзiндiк жҧмысынa бaғыттaлaды. Сондaй-aқ, жеке тaқырыпты немесе оқy 

мaтериaлының бҥкiл бҿлiмiн оқығaннaн кейiн ҥй тaпсырмaсы ретiнде 

қaрaстырылyы мҥмкiн. Бҧл ҿзiндiк жҧмыстaрдың мaқсaты оқушылардың 

теориялық бiлiмi мен прaктикaлық дaғдылaрын стaндaртты жҽне информaтикa 

бойыншa бiлiм берy бaғдaрлaмaсының тaлaптaрынa сҽйкес бекiтy болып 

тaбылaды. 

Оқy мaқсaттaры ҥшiн онлaйн сервистердiң бiрқaтaр aртықшылықтaры бaр, 

бҧл олaрды интернет желiсi бaр кез келген бiлiм берy ортaсындa пaйдaлaнyғa 

мҥмкiндiк бередi. Қaзiргi зaмaнғы желiлiк сервистердiң ортaсы оқyшылaрдың 

қҧзыреттiлiктерiн тaбиғи тҥрде игерiп, жетiлдiре aлaтын оқy жaғдaйлaрын 

жaсayғa кҿмектеседi. ХХI ғaсырдa aқпaрaттық сayaттылық, медиaсayaттылық, 

ҧйымдaстырyшылық сayaттылық, коммyникaциялық сayaттылық, ҿнiмдi 

сayaттылық қaжет. 

Оқyшылaрды онлaйн сервистердi пaйдaлaнyғa ҥйретy олaрды зaмaнayи 

aқпaрaттық технологиялaрмен тaныстырyғa, олaрдың қолдaрынa пaйдaлы 

қҧрaлдaрды берyге жҽне жaлпы aлғaндa, aқпaрaттық технологиялaр 

сaлaсындaғы дaйындық деңгейiн aрттырyғa мҥмкiндiк бередi. 
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АВТОНОМДЫ МОБИЛЬДІ РОБОТ ӘЗІРЛЕУ 

 

Кульбаев А.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Работотехника саласында автономды навигация мҽселесі сҧранысқа ие 

болғанымен, кҥрделі мҽселелердің бірі болып келеді. Автоматтандырылған 

кҿлік қҧралы ҿндірістегі жҧмыс процесін айтарлықтай жеңілдетеді. 

Автопилоты бар электр машиналары ҥшін жҥргізуші қажеттілігі жоқ, бҧл 

айтарлықтай ҥнемдеуге мҥмкіндік береді. Автоматтандырылған арба жҥкті А 

пунктінен В пунктіне жҥргізушісіз жеткізе алады. Бірнеше арбаның жҧмысын 

бақылау ҥшін бір диспетчер жеткілікті. Сондай-ақ жҥктерді тасымалдау кезінде 

ҽртҥрлі жарақат алу мҥмкіндігі толығымен жойылды. Ал зиянды ҿндірісте 

автоматтандырылған арбаның орны толмас. Ҽдетте, мҧндай жҥйелер ҽр мҽселе 

ҥшін жеке бағдарлануы керек, бҧл ҧзақ жҽне кҿп уақытты қажет ететін процесс 

[1, c. 264] 

Ҽдетте барлық автоматтандырылған кҿлік қҧралдары аумақтағы барлық 

кҿлік қҧралдарын басқарып отыратын бір орталықпен сымсыз байланыс желісі 

арқылы байланысады. Арбаның ҿзінде басқару блогы, рельефтік карта жасауға 

арналған лазерлік сканер, магниттік таспа бойымен қозғалыс датчиктері бар. 

Арба деректерді датчиктерден жҽне лазерлік сканерден алады, бҧл деректерді 

бірыңғай командалық орталыққа жібереді, ол осы ақпаратты қабылдайды жҽне 

ҿңдейді, автоматты жҥктеу жҥйесіне жібереді. Жҥк арбаға салынғаннан кейін 

бас компьютерге сигнал келеді, содан кейін ол тҧтынушыға осы жҥкті 

магниттік таспамен жібереді. Бірыңғай командалық орталық бір уақытта 

бірнеше арбалардың жҧмысын бақылай алады[2, с.416]. 

Жобаның жабдықтау жҥйесі: 

 тасымалдаушы платформаның жҽне барлық борттық жҥйелердің 
автономды жҧмысын қамтамасыз етуге арналған қуат модулі; 

 дҿңгелектермен жабдықталған жҽне оған борттық жабдықты орнатуға 

арналған тасымалдаушы платформа.Кҿлік платформасында кҿлік қҧралының 

қозғалысын қамтамасыз етуге арналған тҧрақты ток тартқыш электр жетектері, 

сондай-ақ оның қозғалыс элементтерін бақылауға қажетті датчиктер 

орнатылған; 

 борттық компьютерден басқару сигналдарын қабылдайтын жҽне 

электромеханикалық бағдарлау жҥйесі мен кҿлік қҧралының тартқыш электр 

жетектері ҥшін басқару сигналдарын қалыптастыратын басқару жҽне навигация 

жҥйесінің микропроцессорлық модулі; 

 орнатылған бейнекамераның кҿлденең жҽне тігінен айналуын қамтамасыз 

ететін электромеханикалық бағыттау жҥйесі. Басқару жҽне навигация жҥйесінің 

микропроцессорлық модулінен басқарылады; 

 кҿлік қҧралының датчиктер блогынан сигналдарды қабылдауға жҽне 

ҿңдеуге арналған кҿлік қҧралының телеметриялық деректерін жинау жҽне беру 

жҥйесі. Жҥйе деректерді басқару жҽне навигация жҥйесінің 
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микропроцессорлық модуліне жібереді, ол ҿз кезегінде оларды борттық 

компьютерге жібереді; 

 бейнекамерадан жҽне телеметрия жҥйесінен бейне сигнал қабылдауға, 

сондай-ақ басқару жҽне навигация жҥйесіне жҽне бейнебақылау жҥйесіне 

басқару сигналдарын беруге арналған борттық компьютер. Ол кҿлік қҧралының 

барлық функцияларын басқаруға арналған арнайы бағдарламамен 

жабдықталған; 

 аккумуляторлық батареяларды 220В / 50Гц айнымалы ток желісінен 
зарядтауға арналған қҧрылғы. 

Кҿлік қҧралы операторының қашықтағы автоматтандырылған жҧмыс 

орнының қҧрамына келесі жабдықтар кіреді: 

 кірістірілген радиосигналды таратқышпен жабдықталған ноутбук типті 
дербес компьютер; 

Жҥк кҿтергіш платформа екі тартқыш мотор-редукторлармен 

жабдықталған. Кешеннің автономды жҧмысын қамтамасыз ету ҥшін екі батарея 

қолданылады[3,с.215]. Электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған қуат 

тҥрлендіргіші кҿлік қҧралының басқару тақтасында орналасқан жҽне тҧрақты 

кернеу тҥрлендіргіші болып табылады. Тҥрлендіргіш қуат кернеуін, 

батареяларды тарту электр қозғалтқыштарының реттелетін қуат кернеуіне 

тҿмендетеді. 

Жалпы айтқанда автоматты навигация жҥйесінің қолданыс аясы кең. 

Солардын ішінде ҥңгірлер, шахталар, адам ҿміріне зиян аумақтар. Бҧндай кезде 

жартылай автоматты немесе толық автоматты роботтар қолданылады. Бҥкіл 

ҽлемде мҧндай мҽселелерді шешу ҥшін дайын немесе тапсырыс бойынша 

жасалған робот платформасы, оптикалық, ультрадыбыстық, инфрақызыл, 

радиожиілік датчиктерінің жиынтығы жҽне ҿнімділігі жоғары есептеу 

платформасы қолданылады. 
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ИНКЛЮЗИВТІ ОҚЫТУДA АҚШ ЕЛДЕРІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕ ШОЛУ 

 

Курманалина Л.Е. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Инклюзивті білім беру мҽселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, 

ал 90 жылға қарай АҚШ пен Еуропa ҿздерінің білім беру саясатына осы 

бағдарламaны толық енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті білім беру 

жҥйесінің дамуы ресми дерек Қазaқстан Республикaсында білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлaмасында 

кҿрсетілді [1]. 

Ҽртҥрлілік елі ретінде Америка Қҧрама Штаттары инклюзия тҥрінде 

арнайы білім беру саласындағы зерттеулер мен практиканың ҧзақ дҽстҥріне ие. 

1975 жылы барлық мҥгедек балаларға арналған Білім туралы Заң (EAHCA) 

қабылданған сҽттен бастап, қазір 2004 жылы мҥгедектерге арналған Білім 

туралы Заң (IDEA) ретінде белгілі, барлық мҥгедек балаларға ақысыз 

мемлекеттік білім беріледі. Алайда мҥмкіндігі шектеулі оқушыларды жалпы 

білім беретін сыныптарға қосу ҥшін ондаған жылдар қажет болды. Қарама- 

қайшылықтар, зерттеулер мен заңнама жалпы жҽне арнайы білім беру 

арасындағы ынтымақтастық қатынастарын қалыптастырды. Саяси, 

эпистемологиялық жҽне институционалдық факторлардың кең спектрі 

балаларға бағытталған қоғамдық білімге ықпал етті. Бҧл тарауда Америка 

Қҧрама Штаттарындағы мҥгедек студенттердің интеграциясының қазіргі 

проблемалары мен тҽжірибелеріне шолу жасалады [2,3]. 

1990 жылы ол мҥгедектерге арналған Білім туралы Заң (IDEA) деп аталды 

жҽне 1997 жылы жҽне 2004 жылы қайтадан бекітілді. Осы уақыт ішінде 

мҥмкіндігі шектеулі балалардың кҥнделікті ҿмірге кірігуін анықтау ҿте 

маңызды болды.Ағымдағы арнайы білім беруде 2001 жылғы "ешбір бала 

қараусыз қалмайды" Заңы (NCLB) жҽне 2004 жылғы мҥгедектерге арналған 

Білім туралы Заң (IDEA) енгізілді [2,3]. 

Жеңіл жҽне орташа дҽрежедегі мҥмкіндігі шектеулі оқушыларды анықтау 

стратегиясы. Мҥмкіндігі шектеулі балаларды қарапайым сыныптар мен оқу 

орындарына біріктіру, оларды сҽтті ету ҥшін қолдау кҿрсету жҽне бейімдеу 

тҧжырымдамасы салыстырмалы тҥрде жаңа тҽжірибе болып 

табылады.Инклюзивті сыныптарда қолданылатын тиімді ҽдістер барлық 

студенттерге, соның ішінде мҥмкіндігі шектеулі оқушыларға, оқу мен қарым- 

қатынаста қиындықтарға тап болған студенттерге, сондай-ақ мҥгедектігі жоқ 

студенттерге пайдалы екендігі анықталды. 

Математика саласында инклюзивті саясат орнату 

Міндетті шарт-сіздің математика саласындағы саясатыңызды инклюзивті ету. 
Математика сыныбында инклюзивті оқыту мыналарды ескереді: 

* Тілдік факторлар 

* Жылдамдық пен қарқын 
* Мультисенсорлық жҽне дамытушылық жҧмыс 
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* Тҽсілдің реттілігі 

* Қауіпсіз оқыту жҽне тҽуекел 

* Ойлаудың ҽртҥрлі стильдері 

* Бағалау, кері байланыс, тікелей байланыс жҽне мақтау 

* Оқушылардың қатысуы мен ҿзара ҽрекеттесуінен нҽтиже кҥту 

Инклюзивті сабақтың жеті негізгі элементін қолдану 

Арнайы білім беру қажеттіліктері бойынша маман Натали Пакер 

инклюзивті сабақтың жеті негізгі элементін анықтайды. Элементтер-бҧл оқуды 

кҥшейту ҥшін біріктірілген жҧмбақтың бҿліктері. Егер бҿліктердің біреуі 

болмаса, онда жоғары сапалы қолдау толық болмауы мҥмкін.[4] 

Инклюзивті сабақтың элементтері: 

1. Қарым-қатынасты дамыту жҽне студенттермен жақсы танысу 

2. Инклюзивті оқыту ортасы 

3. Жасына, қызығушылықтары мен қабілеттеріне сҽйкес оқу бағдарламасы 

4. Сапалы кері байланыс 

5. Практикалық тҽсіл арқылы тарту 

6. Мҽселелерді шешуге арналған сҧрақтар мен модельдеу 

7. Тҽуелсіздіктің дамуы 

Бҧл элементтер математика сабағында инклюзивті білім беру ҥшін негіз 

болып табылады. Жеті элементті біріктіру ҿте маңызды. Алғашқы тҿртеуі- 

сабақтың негізі. 

Jigsaw моделі-сабақты жоспарлау ҥшін пайдалы модель. Мысалы, сіз 

оқушыларыңызды жақсы білсеңіз, нақты ниетпен айырмашылықтар жасай 

аласыз. Қарастыруға болатын басқа ҽдістер: 

* Қосымша ақпаратпен қол жетімді ресурстар пакетін ҧсыну; 

* Жиі қойылатын ашық сҧрақтар; 

* Оқушылардың болжамдарын даулау; 

* Оқытушылардың ассистенттерін пайдалануды кеңейту; 

* Оқушыларды ҿз бетінше қарқынға ынталандыру; 

* Бір дҧрыс жауапсыз тапсырмалар қою; 

* Рҿлдік ойындарды қолдану; 

* Жоғары сҧранысқа ие міндеттер қою; 

* Қажетсіз қайталануларды жою; 

* Оқушылардың ҿзін-ҿзі бағалауына немесе ҿзіндік рефлексиясына ықпал 

ету. 
Барлық сыныпты тартуды жҽне бҥкіл сыныпты оқытуды қамтамасыз ету 

Балаларды қабілет топтарына топтастыру жҥргізілуі мҥмкін, бірақ бҧл 

жақсылықтан гҿрі кҿп зиян келтіруі мҥмкін. "Жоғарғы" жҽне "тҿменгі" 

топтардағы адамдар ҽртҥрлі қабілеттерге ие. Кейбір оқушылар ҥшін бҧл 

олардың алға жылжу мҥмкіндігі бар оқу деңгейіне тҥсуіне ҽкеледі. 

Математика сабағында инклюзивті оқыту жҥргізілгенде, оқушылар 

мынадай қабілеттерді бойына сіңіреді: 

* Сабақ ҥстінде белсенді араласады, жаңаны ҥйренуге ҧмтылады; 
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* Олардың математиканы жақсы кҿріп, ҿсуге ҧмтылады жҽне қателіктер 

жасаудан қорықпайды; 

* Икемді болады жҽне бейімделуді ҥйренеді; 
* Кедергілер мен проблемаларды қашпайды; 

* Олардың қайда екенін жҽне ҽрі қарай не істеу керектігін тҥсінеді; 

* Тҿзімді жҽне тҽуелсіз болады; 
* Біртіндеп білім, білік дағдыларды, тҥсініктері дамиды. 
Инклюзивті математика сабақтары ҽр балаға сабаққа қатысуға жҽне ҿзін 

бағалайтындай сезінуге мҥмкіндік береді. Ең маңызды жауапкершілік- 

барлығына оқу бағдарламасына ҽділ қол жетімділікті қамтамасыз ету. 

Ҽрбір мҧғалім математика сабағында инклюзивті оқытуды енгізу арқылы 

ҽртҥрлілік, теңдік жҽне инклюзивтіліктің жақтаушысы бола алады. 

Қорыта келе, инклюзивті білім беру – ерекше мҧқтaждықтары бар 

балаларды жалпы білім беретін мектептердегі оқыту ҥрдісін сипаттаудa 

қолданылады. Инклюзивті оқыту-даму мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

қалыпты дамыған балалармен бірге ҽлеуметтендіру жҽне интегрaция 

процестерін жеңілдету мақсатындағы жеңілдетілген оқыту жҥйесі. Инклюзивті 

оқыту біріктірілген (оқушы қалыпты балалар сыныбында –тобында оқиды жҽне 

дефектолог мҧғалімнің жҥйелі кҿмегін алады) , жартылай (жеке балалар кҥннің 

жарты бҿлігі арнaйы топтарда, ал екінші бҿлігі) қарапайым топтарда ҿткізіледі. 

Уақытшa арнайы топтардағы бала бірлескен серуендерді, мерекелерді, 

сайыстарды, жеке істерді, ҿткізу ҥшін біріктіріледі. Толық дамуында 

ауытқулары бар балалар балабақшаның, сыныптың, мектептің қарапайым 

топтарына енгізіледі, мамандардың бақылауы бойынша тҥзету кҿмегін ата- 

аналар кҿрсетеді. Инклюзивті бaғыт арқылы мҥмкіндігі шектеулі балаларды 

оқудa жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ҿмір сҥру мҥмкіншілігін 

қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жҥйесіне енгізу арқылы оқушыларды 

адамгершілікке, ізгілікке, қaйырымдылыққа тҽрбиелей аламыз. Қазіргі таңда ҽр 

оқушыға жеке тҧлға ретінде қарап, саналы тҽрбие сапалы білім беру ҿмір 

талабы болып табылады. 
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ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ БІР ӘДІСІ ТУРАЛЫ 

 

Қалдарбек А.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Біртекті емес тҽуекелдер Біріктіру кезінде топ ҽр тҥрлі тҽуекелдерді 

(p1=0.01; p2=0.02) жағдай біршама кҥрделене тҥседі, мҧнда туындайды 

баламасы схемасы ҿзара қызметтер кҿрсету бойынша қайта сақтандыру. 

Идеясы, бҧл екі топта пики ҿтем тҿлемдерін, ҽдетте, тиесілі ҽр тҥрлі сҽттерді 

уақыт. Бҧл сҽйкес келмеуі мҥмкіндік береді "перекачивать" қҧралдары 

портфелінің бір басқа, т. е. болуы тиіс ең тҿменгі жиынтық бастапқы резерві. 

Егер іс шеңберінде жҥзеге асады, бір сақтандыру компаниясының емес, 

маңызды болып табылады, онда қандай резерв қҧрылады, ҿйткені резервтер - 

жалпы. емес, маңызды болып табылады, кім, кімге, қандай сомаға қызмет 

кҿрсетеді, жҽне қандай тҽуекел ҽрбір кіші топ. Яғни жауапкершілік бірінші 

портфельдің қатысты екінші келмеуі мҥмкін қарама-қарсы жауапкершілігі. 

Жағдай мҥлдем басқаша, егер екі тҥрлі компания бір-біріне қызмет 

бойынша ҿзара қайта сақтандыру. Мҧнда тек бір ғана анық, бірақ іс жҥзінде 

кездесетін) нҧсқасын тең жауапкершілігі. Егер екі портфелінің мҥлдем бірдей. 

n1=n2; p1=p2, онда жҽнеλ1=λ2. 

Барлық қалған жағдайларда (n1≠n2немесе p1≠p2тіпті кезіндеλ1=λ2) қажет 

шарттары шарттың қамтамасыз ететін сҽйкес берілетін бір-біріне тҽуекелдерді 

ҿлшемдері ақы тҿлеу осы берілетін жауапкершілік. Жҽне осы мҽселені шешу 

емес азайтатын арифметикалық айырмашылық бағаларды қайта сақтандыру. 

(Алайда, бірінші жақындаған, бағалау ҥшін теңгерімсіздік ҿзара 

міндеттемелердің 

бҧл тҽсіл ҿте қолайлы.) 

Мысал 1. Осы міндеттерді шешу ҥшін алдымен қҧрылады бҿлу ҽрбір 

субпортфеле бҿлек. Бҧдан ҽрі жасауға болады кестесін, сондай-кесте ҥшін бір 

ағыны, онда кҿрсетілген: k,P(m=k), P(m<k), k⋅P(m=k),∑==⋅k0ii)P(mi.Бҧл шешуге 
мҥмкіндік береді ҧқсас міндетін, яғни, ҽр тҥрлі сенімділік табу шамасын 

бастауыш резерв жҽне ақысын қайта сақтандыруға. Айта кетейік, айдың 

ішіндегі кестелер сипаттайды тығыздығы екі ҿлшемді бҿлу.Атап айтқанда, 

бҿлініп диагональ: m1+m2=12. Ҥлкен стратегиялықмаңызы 

бар:0.002+0.008+0.018+0.025+0.023+0.015+0.007+0.002+0.001=0.101 

Ҧқсас анықталады маңызы бар басқа диагоналей,тиісті жалпы санына 

сақтандыру оқиғаларының: 11, 10, жҽне т. б. бҧл сандарды Қосамыз жҽне 

аламыз болу ықтималдығы саны сақтандыру жағдайлары біріккен 

портфеліндегі аспайды 12. 
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Ескерту. Қаралған мысалдар кҿрсеткендей, міндеті тарифтерді белгілеу 

болып табылады, жалғыз арналған актуарийдің. Ол тіпті жоқ, негізгі оның 

міндеті. Ол орын ҿте аз оның бір бҿлігі жҧмыс уақыты. Шешіліп бір мезгілде 

белгілеу кезінде тарифтер келесі қаржы жылына. Мҧнда есепке алынады жҽне" 

жеке деректер жҽне ҧсыныстар "Страхнадзора" немесе актуарлық орталығы. 

Салыстырылады ҿз тарифтерін орташа нарықта бағаланады позиция компания. 

Қорытындылар бойынша осы бҿлімге актуарлық зерттеулер факторларының 

бірі болып табылады ҽзірлеу ҥшін ҧсынымдар бойынша саясаты компанияның 

нарықтағы.Бірақ осы мҽселені шешу ҥшін (жаһандық компания ҥшін) 

міндеттері аса маңызды болып табылады бағалау ықтималдық бҧзып қирату 

компания мен тығыз байланысты, осы бағалау динамикасы активтер. Аталған 

міндеттерді қажет шешетін мезгіл-мезгіл, ҽрі жиі қарағанда, кем тҧрақты ереже 

компания.Актуарий тез арада хабарлауға міндетті, басқарма компанияның 

жақындағаны туралы шамасын активтердің сыни шебітуралы, сондай-ақ 

анықталған тҧрақты ҥрдісінің тҿмендеуіне активтер. Сонымен қатар, ол 

міндетті тҥсініктеме себептерін осындай тҿмендеу жҽне ҿз ҧсыныстары 

бойынша тҧрақтандыру.Активтер мҥмкін тҿмендеуі салдарынан белгілі бір іс- 

ҽрекеттерді компания сақтандыру нарығында (предпринятой тырысып, жаулап 

алу, жаңа қуыстар жҽне осымен байланысты бағалардың тҿмендеу ҿз 

қызметтерін ашу филиалдардың ҿздері ҥшін жаңа аумақты алынған 

міндеттемелердің басқа компаниялар біріктіру немесе келісім-шарт бойынша 

туралы кайта сақтандыру жҽне т. б.).Мҧндай жағдайларда, мҧндай ҥрдіс 

қарастырылған кезінде жасауға тиісті жоспарды сонда актуарию тек 

қадағалауға ҥшін ауытқулары барнақты ережелері стерот болжамды.Жағдай 

кҥртасқынады кезінде туындаған непредусмотрен нойтенденциялары. Мҧнда 

ҽсіресе ҿзекті, жедел диагностика себептері мен ҽзірлеу жҿнінде ҧсыныстар 

тҧрақтандыру. Арналған іс жҥзінде бҧл мҥмкін, мысалы, негізсіз 

қабылдануымен сақтандыру кейбір тҽуекелдер.Ҽрине, ҿте маңызды міндет 
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болып табылады зерттеу байланысты ықтималдық бҧзып қирату , белгілі бір 

кезең ҥшін бастапқы шамасын резерв. Уақытша интервал сақтандыру мҥмкін 

болуы мҥмкін жеткілікті ҥлкен (бірнеше жыл), бірақ ол ҽрқашан конечен, 

ҿйткені уақытша аралықтағы кез келген компания разоряется бастап 

ықтималдығы 1. Шешім осы міндеттерді жоспарлауға мҥмкіндік береді мінез- 

қҧлық компанияның сақтандыру нарығында. 
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КӘСІБИ ДАЯРЛАУДЫҢ ҚҦРАМДАС БӚЛІГІ РЕТІНДЕ 

 

Қалмҧратова А.С. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Академиялық жазылым – бҧл қажетті базалық қҧзырет (гуманитарлық 

ғылымдар студенттері ҥшін бҧл негізгі) болып табылады. Ҿз ойын ықшам, 

нақты жҽне бейтарап тҧжырымдай білу жоғары білім туралы диплом алғаннан 

кейін де пайдалы болатыны сҿзсіз. Мҧғалімдер студенттерден зерттеу 

нҽтижелерінің анық, қисынды жҽне нақты ҧсынылуын кҥтеді, бҧл ретте 

студенттік аудиториядан шығатын ғылыми мҽтіндердің сапасы – реферат пен 

эсседен бастап қорытынды біліктілік жҧмысына дейін – кҿңіл кҿншітерлік 

емес. Ҽрине, академиялық жазылым дағдыларымен ешкім туылмайды, бҧл 

дағдыларды қалыптастыру керек жҽне университетте оқу барысында дамиды. 

Бакалавриат жҽне магистратура сатыларында ҧсынылатын ғылыми-зерттеу 

қызметінің ҽдіснамасы бойынша ҽртҥрлі курстар, тіпті дҧрыс қҧрылымдалған 

болса да, тҧрақты тҽжірибесіз – ғылыми мҽтіндерді жазусыз жҽне оқытушымен 

ҥнемі кері байланыссыз, қателермен ҿз бетінше жҧмыс жасамай-ақ тиісті 

нҽтиже бермейді. 

Жаңа технологиялардың дамуы жҽне «жаңа бҧқаралық ақпарат 

қҧралдарының революциясы» қарым-қатынастың мҽтіндік, жазбаша 

формаларының басымдығы тҥбегейлі ҿзгерістерге алып келді. Осы мҽселеге 
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арналған кҿптеген халықаралық пҽнаралық зерттеулердің нҽтижесінде жаңа 

мыңжылдықта сауаттылықтың жаңа тҧжырымдамасы пайда болды. Ол ҽртҥрлі 

мҽтіндік жҽне сандық ақпаратты ҿңдеу мен сыни ойлауға жҽне соның 

арқасында кҽсіби қоғамдастық пен жалпы қоғам ҥшін қызметтік, практикалық 

мҽні бар жаңа білім қҧруға мҥмкіндік беретін аналитикалық біліктер кешенін 

қамтиды. Бҧл тҧжырымдаудың маңызды салдары «сандық сауаттылық» ҧғымы 

жҽне оның «академиялық сауаттылық» ҧғымына иерархиялы бағыныштылығы 

болды. Жаңа ҧрпақта сандық сауаттылықтың дамуы ҿмір сҥру барысында 

қалыптасатыны анық кҿрінді, ал академиялық сауаттылықты игеру тек білім 

беру жҥйесінде ғана мҥмкін екендігі анықталды. Сондай-ақ, жастардың 

академиялықсауаттылықты игермей сандық ресурсты білікті қолдануы олардың 

ХХІ ғасыр қоғамындағы сҽтті ҽлеуметтенуге қабілетсіз болатыны да анық 

кҿрінді. Осылайша, академиялық сауаттылық білім беруді дамытудың жаңа 

бағытын анықтай бастады жҽне дамыған елдердің білім беру жҥйесі 

реформасының негізіне қаланды. Бҧл пікір-таластан қазақстандық білім беру 

жҥйесі де тыс қалған жоқ. 

Екі онжылдық бойы Қазақстанда ақпараттық технологиялардың рҿлі мен 

білім беру туралы тҧрақталған дҽстҥрлі кҿзқарастарды қайта ойластыру 

бойынша жҧмыс қарқынды жҥргізілді. PISA сияқты кҿлемді халықаралық 

зерттеу жобасы білім беру жҥйесінің қҧрылымын ҿзгертуге, оны жаңа 

ҽлеуметтік-экономикалық қатынас шегіне қосуға икемдеді. Қазір кҿптеген 

зерттеулер, конференциялар мен жобалар білім беру сапасына, қазақстандық 

білім беру бағдарламаларының халықаралық талаптарға сҽйкес келу мҽселесі 

мен жаңа стандарттарды ендіруге арналуда. 

Жаңа мемлекеттік білім стандарттары, ғылыми-зерттеу қызметі жҽне 

халықаралық деңгейдегі ғылыми байланыс IT бағыттағы студенттерді 

дайындаудың басым бағыттары ретінде қарастырылады. Бҧл стратегиялық 

міндеттер студенттердің ғылыми-зерттеу іс-ҽрекетін кҥшейтуді жҽне жазбаша 

ғылыми сҿйлеудің мҽдениетін меңгеруді, ҿз зерттеулерінің нҽтижелерін тек 

қазақ тілінде ғана емес, сонымен қатар орыс жҽне шетелдік басылымдарда 

ҧсынудың ғылыми стилін қалыптастырады, бір жағынан, IT бағыттағы 

студенттерінде академиялық жазылымның негізгі дағдыларын қалыптастыру 

ҥшін, екінші жағынан, бҧл мҽдениеттің қалыптасуы деген сҿз. 

Ғылыми сҿйлеуді жазуды бакалаврларды оқыту кезінде, студенттерді 

жазбаша бҿлімге дайындау кезінде қажет болатын академиялық жазудың негізгі 

қҧзыреттерін қалыптастырудан басталуы керек. Осыған байланысты 

бакалавриатта оқу ҥшін академиялық жазылымның жанрларын, олардың 

қҧрылымдық, лексикалық-грамматикалық жҽне синтаксистік ерекшеліктерін 

анықтау ҿте маңызды, олар академиялық жазылымның қҧзыреттілігін 

қалыптастыру ҽдістемесі мен оқыту мазмҧнына негізделуі мҥмкін. 

Бҥгiндe ҿз пiкipiн aудитopиядa epкiн ҽpi дҧpыc жeткiзe aлмaйтын, caуaтты 

жaзa aлмaйтын cтудeнттep қaтapы кҿбeйгeн. Бҧғaн ceбeп – oлapдың тecт жҥйeci 

apқылы oқуғa тҥciп, кiтaп oқудaн, шығapмaшылық тaпcыpмaлapдaн aлыcтaп 

қaлғaндығы. Бҧл aкaдeмиялық жaзылымның кҽciби дaмуын eдҽуip ҽлcipeттi. 
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Мiнe, ocы oлқылықтapдың opнын тoлтыpу мaқcaтындa қaзipгi тaңдa кeйбip 

ЖOO-дa «Акaдeмиялық жaзылым» куpcтары енгізіле бастаған. Мыcaлы, 

cтудeнт эcce жaзғaн caйын oл жaңa нҽpceнi мҧқият тeкcepeдi, ocылaйшa бeлгiлi 

бip дҽлeлдepгe ҽp тҥpлi кҿзқapacпeн қapaуды ҥйpeнeдi. Дeмeк, aкaдeмиялық 

жaзылым IT бағыттағы бiлiм aлушығa бҧpын oйлaп тaбa aлмaғaн жaңaшылдық 

пeн миғa шaбуыл жacaу мҥмкiндiгiн бepeдi дeп aйтуғa бoлaды. Coнымeн қaтap, 

aкaдeмиялық жaзылым cтилi cтудeнттiң cҿздiк қopын eдҽуip жaқcapтaды жҽнe 

тiлдi caуaтты eтeдi. Ocы opaйдa aкaдeмиялық жaзылымды мaңызды eтeтiн 

бipнeшe acпeктiлepдi aтaп ҿтугe бoлaды. Oлap: дҽлeлдeмeлepмeн бeкiтiлгeн 

қыcқa, тҥciнiктi, бeлгiлi бip opтaғa бaғыттaлғaн жҽнe қҧpылымдaлғaн жaзбaшa 

мҽтiн. Жaзудың бҧл тҥpiнiң бacты мaқcaты – aудитopияның тҥciнiгiн apттыpуғa 

кҿмeктecу. 

Академиялық жазылым – оқу пҽні, ол академиялық сауаттылық дағдылары 

мен біліктерін дамытуға бағытталған. Академиялық жазылым ғылыми, кҽсіби, 

зерттеушілік мҽтіндерді жазу білігін дамытуға бағытталған, арнайы жҽне 

академиялық мақсатта тілді оқыту теориясы мен ҽдістемесіне негізделеді, ал 

бҧл ҿз кезегінде мамандардың зерттеушілік қҧзыреттілігін қалыптастырады. 

Жоғары оқу орындарында академиялық жазылымды оқыту IT бағыттағы 

болашақ мҧғалімдердің орта жҽне жоғары кҽсіптік деңгейдегі оқу орындары 

мен қосымша білім беру мекемелеріне кҽсіби бағдар беру бағыттарының бірі 

ретінде, IT бағыттағы бакалаврдың кҽсіби даярлық сапасын арттыру мҥмкіндігі 

ретінде қарастырылады. 

Академиялық жазылымның мақсаты студенттерді тиісті білім саласының 

ғылыми-зерттеу критерийлеріне, танымдық іс-ҽрекет пҽнінің ерекшелігіне, 

білімді вербализациялау ерекшеліктеріне, таңдалған академиялық жазу 

жанрының формасына сҽйкес алған бірегей білімдерін ҧйымдастыру жҽне 

білдіру негіздеріне ҥйрету болып табылады. IT бағыттағы студенттің жазбаша 

қҧзыреттілігін қалыптастыру – бҧл кҿп уақытты қажет ететін оқу қызметі, оны 

курстың аудиториялық сағаттары аясында қамтамасыз ету мҥмкін емес. 

Экономика жҽне менеджмент саласындағы технологиялық процестердің 

қарқынды дамуы, халықаралық интеграция жҽне жаһандану, кҽсіби тҽжірибе 

алмасуды кҥшейтуге ҽкеледі, бакалавр ғылыми жҽне кҽсіби ортада диалогқа 

дайын болу, шет тілінде ғылыми мақалалар жазу, ғылыми форумдарға, 

кҿрмелер мен конференцияларға қатысу сияқты қасиеттердің қалыптасуын 

анықтайды. 

Қазіргі заманғы бакалавр ҥшін академиялық жазылым дағдыларын игеру 

де ҿзекті, ҿйткені ол прозалық заттарды кҿбірек жасай білуі керек, атап 

айтқанда халықаралық конференцияға немесе байқауға шет тілінде жобаға 

аннотация жазу; шетелдік ҽріптестермен хат алмасу. Студенттің кҽсіби 

қызметінің қажетті элементі ретінде іскерлік қарым-қатынас дҽлдік санатына 

негізделген қарым-қатынастың негізгі функцияларын жҥзеге асырады, яғни бҧл 

параметр академиялық жазылым параметрлерімен қиылысады. Сондықтан 

академиялық жазылымды ҥйрену барысында академиялық мҽтінді 

ҧйымдастырудың ҽртҥрлі деңгейлеріндегі дҽлдік санатына сҥйенген жҿн. 
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Осылайша, «Академиялық жазылым» курсының ҽлеуеті IT бағытындағы 

болашақ педагогтар ҥшін кең мағыналы сипатқа ие болады. Егер жоғары 

білімді интернационализациялау ҥрдісін ескерсек, алда тҧрған міндеттерді 

шешу: болашақ педагогтардың зерттеушілік қҧзыреттілігін қалыптастыруды 

жҥзеге асырады, сонымен қатар ҽлемдік білім беру жҽне ғылыми кеңістікке 

енуге ықпал етеді. 
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Бала тҽрбиесінің ең маңызды міндеті – оның ақыл-ойын дамыту, жаңа 

нҽрсені оңай меңгеруге мҥмкіндік беретін ақыл-ой қабілеттері мен дағдыларын 

қалыптастыру. Математика балалардың ақыл-ой тҽрбиесі мен дамуында, 

олардың интеллектісін жетілдіруде орасан зор рҿл атқарады. Оның ерекше 

даму ҽсері бар. Математиканы оқу сҿйлеуді, есте сақтауды, қиялды, эмоцияны 

дамытуға ықпал етеді, табандылықты, шыдамдылықты, жеке тҧлғаның 

шығармашылық мҥмкіндіктерін қалыптастырады. Белгілі орыс психологы 

А.В.Крутецкий математикалық қабілеттерді адамның жеке психологиялық 

ерекшеліктері ретінде, оған тең жағдайда салыстырмалы тҥрде тезірек, 

жақсырақ жҽне тереңірек білім, білік жҽне дағдыларды меңгеруге 

кҿмектесетінін айтты. «Математик» бала ҿз іс-ҽрекетін жақсырақ жоспарлайды, 

жағдайды болжайды жҽне ҿз ҧстанымын негіздейді. Балалардың логикалық 

жҽне математикалық ойлауы сенсорлық тҽжірибеге жҽне сан туралы ғана емес, 

сонымен қатар пішін, ҿлшем, ҿлшем жҽне қатынастар туралы идеяларды 
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дамытуға негізделген. Математикалық ойлау – бҧл ең алдымен салыстыру, 

жіктеу, жалпылау, жҥйелеу, қорытынды жасай білу. 

Мектепке дейінгі балалардың ойлау қабілеті ҿте жақсы дамыған.Олар бір 

кҿрсеткен затты тез қабылдап алады.Интернет желісін пайдаланып мектепке 

дейінгі балаларды математикалық-логикалық танымын дамытуға болады. 

Қазіргі ҽлемде технологиялық прогресс ҿте жылдам қарқынмен дамуда, 

бізді барлық жағынан компьютерлер, сандар мен ойындар қоршап тҧр, кез- 

келген жҧмыс адамнан компьютерлік технологияларды білуді талап етеді, жҽне 

одан да терең, сондықтан біздің уақытымызда математика бҧрынғыдан да кҿп 

сҧранысқа ие. Мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық 

идеяларды қалыптастыру - бҧл дҽйекті оқыту жағдайында абстрактілі 

логикалық ойлауды мақсатты тҥрде қалыптастыруға, зияткерлік деңгейді 

арттыруға болатын білімнің ерекше саласы. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған бағдарламалық қҧралдарды 

ҽзірлеуге қойылатын талаптарды ескере отырып (экрандық қҧралдардың 

дизайны, оларды тҥрлендіру ҽдістері, мектеп жасына дейінгі балалардың 

компьютермен ҿзара іс-қимыл жасау қҧралдары жҽне т.б.), сондай-ақ мектеп 

жасына дейінгі балаларға математикалық білім беру контексіндегі 

бағдарламалық материалдарды назарға ала отырып, "математика мен 

логикалық амалдарға кіріспе" атты бағдарламалық қамтамасыз ету ҽзірленуде 

(жасы: 4-7 жас). 

Бҧл бағдарламалық жасақтама бірқатар кіші бағдарламалардан тҧрады: 

1. "Сандарды санап ҥйрену" кіші бағдарламасы (сандарды 

атауын, жазылуын ҥйренеді); 

2. "Сандарға қолданатын амалдар" кіші бағдарламасы (сандарды 

қосу, азайту амалдарын қолданып есептер шығару); 

1. "Фигуралармен танысу" кіші бағдарламасы (геометриялық 

фигуралар мен фигуралардың атауларын, олардың қасиеттерін береді 

жҽне фигуралар тобында қажетті фигураны дҧрыс таба білу, оны басқа 

фигуралардан ажырата білу жҽне фигураларды топтастыру қабілетін 

дамытады; жҽне ҿз іс - ҽрекеттерін тҥсіндіре білу); 

2. "Фигураларды бояу" кіші бағдарламасы (оның мақсаты- 

геометриялық фигуралардың қасиеттері мен атрибуттары туралы білімді 

бекіту; 

3. "Логикалық есептер"кіші бағдарламасы( логикалық есептерді 

шығара алатын болады, ойлау қабілеттері тез дамиды); 

Кіші бағдарламалардың мазмҧны ойын жағдайлары мен кейіпкерлермен 

біріктірілген. Оларды ҧсыну мҧғалім мен балалардың ҿзара ҽрекеттесуінің 

келесі кезеңдеріне негізделген: 

1. ойын жағдайын дамыту ҥшін ақпараттық мҽдениет элементтерінің дамуы; 

2. репродуктивті деңгейдегі математикалық даму; 
3. ішінара іздеу деңгейіндегі математикалық даму (геометриялық 

фигураның немесе дененің визуалды бейнелерінің оның атауымен 
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арақатынасы; объектілер пішінінің геометриялық стандартпен тҽуелсіз 

арақатынасы жҽне т. б.); 

4. шығармашылық деңгейдегі математикалық даму (зерттеу объектісін жҽне 

оның кеңістіктегі орнын ҿз бетінше таңдау, белгілі бір сурет негізінде 

ҽңгіме дайындау). 

Оқу бағдарламаларын қолданатын ҽр сабақ бір-бірін алмастыратын 

бірнеше 

ҽрекеттерді қамтиды (чат, компьютерлік ойын, жеке ойын тапсырмалары, 

дизайн). 

"Математика мен логикалық амалдарға кіріспе" Компьютерлік 

бағдарламалық қамтамасыздандыру балалардың математикалық дамуының 

қҧралы бола отырып, келесі ерекшеліктерге байланысты маңызды бола тҥсуде: 

 ең алдымен, оның даму перспективаларының болуымен жҽне оның 

микро қоғамдағы адамның нақты жағдайына деген кҿзқарасымен делдал болған 

балалардың ҿзін-ҿзі бағалауды қалыптастыруға бағытталуы; 

 мектеп жасына дейінгі балаларды интерактивті логикалық- 

математикалық оқыту ҥшін қҧрылған компьютерлік ортаның виртуалды 

шындығы баланың дамуының педагогикалық тҧрғыдан негізделген 

перспективасын анықтап қана қоймайды, сонымен қатар нақты ҽлеуметтік 

ортадағы баланың ҽлеуметтік мҽртебесін арттырады; 

 математика ҽлемін білудің қҧралы ретінде компьютерлер туралы 

идеяларды қалыптастыру. 

Интерактивті ойындарды пайдалану жадтың ҥш тҥрін қосуға мҥмкіндік 

береді: визуалды, есту, мотор, бҧл орталық жҥйке жҥйесінің тҧрақты визуалды- 

кинестетикалық жҽне визуалды - аудио шартты-рефлекторлық байланыстарын 

қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

1 кезеңде: 

- тақырып бойынша ҽдістемелік ҽдебиеттерді зерттеу; 

- интернеттен материалдарды іздеу; 
- ҿмірдің жетінші жылындағы балалардың бағдарламалық талаптарының 

алғашқы диагностикасы; 

- слайдтарды, суретті материалдарды, кҿрнекі қҧралдарды таңдау; 
- сабаққа дайындалу ҥшін материалдарды таңдау (дене шынықтыру 

минуттары, дидактикалық ойындар жҽне т. б.); 

- ата-аналарды интерактивті тақтамен таныстыру (ата-аналар 

жиналысында); 

- жобаны іске асыру бойынша ата-аналармен ҽңгімелесу, кеңес беру; 
- кҥнтізбелік-тақырыптық жоспарлауға сҽйкес ойындарға арналған 

тақырыптарды жҥйелеу. 

Негізгі кезеңде: 

- Жобаның бағыттары бойынша қызметтің негізгі тҥрлерін іске асыру; 
- Ата-аналарға арналған интерактивті жабдықты пайдалана отырып, 

қарапайым математикалық тҥсініктерді қалыптастыру бойынша ашық НОД 

жҥргізу; 
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- Ішкі пайдалану ҥшін интерактивті математикалық ойындар қҧру; 

- Жобаны іске асыру бойынша ата-аналармен ҽңгімелесу жҽне кеңес беру. 

Қорытынды кезеңде: 

- материалды меңгерудің қорытынды диагностикасы; 

- ішкі пайдалану ҥшін электрондық (интерактивті) математикалық 

ойындардың картотекасын жасау (жобаның барысы); 

- педагогтарына арналған жобаның тҧсаукесері; 
- жоба тақырыбы бойынша материалдарды жҥйелеу. 

Жеке тҽжірибеге сҥйене отырып, білім беру процесінде интерактивті 

технологияларды дҽстҥрлі ҽдістермен бірге қолдану мектеп жасына дейінгі 

балаларды тҽрбиелеу мен оқытудың тиімділігін едҽуір арттырады деп айта 

аламыз. 

Математикалық бағыттағы интерактивті ойындар математика негіздерін 

сҽтті оқытуға, математикалық ойлауды қалыптастыруға, шығармашылық 

қиялдың дамуын ынталандыруға, табандылықты, ерік-жігерді, мақсаттылықты 

тҽрбиелеуге ықпал етеді. 
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ӘЛ-ФАРАБИДІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МҦРАЛАРЫНЫҢ 

ЗАМАНАУИ МЕПТЕПТЕГІ ОРНЫ ЖӘНЕ ҦСТАЗДЫҚ 
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Ҽл-Фарабидің «Геометриялық фигуралардың тылсым жҽне табиғи 

қҧпияларының рухани ҿнерлік тҽсілдер кітабы»[1, б. 91-231]атты еңбегінің 

екінші кітабы «Тең қабырғалы кҿпбҧрышты фигураларды салу туралы» деп 

аталынған [1, б. 106-177].Бҧл кітап теңқабырғалы кҿпбҧрыштарды салу есебіне 
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арналған.Мҧнда барлығы 8 есеп қарастырылып,оның ҥшеуі екі тҽсілмен 

шешілген,демек,11 есептің шығарылуының тҽсілдері берілген. 

Ҽдетте,есепті шығару, алдымен, есептің қойылуы;сосын, негізделген 

шығару жолы;содан соң, есептің жауабы;соңында, есептің жауабының 

ақиқаттығын тексеру мен қорытындылаудан тҧратыны белгілі. 

Фараби баяндауында 

1) есептің қойылуын,негізінен,сҧрақ тҥрінде келтіреді; 
2) шығару тҽсілінің қадамдары негізделмен,рет-ретімен келтіреді,басқаша 

айтсақ,алгоритмдік тҽсілмен беріледі; 

3) тҽсілінің соңғы қадамы есептің жауабы екендігін қабарлайды; 
4) есептің жауабының ақиқаттығы туралы мҽлімет берілмейді жҽне 

тексерілмейді. 

Демек Фараби ҿз тҽсілдерін ақиқатқа жеткізетін амалдар ретінде 

тҥсінеді.Ҽрине,есептің дҧрыс шығарылғанына біздің кҥмҽніміз жоқ. Ҽңгіме 

Фараби ҽдісін зерделеу тҧрғысында айтылып отыр. 

Зерттеуде, ғылыми жетекшімнің нҧсқауы бойынша, біздің алдымызға 

қойып отырған мҽселеміз мынадай: 

 Фараби қарастырған есепті қазіргі ҽдістемелік талапқа сай қою; 

 Ғалымның тҽсілдерінің қадамдарын, қажетті жерінде, ғылыми негіздеу; 

 Ғҧламаның есебінің жауабының ақиқаттығына кҿз жеткізу жолдарын 
кҿрсету; 

 Бабаның баяндау тҽсілінің ерекшеліктерін сипаттау; 

 Ҧстаздың есебінің мектеп математикасында оқытылатынын анықтау; 

 Ҧлы ҧстаздың есепті баяндауы мен мектеп оқулығындағы баяндауды 
салыстыру; 

 Шығыс халқының ҧстазының мектепте оқытылмайтын есептерін 

мектеп кҽдесіне қалай жаратудың жолдарын кҿрсету; 

 Математик Ҧстаздың мектепте оқытылатын есептері қарастырылған 

тақырыптарға арнайы «ф» тҥріндегі ұршық белгісін қойып,ол туралы 

жҽне есеп жҿнінде мҽлімет берудің жолдарын анықтау жҽне оның 

қысқаша мазмҧнын беру; 

 Философ ҧстаздың тҽрбиелік сҿздерін,ғылым-білім,математика туралы 

қағидаларын жинақтап,ҽр мектептің жанынан «Фараби кабинетін» 

аштыру мҽселесін қойып,оны безендірудің жобаларының ҥлгілерін 

ҧсыну; 

 Фарабиді жаратылыстануда,Абайды адамтануда қатар ҧстауды 

мектепте қалыптастырудың «Жобаларын» ҧсыну. 

Жаңа Қазақстан ҧрпағы,Абай ҿлеңін жатқа айтқандай,Фараби қағидаларын 

ҥлгі,мақал-мҽтел ретінде айта білуі лҽзім.Бҧл-жаңа заман талабы; 

 Ислам дінді Ҧстаздың геометриялық фигураларды зерттеудегі рухани 
өнерлік тҽсілдерін анықтау; 

 Араб ғҧламасы атанған, қазақ даласынан шыққан Ҧлы Ҧстаздың 

геометриялық фигуларының тылсым жҽне табиғи қҧпияларының бетін 

ашу. 
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Осы алға қойған дисертациялық мҽселелерді келтіре отырып,негізгі 

геометриялық мҽселеге оралсақ,кітаптың №1 есебі теңқабырғалы ҥшбҧрышты 

салу жҽне №2 есебі шаршыны салу есебі мектеп бағдарламасына енгендігін, 

қалған №3 - №11 есептерді мектеп кҿлемінде қарастыру міндеттелмегенің айту 

керек.Осыған байланысты алдымен №1 есепті қойылған мҽселелер тҧрғысында 

зерттеп кҿрейік.Ол ҥшін [1, б. 106] трактатыда келтіргендей автордың есебінің 

баяндауын берейік. 

 
 

№1 Ҥшбҧрыш салу туралы. 
Егер АВ   сызығына   қалай 

теңқабырғалы ҥшбҧрыш тҧрғызу 

керек десе,онда А  жҽне В 

нҥктелерін  центрлері  ретінде 

алып,АВ қашықтықтығындағы 

дөңгелектерін жҥргіземіз.Олар С 

нҥктесінде қиылысады.С нҥктесін 

А жҽне В нҥктелерімен СА жҽне 

СВ сызықтармен қосамыз.Демек, 

теңқабырғалы   АВС ҥшбҧрышы 

шықты. Ол мына суреттегідей 

Енді жоғарыда тізілген мҽселелер тҧрғысынан сараласақ, 

1) есептің қойылуы да, 

2) шешу тҽсілі де нақпа-нақ,қысқа-нҧсқа, тҥсінікті баяндалған. 
3) Есептің шешімі-жауабы келтірілген. 

4)Есептің кҿрнекілігі де бейнеленген. 

5) Есеп сызық жҽне дөңгелек терминдері арқылы баяндалған, ол мектеп 

оқулығында кесінді жҽне шеңбер терминдерінде беріледі. 

Егер терминдер аясында бҧл ерекшілікке баға берсек, сызық пен дөңгелек 

қазақтың жалпақ тіліндегі байырғы тҿл сҿздері, бірақ, қазіргі қабылданған 

математикалық тілде олар кесінді жҽне шеңбер ҧғымдарымен беріледі. 

Математикада сызық кесіндіге қарағанда кеңірек ҧғымды білдіреді, ал дөңгелек 

шеңберден басқа ҧғымды береді. Бірақ, Фараби терминдері арқылы бҧл есепті 

математик емес адамдарға да тҥсіндіруге болады. Оның терминдерінің 

артықшылығы осында. Дегенмен, геометрия пҽнін меңгеруде математикалық 

терминдерді қолдану керек. 

6) Бҧл есеп ҿте қарапайым. Сондықтан да тҧрғызылмақшы геометриялық 

фигураның табиғи құпиясы – С нҥктесінің орны болмақ. Бірақ, ол тылсым 

қҧпия (орысша, духовная тайна) бола қоймас. Ондай қҧпия қатарына, біз 

фигуралардың кҿзге кҿрнекілігі жоқ, терең тҥйсікті талап ететін қҧпияларын 

жатқызамыз. 

7) Есепті шешуде қолданылған тҽсіл қарапайым, табиғи тҽсіл болып 

табылады. Ол рухани өнерлік тҽсіл бола қоймайды. Рухани өнерлік тҽсіл 

тылсым қҧпияны ашатын тҽсіл болар деп пайымдаймыз. 
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Хабарлама дайындандар 
 

𝟏𝟎. 𝟐𝟔Ф. Теңқабырғалы ҥшбҧрыштарды салу есебі- Ҽл-Фараби 
қарастырған есептердің бірі. Ҽл-Фараби туралы не білеміз? 

8) Есеп мектеп бағдарламасында бар. Ол [2, б. 56-58, 128-133] мектеп 

оқулығының 2-тарау.Ҥшбҧрыштар. §10. Теңбүйірлі үшбұрыштар жҽне 4- 

тарау. Шеңбер.Геометриялық салулар. §23. Салу есептері тақырыптарында 

келтірілген. 

Осы есептерді немесе олардың жеке тҥрлерін Фараби қарастыранын 

білдіру мақсатына тараулар мен параграфтардың нҿмерлерінің оң жақ жоғарғы 

шекесіне ф белгісін қоюды ҧсынамыз. Демек, 𝟐ф-тарау. Ҥшбҧрыштар, 

§10фТеңбүйірлі үшбұрыштар жҽне 

𝟒ф-тарау. Шеңбер.Геометриялық салулар. §23ф. Салу есептері тҥрінде 

ҽдіптеуді ҧсынамыз. Сондай-ақ, тақырып соңында жаттығу тҥрінде мынадай 

іспетті тапсырма берілуін ҧсынамыз: 
 

Сҿйтіп, №1 есеп туралы ойымызды осымен тҧйықтаймыз. 

Кітаптың №2 есебі шаршыны тҧрғызу туралы. Бҧл жерде, ол есеп 

бойынша да осыған ҧқсас сараптама жҥргізуге болатындығын айтумен 

шектелеміз. Оны, кеңейте жазылмақшы, кейіңгі мақалаға қалдырамыз. 

Ал, №3-№11 есептерді, ҽзірше, оқулықтардың салу есептер қҧрамына 

фарабилік ф белгісімен қосуды ҧсынамыз. 

Сҿз соңында ғылыми жетекшім профессор Ж.А. Сартабановқа алдыма 

мҽселелерді қойып, кҿптеген ҧғымдарды тҥсіндіріп, зерттеуге жол сілтегені 

ҥшін зор рахмет айтып, ризашылығымды білдіремін. 
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Экситон тҽрізді тҥзілу қҧрылымы катиондық қоспалармен (Na) пайда 

болған нҥктелік деформацияның ықтималдығы кҥрт жоғарылайтын электрон- 

кемтік жҧптарының рекомбинациясы нҽтижесінде пайда болған ҿздігінен 

қармалған экситонның қҧрылымы ретінде қарастырылады. 
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Нҥктелік (Na) жҽне бір осьті (<100>, <110>) тор симметриясының 

тҿмендеуі кезінде KCl кристалының матрицасында экситон тҽрізді тҥзілудің 2,8 

эВ максимумымен сҽулелену қарқындылығының кҿп реттік кҥшейту ҽсері 

эксперименттік тҥрде анықталды. 

Бҧл бағытта катион-гомологтар, сондай-ақ анион-гомологтар бір осьті 

жҽне жан-жақты деформациялар есебінен, нҥктелік деформациямен тор 

симметриясын тҿмендету жолымен СГК-да электрондық қозулардың (ЭҚ) 

сҽулелі релаксация арналарына тікелей ҽсер ету кезінде бірегей эксперименттер 

сериясы жҥргізілді [1]. 

Кристалдардың бір осьті деформациясы (  0,8÷0,9%) жоғары техникалық 

вакуум жағдайында арнайы криостатта (85 К) тҿмен температураларда <100> 

жҽне <110> кристаллографиялық бағыттар бойынша жҥзеге асырылды. 

KCl кристалы ҥшін экситонның кемтіктік компонентіне ҧқсас қҧрылымы 

бар тордың екі аниондық тҥйінінде 𝑋−- молекулалар <110> 

кристаллографиялық бағытта орналасқан. Бҧл жағдай KCl:Na кристалында 

<100> жҽне <110> кристаллографиялық бағыттар бойынша сыртқы серпімді 

деформациясын жасау арқылы экситон тҽрізді тҥзілудің ядросына мақсатты 

ҽсер ету ҥшін бірегей мҥмкіндік жасайды [2]. 

Тҽжірибе кҿрсеткендей, KCl:Na кристалдарында бір осьті деформацияның 

екі бағыты (ɛ = 0,9%) кезінде тіркелген рентгенлюминесценция спектрлерінде 

(1-суреттің 2, 3-қисықтары) 3,1 эВ жҽне 2,8 эВ-та сҽулелену қарқындылығының 

одан ҽрі жоғарылауы байқалады. Бір осьті деформация кезінде <100> 

бағытында сҽулелену қарқындылығының одан ҽрі 2 есе (1-суреттегі 2-қисық), 

ал <110> кезінде – 3,5 есе артатынын атап ҿткен жҿн. 

Бҧл айырмашылықтар аниондардың серпімді қабықшасының <110> 

бағытында жылжуына негізделген СГК деформациясының теориясымен 

логикалық тҥрде сҽйкес келеді. <100> деформация кезінде де СГК торында 

анионның жылжуы <110> бойымен жҥреді [3]. 

Сондықтан KCl:Na кристалдарындағы 3,1 эВ жҽне 2,8 эВ кезінде 

сҽулеленудің максималды қарқындылығы сыртқы бір осьті деформацияның 

ҽсер ету бағытымен (<110>) экситон тҽрізді тҥзілудің релаксацияланған 

компонентінің ҿзегі болып табылатын 𝑋−- молекуланың (<110>) бағдарымен 

сҽйкес келген жағдайда тіркеледі. 
Осылайша, ішкі нҥктелік (Na) жҽне сыртқы бір осьтік деформация 

электрон-кемтік жҧптарынан рекомбинация арқылы пайда болған экситон 

тҽрізді тҥзілудің люминесценциясының қарқындылығын арттырады. 

1-сурет (2, 3-қисығы) бойынша сҽулелену қарқындылығы 3,1 эВ жҽне 2,8 

эВ-да бірдей ҿсуі байқалады, бҧл босаңсымаған кемтіктің бос жҥру 

ҧзындығының ҧлғаюымен кҿрінеді. 

Нҽтижесінде натрий иондарының жеке (Na) жҽне жҧптық (Na, Na) 

ҿздігінен қармалу ықтималдығы бірдей сипатқа ие, ол тиісінше 2,8 эВ жҽне 3,1 

эВ кезінде сҽулелену қарқындылығымен бақыланады [4]. 

Сондай-ақ, нҥктелік (Na), термосерпімді жҽне бір осьті деформация (<100> 

жҽне <110>) тор симметриясының экситон тҽрізді тҥзілуін тҥрлендіре отырып, 
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кеңістікте бҿлінген электрон-кемтікті жҧптардың пайда болуына дейін 

босаңсымаған кемтіктердің бос жҥрісінің ҧзындығына тҿмендеуі де ҽсер етуі 

мҥмкін. 

KCl:Na кристалдарының ҽртҥрлі бағыттар (<100>, <110>) бойынша 

деформацияланған рентгенлюминесценция спектрі бойынша 2,8 эВ жҽне 3,1 эВ 

кезінде максимумдары бар сҽулелену қарқындылығы бірдей жылдамдықпен 

ҿсетіні байқалады (1-суреттің 2 жҽне 3 қисықтары). Бҧл термосерпімді, 

нҥктелік жҽне бір осьті деформациямен қоздырылмаған кемтіктің бос жҥру 

ҧзындығы KCl:Na торындағы жеке натрий иондары сияқты жҧптасқан натрий 

иондарының арасындағы қашықтыққа жететіндігін кҿрсетеді [5]. 

 

Сурет 1. 300 К кезінде KCl:Na (100 ppm) кристалдарының деформация 

болмаған кезде (1), кристаллографиялық бағыттар бойынша <100> (2) жҽне 

<110> (3) деформация кезінде (ɛ = 0,9%) рентгенлюминесценция спектрлері 

KCl:Na торының симметриясының тҿмендеу кезіндегі термосерпімді 

кернеумен, жеңіл катионмен (Na) ширату кезінде, сондай-ақ бір осьті 

деформация кезінде серпімді қысумен (<100>, <110>) тҿмендеуі ҿздігінен 

қармалғанға дейін босаңсымаған кемтіктің бос жҥрісінің ҧзындығының 

артуына ҽкелетіні эксперимент жҥзінде анықталды. Нҽтижесінде экситон 

тҽрізді тҥзілудің пайда болуымен электрон-кемтік жҧптарының 

рекомбинациялық бірігу ықтималдығы артады, оның радиациялық 

релаксациясы қарқынды люминесценциясы бар нҥктелік жҽне серпімді 

деформация ҿрісінде жҥреді. 
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ТОП 10 ПРОГРАМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Қуаныш Д., Сағын Е. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 
 

Хорошее мобильное приложение должно быть многофункциональным, 

простым и удобным. Создание такого приложения занимает меньше времени, 

чем, например, для полноценного сайта, но современные мобильные 

приложения, так или иначе, ничем не уступают по функционалу, а по удобству 

даже превосходят. Если вы хотите разрабатывать такие приложения, то нужно 

продумать такие вещи как: среда разработки приложений, программы- 

помощники, набор инструментов и откуда черпать информацию. 

Как вы понимаете, создание мобильных приложений – это дело 

трудоѐмкое и не легкое. Но если вы не хотите начинать разработку с нуля, а 

использывать уже готовые решения, то ваш выбор это конструкторы. На 

сегодняшний день таких конструкторов становится все больше, и поэтому 

сделать легкое и незамысловатое мобильное приложение не составит труда. 

Итак, давайте перейдем к сути нашей статьи. А именно к самым лучшим 

программам для разработки мобильных приложении. Хочется отменить, что 

мест как таковых тут нет. Все программы по своему хороши. Мы лишь 

перечисляем их. А вы уж можете выбрать для себя наиболее подходящую 

программу. 

1 – Android Studio 

Итак, первый на очереди у нас, это Android Studio. Android Studio – это 

одно из самых популярных сред разработки мобильных приложений. Android 

Studio превосходит своих конкурентов по многим параметрам, в таких как: 

 гибкость среды разработки 

 большой набор функций 

 процесс разработки, который подстраивается под разработчика 
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Как уже говорилось, Android Studio очень гибкая. Все это благодаря 

встроенному эмулятору, который позволяет проверять работу приложения на 

разных устройствах, в том числе с разными экранами, с различными 

соотношениями сторон. Еще одна отличительная особенность эмулятора – это 

возможность просмотра приблизительных данных производительности при 

запуске приложения на наиболее популярных устройствах. К недостаткам 

можно отнести трудности, которые могут возникнуть во время тестирования 

приложения из за необходимости внушительной аппаратной основы ПК. 

2 – Dojo Mobile 

Данное мобильное решение от Dojo понравится всем тем, кто пользуется 
HTML, CSS и JavaScript. Оно предоставляет: 

 определение устройств 

 темы для iOS, Android, Blackberry 

 мобильные виджеты для формы 

 панели и макеты для виджетов 

 поддержка десктопа для облегчения разработки и отладки 

Dojo Mobile позволяет всем тем, кто уже знает, как работать с виджетами Dijit, 

без проблем работать на данном решений. Мобильные виджеты могут быть 

созданы декларативно или программно, аналогично Dijit виджетам. Мобильные 

эканы поддерживают ленивый рендеринг и мгут легко обмениваться данными. 

3 - AppMachine 

AppMachine – это довольная легкая в использывании платформа для разработки 

нативных приложений для Android и iOS. Особенность данной платформы 

заключается в том, что она использует интерфейс drag-and-drop, которая 

позволяет использывать и комбинировать различные строительные блоки для 

разработки приложений. Блоки, в свою очередь, предлагают множество 

функций, например информацию, фотографии и видео. Также AppMachine 

позволяет вам связать приложение с Facebook, Twitter или с множеством 

интернет-магазинов. А ход работы можно контроливать с помощью Previewer. 

4 – Bizness Apps 
Если вы владеете каким-либо бизнесом, то вам точно подойдет платформа для 

разработки приложений Bizness Apps. Сервис позволяет создать собственное 

приложение в качестве реселлера для других компании. Софт был разработан 

для самых разных сфер деятельности, в том числе для недвижимости, питания, 

обучения и т.д.. Bizness Apps так же, как и AppMachine, использует интерфейс 

drag-and-drop. Проще говоря, данная платформа имеет в себе пратически все 

инструменты для ведения бизнеса. 

5 – Xamarin 
Xamarin - это удобный и широкораспростроненный набор инструментов для 

разработки кросс-платформенных мобильных приложений на C# с 

использованием .NET. Он поддерживает iOS, Android и Windows Phone. У 

данной платформы очень много преимуществ. Во-первых, она несложная. 

Например, тот же Angular вам придется изучать несколько месяцев. А для 

работы с Xamarin такое не требуется. Во-вторых, вы не будете с нуля писать 
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для своего приложения нужные библиотеки. В-третьих, тестирование. С 

помощью среды Test Cloud, вы можете эмулировать более 2000 устройств. Из 

недостатков это конечно его вес. Платформа очень тяжелая и приложения, 

зачастую, получаются тоже тяжелыми. Поэтому она не сможет работать на 

слабых ПК. 

6 – GameSalad 

GameSalad – это программное обеспечение, позволяющее создавать игры, в том 

числе и на Android и iOS. Также его называют программным обеспечением без 

кода. И в этом особенность GameSalad. Разработка игр без кода означает, что 

игры на нем можно разрабатывать без каких-либо знаний о языках, достаточно 

интуиции. Также в этой платформе вы можете просматривать игры других 

разработчиков, а также выкладывать свои игры. Если вы ищите легкий путь 

разработки игр, то вам сюда. 

7 – jQuery Mobile 

JQuery Mobile — это структура пользовательского интерфейса, которая 

основана на jQuery Core и используется для разработки адаптивных веб- 

сайтов или приложений, доступных на мобильных, планшетных и настольных 

устройствах. Он использует функции jQuery и jQuery UI для предоставления 

функций API для мобильных веб-приложений. JQuery Mobile совместим со 

всеми мобильными платформами, в том числе и с нашим Android. Имеет при 

себе огромное количество модулей, которые позволяют вам реализовать 

задумку люьой сложности. Из недостатков, это то, что все функции 

устройства не могут быть доступны через JavaScript в браузере. И через эту 

программу не получится сделать свой собственный дизайн. 

8 – Como 

Como DIY – это швейцарский нож среди конструкторов приложений. Она, как 

и Bizness Apps, является ориентированным на бизнес. Является широизвестным 

конструктором среди брендов, им пользуются Papa John’s, Burger King, Coca- 

Cola и BMW. Одно из особенностей Como является умение привлекать и 

сохранять клиентов. Como является глобальным лидером по части цифровых 

решений для вовлечения клиентов. 

9 – Appery.io 
Appery.io – это облачная платформа, позволяющая создавать мобильные 

приложения и адаптивные веб-сайты с использованием веб-технологий. Имеет 

как графический редактор, то бишь ―перетаскивание‖, так и более 

продвинутые инструменты. Особенность данной платформы – это его 

технология облачных вычислений. Это значит, что вам не придется загружать 

или устанавливать данные, все процессы выполняются на стороне 

приложения. Может работать со всеми ОП, в том числе и Android. 

10 – AppMakr 

AppMakr – это онлайн-сервис для создания мобильных приложений под 

разные платформы, включая наш Android. Особенность сервиса – это 

ненадобность что-либо программировать. Она позволяет генерировать 

приложения на основании параметров, указанных вами. Имеет кросс- 
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платформенность, адаптивность и главное – очень развитое сообщество 

адептов. 
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UNITY ОРТАСЫНДА “АЛТЫН САҚА” ЕРТЕГІСІНІҢ БЕЙНЕЛЕРІН 

ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ҚҦРУ 

 

Қуаныш Д., Сағын Е., Байсҧлтанов А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Қазіргі уақытта мобильді, компьютерлік жҽне консолды ойындарды 

қҧруды жеңілдету ҥшін кҿптеген дайын ойын қозғалтқыштары жасалды. Ойын 

қозғалтқышы-бҧл ойын қҧруға арналған қҧрал, сонымен қатар қайта 

пайдалануға жҽне кеңейтуге жарамды программалық жабдық, сондықтан оны 

айтарлықтай ҿзгеріссіз кҿптеген тҥрлі ойындарды дамыту ҥшін негіз ретінде 

қолдануға болады. Unity 3D-бҧл керемет қол жетімді қозғалтқыш. Бҧл жобада 

«Алтын сақа» ертегісінің кадрларын Unity ортасында . 2D форматында 

қҧрамыз. Жоба 3 сахнаны қамтиды: ашылу сахнасы, 1 жҽне 2 кадрлар. Бҧл 

сахнада алтын сақа ертегісіндегі ауыл, жалмауыз кемпір жҽне бҽйтерек 

бейнелері кҿрсетілген. Ертегінің басты кейіпкері – бала арқылы осы 

локацияларға ҿте аламыз. Негізгі тірек сҿздер: 

 Canvas – UI элементтері орналасқан облыс 

 Position – обьекттің кеңістікте орналасқан координаталары 

 Main Camera – Unity – да ойын қосылған кезде кҿрсетілетін орта 

 Image – обьектке берілетін сурет 

 Text – обьектке берілетін мҽтін,Button - батырма 

Жобалау алгоритміне тоқталайық. Алдымен алғашқы ашылу сахнасы 
қҧрылады. 

Ол сценаға Canvas қойылады[1]. Келесі параметрлер тағайындалады: 

https://arduinoplus.ru/android-studio/
https://habr.com/ru/post/189576/
https://www.imena.ua/blog/creating-mobile-applications/#%3A~%3Atext%3DAppMachine%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://coba.tools/bizness-apps
https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/415833/
https://ddok.ru/5-luchshih-programm-dlya-sozdaniya-igr/
https://habr.com/ru/post/130473/
https://wnfx.ru/19-platform-dlya-sozdaniya-mobilnyih-prilozheniy/
https://advice-pc.com/15-prostych-narzedzi-do-tworzenia-biznesowych-aplikacji-na-smartfony
https://advice-pc.com/15-prostych-narzedzi-do-tworzenia-biznesowych-aplikacji-na-smartfony
https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/130296/
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 Canvas – Canvas – Render Mode – Screen Space Camera 

 Canvas – Canvas – Render Camera ішіне иерархияда тҧрған камераны 

қойылады. Canvas ішіне Image, Button жҽне 2 Text қҧрылады. 

 Text - The Tale of the Golden Saka 

 Text - Prepared by: Kuanysh Dastan, Sagyn Erkenaz, Baisultanov 

Azamat 

 Image – Source Image ішіне кітап суретін қойылады 

Енді button туралы сҿз қозғайық. Бізге батырма не ҥшін қажет? Ол келесі 

сахнаға ҿту ҥшін қажет. Ол ҥшін скрипт керек. Скрипт атын SceneManagerScript 

деп қойылады. Оның ішіне осы код жазылады: 

 

public void ChooseScene(int a) 
{ SceneManager.LoadScene(a); } public void 

Exit(){ Application.Quit(); } 

 

Енді иерархия ішіне жаңа бос объект қҧрылады. Обьект аты Scene 

Manager. Обьект ішіне скрипт салынады. Енді button ішіндегі button 

компонентінде OnClick функциясының ішіне жаңа функция қҧру қажет. 

Функцияның ішіне Scene Manager объектін салып, SceneManagerScript ішінен 

ChooseScene(int) таңдалынады. Бҧл келесі сахнаға ҿту батырмасы. Енді ҽр 

сахнаға ҿзіндік номері қажет. Ол ҥшін File – Build Settings ішіне 3 сахна 

салынады. Бізде: 

 0 сахна ол басталу сценасы 

  1 сахна жҽне 2 сахна ол ертегі мазмҧнына қатысты сахналар 

ChooseScene(int) таңдап алынғасын, оған 1 айнымалысы қойылады. Бҧл 

біз батырмаға басқаннан кейін жоба 1-ші сахнаға ҿтеді. Button ішінде Text 

объектісі бар. 

Text – Start қоямыз. Бастау сахнасы аяқталды 
Бірінші сахнаны жобалайық. 1-ші сахнаға ең алдымен Canvas қою қажет. 

Canvas ішіне 4 Image жҽне Button қҧрылады. Image аттары: 

 Image – Layer 1 Image – Layer 2, Image – Layer 3 Image – Layer 4 

Бҧл сахнаның артында т ҧрған фон элементтері. Button бҧл келесі сахнаға 

ҿту батырмасы. ChooseScene(int) ға 2 айнымалысы жазылады. Button – Image 

ішіне стрелка суреті қойылады. Canvas ішіне Audio Source компонентің қосып, 

Алтын сақа ертегісінің аудио тҥріндегі бір бҿлігі қосылады. Енді ертегі 

кейіпкерлерін жҽне фондық элементтерді қосу қажет. Ол ҥшін иерархия ішіне 

Bala, Yurts(Киіз ҥй) At, Kiz, Ground атты бос объекттер қҧрылады. Bala - ол 

біздің басты кейіпкеріміздің объектісі. Баланыі жердің ҥстінде жҥру, секіру 

қозғалыстары жасалынады. Жер бізде Ground объектісі. Барлық объекттер 

камерада дҧрыс кҿріну ҥшін оларға мына координаталар қойылады: 

 Main Camera – Position – z = -11 Bala – Position – z = -1 

 Ground – Position – z = -1 Yurts – Position – z = 1 

 At – Position – z = 0 
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Бала жердің ҥстінде жҥруі керек. Сондықтан Bala объектісі ішіне Box 

Collider 2D, Rigidbody 2D компоненттерін қосу қажет. Rigidbody 2D ішіндегі 

Freeze Rotation пунктіне қҧсбелгі қойылады. Енді жаңа скрипт ашу керек. Аты 

Balascript. Оның ішіне мына код жазылады: 

[SerializeField] private float speed = 3f; [SerializeField] private int lives = 5; 

[SerializeField] private float jumpForce = 15f; private bool isGrounded = 

false; 
private Rigidbody2D rb; private SpriteRenderer sprite; 

private void Awake() 

rb = GetComponent<Rigidbody2D>(); 
sprite = GetComponentInChildren<SpriteRenderer>(); } 

private void FixedUpdate() { CheckGround(); } 

private void Update() { if (Input.GetButton("Horizontal"))  Run(); 

if (isGrounded && Input.GetButtonDown("Jump")) Jump(); } 

private void Run() { Vector3 dir = transform.right * 

Input.GetAxis("Horizontal"); 

transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, 

transform.position + dir, speed * Time.deltaTime); sprite.flipX = dir.x < 

0.0f; } 

private void Jump() {  rb.AddForce(transform.up * jumpForce, 

ForceMode2D.Impulse); } 

private void CheckGround() { Collider2D[] collider = 

Physics2D.OverlapCircleAll(transform.position, 0.3f); 

isGrounded = collider.Length > 1;   } 
Осы скрипт Bala ішіне салынады. Енді скрипт арқылы біздің бала 

қозғалысын жҥру, секіру жҽне бҧрылуды жасадық. Bala ішіне жаңа спрайт 

қҧрып, ішіне баланың спрайты салынады. Бала спрайтың префаб ретінде алу 

керек. Келесі Ground объектісі. Оның ішінде жаңа спрайт қҧрылады. Аты Tile. 

Осы спрайтқа жердің спрайты беріледі жҽне Box Collider 2D компоненті 

қосылады. Енді біздің бала жердін ҥстімен жҥре алады. Енді спрайтты префаб 

қылып алып, жерді қҧра бастау керек. Yurt ішіне Киіз ҥй спрайты қосылады. 

Префаб ретінде 4 спрайт қосылады. At, Kiz ішіне Ат пен Қыз спрайттары 

салынады. 1 сахна аяқталды. 

Екінші сахнаны жобалайық, 2 сахна бірінші сахнаға ҧқсатып 

жасалынады. Canvas ішіне бірінші сахнадағы объекттер қойылады. Барлық 

ҽрекеттер қайталанады, бірақ ChooseScene(int) ға 1 айнымалысын жазу керек. 

Иерархия ішіне Ground, baba yaga, baiterek, At, Bala бос объекттері қҧрылады. 

Ground, At, Bala объектілері бірінші сахнадағыдай қалды. baba yaga, baiterek 

объектілері координаталары: 

 baiterek – Position – z = 1 baba yaga – Position – z = 0 
Екінші сахна қҧрылды. 

Қорытындылай келе ҧсынарымыз, Алтын сақа ертегісін ҽр балақай білеті 

рас, бірақ кітаптан бҧл ертегіні оқыған кезде кейіпкерлерді ойымызда 

елестететін едік. Ал енді қазіргі уақытта жаңа технологияларға сҥйене отырып 
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бҧл ертегіні оқи отырып, Unity ортасына салып, кейіпкерлерді кҿруімізге 

болады[2]. Бҧл жобада, осы идея жҥзеге асырылып тҧр. Бҧл жоба Unity 

ортасында ҽртҥрлі ертегі кейіпкерлерін, ойындарды жасауға болатынын 

кҿрсетеді. Практикалық пайдасы туралы айтатын болсақ, бҧл жобаны 

балаларға Unity ортасын ҥйретуде қолдануға болады. 
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ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫНДАҒЫ ПЕДАГОГТЫҢ ТИІМДІ 

ЖҦМЫС ЖАСАУ ҚҦЗІРЕТТІЛІГІ 

 

Қуанышбекқызы Қ.А., Амиров Т.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазіргі уақытта педагогтарға барынша тез ҥйрену, заманауи 

технологияларды меңгеру, оқыту мен ҿзара іс-қимылдың жаңа қҧралдарын 

меңгеру, сондай-ақ кҥнделікті жҧмысқа оқытудың барлық тиімді форматтарын 

енгізу, яғни жаңа цифрлық қҧзыреттерді жедел қалыптастыру қажет. Жаңа 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен цифрлық қҧралдарды игеру 

ҥшін мҧғалімдерге қосымша білім мен дағдылар қажет, ал білім беру 

мекемесінде цифрлық білім беру ортасында білім беру қызметін сҽтті жҥзеге 

асыру ҥшін мҧғалім осы салада жаңа кҽсіби қҧзыреттердің кең спектріне ие 

болуы керек. 

«Біріншіден, «Электронды ҥкіметтің» мҥлде жаңа қҧрылымын жасау 

керек. Мемлекеттік секторлардың барлық ІТ бастамасы тек қана қазақстандық 

мемтехтің жаңа платформасына негізделеді. Бҧл платформа қайталауларды, 

тиімсіз шығыстарды жҽне бюрократияны жояды. Мемлекеттік қызметтер 

азаматтарға смартфоннан толықтай қолжетімді болады. Екіншіден, біз 

мемлекеттік органдардың бизнес-ҥдерісін тҥгел қайта қарап, цифрлық 

форматқа кҿшіретін Цифрлық трансформация орталығын ашамыз. Ҥшіншіден, 

ҧлттық компаниялар ІТ-қауымдастықпен ҿзара қарым-қатынас жасайтын 

платформа қҧрауымыз кажет. Квазимемлекеттік сектордың цифрлық 

қажеттілігі мен сҧранысы барынша отандық компаниялардың кҥшімен 

қамтамасыз ету қажет. Тҿртіншіден, мҽлімет беру желісін халықаралық 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970603819.html
http://files.schoolcollection/
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дҽліздермен ҧштастыра отырып, оны біртіндеп кеңейту жҽне жаңғырту қажет. 

Кҿрші елдерге де қызмет кҿрсете алатын мҽлімет ҿңдеудің замануани 

орталықтарын қҧру керек», – деді ҿз жолдауында Қазақстан Республикасының 

президенті Қасым-Жомарт Кемелҧлы Тоқаев [1]. 

Сондықтан, сандық қҧзіреттіліктер ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану саласындағы ҽртҥрлі мҽселелерді шешу мҥмкіндігі 

болып табылады. Білім беру мекемесінде цифрлық орта қҧру ҥшін мҧғалімге ең 

алдымен мазмҧнды пайдалану жҽне қҧру дағдылары қажет болуы мҥмкін. 

1. Мазмҧнды дайындау 

Мҧғалім ҥшін мазмҧнды дайындау қҧралдарын меңгеру маңызды: мҽтіндік 

қҧжаттар, презентациялар, плакаттар, графиктер жҽне ИНФОГРАФИКА. 

Қатысушыны сабаққа дайындау кезінде бейнелерді ҿңдеу, кҥрделі есептеулер 

жҥргізу, тесттер, кроссвордтар мен викториналар, психикалық карталар, 

портфолио, презентация шаблондарын пайдалану жҽне тағы басқалар пайдалы 

болады. 

2. Кҿрнекілік беру 
Сандық қҧралдар оқытуды кҿрнекі етуге кҿмектеседі. Микроҽлеммен 

немесе ғарыштық процестерден алынған қҧбылыстарды сандық модель 

форматына қарағанда басқаша кҿрсету қиын. Кҥннің тҧтылуы, жасушаның 

бҿлінуі, ағаштың қҧрылымы - мҧның бҽрін интерактивті модельдер, 

хостингтердегі бейнелер, сандық микроскоптар арқылы кҿрсетуге болады. 

3. Коммуникация 
Тағы бір маңызды дағды - сандық ҽлемде ақпарат алмасу. Педагогикалық 

қарым-қатынастың ең ыңғайлы жҽне қарапайым қҧралдарын мҧғалімдер, 

оқушылар, ата-аналар сҿйлесетін мессенджерлер мен ҽлеуметтік желілер деп 

санауға болады. Мҧнда сіз сабақ презентацияларын, жарнамаларды жҽне басқа 

ақпаратты жібере аласыз. Бҧл тез жҽне білім алушылар қай жерде болса да 

хабарлама алады. Сонымен қатар, қарым-қатынас жасау ҥшін Сіз 

мҧғалімдердің жеке сайттарын немесе LMS жҥйелерін қолдана аласыз (егер бҧл 

мектепте қарастырылған болса: RedClass, iSpring Learn, Google Classroom, 

Кҥнделік.кз, Bilimland.kz, Я.класс, Microsoft Team): мҧның бҽрі мҧғалімнің 

сандық ортасы, онда оқу нҽтижелерін жазу, хабарландырулар жасау жҽне 

сабақтың мазмҧнын пайдалану ыңғайлы. 

4. Мҧғалімді неден бастау керек? 

Оқу сабақтарына сандық технологияларды енгізуді бастау дайын мазмҧны 

бар платформалардан жақсы: Bilimland.kz, Daryn.Online, Яндекс.Оқулық жҽне 

т.б. Оны мҧғалімді кез-келген тақырыпта оқу сабағына дайындауда қолдануға 

болады. Ҽдетте ондағы тапсырмаларды тҽжірибелі мҧғалімдер, ҽдіскерлер, 

сарапшылар жасайды. 

5. Педагогтың цифрлық қҧзыреттілігінің "ілгері деңгейі" дегеніміз не? 

Мҧғалім ҽлемде "сандарды" оңай бағдарлап, ҿз кҽсібінде технологияны 

қолданғанда ҿте жақсы. Ең қызығушылық танытқан мҧғалімдер мҧғалімнің 

кҽсіби стандартынан ҽлдеқайда кҿп: мысалы, бағдарламалауды ҥйренеді. Бҧл 

https://kaz.zakon.kz/5081129-asym-zhomart-to-aevty-aza-stan-hal-yna.html
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кҿптеген заманауи студенттерге қажет болуы мҥмкін болашақтың дағдысы. 

Егер мҧғалімдер ҿздері тақырыпқа енсе, оны дамыта алады. 

6. АКТ саласындағы педагог қҧзыреттілігінің тізбесі. 
 Оқу - тҽрбие ҥдерісіне цифрлық білім беру ресурстарын енгізу 

ҽдістемесінің негіздерін меңгеру. 

 Дидактикалық материалдар мен жҧмыс қҧжаттарын дайындау 

тҽсілдерін меңгеру (ҥлестірме материалдар, цифрлық форматта 

оқыту кезіндегі тапсырмалар, презентациялар жҽне т.б.). 

 Кестелік деректермен жҧмыс істеу тҽсілдерін меңгеру. 

 Педагогикалық тиімді презентацияларды қҧру ҽдістемесін меңгеру. 

 Электрондық пошта жҽне телеконференциялармен жҧмыс істеу 

тҽсілдерін меңгеру. 

 Сайт жасаудың қарапайым тҽсілдерін меңгеру [2]. 
Тиісті қҧзыреттіліктерді меңгеру нҽтижесінде педагог XXI ғасырдың басты 

дағдысын - цифрлық қҧзыреттілікті – инфокоммуникациялық технологияларды 

ҿмірдің ҽртҥрлі салаларында сенімді, тиімді, қауіпсіз қолдану дайындығы мен 

қабілетін игереді. Цифрлық қҧзыреттілікті қалыптастыру негізіне педагог 

қҧзыреттілігінің еуропалық моделі (Digital Competence of Educators 

(DIGCOMPEDU) алынады. Еуропаның кҿптеген елдерінде қолданылатын 

Модель ҥш негізгі блоктан тҧрады. 

Бірінші блок – сандық кҽсіби қҧзыреттер. Бҧл кез-келген заманауи маман 

болуы керек дағдылар. Бҧған коммуникацияны ҧйымдастыру, кҽсіби 

ынтымақтастық, цифрлық дағдыларды дамыту жҽне рефлексиялық практика 

сияқты цифрлық аспектілер жатады. Рефлексивті практика – бҧл ҿз 

ҽрекеттерінен ойлау, талдау жҽне сабақ алу қабілеті. Бҧл ҥнемі дамуға жҽне 

жетілдіруге мҥмкіндік беретін жеке кҽсіби тҽжірибе бойынша ҥздіксіз оқу 

процесі. 

Екінші блок – бҧл цифрлық педагогикалық қҧзыреттер. Оған еуропалық 

мамандар кіреді: 

 сандық ресурстар: оларды таңдау, қҧру жҽне ҿзгерту, сонымен қатар 
басқару, қорғау жҽне бҿлісу; 

 оқыту жҽне оқыту: оқыту, тҽлімгерлік, рефлексивті практика - жеке 

тҽжірибе бойынша талдау жҽне оқыту, сонымен қатар оқуды ҿз 

бетінше басқару; 

 бағалау: бағалау стратегиялары, дҽлелдемелерді талдау, кері байланыс 

жҽне жоспарлау; 

 білім алушылардың мҥмкіндіктерін кеңейту: қолжетімділік жҽне 

инклюзивтілік, дербестендіру, тарту. 

Ҥшінші блокта білім алушылардың цифрлық қҧзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған педагогтің заманауи цифрлық қҧзыреттілігі 

біріктірілген. Бҧл модельдің авторлары мҧғалімнің маңызды міндеттерінің бірі- 

студенттердің заманауи дағдыларын дамытуға ықпал ету деп санайды. Бҧл 

ақпараттық жҽне медиасауаттылық, цифрлық қарым-қатынас жҽне 
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ынтымақтастық, цифрлық контентті қҧру, цифрлық ресурстарды жауапты 

пайдалану жҽне технологиялық міндеттерді шешу [3]. 

Қорытындай келе, қазіргі заманның мҧғалімі жаңа технологиялармен 

жҧмыс жасау ҥшін ҽртҥрлі тҽсілдермен қолдана алады: интерактивті 

тапсырмалар беру, жоспарлау, уақытты басқару, ҽріптестермен жҽне ата- 

аналармен байланыс. Осылайша, жаңа ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар мен цифрлық қҧралдарды игеру ҥшін мҧғалімдерге қосымша 

білім мен дағдылар қажет, ал білім беру мекемесінде цифрлық білім беру 

ортасын қҧру жҽне білім беру қызметін сҽтті жҥзеге асыру ҥшін мҧғалім осы 

салада жаңа кҽсіби қҧзыреттердің кең спектріне ие болуы керек. 
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«КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА» КУРСЫНЫҢ ҚАШЫҚТЫҚТАН 

ОҚЫТУ ПРОЦЕСІ 

 

Қҧлынтай Б.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазіргі таңда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына 

байланысты қашықтықтан оқыту ҽлемнің кҿптеген елдерінде білім беруді 

дамыту траекториясына айтарлықтай ҽсер ететін білім беру жҽне ақпараттық 

мҽдениеттің жаһандық қҧбылысына айналды. 

Қазіргі уақытта ҽлемдік білім беру кеңістігінде қашықтықтан білім беру 

технологияларының қарқынды дамуы жҥріп жатыр. Бҧл процесс білім 

алушылар санының жаһандық ҿсуімен, ҽртҥрлі типтегі жҽне тҥрдегі білім беру 

мекемелерінің жалпыға бірдей тартылуымен қатар жҥреді, бҧл цифрлық білім 

берудің инновациялық инфрақҧрылымын қҧруды, қазіргі заманғы ғылымды 

қажетсінетін сервистерді пайдалануды жҽне т. б. талап етеді [1]. 

Студенттерді «Компьютерлік графика» курсына дайындау заманауи 

графикалық оқу қҧралдарын пайдалана отырып, кҿптеген тҥрлі дҽріс, 

зертханалық, практикалық жҽне бақылау тапсырмаларын орындауды кҿздейді. 

https://kaz.zakon.kz/5081129-asym-zhomart-to-aevty-aza-stan-hal-yna.html
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«Компьютерлік графика» курсы бойынша қашықтықтан оқытудың 

электрондық жҥйесі мыналарды қамтиды: ресурс, тест, форум. 

Ресурс-курстың мазмҧнын, оның оқу материалдарын қамтиды, курсқа 

орналастырады. Қашықтықтан оқыту жҥйесі келесі ресурстар бойынша 

қарастырылған: 

 компьютерлік графикаға кіріспе; 

 суреттерді қҧру жҽне тҥрлендіру алгоритмдері; 

 ҥшҿлшемді графиканың ҽдістері мен алгоритмдері; 

 суреттерді сақтау форматтары; 

 қазіргі графикалық жҥйелер [2]. 

 

Сурет 1. «Компьютерлік графика» курсының негізгі мҽзірі 

Дҽрістің бҿлігінде ҽр тақырыптарға бҿлінген жҽне толық мағлҧматтар 

берілген келесі суретте кҿрсетілген 
 

 

Сурет 2. Дҽрістер бҿлігінің мҽзірі 
Тақырыптардың практикалық бҿлігінде ҽр тҥрлі тақырыпты тереңірек 

меңгеру ҥшін мағлҧматтар берілген. Курстың бҧл элементі студенттерді 
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оқытудың ҽртҥрлі деңгейлеріне арналған. Практикалық бҿлімі келесі 3-4 

суретте кҿрсетілген. 

  

Сурет 3. Практикалық бҿлігінің мҽзірі 
 

 
 

Сурет 4. Практикалық бҿлігінің мҽзірі 
Форум студенттердің оқытушымен жҽне бір-бірімен қарым-қатынас жасау 

қҧралы болып табылады. Форум-қашықтықтан оқыту жҥйесінің 

пайдаланушыларына кез келген ыңғайлы уақытта пікір алмасуға мҥмкіндік 

береді. Барлық хабарламалар сақталады жҽне сіз оларды ҽрдайым кҿре аласыз, 

басқа қатысушылардың хабарламаларына жауап бере аласыз. 

Курстың маңызды элементі - ҽр тҥрлі сҧрақтардан тҧратын тест. Бҧл 

сҧрақтар белгілі бір тақырыптар бойынша мҽліметтер базасында сақталады. 

Тесттің ашылу жҽне аяқталу кҥні жҽне оны ҿткізу уақыты белгіленеді. 

"Компьютерлік графика" курсы бойынша тесттерді ҽзірлеу кезінде 

бірнеше таңдау сияқты сҧрақтар таңдалды. Сҧрақтың бҧл тҥрінде студент 

бірнеше жауаптан бір жауапты таңдауы керек. 

Студенттерге теорияны егжей-тегжейлі зерттегеннен кейін тест тапсыруға 

кеңес беріледі, ҿйткені дҽріс ресурстарының тақырыптары тест 

тақырыптарымен сҽйкес келеді [3]. 

Қорыта келгенде қашықтықтан оқыту - бҧл интернет-технологиялар 

арқылы студенттер оқытушыдан алыстап, оқу зертханаларында оқуға 
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мҥмкіндігі болмаған, бірақ сонымен бірге кез келген уақытта 

телекоммуникация қҧралдарының кҿмегімен оқытушымен диалогты қолдай 

алатын білім. Сондай-ақ бҧл ыңғайлы жҽне тиімді программа болып табылады. 
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ADOBE ANIMATE ҚОЛДАНЫЛУЫМЕН МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ 

ҚОСЫМША ҚҦРУ 

 

Қҧттыбай А.Ш.,Нҧрыбаева С.О.,Мыңбаев Қ.Ш.,Рахатҧлы Е.,Байҧзақ М.Б 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Жарқын жҽне қызықты жобаларды қҧру-бҥгінгі таңда маркетингті 

дамытудың негізгі элементтерінің бірі. Презентациялық акциялар, жарнама, 

полиграфия, заманауи ҿнер — осы жҽне басқа да кҿптеген салаларда 

компьютерлік анимация жиі қолданылады. 

Компьютерлік анимация-экранда қозғалатын суреттерді алу. Ҽрине, оқу 

процесінде жарқын жҽне қызықты жобаларды қҧру ҥшін ең кҿп қолданылатын 

бағыт-компьютерлік анимация. 

Анимация-бҧл кинодағы, теледидардағы немесе компьютерлік 

графикадағы қозғалыстың жасанды кҿрінісі, суреттердің тҧтас визуалды 

қабылдауын қамтамасыз ететін жиілікпен суреттер немесе кадрлар тізбегін 

кҿрсету. Латын тілінен аударғанда" анима " - жан," анимация " - қозғалу, жан 

беру дегенді білдіреді. [1]. 

Компьютерлік анимацияны компьютерлік ойындарда, мультимедиялық 

қосымшаларда (мысалы, энциклопедиялар), сонымен қатар Веб-беттер мен 

жарнамалар (анимациялық баннерлер) сияқты жеке дизайн элементтерін 

"жандандыру" ҥшін қолдануға болады. Веб-беттерде анимацияны стильдер 

(CSS) жҽне сценарийлер (JavaScript) немесе Flash технологиясы немесе оның 

аналогтары (флэш анимация) арқылы жасалған модульдер арқылы жасауға 

болады. 

3D анимация. Бҥгінгі таңда ешқандай заманауи фильм мен компьютерлік 
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ойын ҥш ҿлшемді графикасыз елестету мҥмкін емес. 3D модельдері кҿріністі 

визуализациялау арқылы арнайы бағдарламалардың кҿмегімен жасалады жҽне 

ҽр кҿрініс нысандар, жарық кҿздері жҽне текстуралар жиынтығы болып 

табылады. 

Компьютерлік графиканың бірнеше тҥрлері бар.Олар: 

- Векторлық графика; 

- Растрлық графика; 

- Фракталдық графика; 

- Ҥш ҿлшемді графика (3D). 
Анимация принципі бойынша компьютерлік анимацияның бірнеше тҥрін 

ажыратуға болады. [1]. 

- Негізгі кадрлар бойынша анимация - негізгі кадрларды орналастыруды 

аниматор жасайды. Аралық кадрларды арнайы бағдарлама жасайды. Негізгі 

кадрлар бойынша анимация ҽдісі дҽстҥрлі қолмен жасалған анимацияға жақын, 

тек визуализацияны адам емес, компьютер кҿмегімен жҥзеге асырады. 

- Қозғалыс жазбасы-анимация мҽліметтері нақты қозғалатын 

объектілерден арнайы жабдықпен жазылады жҽне оларды компьютерде 

имитациялауға жіберіледі. Мҧндай техниканың кең таралған мысалы — Motion 

capture (қозғалыс тҥсіру) деп аталады. 

Бағдарламаланатын анимациялық нысандардың қозғалысы екі 

бағдарламалық тіл кҿмегімен жҥзеге асырылады: 

- Java-Script-браузерлік тілі; 

- Action — Script-Flash қосымшаларымен жҧмыс жасау тілі. 
Қазіргі кезде кҿптеген анимациялық фильм, ойын жасауға арналған 

бағдарламар кҿп. Олар: Adobe Animate, Blender, Pencil2D Animation, Cartoon 

Animator 4, Synfig Studio, Easy GIF Animator, Pivot Animator жҽне т.б жатқызуға 

болады. 

Аниациялық фильм жасау ҥшін Adobe Animate бағдарламасын қолдануды 

жҿн санадық. 

Adobe Animate қолданушыларға максималды мҥмкіндіктер береді. 

Дегенмен, оны белгілі бір тҽжірибе болған жағдайда ғана қолдануға болады. 

Жаңадан келген дизайнер қызметтік бағдарламаның мҥмкіндіктерімен танысуға 

ондаған сағат жҧмсауға мҽжбҥр болады. Бірақ тҽжірибелі маман бірнеше сағат 

ішінде жақсы анимациялық бейнені, баннерді немесе тҥпнҧсқа инфографиканы 

жасай алады. [2]. 

Flash-тен Adobe Animate CC-ке ауысқан кезде қҧралдың атын ҿзгертумен 

қатар, WebGL жҽне HTML5 Canvas қолдауы сияқты кҿптеген жетілдірілген 

мҥмкіндіктер қосылды. 

Adobe Animate CC басқа анимациялық бағдарламалардан айырмашылығы 

виртуалды камераның функционалдық жҥйесі бар. Бҧл мҥмкіндіктің кҿмегімен 

анимацияға шынайы кҿрініс бере отырып, камераның қозғалысын оңай 

орындай аламыз. 

Animate CC-де виртуалды камераны қолдана отырып, анимация жасау 

кезінде кҿбірек драмалық эффекттер қосуға болады. 
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Мысалы, егер анимациялық фильмде ҧрыс кҿрінісі болса, онда сахнаға 

драмалық ҽсер беру ҥшін жойылуды кҿрсететін сҽтте айналдыру немесе 

ҥлкейтуге, кішірейту жҽне кҿрерменнің назарын бір нҥктеден екінші нҥктеге 

ауыстыру мҥмкіндіктер де бар. 

Adobe Animate CC бағдарламасы анимацияны ҽр тҥрлі тҽсілдермен 

жасауға мҥмкіндік береді, оларды ҽрқайсысы жеке қҧрал ретінде пайдалануға 

болады немесе ҽр тҥрлі ҽдістерді біріктіре отырып, анимацияның аралас тҥрін 

жасауға болады, элементтерді, бірқатар суреттерді тақырыптық галереяға 

біріктіріп оңтайландыруға болады. Бҧл бағдарламалық ортада жҧмыс жасау 

дағдыларының деңгейіне байланысты интерактивті нысандарды қҧруға 

мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, компьютерлік графиканың басқа 

бағдарламаларын зерделеу кезінде алған білімдерін шоғырландыратын 

векторлық жҽне растрлық графикамен жҧмыс жасауға кҿп кҿңіл бҿлу керек. 

Мҧның бҽрі жоспардың суреттерін жасауға, нақты объектіні немесе қҧбылысты 

тҥзетуге мҥмкіндік береді, содан кейін сурет, эскиз, сурет, схема, графика, 

диаграмма жҽне т.б. тҥрінде кҿрсетіледі [3]. 

  

Сурет 1. Adobe Animate CC бағдарламасында Қ. Жҧбанов атындағы 

Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университетінің корпусын модельдеу 

 

Қортындылай келе, Adobe Animate CC бағдарламасы анимацияны ҽртҥрлі 

тҽсілдермен жасауға мҥмкіндік береді, оларды ҽрқайсысы жеке қҧрал ретінде 

пайдалануға немесе аралас анимация тҥрін жасауға болады. Бҧл бағдарламалық 

ортада жҧмыс істеу дағдыларының деңгейіне байланысты интерактивті 

нысандарды қҧруға мҥмкіндік береді. 

Компьютерлік анимацияны Adobe Animate CC бағдарламасының 

кҿмегімен анимациялау кҽсіби қҧзыреттілік деңгейін арттыруға мҥмкіндік 

беретіні сҿзсіз. 
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ФАКУЛЬТЕТ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУДЫҢ 

АВТОМАТТАДЫРЫЛҒАН ЖҤЙЕСІН ҚҦРУ 

 

Қыдырбаева. А.А., Қали.Р, Мәндібаев. С, Жетпісбаева. С 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Заманауи жоғары оқу орнын басқаруды ақпараттық қолдаусыз елестету 

мҥмкін емес. Ақпараттық жҥйелер мен мҽліметтер қорын пайдалану 

университеттің табысты жҽне тҧрақты дамуын қамтамасыз етудің таптырмас 

қҧралына айналуда. Ҽрбір университетте студенттің, қызметкерлердің, 

деканаттың негізгі ақпараттары туралы мҽліметтер қоры бар. Бірақ 

студенттердің жетістігі туралы мҽліметтер қоры бар ма? Дҽл осы сҧрақ мені 

«Факультет студенттерінің жетістіктерін бағалаудың автоматтандырылған 

жҥйесі» мҽліметтер қорын қҧруға итермеледі. 

Мҽліметтер қоры – бҧл ақпаратты сақтауға арналған ҧйымдастырылған 

қҧрылым. Мҽліметтер қорын басқару жҥйесінің тҧжырымдамасы мҽліметтер 

қорының тҧжырымдамасымен тығыз байланысты. Бҧл жаңа мҽліметтер 

қорының қҧрылымын қҧруға, оны мазмҧнымен толтыруға, мазмҧнды 

редакциялауға жҽне ақпаратты визуалдауға арналған бағдарламалық жасақтама 

жиынтығы. Сонымен қатар мҽліметтер қоры– ҿңделген ақпаратты 

орталықтандырылған сақтау жҽне жинақтау функцияларын жҥзеге асыратын 

ақпараттық жҥйенің тҥрі. Мҽліметтер қорының негізгі компоненттері 

мҽліметтер қоры жҽне мҽліметтер қорын басқару жҥйелері болып табылады [1]. 

«Студенттер жетістіктерін бағалаудың автоматтадырылған жҥйесі» 

мҽліметтер қоры жобасының негізгі формасы Visual Studio программалау 

ортасында бейнеленді. 

«Студенттер жетістіктерін бағалаудың автоматтандырылған жҥйесі» 

мҽліметтер қорын қҧру негізгі мҽзірінде мына бҿлімдер қамтылды: 

1. Авторизация (Тіркелу жҽне кіру); 
2. Деканат бҿлімі (Студенттік марапатты қосу, студенттің жеке рейтингі, 

мҽліметтер қоры, базаны толықтыру, есеп беру); 

5. Студенттер немесе қонақтарға арналған менюі; 
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6. Жобадан шығу 

Ең алдымен экранда жобаның басты бҿлімі шығады. Келесі қадамда 

жобаның авторизациялау бҿлімі кҿрсетіледі (1 суретте кҿрсетілген). 

Сурет – 1. Жобаның авторизациялау бҿлімі 

Сіз авторизациялау бҿлімі арқылы жобаның қалаған бҿліміне кіре аласыз. 

Егер сізде деканат бҿліміне кіруге рҧксатыңыз болса, логин мен парольді енгізу 

арқылы кіре аласыз (2 суретте бейнеленген). Деканат бҿлімінде сіз жаңа 

студенттің марапаттын қосу, студенттің жеке рейтингін бақылау, мҽліметтер 

қорында қажетті ақпаратты қосу, ҿшіру, ҿзгерту сияқты мҥмкіндіктерге қол 

жеткізе аласыз. 

Ҽлде сіз Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университетінің студенті 

немесе қонағы болсаңыз, тіркеу бҿлімі арқылы «Студенттер немесе қонақтарға 

арналған менюіне» ҿте аласыз. 

Сурет – 2. Деканат бҿлімінің басты мҽзірі 

Сонымен қатар, деканат бҿлімінде сіз базаны толықтыру жҽне кафедра 

бойынша есеп алуға мҥмкіншілігіңіз бар (3 – суретте бейнеленген). 

 

Сурет – 3. Кафедра бойынша есеп 
Сондай–ақ, жобада Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университетінің 

студенттерімен қонақтарына арналған менюі бар. Ол жерде физика – 

математика факультетінің тарихы, факультеттің жетістігі, студенттік ҿмір, 

факультет тҥлектерінің жҧмысқа орналасуы жҽне факультеттің ҽлеуметтік 

желілері сияқты қысқаша ақпарат берілген. (4 – суретте бейнеленген). 

 

Сурет – 4. Студенттерімен қонақтарына арналған менюі 
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Қорытындылай келе, мҽліметтер қоры – бҧл ақпаратты сақтауға арналған 

ҧйымдастырылған қҧрылым. Мҽліметтер қорын басқару жҥйесінің 

тҧжырымдамасы мҽліметтер қорының тҧжырымдамасымен тығыз байланысты. 

Мҽліметтер қоры – ҿңделген ақпаратты орталықтандырылған сақтау жҽне 

жинақтау функцияларын жҥзеге асыратын ақпараттық жҥйенің тҥрі жҽне 

мҽліметтер қорының негізгі компоненттері мҽліметтер қоры жҽне мҽліметтер 

қорын басқару жҥйелері болып табылады [1]. 

Компьютерлік технологиялар қазіргі уақытта барлық салада кеңінен 

қолданылады. Ақпараттық жҥйелердің барлығы мҽліметтер қорымен жҧмыс 

істейтін бағдарламалар болып табылады. Сондықтан, мҽліметтер қорын қҧру 

арқылы заманауи технологиялармен басқаратын арнайы программалық 

қосымша қҧрылды. 

«Факультет студенттерінің жетістіктерін бағалаудың 

автоматтандырылған жҥйесі» мҽліметтер қорын қҧру барысында МҚБЖ 

қамтамасыз етілетін функциялар, сонымен қатар кҿп қолданушы МҚБЖ енгізу 

кезінде қолданылатын ҽр тҥрлі типтік архитектуралық шешімдері 

қарастырылды жҽне студенттер мҽліметтер қорын жобалау негіздерін ҥйренуге, 

практикалық дағдыларын қалыптастыруға байланысты шешімін таба біледі. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Бидайбеков Е.Ы., Елубаев К., Шекербекова Ш.Т. / Базы данных и 

информационные системы. Учебное пособие. Алматы, 2010. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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Аннотация. Совершенствование учебного процесса с помощью 

информационных технологий становится все более популярным. Многие 

учебные заведения мира используют мобильные технологии для 

воспроизведения образовательных мультимедийных веб-ресурсов, обеспечения 

быстрого доступа к образовательным сайтам и организации общения между 

преподавателями и студентами. В данной статье представлены сведения о 

проблемах и перспективах, преимуществах и практическом применении 

мобильного обучения. 

Ключевые слова: учебный процесс, мобильные технологии. 

1. Введение 
Внедрение информационных технологий практически во все сферы 

человеческой деятельности поставило новые требования к получению 
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современных знаний и навыков для специалистов различного профиля. В вузах 

в учебном процессе используются различные компьютеризированные системы 

и программы для организации обучения студентов и проверки знаний: 

компьютеризированные системы обучения (например, Atutor, Moodle); 

компьютеризированные системы проверки знаний (например, 

автоматизированная система управления задачами, WebTest); системы 

моделирования [1]; развивающие игры [2]. Многие учебные заведения в мире 

уже используют мобильные технологии для воспроизведения мультимедийных 

учебных веб-ресурсов (аудио- и видеофайлов, карт, изображений) и 

обеспечения быстрого доступа к учебным сайтам, ресурсам и словарям. 

2. Проблемы и перспективы М-обучения 

Мобильное обучение дает возможность надежного доступа к информации, 

что раньше было невозможно. Устройства, необходимые для мобильной связи, 

относительно недороги по сравнению с настольными компьютерами или 

ноутбуками [3], что приводит к снижению затрат на образование и делает его 

доступным для людей, которые не могли себе этого позволить. Европейская 

комиссия финансирует крупные многонациональные проекты мобильного 

обучения [4]. 

Мобильное обучение сопряжено со своим набором проблем. Технические 

проблемы: доступ к соединению; короткое время автономной работы 

мобильных устройств; размер экрана и клавиатуры; количество форматов 

файлов, поддерживаемых конкретным устройством; защита контента; 

несколько стандартов и операционных систем и др. Социально- 

образовательные проблемы: доступность и стоимость мобильных устройств для 

конечных пользователей; безопасность контента или проблемы с пиратством; 

частые изменения моделей устройств, технологий и функционала; 

концептуальные различия между электронным обучением и мобильным 

обучением и др. 

3. Преимущества и применение мобильного образования 

3.1 Расширение возможностей и обеспечение равного доступа к 

образованию 

Сегодня мобильные технологии повсеместно используются даже там, где 

не хватает школ, книг и компьютеров. Увеличивающееся количество проектов 

говорит о том, что мобильные технологии являются отличным средством 

обучения для учащихся, лишенных возможности получить качественное 

образование. Так, проект BridgeIT для Латинской Америки и Азии, основанный 

на исследовательском подходе к обучению, предоставляет современные 

учебные материалы. Проект ориентирован на географически изолированные 

учебные заведения и реализуется посредством мобильной связи. С его 

помощью даже образовательные учреждения, не подключенные к стационарной 

телефонной сети, получают доступ в Интернет [5]. 

3.2 Персонализация обучения 

Мобильные устройства обычно являются собственностью их владельцев, 

находятся в их распоряжении в течение дня и имеют множество функций. В 
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зависимости от навыков и знаний пользователя приложения для мобильных 

телефонов и планшетов позволяют выбирать тексты, более сложные или более 

легкие для чтения. Такой подход позволяет устранить ограничения, с которыми 

сталкиваются студенты с более высоким или более низким уровнем знаний по 

сравнению с остальным классом. Благодаря своей мобильности и 

относительной дешевизне мобильные технологии расширили потенциал и 

возможности персонализированного обучения [6]. С помощью мобильных 

устройств обучение становится неформальным, персонализированным и 

ситуативным [5]. 

3.3 Обучение в любое время и в любом месте 

Поскольку большую часть времени мобильное устройство находится 

рядом со своим владельцем, это позволяет вести процесс обучения в любое 

время и в любом месте. В качестве примера можно привести проект ЮНЕСКО. 

Обычный очный курс обучения, в котором приняли участие 250 девочек- 

подростков из отдаленных районов Пакистана, был дополнен возможностями 

мобильных технологий. Специалисты ЮНЕСКО решили оказать девушкам 

дистанционную поддержку после окончания курса. Единственным способом 

связи со студентами из сел были мобильные телефоны. Учителя рассылали 

студентам текстовые сообщения, напоминая им, что им нужно выполнить 

письменное задание или еще раз прочитать текст из учебника. Пока в проекте 

ЮНЕСКО не стали использовать мобильные телефоны, только 28% девочек, 

получивших грамоту, получили на экзамене «отлично». Использование 

мобильной связи увеличило количество студентов, получивших высшую 

оценку, более чем на 60 % [5]. 

4. Выводы 

В будущем преподавателям и учащимся больше не нужно будет 

ограничиваться возможностью преподавать и учиться в определенном месте и в 

определенное время. Мобильные устройства и беспроводные технологии 

станут повседневной частью обучения как в классе, так и за его пределами. 

Большинство учащихся технически и психологически готовы к использованию 

мобильных технологий в образовании, и следует рассматривать новые 

возможности для более эффективного использования потенциала мобильного 

обучения. 
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ҦЛЫБРИТАНИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИНКЛЮЗИВТІ 

БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІ 

 

Маратқызы С. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазіргі таңда барлық ҽлем назарын ҿзіне аударып отырған, ҽлі де 

шешімнің нақты ҽрі оңтайлы ҽдістері қарастырылып жатқан мҽселенің бірі ол- 

инклюзивті білім беру. Инклюзивті білім беру бҥгін де балалар ҥшін білім 

берудің болашағы бар негізгі нысаны ретінде саналады,себебі инклюзивті білім 

беру процесі ҽрбір баланың білім беру қажеттіліктерін қанағаттандырады. 

Сондай-ақ инклюзивті білім беру оқушылардың ҽлеуметтік мҥмкіндіктерін, 

олардың қоғаммен, қоршаған ортамен байланыс жасауына ықпал етіп,ҽрбір 

баланың қоғамда ҿз орнын табуына, Абайдың сҿзімен айтқанда мына дҥниеге 

бір кірпіш болып қалануына жағдай жасайды. Яғни, инклюзивті білім беру 

дегеніміз-балалардың, оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

қолжетімді ҽрі сапалы білім алуын кҿздейтін білім беру процесі болып 

табылады. «Инклюзив» сҿзі ағылшын тілінен аударғанда «араластырамын» 

деген мағынаны білдіреді. Демек, бҧл дегеніміз ерекше қажеттіліктері бар 

балаларды олардың ҽлеуметтік жағдайына, дініне, ҧлтына, жынысына, шығу 

тегіне қарамастан барлық балалармен бірдей, тең қҧқылы ретінде бірге оқыту, 

білім беру. 

Ерекше қажеттілігі бар балалардың қоғамға тез орнығуы оның білім беру 

мекемелерінде алған біліміне тікелей байланысты. Білім беру мекемелерінде, 

дҽлірек айтқанда мектепте берілген білім-ерекше балалардың келешекте басқа 

адамдар секілді барлық мҥмкіндіктерге ие болып,оларды жҥзеге асыра алу 

кепілі [1]. Сондықтан да мектеп қабырғасында осындай ерекше балаларға білім 

беруді басты назарға қойып,аса кҿңіл аударған жҿн. 

Инклюзивті білім беру жағдайы Қазақстанмен салыстырғанда шет елдерде 

АҚШ, Ҧлыбритания, Германия сияқты елдерде ертеректен бастап енгізілген. 

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf
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Аталған елдерде ерекше қажеттіліктері бар балаларға барлық жағынан жағдай 

жасалған жҽне олар ҿзге де балалар сияқты ҿз қҧрдастарымен бірге білім 

алып,бірге оқиды. Соның ішінде Ҧлыбританияны алайық. 

XX ғасырдың 30-40 жылдарында Ҧлыбританияда ерекше қажеттілігі бар 

балаларды қолдау кеңінен кҿрініс алды. Осы жылдары елде «медициналық 

ҥлгі» атты бағдарлама дами бастады.Бҧл бағдарлама дамуында ауытқуы бар 

адамдарға арнайы стационарлық мекеме аясында жақсы кҥтім мен емдеуді 

қажет ететін науқас ретінде қарау тҧжырымдамасына негізделген. Адамдар енді 

бҧл мекеме тҧрғындарын қоғамға қауіпті ретінде қарамай, бҿлектетпейтін 

болды. Керісінше олардың басқа адамдар сияқты ортаға бейімделуіне 

кҿмектесетін болды. Ҧлыбританияда арнайы кҥтімді қажет ететін ерекше 

қабілеті бар балалар мен адамдарды қолдау осы кездерден бастау алған. Қазіргі 

таңда Ҧлыбританияда ерекше қажеттіліктері бар балаларға инклюзивті білім 

беруде алдыңғы қатарда тҧрған елдердің бірі болып саналады.Мемлекет 2014 

жылы «Балалар жҽне отбасы» туралы заң аясында жҧмыс ітеуде. Бҧл заң 

негізінде ерекше қажеттілітері бар балаларды оқытуға барлық жаңдай 

қарастырылатындығы айтылған. Бҧл елде бес жастан он алты жасқа дейінгі 

балалар ҥшін барлық мҥмкіндіктер тең бірдей қарастырылған жҽне барлығына 

бірдей жағдай жасалған.Ҧлыбритания халқы балаларының барлық балалармен 

танысып,достасып,жақсы қарым-қатынаста болуын қалайды. Сондықтан да 

олар балаларының қоғамға тез сіңісіп кетуі ҥшін барлық жағдайды 

қарастырады. 

Ҧлыбританияда ерекше қажеттіліктері бар балаларға білім беретін 

кҿптеген мектептер бар. Олар: Аbingdon House мектебі (Лондон), Fairly House 

(Лондон), Blossom House мектебі (Лондон), Аутизммен ауыратын балаларға 

арналған Rainbow мектебі (Лондон), Parayhouse мектебі(Лондон-Фулхэм) [2]. 

Жалпы білім беретін мектептерде кейбір ерекше қажеттілігі бар 

балалармен байланыс орнатқанда мҧғалімге қасындағы кҿмекшісі кҿмек 

кҿрсетеді. Кей жағдайларда мерзімді тҥрде балаларды жекелеп оқытуға да 

болады. Сонымен қатар Ҧлыбритания да ерекше қажеттілігі бар балаларды 

мҥгедектігі бар,сҿйлеу бҧзылулары бар балалар,аутистиканың бҧзылулары бар 

балалар деген сияқты санаттарға бҿліп оқытатын да арнайы мектептер бар. Бҧл 

мектептер ақылы тҥрде жҥзеге асырылса,жалпы білім беретін мектептерде оқу 

тегін жҥреді. 

Қазақстанда инклюзивті білім беру процесі ҽлі де даму ҥстінде. Білім 

беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сҽйкес елімізде 2011 жылдан 

бастап инклюзивті білім беру кезеңімен енгізілуде. ҚР «Білім туралы» Заңының 

3-бабы,1,2-тармақтарында кҿрсетілгендей білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясаттың негізгі қағидаттарына баршаның сапалы білім алуға қҧқықтарының 

теңдігі; ҽрбір адамның зияткерлік дамуы, психикалық-физиологиялық жҽне 

жеке ерекшеліктері ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі білімге 

қолжетімділігі жатады. Нақты мҽліметтерге сҥйенсек Қазақстанда 2015 жылы 

туылғаннан 18 жасқа дейінгі 141 ерекше қажеттілігі бар балалар немесе жалпы 

бала санының 2,8%-ы анықталды. Оның ішінде мектеп жасында - 94 266 бала. 
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Анықталған ерекше қажеттілігі бар балалар 7-12% ҽлемдік кҿрсеткішпен 

салыстырғанда 2,8%-ды қҧрайды. 27% ерекше қажеттілігі бар балаларды 

инклюзивті оқыту ҥшін 30,5% мектепте жағдай жасалған. Жоғары оқу ерекше 

қажеттілігі бар саны 570- ті қҧрайды. Оның ішінде 1-топ мҥгедектігімен - 16 

адам, 2-топта – 88 адам, 3- топта 466 адам бар. Ал 2 жылдан кейін,яғни 2017 

жылы жоғарыдағы кҿрсеткіштер былай ҿзгерді: ерекше білім алу қажеттіліктері 

бар балалар саны 144 783 баланы қҧрайды, оның ішінде 96 555 мектеп жасында 

жҽне 48228 мектепке дейінгі жаста. 2016-2017 оқу жылында 10% (4910 б/б-дан 

495 б/б) балабақша инклюзивті білім беруді енгізді, онда 6130 бала, 44,7% 

немесе 3289 мектеп инклюзивті білім беру ҥшін жағдай жасады (40 мыңнан 

астам бала) [3]. Педагогтар мен ата-аналарға ғылыми-ҽдістемелік, ҧйымдық- 

консультативтік кҿмек кҿрсету ҥшін 7 инклюзивтік білім беру жҿніндегі 

ресурстық орталығы қҧрылды.Соның біреуі-Ақтҿбе қаласында орналасқан. 

ҚР-да ерекше қажеттілігі бар балаларды Ҧлыбританиядағыдай санаттарға 

бҿліп оқытады. Дегенімен білім жҥйесінде икемді оқу бағдарламалары 

ҽзірленбеген,оқу-ҽдістемелік база ҽлі де жеткіліксіз,Бірақ бір қуантатыны 

Ҧлыбританияға қарағанда еліміздегі ерекше қажеттілігі бар балалардың саны 

едҽуір аз. Ата-ана,бала,мҧғалім,ора жҽне білім беретін мекемелер арасындағы 

байланыстың сҽтті болуы тҧлғаның ҽлеуметтік бейімделуінің негізі 

болмақ.Ҧлтымыздың ҽрбір баласы-еліміздің ертеңі мен болашағы, 

халқымыздың айнасы. П.Шуман «Бала кемістігінің даму деңгейі неғҧрлым 

тҿмен болса, соғҧрлым мҧғалімнің білім деңгейі жоғары болу керек» дегендей 

еліміздің ертеңі бҧлыңғыр болмауы ҥшін ҽрбір баланың,оның ішінде ерекше 

қажеттілігі бар балалардың сапалы білім мен керемет мҥмкіндіктерге ие 

болуына,қоғамға пайдасы тиер азамат болып қалыптасуына жағдай жасау біздің 

міндетіміз. Инклюзивті білім беру балалардың қҧқығын теңестіріп, қарым- 

қатынасты жақсартуға жҽне ой-сананың дамуына мҥмкіндік береді. 

Қазіргі кезде халқымыздың мейірімді жҥрегі мен кең пейілділігінің 

арқасында еліміздегі мҥмкіндігі шектеулі біраз жандарға денсаулығы мен білім 

алуына кҿмек беріліп жатыр.Жаратқан халқымыздың осы ауызбіршілігі мен 

мейірімділігінен айырмасын. Ерекше қажеттілігі бар жандар ондай ҿмірді 

ҿздері таңдап,қалап алған емес. Ньютон, Моцарт, Эйнштейн сынды белгілі 

адамдардың да дамуында ауытқушылығы болған. Бірақ, олар ҿздерінің 

дарындылығы мен талантының арқасында ҽлемге ҽйгілі адамдарға айналды. 
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ЭЛЕКТРОСТАТИКА БӚЛІМІ БОЙЫНША САПАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЕСЕПТЕР - «PISA» ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ 

БАЛАМАСЫ РЕТІНДЕ 

 

Марқабай Э.C. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Бҥкіл ҽлемдік эпид-ақуал салдарынан қашықтан оқыту еліміздегі білім 

сапасының кҥрт тҿмендеуіне ҽкелді жҽне осы кҥнгі ҿзекті мҽселелердің біріне 

айналды. «PISA» халықаралық зерттеулерінің нҽтижесінде Қазақстандық орта 

мектеп оқушыларының білім сапасы тҿмен нҽтиже кҿрсетті [1]. Қазіргі таңда 

«PISA» халықаралық зерттеулері аясында ҿткізілетін оқушылардың ғылыми – 

жаратылыстану бағытында функционалдық сауаттылығын дамыту ҽдістері 

қарастырылуда. Физика пҽні барысында «PISA» тапсырмаларына ҧқсас 

сапалық жҽне эксперименттік тапсырмалар арқылы оқушының сыни ойлау 

қабілетін дамыта отырып, алған теориялық білімдерін ҿмірмен 

байланыстыруға, оны қолдана білуге бағыттау мақсатында осындай 

тапсырмаларды беру оң нҽтиже береді. Физика пҽнінен оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында берілетін «PISA» 

тапсырмаларының баламасы ретінде сапалық жҽне эксперименттік есептерді 

айтумызға болады. 

Физика пҽні бойынша есептерді шешу - физика пҽнін оқытудың ажырамас 

бҿлігі. Тапсырмалар белгілі бір нақты жағдайларда болатын қҧбылыстарға 

физикалық заңдылықтарды қолдануды қажет ететін жаттығуларға негізделген. 

Есептер шешу – табиғат заңдылықтарының ҿзара байланысын тҥсіну 

ҽдістерінің бірі. Сабақта есептерді шешу кейде жаңа ҧғымдар мен 

формулаларды енгізуге, зерттелетін заңдылықтарды анықтауға жҽне жаңа 

материалды кҿрсетуге жақындауға мҥмкіндік береді. Есептерді шешу 

барысында оқушылар физикадан алған білімдерін ҿмірде қолдану 

қажеттілігімен тікелей бетпе-бет келеді, олар теория мен практиканың 

байланысын тереңірек тҥсінеді. Есептер шешу – оқушылардың білімін 

қайталау, бекіту жҽне тексерудің маңызды қҧралдарының бірі. Сонымен қатар, 

физиканы пҽнін оқытудың ҽдіс-тҽсілдері, амалдары ретінде кең мағынада 

қолданылады. 

Физикалық есептердің тҥрлері және оларды шешу жолдары. 
Физикалық есептер мазмҧнына (тараулар, абстрактылы жҽне нақты), зерттеу 

мақсатына жҽне зерттеу тереңдігіне, шығарылу тҽсіліне, кҥрделілігіне жҽне 

дидактикалық мақсатына қарай жіктеледі. Физикалық есептер берілген 

шарттары бойынша тҿрт негізгі тҥрге бҿлінеді: мҽтіндік, эксперименттік, 

графикалық жҽне сызбалық есептер. Олардың ҽрқайсысы ҿз кезегінде сандық 

(немесе есептелген) жҽне сапалық (немесе тапсырмалар) есептерге бҿлінеді. 

Бҧл ретте негізгі есептер тҥрлерін қиындық дҽрежесіне қарай жеңіл жҽне қиын, 

жаттықтырушы жҽне шығармашылық есептер ретінде қарастырылады. Мектеп 

https://melimde.com/bilimdiligi--misal-mazmnin-oip-tsinu-arili-oni-tairibi-men-ide.html
https://melimde.com/bilimdiligi--misal-mazmnin-oip-tsinu-arili-oni-tairibi-men-ide.html
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курсындағы «Электрстатика негіздері» (8-сынып) курсын жҥргізу барсында 

сапалық жҽне эксперименттік есептерге мҽн беремін. 

Сапалық есептердің маңызы. Физика пҽніндегі сапалық есептер 

оқушылардың теориялық білімін тереңдетуге жҽне бекітуге ықпал етеді жҽне 

оқушылардың білімін бақылауға, тексеруге кҿмекші қҧрал ретінде 

қарастырылады. Мҧғалімнің сабақ барысында сапалық есептерді тиімді 

қолдануы оқушының физика сабағына деген қызығушылығын арттырып қана 

қоймай, оқушының тақырыпқа қатысты теориялық мағҧлматтарды белсенді 

қабылдауын арттырады. 

Сапалық есептер мҧғалімге орта мектеп физика курсының тек сапалық 

жағынан қарастырылатын бҿлімдеріне есептер енгізуге мҥмкіндік береді. 

Мҧндай есеп тҥрлері мҧғалімдер ҥшін ҿткізілген сабақтың сапасын 

жоғарлатады. 

Сапалық есептерді шешу қҧбылыстардың физикалық мҽнін талдауды 

қажет етеді. Сол себепті, оқушының сапалық есепті дҧрыс шешуі - оның 

ҿтілген мағҧлматтарды тҥсінгендігінің дҽлелі. Есептерді шешу оқушыға 

логикалық ойлауға жҽне есеп шығарудың аналитикалық - синтетикалық ҽдісін 

меңгеруге жҽне ҥйренуге мҥмкіндік береді. Оқушылардың физика пҽнінен 

физикалық тҥсініктерін қалыптастыруға, логикалық ойлау, шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға, оқушылардың техникалық дҥниетанымын кеңейтуге 

жҽне алған теориялық білімдерін табиғат қҧбылыстарын тҥсіндіруде, 

тҽжірибелік тҧрғыда қолдана білуге кҿмектеседі. Сапалық есептерді шешу 

жолдарын келесі мысалдармен тҥсіндіруге болады: 

1- мысал. Жіңішке жібек жіпке бірдей ақжелкен ағашынан жасалған екі 

(бузиновый шарик) шар ілінген: біріншісі-зарядталған, екіншісі-зарядталмаған. 

Қай шардың зарядталғанын ешқандай қҧрал-жабдықсыз қалай анықтауға 

болады? 

Жауабы: Екі шарды кезек-кезекпен қолыңызға ҧстаңыз. Адам қолы электр 

зарядын ҿткізетін болғандықтан, зарядталған шар қолыңызға тартылады. 

2- мысал. Егер зарядталған ҿткізгішті зарядталмаған оқшауланған 

ҿткізгіштің сыртқы бетіне тигізетін болса, зарядталған ҿткізгіш ҿзінің барлық 

зарядын зарядталмаған оқшауланған ҿткізгішке бере ала ма? 

Жауабы: Зарядталған ҿткізгіш зарядын зарядталмаған ҿткізгішке бере 

алмайды. Себебі, зарядтар зарядталған ҿткізгіштің сыртқы бетінде орналасады. 

3- мысал. Екі аттас зарядталған диаметрлері бірдей металл шарлар ҿзара 

жанасып, қайта орнына келеді. Егер екінші шардың іші қуыс болса екі металл 

шарлардың заядтары қандай болады? 

Жауабы: Екі шардың зарядтары бірдей болады. Себебі, статикалық 

зарядтар тек шардың беткі бҿлігінде орналасады. 

Эксперименттік есептердің маңызы. Эксперименттік есептерді шешу 

физикаға тҽн ғылыми зерттеу ҽдісінің кҿрінісі болып табылады. Оқушыларды 

эксперименттік есептер шешу жолдарымен, оның физикадағы ғылыми 

зерттеулердегі рҿлімен таныстыру оқушының теориялық білімді ҿз бетінше ала 

отырып, қолдану дағдыларын қалыптастыруда маңызды рҿл атқарады. 
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Эксперименттік есептердің мҽтіндік есептерден айырмашылығы оқушының 

экспериментті орнату дағдыларын талап етеді. Орта мектептердегі физика 

курсында эксперименттік есептерді қолдану сабақтың сапасының артуына оң 

ҽсер етеді. 

Оқушылар эксперименттік есептерді талдай отырып, нақты мысалдар 

арқылы ҿздерінің алған теориялық білімдерінің практикалық тҧрғыда жарамды 

екеніне, есептердің кҿмегімен физикалық қҧбылыстарды жҽне заңдылықтарды 

болжауға, тіпті берілген қҧбылысты бақылауға болатынына кҿз жеткізеді. 

Оқушылардың эксперименттік есептерді ҿз бетінше шешуі зерттеушілік 

сипаттағы дағдыларды белсенді меңгеруге, шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға ықпал етеді. Эксперименттік есептерді шешу білім алушының 

ҿздігінен білім алу қажеттілігіне бағыт-бағдар береді. 

1- мысал. Ҥстел ҥстінде жатқан екі 

парафинді шамға ҿлшемі 500 х 200 мм 

қаңылтырдың бір бҿлігін салып, оны 

электрофор машинасының ҿткізгішіне 

жалғаңыз. Ҥстел мен қаңылтырдың арасына 

қағаз қиындыларын қойыңыз. Электрофор 

машинасының дискілері айналғанда, қағаздар қозғала бастайды (1-сурет). 

Қҧбылысты тҥсіндіріңіз. 

Жауабы: Электрофор машинасының ҿткізгішіне қосылған пластина аттас 

зарядпен зарядталған. Қағаздар индукция ҽсерінен зарядталады. Пластинкаға 

жақын жағында ҽр аттас заряд (пластинаның зарядына қатысты) пайда болады, 

ал одан алыс жағында аттас заряд пайда болады. Сондықтан, қағаз қаңылтырға 

тартылып, тиеді. Содан соң ол қаңылтырмен бірдей аттас зарядталады да, 

сҽйкесінше бірін-бірі тебеді. 

2- мысал. Электрофор машинасының полюсіне жалғанған жылжымалы 

конденсатордың астарларының заряд белгісін шам жалының кҿмегі арқылы 

қалай анықтауға болады? 

Жауабы: Жылжымалы конденсатордың астарларының арасына жанып 

тҧрған шамды қоямыз. Шам жалыны теріс «-» зарядталған астарға қарай 

ауытқиды. Себебі, шамдағы кҥйе тҥзетін кҿміртегі бҿлшектері оң «+» 

зарядталған. 

Орта мектептегі физика курсында сапалық жҽне эксперименттік есептерді 

қолдану оқушылардың физикалық білім сапасын арттыра отырып, алған білімін 

ҿмірлік тҽжірибеде қолдануға ықпал етеді. 
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В настоящее время системы виртуальной реальности получают широкое 

распространение. Если первоначально системы виртуальной реальности 

применялись лишь в сфере развлечений, то сейчас их применяют в таких 

сферах как машиностроение, искусство, здравохранение, военная отрасль, 

образование, торговля, ресторанный бизнес и многих других[1]. 

Современные технологии виртуальной реальности позволяют 

пользователям не только погружаться в новую среду, но и с помощью них 

ввести инновации в компании, в целом в отрасли и получить конкурентное 

преимущество. Поэтому так важно знание программных и аппаратных средств 

разработки приложений виртуальной реальности и умение разрабатывать такие 

приложения. 

В ходе проведения исследований по вопросам разработки приложений 

виртуальной реальности изучались труды отечественных и зарубежных ученых, 

которые внесли значительный вклад в развитие теории информационных 

систем и разработки виртуальной реальности. Цель работы – сделать обзор 

программных и аппаратных средств виртуальной реальности, используемых в 

настоящее время для разработки приложений виртуальной реальности и 

исследовать процесс разработки таких приложений. 

Для того чтобы разработать приложение виртуальной реальности 

необходимо разработать два основных элемента: 

- Виртуальный мир, для разработки которого нужно имитировать визуальные 

элементы; 

- Программная реализация взаимодействия с виртуальным миром. 

Взаимодействие происходит с помощью устройств, фиксирующих 

движение человека. 

Разработка VR систем состоит из несколько этапов: 

- Выбор платформы. Необходимо решить какими устройствами пользоваться, 

на какие платформы ориентироваться и какую инструментальную среду 

избрать для разработки. 
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- 3D-моделирование для разработки сцен, окружения. 

- Разработка интерфейсов для VR приложений. 

- Практическая разработка, опыт разработок. 
Основу систем «виртуальной реальности» составляет 

высокопроизводительный компьютер. Для взаимодействия с «виртуальной 

реальностью» используются как стандартные устройства типа клавиатур, 

мышек, веб камер, планшетов, так и специальные, позволяющие вводить не 

только три координаты, но и задавать вращения вокруг осей, а также 

специальные перчатки данных, передающие информацию о руке пользователя 

(положение, ориентация и сгибание пальцев). 

В качестве средств разработки виртуальной реальности могут быть 

использованы Unity, Unreal Engine и другие. 

Инструментальными средами для разработки систем виртуальной 

реальности могут служить CryEngine, Amazon Sumerian, A-Frame, React 360, 

Primrose, Simbol, Vizor. Все эти движки поддерживают популярные устройства 

Oculus Rift, HTC Vive. 

Первое, что необходимо для разработки приложений виртуальной 

реальности – это 3D-модели. Их можно разработать самостоятельно или 

использовать готовые шаблоны. Классическими приложениями для создания 

3D-моделей являются Blender, Maya, 3DMax. 

Одним из этапов разработки приложений виртуальной реальности 

является разработка сценариев приложений виртуальной реальности. На этом 

этапе необходимо придумать миры и среды с возможностью взаимодействия в 

трех измерениях. 

Устройства для приложений виртуальной реальности классифицируются 

по степени свободы, т.е. по способу перемещения объекта. Существуют два 

варианта: три степени свободы ˗ 3-DOF и шесть степеней свободы ˗ 6-DOF. Три 

степени свободы означают, что можно взаимодействовать с виртуальным 

миром в трех измерениях, в системе координат X, Y, Z, с помощью головного 

дисплея (HMD), но нельзя двигаться вперед или назад. С шестью степенями 

свободы двигаться получится во всех шести направлениях. 

Среди устройств, работающих с тремя степенями свободы Cardboard Google, 

Google Daydream, Samsung Gear VR. С шестью степенями свободы работают 

HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest. Для каждого устройства используются 

разные инструментальные средства разработки и языки программирования, у 

них разные ограничения, но есть и общие черты, такие как: 

1. Принципы создания виртуальной реальности; 

2. Большинство из них совместимы с контроллерами движений для 

взаимодействия с виртуальным миром; 

3. Устройства 3-DOF используют смартфоны в качестве закрепленных 

на голове дисплеев; 

4. Устройства 6-DOF используют настольные гарнитуры. 
На этом этапе нужно выбрать одно или несколько устройств для разработки 

приложений. 
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Итеративный процесс разработки состоит из трех шагов: планирование, 

реализация и анализ. И он все время повторяется. 

1. Планирование. Необходимо начать с идеи или ТЗ и составить план первой 

итерации проекта. 

2. Реализация. Либо разрабатывается прототип — к примеру, для 

взаимодействия, который потом будет важен при анализе — либо 

оптимизируется существующий аспект проекта, основываясь на опыте 

полученного во время анализа и планирования. 

Анализ. После разработки прототипа или улучшения части проекта, 

настает следующий шаг — тесты и анализ. Эта третья часть процесса очень 

важна и является центральной для разработки качественных проектов, так как 

только во время тестов можно выяснить, какие идеи из фазы планирования 

действительно работают в виртуальном мире. 

Разработка приложений виртуальной реальности – это сложный процесс, 

требующий знаний в нескольких отраслях знаний. Процесс их разработки 

состоит из разработки самого виртуального мира и программной реализации 

взаимодействия виртуального мира с окружением. В ходе работы: 

проанализировано современное состояние в сфере исследований виртуальной 

реальности, определены методологические, алгоритмические и программные 

средства для разработки приложений виртуальной реальности, разработана 

структура информационной системы с технологией виртуальной реальности. 

Для программной реализации в большинстве случаев используют 

кроссплатформенную среду Unity, Unreal Engine, а в качестве устройств уже 

достаточно доступные HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest. 
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маркетинга/ Е. Д. Матвейчук, Э. Ю. Брило. – Минск, 2017. [Электронный 

ресурс] - URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32598512_76852853.pdf 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34671
https://www.mirea.ru/
http://www.elibrary.ru/download/elibrary_32598512_76852853.pdf
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(дата обращения: 17.11.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

5. Демонстрация достоинств оборудования с применением технологии 

виртуальной и дополненной реальности/В. Ф. Захарушкин. – Москва, 2019. 

[Электронный ресурс] - URL: https://www.elibrary.ru 

/download/elibrary_37946118_55436379.pdf (дата обращения: 17.11.2021). — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6. Система и способ для дополненной и виртуальной реальности/А. 

Миллер Самуэль. – Москва, 2017. [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38282727_75827004.pdf (дата 

обращения: 17.11.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 

Научный руководитель - к.ф.-м.н., доцент Сарсимбаева С.М. 

 
 

1С КӘСІПОРЫН ОРТАСЫНДА САУДА ФИРМАСЫНЫҢ 

КОНФИГУРАЦИЯСЫН ҚҦРУ 

 

Мурзагалиева А.С., Ергали А.С, Абдолкәрім М.Н., 

Әбекен Н.Ә, Амангелді И.А 
Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Кез-келген ҧйым ҿз қызметін жҥзеге асыру кезінде ақпараттық 

технологиялар арқылы экономикалық операцияларды есепке алу процесін 

жеңілдетуге тырысады. Қазіргі уақытта 1С:Кҽсіпорын 8.3 бағдарламалар жҥйесі 

ең танымал, ҿйткені ол кҽсіпорындардың, ҧйымдардың жҽне жеке тҧлғалардың 

қызметін автоматтандыруға арналған. 

1С: Кҽсіпорын 8.3 жҥйесі жоспарлау жҽне жедел басқару міндеттерін 

шешу, бухгалтерлік жҽне басқарушылық есепті жҥргізу, сондай-ақ ҿндірістік 

кҽсіпорындардың жҽне шаруашылық қызметін кешенді автоматтандыру ҥшін 

кең мҥмкіндіктер береді. 

Ҿндірісті автоматтандыру-бҧрын адам жасаған басқару жҽне басқару 

функциялары қҧрылғылар мен автоматты қҧрылғыларға берілетін машина 

ҿндірісін дамыту процесі [1]. 

Қазіргі кезде қазақ тілінде автоматтандырылған сауда жҥйелері жоқтын 

қасы. Сол мақсатта 1С: Кҽсіпорын 8.3 жҥйесінде сауда фирмасының 

конфигурациясын қҧру заман талабы. 

Ҽр ҿнім бірнеше санатқа жатуы мҥмкін жҽне ҽр санатта кҿптеген ҿнімдер 

болуы мҥмкін. Ҽр дҥкеннің ҿзіндік тауар атрибуттарының жиынтығы бар, бірақ 

олардың кҿпшілігінде атау, баға сияқты қасиеттер болуы мҥмкін (Products, 

Categories, ProductCategories таблицалары. Сурет 1. База сызбасы) 

https://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/download/elibrary_38282727_75827004.pdf
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Сурет 1. База сызбасы 

1С Кҽсіпорын 8.3 қосымшасын жасаушылар нақты уақыт режимінде 

қолданбалы шешімнің ҿнімділігі туралы мҽліметтерді ала алады, бҧл нақты 

байланыс арнасында клиенттің шешімінің нақты жылдамдығын кҿруге 

мҥмкіндік береді. 

Тауар басқармасы (ТБ) Номенклатура анықтамалығында сақталады. 

Алдымен, осы каталогқа интернет-дҥкеннің мҽліметінен ҿнімнің Id-ін сақтау 

ҥшін қосымша мҽліметтер қосу керек, бҧл тауарларды 1С-тен интернет-дҥкенге 

синхрондау ҥшін қажет. Мҧны келесідей жасауға болады: кез-келген ҿнімді 

ҿңдеу режимінде ашып, қосымша ақпарат тҥймесін таңдаңыз. 
 

Сурет 2. Тауарларды сату 
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Сурет 3. Тауарларды сату 

 

Қортындылай келе 1С: Кҽсіпорын кҽсіпорын қызметін автоматтандырудың 

ҽмбебап жҥйесі екенін атап ҿткіз келеді. 

1С: Кҽсіпорын жҥйесінің басты ерекшелігі оның конфигурациялануы 

болып табылады. Іс жҥзінде 1С жҥйесі:кҽсіпорын-бҧл пҽндік аймақтың ҽртҥрлі 

нысандарын басқаруға арналған механизмдердің жиынтығы. Нысандардың 

нақты жиынтығы, ақпараттық массивтердің қҧрылымы, ақпаратты ҿңдеу 

алгоритмдері нақты конфигурацияны анықтайды. Конфигурациямен бірге 

1С:Кҽсіпорын жҥйесі кҽсіпорындардың белгілі бір тҥрлеріне жҽне шешілетін 

міндеттер кластарына бағытталған пайдалануға дайын бағдарламалық ҿнім 

ретінде ҽрекет етеді. 

1С жҥйесі: кҽсіпорын компоненттік қҧрылымға ие. Автоматтандыру 

мҽселелерін шешу ҥшін жҥйе ҧсынатын мҥмкіндіктердің бір бҿлігі негізгі 

болып табылады, яғни жҥйені жеткізудің кез-келген нҧсқасында қолдау 

кҿрсетіледі. Бҧл, ең алдымен, анықтамалықтар мен қҧжаттарды қолдау 

тетіктері. Басқа мҥмкіндіктер жҥйенің компоненттерімен жҥзеге асырылады: 

мысалы, шоттар тізімін жҥргізу. Осылайша, орнатылған компоненттердің 

қҧрамы жҥйенің функционалдығын анықтайды. 

Конфигуратор ҽртҥрлі санаттағы пайдаланушылар ҥшін мҽзір элементтері, 

қҧралдар тақталары, функционалдық пернелер бар жеке интерфейстерді 

жасауға мҥмкіндік береді. Мҧндай интерфейс пайдаланушыларға ҿз 

міндеттерінің шеңберіне сҽйкес қажет болатын бағдарлама режимдеріне жҽне 

функцияларына жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Габец А.П., Гончаров Д.И. Простые примеры разработки 1С:Предприятие 

8.1.- Спб.: «1С Паблишинг» 2012.- 276с. 
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2. Гладкий Алексей 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 

уроков для начинающих; БХВ-Петербург - Москва, 2012. - 288 c. 

3. http://v8.1c.ru 
 

Ғылыми жетекші – аға оқытушы, Дҥйсеғалиева А.Д. 

 
 

UNITY-ДЕ ЖАСАЛҒАН ОЙЫН АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІ 

БАҒДАРЛАМАЛАУҒА ҤЙРЕТУ 

 

Мухаммедьяров Б.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Ойын жасау процессі. Ең алдымен, барлық қажетті қҧралдарды жҥктеп 

алыңыз. Бҧл Unity жҽне Microsoft Visual Studio. Осыдан кейін Unity ашыңыз 

жҽне жаңа жоба жасаңыз. Жобада ойын мҽзірі («Menu») кҿрінісін жасаңыз, 

онда ойынды бастау тҥймесі жҽне ойын параметрлеріне арналған тҥйме 

болады. Ойынды бастау тҥймесі деңгейлерді кҿрсететін кҿрініске апарады 

(«Levels»). 

Сондай-ақ, осы кҿріністі жасап, қанша деңгейлеріңіз болса, сонша 

тҥймелерді орналастыруыңыз керек. Мысалы, менде осы уақытта 19 деңгей 

бар, бҧл 19 тҥймені білдіреді. Ҽрбір тҥйме арнайы кҿрініске апарады, яғни 19 

кҿрініс (Сурет 1). 

Осыдан кейін деңгейлерді жасауды бастаңыз. Ойынның мақсаты – 

кейіпкерді жасыл тҥспен белгіленген жерге апару. Ойыншы кейіпкерді дҧрыс 

платформалар бойынша бағыттайтын код жазуы керек. Бастапқы деңгейлерде 

жазу керек кодтардың саны аз болады. 

Сурет 1. Сценалар. 

 

Деңгейлерден ҿткен сайын олардың саны артады. Логиканың кҥрделілігі 

де деңгейлер ҿскен сайын артады (Сурет 2). 

http://v8.1c.ru/
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Сурет 2. Бірінші жҽне сегізінші деңгей. 
 

Кодты жазу ҥшін ойыншы жай ғана «Код» тҥймесін басу керек. Осыдан 

кейін терезе ашылады, терезенің тҿменгі жағында кодтың барлық мҥмкін 

тҥймелері, ал жоғарғы жағында бос парақ болады. Бос парақты кодтардың 

тҥймелерін басу арқылы толтыру керек. Кодты жазғаннан кейін сіз «Баста» 

тҥймесін басуыңыз керек, содан кейін кейіпкер оған берілген алгоритмді 

орындайды. Сҽтті болса, сҽтті растайтын терезе жҽне келесі деңгейге апаратын 

тҥйме пайда болады. Сҽтсіз болған жағдайда сҽтсіздікті растайтын терезе пайда 

болады жҽне «Қайтадан» тҥймесі пайда болады (Сурет 3). 

Ойынның артықшылығы. Ойынымның артықшылығы – балалардың 

ойынға деген қызығушылығы. Олар оқудан гҿрі ойындарды жақсы кҿреді, бірақ 

ойындардың пайдасы шамалы. Менің жобам ойынның қызығы мен оқудың 

пайдалылығын біріктіреді. Ойынды ҥй тапсырмасы ретінде қоюға жҽне 

бағалауға болады. Кҽдімгі тапсырмалардан айырмашылығы, сіз балалардың 

мҧны жасайтынына сенімді бола аласыз. 

Сурет 3. Код жазу, сҽтті жҽне сҽтсіз жағдайлар. 
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Тағы бір артықшылығы - ойынды қайта жасауға жҽне басқа да сабақтарға 

бейімдеуге болады. Математика, физика, химия, биология сияқты пҽндердің 

басқалардан ерекшелігі практикалық демонстрацияларды қажет ететіні 

бҽрімізге мҽлім. Менің жобам минималды инвестицияны қажет ете отырып, 

осындай демонстрацияны іске асыра алады. 

Әрі қарай дамыту ҧсыныстары. Менің ойыным дамудың бастапқы 

кезеңінде, сол ҥшін оны ҽрі қарай дамыту керек. Оны дамытудың бірнеше жолы 

бар. Біріншіден, деңгейлер саны. Жоғарыда айтқанымдай, ойында тек 19 деңгей 

бар. Оларды ҿту барысында ойыншы функцияларды шақыруды ҥйренеді, for 

жҽне if функцияларының логикасын тҥсінеді. Деңгейлер санын арттырып, array, 

struct, class, static, public, private, inheritance жҽне т.б. ҧғымдарды ҥйрететуге 

болады. 

Тағы бір аспект – ойынның ҽдемілігі. Сізге ҽдемі жҽне тҥсінікті 

спрайттарды қосу керек. Менде басты кейіпкер қоңыр тҥсті 3D капсула жҽне 

жау - жасыл тҥсті гоблин. Спрайт анимациясын қосу керек. Гоблинге шабуыл 

жасағанда, ол жай жоғалып кетеді. Батырдың қылыш сермеуінің анимациясы 

мен гоблиннің ҿлімінің анимациясы қойылса жақсы болар еді. Сізге жақсы 

музыка мен дыбыс ҽсерлерін қосу керек. Осы жақсартулардың барлығы 

ойынды тартымды етеді, балалардың қызығушылығын арттырады, бҧл ҿз 

кезегінде олардың білімдерін арттырады. 

Қорытынды. Қорыта келе, осы мақалада мен ойынымның қалай 

жасалғанын, оның қазіргі қолданылып жҥрген ҥрдістерден артықшылығын, 

жҽне ойынымды ҽрі қарай қалай дамытуға болатынын жеткіздім деген 

ойдамын. Ең бастысы, ойынның білім беру кеңістігінде болашағы бар 

екендігіне сенімдімін. Енді керегі ҥкіметтің қолдауы. Ақшалай кҿмек берсе, 

қасыма кҿмекшілер алып келсе, осы ойынды кітаптардың мазмҧнын 

қайталатындай етіп жасауға, бағдарламалаудың барлық аспектілерін қамтуға, 

басқа да пҽндердің ойын нҧсқаларын жасауға болады. 

 

Ғылыми жетекші – ф.-м.ғ.к., проф. Филлипас А. 

 
 

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ЯЗЫКЕ ВИЗУАЛЬНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH 

 

Нуржаубаева Р.Б., Исмагулов Е.Е. 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 
 

В 21-м веке умение программировать так же необходимо человеку, как 

умение читать и писать. 

Как утверждают разработчики, Scratch помогает детям учиться думать 

творчески и критически, работать вместе — это базовые навыки для жизни в 

ХХIв. 
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Scratch — это среда визуального программирования с графическим 

интерфейсом, которая была создана медиалабораторией Массачусетского 

технологического института (the Media Laboratory at the Massachusetts Institute 

of Technology — MIT), чтобы сделать программирование простым, понятным и 

интересным именно для детей. Scratch — проект группы Lifelong Kindergarten 

MIT Media Lab. Продукт и среда открыты, бесплатны и   доступны   на 

сайте scratch.mit.edu. 

Это одна из самых популярных в мире сред визуального 

программирования, где программы собираются из блоков, как в конструкторе 

Лего. 

Scratch всегда бесплатен и доступен более чем на 70 языках[1]. 

Целью создания этого языка было позволить детям, у которых нет опыта 

программирования, изучить основные принципы императивного, 

объектноориентированного и многопоточного программирования. Этот язык 

удобно использовать как начальный язык программирования, потому что 

создавать проекты достаточно легко, а полученные навыки могут применяться 

в таких языках, как Python и Java [2]. 

Игры можно создавать на сайте https://scratch.mit.edu./ 
Созданный нами проект(игра) называется «Охотник за привидениями». 

Цель игры: за 60 секунд набрать более 20 очков. Если игрок наберет больше 20 

очков за данное время, то он выиграл. В ночном городе появляются 

привидения и охотник (стрелок) должен по ним стрелять. Если игрок выиграет, 

то на экране появиться фраза ВЫ ПОБЕДИЛИ! 
 

Рис 1.Проект «Охотник за привидениями». 

В основной области экрана слева на вкладке "Код" расположены 

строительные блоки. Они задают поведение объектов, которые вы видите в 

области справа на игровом холсте, или сцене. Добавь на сцену новый фон. 

Выбери его из библиотеки. 
 

Рис 2. Библиотека фонов. 

http://scratch.mit.edu/
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Рис3. Фоны для проекта. 
 

Персонажи в Scratch называются спрайты. Они находятся на вкладке 

Спрайты. Мы выбрали спрайт во вкадке Fantasy- Ghost (привидение) и второй 

спрайт мы нарисовали (прицел). 
 

Рис 4. Библиотека спрайтов. 
Большое пустое поле посередине – это самая важная область – редактор 

кода. Здесь вы "пишите" код, а точнее, конструируете его из блоков, которые 

перетаскиваете из левой части. Во вкладке Code находятся коды или блоки. На 

рис 6. указаны коды для спрайта Ghost. 

Строительные блоки слева разделены по секциям-разделам "Движение", 

"Внешний вид", "Звук" и так далее. Нажимая на соответствующий цветной 

кружок, вы быстро перейдете к блокам необходимой секции. 

Чтобы запустить игру, надо нажать на зеленый флажок. Чтобы остановить 

– на красный кружок. Значок с четырьмя стрелками разворачивает игру на 

большую площадь экрана [3]. 

Чтобы исправить это, нам нужна команда "когда флажок нажат" (в 

команде вместо слова "флажок" будет изображение зеленого флажка). Эта 

команда находится в желтом разделе "События". Переключимся сюда и бросим 

в редактор кода "когда флажок нажат". 

После этого добавляем блоки на сцену – "когда флажок нажат" и 

"повторять всегда", «создать клон самого себя», «ждать 3 секунды» и т.д. – 

надо соединить подобно элементам конструктора Лего. 

Последовательность блоков важна. Команда, которая расположена выше, 

будет выполняться раньше, чем команда, которая расположена ниже. Часто 

конфигурация самих блоков подсказывает, как их надо соединять. Например, 

мы никогда не сможем сделать команду "когда флажок нажат" второй, третьей 

или какой угодно, кроме как первой. У этого блока нет выемки сверху, куда 

можно было бы вставить другой блок. Программа всегда начинается с команды 

"когда флажок нажат". 

Циклы – это тоже строительные блоки и одно из важнейших понятий про- 

граммирования. Во вкладке "Управление" выбираем блок "повторить всегда". 
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Рис 5. Коды для спрайтов. 

 

Блоки программ для спрайта Прицел. 
 

Рис 6. Коды для спрайтов. 
 

Один из главных моментов, которые мы поняли на этапе создания 

проектов, – команд существует много, а уж их комбинаций – бессчетное 

количество. Поэтому программирование – это не только наука, а также 

искусство и творчество. 

 

Список использованной литературы: 

1. Официальный сайт https://scratch.mit.edu/ 
2. «Обучение программированию с использованием визуальной событийно- 

ориентированной среды scratch в курсе информатики и икт», Екатеринбург 

2019 г, «Уральский государственный педагогический университет» Институт 

математики, физики, информатики и технологий Кафедра информатики, 

информационных технологий и методики обучения информатике 

3. Методика преподавания темы "Программирование в среде Scratch" учащимся 

начальной школы // Age Pedagogy URL: http://www.agepedagog.ru/grepn- 

362.html 

 

Научный руководитель - магистр, Дуйсегалиева А.Д. 

http://www.agepedagog.ru/grepn-
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ГЕОМЕТРИЯ 

САБАҚТАРЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Олжабаева Д.М. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Соңғы уақытта Қазақстанда мҥмкіндігі шектеулі жандарға деген қоғамның 

кҿзқарасында айтарлықтай ҿзгерістер болды. Ҽрбір баланың сапалы білім алуға 

қҧқығы бар, ҽр баланың жеке білім алу қажеттіліктері мен қабілеттерін ескере 

отырып, дамуына қолайлы жағдай жасау қажет деген тҥсінік қалыптасты. 

Қатынас қалыптасуда: ҽр балаға ҿзінің ерекшеліктеріне байланысты мҥмкін 

емес позициядан емес, бар бҧзушылыққа қарамастан, мҥмкін болатын 

позициядан келу. 

Қазақстанда бҥгінде инклюзивті енгізуге байланысты бірқатар 

проблемалар бар,оларға мыналар жатады: 

 арнайы дайындалған педагогикалық кадрлардың жетіспеушілігі; 

 оқу орындарының материалдық-техникалық жабдықталуының 

жеткіліксіздігі; 

 физикалық қол жеткізу кедергісі; 

 қоғам тарапынан тҥсінбеушілік 

Бҥгінде Қазақстанда 161 мыңнан астам мҥмкіндігі шектеулі бала бар. Бҧл 

балалар ҥшін арнайы білім беру ҧйымдарының желісі қҧрылды: арнайы 

мектептер мен мектепке дейінгі ҧйымдар. Бізде 99 арнайы мектеп бар, онда 15 

мыңға жуық бала оқиды. 42 мектепке дейінгі арнайы ҧйым бар, қалған балалар 

инклюзия жағдайында жалпы білім беретін мектептерде оқиды. Жалпы, бҥгінде 

мектептердің 70 пайызында инклюзивті білім беруге жағдай жасалған [1]. 

Мемлекеттің басты мақсаттарының бірі – мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

ҥйде білім алуын қамтамасыз ету, сондай-ақ қарапайым жҽне арнайы 

мектептерде оқуға мҥмкіндігі жоқ балалардың қашықтықтан білім алуына 

жағдай жасау. Осыған байланысты ҽрбір мҧғалім бағдарлама бойынша шағын 

электронды оқулықтар жасап, артта қалған жҽне шектеулі оқушылармен жеке 

жҧмыс жасауы керек [2]. Ҽрбір оқушы ҥлгермеушілік себептерін анықтап, 

мҥмкіндігі шектеулі баланың диагностикасын жҥргізсе, оқушының оқуға деген 

қҧлшынысы артып, ҿзіндік дарыны ашылады деп ойлаймын. 

Дидактикалық ойындардың кҿмегімен мҥмкіндігі шектеулі балалардың 

ақыл-ой қабілеттерін дамыта аламыз. 

«Біркелкі пішіндерді сана». Мақсаты: Пішіндерді ажыратып, 

топтастыруға ҥйрету. Ақыл-ой дағдыларын, қол қимылдарын жаттықтыру. 

Көрнекілігі: Геометриялық фигуралар бейнеленген ҥлестірмелі суреттер. (15 

дана). Барлығы: Ҽр балаға фигураның суреті беріледі, оған сурет беріледі. 

Суреттерден бірдей фигураларды тізімдеу керек. 
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«Қандай пішін жетіспейді ». Мақсаты: Геометриялық фигураларды 

атауға ҥйрету. Қай фигура жетіспейтінін табу. Көрнекілігі: Геометриялық 

пішіндер (қораптан тыс). Барлығы: Тақтаға геометриялық фигуралар қойылады. 

Балалардан кҿздерін жҧмып, пішінін алуды сҧрайды. Балалар қандай пішін 

жетіспейтінін табады. 

«Геометриялық есептер». Торкҿздегі тоғыз нҥкте шаршы қҧрайды. Осы 

фигураға бірнеше нҥкте қосып тағы да шаршы алуға болады. Жаңа шаршы алу 

ҥшін осы фигураға ең кемінде неше нҥкте қосу керек? 

Есепте айтылған нҥктелерді торкҿзге сызайық 

 

Бірден ойымызға келетіні –жаңа шаршыны келесі тҥрде алуға болады. 

 

Бҥгінгі таңда студенттердің біліміне сҧраныс ҿте жоғары. Оқушылардың 

пҽнге деген қызығушылығын арттыру ҥшін бағдарлама бойынша сҽйкес білім 

беру жеткіліксіз. Оқушылардың ой-ҿрісін кеңейтіп, қабілетін ашып, білімін 

тиянақтауда материалдық ойындардың маңызы зор. Ҿйткені ол математика 

пҽнін оқуға деген қызығушылықты жҽне танымдық белсенділікті арттыру, 

алған білімдерін қолдана білу жҽне дағдыларын дамытудың маңыздылығын 

кҿрсетеді.Ойындық оқыту технологиясы ойын элементтерін пайдалану арқылы 

оқушының белсенділігін арттырып, нҽтижелі нҽтижеге жетуге кҿмектеседі. 

Франциядағы инклюзивті білім беру.Франциядағы арнайы білім беру 

жалпы білім беретін мектептердегі ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

санын арттыруға бағытталған. Дамуында кемістігі бар балаларды жалпы оқу 

процесіне қосу 4 нҧсқа бойынша жҥзеге асырылады. 

Біріншіден, мҧнда бала кҽдімгі мектеп бағдарламасы бойынша оқиды, 

бірақ мектепте немесе мектептен тыс уақытта оған қосымша қызметтер 

кҿрсетіледі: емдеу, тҽрбие жҧмыстары жҽне т.б. б. шарт бойынша. Екінші нҧсқа 

бойынша бала кҽдімгі мектеп бағдарламасы бойынша оқиды, қосымша кҥтім 

алады жҽне қосымша арнайы бағдарлама бойынша оқиды. 

Ҥшінші нҧсқа – баланың мектептегі уақытының кҿп бҿлігін психикалық 

дамуы тежелген балаларды қарастыратын арнайы бағдарлама бойынша арнайы 

сыныпта ҿткізуі. Тҿртінші нҧсқаға сҽйкес, бала арнайы сабаққа тек арнайы 

бағдарлама бойынша барады, оған сҽйкес ҽдетте ақыл-ойы бҧзылған балалар 

оқиды. 

Ҽр елдің тҽжірибесіне кҿз жҥгіртсек, шетелде инклюзивті білім беру 

мҽселе- 
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сі біздің елге қарағанда ҽлдеқайда дамығанын кҿреміз. Бҧл елдерде инклюзивті 

білім беру ХХ ғасырдың 70-жылдарында, ал бізде екінші мыңжылдықтың 

басында басталды. Еуропада инклюзивті білім беру кҿптеген мҽселелерді 

шешті. Бҧл елдерде мҥмкіндігі шектеулі балаларға жалпы білім беретін 

мектептерде 

қосымша кҿмек ҧсынылады [3]. 

Ҽлемдік тҽжірибені жан-жақты зерттеп, тҽжірибеге даму стратегиясына, 

экономикасына, білім беру жҥйесіне, ҽлеуметтік саясатына, ҽлеуметтік 

қажеттіліктеріне, тіпті менталитетіне сҽйкес ҿзгерістер мен толықтырулар 

енгізу қажет.Ме нің ойымша, бҥгінгі таңда инклюзивтіліктің табысты болуы 

болашақ мамандарды дайындауға байланысты. 
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Ғылыми жетекші – PhD доктор, аға оқытушы Омарова Б.Ж. 

 
 

ПОРТФОЛИОНЫҢ МҤМКІНДІКТЕРІ МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Онбаев Н. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Соңғы 20 жылдықта шет елдік білім ордаларының тҽжірибесінде жаңа 

тиімді қҧрал – оқу портфолиосы ҽзірленді. 

Портфолио – қарапайым тілде адамның кҽсіби біліктілігі мен алған 

жетістіктері жайлы қҧжаттардың жиынтығы. Портфолионың танымал жҽне кең 

тараған салалары – іскерлік жҽне шығармашылық кҽсіп тҥрлері. Педагогикалық 

бағытта портфолио оқытушы мен оқушының белгілі бір уақыттар 

араласындағы еңбегін, оқу-білімдегі жеңіс пен жетістіктер кҿрсететін 

жҧмысының жинағы болып саналады. 

Портфолионың маңыздылығы оқушы немесе студенттің білім алу 

кезеңінде жетістікке жетуге деген ынтасын аттыру, ҽртҥрлі жобалар жасау 

арқылы жауапкершілікті сезіну, болашақта мансаптық ҿмірде ҧнаған маман 

иесі болу жолында жетістіктер жиынтығының маңыздылығын ҧқтыру. 

Портфолио, жалпылама, зерттеулер мен жобаларды, ҥлгі мен кҿркем 

туынды-жҧмыстарды, білімдері туралы сертификаттарды, марапаттарын, 

анализдерді, тҥйіндемелерді қамтиды. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988
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Портфолионың тҥрлері кҿп. Оларға оқушы портфолиосы, студент 

портфолиосы, мҧғалім портфолиосы, белгілі бір бағыттағы маман 

портфолиосы, т. б. жатқызамыз. 

Мектеп оқушылары ҥшін шынайы бағалау ретінде портфолио маңызды 

болып табылады, ҿйткені негізгі критерийлер алдын ала белгіленеді, 

оқушылармен талқылап, бағалау жасаудың ашықтығын қамтамасыз етеді жҽне 

оған оқу ҽрекетінің нҽтижелерін жоспарлау ҥшін мҥмкіндік береді. Оқушы ҿз 

бетімен немесе оқытушымен байланыса, қандай жҧмыстарды, қҧжаттарды, 

сертификаттарды жҽне басқа да жетістіктерін дҽлелдеуді таңдауға мҥмкіндік 

болады. Оқушы ҥшін портфолио жетістіктерді тиімді бақылауға, жоспарлауға 

жҽне бағалауға мҥмкіндік беретін жҧмыс істейтін қҧралға айналады. Мҧғалім 

ҥшін жҽне жалпы мектеп ҥшін портфолио бірдей маңызды диагностикалық 

қҧрал болып табылады. Оқу ҥдерісін жҽне оның нҽтижелерін қадағалау жҽне 

бағалау тҧрғысынан портфолио келесі маңызды міндеттерді шешуге мҥмкіндік 

береді: 

 ҧзақ оқу кезеңінде студенттің жеке ҥлгерімін қадағалау; 

 оның оқудағы жетістіктерін бағалау жҽне дҽстҥрлі бағалау 

тҥрлерінің нҽтижелерін толықтыру; 

Оқушының тек мектепте ғана емес, кең білім беру кеңістігінде: қосымша 

жҽне жоғары оқу орнына дейінгі білім беру жҥйесінде, олимпиадалар мен 

жарыстарда, оқу, ҿндірістік жҽне қоғамдық тҽжірибелер барысында алған 

жетістіктерін ескеру. 

Студент портфолиосы – бҧл студенттің визит карточкасы, яғни студенттің 

мҽліметтері, қҧжаттары, жасаған жҧмысы мен атқарған қызметтері туралы 

ақпараттардың жиынтығы. Ал портфолионың электронды нҧсқасының болуы 

жҽне оны бірыңғай порталға орналастыру арқылы мансаптық ҿміріне 

артықшылық ҽкеледі. 

Студент портфолиосының мақсаты - ЖОО оқу кезінде жҽне кейінгі 

мансаптық ҿмірін бастауда мамандық бойынша жҧмыс іздеу немесе жҧмыс 

берушінің талаптарына сай маман іздеу жҧмыстарын орталықтандыру жҽне 

цифровизациялау арқылы байланыс жасауды ыңғайластыру. 

Студент білім алу кезінде оқу портфолиосының материалдарын жинақтап, 

ҿзінің жеке-кҽсіби жҽне тҧлғалық даму кезеңдерін бақылайды, жиған 

ақпараттың тҽжірибеде қолданылуын қарайды. Нҽтижесінде ол келесі ҽдеттер 

мен дағдыларын дамытады: 

 жалпы білім беруді жҥйелеу, талдау, жалпылау жҽне т.б.; 

 мақсат қою жҽне тҧжырымдау, кҽсіби міндеттін анықтау, 

ҽртҥрлі жағдайларға икемді болу; 

 болжамдық қасиеті, қызмет ҽдістерін таңдап, даму жоспарын 

қҧру; 

 ҧйымдастырушылық қасиеті, жҧмысқа тҧру ҥшін керек 

ақпараттарды таба алу, ақпаратпен жҧмыс жҽне оның шығу кҿздерімен 

жҧмыс жасаудың ҽртҥрлі ҽдістерін қолдану жҽне т.б.; 
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 коммуникативті қасиеті - қарым-қатынаста ҿз ойын адекватты 

жеткізе білуі, сендіру жҽне шабыттандыру; 

 рефлексиялық қасиеті - ҿзін-ҿзі конструктивті бағалауды 
ҥйрену, ҿзін-ҿзі кҽсіби-мансаптық жетілдіру. 
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ СТАТИСТИКАНЫ ЖАЛПЫ МЕКТЕПТЕ 

ОҚЫТУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Оспанов Е.Е. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Статистиканы оқытудың дҽстҥрлі ҽдістері статистика мен олардың нақты 

ҽлемде қолданылуы арасындағы нақты байланысты қамтамасыз ете алмайтыны 

ҥшін жиі сынға ҧшырайды. Студенттерге статистиканы оқытудың дҽстҥрлі 

ҽдістемелері тиімсіз екендігі кеңінен айтылады. Қажетті мақсаттар жиі 

орындалмайды жҽне шынайы жетістіктер шектеледі. 

Ҽсіресе маман емес адамдар ҥшін тиімді статистикалық білім нақты 

ҽлемде статистиканы пайдалануға ҧмтылуы керек. Осы мақсатта нақты 

жағдайларда статистиканың ҿзектілігін айқын сезіну қажет. Бҧл жағдайлардың 

кейбірі студенттің оқу саласына тҽн қолданбалардан тҧрады, бірақ басқалары 

жалпы қызығушылық тудыратын жағдайларды немесе кҥнделікті ҿмірдегі 

тҽжірибелерді қамтуы мҥмкін. Қалай болғанда да, статистика кҿмектесетін 

сҧрақтардың тҥрлерін тҥсіну ҥшін нақты ҽлеммен байланыс қажет. Бҧл ҿз 

кезегінде деректердің маңыздылығын, деректер кҿздері мен ҿлшемдеріне 

қатысты мҽселелерді, ҿзгергіштік тҧжырымдамасын жҽне деректерді жинауға 

тҽн қателерді алға тартады. Бҧлармен жҧмыс істеуге арналған техникалық 

қҧралдар студентті осы қҧралдардың қажеттілігі анықталған кезде ғана 

қызықтырады. Статистиканы нақты ҽлемде пайдаланудың жалпы қабілеті ҥш 

нақты қҧзыретті талап етеді: а) статистика мен нақты жағдайды байланыстыра 

білу, ҽ) негізгі статистикалық тҥсініктерді білу жҽне б) статистикалық 

зерттеудің қҧрамдас бҿліктерін синтездеу жҽне нҽтижелерді нақты тҥрде 

жеткізу мҥмкіндігі [1]. Біріншіден, статистика кездейсоқтық, таңдамалы 

статистиканың таралулары жҽне статистикалық қорытындылардың 

ықтималдық сипаты сияқты абстрактілі жҽне кҥрделі сипаттағы маңызды 

ҧғымдарды қамтиды. Кездейсоқтық - бҧл адамдардың кҿпшілігі ҥшін ыңғайсыз 

тҥсінік, ҿйткені адамның интуициясы кездейсоқ деп ҧсына алатын нҽрсе 

кездейсоқ болмауы мҥмкін. Таңдаудың ҥлестірімдері дерексіз болып табылады, 

себебі берілген ҥлгі тҧтас ҥлестірім емес, іріктеме статистикасы ҥшін жалғыз 
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есептелген мҽн береді. Статистикалық қорытынды мен гипотеза ақиқаты 

арасындағы айырмашылық қиын, ҿйткені гипотеза статистикада ешқашан 

шынымен дҽлелденбейді. Бірдей деректерді пайдалана отырып, гипотезаны 

жоққа шығармау фактісі, сондай-ақ қарама-қарсы гипотезаны шатастыруға 

қосады. Екіншіден, статистика проблемаларды тҧжырымдауды, 

айнымалыларды анықтауды жҽне оқытуға ҿте қиын модель қҧруды қамтитын 

аналитикалық дағдыларды қажет етеді. Бҧл дағдыларды ҥйретудің ең тиімді 

қҧралы оларды тҽжірибеде қолдану болып табылады, бірақ уақыт шектеулері 

кезінде оған қол жеткізу қиын. Ҥшіншіден, статистиканың техникалық 

қҧралдарын ҥйрену кейбір қарапайым математикалық дағдыларды қажет етеді, 

бірақ жаратылыстану жҽне инженерлік бағыттағы студенттерді қоспағанда, 

маман емес адамдардың кҿпшілігінде математикада кҥшті білім жоқ. 

Ақырында, статистиканы тиімді пайдалану ҽртҥрлі қҧрамдас бҿліктер мен 

талдауларды біртҧтас тҧтастыққа синтездеп, нҽтижелерді меморандумдар 

немесе есептер арқылы анық жеткізуді талап етеді. Кҿптеген студенттерге бҧл 

дағдылар жетіспейді деп айтуға болады. 

Оқытудың интерактивті бағдарламалық қҧралы. Компьютерлік 

бағдарламалық жасақтаманы пайдалану бҥгінгі кҥні кең таралғанымен, типтік 

статистикалық бағдарламалық қамтамасыз ету оқытуға емес, есептеуге 

арналған. Біз болжаған бағдарламалық қамтамасыз ету тҥрі негізгі техникалық 

дағдыларды ҽр студенттің ҿз қарқынымен жҽне айтарлықтай сыныптан тыс 

уақытта меңгеруге болатын неғҧрлым толық оқыту қҧралы болар еді. 

Бағдарламалық жасақтаманың мҥмкіндіктері студентке техникалық материалды 

меңгеруге, есептеу дағдыларын ҥйренуге, деректерді талдауды жҥргізуге жҽне 

белгілі бір тақырыптар бойынша сынақтардан ҿтуге кҿмектесуді қамтиды. 

Мҧндай бағдарламалық қамтамасыз ету қазіргі уақытта қолжетімсіз, дегенмен 

электронды оқулықтар кең таралған. Бҧл технологияны оқу бағдарламасына 

енгізу оқу ҿнімділігін арттыруға жҽне қазіргі уақытта техникалық мҽліметтерге 

жҧмсалатын сыныптағы уақыттың маңызды бҿлігін босатуға мҥмкіндік береді. 

Бағдарламалық қҧралда 1) нақты тақырыптарды ҥйренуге, 2) сынақтарды 

басқаруға жҽне 3) деректерді талдауға арналған ҥш негізгі модуль болады [2]. 

Тҧрақты графикалық интерфейс арқылы пайдаланудың қарапайымдылығы 

басты талап болар еді. Пайдаланушы кеңейтілген шарлаусыз немесе екіншісін 

ашу ҥшін бір модульді жабудың қажеті жоқ кез келген нҥктеде модульдер 

арасында ауыса алады. Ҽрбір модульде сҽйкес тақырыптарға жҽне басқа 

модульдерге гипермҽтіндік сілтемелермен контекстке тҽуелді анықтама 

болады. Бҧл бағдарламалық қамтамасыз ету мультимедиялық қоңыраулар мен 

ысқырықтармен безендірілген оқулықтың электронды тҥрде сақталған нҧсқасы 

емес екенін атап ҿткен жҿн. Бағдарламалық қамтамасыз етудің бҧл тҥрі 

кҿптеген техникалық пҽндер ҥшін нарықта қазірдің ҿзінде бар, соның ішінде 

негізгі математика, алгебра, есептеулер, физика, химия, бухгалтерлік есеп жҽне 

тіпті статистика. Бҧл мультимедиялық оқулықтарда ақпарат азды-кҿпті 

бекітілген реттілікпен беріледі жҽне студент компьютер экранында қандай 

ақпаратты болса да қабылдау арқылы ҥйренуі керек. Бағдарламалық 
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жасақтаманың бҧл тҥріндегі ҽдеттегі сынақ ҽрбір жауабы дҧрыс немесе бҧрыс 

болып табылатын сҧрақтардан тҧрады, ал қате жауап тек «Қате. Қайтадан 

кҿріңіз. ‖ Біз ойластырған интерактивті бағдарламалық қҧралда оқиғалар 

тізбегін студент басқаратын болады . Мысалы, студент тақырып бойынша 

қандай материалды оқу керектігін, қанша уақыт оқу керектігін немесе қанша 

мысалды зерттеу керектігін шеше алады. Кез келген уақытта бір модульден 

екіншісіне ҿтуге болатын еді . Бҧл бағдарламалық қҧралдағы тест ҽрбір 

жауапты дҧрыс немесе бҧрыс деп жіктеп қана қоймайды, сонымен қатар ол 

«Неге?» жҽне «Маған кҿрсет» сияқты опцияларды ҧсынады, оны студент 

белсендіруі мҥмкін. 

Жоғарыда сипатталған интерактивті бағдарламалық қамтамасыз ету 

пайдалы оқыту қҧралы болады деген сеніміміз когнитивтік ғылымдағы екі 

негізгі тҧжырымға негізделген. Біріншіден, адамдар кҥрделі дағдыларды 

меңгеру жолымен ерекшеленеді; бір адамға ҧнайтын нҽрсе екінші адамға 

жарамсыз болуы мҥмкін. Мысалы, бір оқушыға тапсырманы орындау бойынша 

жалпы нҧсқаулар беру арқылы жақсырақ білім алуы мҥмкін, ал мысалдар 

арқылы оқу басқа оқушы ҥшін қолайлырақ болуы мҥмкін. Табиғаты бойынша 

аудиториялық лекцияларды ҽр студенттің қажеттіліктеріне қарай жекелеу 

мҥмкін емес, ал дҽстҥрлі оқулықтар оқытудың одан да статикалық кҿздері 

болып табылады. Жақсы жобаланған бағдарламалық қамтамасыз ету бҧл 

шектеулерді айтарлықтай жоя алады. Екіншіден, кҥрделі тапсырмалар, ҽдетте , 

қарапайым тапсырмаларға қарағанда кҿбірек ҥйренуді қажет етеді. Оқыту 

арқылы қалыптасатын тҥсіну деңгейі тҿменгі жағындағы «мағыналы болудан», 

ортасында когнитивтік тҥсінуге жҽне екінші жағында «толық эмпатияға» дейін 

шкала бойынша тҿмендейді. Кҥрделі тапсырмаларды когнитивтік тҥсінуге 

қарай жылжу процесі жоғарырақ жҽне ҧзағырақ зейін деңгейін жҽне 

мысалдармен еске тҥсірудің кҿбірек даналарын талап етеді. Кҿптеген маман 

емес студенттер ҥшін статистикадағы техникалық материалдар абстрактілі 

жҽне кҥрделі болуы мҥмкін. Бҧл материалды меңгеру кезінде студенттерге 

тҥсініктемелер мен мысалдар қажет болуы мҥмкін. Олар сондай-ақ тҽжірибелік 

есептер арқылы ҥйренгендерін қолдануы керек жҽне қателескен кезде дереу 

тҥзетулер мен тҥсініктемелер беру керек. Дҽстҥрлі лекция мен оқулық ҥйлесімі 

бҧл процеске қолайлы емес, ҿйткені уақыт шектеулі, ал нҧсқаушы немесе 

оқулық беретін ақпарат ҽрқашан ҽр студентке сол уақытта қажет бола бермейді. 

Мысалы, бір оқушының сҧрағына жауап беретін нҧсқаушы кҿптеген басқа 

студенттердің уақытын босқа ҿткізіп жіберуі мҥмкін. Жақсы жобаланған 

интерактивті бағдарламалық қамтамасыз ету ақпаратқа дер кезінде қол 

жеткізуді қамтамасыз етеді, осылайша студенттерге ҿнімдірек білім алуға 

мҥмкіндік береді. Бҧл сонымен қатар оқу ҽрекетін икемді жоспарлауға 

мҥмкіндік береді. 

3. Қорытынды 

Оқытудың бағдарламалық жасақтамасын жобалау, ҽзірлеу жҽне тестілеу 

мҧғалімдердің, студенттердің, баспагерлер мен бағдарламалық жасақтама 

ҽзірлеушілерінің ынтымақтастығын талап ететін маңызды  іс. Бҧрын оқулық 
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шығару мен бағдарламалық қамтамасыз етуді ҽзірлеу бҿлек, дербес қызмет 

болатын. Олардың арасындағы алшақтық ҽлі де айтарлықтай қысқармаса да, 

бҧл қажеттілік ҿзекті бола тҥсуде. Оқулық шығарушылары мен бағдарламалық 

жасақтама ҽзірлеушілері тығыз жҧмыс істей алатын болса, интерактивті 

бағдарламалық қҧралды оқытудың жақсы қҧралдары қолжетімді болады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Bentley, D.L.(1992), ―Investigational Statistics: A Data Driven Course,‖ in 

Proceedings of the Section on Statistical Education, American Statistical 
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2.  Chatterjee, S., and Hawkes, J.S. (1995), ―Statistics and Intuition for the 

Classroom,‖Teaching Statistics, forthcoming. 
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЕСЕПТЕРІН 

ШЕШУДЕ MATHWAY БАҒДАРЛАМАСЫН 

ҚОЛДАНУ 

 

Ӛмірзақ Г., Ерқҧлова Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік 

университеті 
 

Mathway - математикалық есептерді 

шешуге арналған бағдарлама. Бағдарламада 5 

миллиардтан аса есептің шешімі бар. Қарапайым 

мектеп мысалдарымен жҧмыс істей алады жҽне 

жоғары математика есептеулерін орындай алады. 

Ҽлемдегі математикалық есептерді шешудегі 

топ- 7 тізіміне кіретін бҧл бағдарлама, 

ҥйрететіндерге ҿте қолайлы. 

 

 

 

 

 
 

алгебра, тригонометрияны 

Бағдарлама қарапайым мҽзірі бар жағымды интерфейспен жабдықталған. 

Бағдарламалық жасақтама дизайны классикалық мессенджерге ҧқсайды. 

Онлайн чаттың кҿмегімен шығарылу керек есепті енгізеді, робот оны шешіп, 

жауап жібереді. 

Mathway бағдарламасына сілтеме немесе ҧялы телефонмен ―Mathway‖ 

қосымшасы арқылы кіруге болады. Бастапқы беттегі жоғарғы сол жақ мҽзірден 

бҿлімді таңдауға болады (1-сурет): 

 Қарапайым математика 

 Алгебра негіздері 
 Алгебра 
 Тригонометрия 
 Мат негіздері. талдау 
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 Математикалық талдау 

 Статистика 
 Соңғы математика 

 Сызықтық алгебра 

 Химия 

 График тҧрғызу 

1-сурет 

Mathway- де жҧмыс істеу ҿте қарапайым екі қадамнан тҧрады: 

1. Математикалық есепті енгізіңіз (немесе оны жай камерамен сканерлеңіз). 

2. Қадамдық жауапты бірден алыңыз. 

Мҽзірден таңдалған ҽрбір бҿлім ҥшін сҽйкес операциялар қосылып 

отырады. Мысалы, математика негіздері бҿлімінде қосымша фигуралар, 

тригонометрия бҿлімінде функциялар, математикалық талдау бҿлігінде шек, 

интеграл сияқты қосымша функциялар пайда болады (2- сурет). 

   

а) ҽ) б) 

2-сурет 

Есепті енгізгеннен кейін сізге қажетті амалды немесе тҥрлендірулерді 

таңдап керек. Бір есепке бірнеше амал қолдану ҥшін, есепті қайталап кҿшірудің 

қажеті жоқ. Тек қана есептің ҥстінен қайта басып, келесі амалды таңдасаңыз 

болды (3-сурет). 

  

а) ҽ) 

3-сурет 
Жоғарыдағы айтылғандарды ескере отырып, Mathway бағдарламасының 

артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталайық: 

Mathway бағдарламасының артықшылықтары: 

 Жағымды интерфейс 
 Онлайн чат 

 Сурет арқылы қолдану 

 Ҽртҥрлі қиындықтағы есептерді шешеді 

 Ҽртҥрлі бағыт бойынша ҥлкен таңдау 
 График, сҧлбаларды анық кҿру 
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Mathway бағдарламасының кемшіліктері: 

 Орыс тіліндегі аудармаларда сҽтсіздіктер бар. 

 Жарнаманың болуы. 

 Нҽтижені есептеу кезінде баяу болуы 

 Ғаламторсыз жҧмыс жасамайды. 
Бағдарламаның тегін нҧсқасы сізге тек жауаптарды кҿрсетеді. Егер сіз 

шешімді кҿргіңіз келсе, бағдарламаның тегін сынақ нҧсқасына тіркелуіңіз 

керек. 

Mathway бағдарламасын практикада қолданған ҿте тиімді. Болашақта ҿз 

мамандығым бойынша есептер шешуде осы бағдарламаны қолданамын. 

Ҽсіресе, математикалық анализ есептерін шешкенде қолайлы екенін атап ҿткім 

келеді. Осыған сҽйкес бір есепті талдау кҿрейік: 

Шекке байланысты кез-кезген бір есепті алып енгізейік (4-сурет): 

 

4- сурет 
Енді, ҿзімізге керек операцияны таңдаймыз(5-сурет): 

 

5- сурет 

Бізде бағдарламаның тегін нҧсқасы болғандықтан, тек есептің жауабын 

осы тҥрде шығарып береді (6-сурет): 

 

6- сурет 
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Бағдарламаны кез-келген жастағы оқушылар мен студенттер оңай 

пайдалана алады. Ақылы нҧсқасын сатып алу арқылы есептің қадам-қадам 

бойынша жауабын ала аласыз. 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
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Алматы,2013.-448 б. 

2. Капустин Е. И. О компьютерном сопровождении преподавания математика.- 

2008.-N 2. – C. 5–8 

3. https://www.mathway.com/ru/Calculus 
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ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА CLIL ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Пәни А.Ш. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Елбасымыз Н.Назарбаев 2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Халқымыздың ҿркениетті елге айналуы ҥшін қазақ, орыс жҽне 

ағылшын тілдерін еркін меңгеруі Қазақстанның болашағынан зор ҥміт кҥттіреді 

» деп ҥштілділіктің маңызын атап ҿткен болатын. Бҥгінгі таңда елімізде ҥш 

тілді оқытудың маңызы арта тҥсумен қатар, оның бағыттары да кеңеюде. 

Жалпы ҥш тілді оқытудағы басты міндет –білім алушының тілдік қарым- 

қатынас жасай алу қабілетін, тілді қолдана білу біліктілігін жетілдіру. 

Қазіргі уақытта еуропалық білім беру мекемелерінде «интеграцияланған 

пҽндік-тілдік тҽсіл» деп аталатын оқыту ҽдісі кеңінен қолданылуда, оның пайда 

болуы жаһандану процестерімен жҽне дҥниежҥзіндегі шет тілінде білім беруді 

дамытудың объективті шарттарымен байланысты. 

Осыған байланысты шет тілдерінде оқытуды ҧйымдастыру арқылы жаңа 

білім беру технологиялары ҿз елімізде де пайда болды. Сондай 

технологиялардың бірі CLIL (Content and Language Integrating) болып 

табылады. 

Бҧл білім беру тҽсілі CLIL қос тілді оқыту технологиясы – кіріктірілген 

пҽндік-тілді оқытудың негізін қҧрайды. CLIL терминін алғаш рет Д.Марш 

қолданған. Д.Марштың пікірінше, оқу пҽнінің мазмҧнын оқыту мен бір мезетте 

шетел тілін ҥйрету барысында кіріктірілген пҽндік-тілді оқыту (CLIL) 

процесінің нҽтижелі болатынын алға тартады. 

CLIL – бҧл ҧғымды кейде «қолшатыр концепция» деп те атайды, оның 

ішінде кең мағынада мынадай аспектілері бар: халықаралық жобалар, шетелде 

оқу, модульдік білім беру жҥйесі, екі тілде білім беру жҽне т.б. 

CLIL оқу қҧралы 4 C деп аталатын келесі қҧрамдас бҿліктерді қамтиды: 
1. МАЗМҦНЫ Негізгі пҽн бойынша білім мен дағдыны қалыптастыру. 

http://www.mathway.com/ru/Calculus
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2. БАЙЛАНЫС Ағылшын тілін пайдалана отырып ҥйрену. 

3. ТАНУ Ой-ҿрісті арттырумен қатар танымдық қасиеттерді дамыту. 

4. МҼДЕНИЕТ Ҿзін жалпы қоғамның бір бҿлігі ретінде таныту. 
Ағылшын тілін еліміздегі жаратылыстану бағытындағы пҽндермен 

кіріктіріп оқыту білім алушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыруға, 

олардың ғылыми тілдік дағдыларын дамытуға, физикалық шамалар мен 

терминдерді тек ана тілінде ғана емес, сонымен қатар ағылшын тілінде 

қолдануға мҥмкіндік береді. Қазіргі білім беру жҥйесінде жаратылыстану- 

математика, оның ішінде физика пҽндерін ағылшын тілі арқылы кіріктіріп 

оқытудың қағидалары мен ҽдістері кеңінен талқыланып жатқаны белгілі. 

Осыған орай жаратылыстану пҽндерінің ішінде физика пҽнін ағылшын 

тілінде оқытудың маңыздылығын айта кетер болсақ, ең алдымен білім 

алушылардың ҿз бетімен ізденуге, шығармашылық қабілеттерін шыңдауға, 

ҿмірде болып жатқан ҽрбір физикалық қҧбылыстарды ағылшын тілінде жеткізе 

білуге дағдылануға ҥлкен мҥмкіндік туғызады. 

CLIL ҽдісін қолдану барысында тапсырмалар: мақсатқа бағытталған, білім 

алушылардың тіл деңгейлеріне сай, орындауға қызықты, ынталандыратын, бір- 

бірімен логикалық тҥрде байланысқан болуы қажет. 

CLIL ҽдісі бойынша ағылшын тілі арқылы физика сабақтарында 

тҿмендегідей тапсырмалар жҥйесін қолдануға болады: 

1. Берілен сҿздер мен сҿйлемдерді аудармасы бойынша сҽйкестендіріңіз. 
2. Берілген анықтаманы толықтырыңыз. 
3. Берілген сҿйлемдердің ақиқат немесе жалған екенің анықтаңыз. (True 

or False) 

4. Ағылшын тілінде берілген физикалық шамалардың атауларына қарай 

формуласын жазыңыз. 

Сонымен қатар: 
1. Білім алушыларды ҽр тҥрлі терминдерді жатқа айтуға дағдыландыру 

жҽне олардың арасында диктанттар жҥргізу, 

2. Диалогтық немесе монологтық тҥрде ҿзара тілдесуді дамыту бойынша 

жаттығулар орындау сияқты ҽдістерді пайдалануға болады. 

CLIL артықшылықтары: 
Пҽндік-тілді кіріктіріп оқыту принципін қолдану идеясы шет тілін меңгеру 

деңгейіне қойылатын талаптардың жоғарылауы нҽтижесінде оны оқуға 

бҿлінген шектеулі уақыт нҽтижесінде пайда болды. Барлық елдерде дерлік 

мҧғалімдер бҧл мҽселеге тап болады. 

Бҧл тҽсіл бір уақытта екі пҽн бойынша оқытуға мҥмкіндік береді, дегенмен 

тілге немесе тілдік емес пҽнге назар аударуға болады. Сондай-ақ ҽртҥрлі 

тақырыптармен жҧмыс істеу нақты терминдерді, белгілі бір тілдік 

конструкцияларды меңгеруге мҥмкіндік беретінін, бҧл оқушы немесе 

студенттің сҿздік қорын пҽндік терминологиямен толықтыруға кҿмектесетінін 

жҽне оны одан ҽрі меңгеруге жҽне алған білімдері мен дағдыларын қолдануға 

дайындайтынын атап ҿткен жҿн. 
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CLIL технологиясын қолдану тіл ҥйренуді мақсатты етуге мҥмкіндік 

береді, ҿйткені тіл нақты коммуникативті міндеттерді шешу ҥшін 

қолданылады. Сонымен қатар, жастардың оқытылатын тілдің мҽдениетін жақсы 

меңгеріп, тҥсінуіне мҥмкіндік бар, бҧл олардың ҽлеуметтік-мҽдени 

қҧзыреттілігін қалыптастыруға ҽкеледі. 

Дегенмен, бҧл ҽдістемені оқу процесіне енгізу кезінде кейбір мҽселелер 

туындауы мҥмкін. Осы мҽселелердің бірі шет тілі мҧғалімдерінің белгілі бір 

пҽн бойынша жеткілікті білімінің жоқтығы болып табылады, ҿйткені олардың 

лингвистикалық немесе педагогикалық біліміне байланысты арнайы кҽсіби 

сҿздік қоры жоқ. Тағы бір мҽселе, пҽн мҧғалімі тілді мҥлдем білмейді, немесе 

оны жеткіліксіз деңгейде біледі. 

Сондай-ақ, «Шетел тілі» пҽні бойынша практикалық сабақтарға бҿлінген 

академиялық сағаттар санының жеткіліксіздігін атап ҿткен жҿн. CLIL 

технологиясын енгізудегі кейбір қиындықтарға қарамастан, бҧл оқу 

міндеттерінің айтарлықтай кеңейген спектрін шешуге мҥмкіндік береді. Шет 

тілін жҽне тілдік емес пҽнді оқу бір мезгілде білім беру мақсаттарына жетудің 

қосымша қҧралы болып табылады жҽне шет тілін де, тілдік емес пҽнді де 

ҥйрену ҥшін жағымды аспектілерге ие. 

Қорытындылай келе, CLIL-ді қолданудағы жоғарыда аталған 

қиындықтарға қарамастан, бҧл ҽдістеме қазақстандық жоғары жҽне орта 

мектептердегі балаларға шет тілдерін оқытудың ерекше тҽсілі болып табылады, 

бҧл бізге оқу процесінің кҿптеген мҽселелерін шешуге мҥмкіндік беретініне 

сенеміз. 
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ИНТЕГРАЛДЫҢ КЕЙБІР СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ҚОЛДАНЫЛУЛАРЫ 

 

Сактапбергенова Г.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Бір айнымалылы функциялардың дифференциалдық жҽне интегралдық 

есептеулерінің ҽр тҥрлі физикалық, техникалық, экономикалық т.б. мҽселелерді 

шешу ҥшін кеңінен қолданылатындағы белгілі. Сонымен қатар, 

дифференциалданатын функциялар қасиеттерін алгебралық жҽне геометриялық 

есептерді шешу ҥшін қолдану аясының кеңдігі де мҽлім. 

Мақалада функция интегралының жҽне интегралданатын функция 

қасиеттерінің кҿмегімен ҽр тҥрлі стандартты емес есептер шығару, атап 

айтқанда, ҿрнектерді ықшамдау, теңбе-теңдіктерді дҽлеледеу, теңсіздіктер 

дҽлелдеу, қосындылар есептеу, тҧжырымдар дҽлелдеу, геометриялық мазмҧнды 

есептер шығару тҽсілдері мен ҥлгілері қарастырылған. 

1) 𝐹(𝑥) ≡ sin 3𝑥 ∙ cos3 𝑥 + cos 3𝑥 ∙ sin3 𝑥 ҿрнегін ықшамдау керек. 
Шешуі. F’(x) туындысын табайық: 

𝐹′ (𝑥) = 3 cos 3𝑥 cos3 𝑥 − 3 sin 3𝑥 cos2 𝑥 sin 𝑥 − 3 sin 3𝑥 sin3 𝑥 + 
+3 cos 3𝑥 sin2 𝑥 cos 𝑥 = 3 ( cos 3𝑥 cos 𝑥 − sin 3𝑥 sin 𝑥) cos2 𝑥 + 3(cos 3𝑥 cos 𝑥 − 
−sin 3𝑥 sin 𝑥) sin2 𝑥 = 3(cos 3𝑥 cos 𝑥 − sin 3𝑥 sin 𝑥) = 3 cos 4𝑥 , 

Бҧдан шығатыны: F(x) функциясы- 3 cos 4𝑥 функциясының алғашқы 

функцияларының бірі. Демек, ол ∫ 3 cos 4𝑥 𝑑𝑥 функциялары жиынына тиісті, 

яғни 3 sin 4𝑥 + 𝐶 функцияларының арасында. 𝐶 тҧрақтысын ҽрбір 𝑥 ҥшін 
4 

3 sin 4𝑥 + 𝐶 = sin 3𝑥 cos3 𝑥 + cos 3𝑥 sin3 𝑥 теңдігі орындалатындай етіп 
4 

анықтаймыз: 𝑥 = 0 болса, 3 ∙ 0 + 𝐶 = 0 ∙ 1 + 1 ∙ 0, яғни 𝐶 = 0. Сонымен: 
4 

 
 2) 4 

sin 3𝑥 cos3 
1 1 

 
  

𝑥 + cos 3𝑥 sin3 
3 

 
 

𝑥 = 
3 

sin 4𝑥 
4 

sin 𝑥 = cos 4𝑥 − 
8 

cos 2𝑥 + 
2 8 теңбе-теңдігін дҽлелдеу керек. 

Шешуі. 𝑓(𝑥) = sin4 𝑥 деп алып, анықталмаған интеграл табамыз: 

∫ 𝑓 (𝑥) 𝑑𝑥 = ∫ sin4 𝑥 𝑑𝑥 = ∫ (sin4 𝑥)2 𝑑𝑥 = ∫ (
1−cos 2𝑥

) 
2 

𝑑𝑥 = 1 ∫ 𝑑𝑥 − 
1 

∙ 
4 4 

2 ∫ cos 2𝑥 𝑑𝑥 + 
1 

∫ cos2 𝑥 𝑑𝑥 = 
1 

𝑥 − 
1 

∙ 
1 

∙ sin 2𝑥 + 
1 

∙ 
1

 ∫(cos 4𝑥 + 1) 𝑑𝑥 = 
4 

1 1 1    1 
4 2    2 4    2 

1 1 1 3 
𝑥 − 

4 
sin 2𝑥 + 

4 8 
∙ ∙ sin 4𝑥 + 

4 
𝑥 + 𝐶 = 

8 
sin 4𝑥 − 

32 
sin 2𝑥 + 

4 
𝑥 + С . 

8 

Демек, (∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥)′ = (
 1 

sin 4𝑥 − 
1 

sin 2𝑥 + 
3 

𝑥) = 
1 

cos 4𝑥 − 
1 

cos 2𝑥 + 
3 

. 
32 4 8 8 2 8 

2) Дҽлелдеу керек: 𝑡𝑔𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 ≥ 2𝑥 , 0 ≤ 𝑥 < 
𝜋 

;
 

2 

Шешуі. 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑔𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 , 𝑔(𝑥) = 2𝑥 функцияларын қарастырсақ: 

𝑓′(𝑥) = 
1

 
cos2 𝑥 

+ 𝑐𝑜𝑠𝑥, 𝑔′(𝑥) = 2 

∀𝑥 ∶   0 ≤ 𝑥 < 
𝜋
 
2 
ҥшін 1 

cos2 𝑥 
+ 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≥ 

1
 

cos2 𝑥 
+ cos2 𝑥 ≥ 2 болғандықтан 

2 
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𝑛 

𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 𝐶 

1 
 

 

cos2 𝑥 
+ 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≥ 2. Соңғы теңсіздікті [0, 𝑥] аралығы (0 ≤ 𝑥 < 

𝜋
) бойынша 

2 

интегралдап, интегралдың қасиетін ескерсек: 
𝑥 1 𝑥 

∫ (
cos2 𝑡 

+ 𝑐𝑜𝑠𝑡) 𝑑𝑡 ≥ ∫ 2𝑑𝑡 = 2𝑥 , 
0 0 

Яғни 𝑡𝑔𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 ≥ 2𝑥 , 0 ≤ 𝑥 < 
𝜋 

. Теңсіздік дҽлелденді. 
2 

4) Дҽлелдеу керек: егер 𝑓(𝑥) функцисы жҽне оның 𝑓′(𝑥) туындысы [𝑎, 𝑏] 
кесіндісінде ҥзіліссіз болса, онда lim 

𝑏 
𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥𝑑𝑥 = 0. 

𝑛→∞ 
∫𝑎 

Шешуі. Бҿліктеп интегралдау формуласын ескерсек: 
∫

𝑏 
𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥𝑑𝑥 = 

1 
∫

𝑏 
𝑓(𝑥)𝑑(𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥) = 

1 
(𝑓(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥) |𝑏 − ∫

𝑏 
𝑓′(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥𝑑𝑥) = 

𝑎 𝑛   𝑎 𝑛 𝑎 𝑎 

= 
1 

(𝑓(𝑏)𝑠𝑖𝑛𝑏𝑛 − 𝑓(𝑎)𝑠𝑖𝑛𝑎𝑛 − ∫
𝑏 

𝑓′(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥𝑑𝑥) 
𝑛 𝑎 

𝑓(𝑥) жҽне 𝑓′(𝑥) кесіндісінде ҥзіліссіз болғандықтан, ∃ 𝑀, 𝑀′: max |𝑓(𝑥)| = 𝑀 , 
𝑎≤𝑥≤𝑏 

max |𝑓′(𝑥)| = 𝑀′. Олай болса, интегралдың қасиеті бойынша: 
𝑎≤𝑥≤𝑏 | 

𝑏 
𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥𝑑𝑥| ≤ 

1 
(|𝑓(𝑏)||𝑠𝑖𝑛𝑏𝑛| + |𝑓(𝑎)||𝑠𝑖𝑛𝑎𝑛| + 

∫𝑎 𝑛
 

𝑏|𝑓′(𝑥)||𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥𝑑𝑥|𝑑𝑥) ≤ ≤ 
1 

(2𝑀 + 
𝑏 

𝑀′𝑑𝑥) = 
1 

(2𝑀 + 𝑀′(𝑏 − 𝑎)) → ∫𝑎 

0 , 𝑛 → ∞. 
0 

𝑛 

 
1 1 1 2 1 3 

 
   

∫𝑎 𝑛
 

𝑛 1 𝑛 
 

5) 𝐶𝑛 − 
2 

𝐶𝑛 + 
3 

𝐶𝑛 − 
4 

𝐶𝑛 + ⋯ + (−1) ∙ 
𝑛+1 𝐶𝑛 ≡ 𝑆𝑛 қосындының мҽнін 

анықтау керек. 
Шешуі. Ньютон - Биномы бойынша: (1 − 𝑥)𝑛 = 𝐶0 − 𝐶1𝑥 + 𝐶2𝑥2 − ⋯ + 

(−1)𝑛𝐶𝑛𝑥𝑛   теңсіздіктің екі жағын интегралдасақ: 
𝑛 𝑛 𝑛 

1(1 − 𝑥)𝑛𝑑𝑥 = 
1
(𝐶0 − 𝐶1𝑥 + 𝐶2𝑥2 − 𝐶3𝑥3 + ⋯ + (−1)𝑛𝐶𝑛𝑥𝑛)𝑑𝑥 

∫0 

− 
(1−𝑥)𝑛+1 

|1 
 

 

∫0 𝑛 
0 1 1   2 

 
 

𝑛 𝑛 𝑛 
1 2   3 1 3   4 

 
  

 
( 𝑛 

𝑛 
1 𝑛 

 
 

 
𝑛+1) |1 

𝑛+1 0 = (𝐶𝑛 𝑥 − 
2 

𝐶𝑛𝑥 + 
3 

𝐶𝑛 𝑥 − 
4 

𝐶𝑛 𝑥 + ⋯ + −1) ∙ 
𝑛+1 

𝐶𝑛 𝑥 0 − 

− 
1 

𝑛+1 
(0 − 1) = 𝐶0 − 

1 
𝐶1𝑥2 

2 
+ 

1 
𝐶2𝑥3 

3 
− 

1 
𝐶3𝑥4 

4 
+ ⋯ + (−1) ∙ 

1 𝑛 
 

𝑛+1 𝑛 

Бҧдан шығатыны: 𝑆𝑛 = 
1    

; 
𝑛+1 

3) 𝑦 = 𝑥2 параболасын А нҥктесінде жанайтын тҥзу параболаның ВС 

хордасына параллель. Дҽлелдеу керек: ВС хордасымен жҽне параболаның ВАС 

доғасымен шектелген параболалық сегменттің ауданы АВС ҥшбҧрышы 

ауданының 4 
3 
бҿлігіне тең. 

Шешуі. Параболаға 𝐴(𝑎, 𝑎2) нҥктесінде жҥргізілген жанама теңдеуі: 𝑦 = 
2𝑎(𝑥 − 𝑎) + 𝑎2. Сондықтан, осы жанамаға параллель 

болатын, В жҽне С арқылы ҿтетін тҥзудің теңдеуін 𝑦 = 
2𝑎𝑥 + 𝑑 тҥрінде жазсақ, 2𝑎𝑥 + 𝑑 = 𝑥2 теңдеуінен В мен С- 

ның абциссаларын анықтай аламыз: 𝑥1 жҽне 𝑥2 , 𝑥1 < 𝑥2 ; 
ВОАС сегментінің ауданы мынаған тең: 
𝑆 − 

𝑥2 𝑥2𝑑𝑥 = 
1 (𝑥2 + 𝑥2)(𝑥 

 
 

− 𝑥 ) − 
𝐷𝐵𝐶𝐸 ∫𝑥1

 2 1 2 2 1 
1 𝑥3 |𝑥2 =   

1 (𝑥2 + 𝑥2)(𝑥 
  

− 𝑥 ) − − 
1 (𝑥3 − 𝑥3) = 

 

3 𝑥1 2 1 2 2 1 3 2 1 

. 
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8 

𝑛 

(𝑥   − 𝑥 ) (
1 (𝑥2 + 𝑥2) − 

1 (𝑥2 + 𝑥 𝑥   + 𝑥2)) = 
1 (𝑥 

   

− 𝑥 )(𝑥2 + +𝑥2 − 2𝑥 𝑥 ) = 
2 1 2 1 2 3 1 1   2 2 

1 (𝑥 − 𝑥 )3 
 

6 2 1 1 2 1   2 

6 2 1 

𝐴𝐵𝐶 ҥшбҧрышының ауданын табамыз: 
𝑆 = 𝑆 − 𝑆 − 𝑆 = 

1 (𝑥2 + 𝑥2)(𝑥 
 

− 𝑥 ) − 
1 (𝑥2 + 𝑎2)(𝑎 − 

 

𝐴𝐵𝐶 𝐷𝐵𝐶𝐸 𝐷𝐵𝐴𝐹 𝐹𝐴𝐶𝐸 2 1 2 2 1 2 1 
𝑥 ) − − 

1 (𝑥2 + 𝑎2)(𝑥 − 𝑎) = 
1 (𝑥2𝑥   + 𝑥3 − 𝑥3 − 𝑥 𝑥2 − 𝑎𝑥2 − 𝑎3 + 𝑥3 + 

  

1 2 2 2 2 1   2 2 1 1   2 1 1 
𝑎2𝑥 − 𝑥3 + +𝑥2𝑎 − 𝑎2𝑥  + 𝑎3) = 

1 
((𝑥2𝑥  − 𝑥 𝑥2) + 𝑎2(𝑥  − 𝑥 ) + 

 

1 2 2 2 2 1   2 1   2 1 2 
𝑎(𝑥2 − 𝑥2)) =  

1 (𝑥  − 𝑥 )(𝑥 𝑥 
 

+ 𝑎2(𝑥   + 𝑥 )) 
2 1 2 1 2 1   2 1 2 

𝑥1 жҽне 𝑥2 сандары 𝑥2 − 2𝑎𝑥 − 𝑑 = 0 теңдеуінің тҥбірлері болғандықтан: 
2𝑎 = 𝑥 + 𝑥 , яғни 𝑎 = 

1 (𝑥 + 𝑥 ) , 𝑎2 = 
1 (𝑥   + 𝑥 )2 . Демек, 

  

1 2 2 1 2 4 1 2 
1 1 1 𝑆 = (𝑥   − 𝑥 ) (𝑥 𝑥   + (𝑥 + 𝑥 )2 − (𝑥 

   

+ 𝑥 )2) = 
1 

(𝑥 
 

− 𝑥 ) × 
𝐴𝐵𝐶 2 1 2 1   2 4 1 2 2 1 2 8 1 2 

× (4𝑥 𝑥   + 𝑥2 + +2𝑥 𝑥 + 𝑥2 − 2𝑥2 − 2𝑥2 − 4𝑥 𝑥 ) = 
1 (𝑥 

 

− 𝑥 )(𝑥   − 𝑥 )2 = 
1   2 1 1   2 2 1 2 1   2 8 1 2 2 1 

1 𝑆 
1

(𝑥2−𝑥1)3 1    8 4 (𝑥 
 

− 𝑥 )3 .    𝐵𝑂𝐴𝐶  = 6 = ∙ =  .    

8 2 1 𝑆𝐴𝐵𝐶 
1

(𝑥2−𝑥1)3 6    1 3 

Демек, параболалық сегментінің ауданы ҥшбҧрыш ауданының 4 
3 

бҿлігін 

қҧрайды. 

3) Дҽлелдеу керек: кез-келген n ҥшін 𝑦 = 𝑥2 параболасымен жҽне оның 

𝐴(𝑛; 𝑛2), 𝐵((𝑛 + 1); (𝑛 + 1)2) нҥктелері арқылы ҿтетін қиюшысымен 

шектелген фигураның ауданы 1-ге тең. 
6 

Шешуі. Берілген екі нҥкте арқылы ҿтетін тҥзу ретінде АВ қиюшысының 

теңдеуі: 𝑥−𝑛 
𝑛+1−𝑛 

=  
𝑦−𝑛2 

(𝑛+1)2−𝑛2 
немесе 𝑦 − 𝑛2 = (2𝑛 + 1)(𝑥 − 𝑛) немесе 𝑦 = 

(2𝑛 + 1)𝑥 − 𝑛 − 𝑛2. 
Фигура ауданы мынадай интегралмен ҿрнектеледі: 

𝑆 = ∫
𝑛+1

[(2𝑛 + 1)𝑥 − 𝑛 − 𝑛2 − 𝑥2] 𝑑𝑥 = = 

[
2𝑛+1 

𝑥2 − (𝑛 + 𝑛2)𝑥 − 
𝑥3

] |𝑛+1 = 
2𝑛+1 (𝑛 + 1)2 − 

2 3 𝑛 2 

−(𝑛 + 𝑛2)(𝑛 + 1) − 
1 (𝑛 + 1)3 − 

2𝑛+1 
𝑛2 + (𝑛 + 𝑛2) 𝑛 + 

3 2 

+ 
𝑛3 

= 
1 (2𝑛 + 1)(𝑛2 + 2𝑛 + 1) − 𝑛(𝑛2 + 2𝑛 + 1) − 

3 2 
1 (𝑛3 + 3𝑛2 + 3𝑛 + 1) − − 

1 (2𝑛3 + 𝑛2) + 𝑛2+𝑛3 + 
𝑛3 

= 
3 

𝑛3 + 
5 

𝑛2 
2 

+ 2𝑛 + 1 −𝑛3 
2 

2 

− 2𝑛2 − 𝑛 − 
1 

𝑛3 

3 
− 𝑛2 

3 

− −𝑛 − 1 − 𝑛3 
3 

− 
1 

𝑛2 
2 

+ 𝑛2 + 𝑛3 + 
𝑛3 

 
 

3 
= 

1 
. 

6 

Демек, параболамен жҽне оның қиюшысымен шектелген фигураның 

ауданы (1/6)–ге тең. 
 

Қолданылған әдебиеттер: 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Аннотация. Мақалада қаржылық сауаттылық, оның рҿлі мен адамның ҽл- 

ауқат деңгейіне тікелей ҽсері кҿрсетілді, математиканың оқушылардың 

қаржылық сауаттылығын қалыптастыру процесіне ҽсері туралы. Белгілі бір 

білім мен дағдыларды қалыптастыруды бастау мақсатында математика 

сабақтарында қаржылық бағдарлаудың практикалық бағытталған міндеттерін 

енгізуге негізгі ҧсыныстар берілді. 

Қаржылық сауаттылық - бҧл адамның ҽл-ауқатының жақсаруына жҽне 

ҿмір сҥру сапасының жақсаруына алып келетін қаржылық белсенділігі 

саласындағы білім, дағдылар мен ҧстанымдар кешені; негізгі қаржылық 

ҧғымдарды тҥсіну деңгейі, тиісті қысқа мерзімді шешімдер арқылы жеке 

қаржыны басқарудағы қабілеті мен сенімділігі жҽне ҿмірлік оқиғалар мен 

экономикалық жағдайлардың ҿзгерістерін ескере отырып, ҧзақ мерзімді 

қаржылық жоспарлау. 

Ерте ме, кеш пе, ҽр адамның алдында қаржымен қалай сауатты жҧмыс 

істеу керек, сонымен қатар оның материалдық жағдайын қалай кҿбейту керек 

деген сҧрақтар туындайды. Бҧл адамның ҿзінің қаржылық сауаттылығын 

саналы тҥрде арттырғысы келетіндігін кҿрсетеді. Біз қаржылық сауаттылықты 

негізгі қаржылық ҧғымдарды тҥсіну жҽне осы ақпаратты халықтың ҽл-ауқатына 

ықпал ететін ақылға қонымды шешімдер қабылдау ҥшін қолдану ретінде 

анықтаймыз. 

Осылайша, қаржыны сауатты басқару мҽселесі қазіргі заманғы адамның 

ҿміріндегі ең маңызды мҽселелердің бірі болып табылады. О.В.Кривонос пен 

А.Н.Коломейчуктың пікірінше, студенттердің қаржылық сауаттылығы 

ҽлеуметтік зерттеулер курсында экономиканы зерделеу кезінде де, жоғарғы оқу 

орнында бҥкіл оқу барысында оқытылатын пҽндер кешені негізінде де 

қалыптасуы мҥмкін. Ҽрине, студенттердің экономикалық білім беруіндегі 

ерекше рҿл математикаға тиесілі, ҿйткені практикаға бағытталған қаржылық 

мҽселелерді шешу мектептегі математика курсының теориялық негіздерін 

бейімдеуге жҽне практикалық мағынадан айырылған тапсырмаларды 

студенттер тап болатын ҿмірлік жағдайларға бейімдеуге мҥмкіндік береді. 

Сонымен, балалар да, ересектер де ҽртҥрлі математикалық тапсырмаларды 

шешуде мҧғалімнен: "мҧның бҽрі не ҥшін қажет? Математикалық ҧғымдар 
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қайда пайдалы болуы мҥмкін?» десті сауалдар мазалауы да мҥмкін. 

Математикалық формулаларды, заңдарды зерттеу ҽрқашан оларды ҿмірлік 

жағдайларда қолдану негіздерімен қамтамасыз етілмейді. [3, 173] 

Математикалық білім кҿбінесе нақты жағдайларда талап етілмейді, ал 

оларды игеру кейде кҿп кҥш-жігерді қажет етеді. Экономикалық мазмҧны бар 

математикалық есептерді шешу, жағдайларды талқылау, отбасылық 

экономикаға тҽн іскерлік ойындарды пайдалану, кҽсіпорынды жҽне тҧтастай 

алғанда елді ҥнемдеу ҿте маңызды. Ҽр адамның мҥдделері саласында 

ҧсынылған нҧсқалардың ең жақсысын таңдау, тҽуекел дҽрежесін бағалау, 

белгілі бір шешімнің ықтимал салдарын болжау проблемасымен біріктірілген 

сҧрақтар туындайды. Есептерді шешу экономикалық білім берудің қҧрамдас 

бҿліктерінің бірі болып табылады, математикалық есептеулерсіз қаржылық 

жҽне бизнес жоспарлауды жҥзеге асыру мҥмкін емес. 

Коммерциялық есептеулер адамға математиканың практикалық бағытын 

кҿруге жҽне ҿмірдегі нақты сандардан қорықпауға кҿмектеседі. Қарапайым 

міндеттер экономикалық тҧжырымдамалар мен модельдерді суреттейді, 

экономикалық шындықты тиімді игеруге мҥмкіндік береді. 

Ел халқының қаржылық сауаттылық деңгейін арттыру ҥшін Ҥкімет 

қаржылық сауаттылықты арттыру стратегиясын бекітті. Бҧл стратегияның 

негізгі аудиторияларының бірі кҽсіптік білім беру жҥйесінде оқитын студенттер 

болып табылады. Қаржылық сауаттылығын арттыру ҥшін математика 

сабақтарында қажетті білім, білік жҽне дағдыларды қалыптастыруға мҥмкіндік 

беретін ҧйымдастырушылық-педагогикалық модель қҧру қажет. 

Ҧйымдастырушылық-педагогикалық модельді жҥзеге асыру ҥшін 

математика сабақтарында экономикадан практикалық бағытталған есептерді 

енгізу қажет. Бҧл міндеттерді модельдің мақсатына сҽйкес келетін жҽне студент 

болашақ ҿмірінде ең кҿп кездесетін жағдайларға негізделген ҥш блокқа бҿлу 

керек. Неғҧрлым оңтайлы блоктар: тҧрмыстағы экономика, банк мҽдениеті 

жҽне кҽсіпкерлік негіздері болып табылады. [2, 33] 

Кҥнделікті ҿмірдегі Экономика қаржылық сауаттылықтың кҥнделікті 

кҿріністеріне арналған. Оған кірістер мен шығыстарды есепке алу, сатып алуды 

жоспарлау, Жеке жҽне отбасылық бюджет жҽне оны теңдестіру, қауіпсіздік 

жастықшасын жинақтау, салықтың негізгі тҥрлері кіруі керек. Банк мҽдениеті 

блогына Банктің жҧмыс принциптерін, негізгі банк ҿнімдерін тҥсінуге 

мҥмкіндік беретін міндеттерді қосу қажет. Бір несиенің екіншісінен қалай 

ерекшеленетінін ҥйрету, қаржы жинау тҽсілдерін кҿрсету жҽне саналы 

инвестициялаудың, соның ішінде болашақ зейнетақының негіздерін беру. 

Кҽсіпкерлік негіздері блогы алдыңғы екеуін зерттегеннен кейін берілуі 

керек. Онда оқушыға ҿз ісін ашуға мҥмкіндік беретін ақпарат беру керек. 

Сондай-ақ, барлық қауіптер мен кедергілер туралы білім беру қажет. 

Ҽр блоктың тапсырмалары да қҧрылымдалуы керек. Тапсырмаларды 

бірнеше тҥрге бҿлу арқылы мҧны жасау ыңғайлы. 1-типке негізгі ҧғымдарды 

дамытуға бағытталған міндеттер кіруі керек. Олар негізгі терминдерді есте 

сақтауға жҽне бекітуге мҥмкіндік береді. 2-ші типке ҽлеуметтік-экономикалық 
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қызметті тҥсіну ҥшін математикалық аппаратты қолдану міндеттері кіруі керек 

3-ші типке ең жақсы шешімді таңдауға арналған тапсырмалар сҽйкес келеді. 

Олар студентті салыстыруға жҽне ҿздері ҥшін ең жақсы нҧсқаны таңдауға 

ҥйретеді. 

Модельді игерудің соңғы кезеңінде практикалық маңыздылық пен нақты 

ҿмірде қолдануға бағытталған міндеттерді қосу керек. Мҧндай міндеттерге 

"кейс тапсырмалар" жҽне нақты ҽлеуметтік экономикалық жағдайларды 

модельдеу (рҿлдік ойындар) міндеттерін жатқызуға болады. Олар білім 

алушыға алған білімі мен дағдыларын іс жҥзінде қолдануға мҥмкіндік береді. 

Модельде қолданылатын тапсырмалардың соңғы тҥрі - жобалық 

тапсырмалар. Олар студенттен материалды игеру барысында алынған барлық 

дағдылар мен қабілеттерді қолдануды талап етеді, ал жобаны кҿпшілік алдында 

қорғау қаржылық сауаттылықтың қалыптасу деңгейін тексеруге мҥмкіндік 

береді. [2, 31] 

Болашақта тҥлектер қандай ҿмір жолы мен мамандықты таңдайтынына 

қарамастан, қолданбалы мҽселелерді шешу тҽжірибесі олардың ҿмірінде 

пайдалы болады жҽне орыс қоғамында болып жатқан ҿзгерістерге бейімделуге 

кҿмектеседі. Нҽтижесінде оқушылар математиканың орны туралы тҥсінік 

қалыптастырады, нақты ҿмір мҽселелерін шешу ҥшін математикалық 

модельдерді қолдану дағдыларын қалыптастырады. Экономикалық ақпарат 

студенттерге ҿндірістік жҽне кҽсіпкерлік қызметтегі еңбек ерекшеліктерін 

жақсы тҥсінуге мҥмкіндік береді. 
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Ҽл-Фарабидің «Алмагестке қолданулар кітабында» [1, 55-78б.] 

тригонометриялық 14 есеп қарастырылады. Бҧл есептер мектеп 
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математикасында салу есептері ретінде де жҽне бекітілген оқу бағдарламасы 

бойынша оқытылатын негізгі тақырып ретінде ҿтіледі. 

Мақалада осы есептерді шығарудағы Фараби тҽсілдеріне сараптама 

жҥргізіп, сол тҽсілдердің ҧтымды элементтерін қазіргі мектеп математикасын 

оқытудағы ҽдістемелерге енгізу мҽселесін негізгі мақсатымыз тҧттық. 

А. Осыған орай, ҧлы ҧстаздың еңбегінің ІІІ тарауындағы «Шаршылық 

хорданың шамасын табу туралы» атты есебіне тоқталайық. 

Ол ҥшін есептің қойылуын жҽне шығарылу тҽсілін келтірейік. 

 

 

Есеп ҿзінің тақырыбымен қойылған. Енді шешілу тҽсіліне келсек, центрі Е 

нҥктесі болатын АС диаметрлі дҿңгелегі берілген. Е арқылы перпендикуляр 

тҧрғызылып, В нҥктесі анықталған. А, В жҽне С нҥктелері қосылып, АВ жҽне 

ВС хордасы анықталған. Олар шаршылық хордалар болады. Мен оларды белгілі 

деп есептеймін. 

Дәлелдеуі. АЕВ бҧрышы тік. Сондықтан АВ-ның квадраты АЕ мен ЕВ-ның 

квадраттарының қосындысына тең. АЕ мен ЕВ – жарты диаметрлер, ендеше, 

олар жҽне олардың квадраттарының қосындысы белгілі. Демек, оның тҥбірі АВ 

хордасы белгілі. Бізге дҽлелдеу керегі де осы. 

Есептің соңында диаметрдің квадраты тҿрт еселенген жарты диаметрдің 

квадраты екендігі суреттен кҿрініп тҥрғаны келтіріледі. 

Есеп сараптамасына келсек, 1) қойлымы тақырыпта келтірілгендігімен 

шектеледі; 2) шығару тҽсілі алгоритмдік жҥйеде келтіріледі; алгоритмнің 

қадамдарына негіз берілмейді, себебі олар белгілі деп есептелінеді. Мысалы, ЕВ 

перпендикуляры тҧрғызылатындығы айтылады да, оны шынында да, тҧғызуға 

болатындығына аса кҿңіл бҿлінбейді; 3) тҽсілдің соңғы алгоритмдік қадамы 

есептің шешімі екендігін хабарлайды; 4) сосын барып, есептің жауабы деп 

отырған хорданың шамасын анықтауды дҽлелдейді; 5) есептің жауабы жарты 

диаметр арқылы ҿрнектелетіні айтылып, табылған хорданың квадраты мен 

диаметрдің квадратының арасындағы байланыс суреттен кҿрініп 

тҧрғандығымен тҧйықтайды. 

Одан ҽрі зерттеуімізде Фараби зерттеулерін қазіргі заман мектебі талабына 

сҽйкес мына мҽселеде кҿңіл бҿлдік. 

- есептің қойылуын қазіргі мектептің ҽдістемелік талабына сҽйкестеу; 

- тҽсіл қадамдарының ғылыми негіздерін беру; 
- есептің баяндалу тҽсілдерінің ерекшеліктерін анықтау; 
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- бҧл есептің мектеп бағдарламасында бар-жоғын білу; 

- егер есеп мектепте қарастырылмаса оны оқушының білім сапасын 

кҿтеруге қолданылатынын негіздеп, оны қалай іс жҥзіне асырудың жолдарын 

іздестіру; 
- егер мектеп математикасында есеп қарастырылса, онда оқулыққа Фараби 

қарастырған есеп екенін білдіретін  –таңбалы белгі қоюды ҧсыну (айталық, 



 - тарауы, оның § n


 Фараби еңбегімен байланысты екенін білдіреді) 

- мектептің «Фараби кабинетіне» лайықты осы есепке байланысты 

математикалық безендіру формуласы мен графиктік бейнелер жасау; Фарабидің 

ғылым туралы, адами тҽрбие туралы қысқа-нҧсқа ойлары басқа еңбектерде 

баршылық. Оларды математикалық кабинетті безендіруге таңдап, теріп алып, 

қолдану керек. Мысалы, «Нҥктенің бҿлігі жоқ, бірақ орны бар» нҥктенің 

Фараби берген анықтамасы. 

Б. Енді ҧстаздың еңбегіндегі IV тараудағы «Ҥштік хорданың шамасын 

анықтау туралы» есебін келтірейік. 

Есеп тақырыбымен қойылған. Есептің шығарылу тҽсілін берейік. 

 
Диаметрі АС болатын дҿңгелекті алып, жарты дҿңгелектің ВС хордасын 

анықтаймыз. Ол хорда дҿңгелектің алтыдан бірін анықтайды. Егер АВ-ны 

жҥргізсек, онда мен АВ дҿңгелектің ҥштен бірі жҽне ол белгілі деймін. 

Дәлелдеуі. АВС бҧрышы тік, себебі ол дҿңгелекке іштей сызылған жҽне ол 

жарты дҿңгелекке тіреліп тҧр. Сондықтан АС-ның квадраты АВ мен ВС-ның 

квадраттарының қосындысына тең. АС мен ВС жҽне олардың квадраттарының 

қосындысы белгілі. Демек, дҿңгелектің АВ хордасы белгілі. Бізге дҽлелдеу 

керегі де осы. Себебі АВ хордасы АС-ның квадратынан ВС квадратын шегеріп, 

тҥбірін анықтаумен табылады. 

Осыдан ҥштік хорданың квадраты ҥш жарты диаметрдің квадратын тең 

екенін кҿреміз. Себебі, диаметрдің квадраты тҿрт жарты диаметр квадратына 

тең, одан бір жарты диаметр квадратын алып тастасақ АВ хордасының квадраты 

шығады. Бҧл есепке де ІІІ есепке сҽйкес талдаулар жасауға болады. Бҧл екі есеп 

мектептің міндетті бағдарламасында бар жҽне жиі кездеседі. Шығару тҽсілдері 

де мектеп оқулығымен сҽйкес келеді, бірақ, қолданылған терминдер басқаша. 

Мысалы, мектепте бҧл есептер шеңбер арқылы беріледі, ал Фараби дҿңгелек 

негізінде баяндайды. Сондай-ақ, мектепте радиус терминін пайдаланса, Фараби 

жарты диаметр атауын қолданады. Осы ескертулер мектеп талабына сҽйкестеу 

деген мҽселені анықтайды. Мектепте тҥзу жҽне кесінді ҧғымдарын, олардың 
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ҧзындықтары мен сҽйкес белгілеулері қолданылады. Сонымен қатар мектепте 

кесіндінің ҿзін анықтау мен оның ҧзындығын анықтау қатар жҥргізіліп 

отырады. Фараби керекті кесіндіні анықтап алып, оның ҧзындық шамасын 

артынан бҿлек есептейді. Мҧнда екі саты: 1) кҿрнекілік саты жҽне 2) 

аналитикалық есептеу саты бірінен кейін бірі жҥргізіліп отыр. Мҧның да 

оқушыға, психологиялық жағынан, қабылдауына жақсы ҽсер беретін сыңайлы. 

Бҧл педагогикалық тҽсілді басқа, Фараби қарастырмаған ҧтырды болып шығуы 

ҽбден мҥмкін. 

Қорытындылай келе, осы екі есепке сҽйкес жҥргізілген сараптаманы басқа 

есептерге де жҥргізіп, оқушыға ҧғынықтылығы жағынан ҧтырлы тҽсілдерін 

жинақтап мектеп қажетіне жарату ҥлкен ҽдістемелік байлық болмақ. 

Ҧлы Ҧстаз бҧл есептерді шығара келіп, олардың жауабын ҿзінің атынан 

мҽлімдейді. Сондықтан мектеп курсындағы бҧл есептерді Фараби атына 

меншіктеуге толық қҧқымыз бар екендігіне кҿңіл аударамыз. Мақала [2] жҽне 

[3] зерттеудің жалғасы екендігіне назар аударамыз. Сҿз соңында мақаланы 

дайындаудағы кҿмегі ҥшін жетекшім профессор Ж.А.Сартабановқа жҽне PhD- 

докторы Б.Ж.Омароваға ҥлкен ризашылығымды білдіремін. 
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жаратылыстанушы, педагог екендігінің шынайы бейнесін жасаушы жҽне 
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МИКРОКОНТРОЛЛЕР НЕГІЗІНДЕ ТАМШЫЛАТЫП СУАРУ 

 

Сансызбай А.К. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Arduino – бҧл қарапайым енгізу-шығару интерфейсін қамтитын жҽне ашық 

Processing бағдарламалау тілін жҥзеге асыратын даму ортасын қолдайтын 
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аппараттық платформа (1-сурет). Arduino автономды қҧрылғылар ҥшін негіз 

бола алады немесе компьютерде орнатылған бағдарламалық жасақтаманы 

басқара алады. Arduino брендімен микроконтроллермен жҽне кеңейту 

тақталарымен бірнеше тақталар шығарылады. Arduino ҥйлесімді тақталары 

қҧрылғыға жаңа компоненттерді қосу арқылы қажет болған жағдайда 

кеңейтілетін етіп жасалған. Arduino ҥшін микроконтроллерлер алдын-ала 

тігілген жҥктеушінің (bootloader) болуымен ерекшеленеді, оның кҿмегімен 

бағдарлама жеке аппараттық бағдарламашыларды пайдаланбай 

микроконтроллерге жҥктеледі[1]. 
 

1-сурет. Arduino UNO платформасы[2]. 
 

Топырақтың ылғалдылық сенсоры – ол батырылған жердің ылғалдылығын 

анықтау ҥшін қҧрылғыдағы қарапайым сенсор. Бҧл ҿсімдіктерді жеткіліксіз 

немесе артық суару туралы білуге мҥмкіндік береді. Сенсордың жҧмыс 

принципі келесідей. Екі электродтың арасында аз кернеу пайда болады. Егер 

топырақ қҧрғақ болса, қарсылық ҥлкен жҽне ток аз болады. Егер жер ылғалды 

болса — қарсылық аз, ток сҽл ҥлкен. Соңғы аналогтық сигнал бойынша 

ылғалдылық дҽрежесін бағалауға болады. Сенсордың байланыс беттері 

алтынмен қапталған, сенсор ҿшірілген кезде пассивті коррозияның алдын 

алады. Ағып жатқан токтан туындаған электролиттік коррозиядан қҧтылу 

мҥмкін емес, сондықтан ҽзірленіп жатқан қҧрылғыдағы сенсор кілт арқылы 

беріледі, яғни.тек ҿлшеу кезінде қосылады. 

Жарық сенсоры. Модуль GL5528 фоторезисторы негізінде жасалған. 

Жарық деңгейінің сенсорымен қҧрылғы кҥнді тҥннен, кҥн шуақты ауа-райынан, 

кҿлеңкеден жарықтан ажырата алады. Нҽтиже-аналогтық сигнал. Сенсордың 

шығыс кернеуі оқиға жарығының қарқындылығына кері пропорционал. Сенсор 

басқару электроникасына 3 сым арқылы қосылады. 

Температура мен ылғалдылық сенсоры SHT1x. температура мен ауаның 

салыстырмалы ылғалдылығын ҿлшеуге арналған SHT1x сенсоры-дҽл, ықшам, 

тҧрақты жҽне энергияны ҥнемдейтін сенсор. Сенсор басқару электроникасына 2 

сымнан 3 кабель арқылы қосылады. Температура мен ылғалдылықтың 

деректері сигнал сымдары арқылы синхронды сандық сигнал тҥрінде 

жеткізіледі. Бҧл деректерді 20 м қашықтыққа жіберуге мҥмкіндік береді. 
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Қҧрылғыны бағдарламалау ҥшін арнайы Arduino IDE қолданылды. 

Алгоритм кактустарды суару ҥшін жасалды. Алгоритмнің жалпы идеясы 

келесідей болды: 

- датчиктерді платформаға бағдарламалық тҥрде қосу; 

- датчиктердің жҧмыс режимін баптау; 
- датчиктерден кҿрсеткіштерді дҽйекті тҥрде алу, топырақ 

ылғалдылығының ағымдағы деңгейін дисплейге шығару, ҽрі қарай пайдалану 

ҥшін кҿрсеткіштерді сақтау; 

- қҧрылғының жҧмысын бақылау ҥшін барлық датчиктердің 

кҿрсеткіштерін порттың арнайы мониторына шығаруға болады; 

- соңғы суарудан бері қанша уақыт ҿткенін жҽне егер қоршаған орта 

жағдайлары мҥмкіндік берсе, суаруды тексеріңіз. 

Сенсорлармен жҧмыс істеу ҥшін келесі кітапханалар пайдаланылды: 

QuadDisplay.h (дисплеймен жҧмыс істеу ҥшін, SHT1x.h (SHT1x ылғалдылық 

жҽне температура сенсорымен жҧмыс істеу ҥшін)[1]. 

Автоматтандырылған суару жҥйесін енгізу ауылшаруашылық 

кҽсіпорындарына, ҿндірілетін ҿнімінің мҿлшерін кҿбейтуге кҿмектеседі, ең 

бастысы оның сапасын жақсартуға ҽсер етеді, бір жерде суаруды ҧмытып 

кеткен немесе керісінше су қажет мҿлшерден тыс қҧйылған жағдайлар 

болмайды, ҿсірілетін ҿнім ҽрқашан оңтайлы жағдайда ҿсетін болады. 

Таймерлі суару тҧрақты немесе қҧрғақ климаты бар топырақ 

ылғалдылығының қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, ал топырақ 

ылғалдылығының пайызын анықтайтын суару сенсоры, тҧрақсыз климаты бар 

жерлерде жоғары қҧнарлылыққа ықпал етеді. 

Жалпы, автоматтандырылған жҥйені енгізу, су шығындарының азаюына 

ықпал етеді жҽне бҧл жҥйенің қҧны тҿмен болғандықтан, экономикаға оң ҽсер 

етеді. Ауыл – шаруашылығында жаңа технологияларды енгізе отыра, ауылдық 

аймақтарға жас мамандарды тарттыруға болады. 
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ЭЛЕКТРОНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСЫ - БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҦРАЛЫ 

 

Сақтағанов Н.Ж., Нҧрлыбекҧлы Н., Канымкулова Ж.М., 

Кушкимбаева Э.И., Қабыл Е.Н., Қуандық И.Ғ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Электрондық білім беру ресурстары оқу қызметінің жаңа маңызды қҧрамдас 
бҿлігі болып табылады. Электрондық оқыту қҧралдарын жасаушылар оқу 

процесінде компьютерлік технологияны белсенді қолдану қажеттілігін ескеруі 

қажет. Қазіргі уақытта елімізде ҽлемдік ақпараттық-білім беру кеңістігіне енуге 
бағытталған жаңа білім беру жҥйесі қалыптасуда. Заманауи білім беру ҧйымдары 

жоғары технологиялық ортаға интеграциялануға ҧмтылуда. 
Білім беруде қолданылатын ақпараттық технологиялар барлық кезеңдер мен 

деңгейлердегі қазіргі білім беру жҥйесінің маңызды қҧрамдас бҿліктерінің бірі 

болып табылады. Білім беру процесін ақпараттандыру білім беру жҥйесін 
ақпараттық қҧралдармен, ақпараттық технологиялармен жҽне ақпараттық 

ҿнімдерді қамтумен байланысты шаралар кешені ретінде ҧсынылған [1]. 

Білім беруде АТ енгізудің арқасында білім беру процесінің барлық 
қатысушылары ҥшін жаңа мҥмкіндіктер жасалуда: 

 қажетті ақпаратты іздеу жҽне оларға қол жеткізу уақытын қысқарту; 
 білім беру мазмҧнын жаңартуды жеделдетуден бастап, білім беруді 

дараландыру деңгейін арттыру; 

 білім беру, оның тҧлғалық бағыттылығы. 
Білім беру ҥдерісі тҧрғысынан ақпараттық технологияларды енгізу білім беру 

жҥйесінің ақпараттық ортасы ҽртҥрлі ақпарат қҧралдарында жҽне ҽртҥрлі белгілер 

жҥйесінде ақпаратты ҧсынудың кҿп деңгейлі жҥйесі болып табылатындығына 

ҽкелді, олардың ішінде дҽстҥрлі жҽне инновациялық технологиялар бар. Қазіргі 
уақытта ақпараттық технологиялар оқу процесінде келесі бағыттар бойынша 

қолданылады: 
 сабақтарды дайындау мен ҿткізуде; 

 авторлық мультимедиялық нҧсқаулықтарды қҧруда; 

 тыңдаушылардың жеке жҽне топтық ғылыми қызметі шеңберінде; 
 оқу процесін басқаруда. 

Оқу процесінде пайдалануға болатын ақпараттық объектілердің ҥш деңгейі 
бар. Бҧл, біріншіден, интернеттен алынған ақпарат, екіншіден, бҧл электронды 

кеңістікте қолжетімді ресурстар жҽне ҥшіншіден, бҧл оқытушының тікелей ҿзі 

жасаған бағдарламалық қҧралдары. 
Оқыту ҥшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жан-жақты 

қолданылуына байланысты оқу мақсаттарының электрондық қҧралдары кең 
тарады. Оқыту процесінде радио, теледидар, компьютер жҽне интернет сияқты 

бҧқаралық ақпарат қҧралдарының ҽртҥрлі кҿздері пайдаланылады. Нҽтижесінде 

мҽтіндік, аудио, бейне жҽне графикалық ақпараттарды қамтитын мультимедиялық 
ресурстар пайда болады [2]. 

Оқыту қҧралдарының электрондық технологияларының оң ҽсерлерінің 
қатарында білім беру ресурстарының кең ауқымының болуы, жеке оқытудың 
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жақсартылған мҥмкіндіктері, мҧғалімнің оқу ҥдерісін кҿбірек бақылау мҥмкіндігі, 

аудиторияны кеңірек қамту, оқытудың икемді тҧстары бар. Сондай ақ, кемшілік 
тҧстары ретінде сабақ кезінде мҧғаліммен жеке байланыстың болмауына 

байланысты студенттің ынтасы тҿмендеуін атап ҿтуге болады. 

Қазіргі уақытта электрондық (цифрлық) білім беру ресурстары тҥсінігінің 

кҿптеген анықтамалары бар, бірақ олардың кҿпшілігі ҽдістемелік нҧсқаулар 
сияқты маңызды ҧғымды қамтымайды. 

Біздің ойымызша, бҧл кез келген білім беру ресурсының маңызды қҧрамдас 

бҿлігі болып табылады, ҿйткені ҽдістемелік ҧсыныстардың кҿмегімен мҧғалімге 
электронды білім беру ресурстарының ҽртҥрлілігін қолдану оңайырақ. Ҿйткені, 

оқу материалы студенттің ғылыми пҽндік білімінің жеке тезаурусын 

қалыптастыратындай, кҽсіби ҽдістемелерді, оларды қолдану ҽдістері мен 
тҽсілдерін меңгеретіндей қҧрылымдалған болуы керек. 

Осылайша, қазіргі уақытта білім беру жҥйесінде заманауи ақпараттық 

технологияларды пайдалану жҽне заманауи электрондық білім беру ресурстарын 
енгізу маңызды рҿл атқарады. Электрондық білім беру қҧралдарының мазмҧны 

білім бағдарламаларының мазмҧны мен заманауи оқыту технологияларына сҽйкес 

болуы керек. Осыған орай елімізде кҿптеген электронды интернет-ресурстарды, 
соның ішінде ең заманауи интерактивті мультимедиялық ресурстар жасалуда. 

Сондай-ақ еліміздің ҽрбір тҧрғыны ҥшін электронды ресурстарға қол жеткізуді 
айтарлықтай жеңілдеткен компьютерлер мен интернетке қолжетімділіктің пайда 

болу кҿрсеткіштері де ҽжептҽуір қарқынды ҿсуде. 
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Қазіргі қоғамның басты сипаты - ақпараттық қызметтің, Интернет- 

технологиялардың кең таралуы жҽне қызметтің барлық саласында қоғамды 

компьютерлендіру. Интернет-технологиялар айналамыздағы ҽлемнің 

шекарасын кеңейтеді жҽне адамның ҿмір салты біртіндеп ҿзгеріп отырады. Веб- 

технологиялар дегеніміз не? Веб-технологиялар - интернетті пайдаланушы- 

лардың бірлескен іс-ҽрекетін ҧйымдастыру мҽселелерін шешуге арналған 
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техникалық, коммуникациялық, бағдарламалық ҽдістердің кешені. Ақпаратты 

жеткізудің қҧралы ретінде веб-технологиялардың тартымдылығы кҿбінесе адам 

мен компьютердің ҽмбебап интерфейсін анықтайды. Ҽр адам заттаңбаларды, 

тақырыптарды, сілтемелерді, суреттерді тҥсінеді. Ақпaратқа қол жеткізу 

қҧрaлы ретінде веб-интерфейс интуитивті. Веб-интерфейстің 

қарaпайымдылығының нҽтижесі - интернетті бaйланыс кaналы ретінде кеңінен 

қолдaну. 

Браузер - бҧл веб-беттерді қарауға жҽне веб-интерфейсте ақпаратпен 

жҧмыс істеуге арналған бағдарлама. Браузерлер - барлық заманауи 

компьютерлерді кҿптеген «гaджеттер» деп аталатын бағдарламалармен 

қамтамасыз ететін бағдарламалар. [1, с. 308-314] 

Бҥкілҽлемдік ғаламтордың негізін HTML гипермҽтіндік белгілеу тілі - 

гипермҽтіндік белгілеу тілі қҧрайды. Бҧл қҧжаттың (веб-парақтың) логикалық 

(семантикалық) белгіленуіне қызмет етеді. Кейде ол веб-беттің мазмҧнын 

монитор экранында кҿрсету немесе принтерге шығу кезінде дҧрыс 

пайдаланылмайды, бҧл бҥкілҽлемдік ғаламторда қабылданған идеологияға 

қайшы келеді. Кҿбінесе, веб-дизайнер html қҧжaтын жaсау кезінде кҥрделі 

форматтауды қолдануы керек - абзацтан абзaцқа дейін, шрифті, мҽтіннің 

орналaсқан жерін, тҥсін тҥсін ҿзгертіп, ҽртҥрлі мҽліметтер кестесін қҧруы 

қaжет. Сіз бҧл мҽселені стандартты HTML қҧрaлдарының кҿмегімен шеше 

аласыз: ҽр абзaцты жеке командалар жиынтығымен сипaттаңыз, бірақ бҧл 

жағдайда қорытынды қҧжaт ҥлкен болады, ал кодты нақты қҧру кҿп уақытты 

қажет ететін болады.Сіз басқа жолмен бара аласыз: параққа CSS сипаттамасын 

қосыңыз немесе CSS стандартында жасалған сыртқы файлды қосыңыз - 

Cascading Style Sheets (стильдердің каскадты кестелері). Cіз арнайы макрос 

тілін қолдана отырып, беттің форматын бір рет қатаң тҥрде орната аласыз. 

Басқаша айтқанда, CSS файлы HTML қҧжатындағы мҽтінді, кестелерді жҽне 

басқа элементтерді пішімдеу ҥшін қолданылатын шаблон тҥрі ретінде ҽрекет 

етеді. Сол CSS файлын сайттың ҽртҥрлі веб-беттеріне қосуға болады. CSS-ті 

кез-келген серверде ешқандай шектеусіз қолдануға болады, ҿйткені CSS 

командалары тікелей пайдаланушының компьютерінде орындалады. 

Бҥкілҽлемдік ғаламтордағы стандартты сценарий тілі - JavaScript. JavaScript 

тілінің негізі - ECMAScript. JavaScript-пен қатар Java технологиясын 

қарастырыңыз. Ҽдетте, бҧл екі технология ҽртҥрлі сипатта болса да, 

сипаттамада біріктірілген. Бҧл шамамен 10 жыл бҧрын Sun Microsystems 

ҽзірлеген жҽне қҧрылымы мен синтаксисіндегі C ++ тіліне ҧқсайтын Java 

бағдарламалау тілінің бір ҧрпағының болуымен байланысты. JavaScript - HTML 

парақтарында мҥмкіндіктерді арттыру ҥшін қолданылатын бағдарламалау тілі. 

Оны Netscape компаниясы Sun Corporation ҧсынған Java тілінің негізінде 

жасаған. Бҧл, HTML стандартына қосымша жҽне html қҧжатының 

мҥмкіндіктерін едҽуір кеңейтеді. JavaScript бірнеше файл кодтары тҥрінде 

HTML файлына біріктірілген (мысалы, бҧл арнайы команда арқылы 

орындалатын функция болуы мҥмкін). 355 Браузерге енгізілген JavaScript 
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аудармашысы сценарийді де, HTML кодының ҿзін де бір қҧжат ретінде 

ҿңдейтін жеке қҧжат ретінде қабылдайды. 

Шолғыш объектісінің моделі ҽр модель ҥшін ерекше, сондықтан 

браузерлердің қосымшаларын қҧру кезінде проблемалар туындайды. 

Сондықтан, Веб-консорциум нысандар жиынтығын қолдана отырып веб- 

беттерді ҧсынудың стандартты тҽсілі болып табылатын Document Object Model 

(DOM) ҧсынды. Шолғыш объектісінің моделінен айырмашылығы, DOM-да тек 

қҧжаттың мазмҧны ҥшін ғана объектілер жиынтығы болады жҽне терезелер мен 

терезе жақтауларын басқаруға мҥмкіндік беретін нысандар жоқ. Браузердің 

мобильділігін қолдау ҥшін қосымшалар жазу кезінде сіз DOM стандарттарын 

ҧстануыңыз керек жҽне қажет болған жағдайда ғана шолғыш объектісінің 

моделіне жҥгінуіңіз керек. Мҧндай қажеттілік пайда болуы мҥмкін, мысалы, 

терезелер мен кҥй жолағын басқару кезінде. HTML, CSS, JavaScript жҽне DOM 

тіркесімі кҿбінесе - Динамикалық HTML немесе DHTML деп аталады. DHTML 

(Динамикалық гипер мҽтінді белгілеу тілі) - HTML стандартының кеңейтімі 

жҽне веб-беттерді қҧруға мҥмкіндік береді, мысалы, қҧжаттың тҧрақты 

мазмҧнында орналасқан қозғалмалы фон, қозғалмалы нысандар, ашылмалы 

мҽзірлер, апарған кезде ерекшеленген тҥймелер сияқты интерактивті 

элементтерді қосады. тінтуір курсоры, анимациялар, іске қосылатын жазулар 

жҽне т.б. Жалпы, DHTML HTML жҽне JavaScript технологиялары арасындағы 

«арифметикалық орта» болып табылады. 

PHP (Жеке ҥй бетінің қҧралдары) - бҧл веб-беттерге интерактивтілік 

беруге арналған басқа интерпретацияланған тіл. PHP тілінде жазылған код кіші 

бағдарлама сияқты HTML қҧжатына енеді: интерактивті элементті 

орналастырғыңыз келетін қҧжатқа сіз жай ғана PHP сценарийін енгізесіз. Бҧл 

тілдің мнемоникасы PERL, Java жҽне C синтаксисіне негізделген, сондықтан 

оқуда қиындық туғызбайды.Серверлерге PHP сценарийлері бар файлдарды 

дҧрыс тануға мҥмкіндік беретін ҽдістер ҽртҥрлі жҽне олар негізінен нақты 

сервер тҥріне байланысты. Ҽдетте, мҧндай файлға .php кеңейтімін тағайындау 

жеткілікті, кейде пайдаланылған тілдің нҧсқасы нҿмірімен, мысалы .php3 

немесе .php4. PHP технологиясы веб-парақта хит санауышты ҧйымдастыруға, 

сайттың жекелеген бҿлімдеріндегі хиттердің статистикасын санауға, кез-келген 

html қҧжатына парольмен кіруді қорғауға жҽне тағы басқаларға мҥмкіндік 

береді. PHP-дің кемшіліктері арасында бҧл технология барлық Интернет- 

серверлерде қолдамайтынын атап ҿткен жҿн. CGI (Common Gateway Interface) 

технологиясы интерактивті элементтердің 356 Интернет-ресурстарын 

деректердің ағынын объектіден объектіге беруді қамтамасыз ететін 

қосымшалар негізінде қолдануды білдіреді. Айта кету керек, PERL HTML 

сияқты интерпретацияланған тіл болып табылады, бірақ оны қолданушыға 

емес, серверге қолданушы шолушысы тҥсіндіреді. Мҧндай сценарийді орындау 

ҥшін веб-серверде қосымша жинақтау қажет емес, тек серверге орнатылған 

тиісті тілдің аудармашысы қажет. Аталған мҥмкіндіктермен қатар, осы 

технологияны қолдана отырып, сіз серверде жарнамалық баннерлердің немесе 

бастапқы файлдардың дҽйектілігін кҿрсету жҥйесін ҧйымдастыра аласыз, 
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электрондық поштаны тікелей парақтан немесе виртуалды ашық хат арқылы 

жібере аласыз. CGI-дің артықшылықтарының ішінде олардың клиенттік 

бағдарламалық жасақтамадан тҽуелсіздігін атап ҿту керек - бҧл технологияны 

кез-келген нҧсқаның браузері арқылы сервер мазмҧнын қарайтын кез-келген 

пайдаланушы қолдана алады. Негізгі жетіспеушілігі - CGI қосымшаларын 

серверге орнату жҽне кҥйге келтіру ҥшін сізде кем дегенде ҽкімші қҧқығы 

болуы керек, ҿйткені іске қосылған кезде бҧл бағдарламалар серверлік 

компьютердің қалыпты жҧмысын бҧзып, желіні тҧрақсыздандыруы мҥмкін, 

сондықтан барлық хостинг қызметтері CGI сценарийлерін қолдану мҥмкіндігін 

бермейді. Жоғарыда айтылғандардан кҿрініп тҧрғандай, барлық веб- 

технологиялар бір-бірімен тығыз байланысты. Осы фактіні тҥсіну веб- 

қосымшаларды қҧруда қолданылатын белгілі бір механизмнің мақсатын 

тҥсінуді жеңілдетеді. Технологиялар жыл сайын дамып, жетілуде. 

Бағдарламалаудың жаңа тілдері мен технологиялары пайда болады, бҧл 

пайдаланушыларға ҿзінің ең кҥрделі идеяларын жҥзеге асыруға мҥмкіндік 

береді. [2, с.212-213]. 
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UNITY 3D ПЛАТФОРМАСЫ 

 
Саттыкова У. Е. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Ақпараттық технологиялар қазіргі заманғы адамның ҿміріне берік кірді. 

Олар белсенді қолданылмаса да, ҿмірдің бірде-бір саласын елестету мҥмкін 

емес. Ақпараттық технологиялар арқасында адамзат ҿзінің дамуында ҥлкен 

серпіліс жасады.Ақпараттық технологиялар дамудың тиімді қҧралы болғанына 

қарамастан, олар да дамуда. Ҽр тҥрлі инновациялар пайда болып, жаңа 

перспективалар пайда болды. Олардың бірі – бҧл кеңейтілген шындық 

технологиясы. Ол бірден адамның кҽсіби қызметінде де, мҽдени, білім беру 

жҽне ҽлеуметтік салаларда да кҿптеген салаларда сҧранысқа ие. 

Unity — Unity Technologies компаниясы ҽзірлеген кросс-платформалық 

ойын қозғалтқышы, алғаш рет 2005 жылы маусымда Apple Inc. компаниясының 

дҥниежҥзілік ҽзірлеушілер конференциясы Mac OS X эксклюзивті ойын 
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қозғалтқышы ретінде жариялап шығарылды. Содан бері қозғалтқыш ҽртҥрлі 

жҧмыс ҥстелі, мобильді, консольдық жҽне виртуалды шындық 

платформаларына қолдау кҿрсету ҥшін біртіндеп кеңейтілді. Ол ҽсіресе iOS 

жҽне Android мобильді ойындарын ҽзірлеу ҥшін танымал жҽне Pokémon Go, 

Monument Valley, Call of Duty: Mobile, Beat Saber жҽне Cuphead сияқты 

ойындар ҥшін пайдаланылады[1, с. 336]. Оны бастаушы ҽзірлеушілер ҥшін 

пайдалану оңай болып саналады жҽне инди ойынын ҽзірлеу ҥшін танымал. 

Қозғалтқышты ҥш ҿлшемді (3D) жҽне екі ҿлшемді (2D) ойындарды, 

сондай-ақ интерактивті модельдеулерді жҽне басқа тҽжірибелерді жасау ҥшін 

пайдала-нуға болады. Сонымен қатар, Unity Mac, Linux жҽне Windows 

жҥйелерінде ҧсынылады. Онда суретшіге ыңғайлы иммерсивті дизайн жҽне 

ойын ҽлеміне арналған қҧралдар жиынтығы бар, сонымен қатар жоғары сапалы 

геймплей мен ойын логикасын жҥзеге асыратын қуатты ҽзірлеуші қҧралдар 

жиынтығы бар [2, c. 137-142]. Қозғалтқышты фильмдер, автомобиль жасау, 

сҽулет, инженерия, қҧрылыс жҽне Америка Қҧрама Штаттарының Қарулы 

Кҥштері сияқты бейне ойындардан тыс салалар қабылдады. 

Unity - бҧл Windows, Linux жҽне OS X операциялық жҥйелерінде жҧмыс 

істейтін екі жҽне ҥш ҿлшемді қосымшалар мен ойындарды дамыту 

қҧралы.Unity кҿмегімен жасалған қосымшалар Windows, OS X, Windows Phone, 

Android, Apple iOS, Linux операциялық жҥйелерінде, сондай-ақ Wii, PlayStation 

3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One жҽне Motionparallax3d дисплейлерінде 

жҧмыс істейді (виртуалды голограммаларды ойнауға арналған қҧрылғылар), 

мысалы Nettlebox. Арнайы қосылатын unity (Unity Web Player) модулінің 

кҿмегімен, сондай-ақ WebGL технологиясын енгізу арқылы шолғыштарда іске 

қосу ҥшін қосымшалар қҧруға болады. Бҧрын жобаларды іске асыруға 

эксперименттік қолдау болды.Adobe Flash Player модулінің бҿлігі ретінде, бірақ 

кейінірек Unity дамыту тобы одан бас тарту туралы кҥрделі шешім қабылдады. 

Unity қоршаған ортаның барлық 3D тҥрін қамтиды, деңгей қҧруға, мҽзір 

қҧруға, анимация жасауға, сценарий жазуға жҽне жобаларды ҧйымдастыруға 

жарамды. Пайдаланушы интерфейсі жақсы ҧйымдастырылған жҽне 

панельдерді сҥйреп апару арқылы толығымен конфигурациялауға болады. 

Сахна тақтасы-3D қарау терезесі, онда сіз активтерді 3D кеңістігінде жылжыту 

арқылы физикалық тҥрде ҧйымдастыра аласыз (1-сурет). 

 

1-сурет. Жобаның жҧмыс тақтасы 
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Коллайдер-бҧл белгілі бір сценарийлер, ҽрекеттер орындалатын ҿзара 

ҽрекеттесу кезінде кеңістік аймағы. Мҧның не екенін жақсы тҥсіну ҥшін сіз 

автоматты тҥрде ашылатын ҽмбебап есіктерге жақындағаныңызды елестетіп 

кҿріңіз. Есіктерден бірнеше метр қашықтықта сенсор мен есіктер іске қосылады 

олар сіздің алдыңызда ашылады, бірақ егер сіз ҥш метрден ҿтсеңіз, онда ештеңе 

болмайды. Есіктерді ашуға жауап беретін қозғалыс сенсоры жҧмыс істейтін 

аймақ жҽне коллайдер бар.Сіз аймаққа кіресіз-есіктер ашылады, аймақтан 

шығады-жҽне сенсор сіздің қатысуыңызға енді жауап бермейді. 

Бірлік кҿптеген ресурстарды пайдаланады. Оларға 3D модельдері, 

материалдар, текстуралар, дыбыс, сценарийлер мен қаріптер жҽне т.б. кіреді. 

Кубтар мен сфералар сияқты бірнеше қарапайым нысандарды қоспағанда, 

бірлік іс жҥзінде осы ресурстардың кҿпшілігін қҧра алмайды. Оның орнына 

оларды 3D модельдеу қосымшалары арқылы сырттан жасау керек жҽне 

сурет салу қҧралдары, содан кейін unity импортталады. 

Бақытымызға орай, Unity активтерін импорттау сенімді жҽне ақылға 

қонымды. Дҽстҥр бойынша, 3D қозғалтқыштары, ҽдетте, сіз оларға қандай 

файлдарды ҧсынатындығыңызды талап етті жҽне ҽзірлеушілерді барлық 

файлдарын мҧқият тҥрлендіруге мҽжбҥр етті. Бірақ бірлік емес. Ол барлық 

танымал файл форматтарын, соның ішінде 3D Maya, 3D Studio Max, 

материалдар мен текстураларды ҿзгеріссіз қабылдайды. Unity сонымен қатар 

Photoshop-тан тікелей PNG, JPEG, TIFF жҽне тіпті кҿп қабатты PSD файлдарын 

қоса алғанда, барлық жалпы кескін файл пішімдерін қолдайды. Аудио туралы 

айтатын болсақ, Unity WAV жҽне AIF қолдайды, дыбыстық эффекттер ҥшін ҿте 

ыңғайлы, сонымен қатар музыка ҥшін MP3 жҽне OGG. 

Unity-де 3D модельдерін, кейіпкерлерді, текстураларды, дыбыстық 

эффектілерді, музыканы, қҧралдарды жҽне тіпті сценарийлерді сатып алуға 

болатын активтер дҥкені бар. Unity ресурстар қоймасы тез арада ойын 

жасаушылар ҥшін баға жетпес ресурсқа айналды [3]. 
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МОБИЛЬДІ ҚОСЫМША ҚҦРУ МҤМКІНДІКТЕРІ 

 

Сатыбалды Қ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Қазіргі уақытта оқытушыларының кҿпшілігі дҽріс, баяндама, презентация 

кезінде демонстрациялық қҧралдармен бірге электронды ақпарат қҧралдарын 

пайдаланады. Дегенмен, бҥгінгі кҥні барлық аудиториялар электронды тҥрде 

жазылған деректерді оқуға, ҿңдеуге жҽне жобалауға қабілетті қҧралдармен 

жабдықталмаған. Осыған байланысты ҽртҥрлі пҽндер бойынша 

материалдардың басым кҿпшілігінің электронды дискілерде сақталуы мен 

оларды барлық аудиторияларда толық пайдалана алмау арасында қайшылық 

туындайды. 

Мобильді оқытудың мақсаты – білім беру іс-шараларын кешенді 

ақпараттандыру бойынша міндеттерді қою жҽне шешу жҽне қазіргі заманғы 

АКТ негізінде мамандығы бар бҽсекеге қабілетті мамандарды дайындау ҥшін 

білім беру ҧйымының білім беру, ғылыми жҽне басқарушылық қызметін 

интеграциялауға бағытталған шараларды іске асыру [1]. 

Мобильді қҧрылғыларды пайдалану келесі мҽселелерді шешеді: 
• Жергілікті желілер мен Интернеттің оқу және анықтамалық 

ресурстарына жылдам қол жеткізуді қамтамасыз ету. Оқытушылар мен 

студенттер қажетті анықтамалық ақпаратты кез келген уақытта қосымша 

қҧрылғыларды пайдаланбай-ақ ала алады. Кҿбінесе дҽріс кезінде оқытушы 

студенттердің сҧрақтарына жауап беріп қана қоймай, сонымен қатар фото, 

бейне жҽне аудио деректер болуы мҥмкін жауаптарды анық кҿрсетуі керек. 

Студенттер практикалық жҽне зертханалық жҧмыстарды орындау барысында 

тапсырмаларды орындау ҥшін қажетті анықтамалық ақпаратқа қол жеткізе 

алады. Мобильді қҧрылғылар жергілікті желінің, жергілікті серверлердің жҽне 

шлюздердің жҧмысына тҽуелсіз Интернетке қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

• Нақты уақыт режимінде оқытушының студенттермен өзара әрекетін 

ұйымдастыру. Ҥлкен аудиторияда ҽр оқушының сҧрақ қойып, бірден жауап 

алу мҥмкіндігі бола бермейді. Нақты уақытта сҧрақты жіберіп, қысқа, анық 

жауап ала алатын арнайы қосымшамен жабдықталған мобильді жҥйелер оқу 

процесінде кері байланысты кҥшейтеді. 

• Дәріс материалын көрсету мүмкіндігін беру. Бҥгінгі кҥні барлық оқу 

кабинеттері оқу материалын кҿрсетуге арналған заманауи қҧралдармен 

жабдықталған: компьютері қосылған проекторлар, мониторлар, интерактивті 

тақталар. Мобильді қҧрылғылар деректерді студенттердің телефондарына, 

проекторға немесе теледидар экранына тікелей жіберу арқылы дҽріс 

материалын кҿрсетуге мҥмкіндік береді. 

• Белгілі бір жерге, ал кейбір жағдайларда сабақ уақытына байланбай оқу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету. Бҧл мҽселені шешу қашықтықтан оқытудың 

тиімділігін айтарлықтай арттырады. 
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• Компьютермен жабдықталмаған аудиторияларда бағдарламалық 

құралдарды пайдаланып жұмысты орындау мүмкіндігін қамтамасыз ету. Бҧл 

бағытта мобильді қҧрылғыларды пайдалану сабақтардың орны мен уақытының 

компьютерлік сыныптардың орналасуына жҽне олардың жҥктемесіне 

тҽуелділігін азайтады [2]. 

Мобильді қосымша – бҧл операциялық жҥйемен жабдықталған мобильді 

қҧрылғыларда қолдануға арналған бағдарламалық ҿнім. 

Мобильді қосымшалар орындалатын функциялары бойынша бірнеше 

категорияларға бҿлінеді. Олардың кҿп қолданылатыны: ойын- сауық, бизнес, 

ҽлеуметтік қосымшалар, спорт, саяхат, жаңалықтар жҽне де білім беру саласы 

бойынша қҧрылған қосымшалар. Мобильді қосымшалар қызметі бойынша 

контент қосымшалар, бизнес қосымшалар, мобильді ойындар, мобильді 

ҽлеуметтік желілер болып жіктеледі. Контент қосымшалардың қатарына 

ақпарттық қосымшаларды жатқызуға болады. 

Мобильді қосымшаларды қҧру ҥшін арнайы сервистер, яғни мобильді 

қосымшалар конструкторын қолдануға болады. Олар толық функционалды 

қосымшаны ҽзірлеуге мҥмкіндік береді. 

Thunkable - мобильді қосымшаларды жасауға арналған платформа. 

Thunkable арқылы қҧрастырылған қосымшалар барлық Android жҽне iOS 

қҧрылғыларында жҧмыс істейді жҽне оларды тікелей iOS App Store жҽне 

Google Play Store дҥкендерінде жариялауға болады [3]. 

Thunkable ортасын қолдана отырып, «Информатика терминдерін ҥш тілде 

ҥйренуге арналған мобильді тренажер жасау» тақырыбында мобильді қосымша 

қҧрылуда. Қосымшада мектептегі «Информатика» оқулығының 8-сынып 

бойынша терминдері алынып, оқушыларға ҥш тілде ҥйренуге мҥмкіндік 

жасалды. Кез келген терминді басу арқылы сол сҿздің қазақ, орыс, ағылшын 

тілінді айтылуын жҽне жазылуын кҿруге болады (1-сурет). 
 

1-сурет. Қосымшаның кҿрінісі 

Қорытындылай келе, мобильді қҧрылғыларды қолдану білім беру 

процесінде басқа да қҧралдарды пайдалану есебінен оқу процесінің тиімділігін 

едҽуір арттыруға мҥмкіндік береді. Қҧрылған мобильді қосымша арқылы 
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оқушылардың сҿздік қорын толықтыруға жҽне пҽнге деген қызығушылығын 

арттыруға болады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

3. Нурпеисова Г.Б., Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н., Панюкова Д.В. Мобильді 

қосымшаларды ҽзірлеу / Mobile App Development: Оқу қҧралы (I бҿлім) / Г.Б. 

Нурпеисова Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. – Алматы: 

«Бастау», 2021. – 300 бет. 

4. https://studref.com/384493/informatika/klassifikatsiya_mobilnyh_prilozheniy 
5. https://ust.kz/frontend/web/materials/pdf/files/1576116409.pdf 

 

Ғылыми жетекші - оқытушы, магистр Наурызова Н.К. 

 
 

КОМПЬЮТЕРЛІК КӚРУ ЖӘНЕ БЕЙНЕЛЕРДІ САНДЫҚ ӚҢДЕУ 

 

Сейілханова Ә.Б. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Уақыт ҿткен сайын заманауи қҧрылғылардың дамуы адамзат ҿміріне 

кҿптеген пайдасын ҽкелуде. Оның ішінде технологиялық прогресс маңызды 

орын алды. Сондай бір технология жетістігі ретінде сканерлерді алсақ болады. 

Алдымен сканердің не екеніне тоқталып кететін болсақ, cканер-бҧл 

фотосуреттің, қағазға жазылған мҽтіннің немесе тіпті объектінің сандық 

кескінінің дҽл кҿшірмесін жасау ҥшін қолданылатын қҧрылғы. Бҧл сандық 

кескінді компьютердегі файл ретінде сақтауға болады жҽне оны суретті 

ҿзгерту/жақсарту немесе ғаламторда қолдану ҥшін пайдалануға болады. Ең кҿп 

қолданылатын сканер - бҧл планшетті сканер, онда біз затты ҽйнек терезенің 

жоғарғы жағында ҧстаймыз. Сканерленген нҽтижелер компьютерде алынады. 

Сурет пен мҽтін [OCR] таңбаларын оптикалық тану процесі арқылы дҽл 

алынады. Тарихи сканерлер негізінен баспаханада қолданылатын 

телесуреттерді енгізу қҧрылғыларынан бастау алады. Бҧл сканер максималды 

жылдамдығы 240 айн/мин айналатын айналмалы барабаннан тҧрады. 

Пайдаланылған сигналдар аналогтық сипатта болды жҽне телефон желілері 

арқылы рецепторға жіберілді. Рецептор сигналды синхронды жҽне 

пропорционалды тҥрде таниды, содан кейін шығыс сигналын арнайы қағазға 

басып шығарады. 

Компьютерге енгеннен кейін нақты нҽтиже сығылмаған қҧрама кескін 

болады. Бҧл кескін кейінірек Photoshop-та немесе басқа графикалық 

бағдарламаларда ҿңделіп, оны JPEG жоғалтылған сығу форматына немесе PNG 

жоғалтпайтын сығу форматына тҥрлендіреді. Егер бҧл мҽтіндік сурет болса, ол 

оптикалық таңбаларды тану бағдарламалық жасақтамасы (OCR) арқылы 

мҽтіндік файлға айналады. Мҽтін оның кескінінің анықтығына байланысты дҽл 

болады.[1] 

https://studref.com/384493/informatika/klassifikatsiya_mobilnyh_prilozheniy
https://ust.kz/frontend/web/materials/pdf/files/1576116409.pdf
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Кескін сканері компьютерге кҿптеген тҥрлі интерфейстер арқылы қосыла 

алады, дегенмен бҥгінде ол USB кабелі арқылы компьютерге жиі қосылады. 

 Брандмауэр 

 Параллель 

 SCSI 

 USB 

Компьютермен бірге қолдануға болатын сканерлердің басқа тҥрлері де бар. 

 Карта сканері - визиткаларды сканерлеуге арналған. 
 Барабан сканері - жылдам сканерлеу ҥшін сканерленген бетті 

барабанның айналасына айналдырады. 

 Қол сканері - сканерлегіңіз келетін бетке қҧрылғыны сҥйреп апару 

арқылы мҽтін мен суреттерді сканерлейді. 

 Қалам сканері - бҧл сіз жазатын қаламнан сҽл ҥлкенірек қҧрылғы, оны 

компьютерге сканерлеу ҥшін мҽтін бойынша сҥйреп апаруға болады. 

 Парақ жабыны бар сканер - қағазды сканерге беріп, сканерлейді. [2] 
Жасалған жобаны ―Сканер‖ деп атауға болады. Ол суреттегі документ 

болсын, жай жазылған қағаз, чек, мҽнжазба, курстық жҧмыс болсын таңдап, 

сканерлеп, экранға шығарады. Программаның негізгі ерекшелігі – ол қисайып 

орналасқан қҧжатты, суретті немесе т.б. экранға тҥзу қылып шығарады. 

Бағдарлама Python программалау тілінде жазылған. 

Ең алғаш экраннан кҿретін кҿрініс(сурет-1): 

 

Сурет-1. Бастапқы кҿрініс 

Нҽтижесінде документті тіке етіп сканерлеп, экранға шығарғанын кҿруге 

болады(сурет-2). 
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Сурет-2. Бағдарлама арқылы жасалған сканер нҽтижесі 

 

Қорытындылай келе, жобаның негізгі ерекшелігі қандай да бір қҧжатты 

сканерлеп, компьютер экранына шығаратын бағдарлама жасақтау болса, оның 

қолданыс аясын кеңейту кҿптеген салаларда қажет етіледі. 

Сканерлеу техникасын ҽртҥрлі тапсырмалар ҥшін пайдалануға болады. 

Мҧның бҽрі қолдану аймағына жҽне сканердің нақты тҥріне байланысты. 

Сонымен, QR-код сканерлері тек олардан деректерді оқуға арналған. Бірақ 

планшеттік техника ҽртҥрлі ақпарат қҧралдарынан – қағаз парақтарынан, 

кітаптардан, пластиктен ақпаратты цифрландыра алады. Демек, мҧндай 

технологиялар ҽлдеқайда кҿбірек қолданылатынына еш кҥмҽн келтірмейміз. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Working of Scanner [Электрондық ресурс]. 

URL: http://www.circuitstoday.com/working-of-scanner (07.04.2010) 

2. Scanner [Электрондық ресурс]. 

URL: https://www.computerhope.com/jargon/o/optiscan.htm (12.05.2021). 
 

Ғылыми жетекшісі- магистр, Раманқҧлов А.А. 

 
 

ХАОС МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ 

 
Сидакова Д. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Аннотация. Бҧл мақалада хаос кҥрделі жҥйе ретінде қарастырылады, онда 

бастапқы жағдайлардың елеусіз ҿзгеруі нҽтижеден ҿте елеулі ауытқуға ҽкеледі. 

Ҽлемнің белгілі математиктері хаос теориясымен жҧмыс істейді, сыртқы хаос 

жҥйелердің даму заңдылықтарын сипаттайды. Хаос теориясының негізгі 

ҧғымдары динамикалық жҥйені, сызықсыз жҥйені, аттрактор мен фракталды 

қамтиды. Бҧл тақырыпқа ерекше қызығушылықтың пайда болуы осы теорияны 

қолдану саласы ҿте кең болғандықтан. Хаос биология мен экологияда, 

http://www.circuitstoday.com/working-of-scanner
https://www.computerhope.com/jargon/o/optiscan.htm
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физикада жҽне экономикада, медицинада, компьютерлік моделдеуде, 

компьютерлік желілердің қауіпсіздігінде орын алады, сондай-ақ бҧл теорияның 

принциптері қор биржаларында қолданылады, яғни қолдану ауқымы ҿте кең. 

Ғалымдар ҿз зерттеулерінде оқиғаларға деген детерминистік дҽстҥрлі 

кҿзқарастан ауытқып, фазалық-кеңістіктік диаграммалар арқылы жҥйенің 

мінез-қҧлқын сипаттайды. 

Кілт сӛздер: хаос теориясы, аттрактор, фрактал, сызықты емес процестер, 

сызықты емес динамикалық процестер. 

Хаос дегеніміз не? Ҽдетте біз хаос дегенді тҽртіптің жоқтығын айтамыз. 

Математикалық тҧрғыдан алғанда хаос пен тҽртіп бір-бірін жоққа шығаратын 

ҧғымдар емес. Хаос теориясы – жалпы математикалық принциптер мен 

компьютерлік модельдеулерді қолданатын жҽне динамикалық жҥйелердің 

кҥрделі ҽрекетін зерттейтін ҿте жас математикалық сала. Хаос сызықтық емес 

динамикалық жҥйелерде, қозғалыстағы компоненттердің саны ҿте кҿп 

жҥйелерде болады. Динамикалық жҥйе – бҧл жҥйенің болашақ кҥйін қазіргі 

кҥйге байланыстыратын берілген теңдеулерге сҽйкес кҥйі уақыт ҿте ҿзгеретін 

жҥйе. Осылайша, математикада хаос бастапқы шарттардағы елеусіз ҿзгерістерді 

нҽтиженің ҿте анағҧрлым ауытқуына ҽкелетін кҥрделі жҥйе ретінде 

тҥсіндіріледі. Мҧндай жҥйелерге мысал ретінде атмосфера, турбулентті 

ағындар, жҥрек аритмиінің кейбір тҥрлері, биологиялық популяциялар, 

коммуникация жҥйесі ретіндегі қоғам жҽне басқалар жатады [1]. 

Хаос теориясының дамуына американдық метеоролог Эдвард Лоренц 

ҥлкен ҥлес қосты. 1963 жылы Э.Лоренц атмосфералық ағындардың қозғалысын 

сипаттайтын 12 дифференциалдық теңдеулерді компьютерге жҥктеп, 

атмосферадағы конвекция моделін қҧрастырды. Оларды компьютерде сандық 

тҥрде шеше отырып, ол бастапқы шарттарды сҽл ықшамдау арқылы соңғы 

болжамды айтарлықтай ҿзгертетінін анықтады. Кейіннен бҧл қҧбылыс танымал 

«кҿбелек эффектісі» деген қанатты сҿзіне ҽкелді: кҿбелек қанатының серпілуі 

ауа райын ҿзгерте алады (1 – сурет). 
 

1 – сурет. Суреттің дереккҿзі: wikimedia.org 
 

Кҿбелек эффектісі қос маятниктің бос ҧшына бекітілген жарық кҿзімен 

суреттелген. Ҧзақ экспозициялық кескін бастапқы жағдайларға қатты 

тҽуелділікті кҿрсетеді, мҧнда бір кҥйдегі аздаған ҿзгеріс жҥйенің кейінгі 

кҥйінде ҥлкен айырмашылықтарға ҽкелуі мҥмкін. 

Кез-келген динамикалық жҥйе кеңістіктегі нҥктенің қозғалысын 

сипаттайды, оны фаза деп атайды, оның негізгі сипаттамасы жҥйенің кҥйін 

анықтау ҥшін орнатылуы керек сандардың мҿлшері немесе саны болып 
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табылады. Егер фазалық кеңістікте қозғалатын нҥкте із қалдырады деп 

есептесек, онда траекториялар шары динамикалық хаосқа сҽйкес келеді. 

Хаостың математикалық моделінің негізгі тҧжырымдамасы – аттрактор. 

Аттрактор – бҧл уақыт ҿте келе динамикалық жҥйенің кҿптеген кҥйлерінің 

ҧмтылатын жиыны. Жҥйелер ҥшін аттракторлар: бір саны 0, сандар жҧбы (0, - 

1), -1-ден 1-ге дейінгі барлық сандар диапазоны. Бҧл ҥш жағдайдағы динамика 

стационарлық, периодтық жҽне хаотикалық болады. Стационарлық аттрактор 

ҥшін қозғалыстағы нҥкте белгіленген (тҧрақты) позицияға ҧмтылады; периодты 

аттрактор ҥшін ол белгіленген (тҧрақты) позициялар тізбегі арқылы циклдік 

тҥрде ҿтеді. 

Хаотикалық аттрактор ҥшін қозғалатын нҥкте кҿп қабатты қҧрылымы бар 

кҥрделі конфигурацияны қҧрайды, оны фракталдар деп атайды. «Фрактал» 

терминін 1970 жылы Б.Мандельброт енгізген, оның жҧмысы фракталдардың 

геометриясын зерттеуге тҥрткі болды. Хаотикалық динамиканың маңызды 

сипаттамасы оның болжауға болмайтындығы. Сыртқы реттелмегендікке 

қарамастан, хаотикалық жҥйелер қатаң заңға бағынады жҽне жҥйелі (орынды) 

реттелген. Математикада аз ғана кҥш соңғы нҽтижені кҥрт ҿзгерте алатын нҥкте 

бифуркация нҥктесі деп аталады (2 – сурет) [2]. 
 

2 – сурет – Бифуркация арқылы хаостың қалыптасуы 
 

Хаос теориясы нақты ҿмірде қолданылады. Хаос теориясының 

математикалық ҽдістері биологиялық жҽне экологиялық жҥйелерді модельдеу 

ҥшін қолданылады, барлық жҥйелердің ішінде олар ең хаотикалық жҥйелер 

болып табылады. Динамикалық жҥйелер халық санының ҿсуі мен эпидемиядан 

бастап аритмиялық жҥрек соғысына дейінгі барлығын модельдеу ҥшін 

қолданылды. 

Шындығында, кез-келген хаотикалық жҥйені модельдеуге болады: бағалы 

қағаздар нарығы дҽл арақатынастардан айырмашылығы, аттракторлардың 

кҿмегімен талдауға болатын қисық сызықтарды жасайды; ағып тҧрған краннан 

тамшылардың ағу процесі кездейсоқ болып кҿрінеді, бірақ егер сіз оны 

аттрактор ретінде елестетсеңіз, дҽстҥрлі ҽдістермен алынбайтын табиғаттан тыс 

тҽртіп бар. Пандемияға байланысты соңғы оқиғаларды ескере отырып, індетпен 

кҥресудің оңтайлы (қолайлы) стратегиясын есептеу кезінде математикалық 

тҽсіл де қолданылды. Американдық жҽне израильдік математиктер вакцинация 
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арқылы індетпен кҥресудің оңтайлы стратегиясын есептеді. Егер эпидемия 

динамикалық процесс ретінде қарастырылса, онда вакцинация уақыты – 

вакцинацияланған адамдар саны сияқты маңызды. 

Аурудың жҧқтыру, қайта жҧқтыру жҽне аурудың таралу процестерін 

сипаттау ҥшін ықтималдық моделін пайдалана отырып, ғалымдар вакцинаның 

белгіленген мҿлшері қол жетімді болған кездегі ең жақсы стратегия – 

интенсивті вакцинация шараларын ҿткізу екенін анықтады. Ғалымдар олардың 

моделі белгілі бір ауруға байланысты емес жҽне оны жалпы жағдайда 

қолдануға болатындығын айтады [3, 4]. 

Біздің жерлесіміз, профессор, физика-математика ғылымдарының докторы 

Ахмет Марат Убайдоллаҧлы хаос теориясының дамуына ҥлкен ҥлес қосқанын 

атап ҿткім келеді. Ол ҿзінің ғылыми зерттеулерін келесі кітаптарда баяндаған: 

«Principles of discontinuous dynamical systems», Springer, New-York, 2010; 

«Nonlinear hybrid continuous/discrete-time models», Atlantis Press, Paris, 2011; 

«Neural Networks with Discontinuous/Impact Activations», Springer, New-York, 

2013; «Replication of chaos in neural networks, economics and physics», Nonlinear 

Physical Science, Springer, Higher Education Press, Beijing, Heidelberg, 2016, 

«Bifurcation in Autonomous and Nonautonomous Differential Equations with 

Discontinuities», Springer, Higher Education Press, 2017, «Almost Periodicity, 

Chaos, and Asymptotic Equivalence», Springer, 2020. 

Қазіргі уақытта математиктердің ғылыми ізденістері сызықтық емес 

теңдеулердің барлық тҥрлерін анықтауға бағытталған, олардың шешімі 

детерминирлік хаосқа ҽкеледі. Бірдей заңдылықтардың ҽртҥрлі табиғи 

қҧбылыстар мен техникалық процестерде кҿрінуі ерекше қызығушылық 

тудырады: ауа ағынындағы турбуленттілікпен, электронды жҽне электрлік 

тізбектердің тҧрақсыздығымен, тірі табиғаттағы тҥрлердің ҿзара 

ҽрекеттесуімен, химиялық реакциялар кезінде жҽне тіпті адамзат қоғамында. 

Бҧл хаостың фундаментальді (іргелі) маңыздылығын білдіреді. Хаосты зерттеу 

қолданудың кең мҥмкіндіктері бар қуатты математикалық аппаратты жасауға 

ҽкелуі мҥмкін [5]. 
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GEOGEBRA БАҒДАРЛАМАСЫН СТЕРЕОМЕТРИЯ ЕСЕПТЕРІН 

ШЕШУДЕ ҚОЛДАНУ 

 

Сидакова Д., Сенғали Ә. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазіргі кезде ғаламтор желісінде математикалық бағдарламалар ҿте кҿп. 

Соның ішінде стереометрия сабағы ҥшін ең тиімдісі – Geogebra. 

Geogebra – алгебра жҽне геометрия пҽндерін байланыстыратын 

компьютерлік интерактивті бағдарлама. Ҽлем бойынша орасан кҿп таралған 

математикалық бағдарлама ретінде танылып жатыр. Шамамен 150 елде осы 

бағдарламаны пайдаланып отыр жҽне 50-ге жуық тілге аударылған. Авторы 

танымал австриялық математик, PhD докторы Маркус Хохенвартер 

бағдарламамен жҧмысын 2001 жылы бастаған жҽне 2009 жылы жҧмысы ҥшін 

арнайы байқаудың жеңімпазы атанды. 

Geogebra – оқу қҧралы ретінде. Бағдарлама ақылы емес болғандықтан 

оны кез-келген компьютерге қондырып, қолдануға болады. Geogebra арқылы 

планиметрия жҽне стереометрия есептерін шығару – білім алушы ҥшін пайдасы 

зор тиеді. 

Біздің дайындаған мақаламызда стереометрия есептерін шешуде 

қолданылуын қарастырамыз. Қарапайым мысалдар келтірейік. 

Мысал 1. Радиусы 5 – ке тең болатын цилиндр салу. 
Шешуі: Цилиндрді салу ҥшін “Цилиндр” қҧралын таңдау қажет. Осы 

қҧралды таңдап, z осінде 2 нҥктені басамыз, сосын ары қарай радиус сҧранысы 

кҿрсетіліп тҧрған терезе пайда болады (1 – сурет). 
 

1 – сурет. “Цилиндр” қҧралы 

 

2 – сурет. “Цилиндр” деген қҧралға басқан кездегі пайда болатын кеңес 

 



370  

3 – сурет. Алгебралық терезеде кҿрсетіліп тҧрған координаталар 

4 – сурет. Радиустың мҽнін енгіземіз 
 

5 – сурет. Радиусы 5 –ке тең цилиндр 

 

6 – сурет. Координаталарын енгізу 

Мысал №2. FABCDE пирамидасын салу. 
Шешуі: ―Пирамида‖ қҧралын таңдап, 7 – суретте кҿрсетілгендей 

координаталық осьте 5 нҥктені белгілеңіз. 
 

7 – сурет. Координаталық осьтегі 5 нҥкте 

z осіндегі қажетті биіктікке басып, z осьтегі нҥктенің атын ҿзгерткеннен 

кейін біз FABCD пирамидасын аламыз (8 – сурет). 
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8 – сурет. FABCD пирамидасы 

 

 

 

9 – сурет. ―Пирамида‖ қҧралына басқанда пайда болатын кеңес 

Стереометрия сабағында есептерді Geogebra арқылы шығаратын болса, 

ауызша айтқанға қарағанда ҽлдеқайда пайдалы болады деп ойлаймын. Қазіргі 

білім беру жҥйесінде жаңа технологияларды пайдалану негізгі бағыт деп 

есептеледі. Менің ойымша, Geogebra бағдарламасын меңгерген ҽрбір білім 

алушы таным қызығушылығын жҽне ой-қиялы мен қабылдауы тҽрізді 

танымдық қабілеттерін дамытады. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЖАРАТЫЛЫСТАНУ САУАТТЫЛЫҒЫН 

БАҒАЛАУ АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КОНТЕНТПЕН ФИЗИКА 

ПӘНІ БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАР 

 

Тайманова А.Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын (ғылыми-жаратылыстану, 

математикалық, оқу жҽне жазу, т.б.) қалыптастыруда басты рҿл атқаратын – 

теория мен практиканың байланыста болуы. Оның мҽні – оқушыларға 

теориялық білім беріп қана қоймай, сол білім, білік, дағдыларын кҥнделікті 
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жаңарып, ҿзгеріп жатқан ҿмірде, кез келген жағдаятта емін-еркін қолдана 

білуін қамтамасыз ету 

Оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жҿніндегі PISA (Programme for 

International Student Assessment) халықаралық бағдарламасы жалпы білім беру 

сапасын мониторингтік зерттеу болып табылады. 

Қазақстан Республикасындағы білім сапасын жетілдірудің негізінде осы 

кезге дейін PISA халықаралық зерттеуінің 4 цикіліне (2009, 2012, 2015, 2018 

жылдар) қатысты. Халықаралық зерттеудің негізгі ҥш бағыты олар: 

математикалық сауаттылық, ғылыми-жаратылыстану сауаттылық жҽне оқу 

сауаттылығы[1]. 

Оқушылардың жаратылыстану сауаттылығын тексеруде кҥнделікті ҿмірде 

игеру қажет жеке адамның, бҥкіл қоғамның кҥн талабындағы ҿзекті болып 

табылатын ҧғымдар таңдалады. Осыған орай физика пҽні бойынша 

тапсырмалар қҧрастыру барысында: 

 заттың қҧрылымы мен қасиеттері (жылу ҿткізгіштік, электр ҿткізгіштік); 

 атмосфералық ҿзгерістер (сҽулелену, қысым беру) ; 

 химиялық жҽне физикалық ҿзгерістер (заттың кҥйі, реакция 

жылдамдығы, ыдырау); 

 энергияның ҿзгеруі (энергияны сақтау, энергияның таралуы, фотосинтез); 

 кҥштер мен қозғалыс (теңдестірілген/теңгерілмеген кҥштер, жылдамдық, 
ҥдеу, инерция); 

 жер жҽне оның ғаламдағы орны (Кҥн жҥйесі) келтірілген тақырыптар 
қарастырылған жҿн. 

Функционалдық сауаттылықты анықтауға арналған тапсырмалар тобын 

шартты тҥрде ҥш топқа бҿлуге болады [2]: 

- Қалай білуге болады? 

- Тҥсіндіруге тырысыңыз; 
- Қорытынды жаса. 

«Қалай?». Бҧл топтың тапсырмалары ғылыми таным, яғни теориялық 

білім деңгейіне сҽйкес келеді. Бҧл тапсырмаларда оқушыға болуы мҥмкін 

кейбір фактілерді анықтау, анықтау тҽсілдерін табу, физикалық шаманы ҿлшеу, 

гипотезаларды тексеру, кҿрсетілген мҽселені зерттеу ҧсынылады. 

«Тҥсіндіруге тырысыңыз». Бҧл топтың тапсырмалары қҧбылыстарды 

тҥсіндіру жҽне сипаттау, болжау дағдыларын қалыптастыру, процестердің 

ҿзгеруі немесе барысы жайында болады. Бҧл дағдылар ғылыми білімнің белгілі 

бір кҿлеміне ғана емес, сонымен қатар қҧбылыстарға тҥсініктеме немесе 

сипаттама беруден тҧрады. 

"Қорытынды жаса". Бҧл топтағы тапсырмалар қолда бар деректер 

негізінде қорытынды алудан тҧрады. Бҧл деректер мҥмкін сандар массиві, 

суреттер, графиктер, диаграммалар тҥрінде ҧсынылуы керек. 

Физика пҽні бойынша оқушыларды дайындауда стандартты емес, 

мҽтіндік тапсырмаларды орындауда қазақстандық контентті қосу 

оқушылардың білімін, дағдыларын қолдану сапасын арттырудың бірден-бір 

жолы. Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға жаңа бір серпіліс. Оқушылар 
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пҽнге қызығушылық таныта отырып, еліміз жайлы ҿз білімдерін кеңейтеді, 

терең ойлауды дамытады, айналамыздағы тҥрлі физикалық қҧбылыстар 

арасындағы байланысты тҥсінеді, себептерін тҥсіндіруді ҥйренеді. 

Қазақстандық контентті пайдалана отырып жаратылыстану бағытындағы 

ғылыми сауаттылықты дамыту ерекшеліктері: 

- жаратылыстанудың негізгі ерекшеліктерін еліміздің ҿзен-кҿлдерінің 

географиялық мҽндерін пайдалана отырып, таулар мен шатқалдардағы 

физикалық қҧбылыстарға т.б-қа зерттеу формаларына пайдалану қабілеттілігі; 

- жаратылыстану ғылымдарының тҧрмыстағы технологияға, мҽдени салаға 

ҽсері туралы білімді кҿрсету; 

- мектепте алған білімді тҥрлі ҿмірлік жағдайларда қолдана алу қабілеттігі, 

қойылған мҽселелерді ғылыми ҽдістермен шешу, ақпараттың тҥрлі кҿздерімен 

жҧмыс жасау жҽне оны сыни тҧрғыдан бағалай алу; 

- эксперимент тҽжірибелер жасау, болжамдар келтіру жҽне қолдайтын немесе 

жоққа шығаратын зерттеулер ҿткізу, айтылған кҿзқарасқа қарсы шығу немесе 

оны негіздеу. 

Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру мақсатында физикадан 

мҽтіндік есептерді шығару жҽне қолдану тҽжірибесін шартты тҥрде ҧсынсам: 1-

тапсырма. Альпинистер 

Эверестті бағындырған алғашқы қазақ Қазбек Валиев 1986 жылы 

Оңтҥстік қабырға мен мҽрмҽр қабырғаның бойымен Хан Тҽңірі шыңына 

кҿтерілді. Содан кейін шыңның биіктігі тағы 6995 метр деп саналды. Шыңның 

астында Қазбек Валиевтің ҿзі қҧрған ―Хан Тҽңірі‖ халықаралық альпинистік 

лагері орналасқан. 

Альпинистер тобы Қазақстанның ең биік шыңы «Хан тҽңірін» бағындыру 

барысында қиындыққа тап болды. Олар тау шыңында жҧмыртқаны қайнату 

барысында қанша отын жақсада жҧмыртқа піспеді. 

Сҧрақ-1: Жҧмыртқаның піспеу себебі? 
Сҧрақ-2: Каспий теңізінің жағалауындағы Қарақия ойысында (теңіз деңгейінен 

132м тҿмен) осы жағдай орын алуы мҥмкін бе? 

Сҧрақ-3: «Тау ауруы» дегеніміз? 
2- тапсырма. Асық ойыны. 

Асық – ойын сҥйегі. Сақа-атуға арналған асық басқалардан ірісі, 

салмақтысы. Кезек-сақа иіру арқылы анықталады. Мақсаты-барлық асықты 

шеңберден шығару. Асықтың тҥсуі келесідей: 

 

Сурет-1. Асықтың бетке жатуына байланысты тҥрлері 

Сҧрақ-1. Сақаның массасы қорғасын қҧю арқылы арттырылады. Себебін 

тҥсіндіріңіз. 
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Сҧрақ-2. Асық ойнаушының ойын барысындағы ептілігі қандай физикалық 

шамалардың ҿзгеруіне сҽйкес? 

Ғылыми сауаттылық ҽлеуметтік мҽселелерді шешуге мҥмкіндік береді, 

сонымен қатар ғылыми сауатты халық кҿптеген мҽселелерді жақсы шеше алады 

жҽне ҿміріне ҽсер ететін шешімдер қабылдай алады. 

Алынған ақпаратты сыни тҧрғыдан тҥсінуге жҽне қол жетімді дҽлелдерді 

ҿлшеуге қабілетті адамдар ҿздерінің денсаулығына ғана емес, сонымен бірге 

азаматтар ретінде де маңызды шешімдер қабылдауға кҿбірек мҥмкіндіктерге ие. 

Ғылымды ең маңызды-қолдану. Ғылымды қоғам бағалайды, ҿйткені ғылыми 

білімді қолдану адамның кҿптеген негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

жҽне ҿмір сҥру деңгейін жақсартуға кҿмектеседі. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың тиімді 

ҽдістері:ҽдістемелік қҧрал/Н.А.Даулетова–Атырау: «Ҿрлеу» БАҦО» АҚ 

филиалы Атырау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институты, 2019.- 80 б. 
2. Национальный план действий на 2012-2016 годы по развитию 

функциональной грамотности школьников // Электронный ресурс. 
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МЕКТЕПТЕ ГЕОМЕТРИЯ КАБИНЕТІН ЖОБАЛАУДА ҚОЙЫЛАТЫН 

ТАЛАПТАР 

 

Ташигулов Е.С. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Жалпы білім беретін мектептің 12 жылдық оқытуға кҿшуі, оқушылардың 

бейіндік білім алуы – жалпы білім беретін мектепті қайта қҧру жолындағы 

маңызды қадам. Бҧл мҽселені шешу мектептегі оқу-тҽрбие процесін 

оңтайландыруға, мҧғалімдердің шығармашылық жҧмысын қамтамасыз етуге, 

ҿздігінен білім алуға жҽне педагогикалық шеберлікті жетілдіруге, білім беру 

мекемелерінде жинақталған ҽдістемелік жҧмыс тҽжірибесін талдауға жҽне 

жалпылауға жағдай жасамай мҥмкін болмайды. 

Бҥгінгі таңда заманауи кабинет оқу процесінің тиімділігін арттыруға, 

оқушылардың ҿзіндік жҽне шығармашылық жҧмысын ҧйымдастыруға ықпал 

етуі керек. Кабинет – бҧл арнайы сабақтарға арналған жиһазды қоса 

есептегенде, оқу жабдықтарын сақтауға арналған қҧрылғыларды қамтитын 

кҥрделі жҥйе. 

Оқу кабинеті – бҧл оқушылармен оқу, факультативтік жҽне сыныптан тыс 

жҧмыстар жҽне пҽн бойынша ҽдістемелік жҧмыстар жҥргізілетін кҿрнекі 
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қҧралдармен, оқу жабдықтарымен, жиһаздармен жҽне оқытудың техникалық 

қҧралдарымен жабдықталған мектептің оқу бҿлмесі. 

Кҿптеген кабинеттерді қысқа мерзімде қҧру мҥмкін емес. Кабинет 

біртіндеп қҧрылады, бірнеше жыл бойы толық жабдықталып, жетілдіріледі. 

Алайда, пҽнді тиімді оқытуға мҥмкіндік беретін оқу бҿлмесінің жабдықтары 

белгілі бір талаптарға сай болуы керек. 

Кабинеттік жҥйе қазіргі заманғы білім беру ҥшін ҿзекті мҽселе болып қала 

береді. Кабинеттің атмосферасы, оның сыртқы келбеті, дизайны білім 

алушыларды материалды қабылдауға дайындайды; кабинетте қажетті 

демонстрациялық жҽне зертханалық жабдықтардың, кҿрнекі қҧралдардың 

болуы мҧғалімге сабақты сапалы жҽне тиімді дайындауға жҽне ҿткізуге 

мҥмкіндік береді. 

Мектепте геометрия кабинетінің болуы сҿзсіз қажет. Кабинет ашу – 

мҧғалім жҧмысындағы басты қиындықтардың бірі. Жалпы математика 

кабинетін жабдықтау жҽне безендіру кезінде мыналарды ескеру керек: 

 жҥйелеу принципі, 

 жаңалану немесе ауысу принципі, 

 мақсатқа бағытталу принципі, 

 ғылымилық принципі, 

 ҥйдің атмосферасын жҽне қолайлы психологиялық климатты 

қалыптастыру принципі. 

Ҽрбір принципті жеке-жеке қарастырайық. 

Жҥйелеу принципі. 

Ҽрбір зат, кҿрнекі қҧралдар, оқу жылдары бойынша оқу папкалары, 

ҥлестірме материалдары, оқулықтар, техникалық қҧралдар жҽне т.б. ҥшін ҿзінің 

тҧрақты орны анықталады. Оқу-ҽдістемелік ҽдебиеттер каталогының болуы 

тиіс. Материалдар нақты жҥйеленеді. 

Кҿрнекі жҽне ҥлестірмелі материалдардың жаңалану немесе ауысу 

принципі. Кабинеттің қабырғаларына, папкаларға салынған стендтерді белгілі 

бір уақыт аралығында ҿзгерту керек. Бҧл кейбір кестелерге қатысты емес. 

Мысалы, формулалары бар кестелер, геометриялық фигуралардың суреттері, 

ҿмірбаяндары зерттелетін танымал математиктердің портреттері жҽне т.б. 

болуы мҥмкін. 

Мақсатқа бағытталу принципі. 

Математика кабинетінің барлық безендірілуі мен жабдықталуы 

математиканы оқытудың практикалық, білім беру, тҽрбиелік жҽне 

дамытушылық мақсаттарын айқындауға бағытталған. 

Ғылымилық принципі. Кабинеттегі жабдықтар мен кҿрнекіліктер қазіргі 

заманғы ғылыми-техникалық жҽне гуманитарлық прогресс деңгейіне сҽйкес 

келуге тиіс. Қаржылық қиындықтарға қарамастан, математика кабинеттерін 

теледидарлармен, DVD-ойнатқыштармен, компьютерлік техникамен, смарт- 

тақталармен жҽне басқа да жаңа жҽне ерекше заманауи техникалармен 

қамтамасыз етуге ҧмтылу қажет. 
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Ҥйдің атмосферасын және қолайлы психологиялық климатты 

қалыптастыру принципі. 
Кабинетте ҿте ыңғайлы болуы керек. Ең бастысы, білім алушылар ҿз оқу 

орнының жайлы жерінде отырып, психологиялық еркіндікті сезінуі керек. 

Геометрия кабинеті дҧрыс ҽдістемелік жабдықтарды жҽне эстетиканың 

белгілі бір ережелерін сақтай отырып безендіруді қажет етеді. 

Кабинетте ҽдістемелік тҧрғыдан мыналар болуы керек: 

 оқу-ҽдістемелік ҽдебиеттер: жеткілікті мҿлшерде оқу жылдары бойынша 

оқулықтар (оқушыларға арналған кітаптар), ҽртҥрлі оқу қҧралдары, 

анықтамалықтар, кестелер, ғылыми сипаттағы ҽдебиеттер; 

 оқу-кҿрнекі материалдар: қажетті стендтер, портреттер жҽне т. б.; 

 ҥлестірмелі материалдар (оқу-ҽдістемелік ҽдебиеттерден басқа); 

 демонстрациялық материал (кҿлемді фигуралардың модельдері, 

қималары бар мҿлдір геометриялық денелердің жиынтығы, стереометрия 

бойынша телескопиялық фигуралар жҽне т. б.) 

 оқытудың техникалық қҧралдары. Дҽстҥрлі қҧралдардан басқа 

(магнитофон, фильмоскоп, диапроектор, ойнатқыш) соңғы ҥлгідегі 

компьютерді, смарт-тақтаны, цифрлық зертхананы (базалық деңгей) жҽне т. б. 

алуға ҧмтылу керек. 

Геометрия кабинетін қалай жобалаған дҧрыс? Алдыңғы қабырғадан 

бастайық. Бҧл орын тақтаға жҽне смарт-тақтаға тиесілі. Алдыңғы қабырғаға 

сабақтарда ҥнемі қолданылатын материалдарды орналастырған дҧрыс. 

Тақтаның оң немесе сол жағына стендтер қоюға болады. 

Оқу кабинетінің жабдығы ҽдістемелік амалдардың, технологиялардың, 

мҧғалімдердің педагогикалық мҥдделерінің алуан тҥрлілігінде пҽнді оқытуды 

тиімді жҥргізуге мҥмкіндік беретіндей болуы керек. 

Геометрия кабинеті – бҧл, бір сынып бҿлмесінде қҧрылып, жинақталған, 

мҧғалім мен оқушының ғылыми еңбегін ҧйымдастыру талаптарына сҽйкес жҽне 

геометрия пҽнін оқытудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін бірыңғай, 

органикалық байланысқан оқу білімінің жҥйесі. 

Кабинетті безендіруге қойылатын негізгі талап – пҽн атмосферасын 

орнату. 

Кабинеттің жабдықталуы: 

• кестелерді, сызу қҧралдары мен аспаптарын орнтып бекіту жерлері бар 

жақтаулары ашылатын сынып тақтасы (1-2 дана); 

• графикалық жҧмыстарды орындауға арналған орта кҿлемді, екі жақты 

кҿшпелі тақта; 

• магниттік тақта; 

• сызу қҧралдарының жинағы. 

Геометия кабинеті ақпараттық техникалық қҧралдармен жабдықталады: 

компьютермен, жҧпты бейне қҧралымен, магнитофонмен, теледидармен, 

графопроектормен, экранмен. Кабинетте ақпараттық техникалық қҧралдардың 

орнын рационалды анықтап алу қажет. 
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Кабинетті безендіру барысында безендірудің белгілі (бірыңғай) сҽнін, 

қабырғалықтарды безендірудің нақты сҽнін, оларды орналастыру мҽдениетін 

ҧстану қажет. 

Кабинеттің оқу-әдістемелік базасы: 

Кабинетте «Жалпы білім беретін мектептерге арналған оқу-кҿрнекі 

қҧралдары жҽне оқу жабдықтарының ҥлгілік тізбесіне» сҽйкес оқу 

жабдықтарының, қҧралдардың есепке алынуының болуы. Мҧғалімге арналған 

ғылыми-ҽдістемелік қҧралдар жинағының болуы. Сыныптар мен тақырыптар 

бойынша дидактикалық, ҥлестіру жҽне кҿрсету материалдарының жинағы пҽн 

бойынша бағдарламалық материалдардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. 

Геометрия кабинетін жобалаудың маңызды педагогикалық шарттарының 

бірі пҽн кабинетіне қойылатын СанЕмН-дің талаптарын сақтау болып 

табылады. 

Келтірілген талаптардың барлығы дерлік сақталса, кабинетті жобалау жҽне 

ашу жҧмысы жоғары деңгейде жҥреді. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Сандық білім беру ресурстары – бҧл мҽтіндік, сандық, дыбыстық, бейне 

жҽне басқа да ақпаратты қамтитын қарапайым ақпараттық қҧрал кҿздері. 

Оларды динамикалық, қызықты, ҧмытылмас, заманауи сабақтарды ҿткізу ҥшін 

дҽстҥрлі модульдерге қосымша ретінде пайдалануға болады, ҿйткені сандық 

білім беру ресурстары дҽстҥрлі ҽдістемелік қҧралдарды алмастырмайды, тек 

олардың мҥмкіндіктерін толықтырады жҽне кеңейтеді. Бҧл ҿз кезегінде 

оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырады [1]. 

Сандық контент- бҧл компьютерлерде, мобильді қҧрылғыларда жҧмыс 

істеу ҥшін арнайы каналдар арқылы электронды тҥрде таратылатын 

материалдар жиынтығы. 
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Кҿптеген электронды білім беру контентін қҧру ҥшін дидактикалық, 

ҽдістемелік, техника-технологиялық, эргономикалық, эстетикалық жҽне 

психологиялық талаптар қойылады. 

Дидактикалық талаптар қол жетімділікті, кҿрнекілік принципін, оқытудың 

толықтығын, бақылаушы материалдардың жарамдылығы, сенімділік, 

интерактивтілік, оқу материалдарын ҧсынудың жҥйелілігі жҽне олардың 

қҧрылымдық жҽне функционалдық байланыстылығын, оқытудың 

дидактикалық циклінің толықтығы мен ҥздіксіздігін талап етеді. 

Ҽдістемелік талаптар ҽрбір нақты пҽннің қажеттіліктерін есепке алу 

қажеттілігі (пҽнге сҽйкес ақпаратты ҧсыну тҽсілін таңдау), ақпараттық ҿңдеу 

ҽдістерінің заманауилығын қамтиды. 

Ақпараттық-білім беру саласын жҽне ақпаратты кҿбейтудің ҽртҥрлі 

қҧралдарын дамыту ҥшін қойылатын техника- технологиялық талаптарға 

халықаралық стандарттарды ескере отырып, білім беру жҥйесіне арналған білім 

беру контентін ҽзірлеу, ҽртҥрлі операциялық жҥйелерде жҧмыс істеу 

мҥмкіндігі, мобильді қҧрылғыларда пайдалану мҥмкіндігі, Web-бағдарлау, 

дизайн, электрондық-білім беру контентін олардың мазмҧнынан ҧсынудың 

бҿлінуі, бақылау-жаттығу тапсырмаларын іске асыру жатады. Эргономикалық 

талаптарға оқушыға деген адамгершілік, ыңғайлы интерфейс, оқудың реттілігі 

мен қарқынын таңдай білу, санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтау жатады. 

Эстетикалық талаптар электрондық білім беру мазмҧнының дизайнының 

олардың функционалдық мақсатына сҽйкестігін, электрондық білім беру 

мазмҧнының барлық элементтерінің мҽнерлілігі мен реттілігі, элементтердің 

сапасын, ҧсынылған материалдардың тҥс ерекшеліктерін жҽне мазмҧнның 

иерархиялық қҧрылымының болуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар 

тыңдаушылардың жасына байланысты психологиялық ерекшеліктері де 

қамтиды [1]. 

Барлық талаптарды орындау оқытушы ҥшін ҿте қиын міндет, сондықтан 

электрондық білім беру контентін ҽзірлеушілердің кҿпшілігі жоғарыда аталған 

талаптардың кем дегенде бір бҿлігін белгілі бір дҽрежеде орындауға тырысады. 

Біз диплом жҧмысын орындау барысында осы аталған талаптардың кей 

біреуін есепке ала отырып, AutoPlay Media Studio ортасында білім беру 

контентін қҧрдық. AutoPlay Media Studio кҿмегімен электрондық ресурстар, 

контенттер, оқулықтар, CD/DVD визиткаларын, презентацияларды, қарапайым 

ойындарды жҽне т.б. жасай аламыз. AutoPlay Media Studio графикалық, бейне, 

аудио, анимациялық жҽне басқа нысандарды біріктіруде ыңғайлы боп келеді 

[2]. Алғашқы титульдық бетті дайындауда басқа да орта мҥмкіндіктерін 

қолданып, жасадық. Себебі бҧл ортаның бір кемшілігі қазақша шрифтарды 

қабылдамайды (1-сурет). 
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1-сурет. Басты бет 

 

Мақсатымыз контент қҧру болғандықтан ҽр тақырыпқа презентация, 

жоспар, бейнематериал, ҥйретуші тапсырмалар, тест тапсырмалары, 

интерактивтіліктер енгізілді (2-сурет). 

 

2-сурет. Тақырыптар бҿлімі 

 

Сандық білім беру контенттерін оқытушы сабақ барысында жаңа 

материалды тҥсіндіру ҥшін қолдана алады немесе танымдық мҥдделерді 

қанағаттандыру ҥшін ҿзіндік жҧмыс ретінде білім алушыларға ҧсынуына 

болады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

4. Бидайбеков Е.Ы., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Создание и использование 

образовательных электронных изданий и ресурсов: учебно-методическое 

пособие для вузов / Новое изд. – Алматы: КазНПУ, 2006. – 136 с 

5. Сидорик В.В., Молчина Л.И., Манюкевич А.В., Мельниченко В.В., Одиночко 

В.Ф., Остапенко И.В. Технология разработки мультимедийных приложений: 

учебно- методическое пособие для слушателей системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров/ -Минск: БНТУ, 2013.- 108 с. 

 

Ғылыми жетекші - оқытушы, магистр Наурызова Н.К. 
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ЕКІ АЙНЫМАЛЫ ФУНКЦИЯНЫ ТУЫНДЫСЫ АРҚЫЛЫ 

ТҦРҒЫЗУ ЕСЕБІН МЕКТЕПТЕ ОҚЫТУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Темір А.Т. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Мақалада туынды ҧғымын мектеп оқушысына ҧғындырудың кҥрделілігі, 

функцияның туындыланатындығына байланысты кедергі мҽселелер, туындысы 

арқылы екі айнымалы функцияны тҧрғызу талқыланады. 

1. Туынды ҧғымының кҥрделілігін Фарабише бағамдау 
Егер функцияның туындысы ҧғымын терең тҥсінгіміз келсе, Ҽл-Фараби 

қағидасы бойынша [1, 238б.], алдымен, оқушы адамға таныс тілде ҧғындыруға 

тырысу керек. Ендеше, бірінші, жҥрілген s жолы t уақытының f t  функциясы 
болатынан бастап, екінші, осылайша анықталған s  f t  жолдың t мезетіндегі 

vt жылдамдығы жолдың уақыт бойынша туындысы деп аталатындығын 

жеткізу керек. Мҧны математикада туындының механикалық мағынасы деп 

атап, мектеп оқушыларының жетесіне жеткізе тҥсіндіруде. Ҧғымды осылай 

ҧғындыру жылдамдық атты табиғи құпияны қарапайым тҽсілмен жеткізу 

болып табылады [1, 91-232б.]. 

Енді мектеп оқушыларына беріп жҥрген туындының геометриялық 

мағынасына келсек, оның кҿрнектілігін кҿру ҥшін маңдайдағы жҽй кҿз 

жеткіліксіздеу, оған терең тҥйсікпен кҿретін кҿкіректі ой кҿз керек. Себебі, 

мҧндай жолмен ҧғындыру ҥшін оқушы 

1) қисық, 
2) қисыққа жанама, 
3) бҧрыштық коэффициент, 
4) бҧрыштың тангенсі тҽрізді, таза математикалық ҧғымдармен алдын ала 

таныс болуы керек. Бҧл жерде туынды ҧғымы Фарабише тылсым құпия болып 

табылады, басқаша, геометриялық фигуралардың нҽзік тҥйсікті талап ететін 

қҧпиясы. Мҧндай ҧғымға жету тҽсілі – рухани өнерлік тҽсіл, демек, 

геометриялық фигуралардың теориялық ой тҽсілі болып есептелінеді. Ҿнерлік 

тҽсіл – орысша «искусный прием», қазақша, ҿнер немесе тәсілдің тәсілі, 

тҽсілдің жоғарғы сатысы. Рухани өнерлік тәсіл – орысша, «духовный искусный 

режим», қазақша, қазіргі ғылыми тілімен айтсақ, теориялық өнерлік тәсіл [1, 

91-232б.]. 

Осы баяндаулардан туынды ҧғымын мектеп оқушысына тҥсіндірудің, 

жеткізе ҧғындырудың оңай шаруа емес екендігін кҿреміз. Бҧл мҽселені шешу 

ҥшін ҧстаздың тылсым құпияны ашатын рухани өнерлік әдістемелік тәсілі 

болуы лҽзім. 

Қазіргі заманауи мектепте ҧстаздар оқушыларға ҿз мҥмкіндіктеріне қарай 

бҧл ҧғымды ҽртҥрлі деңгейде жеткізуде. Бірақ, тҧрмыста, табиғаттануда бҧл 

ҧғымның тылсым нҽзік қҧпияның ақиқаты екендігі аса ҽсерлі емес. Туындыны 

аналитикалық тҽсілмен, туындылау ережелері арқылы анықтап, неше тҥрлі 

ғылыми-техникалық мазмҧнды мҽселелерді аналитикалық жолмен 



381  

2 

2 

шығарудамыз. Осымен жаңа ҧғымды енгізудің жолы бір бҿлек, ал оны қолдана 

білу – басқаша мҽселе екендігіне назар аударамыз. 

Біз де осы тақырып бойынша туынды табу ережелерін пайдаланып, жаңа 

ойларды мектеп қабырғасында кеңірек ҿрбітуге болатынын баяндамақпыз. 

2. Шектеусіз туындыланатын функциялар аясы 

2.1. Біз жалпы білімдік орта мектепте анализ бастамаларын шектеусіз 

туындыланатын функциялар аясында оқытумен шектелуді ҧсынамыз. Бҧл 

функцияларды анықталу аймақтарында туындылау мен интегралдау ҿзара кері 

амалдар болып табылады да, ғылыми теориялық мҽселелердің кҿптеген тылсым 

қҧпиялылығы кездеспейді, оқушының да, ҧстаздың да еңсені басып тҧратын 

ҽдістемелік жҥктері жеңілдейді, қолданыстың тҽсілдерді ҥйрету оңайланады, 

теориялық қиындықтарды жеңуге айналмалы жол іздеудің қажеті болмайды. 

Ыңғайлылық ҥшін мҧндай функциялардың жиынтығын A жиыны деп 

атауға болады. 

2.2. Шектеусіз туындыланатын функциялар аясында туындылау амалы мен 

интегралдау амалын ҿзара кері амалдар ҧғымында оқытуға болады. Себебі, 

оның ҽрбір функциясының интегралы да осындай функциялар қатарына 

жатады. Шынында да, Fx функциясы f x шектеусіз туындалатын 
функцияның интегралы болса, онда F x  f x теңдігі орындалады. Осыдан 

F n1 x  f 
n  x, n 1,2,... теңдігі шығады. Демек, Fx шектеусіз 

туындыланады. Оқушы қауымға тҥсінікті болуы ҥшін, кейбір элементар 

функциялардың туындысы мен интегралдары арасындағы қолданылған ҿзара 

кері амалдарды атап, ҧғындыруға болады. Мысалы, f x  x
n  

функциясының 

f x туындысын 1) n -ге дҽрежесіне кҿбейту, 2) дҽрежесін 1-ге кеміту арқылы 
аламыз. Ал интегралын, керісінше режим, алдымен, 3) дҽрежесін 1-ге ҿсіріп, 

сосын, 4) дҽрежесіне бҿлу арқылы аламыз. Ендеше, f x  n  x
n1 

, ол 

интегралының бірі F x  x
n1 


1 

 
 

n  1 
тҥрінде болады. Мҧнда, 2) мен 3) жҽне 1) 

мен 4) амалдары ҿзара кері амалдар. Сондай-ақ f x  sin x болса, 
f x  cos x  sin

 
x  

 


 
 


функциясы 1) аргументіне 

2 
мҽнін қосумен анықталған. Ал, интегралының бірі 

F x  cos x  sin
 

x  
 


 
 


функциясы 2) аргументінен 

2 
мҽнін алумен анықталған. Қолданылған 1) жҽне 

2) амалдар ҿзара кері амалдар.  Егер f x  а x , 0  а  1 болса f x  а x ln а 
жҽне    

а
 болғанды қалап, 1) ln а шамасына кҿбейту жҽне 2) ln а 

F x 
ln а 

шамасына бҿлу тҥріндегі ҿзара кері 1) жҽне 2) амалдарымен анықталып отыр. 

x 
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Мҧндай айқын анықтаулар барлық жағдайда мҥмкін емес, себебі ҿзара кері 

амалдар шектеусіз кҿп жҽне шекке кҿшу ҽдісімен анықталады. Бҧл жердегі 

басты мҽселе, функцияның туындысы немесе интегралы бар ма, жоқ па деген 

проблеманың болмайтындығы болып табылады. Олар ҽр уақытта бар жҽне 

шектеусіз туындыланатын функциялар аясында жатады. Функциялар аясының 

осындай кеңшілігі Анализдің кҿптеген элементтерін мектеп оқушысына 

таныстыруға мҥмкіндік береді. 
2.3. Екі айнымалы   жҽне оның дербес туындылары 

mn  f x, y




ҽрбір 
f  x, y 

xm y n
 

айнымалылары бойынша шектеусіз туындаланатын функциялар болса, онда 

оларды – A тобына жатқызамыз. Математикада қарапайым 

Df  
f

 
x 

 
f 

y 

ҿрнегімен берілген оператордың орны бҿлек екені белгілі болып отыр. Ендеше, 

f x, y A берілсе Df x, y функциясын таба білу ережелерімен мектеп 

оқушыларын таныстыруға болады. Егер A жиынының кҿпмҥшеліктерін AP 

деп, ал периодтыларының тобын AT деп белгілесек, онда осы A жиынында 
 

Dx  f x, y, f x, y AP , (1) 
 

Dx  f x, y, f x, y AT (2) 
 

теңдеулерінің шешімдерін зерттеудің ҽдістемесін жасап, математикалық 

ҥйірмелерде, арнайы курстарда оқытуға болатындығын кҿріп отырмыз. Бҧл 

мҽселе диссертациялық зерттеуде кеңінен ашылып, ғылыми негізімен 

зерделенбек. 

Келтірілген (1) жҽне (2) теңдеулерді зерттеу, сайып келгенде, екі 

айнымалы функцияны D операторына сҽйкес интегралдаудың амалдарын 

анықтау болып табылады [2]. Бҧл мҽселе туындысы бойынша функцияны 

тҧрғызу бағытына жатады. 

Зерттеу жҥргізудегі ҽдістемелік кҿмектері ҥшін жетекшім 

Ж.А.Сартабановқа жҽне PhD-доктор Б.Ж.Омароваға ризашылығымды 

білдіремін. 
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Ғылыми жетекші - ф.-м.ғ.д., профессор Сартабанов Ж.А. 
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АЛГЕБРА САБАҚТАРЫНДА АРАЛАС ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ (8 СЫНЫП) 

 

Темір Р.С. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Қазіргі уақытта білім беру жҥйесінде аралас оқыту технологиясы даму 

ҥстінде, себебі аралас оқытудың модельдерінің ҽртҥрлі болуы жҽне ол – білім 

берудің жаңа моделі. «Цифрлық Қазақстан» жеке бағдарламасын ҽзірлеуді 

жҽне қабылдауды тапсырамын» деген Елбасы инновациялық біліктілікке баса 

назар аударған жҽне тҿртінші басымдық ретінде аталған «Адами капитал 

сапасын жақсарту» бҿлімінде «Ең алдымен, білім беру жҥйесінің рҿлі ҿзгеруге 

тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық ҿсудің жаңа моделінің 

орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін 

жҽне ҿз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. Сонымен бірге, 

IT-білімді, қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға, ҧлтжандылықты 

дамытуға баса кҿңіл бҿлу керек. Қала мен ауыл мектептері арасындағы білім 

беру сапасының алшақтығын азайту қажет», – деген [1]. АКТ-ны жаппай білім 

мен ғылым жҥйесіне енгізіп жаңа білім технологияларын қолдану білім берудің 

жаңа стандарты пен талаптарының, білім берудің ҽдістемесінің ҿзгерісіне, 

бағалау критерийлері мен қадағалау форматын қайта қарауға жҽне де білім 

берудің ҿзіндік даму стратегиясының ҿзгерісін талап етеді. Ҽлемдік даму 

барысында дҽстҥрлі оқу процесіне АКТ-ны қолдану белгілі бір ҿзгерістер 

ҽкелді жҽне білім берудің жаңа модельдерінің туындауына септігін тигізді. 

Соның бірі - аралас оқыту («blended learning»). 

Ҽлем соңғы 10-15 жылдықта технологиялық жҽне ақпараттық тҧрғыдан 

қарыштап даму ҥстінде. Барлық білім беру жҥйесінің мақсаты бҽсекеге 

қабілетті, кез келген қиындықта тиімді шешім таба білетін тҧлғаны тҽрбиелеу. 

Білім беру стандарттары оқушыларға білім беру урдісі мен тҽрбиелеу арқылы 

пҽндік, метапҽндік жҽне тҧлғалық нҽтижелерімен анықталады. Бҧл 

нҽтижелерге тек қоғам заманауи дамығанда ғана қол жеткізуге болады. Жаңа 

техникалық қҧрылғыларды ҿмірдің ҽр облысында пайдалану - заманауи даму 

деңгейі болады. Мҧндай даму нҽтижесіне қол жеткізу ҥшін баланың жас 

ерекшеліктеріне байланысты қажеттіліктерді ескеру керек. Ақпараттық 

қҧралдарды пайдана отырып, дҽстҥрлі білім беру жҥйесін жоққа шығаруға 

болмайды. 

Қазіргі ақпараттар бойынша аралас оқыту қазіргі заман білімінің тренді 

болып тҧр. «Аралас оқыту» ағылшын тілінен тікелей аударылған blended 

learning сҿзінің аудармасы болып табылады. Learning — оқу, яғни бҧл оқушы 

белсенділік танытып білім мен білік дағдыларын қалыптастыратын ҥрдіс. 

Аралас оқыту – бҧл электронды оқыту мен бетпе бет оқытуды бірлестіре 

отырып, оқушының ҿз бетімен оқудың уақыты, орны, темпы, траекториясы 

сынды талаптарын таңдауғамҥмкіндік беретін білім технологиясы [2]. 
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Осылайша аралас оқыту технологиясын электронды оқу мен тікелей 

оқудың, ҽрқайсысының кемшіліктерін жою тҽсілі ретінде синергиялық 

технологияны қарастыруға болады. 

Сонымен қатар қазірі барлық мектептерде оқу процесінде Bilimland.kz 

білім беру тҧғырнамасы қолданылуда. Ал мҧнда интербелсенді сабақтарға 

қатысып, мектеп бағдарламасы негізінде жинақталған қазақ, орыс, ағылшын 

тіліндегі оқыту ресурстарымен жабдықталған мҥмкіндіктерді қолдануға 

болады. 

Аралас оқыту технологиясы Ақтҿбе қаласы 58 жалпы білім беретін 

мектебінің 8«А» сыныбында 2022 жылдан ҧйымдастырылып келеді. Барлық 

мектептер қойылған мақсаттарға жету ҥшін, қоғамға лайықты тҧлға даярлау 

ҥшін жаңартылған білім мазмҧнына кҿшкені белгілі. 

2017-2018 оқу жылынан бері жаңартылған білім мазмҧны аясында білім 

алып жатқан 32 оқушыдан тҧратын 8 «В» сыныбына аралас оқыту 

технологиясы бойынша тҽжірибе жҥргізілді. Алгебра жҽне геометрия пҽндері 

аптасына 5сағат (алгебра - 3с., геометрия – 2 с.) оқытылады. 

Оқу мақсаттарына негізделіп жасалған сабақтың қҧрылымы, ҿткізілу 

формасы жҽне таңдалған тапсырмалар ҿткен тақырыпты қайталауға, бекітуге 

жҽне оқушылардың алған білімдеріне талдау жасауға, ақауларға толықтыру 

жасауға мҥмкіндік береді. Басты мақсаттардың бірі жиынтық бағалауға (ЖБ) 

дайындық. 

Тҽжірибе аралас оқытудың «Тҿңкерілген сынып» моделі бойынша жҥзеге 

асты. Алдын ала дайындық бҿлімінде жаңа тарауды оқытуды бастаған кезде, 

яғни бір апта уақыт бҧрын, оқушыларға Kundеlik.kz арқылы квадрат 

теңдеулерді шешу тақырыбында теориялық сҧрақтар жҽне ҿз бетімен 

орындауға оқу мақсатынасай есептер мен тест тапсырмалары берілді. 

Сыныптан есеп шығаруға қабілетті 5-6 сарапшы оқушыны таңдап алынды. 

Оқушыларға сабақтан тыс кезде 1-суреттегідей теориялық сҧрақтарға ауызша 

жауап алынып, бетпе-бет немесе Kundelik.kz, WhatsApp жҥйелері арқылы 

берілген тапсырмаларды орындаулары тексерілді. Ал есеп шығару барысында 

эксперт оқушылар қажеттілігіне қарай мҧғалімнен қосымша кҿмек алады. 
Сҧрақтар мен есептер ҧпайы қорытындысы бағалау парақшасына енгізіледі. 

 

Сурет 1 – Оқушылармен жҧмыс 

Бағалау парақшаларындағы нҽтижелер талданып, тапсырмаларды орындай 

алмаған немесе жартылай орындаған оқушылармен жеке жҧмыс жасауға 

жоспар қҧрылды. Ал сабақ нҽтижесі тҿмендегі кестеде келтірілді. 

Оқушылардың 90%-ға жуық пайызы ҿз бетімен жҧмыс жасап ҥйреніп, 

теориялық материалдарды меңгергендері жҽне берілген тапсырмаларды 
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орындау барысында жаңа сабақты жақсы тҥсінгердері кері байланыс арқылы 

анықталды. 

 
 

Кесте. Сабақ нҽтижесі 

Тапсырмалар/бағ 
алау 

Ҿте 
жақсы 

Жақс 
ы 

Орта 
ша 

Талп 
ыныс 

Орындама 
ды 

Сапас 
ы (%) 

Теориялық 
сҧрақтар 

16 13 5 - - 90 

Тапсырма 20 10 2 - - 94 

Тест 
тапсырмалары 

14 14 4 - - 88 

4.11. 9 16 6 1 - 78 

4.13. 10 15 7 - - 78 

4.15. 11 15 4 2 - 81 

4.16. 10 14 5 - 3 75 

4.20. 7 9 8 1 7 50 

 

Оқушыларда ҿзін-ҿзі басқару, ҿз бетімен жаңа матемариалды игеру сияқты 

артықшылықтар байқалды. Дегенмен кейбір оқушылар мҧғалім кҿмегін кҿп 

қажет ететіндігі де кҿрінді. Бірақ нҽтижелерді ескеріп талдау барысында аралас 

оқыту технологиясының оқу мақсатына жетуге, оқушылардың ҿз бетінше 

жҧмыс жсауын дамытуда ҧлкен кҿмегі болатынына сенімдімін. 
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МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН СЫНЫПТАН ТЫС ЖҦМЫСТЫҢ РӚЛІ 

 

Теңізбай Г.М. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Математика – біздің ҿміріміздің кҿптеген салаларында қолданылатын ҿте 

маңызды ғылым: тҧрмыстық міндеттерден бастап, кҥнделікті ҿмірде шешілетін 

барлық жҧмыстар мен ғылымдарда қолданылады. Мысалы, математика 

физикада, астрономияда, биологияда, инженерлік істе, ҿндірісті 

ҧйымдастыруда жҽне теориялық жҽне қолданбалы қызметтің басқа да кҿптеген 

салаларында зерттеу қҧралына айналды. Кҿптеген мықты дҽрігерлер, 

экономистер мен ҽлеуметтік зерттеулер саласындағы мамандар олардың 

https://aikyn.kz/2017/02/25/5161.html
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пҽндерінің одан ҽрі ілгерілеуі қазіргі уақытқа дейін математикалық ҽдістерді 

кең жҽне толық пайдаланумен тығыз байланысты деп есептейді. Математика 

ҽрқашан адам мҽдениетінің ажырамас жҽне маңызды қҧрамдас бҿлігі, ол 

қоршаған ортаны танып білудің кілті, ғылыми – техникалық прогрестің базасы 

жҽне тҧлғаның дамуының маңызды компоненті болып табылады. Математика 

кҥнделікті ҿмірде кездеседі жҽне пайдаланылады, сондықтан математикалық 

білім ҽрбір адамға қажет. Сонымен біз математика пҽнінен сыныптан тыс сабақ 

ҧйымдастыру бҿлімін қарастырамыз. 

Ең бірінші математикадан сыныптан тыс сабақтардың негізгі міндеттері 

оқушылардың тҽжірибелік дағдылары мен біліктерін кеңейте жҽне тереңдете 

тҥсу, логикалық ойлауды, тапқырлықты дамыту, қабілетті жҽне дарынды 

балаларды кҿрсетіп, олардың ой – ҿрісінің ҽрі қарай дамуына кҿмектесу, 

математикаға қызығушылығын арттыру, табандылыққа, еңбекке деген 

сҥйіспеншілікке, ҧйымшылдық пен ҧжымшылдыққа тҽрбиелеу. 

Математикадан сыныптан тыс сабақтың негізгі мақсаттары: 

- оқушылардың бағдарламалық материал бойынша білімдерін кеңейту 
жҽне тереңдету; 

- оқушылардың математикалық қабілеттерін дамыту жҽне олардың 

математика мен оның қолданбалы салаларын оқуға деген қызығушылығын 

арттыру; 

- оқушылардың танымдық дербестігін қалыптастыру жҽне оларды 

шығармашылық ҽрекетке баулу; 

- оқушыларға белгілі бір зерттеушілік дағдыларды сіңіру; 
- оқушылардың математикалық ойлау стилін, атап айтқанда, дҽлелді 

негіздеу, ҿз ойын ықшамдап жеткізу, математикалық тілді қолдану 

(математикалық терминология, таңбалар) қабілеттерін қалыптастыру; 

- оқушылардың математиканың мҽдени-тарихи қҧндылығы туралы 

тҥсініктерін кеңейту; 

- оқушыларды математикалық білімдерін кҥнделікті ҿмірде жҽне одан ҽрі 

оқу жҽне еңбек іс-ҽрекетінде қолдануға дайындау; 

- оқушылардың бос уақытын ҧйымдастыру; 
- оқушыларды жеке, топтық жҽне ҧжымдық жҧмыс тҥрлерін ҧштастыра 

білуге тҽрбиелеу; 

- оқушылардың еңбексҥйгіштік, алғырлық, тапқырлық т.б жеке қасиеттерін 

дамыту. 

Сыныптан тыс сабақтарда балалар математикаға деген қызығушылықты 

ғана емес, сонымен бірге жеке қасиеттерін де дамытады (еңбекқорлық, 

табандылық, тапқырлық, жауапкершілік жҽне т.б.) ойлау қабілеті дамиды. 

Сыныптан тыс жҧмыстар оқушының жеке басының жан – жақты дамуын 

қамтамасыз етеді. Оқушылардың кҿпшілігінде математикаға деген 

қызығушылықтың пайда болуы кҿбінесе оны оқыту ҽдістемесіне, оқу 

жҧмысының қаншалықты шебер қҧрылатынына байланысты. Сабақтарда ҽрбір 

оқушының белсенді жҽне ынталы жҧмыс жасауына қамқорлық жасау керек. 

https://melimde.com/sabati-tairibi-ansha-imbat-sabati-masati.html
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Сыныптан тыс сабақтар – математикада оқушылардың дамуына ықпал 

ететін оқыту мен тҽрбиелеу ҽдістерінің бірі. Оқушылардың белгілі бір пҽнге 

қызығушылығы ҽртҥрлі факторлармен анықталады: жеке тҧлғаның 

ерекшеліктері, пҽннің ҿзіндік ерекшеліктері жҽне оқыту ҽдістемесі. 

Математикаға қатысты оқушылардың ҽр тҥрлі категориялары бар: 

 қызығушылығы артқан оқушылар; 

 қажетінше сыныптан тыс жҧмыстармен айналысады жҽне пҽнге 

ерекше қызығушылық танытпайды; 

 математиканы қызықсыз, қҧрғақ жҽне жалпы ҧнатпайтын пҽн деп 

санайтын оқушылар. 

Ҥш топтың ҽрқайсысының ҥлесі, олардың арасындағы сандық қатынас 

барлық оқу – тҽрбие жҧмыстарының сапасына тура пропорционалды. Бҧл 

арақатынасты бірінші топтың пайдасына ҿзгерту ҽрбір математика мҧғалімінің 

алдында тҧрған маңызды міндет, сондықтан бҧл ҿзгеріске жҧмыс 

формаларының, ҽдістері мен тҽсілдерінің ҽсер ету дҽрежесін олардың 

мақсаттылығы мен тиімділігінің маңызды критерийлерінің бірі деп санауға 

болады. 
Математикадан сыныптан тыс жҧмыстар деп оқушылардың сабақтан тыс 

уақытта мҧғаліммен бірге факультативтік жҥйелі іс – ҽрекеті тҥсіндіріледі. 

Математикадан сыныптан тыс жҧмыс сабақтың табиғи жалғасы бола 

отырып, «Жалпы білім беретін мектептегі математикалық білім беру 

мазмҧнының міндетті минимумының» ең кҥрделі тақырыптық блоктары 

бойынша оның есептерін шешеді. 

Сыныптан тыс жҧмыстың ҽртҥрлі формаларында жҥзеге асырылуын 

математикалық тақырыптардың ауқымын анықтауды мҧғалім оқу 

материалының сыныптан тыс жҧмыстарда пайдалану мҥмкіндіктерін талдау 

жҽне оқушылардың белгілі бір тақырыпты меңгеру диагностикасы арқылы 

жҥзеге асыруы тиіс. Математикадан сыныптан тыс сабақтарда қарастыру ҥшін 

дҽстҥрлі белгілі бір тақырып бойынша тарихи экскурсиялар, математикалық 

софизмдер, қиындығы жоғары есептер жҽне т.б. 

Математикадан сыныптан тыс сабақтың әртҥрлі формалары бар: 

Математикалық ҥйірме – бҧл сыныптан тыс сабақтарды 

ҧйымдастырудың бір тҥрі, сабақтың барысында оқушылар мен мҧғалім 

сабақтың тҥрі мен тақырыбын ҿз қалауы бойынша таңдайды. 

Мектепте ҥйірме жҧмысын оқытудың мақсаты оқу материалын тереңдету, 

оқушыларға практикалық дағдыларды дарыту, математиканың даму тарихынан 

мҽліметтерді хабарлау, жоғары қиындықтардың мысалдары мен есептерін 

шешу, сондай-ақ қызықты математиканы пайдалану. 

Факультативтік сабақтар. Негізгі мақсаты оқушылардың бағдарламалық 

білімін тереңдету жҽне кеңейту, олардың математикалық қабілеттерін дамыту, 

оқушыларды қазіргі математиканың кейбір жалпы идеяларымен таныстыру. 

Математика олимпиадасы. Кез келген олимпиаданы ҿткізудің негізгі 

мақсаты оқушылардың математикалық қабілеттерін анықтау. Олимпиадаға 



388  

тапсырмаларды таңдау оқушылардың математика бойынша бағдарламалық 

білімдерін ескере отырып жҥзеге асырылады. 

Математикалық экскурсиялар – қызықты, бірақ салыстырмалы тҥрде 

сирек қолданылатын сыныптан тыс жҧмыс тҥрі. Экскурсиялар барысында 

оқушылар математиканың халық шаруашылығының ҽртҥрлі салаларындағы 

кҿптеген қолданбаларымен танысады. 

Математикалық кеш – бҧл бір кҥн бойы ҿткізілетін пҽн бойынша 

сыныптан тыс жҧмыстың кҥрделі тҥрі. Математикалық кештің мақсаттары 

оның тҥріне байланысты. 

Математикадан сыныптан тыс жҧмыс тҥрі ретінде ойын математикалық 

есептерді шешуде оқушылардың командалық, топтық немесе жеке жарыстарын 

қамтиды. Шынында да, ойын – бҧл математикаға деген қызығушылықты ғана 

емес, сонымен бірге оқушыны жеке тҧлға ретінде дамыту ҥшін сыныптан тыс 

жҧмыстардың ең тиімді тҥрлерінің бірі. 

Ойын – шығармашылық, ойын – еңбек. Ойын барысында балалардың 

зейінін шоғырландыру, ҿз бетінше ойлау, зейіні, білімге деген қҧштарлығы 

дамиды. Сабақтың қызығына кірген балалар ҿздерінің оқып жатқанын 

байқамайды, олар ҥйренеді, ҽдеттен тыс жағдайларда бағдарланады, идеялар, 

тҥсініктер қорын толықтырады, қиялын дамытады. Тіпті ең пассивті балалар да 

ойынға ҥлкен ықыласпен кірісіп, достарын жіберіп алмауға бар кҥш – жігерін 

салады. Балалар ойын кезінде ҿте мҧқият, жинақы жҽне тҽртіпті болады. 

Қорыта келе сыныптан тыс жҧмыстарды оқыту, тҽрбиелеу жҽне дамыту 

қҧралы ретінде кеңінен қолдануға болады. Математика сабағында сыныптан 

тыс жҧмыстың ҽртҥрлі тҥрлері бар. 

Математика қызықсыз ҽрі қҧрғақ ғылым сияқты болып кҿрінетін, пҽнге 

деген қызығушылықтары тҿмен, зейіні тҧрақсыз оқушылар басым болатын 

сабақтарда ойын тҥрінде ҿткізу тиімді. Бҧл жҧмыс оқушыларды математикадан 

сыныптан тыс жҧмыстың ойын тҥріне мақсатты тҥрде тарту математикаға 

деген танымдық қызығушылықтың дамуына ықпал етеді деген болжамды 

растайды. 
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ РОБОТОТЕХНИКАНЫҢ АЯСЫНДА 

ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР КЕШЕНІН ҚҦРАСТЫРУ 

 

Тӛлегенов Н.Ж. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Аңдатпа: Мақалада қазіргі уақытта отандық білім беру жҥйесінде бар 

жҽне білім беру робототехникасын оқу процесіне енгізумен байланысты 

оқытуда қолдануға болатын робот техникасының мысалдары қарастырылған. 

Кілт сӛздер: датчиктер, білімдік робототехника, программалық 

жабдықтар. 

Қазіргі ҽлемде ҽр пҽн саласындағы білім кҿлемі тез ҿсіп келе жатқан кезде 

жҽне бҧл ҿсу қарқыны да артып, ҥнемі жаңа білім алу қажеттілігі артып келеді, 

бҧл оқу процесіне де, материалды тҽуелсіз зерттеуге де кҿмектеседі. 

Ақпараттық қоғамда бҽсекеге қабілетті болу дегеніміз – инновациялық 

ҿндірісті, іргелі жҽне қолданбалы ғылымды дамытуға дайын болу, бірақ ең 

бастысы-ҥздіксіз білім алуға дайын болу. Ҥздіксіз білім дегеніміз - адамның 

ҿмір бойы оның немесе ҽлеуметтік қажеттіліктеріне сҽйкес зияткерлік, 

адамгершілік жҽне білім беру ҽлеуетінің ҿсу процесі [1]. 

Жалпы білім беру деңгейінде жаңа немесе ҿзекті білім беру қҧралдарын 

қолдану қажеттілігі туындайды, бҧл ҥздіксіз білім беруге дайындықты, ҽмбебап 

оқу ҽрекеттері мен мета - пҽндік қҧзіреттіліктерді тиімді қалыптастыруға ықпал 

етеді. Осындай қҧралдардың бірі ретінде білім беру робототехникасы жиі 

аталады. 

Оны білім беруде қолданудың ҿзектілігі қазіргі заманғы ҿндірістің 

кҿптеген салаларын жҽне жалпы қазіргі адам қызметінің салаларын жаһандық 

цифрландырумен де анықталады. Бҧл ретте кҽсіптік білім беру саласында осы 

салада білікті инженерлік кадрларды даярлау қажеттілігі туралы ғана емес, оны 

бастауыш мектеп, тіпті мектепке дейінгі білім беру деңгейінен бастап 

қолданудың орындылығы туралы да сҿз болып отыр [2]. 

Сондықтан бҥгінгі таңда жалпы білім беру деңгейіндегі робототехника 

білім берудің инженерлік-технологиялық профилін жҥзеге асыратын 

ҧйымдарда, сондай-ақ оны негізінен оқушылардың сабақтан тыс іс-ҽрекетінде 

жҥзеге асыру ҥшін қаражат пен мҥмкіндіктері бар ҧйымдарда ҥлкен дамуға ие 

болды [3]. 

Қазіргі уақытта "білім беру робототехникасы"деген термин пайда болды. 

Робототехниканы оқу процесіне енгізуді насихаттайтын энтузиастар, ол 

қосымша білім беруге, сабақтан тыс жҧмыстарға сҽйкес мектеп 

бағдарламасының пҽндерін оқытуға сҽйкес келеді деп санайды. Олардың 

пікірінше, бҧл барлық жастағы балаларға — мектеп жасына дейінгі балалардан 

бастап кҽсіби білімге дейін жарамды. Балаларды робототехникалық жабдықты 

қолдана отырып оқыту-бҧл ойын барысында оқыту жҽне бір уақытта 

техникалық шығармашылыққа тҽрбиелеуге ықпал етеді. Кҽдімгі мектептерде, 

балабақшаларда жҽне қосымша білім беру мекемелерінде роботтарды қҧру 



390  

жҽне бағдарламалау барлық ҽлеуметтік топтардың балаларының заманауи білім 

беру технологияларына тең қол жетімділігін қамтамасыз етеді деп болжанады. 

Бҧл бағыттың танымал болуына қарамастан, ҽлі шешілмейтін кҿптеген 

мҽселелер бар. Кҿбісі мектептегі робототехника туралы жалпы жҽне қосымша 

білім беруде, сондай-ақ оқушылардың бҽсекеге қабілетті іс-ҽрекетінде 

робототехникалық жиынтықтарды қолданудың қалыптасқан тҽжірибесі ретінде 

айтады. Бҧл ретте робототехника деп мектеп жасындағы балалармен 

сабақтарды қызықты жҽне заманауи деңгейде жҥргізуге мҥмкіндік беретін білім 

беру жабдығының ерекше тҥрін тҧспалдайды. 

Жоғары оқу орындары робототехниканы кҿбінесе ҿздері дайындайтын 

кафедралармен жҽне мамандармен (бакалаврлар мен магистрлермен) 

байланысты жеке мамандық ретінде қарастырады. Мҥмкін, білім беру 

робототехникасы жалпы, қосымша жҽне кҽсіптік білім беруге ҥйлесімді тҥрде 

кіріктірілуі тиіс. Сондай-ақ, студенттердің ҽр жасына ҽр тҥрлі білім беру 

міндеттері қойылуы керек [4]. 

Робот техникасы бойынша бірлестіктерді ҧйымдастыру міндеттердің 

толық спектрін шешуге мҥмкіндік береді. Робототехника курсы барысында 

келесідегідей ЕLEGO UNO R3 автомобиль кҿлік жиынтығы жабдықталды. 
 

 

Сурет -1. ЕLEGO UNO R3 автомобиль кҿлік жиынтығының қҧрал- 

жабдықтары 
 

ЕLEGO UNO R3 роботты автомобиль жиынтығы-Arduino негізіндегі ең 

жақсы роботты жиынтықтардың бірі. Бҧл кҿптеген тапсырмаларды орындау 

ҥшін бағдарламалауға болатын жоғары сапалы роботты автомобиль, оны 

қҧрастыру ҥшін қажет қадамдарды тҥсіну қиын емес. 
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Сурет -1. ЕLEGO UNO R3 автомобиль кҿлігі 

 

Артықшылықтары: 

 Сізге бағдарламалау, электроника жҽне робототехника 

бойынша практикалық тҽжірибе алуға мҥмкіндік береді. 

 Онда модуль бҿліктерінің 24 тҥрі бар, соның ішінде 

кедергілерді айналып ҿту, сызықты бақылау модулі жҽне 

басқалары. 

Қорытындылай келе, робототехника - бҧл қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, балалар мен жасҿспірімдердің бос 

уақытын ҧйымдастыру тҽсілі. Сонымен қатар, білім беру дизайнерлерін 

қолдану арқылы дарынды балаларды анықтауға, олардың қызығушылығын 

ынталандыруға жҽне ҿзекті мҽселелерді практикалық шешу дағдыларын 

заманауи робототехниканың кҿмегімен оқушыларды жҽне жастарды білім беру 

шешімдерін белсенді жҽне сапалы оқытуға дамытуға болады. 
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РАЗВИТИЕ И АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ АРМИРОВАННЫХ 

ДИОРИТОМ 

 

Тулеугалиева Э. 

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова 

 

Аннотация. В результате данной работы было изучено влияние 

полифункционального модификатора олиго (резорцинфенилфосфата) с 

концевыми фенильными группами и дисперсного минерального наполнителя 

диорита на физико-химические и деформационно-прочностные свойства 

композитов на эпоксидной основе. Доказана эффективность использования 

диорита в качестве активного наполнителя эпоксидного полимера, 

обеспечивающего повышение прочности и изменение физико-химических 

свойств эпоксидных композитов. 

Ключевые слова: диорит, эпоксидный олигомер, пластификатор, 

модификация, физико-химические и механические свойства. 

В современном мире требования к эксплуатационным свойствам 

различных материалов и изделий из них постоянно повышаются, и их можно 

обеспечить за счет выбора сырья и технологических параметров производства 

[1-3]. 

Комбинирование или физико-химическая модификация различных 

материалов, входящих в состав эпоксидных композиций, позволяет напрямую 

контролировать наиболее важные свойства эпоксидных композитов. 

Добавление пластификаторов обеспечивает эластичность полимерных 

материалов и может изменять их температуру стеклования [3–5]. Добавление 

наполнителей обеспечивает повышение прочности эпоксидных композитов и 

придает им определенные физические и химические свойства [6–9]. 

В работе [14–15] было показано, что интеграция наночастиц диоксида 

кремния в эпоксидный нанокомпозит может значительно улучшить 

механические свойства получаемых композиционных материалов, включая, 

помимо прочего, прочность на разрыв, вязкость разрушения, ударные и 

усталостные свойства. 

В настоящее время, несмотря на большое количество работ, посвященных 

изучению действия различных наполнителей и пластификаторов, до сих пор 

остаются недостаточно изученными вопросы, связанные с их влиянием на 

процессы структурообразования, структурные и эксплуатационные 

характеристики полимерные композиционные материалы, что и определяет 

направление исследований в данной работе. 

Использовалась эпоксидная смола ЭД-20 (ГОСТ 10587-93) производства 

CHIMEX Limited (Россия) в качестве связующего для приготовления 

полимерных композиционных материалов и полиэтиленполиамина (ПЭПА) 

(ТУ 6-02-594-85) производства CHIMEX Limited (Россия) как отвердитель. 

Олиго (резорцинфенилфосфат) с концевыми фенильными группами Fyrolflex 
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(ORPP) производства ICL Industrial Products America Inc. (Соединенные Штаты 

Америки) использовался как пластификатор и антипирен. ORPP это 

олигомерный безгалогенный пластификатор с огнестойкими свойствами. По 

сравнению с другими безгалогенными (фосфатными) антипиренами обладает 

низкой летучестью и стабильностью (начало термического разложения при 

+370 ° С), что позволяет использовать его для модификации большинства 

технических пластмасс [6, 20]. 

В качестве наполнителя для эпоксидных композитов использовалась 

тонкоизмельченная магматическая плутоническая порода диорит Приорского 

месторождения (Новороссийский район Актюбинской области, Казахстан). 

Диорит не только твердый, но и вязкий, что обеспечивает высокую 

износостойкость породы. Выбор диорита в качестве наполнителя связан не 

только с его доступностью, но и с определенным химическим составом: 

наличие оксидов металлов (оксидов железа, кальция, алюминия и титана) 

позволит использовать диорит в качестве антипирена для эпоксидных 

полимеров. Исходя из свойств диорита, можно ожидать, что его введение в 

полимерную композицию обеспечит повышение физико-химических и 

механических свойств полимерных композитов. 

При определении скорости распространения пламени по поверхности 

древесины без огнестойкого покрытия и с огнестойким покрытием было 

обнаружено, что древесина без покрытия воспламеняется через 15 секунд и 

горение продолжается после снятия газовой горелки, пламя распространяется в 

продольном и поперечном направлениях со скоростью 30 мм / мин. Древесина с 

огнезащитным покрытием воспламеняется за 45 секунд; однако пламя гаснет 

автоматически через 10 секунд после снятия газовой горелки. 

При поджигании образца с покрытием, нанесенным только на часть его 

поверхности, древесина загорается с непокрытой стороны через 15 сек. Таким 

образом, доказана возможность использования разработанных составов в 

качестве огнестойких покрытий для древесины. 

Чтобы снизить склонность к агрегированию и увеличить адгезионную 

способность диорита, необходимо его функционализировать, что должно 

обеспечить эффективное адгезионное взаимодействие на границе раздела 

полимерная матрица / наполнитель. Одним из перспективных методов 

функционализации является обработка поверхности наполнителей 

соединениями, обеспечивающими химическое взаимодействие наполнителя с 

полимерной матрицей и снижающими полидисперсность наполнителя, что 

позволит улучшить физико-механические свойства композитов на их основе 

[22,32 –36]. В качестве такого соединения использовали APTES. 

Заключение. 

Добавление диорита в эпоксидную композицию инициирует процессы 

структурообразования эпоксидного композита, что наблюдается в сокращении 

времени гелеобразования и времени отверждения (для композиции с 

содержанием диорита 0,1 массовой части), при этом отверждение время для 

композиции с содержанием диорита 50 частей по массе увеличивается 
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незначительно, что, по-видимому, связано с высокой вязкостью композиции и 

стерическими затруднениями процесса отверждения. Кроме того, добавление 

диорита в эпоксидный состав обеспечивает повышение степени отверждения 

эпоксидного композита, что позволяет предположить, что частицы диорита 

являются дополнительными центрами сшивки. 

Кроме того, добавление диорита в эпоксидный композит обеспечивает 

повышение жаропрочности, термического сопротивления и термостойкости 

композита. Доказана эффективность APTES - функционализации поверхности 

диорита, которая обеспечивает химическое взаимодействие на границе раздела 

полимерная матрица / наполнитель, а также предотвращает агрегацию частиц 

диорита, что в целом обеспечивает повышение прочностных характеристик 

эпоксидного композита материалы. 
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Научный руководитель – к.ф-м.н., асс.профессор Бекешев А.З. 

САЙТТЫ БАСҚАРУ КЕШЕНІ. CMS WORDPRESS 

Тҧрғали Е.О. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Соңғы уақытқа дейін CMS негізіндегі web-сайттар интернеттегі соңғы 

жаңалық болды. Кҿптеген ірі компаниялар ҿздерінің сайттары ҥшін CMS 

қолданды, себебі олар адамдарға HTML -дің қыр -сырын білместен мазмҧнды 

басқаруға мҥмкіндік береді. WordPress сияқты ерекшеліктері, мҥмкіндіктері 

мен икемділігі бар жҥйелер ондаған, тіпті жҥздеген мың долларға бағаланады. 



395  

WordPress - ақысыз жҽне ашық бастапқы коды бар бағдарламалық жасақтама, 

оны бірнеше минут ішінде жҥктеуге жҽне орнатуға болады. 

Wordpress.com сайты Automattic-ке тиесілі жҽне қызмет кҿрсетеді, ол 

сонымен бірге Wordpress.org сайтын бақылайды жҽне қамтамасыз етеді. Бҧл 

компания Wordpress CMS қолдау инфрақҧрылымын қамтамасыз етеді жҽне осы 

жҥйенің кҿптеген web-ҽзірлеушілеріне жҧмыс орындарын ҧсынады. [1] 

Жҥйенің сайты ҥшін домен мен хостинг таңдау. CMS Wordpress негізінде 

web-сайт қҧрудың басында сізге домен атауын тіркеу жҽне осы ресурсты 

орналастыратын web-хостингті табу қажет. Доменді таңдағанда келесі 

жағдайларды ескеру қажет: 

 доменді есте сақтау оңай болуы керек; 

 қарапайым емлесі болуы керек; 

 ол байланыстырылған web-сайт идеясын білдіруі керек; 

 іздеу жҥйелері ҥшін тҥсінікті тэгтерді(маңызды кілтті сҿздер) 

қамтуы керек. 

Домен атауын таңдап, оны тіркегеннен кейін хостинг провайдерін таңдау 

қажет. Хостинг провайдерін таңдағанда, шығын мен функционалдылық 

арасындағы ең жақсы нҧсқаны табу керек. Web-сайттарды ҿз серверлерінде 

орналастыру ҥшін ҿз қызметтерін ҧсынатын кҿптеген хосттар бар. Хосттардың 

кҿпшілігі ҿз клиенттеріне домендерді тіркеуге, web-интерфейс арқылы 

сайтыңызды басқаруға мҥмкіндік береді, мысалы Beget.com(1-сурет). 
 

Сурет 1. Басқару жҥйесіне арналған Beget web-интерфейс мысалы. 
 

Wordpress орнатуға қойылатын минималды талаптар. Бҧл CMS-тің ең 

оңтайлы жҧмысына Linux, Apache, MySQL жҽне PHP комбинациясы болып 

табылатын LAMP платформасының кҿмегімен қол жеткізуге болады. Apache 

серверінде URL мекенжайын жылдам қайта жазу функциясын орындайтын 

mod_rewrite модулі қосулы болуы керек. Бҧл WordPress-ке тҧрақты 

сілтемелерді қолдануға мҥмкіндік береді. 

WordPress сайтын орналастыруға қойылатын минималды талаптар 

тҿмендегідей: 

 PHP 7.4 немесе одан жоғары нҧсқасы. 

 MySQL 5.6 немесе MariaDB 10.1 немесе одан жоғары нҧсқалары. 

 Nginx немесе Apache mod_rewrite модулімен. 
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Бҧл CMS Linux немесе UNIX платформаларында жақсы жҧмыс 

істегенімен, Windows серверлерінде де жҧмыс істейді. Бҧған қоса, XAMPP 

немесе OpenServer сияқты жинақтарды пайдаланып(2-сурет), WordPress-ті 

локалды желідегі компьютеріңізге орнатуға болады. 
 

Сурет 2. Локалды желідегі ДК-дегі OpenServer платформасының 

конфигурация мысалы. 
 

Серверге Wordpress-ті орнату. Бҧл платформаны хостинг серверлеріне 

орнату ҥш кезеңде жҥзеге асырылады: 

 Осы CMS файлдарын хостинг провайдерінің серверіне жҥктелуі. 

 Осы платформа ҥшін MySQL дерекқорының жасалуы. 

 WordPress орнатушысының web-интерфейсін іске қосылуы. 

 

Хостинг провайдерінің немесе кез келген ftp клиентінің web-интерфейсі 

арқылы файлдарды хостинг серверіне жҥктеп салуға болады. Жҥктеп салу 

кезінде CMS файлдарын public_html жҽне www қалталарына жҥктеп салу керек, 

ҿйткені олар болашақ сайттың негізі болып табылады. Бірақ сайттың ішкі 

каталогына да орнатуға болады. 

Платформаның жҧмыс істеуі ҥшін MySQL деректер базасын ашу. 

Платформа файлдарын хостинг провайдерінің серверіне сҽтті жҥктеп салғаннан 

кейін WordPress CMS пайдаланатын дерекқорды жасау керек. Мҧны 

phpMyAdmin сияқты web-қосымшалар арқылы(3-сурет), сондай-ақ хостинг 

провайдерінің web-интерфейсінің мҥмкіндіктерін пайдалану арқылы жасауға 

болады, мысалы Beget.com. Beget.com web-интерфейсін пайдаланған кезде 

дерекқор атын, дерекқордың пайдаланушы аты мен қҧпия сҿзін орнату қажет. 
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Сурет 3. PhpMyAdmin басқару жҥйесінің парақшасы. 

 

CMS орнатушысын бастамас бҧрын, wp-config-sample.php файлын ҿңдеу 

қажет болуы мҥмкін. Бҧл файлда WordPress сҽтті орнату ҥшін қажет ақпарат 

бар. Қажетті деректерді қосқаннан кейін wp-config-sample.php файлының атын 

wp-config.php деп ҿзгерту керек. 

wp-config.php файлын сҽтті ҿңдегеннен кейін instsall.php бетін ашу керек. 

CMS орнату процесі басталады. Бҧл процесс барысында сізге сайттың атын, 

электрондық пошта мекенжайын (жҥйені басқару кезінде қажет), 

пайдаланушының аты мен парольді енгізу қажет (4-сурет). 
 

Сурет 4. WordPress қондыру кезіндегі инсталятордың парақшасы. 
 

Web-сайттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҥшін файлдар мен каталогтар 

ҥшін сҽйкес рҧқсаттарды орнату керек. FTP клиенті арқылы қатынас 

қҧқықтарын ҿзгертуге болады. Кҿптеген WordPress CMS файлдары ҥшін 

ҧсынылатын рҧқсаттар 644, 755 немесе 775 болуы керек. [2, с. 144] 

 

Қолданылған әдебиеттер: 
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2012. — 144 с. — ISBN 978-1-84951-820-8. 
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Ғылыми жетекші – оқытушы, т.ғ.м. Жумашев М.С. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ПОСТОЯННЫЙ ТОК» НА ARDUINO В 

ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ФИЗИКЕ 

 

Тҧрсынбаев Ж. Қ. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

В статье рассмотрены проблемы обучения робототехнике на базе Ардуино. 

Разработка проектов на базе Ардуино часто связано с программированием 

функций ввода и вывода цифровых и аналоговых сигналов. Программирование 

большинства таких проектов «умной» электроники можно свести к двум или 

трем наиболее ярким примерам кодирования, которым нужно обучить учеников 

в ходе первых уроков по языку Ардуино. 

Практическая работа № 1. Знакомство с Arduino Uno. Управление 

светодиодом 

Цели: 

1. Познакомиться с платформой Arduino Uno 
o изучить состав платы, выучить назначение отдельных ее элементов 

o освоить программный интерфейс компьютер - Arduino, научиться 

загружать программный код (скетчи) на платформу Arduino 

o выучить назначение и синтаксис команд pinMode(), digitalWrite(), 

delay() 

o выучить назначение и правила оформления функций setup() и loop() 

Оборудование: Arduino Uno, соединительный кабель, макетная плата, резистор 

номиналом 220 Ом (1 шт), светодиод. соединительные провода. 

1. Работаем в группах по 2 человека. Выучите правила сборки безопасных 

электронных схем с помощью макетной платы (breadboard) 

1. Основные законы электричества 

2. Принципиальные схемы 

3. Быстрая сборка схем, макетная плата, breadboard 

4. Резистор 

5. Светодиод 
Электрическая цепь — это неразрывный путь, по которому электрический 

ток может течь от начальной точки к конечной, например от плюса к минусу. 

Электрические цепи могут содержать резисторы, диоды, транзисторы, моторы 

и многое другое. Куда бы вы не посмотрели, везде вы найдете электронные 

схемы. Телефон в кармане, компьютер, ноутбук, ваша игровая приставка, все 

эти вещи состоят из электрических цепей и электронных схем. 

Светодиоды почти наверняка будут одними из наиболее часто 

используемых деталей. Подключая светодиоды, необходимо соблюдать 

правильную полярность. Положительный вывод светодиода называется анодом, 

отрицательный— катодом. Определить назначение контактов светодиода 

можно визуально: вывод катода короче, чем анода. 

Поскольку ток протекает от положительного полюса к отрицательному, 
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анод светодиода следует подключить к источнику тока (цифровой выход +5 В), 

а катод — к земле. Резистор может быть подключен последовательно с любым 

из выводов светодиода. Полярность подключения для резисторов не важна. 

 

Подключать светодиод к контакту 13 Arduino нужно последовательно с 

резистором, который выступает в качестве ограничителя тока. Чем больше 

сопротивление резистора, тем сильнее он ограничивает ток. В этом примере мы 

применим резистор номиналом 220 Ом. 

Закон Ома определяется следующим образом: 

U = I*R, 

где U— напряжение в вольтах; I— ток в амперах; R — сопротивление в омах. 

Предположим, что LED1 — стандартный светодиод с прямым током 20 мА и 

падением напряжения 2  В. Напряжение питания  5 В должно 

перераспределиться между светодиодом и резистором. Поскольку доля 

светодиода составляет 2 В, оставшиеся 3 В должны быть приложены к 

резистору. Зная максимальное значение прямого тока через светодиод (20 мА), 

можно найти номинал резистора: 

R = U/I= 3/0,02 = 150 Ом. 
Резистор 220 Ом обеспечивает достаточную яркость свечения светодиода, к 

тому же этот номинал очень распространен. 

Еще одно важное соотношение — формула для расчета мощности, которая 

показывает, сколько ватт рассеивается на каждом компоненте. Максимальная 

мощность резистора в нашем примере равна 0,125 Вт. Формула для расчета 

мощности выглядит следующим образом: 

Р = U*I 

где Р — мощность, Вт; U — напряжение, В; I— сила тока, А. 
Для резистора из схемы, при падении напряжения 3 В и силе тока 20 мА 

мощность равна 
Р = 3 0,02 = 0,06 Вт. 

Поскольку 60 мВт < 0,125 Вт = 125 мВт, следовательно, данный резистор не 

перегреется. 

Задача: Построить модель маяка на основе светодиода, который ритмично 
загорается и гаснет. 
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1. Соберите схему по предложенной графической модели (рис. 1). Светодиод 

подключен к контакту (пину) 13. 

 

Код: 

/* Мигание LED 

* Включает и выключает светодиод (LED) подсоединенный 

* к выходу 13, с интервалом в 2 секунды 

*/ 
 

int ledPin = 13; // LED подсоединен к выводу 13 

void setup() 

{ 
pinMode(ledPin, OUTPUT); // устанавливаем вывод 13 как выход 

} 

void loop() 

{ 
digitalWrite(ledPin, HIGH); // включаем LED 

delay(1000); // пауза 1 секунда (1000 мс) 

digitalWrite(ledPin, LOW); // выключаем LED 

delay(1000); // пауза 1 секунда (1000 мс) 

} 

2. Подключите микроконтроллер к компьютеру и запишите в редактор 

программу arduino, светодиод, подключенный к пину 13. Убедитесь, что модель 

работает. Сохраните программу. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ 

 

Тютьков В. С. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 
 

В статье рассматриваются характеристики термостимулированной 

люминесценции кристаллов. Целью исследования было изучение 

характеристик термостимулированной люминесценции кристаллов содержащих 

примесь Мn²+. Термостимулированная люминесценция характеризуется 

процессом в результате, которого накопленная энергия в кристалле под 

действием нагрева (теплового возбуждения) в энергию квантов света – 

фотонов. Френкель, Тамм, Мотт, Зейтц на основе квантовой теории 

сформулировали фундаментальные представления об электронных 

возбуждениях фотонах и дефектах в твердых телах, тогда доминировала теория, 

что основным каналом распада собственных электронных возбуждений в 

кристаллах считали трансформацию энергии электронных возбуждении в 

малые смещения и колебания атомов (тепло). Позже появилось представления о 

собственных электронных возбуждении, которая будет основой для проведения 

исследования по теме данной статьи [1, с. 12-15]. В качестве оборудования 

использовалась установка для исследования спектров рентгенолюминесценции, 

термостимулированной и туннельной люминесценции, а также спектры 

термостимулированной люминесценции щелочногалоидных кристаллов в 

условиях понижения симметрии решетки под постоянным воздействием 

температуры. Экспериментальная установка позволяет исследовать спектры 

рентгенолюминесценции, термостимулированной и туннельной 

люминесценции, а также спектры термостимулированной люминесценции 

щелочногалоидных кристаллов в условиях понижения симметрии решетки под 

постоянным воздействием низкотемпературной деформации [2, с.20,28,29]. 

Рассмотрим термостимулированную люминесценцию кристаллов 
содержащих примесь Мn²+ (смотрите рисунок 1). 

Рисунок 1. Схема энергетических уровней Мn²+. 
Как показано на рисунке 1, термостимулированная люминесценция 

создает в кристаллах содержащих примесь Мn²+ электронно-дырочные пары. 

Электрон продолжает движение по кристаллу и связывается с электронной 
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ловушкой с образованием А-центра, а дырка соединяется с ионами Мn²+. Если 

продолжать нагрев электрон освободиться электронной ловушки А и переходит 

зону проводимости 1. Потом соединяется с дыркой (переход 2), ион активатора 

Мn²+ оказывается в возбужденном состоянии Мn²+* (переход 3). Далее 

возбужденный ион переходит состояние Мn²+* образует фотон 

кристаллической решетки при этом энергия переходит в тепло (переход 4). В 

конце происходит свечение люминесценции (переход 5) [3, с.12-15]. 

Применение такого режима позволяет выделить элементарные стадии 

релаксационных процессов, которые для твердых тел имеют сложный, 

многоступенчатый характер. Обычно элементарная стадия сложного 

релаксационного процесса соответствует освобождению электронов, дырок или 

интерстициалов из одного определенного сорта ловушек. Это может быть 

охарактеризована энергией активации [4, с.18-23]. 

Спектр люминесценции зависит от химической природы, Мn2+ 

характеризуется зелено- оранжевым свечением. Изучение зависимости 

физических свойств от атомной структуры вещества остается актуальной 

задачей современности. Физические свойства кристаллов напрямую зависят от 

химической природы элементов и от типа химических связей (смотрите 

рисунок 2) [5, с.104-111]. 

 

Рисунок 2. Строение атомов Mn2+ 
Фактором, определяющим энергию электронных переходов, считают 

величину силы кристаллического поля. Влияние локальной симметрии центра 

свечения окружения на параметры спектров излучения иона марганца 

установлено для многих систем. Изменение в спектрах люминесценции Mn2+ 

связанно изменением координации. При переходе от октаэдрической к 

тетраэдрической координации для ионов с d- конфигурацией (Mn2+) схема 

уровней остается одинаковой, изменяется только сила кристаллического поля 

Dq. По сравнению с октаэдром в тетраэдре (Dq тетр = 4/9 Dq окт) с 

уменьшением Dq увеличивается энергия всех переходов. Соответственно, 

изменяется и положение определяющей его полосы излучения. Для марганца 

характерна изменчивость не только спектральных, но и кинетических 

характеристик свечения (смотрите рисунок 3) [6, с. 107- 115]. 
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Рисунок 3. Время затухания свечения ионов марганца 

 

Как видно из данных изображенных на рисунке 3 время затухания 

свечения ионов марганца зависит от типа минерала. Величина времени жизни 

затухания свечения и активации марганцевых центров имеет прямую 

зависимость от концентрации марганца в кристаллах и степени их дефектности. 

Наибольшими значениями обладают марганцевые центры в совершенных 

кристаллах с наименьшим числом дефектов. Марганцевые центры при больших 

концентрациях взаимодействуют между собой. Эффект разгорания 

люминесценции был обнаружен при селективном возбуждении кристалла 

Мn2+, находящийся при упругой деформации, фотонами с энергией, 

соответствующей созданию экситонов и электронно-дырочных пар. 

В результате проведенного анализа можно утверждать, что 

люминесценция неоднородно распределена по объему деформированного 

кристалла. Естественно было попытаться проследить связь между 

пространственным распределением центров дополнительной люминесценции и 

структурными неоднородностями деформированных кристаллов. 

На основе приведенных данных можно предположить, что возникновение 

новых центров свечения в кристаллах содержащих примесь Мn²+ связано с 

взаимодействием примесей. 

В заключении можно сделать вывод что, термолюминесценция имеет ряд 

особенностей: 

1. спектр термолюминесценции характерный для ионов 

входящих в структуру кристалла и определяется химической природой. 

2. центры, возникшие при внешнем облучении кристалла 

возвращаются в исходное состояния в процессе затухания 

термолюминесценции. 

3. Термолюминесцентные методы обнаружения радиационных 

дефектов имеют весьма высокую чувствительность, требуют для 

интерпретации привлечение сложных рекомбинационных процессов. 
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«1C:КӘСІПОРЫН» МЕН MS SQL АРҚЫЛЫ OLAP-ТАЛДАУДЫ 

ТИІМДІ ҦЙЫМДАСТЫРУ 

 

Умирзакова Б. Г. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Жинақталған ақпаратты жедел ҿңдеу жҽне талдау кҿптеген кҽсіпорындар 

ҥшін ҿзекті мҽселе болып табылады. Деректердің ҥлкен ауқымына жедел қол 

жеткізе отырып, кҽсіпорын қызметкерлері ақпаратты ҧсыну мен ҿңдеудің 

арнайы ҽдістерін пайдаланбай, олардан қандай да бір қорытынды жасай 

алмайды. Қазіргі уақытта бҧл мҽселені шешудің ең танымал ҽдісі OLAP (online 

analytical processing) деректерін жедел аналитикалық ҿңдеу технологиясы 

болып табылады. OLAP технологиясының негізі гиперкубтық (кҿп ҿлшемді) 

мҽліметтерді ҧсыну болып табылады. 

Салыстырмалы тҥрде кішігірім дерекқорларды пайдаланушылар ҥшін 

деректерді талдауды автоматтандыру мҽселесі бірдей маңызды. Сол деректер 

оларда жасырылған ҥлгілерді табу ҥшін бірнеше рет қолмен қайта қҧрылуы 

керек. Мақаланың мақсаты – MS SQL Server мен «1C:Кҽсіпорынды» 

байланыстыра отырып, OLAP-талдау жасау. 

Шағын жҽне орта cауда фирмаларын автоматтандыру ҥшін бағдарламалық 

қамтамасыз ету нарығының ҥлкен ҥлесін ҿзінің «1C:Кҽсіпорын» жҥйелік 

бағдарламалары бар «1С» фирмасы алады. Бҧл жҥйелік бағдарламалар типтік 

сауда операцияларын кҿрсетуге жҽне есеп алуға арналған қҧжаттар жиынтығын 

қамтиды. Бірақ мынадай мҽселелер туындайды: бағдарламада тіркелген 

операциялардың белгілі бір қарқындылығымен есептерді қалыптастыру 

(мысалы, «Сатуды талдау», «Тауарлар партиясы») айтарлықтай уақыт 

аралығында жалғасады - бір минуттан жҽне одан да кҿп уақытқа дейін, 

тауарлар мен операциялар саны кҿп фирмаларда бір сағат немесе одан да кҿп 

уақытқа жетеді. Деректерді іріктеу кезеңі есеп беру уақытына қатты ҽсер етеді. 

Мысалы, соңғы кҥндегі тауарлардың қозғалысы туралы есеп бірнеше секундқа, 

ал соңғы жылға - 10 минуттан асады. SQL нҧсқаларында да ҥлкен кҿлемдегі 

деректер туралы есептер DBF нҧсқаларына қарағанда бірнеше есе жылдам 

қалыптасады, бірақ онлайн режимінде емес. 
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«1С» бағдарламасын пайдаланушылар ҥшін маңызды екінші мҽселе – 

аналитикалық есептердің шектеулі жиынтығы. Шынында да, сатып алу, сату, 

тҿлемдер жҽне қарыздар туралы қажетті мҽліметтерді алу ҿте нақты, бірақ 

стандартты конфигурацияларда берілген есеп беру нысандарын фирмада не 

болып жатқанын талдау ҥшін ыңғайлы деп санауға болмайды. Мысалы, 

стандартты конфигурацияларда қойма қалдықтарының динамикасын талдауға 

мҥмкіндік беретін есептер жоқ («Қалдық/Кҥн» координаттар жҥйесі) - факт, 

тҧрақты қҧралдармен жасалған мҧндай есеп ҿте ҧзақ уақыт қалыптасады. 

Пайдаланушылар бҧл мҽселені ҿздерінің бағдарламашыларының кҿмегіне 

жҥгіну арқылы шешеді. «1C:Кҽсіпорынына» салынған даму қҧралдарының 

арқасында кез-келген ойлап табылған есептер бірнеше сағаттан бірнеше кҥнге 

дейін жҥзеге асырылуы мҥмкін. Мҧндай жағдай басқарушылық шешімдер 

қабылдауда тежеуші фактор болып табылады, ал жоғары бҽсекелестік 

жағдайында оларды уақытылы қабылдау тҥпкі нҽтижеге қатты ҽсер етуі 

мҥмкін. 

Айқын талаптар келесідей: 

- кез-келген аналитикалық есепті бағдарламашыны шақырмай-ақ алу 

мҥмкіндігі; 

- есепті алу уақыты кез келген кезең ҥшін секунд шегінде.[1] 
Сауда менеджері ҿткен жылғы ақпаратқа жҥгінгісі келетін ҽдеттегі жағдай 

қандай? Ол «1C:Кҽсіпорын» жаңа кҿшірмесін іске қосады жҽне ҿткен жылдың 

деректер базасын ашады. Неліктен? Себебі жаңа жылдан бастап бағдарламаның 

конфигурациясын бағдарламашы ҿзгертіп, есеп жаңа базада жҥргізіле бастады. 

Немесе қолайлы ҿнімділікті алу ҥшін біреу барлық қҧжаттар белгілі бір кҥнге 

дейін жойылған кезде жҽне дерекқорда тек қалдықтар (тауарлар, партиялар, 

есеп айырысулар) қалған кезде қалдықтарды «жинақтауды» ҧсынды. Ескі 

базаның мҧрағаттық кҿшірмесі қалса жақсы. 

Талдаушының міндеті келесідей: 
- уақыттың ҥздіксіз осін белгілі бір бизнестің басынан бастап 

кҿру жҽне сол осьтің кез-келген нҥктесінде бизнес кҿрсеткіштерін, 

сондай-ақ олардың уақыт динамикасын талдай білу. 

Кҿбінесе DBF нҧсқасы, аз бҿлігі SQL-де, бірақ бір ақсайтын тҧсы – тіпті 

бір пайдаланушының кҥрделі есепті қалыптастыруы басқалардың қҧжаттарды 

енгізуін айтарлықтай баяулатады. 

Транзакцияларды тіркеуден есеп алу ҥшін қызметті физикалық тҥрде бҿлу 

қажет. 

Автоматтандырудың батыстық тҽжірибесі ҽлдеқайда ауқымды, сондықтан 

барлық осы мҽселелердің шешімі табылды – бҧл OLAP. Жоғарыда аталған 

мҽселелерді шешу ҥшін «1C:Кҽсіпорынды» қолданатын ҽдеттегі фирма бҿле 

алатын қҧралдармен салыстыра отырып, технологиялық платформаны таңдау 

ғана қалды. 

Осындай шешім ҧсынылады – біріншіден, «1С» ҿнім желісінде тек MS 

SQL Server 7.0-ге бағытталған SQL нҧсқалары бар, оның жеткізіліміне MS 

OLAP Server кіреді, Екіншіден, Microsoft корпорациясының OLAP жҧмыс 
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ҥстелі платформасы (PivotTable Services, Excel 2000 OLAP клиенті) ең 

қаржылық қол жетімді, орыс тілінде жҽне қҧжатталған. 

- MS SQL + OLAP Server "ауыр" жағдайлар ҥшін; 
- локальды OLAP текшелері (.CUB) кҿптеген шешімдер ҥшін. 

1С-тен OLAP-текшелерге деректерді жҥктеу технологиясы Microsoft 

платформасын қолданады. OLAP серверімен жҧмыс істеген жағдайда, бҧл DSO 

(Decision Support Objects), локальді текшелер жағдайында – ADOMD (кҿп 

ҿлшемді (Multi-dimensional) деректермен жҧмыс істеуге арналған Active Data 

Objects кеңейтімі).[2] 

Алдағы уақытта фирма басшылығы ҽзірлеушілер бағдарламалайтын 

есептердің дайындығына емес, олардың пайда болуына байланысты сҧрақтарға 

жауап ала алады. OLAP талдауы басшыға бизнесті "ҥлкейткіш ҽйнек" арқылы 

кҿруге, ең тиімді позициялар мен тиімді клиенттерге шоғырландыруға, 

осылайша кірістілікті арттыруға мҥмкіндік береді. 

Мҧндай OLAP шешімінің қҧны орта жҽне ҥлкен технологияны айтпағанда, 

тіпті шағын бизнес ҿкілдеріне де осы жаңа технологияны қолдануға мҥмкіндік 

беретіні ҿте маңызды. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Бергер, А. Б. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и 

многомерный анализ данных / А.Б. Бергер. - М.: БХВ-Петербург, 2018. 

2. Mumick I. S., Quass D., Mumick B. S. Maintenance of Data Cubes and 

Summary Tables in a Warehouse. - Stanford University, Database Group, 

1996 (http://www-db.stanford.edu/pub/papers/cube-maint.ps). 
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ЖАЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІҢ КЕЙБІР ҚАРАПАЙЫМ 

ҚОЛДАНЫЛУЛАРЫ 

 

Умирзакова Г.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Дифференциалдық теңдеулердің сан алуан ғылыми-практикалық 

мҽселелерді зерттеу жҽне шешу ҥшін маңызды роль атқаратындығы 

белгілі.Тіпті жай дифференциалдық теңдеулерді шешу арқылы кҿптеген 

физикалық, техникалық,химиялық,биологиялық секілді процесстерді 

сипаттайтын айнымалы шамалар арасындағы тҽуелділіктер айқындалатындығы 

да мҽлім. 

Мақалада бірінші ретті жай дифференциалдық теңдеулер кҿмегімен 

шешілетін ҽр тҥрлі мҽселелердің қарапайым ҥлгілері қарастырылады: 

1. Қисық (1;1) нҥктесі арқылы ҿтеді. Оған жҥргізілген кез келген 

жанаманың координаталар басынан қашықтығы жанасу нҥктесінің абциссасына 

тең. Қисықтың теңдеуін қҧру керек. 

http://www-db.stanford.edu/pub/papers/cube-maint.ps)
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dy 

dx 

1 y2
 

x ( )  x  x ( ) 



 



Шешуі.  x, y - ізделінді y  y(x) қисығының кез келген нҥктесі. Шарт 

бойынша, қисыққа жҥргізілген жанаманың бас нҥктеден у  х / 
 

қашықтығы x -қа тең. Сондықтан 
 

y  y(x) қисығы у  х 
dy 

/  x 
dx 

теңдеуінің шешімі болуы тиіс. Басқаша тҥрде жазсақ: 

y 
2 
 2xy 

dy 
 

2  dy 2 2 2 dy 2 немесе 2xy 
dy 

 y 
2 
 x

2 
. Бҧл – біртекті теңдеу . 

dx dx dx dx 
Оны y  xz алмастыруы арқылы шешеміз: 

2x 2 z
 

x 
dz 

 z 
 
 x 2 (z 2  1) , 

 
 

2x z 
dz 

 z 
2
  1  0 , 

2z 
dz  

dx 
 0 

 
   

   
dx 

 dx z 
2
 1 x 

lnz 
2
 1 ln x  ln C. 

шартын 

z 2 1x  C . z  
y 

x 
болғандықтан: x2  y2  Cx . y1  1 

ескерсек: 1  1  С, C  2 . Сонымен, қисықтың теңдеуі y 
2
  x

2
  2x немесе 

x 12  
 y

2
  1 болып шығады. 

2. A(a.a) нҥктесі арқылы ҿтетін y  у(x) қисығының мынадай қасиеті бар: 

егер оның ординатасы ВМ -ге тең   М (x, у) 

нҥктесінде  Оу ҿсімен  C нҥктесінде қиылысатын 

жанама жҥргізілсе, онда  ОСМВ трапециясының 

ауданы тҧрақты жҽне 

қисығын анықтау керек. 

a
2
 -қа тең. Осындай у(x) 

Шешуі: ОСМВ трапециясы ауданын 

S  
1 

( OC 
2 

 MB ) OB формуласы бойынша анықтаймыз. Қисыққа 𝑀(𝑥; 𝑦) нҥкте- 

сінде жҥргізілген жанаманың 𝑌 − 𝑦 = 𝑦′(𝑋 − 𝑥) теңдеуінен С нҥктесінің 

ордина-тасын анықтасақ: ОС  y  x 
dy 

, OB 
dx 

 x, MB  y , сондықтан 

(2 y  x 
dy 

)x  2a
2
 

dx 
немесе x

2
 
dy 

 2xy  2a
2
  0 

dx 
дифференциалдық теңдеуін аламыз. 

Оның жалпы шешімі: y  x 
2
 

2a 
2
 

( 
3x

3
 
 C). y(a)  a шартын ескерсек, 

a  
2 

a  Ca 
2
 ,C  

1 
; 

3 3a 
Демек, ізделінді қисық: 

2a 
2
 x 

2
 

y ; 
3x 3a 

3. Ҿсімге қолайлы жағдайда болғанда бастапқы саны 𝑁0-ге тең 

бактериялар санының уақыт ҿткен сайын ҿсу заңдылығын анықтау керек. 

(Бактериялардың кҿбеюі олардың санына пропорционал болатындығы 

эксперимент бойынша белгілі деп есептеу керек.) 

Шешуі: Кҿбеюші бактериялардың уақыттың t мезетіндегі санын 𝑁(𝑡) деп 

белгілейік: 𝑁(0) = 𝑁0. 𝑁(𝑡) функциясы ҥзіліссіз дифференциалданады деп 

1  y2
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санасақ, бактериялардың ҿсу жылдамдығы 𝑁(𝑡) функциясының туындысымен 

анықталады. Демек, есептің шартында аталған биологиялық эксперименттік 

заңдылық негізінде мынадай дифференциалдық теңдеу жазуға болады: 
𝑑𝑁(𝑡) = 𝑘𝑁, 𝑘 > 0 (1) 

𝑑𝑡 

мҧндағы k пропорционалдық коэффициенті бактерияның тҥріне жҽне ҿмір сҥру 
шарттарына байланысты. Сонымен, мҽселе мынадай математикалық тҥрге 

кҿшті: (1) теңдеудің 𝑁(0) = 𝑁0 шартына қанағаттандыратын 𝑁 = 𝑁(𝑡) шешімін 

табу керек. 𝑁(𝑡) > 0 болғандықтан, (1) теңдеудің екі жағын 𝑁(𝑡)-ға бҿлсек: 
𝑑 

 
 

𝑑𝑡 
[ln 𝑁(𝑡)] = 𝑘,  

ln 𝑁(𝑡) = 𝑘𝑡 + 𝐶1 , (2) 

мҧндағы 𝐶1 тҧрақтысын 𝐶1 = ln 𝐶 , 𝐶 > 0 деп алуға болады. Олай болса, (2) 
теңдіктен теңдеудің 𝑁(𝑡) = 𝐶 ∗ 𝑒𝑘𝑡 жалпы шешімін аламыз. Осы жиынтықтан 
бактериялардың кҿбею процесін сипаттайтын функцияны ажыратып алу ҥшін 

𝑁(0) = 𝑁0 шартын ескереміз: 𝑁0 = 𝐶. Сонымен, бактериялар санының 

кҿрсеткіштік заңдылық бойынша ҿсетіндігі анықталады: 𝑁(𝑡) = 𝑁0 ∗ 𝑒𝑘𝑡 
Ескерту. Жоғарыда қарастырылған есептегі 

𝑑𝑦(𝑥) = 𝑘 ∗ 𝑦(𝑥) (3) 
𝑑𝑡 

дифференциалдық теңдеу ізделінді 𝑦 = 𝑦(𝑥) функциясы оң болуы міндетті 

емес 
ҽр тҥрлі процестер мен олардың шамалары арасындағы тҽуелділіктерді 

сипаттайды. Мҧндай тҥрдегі теңдеуге келтірілетін басқа да есептер бар. 

4. Бҿшкедегі a кг тҧз ерітіндісінде b кг тҧз бар. Белгілі бір уақытта бҿшкеге 

секундына С кг таза су қҧятын (ҥзіліссіз) жҽне бҿшкеден секундына С кг 

ерітінді шығаратын қҧрылғы іске қосылады. Бҿшкедегі сҧйық тҧрақты тҥрде 

араластырылып отырады. Бҿшкедегі тҧз мҿлшері уақытқа байланысты қалай 

ҿзгереді? 

Шешуі. Процестің басталу сҽтін t уақыттың санақ басы ретінде 

қабылдайық. Бҿшкедегі тҧздың t-ның ҽр сҽтіндегі мҿлшерін 𝑦(𝑡) функциясы 
ҿрнектейтін болсын. Есеп шартына жҽне уақытты есептеу келісіміне 

сҽйкес:𝑦(0) = 𝑏. Аралықтың басында тҧз мҿлшері 𝑦(𝑡) кг, ал соңында 𝑦(𝑡 + 
∆𝑡) кг болады. Ал 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑡 + ∆𝑡) айырмасы−∆𝑡 уақыт ішінде ерітіндімен 
бірге сыртқа ағып кеткен тҧз мҿлшері. Ерітінді кoнцентрациясы қарастырылып 

отырған уақыт ішінде 𝑦(𝑡) 
𝑎 

мҽнінен 
𝑦(𝑡+∆𝑡) 

𝑎 
мҽніне дейін кемитін 

болғандықтан:𝑦(𝑡+∆𝑡) ∙ 𝐶∆𝑡 ≤ 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑡 − ∆𝑡) ≤ 
𝑦(𝑡) 

∙ 𝐶∆𝑡 (егер 𝐶 ≠ 0 жҽне 𝑏 ≠ 
𝑎 𝑎 

0 болса, теңсіздік қатаң тҥрде орындалады).Соңғы теңсіздікті ∆𝑡-ға бҿлейік: 
𝑦(𝑡+∆𝑡) ∙ 𝐶 ≤ − 

𝑦(𝑡+∆𝑡)−𝑦(𝑡) 
≤ 

𝑦(𝑡) 
∙ 𝐶  . Процестің сипатын ескере отырып, 𝑦(𝑡) 

𝑎 ∆𝑡 𝑎 

функциясын ҥзіліссіз деп қарастыру орынды. Сондықтан: 
lim 

∆𝑡→0 
𝑦(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑦(𝑡) 

Демек,қос теңсіздіктен: lim 
∆𝑡→0 

𝑦(𝑡+∆𝑡)−𝑦(𝑡) 
 

 

∆𝑡 
= − 

𝐶
 
𝑎 

𝑦(𝑡) теңсіздігі шығады. 

Сонымен, ҽрбір t нҥктесінде ізделінді 𝑦(𝑡) функциясының туындысы бар: 
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𝑑𝑦 
 

 

𝑑𝑡 
= − 

𝐶
 
𝑎 

𝑦(𝑡) (5) 

Теңдеудің жалпы шешімін тауып, 𝑦(0) = 𝑏 шартын ескере отырып, 
𝑐 

ізделінді функцияны 𝑦 = 𝑏 ∗ 𝑒 
−  𝑡 
𝑎 тҥрінде табамыз. 

5. Заттың радиоактивті ыдырау жылдамдығы оның мҿлшеріне 

пропорционал болатындығы эксперимент жҥзінде дҽлелденген. Радиоактивті 

зат ыдырауының жарты периодын (яғни заттың жартысы ыдырайтын уақытты ) 

табу керек. 

Шешуі: Заттың t уақыт мезетіндегі мҿлшерін 𝑥(𝑡) деп атайық: 𝑥(0) = 𝑥0. 

Эксперименттік дерекке сҥйенсек, 𝑑𝑥 = −𝑘𝑥, 𝑘 > 0.Бҧл теңдеудің шешімі: 
𝑑𝑡 

𝑑𝑥 
= −𝑘𝑑𝑡, 𝑙𝑛𝑥 = −𝑘𝑡 + 𝑙𝑛𝐶, 𝑥 = 𝐶𝑒−𝑘𝑡, 

𝑥 
𝑥(0) = 𝑥0 шартын ескерсек: 𝑥0 = 𝐶. Демек,зат мҿлшерінің ҿзгерісі 

𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑒−𝑘𝑡 заңдылығына бағынады. Ыдыраудың жарты периоды 
1 𝑥   = 𝑥   ∗ 𝑒−𝑘𝑇 теңдеуінен анықталады: 𝑇 = 

𝑙𝑛2
. Ол заттың бастапқы 

  

2    0 0 𝑘 

мҿлшерінен тҽуелсіз. 

Қолданылған әдебиеттер: 
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зерттеу, 2007. 

Ғылыми жетекші - ф.-м.ғ.к., доцент Отаров Х.Т. 

ПРОГРАМММАЛАУ ТІЛДЕРІН ҤЙРЕНУГЕ АРНАЛҒАН ЧАТ-БОТ 

ҚҦРУ 

 

Хабит А.Е., Мырзабекова Г.А., Клим С.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Қазіргі таңда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуымен 

ақпарат алу жҽне ҧсыну тҽсілдері кҿптеп дамуда. Ҥлкен қызығушылық 

тудыратын қосымшалардың бірі – Telegram. Бҧл қосымша қарым-қатынасты 

жеңілдетеді. Telegram арқылы байланыс моделін жасау да дамып келеді, сондай 

модельдердің бірі чат-бот болып табылады. Чат-боттар жылдам жауап беруде 

қолданылады. Соңғы уақытқа дейін чат-боттар негізінен белгілі-бір 

бағдарламалау тілдерін қолдану арқылы жасалды. Бҧл тек бағдарламалау тілін 

тҥсінетіндер ҥшін чат-бот жасауды шектейді. Кҿптеген қосымшалар ірі 

провайдерлердің бағдарламалауынсыз чат-бот қҧруды ҧсынады, бірақ бҧл 

тақырыпта ҽлі ғылыми ҽдебиеттер аз. Сондықтан да, Telegram-ға арналған чат- 

боттар жҥйесін жасау қазіргі таңда ҿзекті мҽселелердің бірі болып табылады. 

Соңғы уақытта Telegram мессенджері ең кҿп қолданылатын хабар алмасу 

жҽне мазмҧн платформаларының біріне айналды. Whatsapp сияқты файлдарды 

ортақ пайдалануға ешқандай шектеулер жоқ жҽне ол кез-келген арналарда 

(whatsapp жағдайындағы топтарда) мінез-қҧлықты бақылау немесе жіберілген 

спам-хабарламаларды сҥзу ҥшін пайдалануға болатын алдын-ала орнатылған 

боттармен бірге келеді. 



410  

Telegram есептік жазбасы: егер сізде Telegram қосымшасы орнатылмаған 

болса, оны play Store дҥкенінен жҥктеп алыңыз. Жҥктелгеннен кейін WhatsApp 

мессенджерісияқты ҧялы телефон нҿмірін пайдаланып тіркелгі жасауыңыз 

қажет. 

.python-telegram - Bot модулі: мҧнда бізге python-telegram-Bot деп аталатын 

модуль қажет, бҧл кітапхана Telegram Bot API ҥшін таза Python интерфейсін 

ҧсынады. Ол Python 3.6.8 + нҧсқаларымен ҥйлесімді. Таза API енгізуден басқа, 

бҧл кітапхана боттардың дамуын жеңілдететін жҽне жеңілдететін жоғары 

деңгейлі бірнеше класстардан тҧрады. Бҧл класстар "telegram" ішкі модулінде 

бар. Қосымша ақпарат алу ҥшін олардың ресми GitHub репозиторийін 

тексеруге болады [1]. 

Telegram – бҧл пайдаланушыларға Интернет арқылы мультимедиялық 

хабарламалар жіберуге, дауыстық жҽне бейне қоңыраулар шалуға мҥмкіндік 

беретін қосымшаларға негізделген жедел хабар алмасу қызметтерінің бірі. 

Telegram қосымшасы мынадай артықшылықтарға ие: жақсартылған 

қҧпиялылық мҥмкіндіктері, ашық кҿзі, шектеусіз сақтау жҽне т.б. 

Чат-бот – бҧл адам жауап бергендей, қолданушыға табиғи тілде жауап 

беретін бот-бағдарлама. Сонымен бірге, Дорестің айтуынша, чат-бот – бҧл 

адамдармен тікелей байланыс орнатуға арналған жасанды интеллект 

бағдарламасы. Кҿптеген боттар адам енгізген деректерді тҥсіндіруге жҽне 

оларға жауап беруге қабілетті болғанымен, боттар іс жҥзінде тек енгізулердегі 

кілт сҿздерді білдіреді жҽне ең қолайлы кілт сҿздермен немесе бҧрын қҧрылған 

дерекқорда бар мҽліметтерге ҧқсас сҿз ҥлгілерімен жауап береді. Пайдаланушы 

тек кілт сҿзді орнатып, чат-бот қандай ҽрекетті орындайтынын таңдауы керек. 

Қосымша сонымен қатар тікелей хабарлама, хабар тарату жҽне дисплейді 

пайдалану статистикасын ҧсынады. Бҧл бағдарлама ҽрекеттер жиынтығын, 

батырмалар жиынтығын, команданы, тікелей хабарламаны, хабар таратуды 

жҽне пайдалану статистикасын кҿрсету арқылы тексеріледі. Пайдаланушы 

мҧның бҽрін бағдарламалау тіліне қойылатын талаптарсыз орындай алады. 

Қазіргі таңда бағдарламалау тілдері ҿте кҿп. Оларды ҥйренгісі келетіндер 

кҿбінесе Интернет желілерінде арнайы курстарды ҿз бетінше оқу арқылы, 

кітаптарды қарау арқылы ҥйренеді. Біздің мақсатымыз қолданушыға Python, 

Java, Php бағдарламалау тілдерін ҥйрену ҥшін ыңғайлы чат бот қҧру. Себебі, 

кез-келген адам ҧялы байланыс қҧралдарын пайдаланады жҽне де қҧрылған 

чат-ботты смартфонына жеңіл жҥктей алады. Осы мақсатпен 

«Zhubanov_study_bot» боты қҧрылды. 

Қҧрылған «Zhubanov_study_bot» Telegram мессенджеріндегі боттың 

қҧрылу жолына тоқталайық. Алдымен 1-суретте кҿрсетілгендей BotFather 

ботының кҿмегімен /newbot командасын жазамыз. Содан соң қҧрылатын 

боттың атын жазамыз. 

http://telegram.me/BotFather
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1-сурет. Жаңа ботты қҧру терезесі 

Қҧрылған ботты ашу ҥшін /start командасын орындаймыз. Сол уақытта 

шыққан анықтамалықтан қажетті программалау тілін таңдаймыз (2-сурет). 

Одан ҽрі қажетті сҧрақтарды қоя отырып, боттан жауаптарды ала беруге 

болады. 
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2-сурет. Программалау тілін таңдау терезесі 

Қорытындылай келе, программалау тілін ҥйренуге арналған Telegram 

мессенджерінің чат боты қолдануға ыңғайлы, қажетті ақпаратты жылдам тауып 

алуға мҥмкіндік береді. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. https://www.researchgate.net/publication/350201993_Web-Based_Telegram_ 

Chatbot_Management_System_Create_Chatbot_Without_Programming_Lang 

uage_Requirements_Web-Based_Telegram_Chatbot_Management_System_ 

Create_Chatbot_Without_Programming_Language_Requireme 

2. https://vc.ru/selectel/22593-howto-bot-selectel 

Ғылыми жетекші – ф.-м.ғ.к., доцент Талипова М. Ж. 

 
 

МЕКТЕП КУРСЫНДА ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫН 

ОҚЫТУДА ЖӘНЕ ОҚУДА ТУЫНДАЙТЫН МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Ходжабаева Ж.Т. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Математиканың ықтималдықтар теориясы бҿлімі оқушылардың логиканы 

практикада ҥйретуге мҥмкіндік береді. Теориялық фактілерді игеру кезінде 

оқушылар логикалық ойлау қабілеттерін, маңызды емес бҿлшектерге назар 

аудармай, мҽселенің мҽнін ажырата білу қабілеттерін дамытады. 

Ықтималдықтар теориясын зерттеуде оқушылар мҽселені талдау, жалпылау 

https://www.researchgate.net/publication/350201993_Web-Based_Telegram_%20Chatbot_Management_System_Create_Chatbot_Without_Programming_Language_Requirements_Web-Based_Telegram_Chatbot_Management_System_%20Create_Chatbot_Without_Programming_Language_Requireme
https://www.researchgate.net/publication/350201993_Web-Based_Telegram_%20Chatbot_Management_System_Create_Chatbot_Without_Programming_Language_Requirements_Web-Based_Telegram_Chatbot_Management_System_%20Create_Chatbot_Without_Programming_Language_Requireme
https://www.researchgate.net/publication/350201993_Web-Based_Telegram_%20Chatbot_Management_System_Create_Chatbot_Without_Programming_Language_Requirements_Web-Based_Telegram_Chatbot_Management_System_%20Create_Chatbot_Without_Programming_Language_Requireme
https://www.researchgate.net/publication/350201993_Web-Based_Telegram_%20Chatbot_Management_System_Create_Chatbot_Without_Programming_Language_Requirements_Web-Based_Telegram_Chatbot_Management_System_%20Create_Chatbot_Without_Programming_Language_Requireme
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жҽне мҽселені шешу ҥшін қажетті жолдарды іздеу қабілеттерін меңгеруді 

ҥйренеді. Бҧл арқылы оқушылардың ойлау қабілеті қалыптасады, олардың 

сҿйлеуін дамытуға кҿмектеседі, ҽсіресе ойды білдірудің анықтық, тҽртіп, 

жарамдылық сияқты қасиеттері. 

Оқулықтар мен оқулықтардың авторлары ҧсынған комбинаториканы, 

ықтималдық теориясын енгізу тҧжырымдамасы біршама ерекшеленеді. Ҽр 

тҥрлі оқулықтардың авторлары ықтималдық теориясын зерттеуге ҽр тҥрлі 

кҿзқараспен қарайды: кейбір оқулықтарда ықтималдық тҧжырымдамалары 

ҧсынылады, басқаларында – статистикалық, ҥшіншісінде – барлық ҧғымдар 

араластыруға жҥгінбестен бҿлек қарастырылады [1]. Сондықтан оқушыларды 

ықтималдық теориясын оқытудың негізгі мҽселелеріне мыналар жатады: 

- оқу процессі дҽстҥрлі емес, бҧл математика пҽні ҥшін материалдың 

жаңалығы; 

- оқушыларға сабақ берудің берік ҽдістемелік кешенінің болмауы; 
- мҧғалімдердің кҿп бҿлігі материалды таза математика емес, қолданбалы 

тҥрде баяндауға дайын еместігі; 

- қоғамның ҽлеуметтік-экономикалық жағдайы, онда қолда бар ақпаратты 

дҧрыс талдай білу, ғылыми негізделген болжамдар жасау, қабылданған 

шешімдердің салдарын алдын-ала білу – мҧның бҽрі математика курсының 

ықтималды-статистикалық бағытын қалыптастыруға арналған. 

Сонымен қатар ықтималдықтар теориясын оқытуда ҧғым таңдаумен 

байланысты ҽртҥрлі қиындықтар бар, олар осы ҧғымның нақты жағдайларда 

қолданылуына байланысты жҽне осы тақырыпты оқыту кезінде ҿзекті болып 

табылады, мысалы: интуитивті, классикалық, фреквенталистік, субъективті 

мағыналары мен математикалық мҽні. 

Кездейсоқтық, ықтималдық жҽне қҧмар ойындарға қатысты идеялар 

тарихта ҿте ерте кҿптеген мҽдениеттерде пайда болды. Бҧл кҿріністер тым дҽл 

болмады, сондықтан олардың ықтималдығын салыстыра білу ҥшін жҽне 

математиканы кең белгісіздік ҽлемінде қолдана білу ҥшін белгісіз оқиғаларға 

сандарды бҿлудің негізгі идеясы қажет. Пайда болған сҽттен бастап 

ықтималдық екі жақты болды. Статистикалық жағы кездейсоқ процестердің 

стохастикалық ережелерімен байланысты болды, ал эпистемалық жағы 

ықтималдықты сенім дҽрежесі ретінде қарастырады. 

ХХ ғасырда ҽртҥрлі математиктер ықтималдықтың математикалық 

теориясының дамуына ҿз ҥлестерін қосты. Борелдің ықтималдыққа деген 

кҿзқарасын ҿлшеудің ерекше тҥрі ретінде қолданды, ол ықтималдық табиғатын 

философиялық тҥсіндіруіне қарамастан ҽртҥрлі мектептер қабылдаған 

аксиомалардың қанағаттанарлық жиынтығын шығару ҥшін жиынтық 

теориялары мен шараларын қолданды [2]. 

Осылайша, ықтималдықты оқыту кезінде оқушылардың кездейсоқтық пен 

ықтималдық туралы интуитивті идеяларынан бастап, ҿмірде болған тҥрлі 

жағдайлармен аяқтап – осындай тҥрлі ықтималдық мҽндерін біртіндеп ескеру 

қажет. Статистика мен ықтималдықты байланыстыру ҥшін кейбір оқу 

бағдарламалары оқушыларды ҥлкен сандар заңын тҥсінуге жҽне салыстырмалы 
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жиілік пен ықтималдық ҧғымдарының арасындағы байланысты тҥсінуге 

дайындау ҥшін эксперименттер мен модельдеу арқылы ықтималдылықты 

зерттеуге эксперименттік тҽсіл қолдануды ҧсынады. Тҥсіну ҥздіксіз 

конструктивті процесс болғандықтан, оқушылар біртіндеп тҧжырымдаманың 

ҽртҥрлі мҽндерін алып, байланыстырып, соңғы кезеңде математикалық 

формализм мен аксиоматикаға жетуі керек. 

Математиктер кейде ықтималдық пен статистика мектеп оқушылары ҥшін 

қиын, сондықтан мектепте мҥлдем қажет емес дейді. Бҧл пікір 

университеттерде ықтималдық теориясын зерттеумен қатар жҥретін 

қиындықтарға байланысты, дҽстҥрлі дедуктивті, комбинаторикаға негізделген 

жҽне математикалық анализден алынған кең мҽліметтер. Ықтималдықтар 

теориясына механикалық кҿзқарас біздің жоғары мектептің кҿптеген 

ҧрпақтарына тҽн. Егер мектептегі ықтималдық теориясы осы жолмен жҥрсе, 

бҧл дҧрыс болмайды. Оқушыларды формулалар бойынша санауға мҽжбҥр ете 

отырып, қҧбылыс пен нҽтиженің мҽні туралы ойланбаса. Жалпы тҥсінікке 

сҥйене отырып, формулаларсыз негізгі ҧғымдармен жҧмыс істей білу маңызды. 

Оқиғалардың мҥмкіндігіне мағыналы кҿзқарас қажет [3]. 

Мектеп оқушыларына ықтималдық теориясын ҥйрететін мҧғалімдерді 

дайындаудағы негізгі тақырып оларға ықтималдықтың пайда болуына 

байланысты кейбір гносеологиялық мҽселелерді талқылау болып табылады, 

ҿйткені бҧл рефлексиялар мҧғалімдерге оқушылардың есептерді шешудегі 

тҧжырымдамалық қиындықтарын тҥсінуге кҿмектеседі. Ықтималдық жас сала 

болып табылады жҽне оның формальды дамуы осы саладағы интуиция мен 

математикалық формализация арасындағы сҽйкессіздікті кҿрсететін кҿптеген 

парадокстармен байланысты болды. Ықтималдық теориясындағы 

контринтуитивтік нҽтижелер тіпті ең қарапайым деңгейлерде де орын алады. 

Мысалы, теңгені лақтырылған кезде қатарынан тҿрт рет оның таңба жағымен 

тҥсуіп тҧруы, теңгені 5 рет лақтырғанда оның таңба жағымен тҥсіп тҧруы 

ықтималдығы контринтуитивті болып табылады. Тағы бір мҽселе - 

қайтымдылық. Арифметикада немесе геометрияда элементар операция 

(мысалы, қосу) қайтымды болуы мҥмкін жҽне бҧл қайтымдылық белгілі бір 

материалдарда ҧсынылуы мҥмкін. Бҧл оқушылар ҥшін ҿте маңызды, олардың 

математикалық ойлауында ҽлі де белгілі бір жағдайларға байланысты. 

Тҽжірибелер оқушыға олардың негізіндегі математикалық қҧрылымнан 

біртіндеп абстракциялауға кҿмектесу ҥшін ҿте маңызды [4]. Кездейсоқ 

эксперимент болған жағдайда, эксперимент жҥргізілген сайын ҽр тҥрлі нҽтиже 

аламыз жҽне экспериментті кері қайтару мҥмкін емес. Бҧл оқушыларға 

ықтималдықты зерттеуді салыстырмалы тҥрде қиындатады. Ықтималдықты 

оқыту ҥшін оқушылар оқуға дейін кездейсоқтық пен ықтималдыққа 

жатқызатын жҽне кейінгі оқуға ҽсер етуі мҥмкін бейресми кҿріністер ерекше 

маңызды болып табылады. Мысалы, оқушылар текшелер немесе урналардағы 

шарлар сияқты кездейсоқ генераторларды тҧрақты қасиеттерге ие деп 

санамайтыны жҽне кездейсоқ генератордың ҿзіндік ақыл-ойы бар немесе 

сыртқы кҥштермен басқарылуы мҥмкін деп есептейтін айтарлықтай дҽлелдер 
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анықталды. Сондай-ақ, ҽр тҥрлі жастағы адамдар ықтималдық туралы қате 

тҥсініктерді сақтайды, оларды тек осы тақырыпты ресми оқыту арқылы жою 

қиын. Кездейсоқ сандар генераторларымен модельдеу немесе эксперименттер, 

мысалы, ойықтар мен тиындар, оқушылардың тҥйсігін тҧрақтандыруда жҽне 

ықтималдық мҽселелерін материалдандыруда ҿте маңызды функцияны атқарса 

да, бҧл тҽжірибелер тапсырмалардың қалай жҽне не ҥшін шешілетіні туралы 

тҥсінік бермейді. Тек комбинаторлық схемалар немесе ағаш тҽрізді 

диаграммалар сияқты қҧралдардың кҿмегімен оқушылар ықтималдық 

мҽселелерін шешуді тҥсіне бастайды. Бҧл ықтималдыққа классикалық жҽне 

фанкистік кҿзқарастардың қосымша сипатын кҿрсетеді [5]. Ықтималдық 

саласындағы қиындықтардың тағы бір себебі – кейбір ҧғымдардың мағынасы 

кейде қолданбаларға тым жақын. Мысалы, тҽуелсіздік математикалық тҥрде 

мультипликативті ережеге дейін азайтылса да, бҧл анықтамада тақырыптар 

кҿбінесе тҽуелсіздікпен байланысты барлық себептік мҽселелер қамтылмайды 

жҽне ҽрқашан белгілі бір экспериментте тҽуелсіздіктің болуы туралы мҽселені 

шешуге қызмет ете бермейді. 

Жалпы алғанда, ықтималдықты оқыту қиын, ҿйткені біз ҽр тҥрлі 

ықтималдық тҧжырымдамаларын ҧсынып қана қоймай, олардың қолданылуын 

кҿрсетіп қана қоймай, ықтималдық мҽнін қалай тҥсіндіруге, оқушыларға осы 

салада дҧрыс тҥйсікті дамытуға жҽне себеп сияқты даулы идеяларды шешуге 

кҿмектесетін кең сҧрақтарға тереңірек ҥңілуіміз керек. 
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Соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар мен ҧялы байланыс олардың мҥмкіндіктері 

туралы жалпы идеяны тҥбегейлі ҿзгертті. Бҥгінгі таңда мобильді технологиялар 

кез-келген жерде жҽне кез-келген уақытта ақпаратты тез жҽне оңай беру 

қабілетінің арқасында ҽртҥрлі, соның ішінде қазіргі заманғы адамның білім 

беру қажеттіліктерін қанағаттандыру мҥмкіндіктерін кеңейтті жҽне оның 

ҿмірінің ажырамас бҿлігіне айналды. 

Мобильді технологиялар деп мобильді қҧрылғыларды (смартфондар, 

планшеттік компьютерлер жҽне т.б.) жҽне қазіргі желілік технологияларды 

пайдалануға негізделген технологияларды тҥсінеміз. 

Оқу ҥрдісінде мобильді технологияларды пайдалану мобильді оқыту (M- 

learnin) деп аталады. 

Бҧл терминнің жеткілікті кең анықтамасы ЮНЕСКО-ның мобильді оқыту 

саласындағы саясат жҿніндегі ҧсыныстарында берілген, мҧнда мобильді оқыту 

дегеніміз-оқу процесін орны мен уақытына қарамастан ҧйымдастыру ҥшін 

мобильді технологияны жеке-жеке де, басқа ақпараттық жҽне 

коммуникациялық технологиялармен бірге пайдалану. 

Оқыту ҽр тҥрлі формада болуы мҥмкін: мобильді қҧрылғылардың 

кҿмегімен білім алушылар білім беру ресурстарына қол жеткізе алады, басқа 

пайдаланушылармен байланыса алады, сыныпта жҽне одан тыс жерлерде 

контент жасай алады[1-3]. 

Математика сабақтарында мобильді құрылғыларды пайдалану: 
Математика сабағында смартфонды немесе планшетті қолдану 

мҥмкіндігіне нақты тоқталсақ, қосымшаның тҥріне байланысты оны сабақта 

қолдану мҥмкіндігін анықтау қажет: 

- жаңа материалды тҥсіндіру бҿлігінде (математиканың жаңа заңдары мен 

ережелерін іздеу сҽтінде), 

- алынған білімді пысықтау жҽне бекіту бҿлігінде, 

- ҿзіндік жҧмыс жҽне ҿзін-ҿзі тексеру ҥшін. 

Пайдалы мобильді бағдарламалар: 
Алгебра жҽне геометрия сабақтарында мобильді қҧрылғыларға арналған 

келесі қосымшаларды қолдануға болады[4-5]: 

1. Сабақта барысында кезінде Adobe Reader қосымшасын кеңінен қолдану 

оқушыны қажетті қосымша оқу ҽдебиеттерімен жҽне анықтамалық 

материалдармен қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді (ауыр оқулықтарды алып 

жҥруден босатылады). 

«Математика» қосымшасы - оң жҽне теріс сандармен ҽрекеттерді 

пысықтау. Қарапайым деңгейден кҥрделіге ауысу жҽне тапсырмаларды 

орындау жылдамдығын арттыру, оқушының есептеу жылдамдығын анықтайды 

жҽне есептеу дағдыларын қалыптастырады. 

3. «Математика патшасы» - математиканың ҽртҥрлі бҿлімдерімен 

жылдамдыққа жҧмыс жасау (арифметикадан математикалық статистикаға 

дейін). Тапсырмалар сонымен қатар кҥрделілік деңгейіне қарай сараланады. 
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Қосымшаның «аралас» бҿлімінде кітаптармен жҧмыс қарастырылған, онда 

бҧрын берілген кітаптардан тапсырмалар жинақталған. 

4. «Формулалар» - алгебра мен геометрия курсының барлық 

формулаларын қамтиды. Бҧл қосымшаны формулаларды қолдану дағдыларын 

дамыту кезінде, ҿзін-ҿзі тексеру жҽне ҿзара тексеру кезінде сабақта қолданған 

жҿн. 

5. «FreeGraCalc», «Desmos», «QuckGraph+» ҽр тҥрлі функциялардың 

графиктерін, теңдеулер жҥйесі белгілеген аймақтарды қҧруға, бірнеше 

функцияның графиктерінің қиылысу нҥктелерін анықтауға, координаталық 

осьтер бойымен функция графигінің қозғалысын зерттеуге жҽне т. б. мҥмкіндік 

береді. 

6. «GeometryPad» - координаттар жҥйесімен жҧмыс істеуге жҽне 

жазықтықта фигураларды сызуға мҥмкіндік беретін қосымша. 

7. «TriangleSolve» – ҥшбҧрышты қолдану, ҥшбҧрыштың ауданын табу, 

ҥшбҧрыштардың тҥрлерін зерттеуге мҥмкіндік береді. 

9. learningapps.org -Web 2.0 қосымшасындағы интерактивті модульдер 

арқылы математика сабақтарында ойын, бҽсекелестік элементтерін енгізе 

отырып, есептеу дағдыларын қалыптастыруға кҿмектеседі. 

10. QR Coder.ru - QR код генераторы. QR коды-бҧл ҧялы телефондағы 

камера арқылы оны тез тану ҥшін ақпарат беретін екі ҿлшемді штрих-код (бар- 

код). QR-кодтың кҿмегімен кез келген ақпаратты кодтауға болады, мысалы: 

тапсырма мҽтіні, жауап, сайтқа сілтеме немесе сурет жҽне т. б. 

11.Сабақтан тыс уақытта «Смекалка» қосымшасын логикалық, 

ситуациялық жҽне стандартты емес мҽселелерді шешуге қолдануға болады. 

Сабақта мобильді құрылғыларды қолданудың оң және теріс жақтары 

Мобильді құрылғыларды қолданудың артықшылықтары 

- зейінді жҽне ҧсақ моториканы дамытады; 
- сабақта уақыт ҥнемделеді; 
- ойын элементін енгізе отырып, қызықсыз сабақтарды ҽртараптандыруға 

мҥмкіндік береді; 

- қажетті ақпаратты тез тауып, оқи аласыз; 
- топтық жҽне жеке іс-ҽрекеттерді ҧйымдастыру мҥмкіндігі; 

- кҿрнекілік, интерактивтілік, ҧтқырлық; 

- денсаулық сақтау факторы; 

- оқушының шығармашылық дамуына кҿмектеседі. 

Мобильді құрылғыларды пайдаланудың кемшіліктері 

- уақытты босқа кетіру, оқушылардың кҿңіл-кҥйлері ауытқиды; 

- кҿру қабілетінің бҧзылуы, омыртқа аурулары; 

- орталық жҥйке жҥйесіне теріс ҽсер етеді; 

- басқалармен тірі қарым-қатынастан айыру; 

- цензураның болмауы; 

- вирустар мен алаяқтар; 

- баланың ҽлеуметтік жағдайы. 
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Мұғалімдер сабақта мобильді құрылғыларды пайдалану кезінде келесі 

ережелерді басшылыққа алуы керек[6]: 

1. Бір немесе басқа мобильді қҧрылғыны, ресурстарды пайдаланудың 

орындылығын тексеру. 

2. Оқушыларды медиа сауаттылыққа, интернетте қауіпсіз жҧмыс жасауға 

ҥйрету. 

3. Санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтау. 
4. Кҿзге жҽне дене шынықтыруға арналған гимнастика жҥргізу. 

5. Мобильді қҧрылғыда жҽне оқулықпен балама жҧмыс. 
6. Уақыттың негізгі бҿлігін оқушылардың мҧғаліммен ауызша қарым- 

қатынасына беру. 

7. Жеке тҧлғаның ақыл-ойы, дене, интеллектуалдық, адамгершілік 

салаларын дамыту. 

21 ғасыр – ақпараттық технологиялардың жҽне баршаға қолжетімді 

бҧқаралық ақпараттың заманы. Жаңа технологиялар ересектердің ғана емес, 

балалардың да ҿміріне белсенді тҥрде енуде. Қазіргі заманғы мобильді 

қҧрылғылар адам ҿміріне кеңінен жҽне тығыз енгендіктен, оларды ҧтымды 

пайдалану сабақтағы уақытты ҥнемдеуге, математикаға қызығушылықты 

арттыруға мҥмкіндік береді, сонымен қатар баланың ҽмбебап оқу ҽрекетін 

қалыптастырудың маңызды қҧралына айналады. 
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Ықтималдықтар теориясы жҽне математикалық статистика кҿптеген 

мектептегі математика оқулықтарында қамтылған жҽне кҿптеген математика 

мҧғалімдері оны айналып ҿтуге тырысқанымен, ол ҽлі де оқу процесінде ҿзінің 

лайықты орнын ала бастады. 

Ақпараттық технологиялар ықтималдықтар теориясы мен математикалық 

статистиканы оқыту процесін ҧйымдастыруда айтарлықтай кҿмек кҿрсетеді 

жҽне бҧл компьютердің жылдам есептеулер жҥргізуге, «виртуалды 

математикалық эксперименттерді» ҧйымдастыруға жҽне т.б. 

«StatSoft» электронды оқулығы (http://www.statsoft.ru/home/textbook) 

жаңадан бастаушыларға, ең алдымен, жоғары сынып оқушыларына 

статистиканы оқуға, статистиканың негізгі ҧғымдарын меңгеруге жҽне 

статистиканың қолдану аясын толық кҿрсетуге кҿмектеседі. статистикалық 

ҽдістер. Деректерді талдау, деректерді ҿңдеу, визуализация жҽне болжау 

ҽдістері туралы қосымша ақпаратты StatSoft порталында 

(http://www.statistics.ru/) алуға болады. Оқулық материалы StatSoft 

компаниясының тарату жҽне техникалық қамтамасыз ету бҿлімімен математика 

мамандықтарының студенттеріне дҽріс оқудағы кҿп жылдық тҽжірибесі, оның 

жеке элементтері, бҧрын бейімделген, мектепте оқу материалын қҧрастыруда 

қолдануға болады. Электрондық оқулықта математикалық статистиканы 

ғылымның жҽне халық шаруашылығы-ның ҽртҥрлі салаларында, соның ішінде 

зертханалық зерттеулерде (медицинада, ауыл шаруашылығында жҽне басқа да 

салаларда) қолдану мысалдарының жеткілікті саны берілген. StatSoft оқулығы 

заманауи талдау ҽдістеріне арналған жҥздеген бҿлімдерден тҧратын деректерді 

талдау жҽне болжау ҥшін бірегей ресурс болып табылады. 

Статистика бойынша электронды оқулық жаңадан бастаған пайдаланушы-

ларға статистиканың негізгі ҧғымдарын тҥсінуге жҽне статистикалық ҽдістерді 

қолдану аясын толық кҿрсетуге кҿмектеседі. Деректерді талдау, деректерді 

іздеу, визуализация жҽне болжау ҽдістері туралы қосымша ақпаратты StatSoft 

порталында (http://www.statistica.ru) жҽне Advanced StatSoft оқулығында 

(формулалары бар оқулық) алуға болады. Оқулық материалы StatSoft 

компаниясының тарату жҽне техникалық қамтамасыз ету бҿлімімен математика 

мамандықтары бойынша бакалавриат пен магистратура студенттеріне дҽріс 

оқудағы кҿп жылдық тҽжірибе негізінде дайындалған. Оқу қҧралында 

статистиканы ғылымның жҽне халық шаруашылығының ҽртҥрлі салаларында, 

соның ішінде зертханалық зерттеулерде (медицинада, ауыл шаруашылығында 

жҽне т.б.), бизнес-қолданбалар мен болжауда, ҽлеуметтану мен сауалнамалық 

зерттеулерде, мҽліметтерді жинауда жҽне зерттеуде қолдану мысалдарының 

кҿп саны берілген. 

Электрондық оқулық қарапайым (негізгі) ҧғымдарға шолу жасаудан 

басталып, одан кейін статистиканы қолданудың белгілі бір салаларын 

http://www.statsoft.ru/home/textbook)
http://www.statistics.ru/)
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толығырақ сипаттайды. Ҽртҥрлі аймақтардың сипаттамасы осы терезенің оң 

жағындағы тҥймелерді басу арқылы қол жетімді мҽтіндік «модульдер» тҥрінде 

ҧйымдастырылған. Ҽрбір осындай модуль аналитикалық ҽдістердің белгілі бір 

класына сҽйкес келеді. Оқу қҧралында сонымен қатар статистикалық 

терминдердің толық глоссарийі жҽне презентацияда пайдаланылған ҽдебиеттер 

тізімі берілген. 

Қолданылған әдебиеттер: 
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Мобильді оқыту - заманауи білім берудегі жаңа бағыт, бҧл оқушыға еркін, 

ҿз бетімен жҧмыс жасауға мҥмкіндік береді. Оқушылар ҿз бағдарламаларын 

жасай алады, электрондық кітаптарды оқып, сҿйлесе алады. 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында ақпараттық-коммуникативтік 

технология жҽне интерактивтік технология қҧралдарын білім саласында 

қолдану ерекше мҽнге ие: 

- Оқушыларды жаңа бағдарламалық қҧрылғылармен, мультимедиялық 

технология қҧралдарымен ауқымды ақпараттарды сақтауға, оның ішінде 

аудиовизуалды тҥрде таныстыру; 

- Ақпараттық технология қҧралдары базасын қалыптастыруда арнайы 

қосымша қҧрылғылармен қамтамасыз етуді; 

- Телекомуникация қҧралдарымен, телефондық, теледидарлық, спутниктік 

байланысты ақпараттық алмасу оқытуорындарында да жеке қолданушы 

ретінде пайдалануды қамтамасыз етеді. 

Қазіргі таңда педагогтің кҽсіби қҧзіреттілігін қалыптастыру жҽне оны 

дамыту- қазіргі білім мен тҽрбиенің сабақтастығын қҧрайды. Ҽйгілі ғалым 

Сеймур Паймерттің пайымдауынша «Шынайы ақпараттық коммуникативтік 

технология қҧзіреттілік дегеніміз тек компьютермен жҧмыс жасау қырларын 

меңгеру ғана емес, сол білімдерді қажетті бағытта орынды ҽрі жҥйелі қолдана 

білу» деп тҧжырымдаған [1]. 

Мобильді оқытудың тарихына кҿз жҥгіртіп кҿрейік. Жиырмасыншы 

ғасырдың басында, яғни 2000-2001 жылдарда алғаш рет ағылшын тілді 

ғылыми-педагогикалық ҽдебиеттерде «мобильді оқыту» («m-learning») туралы 

айтыла бастады. Уақыт ҿте келе, біздің еліміздің білім беру жҥйесінде 

ақпараттандыру, жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жҽне 

электронды оқыту жҥйесін жасау, енгізу басғдарламаларын іске асыру 

кезеңінде «мобильді оқыту» мҽселесі талқыланып, тіпті жекелеген 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
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педагогтармен қолданысқа енгізіле бастады. Мобильді қҧрылғылардағы 

оқушыларға қызықты қолжетімді тҥрлі оқыту бағдарламалары мен 

қосымшалары жҽне сенсорлық интерфейспен жабдықталған қҧрылғылар білім 

алудың қосымша кҿзіне айналды. Оқушылардың білім сапасын арттыруға жҽне 

білім алу мҥмкіндіктерінің кеңеюіне ықпал ететін бҧл қҧрылғыларды білім беру 

технологиясына айналдыру ҽлемдік педагогика саласының міндетіне айналды. 

«Мобильді оқыту» деп – мобильді қҧрылғылардың кҿмегімен кез-келген 

уақытта, кез-келген жерден білім алуды айтамыз. 

Бастауыш сынып оқушылары қабылдаудың ҿткірлігі мен балғындығымен, 

жоғары жҥйке қызметінің жас ерекшеліктеріне байланысты «ойландыратын 

қызығушылығымен» ерекшеленеді. Бастауыш сынып оқушыларының 

қабылдауы айқын эмоционалдықпен сипатталады. Осылайша, бастауыш 

мектептің оқу процесіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу оқу 

ақпаратын ҧсыну мҥмкіндіктерін едҽуір кеңейтеді жҽне оқу мотивациясын 

кҥшейтуге мҥмкіндік береді[2]. 

Бастауыш мектеп математикасы компьютерлік бағдарлама кішкентай 

қолданушыға кҿбейту, бҿлу, қарапайым жҽне ондық бҿлшектерді, сандарды 

дҿңгелектеу, кҿбейту кестесін игеруге кҿмектесетін сабақтардан тҧрады. 

Қазір бастауыш сынып мҧғалімдері қолдана алатын кҿптеген мобильді 

қосымшалар бар. Мысалы пайдалы жҽне тартымды электронды кітаптар, 

журналдар жасауға мҥмкіндік беретін «кітап жасаушы» қосымшасы. Жҽне 

«kahoot!» жҽне «Plikers» оқушылардың білімін ойын жҽне тағы басқаларында 

тексеруге мҥмкіндік береді. 

Оқуға кҿмектесетін мектеп оқушыларына арналған бірнеше тегін 

бағдарламалар: 

1. Photomath. Ҽртҥрлі деңгейдегі математикалық есептер мен 

мысалдарды фотосурет арқылы шешетін бағдарлама. Есепті шешудің 

бірнеше нҧсқасын жҽне алгоритмін ҧсынады. Онда материалды сақтауға 

жҽне достарыңызбен бҿлісуге мҥмкіндік береді. Бҧл жоғары сынып 

оқушылары мен студенттерге пайдалы. 

2. «Кҿбейту кестесі. Тренажер» Тиімді қуат тренажерын 

оқытуға кҿмектесетін оқушыларға арналған ең жақсы 15 тегін бағдарлама 

кҿбейту кестесін ойын тҥрінде тез ҥйренуге кҿмектеседі. Сервис 

оқытудың екі тҥрін ҧсынады: реттілікпен жҽне кездейсоқ ретпен нақты 

таңдау. Бағдарламада интуитивті интерфейс жҽне ықшам ҿлшем бар. 

3. «Счет в уме». Кҥнделікті ментальды гимнастикаға негізделген 

ми тренажерын оқытуға кҿмектесетін ҥздік тегін қосымша. Қиындық 

деңгейін жеке реттеуге, жҧптық ойын немесе офлайн режимінде жҧмыс 

істеуге мҥмкіндік береді. Қосымша дҧрыс жауаптардың статистикасын 

жҽне тапсырмаларды ҿту уақытын ескереді. 

4. «Математическая лихорадка». Балалар мен ересектердің 

математикалық қабілеттерін дамытатын ҽмбебап ойын. Ҽр тҥрлі 

деңгейдегі жеті санатты ҧсынады. Бастауыш сынып оқушылары кҿбейту 
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кестесін ҥйреніп, тапсырмаларды аз сандармен меңгереді. Жоғары сынып 

оқушылары ҥлкен кҿлемдегі мысалдар мен тапсырмаларды бағалайды. 

5. «Brainly». Даулы мҽселелерді шешуге жҽне ақпарат алмасуға 

арналған мектеп оқушыларының байланыс қызметі. Білімі мен 

дағдылары жоғары адамдар пайдаланушылар қауымдастығында 

жауаптарымен жҽне шешу жолдарымен бҿліседі. Ыңғайлы іздеу жҥйесі 

қажетті ақпаратты табады немесе интернетте сҧрақ қоюды ҧсынады [3]. 

Мобильді қосымшаларды оқу процесіне біріктірудің барлық 

артықшылықтары мен кемшіліктерін зерттей отырып, мобильді оқыту –бҧл 

оқушылар ҥшін материалды есте сақтау процесін жеңілдететін ҽдіс (мысалы, 

орыс тіліндегі ережелер, қоршаған ҽлемдегі жануарлар мен ҿсімдіктердің 

атауы, математикадағы кҿбейту кестесі) оны ҽзірлеуді жеңілдетеді жҽне білім 

беру процесін қызықты етеді. Оқушылар ҥшін, бҧл сҿзсіз олардың ҥлгеріміне 

ҽсер етеді, ал типтік қателерді бақылау жҽне талдау мҧғалім ҥшін оңайырақ 

болады. Ҽрине, бірқатар қиындықтар туындауы мҥмкі: оқушылардың іс- 

ҽрекетін қосымша бақылау немесе техникалық ақаулар, бірақ біздің ойымызша 

бҧл қиындықтар онша маңызды емес. 
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K. Zhubanov Aktobe regional university 
 

Creation of fire and heat resistant polymer composite materials with enhanced 

physical and mechanical properties is a priority modern science. This is due to the 

fact that most of the polymer composites, including including based on epoxy resins, 

are classified as fire hazardous materials, they burn with release of a large amount of 

toxic substances and are not resistant to action temperature. High fire hazard of 

polymeric materials is the main a deterrent to their wider implementation in areas 

such as aviation, shipbuilding, automotive, railway transport and construction. 

The flammability of epoxy resins is due to the fact that the products 

degradation of cured epoxy are volatile products that contain a significant amount of 

https://vse-kursy.com/read/740-prilozheniya-dlya-shkolnikov.html
https://vse-kursy.com/read/740-prilozheniya-dlya-shkolnikov.html
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flammable compounds (acetone, carbon monoxide, acetaldehyde, formaldehyde). At 

the same time, when exposed to elevated temperatures at pyrolysis of epoxy resins 

forms a convertible residue. 

Therefore, a very effective method of reducing flammability is the use of 

combustion retarders (BG), which change the mechanism of thermolysis and thus 

most contribute to coke formation. To such compounds for epoxy resins include 

phosphorus-containing MHs, including oligo (resorcinol phenyl phosphate) with 

terminal phenyl groups Fylolflex (ORFF), which simultaneously with the influence 

on the processes during pyrolysis and combustion, affects the technological and 

operational properties composites, providing a plasticizing effect. 

Plasticization of cross-linked polymers is one of the methods for their 

modification. 

Chemical structure, structure and physical state of the plasticizer and polymer 

affect the mechanism of polymer plasticization and its efficiency. In this regard, the 

purpose of the study was to develop compositions and study properties of epoxy 

composites with the introduction of a polyfunctional plasticizer actions that provide 

an increase in physical and mechanical properties and a decrease flammability. 

The paper investigates the possibility of using ORFF as an antipyrene plasticizer 

for epoxy polymers. The choice of ORFF is due to the presence in its composition of 

a combustion inhibitor – phosphorus (10.7%), which structure the epoxy polymer 

when exposed to it elevated temperatures and provides an increase in the yield of 

carbonized structures, which generally reduces the flammability of the epoxy 

composite. 

In the epoxy oligomer, ORFF was introduced in an amount of 20-50 parts by 

weight. Conducted studies have shown that the optimal content of ORFF in the 

composition of epoxy composition is 40 wt.h., since this achieves higher performance 

investigated physical and mechanical properties: bending stress increases 2 times 

upon destruction, the compressive strength increases by 28%, the impact strength 

increases 2 times viscosity. 
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Figure 5 - Curing kinetics of epoxy compositions 

1 – 100ED-20+15PEPA; 2 – 100 ED -20+20 RPFF +15 PEPA; 

3 – 100 ED -20+30 RPFF +15 PEPA; 4 – 100 ED -20+40 RPFF +15 PEPA; 
5 – 100 ED -20+50 RPFF +15 PEPA 

When adding ORFF, the modulus of elasticity and hardness are slightly reduced 

composites. Apparently, upon the introduction of ORFF into the epoxy polymer, an 

increase in the distance between the mesh nodes of the cured composition, which 

leads to decrease in the modulus of elasticity and hardness of the compositions. A 

further increase in the ORFF content leads to a decrease in the physicomechanical 

characteristics of epoxy composites. 

Study of the effect of the plasticizer - fire retardant Fyrolflex on processes 

structure formation and structure of epoxy polymer. Plasticizers regulate the 

properties of the compositions both in the initial and final states, that is, at the stages 

of curing and processing. Curing such multicomponent systems is a complex 

multistage process that includes the formation of a network and the formation of its 

supramolecular structure. Since these processes when curing, the compositions 

proceed simultaneously, they mutually affect the mechanism and the kinetics of each 

[1-2,3-6]. 

It was found that the RPFF affects the process of structure formation of epoxy 

polymer, which is manifested in a change in the parameters of the curing kinetics of 

epoxy oligomer, while increasing the viability by increasing duration of gelation from 

24 to 35 minutes. and the duration of curing with 32 to 44 minutes, with a significant 

decrease in the maximum temperature curing from 160 ° C to 86-122 ° C, which 

ensures the curing process in more lenient conditions. 

Table 1 - Influence of ORFF on the flammability indices of epoxy composites 

The composition of the 

composition, wt.h.,cured 

15 wt.h. PEPA 

Combustibility indicators determined by igniting the 
sample in air 

Ignition time, s 
self-burning time, 

s 
weight loss, % 

100ED-20 6 >120 78 

100 ED -20+40 ORFF 15 35 4,7 

100 ED -20+50 ORFF 25 23 2,6 

An increase in heat resistance with the introduction of ORFF into an epoxy 

oligomer from 86 to 132 ° C has been proved. An increase in the thermal stability of 

epoxy composites with the introduction of ORFF was established, which manifests 

itself in a shift in the initial temperature of the main stage of destruction to the region 

of higher temperatures (from 200 to 230-240 ° C), while an increase in the yield of 

carbonized structures from 40 to 54% was also noted. 

It was found that the introduction of ORFF leads to a decrease in the 

flammability of epoxy composite and is manifested in a decrease in its weight loss 

when ignited in air from 78 to 2.6-4.7% and an increase in the oxygen index from 19 

to 28-30% by volume, which translates material in the class of hardly flammable. 

 

List of used sources: 
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Бірдей аргументті тригонометриялық теңдеулерді шешу 

Ибраимова З.Б. 
 

М.Әуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан университеті , Шымкент, 

Қазақстан 
 

Тригонометриялық функцияға салыстырмалы тҥрде рационалды 

тригонометриялық теңдеулерді қарастыратын боламыз. Бір аргументті 

тригонометриялық функцияларға салыстырмалы тҥрде рационалды теңдеуді 

мына тҥрге келтіруге болады: 
R1sin x,cos x,tgx,ctgx 

 0
 

R2 sin x,cos x,tgx,ctgx (1) 

мҧндағы R1 жҽне R2 – sinx, cosx, tgx жҽне ctgx-ке салыстырмалы тҥрдегі 

бҥтін рационалды функциялар. Егер tgx жҽне ctgx функцияларын сҽйкесінше 

sin x 
 

 

cos x пен 
cos x 

sin x 
-на алмастырсақ, онда (1) теңдеуінің тҥзілімі мына тҥрге келеді 

R3sin x,cos x 
 0

 

R4 sin x,cos x
(2) 

мҧндағы R3 жҽне R4 – sinx пен cosx-тің бҥтін рационалды функциялары. 

(2) теңдеуді қарастыра отырып, егер R3(sinx,cosx)=0 (3), ал R4(sinx,cosx)0 

болса, бҿлгіш нҿлге теңеледі деген қорытындыға келеміз. sinx жҽне cosx 
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функциясының кҿпмҥшесі секілді R4(sinx,cosx)-тің шектеулі шама 
1 

екендігін байқаймыз, сондықтан да барлық х мҽндері ҥшін 



 
 0 

R4 sin x,cos x 

болады. 

R4(sinx,cosx)=0 кезіндегі (2) теңдеулер тҥбіріне не жайлы, онда (2) теңдеуі 
0 

ҥшін олар бҿтен болып, (2) теңдеуінің сол жақ бҿлігі бҧл кезде 
0 

тҥріне ие 

болып, сандық мҽнге ие болмайды. Осылайша, жалпы жағдайда бір аргумент 

функциясына салыстырмалы тҥрде рационалды тригонометриялық теңдеулер 

мына теңдеу тҥріне сҽйкес келеді: R(sinx,cosx)=0, (4) мҧндағы R – sinx пен cosx-

ке салыстырма тҥрдегі кҿп мҥше (4) теңдеуді шешудің кейбір ҽдістерін 

қарастырайық. 

1) Ҽдістердің бірі ҽмбебап тригонометриялық қойылымдар деп аталатын 

sinx, cosx, tgx жҽне ctgx мҽндерін tg 
x
 

2 
арқылы ҿрнектейтін формулаларды 

қолданудан тҧрады. Осы ҽдісті қолдану кезінде (1) теңдеуін (2) тҥріне 

келтірмесе де болады. tg 
x
 

2 
функциясы x=(2n+1) кезінде мҽнге ие емес, 

мҧндағы n=0; 1; 2; … Сондықтан, осы ҽдіспен теңдеулерді шешу кезінде 

x=(2n+1) мҽндерінің арасында сол теңдеу тҥбірінің жоқ екендігін қосымша 

тексеру керек. Осы ҽдіспен теңдеулерді шешудің бірнеше мысалдарын 

қарастырайық. 

1- мысал .sinx-2cosx=2 теңдеуін шешу керек. 

Шешуі: Косинус пен синусті тангенс арқылы ҿрнектеп, мына тҥрге 

2tg 
x
 1  tg 2 

x
 2tg 

x 
1  tg 2 

x
 

sin x  2   , cos x  2 алмастыра отырып,   2    2 2  2 аламыз. 

1  tg 2 
x
 

2 
1  tg 2 

x
 

2 
1  tg 2 

x
 

2 
1  tg 2 

x
 

2 

Мҧнай тҥзілімнен соң мына теңдеуге келіп 
tg 

x 
=2, мҧнан табамыз 

2 

x=2arctg2+2n, n=0; 1; 2; … Сол теңдеудегі бел гісіздің мҥмкін болатын 

мҽндері бҥкіл шынайы х мҽндері болады. tg 
x
 

2 
функциясынан теңдеуге ҿту 

кезінде қарастырудан x=(2n+1) мҽндері тҥсті. Берілген теңдеуге x=(2n+1) қоя 

отырып, осы мҽндердің теңдеу шешімі болып табылатындығына кҿз жеткіземіз. 

Сондықтан да соңғы жауап ретінде мынаны аламыз: x=2arctg2+2n; x=(2n+1) 

мҧндағы n=0; 1; 2; … 

2- мысал .1-sinx=cosx (sinx+cosx) теңдеуін шешу керек. 
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1  cos
2
 x 

1  sin
2
 x 

1 cos
2
 x 

1  sin
2
 x 

x 

Шешуі: tg 
x
 

2 

 

арқылы sinx пен cosx-ті алмастыра отырып, 

2tg 
x 

1  tg 2 
x  

2tg 
x 

1  tg 2 
x 


    2      2 2      2 
 1 

1  tg 2 
x
 

2 


1  tg 2 


x 1  tg 2 
2 

 
x 

1  tg 2 
x 

2 2 

теңдеуін алып, тҥзілімнен соң тек tg 
2

 

ғана қамтитын теңдеуге келеміз tg 
2
 
x 
 tg 

x 
 0 Мҧнда tg 

x 
=0 немесе tg 

x 
=1, 

2 2 2 2 

x 



сонда x=2n немесе   2n 

2 
(n=0; 1; 2; … ). Берілген теңдеудің x=(2n+1) 

мҽндері тҥбірлері болатындығын тексереміз. Осы мҽнді берілген теңдеуге қоя 

отырып, мыналарды табамыз: 

1  sin2n  1  cos2n  1sin2n  1 cos2n  1 немесе 1-0=-1(0-1); 1=1, 

сонымен бірге x=(2n+1) мҽнінде теңдеу тҥбірі болып табылады. Осылайша, 

берілген теңдеу тҥбірі болып x=2n, 
x  


 2n , x=(2n+1) мҧндағы n=0; 1; 

2 

2; … формуласымен анықталатын мҽндер табылады. Бірінші мен ҥшінші 

формулалардың бірі x=2n формуласымен алмасуы мҥмкін екендігін 

байқаймыз. 

Жауабы: x=2n, 
x  


 2n , x=(2n+1) мҧндағы n=0; 1; 2; … 

2 

2) Ҽмбебап қойылым кҿбінесе 
tg 

x 
-ге салыстырмалы тҥрде жоғары 

2 
дҽрежелі теңдеуге алып келетіндіктен, кҿптеген жағдайларда қолайлы болып 

табылмайды. Кейде теңдеуді шешу кезінде sin x  немесе 

cos x  алмасуын қолдану жеңілірек. Қандай жағдайда осы 

алмасулардың қайсысы қолдануға болатындығына бағдарлануға кҿмектесетін 

тҽртіпті кҿрсетейік. sin(-x)=sinx, cos(-x)=cosx, sin(-x)=sinx, ал cos(2-x)=cosx 

екендігін еске аламыз. Сондықтан, егер теңдеудегі сол жақ бҿлік х-тің – х-ке 

немесе х-тің  2 – х-ке алмасуы кезінде ҿзгермесе, онда оның cosx тҥрінде 

екендігі мен бҧл жағдайда sinx-ті -ке мақсатқа сай алмастыру керек. 

Керісінше, егер х-ті – х-ке алмастыру кезінде теңдеудің сол жақ бҿлігі тек 

таңбасын ғана, немесе егер х-ті  – х-ке алмастыру кезінде ол ҿзгермесе, онда 

теңдеуде sinx функциясына қолданып, cosx-ті алмастыру керек. 

3- мысал. 3sin
3
x+3sinxcos

2
x+2cos

2
x=0 теңдеуін шешу керек. 

Шешуі: Осы теңдеудің сол жақ бҿлігі жҧп та емес, тақ та емес функция 

болып табылады. Сондықтан да х-ті -х-ке алмастыру кезінде теңдеудің сол 

жақ бҿлігінің ҽрекетін тексереміз. Мҧндай алмастыру кезінде оның 

ҿзгермейтіндігіне кҿз жеткіземіз. Бҧл жағдайда соs
2
x= 1-sin

2
x алмастыруын 

мақсатқа сай жҥргізу керек. Осы алмасудан соң 3sin
3
x+3sinx(1-sin

2
x)+2 (1- 

sin
2
x)=0 немесе 2sin

2
x-3sinx-2=0 аламыз. sinx-ке салыстырмалы тҥрде осы 
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1  cos
2
 x 

1 
квадраттық теңдеуді шеше отырып sinx=1, sinx=- 

2
 

 

табамыз. Осы теңдеудің 

бірінші шешімнен емес, ал екіншісінен ізделінді жауапты аламыз. 

x  1n1 
n, 

6 
мҧндағы n=0; 1; 2; … 

4- мысал. 4sin
4
x-2sin

2
xcosx+4cos2x=2cos

3
-sin

2
2x+2 теңдеуін шешу керек. 

Шешуі: х-ті – х-ке алмастыру кезінде осы теңдеудің қос бҿлігі де ҿзгеріссіз 

қалады. Сондықтан sin x  алмасуын мақсатқа сай жасау керек. 

sin2x=2sinxcosx жҽне cos2x=cos
2
x-sin

2
x екендігін есепке ала отырып, sin

2
x=1- 

cos
2
x алмастыруын 

: 41  cos2 x2  

 21  cos2 xcos x  42cos2 x 1  2cos3 x  4cos2 x1  cos2 x 2 

аламыз. Мҧндағы 2cos
2
x-cosx-1=0 cosx-ке алмастырмалы тҥрде соңғы теңдеуді 

шеше отырып, соsx1 жҽне cos x   
1
 

2 
табамыз. Осы теңдеуден тҥпкілікті тҥрде: 

x=2n жҽне x= 
2
 2n 
3 

аламыз. 

Жауабы: x=2n жҽне x= 
2
 2n , мҧндағы n=0; 1; 2; … 

3 
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Стандартты емес есептерді жалпы біз физикада оқушының 

шығармашылық дамыту мен логикалық ойлау тҧрғысынан қолданамыз. Осы 

тҧрғыдан біз эвристикалық ҽдістің бізге оқытушыны оқыту барысында қалай 

кҿмектесетіні туралы осы мақалада қарастырайық. 

Алдымен эвристикалық ҽдіспен танысып алайық. Егер біз философиялық 

энциклопедиялық сҿздікке жҥгінетін болсақ, онда "эвристика" ҧғымы (грек 

сҿзінен – мен іздеймін, ашамын) бірнеше мағынада қолданылатынын табамыз: 

1) есептерді шешудің арнайы ҽдісі (эвристикалық ҽдіс); 2) ҿнімді 

шығармашылық ойлау процесін ҧйымдастыру; 3) эвристикалық ғылымды 

зерттейтін ғылым қызмет, ойлау туралы ғылым бҿлімі. Оның негізгі объектісі – 

шығармашылық қызмет; маңызды проблемалар – шешім қабылдау 

модельдерімен байланысты міндеттер (стандартты емес проблемалық 

жағдайлар жағдайында). 

Жоғарыда айтылғандардан "эвристика" ҧғымы кҿп ҿлшемді емес, ҿте 

мағыналы екенін байқауға болады. Алайда, біздің ойымызша, оның екі мҽні ең 

маңызды жҽне жиі қолданылады. Осы тҧрғыда эвристика: 

Біріншіден, біздің кҿзқарасымыз бойынша, эвристика салыстырмалы тҥрде 

тҽуелсіз ғылым болып табылады жҽне ғылым шығармашылық қызметтің 

заңдылықтарын, принциптерін, ҽдістері мен ҽдістерінің жҥйесін зерттейтін 

жҽне осы негізде шығармашылық қызметтің ҽртҥрлі тҥрлері мен 

формаларының, соның ішінде шығармашылық ҿзін – ҿзі дамытудың жҥйелік – 

кҿп ҿлшемді ҽдіснамасын жасайтын ғылыми білім саласы болып табылады. 

оның тиімділігін арттыру мақсатында. 

Екіншіден, эвристика (эвристика сҿзінің туындысы ретінде кҿпше тҥрде) 

нҧсқаулар, ҽдістер, ережелер – нҧсқаулар, жетекші сҧрақтар жҽне басқа да 

қҧралдар жҽне оларға сҽйкес рҽсімдер ретінде қарастырылады, олар белгісіздік 

жағдайында, тиісті мҽселелерді шешуде жҽне оларды шешуде шығармашылық, 

жҥйелік, рефлексиялық, сыни, болжау жҽне басқа да ҽрекеттерді 

ынталандырады жҽне тапсырмаларды бағыттайды. 

"Шығармашылық" сын есімін "шығармашылық ҿзін-ҿзі дамыту" 

сҿздерінің тіркесімінде қолдану, шығармашылық компоненттің ойлаудың кез- 

келген тҥрінде белгілі бір дҽрежеде жҥзеге асырылатындығына байланысты. 

Проблемалық жағдайлар, шығармашылық міндеттер мен мҽселелерді шешу 

ҥшін, ҽрине, субъектінің ойлау ҽрекетінің шығармашылық компоненті ҽрдайым 

жҥзеге асырылады, іс-ҽрекеттің индикативті негізінің ҥшінші тҥрі қажет жҽне 

тиімді, яғни эвристиканы қолдана білу. 

Бейнелеп айтқанда, эвристика белгісіздік жағдайында, ең қиын жҽне 

кҥрделі мҽселелерді шешу жағдайларында адамның ойлауының ең жемісті 

стратегияларын белсенді тҥрде қалыптастыратын ең ҿнімді жҽне "дана" 

ҧсыныстардың, ҽдістердің, ережелердің рҿлін атқарады. [1] 

Эвристикалық ҽдістің физикада қолдануындағы бізге қажетті оң 

жақтарымен танысып алайық: 
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 Дамытып оқыту, яғни бҧл тҧрғыда жоғарыда айтып ҿткендей 

бізге оқытушының шығармашылық жҽне логикалық дамуы ҿте 

маңызды; 

 Мҽселенің шешімін ҽр тҥрлі бағытта қарап, ҿзіне ыңғайлы 

жолды таңдау, яғни оқушыға жеке шешім (стратегияны) қабылдауға 

еркіндік береді; 

 Есептің жауабын табу барысында біз белгілі бір сегіз 

кезеңнен ҿтеміз, яғни, бҧл дегеніміз оқушының есепті шығару 

барысында қателесіп кету мҥмкіндігін азайтады. 

Есептерді шешуде шартты тҥрде ҥш кезеңді бҿлуге болады: 1) 

проблемамен танысу (шартты оқу жҽне қысқаша жазу, сызбаларды, Графиктер 

мен суреттерді орындау, қосымша деректерді іздеу жҽне т. б.); 2) есепті шешу 

(жоспар қҧру немесе есепті шешуге қатысты гипотеза ҧсыну жҽне т. б.); 3) 

жасалған талдау жҧмыстар (есептеулерді орындау, нҽтижелерді ресімдеу, 

сараптамалық тексеру жҽне т.б.). Ҽр кезеңде тапсырманың қиындық деңгейіне 

байланысты белгілі бір логикалық жҽне эвристикалық ойлау операциялары 

белсендіріп, қызықтырады. 

Кез-келген ойлау – ойлау субъектісіне бҧрын белгісіз қатынастар мен 

заңдылықтарды іздеуді қамтиды. Оның нҽтижесінің жаңалығына байланысты 

репродуктивті, алгоритмдік, логикалық, шығармашылық, ҿнімді жҽне 

эвристикалық таныммен ерекшеленеді. Соңғысының айырмашылығы, оны 

зерттеу кезінде ойлау ҿнімін алу процесінің ҧйымдастырылуына жҽне ҽсіресе 

ҥрдісіне назар аударылады. Эвристикалық ойлау логикамен бірге 

шығармашылық жҽне ҿнімді ойлаудың қҧрамдас бҿлігі болып табылады. [2] 

Мына бір келесі кҿрсетілген есепті эвристикалық аналитика тҥрінде 

шығарып қарасақ: Адам ҿзеннен a = 5 м қашықтықта тҧрады. Ҿзеннен b = 25 м 

қашықтықта от жағылады. Ҿзеннің тік сызықты жағасын адам мен отқа 

қосатын перпендикулярлар арасындағы қашықтық l = 60 м. Aдам жағалаумен 

υ = 5 
м

 
с 
жылдамдықпен ҿзенге дейін жҥгіреді, бір шелек су жинайды, содан 

кейін отқа қарай жҥгіреді жҽне оны қҧяды. Егер суды жинау жҽне оны отқа қҧю 

уақыты t0 болса, бҧл ҥшін ең аз уақыт қажет = 8 с [3]. 

Мҽселені шешу ҥшін біз оптикалық-механикалық аналогияны қолданамыз. 

Адамның қазіргі жағдайында жарық кҿзі бар деп ойлаймыз, жағалау мен ҿзен 

арасындағы шекара айна ретінде ҽрекет етеді, от — шағылысқан сҽуле ҿтетін 

нҥкте. Геометриялық оптика ережелеріне сҥйене отырып: жарықтың 

таралуының тҥзулігі жҽне оның шағылысу заңы, сондай-ақ ферма принципі 

(Жарық ҿту ҥшін ең аз уақыт қажет болатын жолмен таралады) біз сызбаны 

орындаймыз жҽне мҽселені шешеміз. 
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Тағы бір мысал ретінде эвристикалық редукция тҥрінде қарастырайық. 

Сыйымдылығы 5 литр жҽне 8 литр болатын екі цилиндр сҽйкесінше 166 кПа 

қысыммен оттегімен жҽне бірдей температурада 285 кПа қысыммен азотпен 

толтырылған. Цилиндрлерде оларды біріктіргеннен кейін бірдей 

температурадағы газдардың қоспасы пайда болады. Шарлардағы қоспаның 

қысымын анықтаңыз. 

Мҽселені шешу кезінде Далтон заңын қолдану қажет: газдар қоспасының 

қысымы қҧрамдас газдардың парциалды қысымдарының қосындысына тең. 

Оны қолдану біздің міндетімізді екі қарапайым етіп жасауға мҽжбҥр етеді: 1) 

бірінші балда, содан кейін екеуінде де оттегі бар тапсырма; 2) екінші балда, 

содан кейін екеуінде де азот бар тапсырма. 

Бірінші жҽне екінші есептерде ішінара қысымды анықтау керек, содан 

кейін олардың алгебралық қосындысын анықтау керек. Осылайша, айтылып 

отырғандардың барлығы бізге оқу процесінде оқушылардың эвристикалық іс- 

ҽрекетін дамытудың келесі логикасын анықтауға мҥмкіндік берді: 

1. Шығармашылық міндеттерді шешуге уҽждемені 

қалыптастыру. 

2. Осы қызметтің жеке мақсаттарын білу. 

3. 1 бҿлімде айтылған есептерді шешудің эвристикалық 

қҧралдарын меңгеру. 

4. Мҧндай жҧмыстың нҽтижелерін талдау дағдыларын 

қалыптастыру . 

Осылайша, оқушылардың эвристикалық ойлауын дамытудың шарты 

мҧғалімнің оқу – эвристикалық қызметті ҧйымдастыруы болып табылады. Ол 

оқу мҽселелерін шешуге бағытталған, Біз алға қойған жҽне оны шешу ҽдістері 

студенттерге белгілі емес. Нҽтижесінде, олар алға қойылып берілген тапсырма 

ҥшін шешілген эвристикалық қҧралдарды игереді, олардың негізінде 

эвристикалық дағдылар дамиды жҽне қабілетті болады. Егер бҧрын 

қарастырылған барлық компоненттер оған қосылса жҽне мҧғалімнің ҿзі оқу 

жҽне педагогикалық мҽселелерді шешуде эвристикалық іздеуге қабілетті болса, 

бҧл қызмет сҽтті болады. Мҧндай қызметті ҧйымдастырудың тиімділігін келесі 

критерийлер бойынша бағалауға болады: а) эвристикалық ҽрекеттегі 

студенттердің белсенділігі; б) шешілетін мҽселелердің қиындық деңгейі; в) 

сабақта қолданылатын эвристикалық ҽдістер мен операциялардың саны. 

Стандартты емес есептерді эвристикалық ҽдіспен шығару барысында біз 

бірінші есептің берілгеніне анализ жасаймыз, содан соң келесі этап бҧл есепті 

шығарудың жоспары, сол жоспарды орындау жҽне жасалынған жҧмыспен 

толық зерттеу. 
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Жоғарыдағы ой – тҧжырымдарды қорыта айтқанда физикада стандартты 

емес есептерді шығару барысында ҥшінші типке келетін эвристикалық ҽдістің 

бҿлімін пайдаланамыз. Айтып ҿткендей стандартты емес есептер шығару 

барысында бізге ең қиын, кҥрделі, белгісіз, шығармашылық ойлауды аса қажет 

ететіндіктен есептер шығаратындықтан осы ҽдісті ең тиімді ҽдістердің бірі деп 

атасақ қателеспейміз. 
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Тәуекелдерді зерттеудің бір әдісі туралы 

 

Қалдарбек А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университеті 

Біртекті емес тҽуекелдер Біріктіру кезінде топ ҽр тҥрлі тҽуекелдерді 

(p1=0.01;   p2=0.02)   жағдай   біршама   кҥрделене тҥседі,   мҧнда   туындайды 

баламасы схемасы ҿзара қызметтер кҿрсету бойынша қайта сақтандыру. 

Идеясы, бҧл екі топта пики ҿтем тҿлемдерін, ҽдетте, тиесілі ҽр тҥрлі сҽттерді 

уақыт. Бҧл сҽйкес келмеуі мҥмкіндік береді "перекачивать" қҧралдары 

портфелінің бір басқа, т. е. болуы тиіс ең тҿменгі жиынтық бастапқы резерві. 

Егер іс шеңберінде жҥзеге асады, бір сақтандыру компаниясының емес, 

маңызды болып табылады, онда қандай резерв қҧрылады, ҿйткені резервтер - 

жалпы. емес, маңызды болып табылады, кім, кімге, қандай сомаға қызмет 
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кҿрсетеді, жҽне қандай тҽуекел ҽрбір кіші топ. Яғни жауапкершілік бірінші 

портфельдің қатысты екінші келмеуі мҥмкін қарама-қарсы жауапкершілігі. 

Жағдай мҥлдем басқаша, егер екі тҥрлі компания бір-біріне қызмет 

бойынша ҿзара қайта сақтандыру. Мҧнда тек бір ғана анық, бірақ іс жҥзінде 

кездесетін) нҧсқасын тең жауапкершілігі. Егер екі портфелінің мҥлдем бірдей. 

n1=n2; p1=p2, онда жҽнеλ1=λ2. 

Барлық қалған жағдайларда (n1≠n2немесе p1≠p2тіпті кезіндеλ1=λ2) қажет 

шарттары шарттың қамтамасыз ететін сҽйкес берілетін бір-біріне тҽуекелдерді 

ҿлшемдері ақы тҿлеу осы берілетін жауапкершілік. Жҽне осы мҽселені шешу 

емес азайтатын арифметикалық айырмашылық бағаларды қайта сақтандыру. 

(Алайда, бірінші жақындаған, бағалау ҥшін теңгерімсіздік ҿзара 

міндеттемелердің 

бҧл тҽсіл ҿте қолайлы.) 

Мысал 1. Осы міндеттерді шешу ҥшін алдымен қҧрылады бҿлу ҽрбір 

субпортфеле бҿлек. Бҧдан ҽрі жасауға болады кестесін, сондай-кесте ҥшін бір 

ағыны, онда кҿрсетілген: k,P(m=k), P(m<k), k⋅P(m=k),∑==⋅k0ii)P(mi.Бҧл шешуге 

мҥмкіндік береді ҧқсас міндетін, яғни, ҽр тҥрлі сенімділік табу шамасын 

бастауыш резерв жҽне ақысын қайта сақтандыруға. Айта кетейік, айдың 

ішіндегі кестелер сипаттайды тығыздығы екі ҿлшемді бҿлу.Атап айтқанда, 

бҿлініп диагональ: m1+m2=12. Ҥлкен стратегиялықмаңызы 

бар:0.002+0.008+0.018+0.025+0.023+0.015+0.007+0.002+0.001=0.101 

Ҧқсас анықталады маңызы бар басқа диагоналей,тиісті жалпы санына 

сақтандыру оқиғаларының: 11, 10, жҽне т. б. бҧл сандарды Қосамыз жҽне 

аламыз болу ықтималдығы саны сақтандыру жағдайлары біріккен 

портфеліндегі аспайды 12. 
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Ескерту. Қаралған мысалдар кҿрсеткендей, міндеті тарифтерді белгілеу болып 

табылады, жалғыз арналған актуарийдің. Ол тіпті жоқ, негізгі оның міндеті. Ол 

орын ҿте аз оның бір бҿлігі жҧмыс уақыты. Шешіліп бір мезгілде белгілеу 

кезінде тарифтер келесі қаржы жылына. Мҧнда есепке алынады жҽне" жеке 

деректер жҽне ҧсыныстар "Страхнадзора" немесе актуарлық орталығы. 

Салыстырылады ҿз тарифтерін орташа нарықта бағаланады позиция компания. 

Қорытындылар бойынша осы бҿлімге актуарлық зерттеулер факторларының 

бірі болып табылады ҽзірлеу ҥшін ҧсынымдар бойынша саясаты компанияның 

нарықтағы.Бірақ осы мҽселені шешу ҥшін (жаһандық компания ҥшін) 

міндеттері аса маңызды болып табылады бағалау ықтималдық бҧзып қирату 

компания мен тығыз байланысты, осы бағалау динамикасы активтер. Аталған 

міндеттерді қажет шешетін мезгіл-мезгіл, ҽрі жиі қарағанда, кем тҧрақты ереже 

компания.Актуарий тез арада хабарлауға міндетті, басқарма компанияның 

жақындағаны туралы шамасын активтердің сыни шебітуралы, сондай-ақ 

анықталған тҧрақты ҥрдісінің тҿмендеуіне активтер. Сонымен қатар, ол 

міндетті тҥсініктеме себептерін осындай тҿмендеу жҽне ҿз ҧсыныстары 

бойынша тҧрақтандыру.Активтер мҥмкін тҿмендеуі салдарынан белгілі бір іс- 

ҽрекеттерді компания сақтандыру нарығында (предпринятой тырысып, жаулап 

алу, жаңа қуыстар жҽне осымен байланысты бағалардың тҿмендеу ҿз 

қызметтерін ашу филиалдардың ҿздері ҥшін жаңа аумақты алынған 

міндеттемелердің басқа компаниялар біріктіру немесе келісім-шарт бойынша 

туралы кайта сақтандыру жҽне т. б.).Мҧндай жағдайларда, мҧндай ҥрдіс 
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қарастырылған кезінде жасауға тиісті жоспарды сонда актуарию тек 

қадағалауға ҥшін ауытқулары барнақты ережелері стерот болжамды.Жағдай 

кҥртасқынады кезінде туындаған непредусмотрен нойтенденциялары. Мҧнда 

ҽсіресе ҿзекті, жедел диагностика себептері мен ҽзірлеу жҿнінде ҧсыныстар 

тҧрақтандыру. Арналған іс жҥзінде бҧл мҥмкін, мысалы, негізсіз 

қабылдануымен сақтандыру кейбір тҽуекелдер.Ҽрине, ҿте маңызды міндет 

болып табылады зерттеу байланысты ықтималдық бҧзып қирату , белгілі бір 

кезең ҥшін бастапқы шамасын резерв. Уақытша интервал сақтандыру мҥмкін 

болуы мҥмкін жеткілікті ҥлкен (бірнеше жыл), бірақ ол ҽрқашан конечен, 

ҿйткені уақытша аралықтағы кез келген компания разоряется бастап 

ықтималдығы 1. Шешім осы міндеттерді жоспарлауға мҥмкіндік береді мінез- 

қҧлық компанияның сақтандыру нарығында. 
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Гипотезаны тексеру барысында басты параметрлердің бір- бірімен 

байланысы кҿрсетіледі.Бірақ практика кезінде бҧл аса маңызды рҿлді ойнай 

берміді.Сол жағдайларда зерттелініп отырған кездейсоқ шама қай ҥлестірім 

заңына жататындығын анықтау керек. 
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Нақты берілген тапсырмаларда бҧл нҽрселер анық кҿрсетіліп тҧрады.Бҧл 

болжамдар ҽдетте гистограммаларды қҧрастыруда немесе зерттеудің 

физикалық негізінде беріледі.Осындай жағдайларда гипотезасын тексеру керек: 

ҥлестірім заңы бойынша басты байланыс бҿлінген.Бҧл гипотезаға бҽсекелес 

болатын гипотеза: ҥлестірім заңы бойынша басты байланыс бҿлінген[1,8-9б].. 

Бҧл жаттығуды шешу ҥшін статистикалық критерияларды қолданамыз. 

Ықтималдылықтар теориясы бірнеше критерилерді қолдануға мҥмкіндік 

береді. Атап айтсақ: Пирсон критериі (𝜒2 критериі), Колмогоров критериі, 

Смирнова жҽне тағы басқа критерилер. 

Біздің жағдайда Пирсон критериі арқылы тексерсек жеткілікті.Оның 

басқалардан ерекшелігі: Пирсон критериін кез келген ҥлестірім заңдарында 

қолдана аламыз[2,62-64б].. 

Таңдау кездейсоқ шамалардан қҧралсын.Ҥлестірім функциясы F(x) 

берілген кездейсоқ шама екені берілген 𝐻0 гипотезасын тексереміз.Statistica 

бағдарламасы арқылы 𝐻0 гипотезасын 𝜒2критериі бойынша келесі схемамен 

тексереміз. 

1. Қандайда бір n бақылаудан тҧратын Var 1деректерін 

аламыз.Мысал ретінде диамерлернің ҿлшендерінің 200 бақылауын 

алайық. 
 

13,38 13,33 13,56 13,38 13,43 13,37 13,53 13,40 13,25 13,37 

13,28 13,34 13,50 13,38 13,38 13,45 13,47 13,62 13,45 13,39 

13,53 13,58 13,32 13,27 13,42 13,40 13,57 13,46 13,33 13,40 

13,55 13,50 13,45 13,36 13,25 13,63 13,54 13,32 13,11 13,25 

13,44 13,43 13,32 13,33 13,39 13,38 13,26 13,29 13,31 13,47 

13,13 13,35 13,36 13,45 13,26 13,29 13,68 13,58 13,66 13,54 

13,38 13,37 13,26 13,39 13,44 13,41 13,37 13,44 13,45 13,32 

13,35 13,38 13,45 13,54 13,56 13,29 13,39 13,45 13,48 13,47 

13,64 13,58 13,57 13,37 13,31 13,27 13,39 13,42 13,34 13,36 

13,44 13,19 13,31 13,54 13,34 13,25 13,26 13,23 13,42 13,46 

13,34 13,25 13,46 13,56 13,19 13,36 13,25 13,26 13,27 13,31 

13,29 13,36 13,35 13,25 13,26 13,35 13,36 13,42 13,45 13,26 

13,56 13,45 13,63 13,54 13,25 13,36 13,56 13,25 13,47 13,63 

13,28 13,39 13,54 13,49 13,39 13,52 13,63 13,41 13,49 13,69 

13,25 13,47 13,25 13,69 13,56 13,28 13,45 13,54 13,36 13,49 

13,29 13,65 13,54 13,45 13,28 13,69 13,58 13,47 13,25 13,47 

13,58 13,36 13,33 13,54 13,44 13,68 13,26 13,66 13,54 13,67 

13,66 13,32 13,54 13,56 13,29 13,39 13,58 13,45 13,54 13,69 

13,58 13,69 13,66 13,65 13,44 13,45 13,36 13,38 13,39 13,44 

13,67 13,33 13,35 13,58 13,59 13,36 13,44 13,55 13,49 13,39 
2. Statistics/ Distribution Fitting командасы бойынша терезеден 

ҥзіліссіз (Continuous Distributions) немесе дискретті (Discrete Distributions) 

кездейсоқ шама жҽне ҥлестірімді таңдаймыз. Variables кнопкасы 

бойынша OK батырманы таңдаймыз (1-сурет). 
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3 

 

1-сурет 
3. Parameters енгізуінде сол терезеде параметрлер бағасы 

шығады. Топтау интервал санын (Number of categories) қажет жағдайда 

ҿзгертуге болады. 

4. Summary батырмасын басыңыз. Терезеге критерий 

статистикасын есептеу- интервалдың кездейсоқ мҽнінің таралуы кестесі 

шығады. Жиілік кестесіне Observed Frequency (бақылаудағы жиілік) жҽне 

Expected Frequency (кҥтім жиілігі) бағандар қажет.Бақылаудағы жҽне 

кҥтімдегі жиіліктерді графикалық тҥрде салыстырамыз: таблицадағы 

берілген сҽйкес бағандар мен шашыранды график қҧрамыз ( Graphs/ 

Scatterplots/ Variables/ OK мҽзірі). Нҥктелер тік линияға нашар орнығуына 

байланысты, интервал арасындағы айтарлықтай айырмашылықты 

бақылаймыз (сурет-2). Егер айнымалылар бірдей болса, онда барлық 

бақылауда теңдеумен бірге бір тҥзуде жататын еді Var2=Var1. 

 

2- сурет 

Жоғарыдағы кестеден статистикалық 𝜒2 критерийі бойынша (df) еркіндік 
дҽрежесін жҽне p-level-ді есептейміз. 

Variable: Varl, Distribution: Normal 

Chi-Square = 11,99951, df= 3 (adjusted), p= 0.0073. 

𝑝 = 𝑃(𝜒2 > 11.999) = 0.007Осы ықтималдылық мағынасы гипотезаның дҧрыс 
екендігін дҽлелдейді,егер ықтималдылығы 12-ге немесе 0,007-ден ҥлкен 
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болатын болса. Қалыпты ҥлестірімді тексеру ҥшін бҧл аздық етеді.Нормаль 

ҥлестірім гипотезасын ҿшіреміз. 

Егер бақылау гистограммасын қарайтын болсақ, қандай да бір қателіктің 

нҽтижесінде таңдауда пайда болатын бір аномальді тҥсінігі 14,56 екенін 

кҿреміз. Ҿшіріп жҽне қайтадан гипотезаны тексереміз (3-сурет). 

 

3- сурет 

Бір бақылауды ҿшіру 200 элементтен тҧратын характеристикалық 

байланысты ҿзгерте алмайды. Егер қателік кететін болса, бҧл бақылау типтік 

болып саналмайды жҽне ол ҿшірілуі тиіс. Егер цензуралану ҥшін гипотеза 

тексеруін қайталайтын болсақ, гипотезаның нормальдылыққа қарама қайшы 

емес екенін бақылауға болады[3,83-84б]. 
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Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында білім беру жҥйесінің 

мазмҧнын жаңарту бойынша жҧмыстар белсенді жҥргізілуде. Орта мектепте 
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оқытудың жаңа жҥйесін енгізу 2016-2017 оқу жылында басталды жҽне бҥгінгі 

кҥні барлық сынып жаңа оқу бағдарламасына кҿшті. 

Білім беру мазмҧнын жаңарту-бҧл, ең алдымен, орта білім беру моделінің 

ҿзін, оның қҧрылымын, оқыту мен тҽрбиелеудің тҽсілдері мен ҽдістерін қайта 

қарау, оқушылардың жетістіктерін бағалаудың тҥбегейлі жаңа жҥйесін енгізу. 

Аталған бағдарламаның басты мақсаты-бҽсекеге қабілеттілікті, функционалдық 

сауаттылықты арттыру, балаларды тиісті біліммен қамтамасыз ету жҽне оларға 

қажетті қасиеттер мен қҧндылықтарды сіңіру. 

Қазақстан Республикасында орта білім мазмҧнын жаңарту аясында" 

Физика " пҽні бойынша мен 7-сынып оқушыларын физика пҽні бойынша 

жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды дайындауға арналған ҽдістемелік 

нҧсқаулықтар қҧрастырылды. Ол негізінен орта мектеп мҧғалімдеріне 

тапсырма қҧрастыру қҧралы ретінде, ҥлгі ретінде қарастырылып отыр. Бҧл ҿз 

кезегінде мектептің ерекшелігі, сынып оқушыларының жеке даралығына қарай 

тапсырмалар қҧрастыру ды талап етті. дайындау ҥшін ҽдістемелік- 

қҧралдардың қажеттілігі туындады. [3, б.3] 

Жаңартылған білім берудің негізгі мақсаттарының бірі оқушының білімін 

халықаралық деңгейге кҿтеру, функциональды сауатты тҧлғаны қалыптастыру 

болыап табылады. Психология жҽне педагогика ғылымдарының докторы, 

академик А. А. Леонтьев мынадай анықтама береді: «Функционалды 

сауаттылық —адамның ҿмір бойы алған білімін адам қызметінің, қарым- 

қатынас пен ҽлеуметтік қатынастардың ҽртҥрлі салаларындағы ҿмірлік 

міндеттердің кең спектрін шешу ҥшін пайдалану мҥмкіндігі». 

Орта мектеп базасында меңгерілген білім тҽжірибелік ҿзектілікке ие 

болуы ҥшін ол теориялық, академиялық білім беру мазмҧнынан сыни ойлау, 

қҧзіреттілік бағытқа негізделді. TIMSS халықаралық зерттеулерінде берілетін 

тапсырмалар функционалды сауаттылық деңгейін (оқу сауаттылығы, 

математикалық сауаттылық, жаратылыстану бойынша сауаттылық) анықтауға 

бағытталған. Осы деңгейге сҽйкес жаңартылған білім мазмҧнында білім беру 

мақсаттары, дескрипторлар мен бағалау критерийлері жоспарланған. 

Халықаралық зерттеулерге қатысу білім деңгейін объективті бағалауға жҽне 

оны басқа елдермен салыстыруға кҿмектеседі. Бҧл білім беру деңгейін бағалау 

ҥшін ең заманауи мониторингтік технологиялар пайдаланылатынын 

білдіреді.[1, б.5] 

Бҿлімді жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар мҧғалімге білім 

алушылардың тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына қол жеткізу деңгейін 

анықтауға мҥмкіндік береді. Бҿлім ҥшін жиынтық бағалауды жҥргізу ҥшін 

ҽдістемелік ҧсынымдарда тапсырмалар, дескрипторлар мен балдары бар 

бағалау критерийлері ҧсынылады. Сондай-ақ жинақта білім алушылардың оқу 

жетістіктерінің ықтимал деңгейлері сипатталған (айдарлар). Дескрипторлар мен 

баллдары бар тапсырмалар ҧсынымдық сипатта болады. 

Тоқсанға жиынтық бағалау жҥргізу ҥшін балл қою схемасымен ерекшелік 

ҧсынылады. Бҧл қҧжат стандартталған жҽне тоқсанға жиынтық бағалау жҥргізу 

ҥшін міндетті. 
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Жиынтық бағалау (ЖБ) оқушылардың тоқсан ішінде алған білім, білік 

жҽне дағды деңгейін анықтауға бағытталған. 

Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) оқу жоспарларында тоқсанға 

жоспарланған кҥтілетін нҽтижелер мен оқу мақсаттарына қол жеткізуді 

тексереді. Бҿлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) оқу жоспарларында бҿлім 

бойынша жоспарланған кҥтілетін нҽтижелер мен оқу мақсаттарына қол 

жеткізуді бақылайды. [3, б.4] 

ТЖБ тапсырмаларына дайындық жҥргізуге арналған ҽдістемелік қҧрал, тексеру 

деңгейінің бірнеше сатылы тҥрлерімен толықтырылған. Соның ішінде 

жаратылыстану бойынша сауаттылық деңгейін қалыптастыруға, жетілдіруге 

арналған тапсырмаларды шешу, оларға дайындық жҥргізу кезінде кейс-стади 

(жағдаяттық) ҽдіспен берілген тапсырмаларды қҧрастыру жҽне шешу жолдарын 

ҧсыну негізгі ҿзекті мҽселелердің бірі болып саналады. 

Кейс-ҽдіс оқу процесін ҧйымдастырудың нақты практикалық ҽдісі, оқу 

процесін ынталандыру жҽне ынталандыру тҧрғысынан пікірталас ҽдісі, сондай- 

ақ бақылау жҽне ҿзін-ҿзі бақылау ҽдісі болып табылады. Онда практикалық 

мҽселенің кҿрнекі сипаттамасы жҽне оны шешудің жолдарын іздеу кҿрсетілген. 

Соңында, практикалық критерий бойынша, ол кҿбінесе іс жҥзінде проблемалық 

ҽдіс болып табылады. 

Дидактикалық тҧрғыда кейс-стадиді ҽртҥрлі аспектілерде қарастыруға 

болады, бҧл оны қолданудың ҽртҥрлі формалары мен модификацияларымен 

байланысты, бірақ білім беру процесінде осы ҽдісті қолданудың негізгі 

мақсаттары: оқыту жҽне бақылау. Соңғысы кейс-стадидің кейс-тапсырмалар 

негізінде оқыту нҽтижелерін бағалау ҥшін бейімделуімен байланысты. 

Кейс-стадидің шетел тҽжірибесінде 3 тҥрі қарастырылады: 

демонстрациялық, тренингтік жҽне инновациялық. 

Кейс-тапсырмалар ретінде функционалдық сауаттылықты анықтауға 

бағытталған мҽтінді тапсырмаларды алуға болады. Оларды шешу кескіні 

тҿмендегідей қарастырсақ болады: 

 

 

Нақты зерттеуге алынған мҽселеде, яғни 7-сынып оқушыларын физика 

пҽні бойынша тоқсандық, бҿлім бойынша жиынтық бағалауға арналған 

тапсырмаларға дайындық процесінде кейс-тапсырмалар кейс-стади ҽдісінің 

модификациясы ретінде элементтерін қамту арқылы жҥргізілді. [2, б.26] 
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Нҽтижесінде мҽтіндік, функционалды сауаттылықты анықтауға, 

тексеруге, бақылауға берілген тапсырмаларды шешуге арналған ҽдістемелік 

қҧралға бақылау ҽдісі ретінде енгізілді. Бҧл ҿз кезегінде оқушылардың білімін 

халықаралық деңгейге кҿтеруге, халықаралық стандарттарға сҽйкес мониторинг 

жҥйесінде озық дамушы елдердің нҽтижесіне қол жеткізуге мҥмкіндік береді. 

Ҿйткені, пҽн бойынша толық мазмҧнды игеру, бҿлім бойынша жекелеген 

қҧзіреттердің қалыптасуына, тоқсан бойынша меңгерілетін материалдың 

игерілу дҽрежесіне тҽуелді. 
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№7 СЕКЦИЯ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒАЛЫМДАР ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ (ФИЛОСОФИЯ, 

ӘЛЕУМЕТТАНУ, САЯСАТТАНУ, ТАРИХ, ДІНТАНУ, МӘДЕНИЕТТАНУ 

ЖӘНЕ Т.Б.) 

СЕКЦИЯ №7 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, 

ПОЛИТОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРАВЕДЕНИЕ И Т.Д.). 

 

SECTION №7 

CURRENT ISSUES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL 

AND HUMANITARIAN SCIENCES (PHILOSOPHY, SOCIOLOGY, 

POLITICAL SCIENCE, HISTORY, RELIGION, CULTURE). 
 

 

Әлеуметтік-гуманитарлық ғалымдар дамуының қазіргі мәселелері 

мен тенденциялары (философия, әлеуметтану, саясаттану, тарих, дінтану, 

мәдениеттану және т.б.) 

 
 

АЛҒА АУДАНЫНЫҢ ТОПОНИМИКАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қабылашева Дана Русланбекқызы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің студенті 

 

Топонимиканың қалыптасуы мен дамуы қазіргі таңда географиялық 

бағыттағы теориялық жҽне қолданбалы тҧрғыда ҥлкен маңызға ие болып отыр. 

Сонымен қатар, географиялық білім беруді географиялық атауларсыз 

елестетуге болмайды. Ал географиялық атаулар немесе топонимдер 

топонимика ғылымының басты зерттеу объектісі болып табылады. Осындай 

ҥлкен маңызға ие топонимдердің бірі - Ақтҿбе облысы Алға ауданының 

топонимдері болып отыр. 

Аудан тарихы 1929 ж. Ақтҿбеден 45 шақырымдағы Орынбор- 

Ташкент теміржолы бойынша, жалғыз ҥйлі разъезде бірінші бесжылдықтың ipi 

қҧрылыстарының бірі, Қазақстандағы химия ҿнеркҽсібінің тҧңғышы, алып 

химия комбинатының алғашқы кірпішінің қалануынан басталды. Қазақтың сар 

даласында жан-жақтан жиналған бірнеше ҧлттың ҿкілдері, жергілікті ҧлт 

ҿкілдері шатырлар мен ағаш барактарда тҧрып-ақ , бҥгінгі кҥні жанымызға 

жақын,кҿзімізге ыстық Алға тарихын қолдан жасады. Комбинаттың 

қалыптасу,ҿсу,даму тарихына қатысты оқиғалар,тҧрғын поселкенің ҿсіп- 

ҿнуі,тікелей комбинаттың қҧрылысымен байланыста жҥрді.Ендеше,Алға 

ауданы бойынша жер-су атауларының пайда болу тарихы жҽне оларды аталу 

ерекшеліктеріне тоқталайық. 
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Алға- XX ғасырдың басында қазақтың кең даласында химия зауытының 

қҧрылысы басталды.Бірнеше жылды артқа салып,зауыт қҧрылысы ҿз мҽресіне 

жетіп,жҧмыс жасай бастайды.Осы зауыт қала жҽне ауданның бастамасы 

болады.Қаланың аты да затына сай «Алға» деп аталады. Қарағаш селолық 

округі - бҧл аумақ тҧнып тҧрған тарих, айта берсе таусылмайтын шежіре. Бҧл 

жерлерге кешегі кеңес дҽуірі кезінде қонысы осы кҥнгі Тҧзтҿбеге жақын 

жердегі Кҿгалы, Сҿгалы деген жерден қарашекпенділер алып - беріп қойған, 

атамыз Тҿребек Таубайҧлы жер қарап, жер таңдап жҥріп, осы Қарағаш ҿзеніне 

келіп, жерді ҧнатып, Орынборға барып, осы жерге аки жасатып ҽкелген.Ол кісі 

1814 жылы туған. 77 жасында қайтыс болған. Қазіргі Бесобада(Торф) 

жерленген, қҧлыптасы сол жерде салынған. Ол кісі 40 жасында келіп, осы 

жерде 30 жылдай қоныс тепкен. Бҧл жердің қоныстануына 2006 жылы 150 жыл 

толды. Сонымен қатар,бҧл жердегі Қарағашты "Тҿребек Қарағашы " дейді екен. 

Екінші Қарағаш–Мҽртҿк ауданында. 

Қҧмдақты қыр - Оның аумағына Бесоба елді мекені (Торф) кіреді. 

Осы жерден Қарағаш ҿзені бастау алады, негізгі басында ҥлкен су кҿзі бар. 

Аймағы Батпақты ҿзені, жері батпақ, ҿту қиын болған соң батпақты деп атаған. 

Қҧмдақты қыр дейтін себебі - қыр тек қҧмнан тҧрады.Бесоба аумағында 

Соркҿл болды, аумағы 20 гектардай, қазір ол жер кеуіп, жоқ болуға айналған. 

Осы жерлерде "Аққҧдық", "Ортаңғы қҧдық" деген жерлер болған. Қазіргі таңда 

Аққҧдық деген жер жоқ. Дегенмен,»Ортаңғы қҧдық» деп аталатын жер бар, ол 

қазіргі артезиан немесе Қҧмдақты қыр су қоймасы. Осы су қоймасынан Ақтҿбе 

қаласына су тартылып жатыр. 

Қызыл әскер-бҧл Ақжар ҿзенінің жерінде, яғни Ақжар ауылындағы орын. 

Ақжар ҿзені бастауын Кҿкбҧлақтан алады. Ақжар аталу себебі: Жоғарға жағын 

Ҥлкен Ақжар, Кіші Ақжар дейді. Негізі ақ бордан жаралған табиғи 

қҧбылыс.Сонымен бірге ауылдың батысында Ҿтеш деген ауыл болды. Қҧдығы, 

бҿгет орны қазір де бар. 

Қайыңдысай ауылы - қайың кҿп ҿскен аймақ.Орыстар Березовка деп атап 

кеткен.Облыстық ҽкімдік пен мҽслихаттың №202/380 бірлескен шешімімен 

жҽне қаулысымен Қайыңдысай болып 2007 жылдың шілденің 11 жҧлдызында 

ҿзгертілді. 

Алға ауданының гидронимдерінің адам аттарына байланысты жіктелуіне 

келетін болсақ:Тәңірберген - ҿзен, елді-мекен атауы.Ақтҿбе облысы, Алға 

ауданындағы ҿзен, су атауы. Бҧл сҿздің мҽн-мағынасын қарастырсақ, онда 

бірінші қҧрамдағы тҽңір - "қҧдай", екінші қҧрамында берген - "берген" 

мағынасында. Яғни бҧл екі қҧранды қосымшалар қосылып, "қҧдай берген" 

атауына сай келеді. Бҧл да адам атын қҧрметтеу ҥшін аталған есім. 

Ал жер аттарына байланыстылары:Қотыртас - Ақтҿбе облысы, Алға 

ауданындағы су аты.Этимологиялық мағынасы "тілінген жҽне қабысқан 

тастары" жағалаудың кҿп бҿлігін алып жатқан су атауының мағынасы. Бҧл 

аттас топонимдерді кҿбінесе Кҿкшетау қаласынан да кездестіруге болады. 

Тамды - Ақтҿбе облысы, Алға, Қобда аудандарындағы ҿзен, елді-мекен 

атаулары. Бҧл атау тҥркі тіліндегі келесі компоненттен тҧрады. "Там"+"ды". 
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"Там" сҿзі "саз балшықтан немесе кірпіштен салынған қабырға" болса "ды" 

қосымшасы ел салынған қабырғаның тҧрған жерін кҿрсететін аффикс. Осы сҿз 

балшықтан салынған қабырғаның тҧрған жерінің айналасындағы ҿзен атаулы 

осы атпен атап кеткен. Жамбыл облысында да осы аттас елді-мекен атауы бар. 

Ендігі кезекте табиғат атаулары мен ҿсімдік атауларына байланысты 

гидронимдерге тоқталсақ: 

Сазды - Ақтҿбе облысы, Алға ауданындағы су атауы. Бҧл атау да екі 

компоненттен тҧрады. "Саз" +"ды". Атаудың мағынасы бҧл су сазды жерде 

орналасқан соң, "сазды" деп атап кеткен. 

Ақсай - Ақтҿбе облысындағы (Ырғыз, Алға, Қобда) ҿзен, елді-мекен атаулары. 

Бҧл атауды кейбір ғалымдар "ақсу" деп қарастырады. Тҥркия мен Ҽзірбайжан 

тілдерінде "сай" тҧлғалары "чай" тҥрінде келіп, "ҿзен" (су) мҽнін береді. 

Елек - Ақтҿбе ҿңіріндегі ҿзен атауы. Тҥркі тілінде "йел" (жел) тҧрғысында сын 

есімдік -ек жҧрнағын жалғау арқылы жасалған атау. Ҽуелде, сол аймақтың 

"желімен " байланысты болды. Кҿне тҥріктің "Челек" атауымен пара- 

пар.Нҧрмағанбетов: "бҧл кҿне атаудың шығу тҿркіні мен мҽн-мағынасы жайлы 

ҽрқилы пікір, жорамал бар", -дейді. А.Ҽбдірахманов: "Герадотта Лик деп 

аталатын осы Елек (Илек) деген ҿзені болса керек. Ҿйткені Ор, Ырғыз, Елек, 

Ертіс ҿзендері бір-біріне жақын орналасқан. Бҧл сҿздің бастапқы тҥрі Илек 

болуы ықтимал", -дегенді айтқан. Ғалымның бҧл пікріне келісуге болмайтын 

басты жайт- Електі "Лик ҿзені" деуі қате. "Бастапқы тҥбірі "Илек" болуы 

ықтимал", -деген ойы кҿкейге қонымды. Себебі қҧрамында "іл, ыл" бар ҿзен 

аттары жерімізде аз емес. Мсылы, Іле, Есіл, Еділ, Ойыл т.б. "Елек" (Ілек) 

атауының бірінші сыңарындығы "ел" (іл) сҿзінің мағынасы да "су, ҿзен" 

дегенге саяды, ал екінші сыңарындағы "ек"- бҧл жерде топоним жасаушы 

қосымша. 

Бестамақ – 1902-1905 жылы іргесі қаланған.Бестамақ селолық округі №42 

темір жол разъездін, Шаған, Бесқоспа, елді мекен лагерін камтиды. Орталығы- 

Бестамақ ауылы.Аудан орталығынан 13 шақырым, облыс орталығынан 23 

шакырым қашықтықтан орналасқан.Іргесінде Елек ҿзені ағып жатыр. Oған 

Есет,Табантал, Батпақты, Қҧмсай, Тамды езендері келіп қҧяды. Осы жылдар 

Орынбор-Ташкент темір жолы салынып, жол торабы осы елді-мекеннен жол 

қҧрылысы кеңесіп, жҥк тасымалданып,сауда қызметкерлері келе бастаған . 

Осыған орай ағып ҿтетін бестамағы(бес саласы), бес ҿзені бар жерді Бестамақ 

деп атаған. 

Алға ауданының негізі Қазақстандағы химия ҿнеркҽсібінің тҧңғышы алып 

химкомбинаттың алғашқы кірпішінің қалануынан бастау алған болатын.Жҽне 

қазір де аудан жыл сайын кҿркейіп,гҥлденіп ,атына сай аудандар арасында алға 

басып келе жатыр. 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Ақтҿбе энциклопедиясы. Ақтҿбе, 2002 
2. Ақтҿбе облысының топонимикалық кеңістігі. Ақтҿбе, 2007 

3.Алға энциклопедиясы.Ақтҿбе,2016 [6-16 бет.] 

3. https://stat.gov.kz/ 

https://stat.gov.kz/
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4. http://alga.aktobe.gov.kz/kk/node/269 

5. Қазақстан Республикасының облыстары, қалалары жҽне аудандары бойынша 

халық саны, 2003-2012ж [http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/kaz_pop.php] 
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Тҥркілер тарих сахнасында тез арада пайда болып, ҿз аттарын кҿптеген 

тҥркі халықтарының руханиятына алтын ҽріптермен жазған халық. Тарихта 

ержҥрек ел ретінде қалған бҧл халық ҿз билігін айналасына мойындату ҥшін 

билік жҥйесін қҧрып алған еді. Ҿз билеушісі, халқы, мҽдениеті болған 

қағанаттың затына сай шекарасы да болды. Тҥркі мҽдениеті, жалпы тҥркі 

тарихы кҿптеген ғалымдардың қызығушылығн тударып келе жатқан 

тақырыптардың бірі.. Он ҥш ғасыр бҧрын ҿмір сҥрген ҧлы тҥрік қағанатының 

шынайы тарихы, ҿмірі мен мҽдениеті, саяси жағдайы қағазға емес, тастарға 

қашап жазылған. Солардың бірі Орхон-Енисей жазбалары. Дҽлірек айсақ 

Кҥлтегін жҽне Тоныкҿк жырлары. Бҧл дастандардың авторы тҥрік, сол 

дҽуірдің кемеңгер ойшылы, ҧлы ақын Йоллығтегін. Бҥкіл тҥркі жҧртын 

егемендікке, азаттыққа, ерлікпен бірлікке ҥндейтін бҧл дастандар ҿшпестей 

етіліп ҥлкен тастарға қашап жазылған. Бҧл дастандарда Тҥрік мемлекетінің сан 

қилы оқиғалары, маңызды кезеңдері бҥгінгі кҥнге дейін ешбір ҿзгеріссіз 

жазылып, сақталған. Сондықтан да, осы дастандарды білу арқылы кҥллі тҥркі 

жҧртынын ҿткенін біле аламыз. 

Ескерткіштерді тауып оның кілтін ашуда кҿптеген европалық жҽне орыс 

ғалымдары Д.Клеменц, В.В.Радлов, И.Г.Рамстедт, Б.Я.Владимирцев, 

Б.Бородиндер П.Аальто, И.Т. Страленберг, Д.Г. Мессершмидт, В. Томсен, Ю. 

Немет, Х.Н. Оркун, С.Е.Малов, И.В. Стемблевалардың еңбегі зор. Сонымен 

қатар, монголдық зерттеушілер отандық ғалымдарымыз Н.Сэр-оджав, 

Қ.Сартқожаҧлы, М.Жолдасбековты атап ҿтуіміз керек. 

Кҥлтегін жҽне Тоныкҿк жазба ескерткіштерінде Тҥрік қағанаты қҧрыла 

бастаған кезден VIII ғ. басына дейінгі тарихи оқиғалар ҽңгімеленеді. Шығыс 

Тҥрік қағанатының қҧрылуы мен нығаюы, тҥркі халқының Қытай билеушілер 

қҧлдығынан қҧтылуы, Кҥлтегін қолбасшымен басқа қағандардың, қағанның 

дана кеңесшісі Тоныкҿктің сыртқы жауға қарсы ҽскери жорықтары баяндалады. 

Жоғарыда айтқан екі дастанда бір кездегі Ҧлы Тҥрік қағанатының 

астанасы орналасқан қазіргі Моңғолиядағы Орхон ҿзені бойынан – Кҿкшың 

деген жерден табылған. Кҥлтегін ескерткіші Білге қаған ескертікішімен бір 

http://alga.aktobe.gov.kz/kk/node/269
http://demoscope.ru/weekly/ssp/kaz_pop.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/kaz_pop.php
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/kaz_pop.php
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уақытта табылған. Ол Қҧтлығ қағанның ҧлы, Білге қағанның ел басқарудағы 

сенімді серігі, оң қолы болған. Ескерткіште Тҥркі қағанатын нығайту 

барысындағы Кҥлтегіннің атқарған ролі ерекше баяндалған. 

Кҥлтегін жырында елдің тарихымен қатар, ҽлеуметтік жағдайы, наным- 

сенімдері, сонымен қатар кейінгі ҧрпаққа жалғасқан мінез-қҧлық психологиясы 

шынайылығымен кҿрсетілген. Кҥлтегін жыры жер мен кҿк жаралуынан, оның 

арасында адам баласының жаралуын сҿз етумен басталады. Одан ҽрі жырда 

Білге қағанның қағандықты қҧруы, «Тҿрт бҧрыштағы халықты, кҿп алған, 

бҽрін бейбітшілікте ҧстағаны, бағынғысы келмегендерді бағындыруы, 

мемлекетке кҿз тіккен сыртқы жаудың бетін қайтарып, жеңгендігі туралы 

баяндалады. Жырда «Ҽміршілері бірге болған екен, Алып болған екен. Бектері 

де, халқыда сенімді екен» – деген жолдар кездеседі [1,8 б.]. Бҧл жолдардан 

Білге қаған тҧсында елдің қоғамдық ҿмірі жақсарып, халқының саяси тҧрғыдан 

қауіпсіз, бейбіт ҿмір сҥргенін байқауға болады. Осы Білге қайтыс болған сҽтте 

бҥкіл тҥркі тектес халықтар қиналып аза тҧтқаны жҿнінде жырда баяндалады. 

«Соныңдағы інілері қаған болған. Ҧлдарыда қаған болды. Соңындағы інісі 

ағасындай болмады, ҧлдары ҽкесіндей болмады. Біліксіз қағандар таққа 

отырған екен. Жалтақ қағандар отырған екен» – деп Білге қаған қайтыс 

болғаннан кейінгі елдегі бытыраңқылықтың басталуын сипаттайды [1, 8 б.]. 

Білге қағаннан соң билік қҧрған осал қағандардың кесірінен Тҥрік қағанаты 

кҥш-қуанытынан айырылып, халықты бір орталықта ҧстап тҧра алмады. Соның 

салдарынан тҥркі халқы Табғаш халқына бағынышты кҥйге тап болады. 

Кҥлтегін ескерткішіндегі жазуда Табғаш халықтарының Тҥркі халқына 

кҿрсеткен ауыр кҥндері қайғылы суреттелген. «Тҥркі халқы елдігін 

жойды,Қағандығынан айырылды. Бек ҧлдары қҧл болды, пҽк қыздары кҥң 

болды» -деп сол уақыттағы саяси ауыр жағдайды сипаттайды[1,8 б. ]. Одан ҽрі 

жырда елдің Табғаш халықтарының қол астындағы жағдайы жҽне Елтеріс 

қағанның билікке келіп, елдің азаттық алуымен жалғасады. 

Жалпы, тарихтан бізге Елтеріс қағанның тҥркі жҧртына елу жыл 

армандаған бейбіт ҿмірін алып бергендігін білеміз. Елтеріс қағаннан кейін 

билік басына оның інісі Қапаған келеді. Оның тҧсында мемлекеттің тек сыртқы 

жағдайы ғана емес ішкі ҽлеуметтік жағдайы ҽлдеқайда жақсара тҥсті. «Тҥркі 

халқын кҿркейте тҥсті, Кедейді бай қылды, азды кҿп қылды» – деген жолдардан 

Қапаған қаған тҧсында елдің ҽлеуметтік жағдайының кҿтерілгенін, ел 

тҧрмысының тҥзелгенін баяндалған[1,10 б.]. Қапағанның тҧсында Шығыс жҽне 

Батыс қағанаттардың жері бір билеушінің қол астына біріктіріліп, екінші тҥрік 

қағанаты айналасындағы елдер санасатын қуатты ҽскери мемлекетке айналады. 

«Ҿлімші халықты тірілттім, Жалаңаш халықты тонды, кедей халықты бай 

қылдым, аз халықты кҿп қылдым» – деген жолдарынан Кҥлтегіннің осы 

мҥсҽпір халыққа ҿздері армандаған ҿмірді алып бергенін, жағдайын 

жақсартқанын байқауға болады [1,12б.]. Жыр бойынша Кҥлтегін он жасына ер 

атанып соғыска шыға бастағандығы туралы айтылады. «Он алты жасқа 

келгенде, Ағам қағанның ел - жҧртын сонша молайтты», – деп сипаттайды. 

Міне осы жолдардан бастап жырда Кҥлтегіннің батырлығын сипаттап, 
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соғыстары туралы жазылған. Мысалы: «Жиырма бір жасында- Ча Ча сенҥнмен 

айқастық, жиырма алты жаска келгенде - қырғыздарға қарсы аттандық, 

кҥлтегіннің жиырма жеті жасында   қарлық халқы еркіндіктен жау болды» – 

деп олардың соғыстары суреттелген. Бҧл соғыстардың бҽрінде Кҥлтегін тҥркі 

халқының даңкын арттырып, жеңіске жетіп отырған. 

Кҥлтегін жырының бҧдан кейінгі хикаялары тҥркілердің тҥргеш, соғды, 

оғыз, т.б. қарсы соғысы Кҥлтегіннің тайсалмай сол қанды майдандарда ҧлық 

Еркін, Қҧшы Тҧтық, аздардың елтебері сияқты жауларымен жекпе-жектері 

суреттеледі. Жырда Кҥлтегін тҥркі елінің ―тҿрт бҧрышындағы‖ барлық жауды 

жеңіп, елде тыныштық, бейбіт ҿмір орнатады. Кҥлтегін тҥркі халқын тҽуелсіз 

етті, байлыққа кенелтті деген пікір айтылады. Жырдың басты идеясы – тҥркі 

халқын ауыз бірлікке, сыртқы жауға қарсы ҧйымдасқан кҥреске, ата-баба 

жолын берік ҧстауға шақыру болып табылады. 

Жыр соңында Кҥлтегін ҿлгенде бҥкіл тҥркі халқы қатты қайғырып аза 

тҧтқаны, оны жоқтап жерлеу салтанатына ҽлемнің тҿрт бҧрышынан кҿп 

елшілер, батырлар, тас қашайтын шеберлер,таңбашылар (мҿр иесі), бектер, т.б. 

келгені айтылады. "Орхон жазба жҽдігерліктері ішінде ―Тоныкҿк‖ жыры 

ерекше орын алады. Бҧл жырдың авторы бҿлек, оны Тоныкҿктің ҿзі жазған 

деген болжам бар. Тоныкҿк- ҥш қағанның,н Қҧтлығтың, Қапағанның жҽне 

Білге қағанның ҽскери кеңесшісі болған. Кейбір тарихи деректерге сҥйенсек, 

Тоныкҿк 716 жылдан кейін қайтыс болды деп шамалауға болады. Ескерткіштегі 

жазуды жазған Тоныкҿктің ҿзі болған. Ол жҿнінде ескерткіштің соңында сҿз 

болады. 

Тҥрколог-ғалым Н. Келімбетовтің пікірінше жырдың жалпы оқиға желісін 

он тҿрт топтамаға бҿлуге болады. Ҽр топтама: оқиғаның басталуы, оқиға 

желісінің ҿрістеуі жҽне қорытындыдан тҧрады [ 2, 102 б.] . 

Тоныкҿк жыры Кҥлтегін жырынан ҽлдеқайда ҿзгеше. Жыр «Мен, Білге 

Тонкҿкпін, елі Табғаш жҧртына бағынған» – деп тҥріктердің табғаштарға 

бағындығы туралы басталады [3, 50 б.]. Бҧл жерден біз тҥркі жҧртының табғаш 

халқынан кҿрген зорлық-зомбылығын, елдің саяси тҧрғыдан мҥлдем қҧрып 

кетудің алдында тҧрғанын, ал ҽлеуметтік жағдайының ҿте нашар болғанын 

байқай аламыз. 

Бҧдан кейінгі Тоныкҿк жырында айтылатын аса маңызды саяси 

оқиғалардың бірі Тҥрік қағанытымен Қырқыздармен соғысы. Тҥріктер 

Тоныкҿктің арқасында бҧл соғыстыда женді. «Қырқыз жҧрты кҥнім болып 

бҥгілді, қҧлым боп жҥгірді» – деп осы соғыстың сҽтті аяқталғаны туралы, Тҥрік 

қағанатының саяси беделінің артқандығы туралы баяндалады. Жырда «Мен 

Білге Тоныкҿк, Тҥрік Бҿгу қағанның, Тҥрік Білге қағанның серігі болдым. 

Қиын-қыстау кезде солардың жанында болдым, тҥнде ҧйықтамадым, кҥндіз 

отырмадым...» – деп данышпан Тоныкҿк ҿз елінің, жҧртының тыныштығы ҥшін 

аянбай тер тҿккендігі туралыда айтылған[ 3, 72 б.]. 

Қорытындылай келе, Кҥлтегін жҽне Тоныкҿк ескерткіштері, тек олардың 

батырлықтарымен данышпандығы сипаттайтын жыр емес, кҥллі тҥркі 

жҧртының саяси, ҽлеуметтік, тарихи жағдайын баяндайтын дерек болып 
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табылады. Бҧл жазба-ескерткіштерде ҽлем мҽдениетінің, жалпы адамзат 

ҿркениетінің қалыптасуына ерекше ҽсер етіп, ықпал жасаған, ҿзіндік орны бар 

тҥркі мҽдениеті, саяси тарихы егжей-тегжейлі кҿрсетілген. Елдік пен ерліктің 

кҿрінісі болған бҧл жырлар болашақ ҧрпаққа арнап жазылған ата- 

бабаларымыздың асыл ҿсиеті секілді. Сондықтан да, бҧл ескерткіштер бҥгінгі 

тарих ғылымында ҿз маңыздылығын жоғалпайды. Жазба ескерткіш – ҽлем 

мҽдениетінің, ҽсіресе тҥркі мҽдениетінің ажырамас бҿлігі жҽне бҥкіл тҥркі 

жҧртына ортақ маңызды, қҧнды мҧра. 
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Дҽстҥрлі кҿпғасырлық даму жолымен жҥретін, осы ауылдың ҿмір кҿзі 

болып табылатын мал шаруашылығын кҥйрету 1925 жылы қыркҥйекте Қазақ 

ҿлкелік партия комитетінің бірінші хатшы лауазымына Ф.И. Голощекиннің 

келуімен тығыз байланысты болды. Кеңес ҥкіметінің негізгі мақсаты жеке 

меншіктегі ҧсақ шаруашылықтарды біріктіру, ортақ қоғамдық шаруашылық 

қҧру болды. 

Коммунистік партияның ХV съезі (1927ж) ауыл шаруашылығын 

ҧжымдастырудың, ауылды ҧжымдастырудың бағдарына айналды. Ал, шын 

мҽнінде, съезд ҧжымдастыруды ғана емес, кооперацияның барлық тҥрлерін 

қалыптастыру мен дамыту қажеттігін атап ҿткен еді. 

Қазақстанда ҧжымдастыру ҿте жылдам, жедел қарқынмен жҥргізілді. 1929 

жылдың 1 қазанынан 1930 жылдың 1 қаңтарына дейін 100 мың кедей жҽне орта 

шаруашылықтар ҧжымдастырылды [1, 4 -б.]. 
Отырықшыландыру науқаны да жаппай ҧжымдастыру науқанымен қатар 

жҥрді. Отырықшыландыру барысында да жеделдету мақсаты қойылды, ол қазақ 

ауылының ерекшеліктерін ескерместен екі жолмен жҥргізілді. Оның бірі-мал 

шаруашылығы, яғни онда жҥздеген шаруашылықтар ҽкелінеді, шоғырланады 

жҽне малды сатып алу қорына тапсырады. Екіншісі, колхоздар қҧру, халықтың 

кҿп бҿлігі киіз ҥйлерді тігі. Кҿшпенділер мен жартылай кҿшпенділерді 

отырықшылыққа кҥштеп кҿшірудің сталиндік саясаты қазақ этносының 

дҽстҥрлі ҿмір сҥру жҥйесін тҥбегейлі жойды. Отырықшыландырудың бірінші 
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жылының қорытындысы бҧл бағыттың қате екенін кҿрсетті жҽне қайсібір бағыт 

бойынша міндеттер мен жоспарлар орындалмады [2, 208- б.]. 

Шаруа қожалықтарын колхоздарға біріктіру ҥдерісі қысқа мерзімде тек 

ҿрескел ҽдіспен ‒ кең ауқымды зорлық-зомбылықпен жҥргізілді. Мҽселен, 

Қобда ауданында «милиция қызметкерлері» қызметтік жағдайын жеке 

мақсаттары ҥшін пайдалана отырып, ҿз еркімен тінту жҧмыстарын жҥргізіп 

отырды. Алынған мҥлікті меншіктеп, тиесілі емес ҿнімдер мен мҥлікті (май, 

шошқа майы, астық жҽне ет) заңсыз тҽркілеп, сонымен қатар «малды 

іріктеумен, сондай-ақ колхоздардағы шаруаларды жҧмыстан шығарумен қатар, 

абақтыға қамау» іс-ҽрекеттері де байқалады [3, 22-б]. 

1929-1933 жылдары қазақ ауылдарында мҧндай ҧжымдастыру жҽне осы 

бағыттағы шаралар – нан жҽне ет дайындау, тҽркілеу шаралары 

республикамыздың ауыл шаруашылығына, бірінші кезекте, оның мал 

шаруашылығы саласына ҥлкен шығын келтіргені тҥсінікті. 

Қазақстанда болған миллиондаған мал басынан 3-4 жыл ішінде ештеңе 

қалмады, шығындар 1928 жылы болған табынның оннан бір бҿлігін қҧрады. 

Осылайша «Ырғыз, Торғай, Шалқар жҽне Арал аудандарында мал 

басының кҥрт қысқаруы орын алды. 1930 жылға қарағанда 1932 жылы облыс 

бойынша жалпы мал басының айтарлықтай қысқаруы байқалады: жылқы 445,5 

мың бас орнына 136,4 мың бас немесе 31% қалды, ірі қара мал 870,1 мың бас 

орнына 340,8 мың бас немесе 39,1% қалды, қой мен ешкі 2 505,7 мың бас 

орнына 230,8 мың бас немесе 9,2% қалды, тҥйе– 96,7 мың бас орнына 42 мың 

бас немесе 51,7% жҽне барлық 4 205,6 мың бас малдан 765,3 мың бас немесе 

18,3% ғана қалды. 

Егер, Қазақстан бойынша ет дайындау науқаны ҧжымдастырудың басталар 

тҧсында 255,5 мың тоннаны қҧраса, «ҧлы бетбҧрыс» соңында 56 мың тоннаға 

ал, «Ақтҿбе облысы бойынша 35,4 мың тоннадан 76 мың тоннаға дейін» 

жетті[4, 9 -п.]. 

Ҧжымдастырудың науқаны халықтың қайғы-қасіретін кҿбейтті. 1928 

жылдың шілдесінде ҿткен Ақтҿбе колхозшыларының уездік съезінде 

«ҧжымшар қҧрылысын қарқынды дамыту» мҽселелері қарастырылды. «Ірі 

жҽне орташа бай-феодалдардың мҥлкін тҽркілеу туралы» декретке байланысты 

Ақтҿбе округінде 59 бай шаруашылық конфискацияланып, 31.147 мал 

тҽркіленді. 

Тарихтан белгілі болғандай, қазақ халқы бҧрыннан мал шаруашылығымен 

айналысқан. Кҿшпелі ҿмір де осы шаруашылық тҥрімен байланысты болды. 

Кеңес ҥкіметі жҥргізген саясат еркін дағдыланған адамдарға жат болды. 

1927 жылғы қарашада ҿткен VI Бҥкілқазақстандық партия конференциясы 

мал бҿлу мҽселесіндегі бағытты белгіледі. «Кедейлердің байларға тікелей жҽне 

ішінара тҽуелділігін неғҧрлым батыл жою, оның қоғамдық-саяси салмағы мен 

мҥліктік жағдайын арттыру, бҿлу кезінде алынған жерлерін тиімді игеру 

мақсатында ірі байлардан мал мен еңбек қҧралдарын алуға рҧқсат етілсін. 1928 

ж. 27 тамызда Қазақ КСР Орталық атқару комитеті феодалдық-патриархалдық 

жҽне рулық қатынастарды сақтай отырып, ҿз мҥлкі мен қоғамдық ықпалының 
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астындағы ауылдарға кеңес беруге қарсы тҧрған жергілікті халық арасындағы 

«аса   ірі   мал   иелерінің   конфессиясы»   туралы   қаулы   қабылдады.   Онда 

«халықтың кедей топтарын экономикалық тҽуелділіктен босату жҽне осы 

адамдарды (байларды) қанау жҽне жҧмысшылардың экономикалық жҽне 

мҽдени дамуы ҥшін қажетті жағдайлар жасау» делінген. 

Сҿз бен істің қарама-қайшылығы кеңестік тоталитарлық қоғамға тҽн 

қҧбылыс болды. Кеңес ҿкіметі патшалық Ресейдің отаршылдық саясатын 

дҽйекті тҥрде жалғастырды. 

Халықтың ҽлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында тҧтыну 

кооперациясы қҧрылды. Кооперацияның алғашқы тҥрлері коммуналар, 

артельдер, жерді бірлесіп ҿңдеу серіктестертіктері болды. 

1928 жылы губернияда 221 ҧжымшар жҽне 88 сауытты бірлестік 

қҧрылды... Олар шаруа қожалықтарының 4,3% - ы еді. 

Аппарат, сондай-ақ байлар мен феодалдардың малын кесіп ҿту науқанын 

ҿткізуге жҽрдемдесу жҿніндегі комиссия қҧрылды. Оның қҧрамына 

коммунистер, комсомол мҥшелері жҽне партияда болмаған адамдар кірді. Ірі 

байлар мен феодалдардың мҥлкін басқару жҿніндегі ғылым аппаратына Ақтҿбе 

округінен 64 ҿкіл жіберілді. Ҽсер ету комиссиясының қҧрамы келесідей болды: 

барлығы 21 комиссия мҥшесі - 389, оның ішінде 39 ВКП(б) мҥшесі, БЛКЖО 18 

мҥшесі, 431 Қосшы одағының мҥшесі, 680 жалдамалылар, 201 кедей, 6 ҽйел 

адам. 

1928 жылы 28 тамызда Қазақ КСР Орталық Аткару комитеті мен Халық 

Комиссарлар Кеңесі «мал мен мҥлікті тҽркілеу жҽне бай шаруашылықтарды 

жер аудару туралы» қаулы шығарды. 1928 жылдың 27 қыркҥйегінде Қарабҧтақ 

ауданының № 7 ауылдың кедейлері жиналыс ҿткізіп, осы ауылдың байлары 

Ҧлжай Қисықов, Қадырберген Палуанов, Жанҧзақ Сейсекеновты жер аудару 

туралы ҥкім шығарды. 

Кҥштеп ҧжымдастыру жылдарында тек ауқатты байлар ғана емес, сондай- 

ақ кҥнкҿрісінен айырылған орташа ауқатты адамдар да ҽділетсіздік жиі ҧшырап 

отырды. Мҽселен, Ақтҿбе округі бойынша барлығы 80 аса ірі бай шаруашылық 

бар деп есептелді. Олардан 14.426 бас мал тҽркіленді (ірі қара малмен 

есептегенде). Оның ішінде малдың 72%-ы жеке шаруашылықтарға, 10,5% - ы 

ҧжымдық шаруашылықтарға, 15,3% - ы кеңестік шаруашылықтарға бҿлінді. 

Байлардан тартып алынған малдан бір кеңшар қҧрылды. Жаңа 

ҧйымдастырылған шаруашылыққа байлардан тартып алынған 6388 бас мал, 

оның ішінде 5370 қой бҿлінді. 

Ірі байлар мен орташа ауқатты адамдардың тҽркілеу мал басымен 

шектелмеді. Ақтҿбе облысы бойынша малмен бірге 93 арба, 4 ҥй, 76 жерқойма 

жҽне 64 басқа қҧрылыстар тҽркіленді. Байлардың ат жҽне шаруашылық 

қҧралдарынан: 15 соқа, 37 шҿп шапқыш, 22 тырма, 16 дестелегіш, 3 тҧқым 

сепкіш, 3 сепаратор алынды. 

Осылайша, мҽжбҥрлеп ҧйымдастырылған ҧжымдастыруға шаруалар қатты 

қарсылық кҿрсетті: олар артық астықты жасырып, малдарын, жасырды. 1929 

жылдың кҥзінде Ақтҿбе округінен 132 мың тонна астық жиналды. Артық 
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астықты алу процесіне «Қосшы» одағы, шаруалар, кедейлер мен 

жҧмысшылардың қоғамдық комитеттері қатысты. Ақтҿбе округінен кҥштеп 

ҽкелу нҽтижесінде мемлекетке 211.197 тонна астық немесе жоспардың 92,1% 

тапсырылды. 

Жоспарды орындау ҥшін аудандық сот-тергеу органдары қылмыстық іске 

«бай-кулак, феодалдық, діни қызметкерлер» ретінде 150 адамды тартты. 

Қазақтардың бар байлығы- мал жҽне малмен кҥнелтті. Кеңес ҥкімет 

малынан айырылған халықты «жҥгендеп ҧстаудың» оңай болатынын тҥсінді. 

«...Қазақстанда жоспарды толық орындайтын бірде-бір аудан жоқ. 

Мамырдың 20-на дейін 123 ауданның тек 20-сы ғана жоспарды 50-90 пайызға 

орындады. Осыған байланысты Ҿлкелік партия комитеті Қазақстанның барлық 

партия ҧжымдарына жылдың екінші жартыжылдығына арналған мал дайындау 

жоспарын бір шілдеден кешіктірмей орындасын», - деген нҧсқау берді. 

Осылайша, асыра сілтеушілік науқаны жҥргізілді. 

Шаруа қожалықтарының кооперациясы жалғасты. Егер мҧрағаттық 

қҧжаттарға кҿз жҥгіртсек: 1926 жылы Ақтҿбе округінің барлық шаруа 

қожалықтары ауыл шаруашылығы кооперациясына 16% немесе 12.312-ci 

қамтылды, 1928 жылы ол 19.034 шаруашылықты немесе 24% қҧрады. [5, 39 -п]. 

1925 жылдың 1 қазанына дейін округте 256 колхоз қҧрылды. 1928 жылғы 1 

сҽуірдегі жағдай бойынша 272 ҧжымшар, оның ішінде: жерді бірлесіп ҿңдеу 

серіктестігі бойынша 79 серіктестік, 180 ауыл шаруашылығы артелі, 13 ауыл 

шаруашылығы коммунасы бар. 

Елдегі ахуалды толық бақылауға алу ҥшін 1921 жылғы шілдеде Қазақ 

Орталық атқару комитеті Ақтҿбе жҽне Ырғыз уездерінен, бҧрын Торғай 

облысына қараған Ақтҿбе губерниясын қҧру туралы қаулы қабылдады. 1928 

жылы Қазақстанда аудандастыру ҥдерісі жҥргізілді, яғни, 3 уезден 14 аудан 

жҽне 41 болыс ҧйымдастырылды. 

1928 жылы Ақтҿбе округі қҧрылды. Ақтҿбе округі қҧрылғанға дейін оның 

аумағында 416.490 адам халқы бар, 26.249 673 шаршы шақырымды қҧрады 

жҽне оның аумағында қазақтар-236.793 адам, қала тҧрғындары-38.761 адам 

қоныстанды. Халықтың ҧлттық қҧрамына келетін болсақ: қазақтар-62,7 %, 

орыстар-33,2 %, ҿзге ҧлттар -4,1 %. Сонымен бірге, отырықшы тҧрғындары -28 

% , жартылай кҿшпелілер-72% қҧрады. 1929 жылғы 30 наурызда Ақтҿбе 

кеңестерінің бірінші округтік съезі ҿтті. Съезд қарарында облыстың ҿнеркҽсібі, 

ауыл шаруашылығы жҽне мҽдениетін дамыту міндеттері белгіленді. Осылайша 

Ақтҿбе облысында кеңестік саясат жҥргізілді[6, 21 -25пп]. 

1929 ж. сҽуірде XVI партиялық конференция мен КСРО Кеңестерінің V- 

съезі (1929 ж. мамыр) КСРО халық шаруашылығын дамытудың бірінші 

бесжылдық жоспарын қабылдады. Шын мҽнінде, бірінші бесжылдық жоспар- 

бҧл социализмді барлық бағыттар бойынша жҥзеге асыру бағдарламасы. Бҧл 

жоспар елде социалистік экономиканың негізін қҧруға арналды. 

Билік пен партияның талаптарына сҽйкес қҧрылған колхоздар саны 1928- 

1929 жылдары 220-дан 371-ге дейін ҿсті, ҧжымшарлар 5758 шаруа қожалығын 

қамтыды. [6, 23 -п]. 
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1930 жылы 20 наурызда округтегі колхоздар мен 49298 шаруа 

қожалықтары немесе жалпы санының 44,1 пайызы біріктірілді. Мҽртҿк 

ауданында ҧжымдастырумен 64,9%, Ақбҧлақ ауданында - 67,8%, Магадан 

ауданында-84% колхоздар мен шаруа қожалықтары қамтылған. 1930 жылдың 

қаңтарында округте барлығы 17 ірі колхоз болған. Ақтҿбе округінде Ташкент 

темір жолы Мҽртҿк станциясының солтҥстігінде ауданы 30 мың гектор болған 

«Степной гигант» колхозы ҧйымдастырылды. Ақбҧлақ ауданында 30 елді 

мекен мен 1200 шаруашылықты біріктіретін колхоздар пайда болды. Мағаджан 

ауданында 1930 жылы «Бірінші мамыр» колхозы қҧрылды.[6, 32-п]. 

Ҧжымдастырылған ауылдар арасындағы қашықтық 40-50 шақырымға жетті. 

Колхоздардың тармақталған бірлестіктері бір-бірінен 60-70 шақырым жерде 

орналасқан. Берік материалдық-техникалық базасы жоқ ірі колхоздар 

ҽлеуметтік шаруашылықты ҧйымдастыруға, еңбек есебін қҧруға жҽне бҿлуге, 

Социалистік принциптерге сҽйкес жоспарлауға ҧмтылды. Олардың кҿпшілігі 

тек қағазда қалды жҽне таралып кетті. 

Тҽркілеу идеологиясы ауқымды репрессиялық шара болды. 1932 жылғы 7 

тамызда «Мемлекеттік кҽсіпорындардың, колхоздардың жҽне 

кооперациялардың мҥлкін сақтау жҽне қоғамдық /социалистік/ меншікті 

нығайту туралы» заң қабылданды, ол бойынша кінҽлі деп танылғандар ату 

жазасына кесілді, кейбіреулері 10 жылға лагерлерге айдалды, мҥлкін 

тҽркіленді. Сол кезде сотта тексеру, ақиқатты анықтау болған жоқ. Барлығын 

«ҥштіктер» шешті. 
Осылайша, ондаған жылдар бойы экономика мен қоғамдық-саяси ҿмірде 

тек «зорлық-зомбылық» шарасы басым болды. 

1928 жылы Қазақстанда барлық шаруашылықтардың тек 20% - ы ғана 

ҧжымдастырылды, 1930 жылғы 1 сҽуірге дейін-50,5%, ал 1931 жылғы қазанда- 

шамамен 65%. 1931 жылдың кҥзіне қарай республикада ҧжымдық іспен барлық 

ҥйлердің 70-100% - ын қамтитын 78 аудан болды. 

1929 жылдан 1933 жылға дейін бес жыл бойы Қаз.АССР Біріккен Бас 

Саяси басқармасының ҿкiлеттi ҿкiлдiгiнiң ҥштiгiмен, толық емес деректер 

бойынша, 9805 іс қаралып, 22.933 адам туралы шешім қабылданды, оның 

ішінде 3386 адам ату жазасына кесілген, 13.151 адам лагерьлерге жер 

аударылды. [7, 45-63 пп.]. 

Ҧжымдастырудың апатты салдары кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі 

шаруашылықтарды жоспарлы отырықшыландыру барысында ҽкімдердің 

жасаған зорлық-зомбылығымен кҥрделене тҥсті 
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Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті 

 

Агротуризм – ауылдық елді мекендерде ҧйымдастырылатын, келуші 

қонақтарға орналасу, тамақтану, демалыс, экскурсиялық қызмет, кҿңіл кҿтеру 

мен спорттық іс-шаралар, белсенді туризм тҥрлері, аңшылық пен балық аулау, 

ҽдет-ғҧрып пен білімдерін жетілдіруге арналған кешендік қызметтерді жасау 

жҽне ҧсыну қызметінің тҥрі. Сонымен қатар, агротуризм саласы ауылдық елді 

мекен тҧрғындарын жҧмыспен қамту, негізгі ҿндіріс кҿлемі мен азаматтардың 

жеке табысын демалыс пен рекреация арқылы ҧлғайту қҧрамын қамтамасыз 

ететін ауыл шаруашылығының белгілі бір бҿлігі. 

ХХ ғасырдағы Қазақстандағы ҿнеркҽсіптік ҿндірістің қарқынды ҿсуі, қала 

халқының тез ҿсуіне себеп болды. 1800 жылы қала халқының ҥлесі 3 пайыз, 1860 

жылы 6,4 пайыз болса, 1926 жылы ел тҧрғындарының 8,3 пайызы қалада, қалған 

92 пайызы ауылдық жерлерде ҿмір сҥріпті. Кеңес ҿкіметі билік қҧрған 1950- 

жылдары қала тҧрғындары 30 пайызға дейін ҿскен, кейін Кеңес Одағы 1991 

жылы ыдырағаннан кейін ауылдағы зауыттар мен фабрикалардың кҿбі жабылды 

да, ауылдағы қазақтар қалаға жҧмыс іздеп кҿше бастады. Қазақстандағы 

урбандалу деңгейі 60% қҧрайды. 

Аймақтардың қалалық ландшафттары бір-бірінен аз ерекшеленеді. Тек 

ауылдық жерлерде аймақтық айырмашылықтар, тарихи-этнографиялық 

ерекшеліктер, ерекше мҽдени ландшафттар ҽлі де сақталған. Ауылдық жерлерде 

демалу арқылы туристер ауыл ҿмір салтын кҿріп, жергілікті салт-дҽстҥрлермен 

танысады, дҽстҥрлі ауыл жҧмыстарына етене араласады. 

Агротуризмнің ауылдық аумақтарды дамытуға ҽсері орасан зор болып 

табылады, ҿйткені ол экономикалық (шаруа қожалықтарының мамандануын 

кеңейту) жҽне ҽлеуметтік (қосымша табыс, ауылдық елді мекендерді 

абаттандыруды жақсарту) ауыл халқының тіршілік ҽрекетінің аспектілерін 

қамтиды. 

Бҥкіл ҽлемде агротуризмнің танымалдылығының артуы адамзаттың жасанды 

тҥрде қҧрылған ортадан, қаланың қайнаған тҧрмыс-тіршілігінен шаршағанын 

жҽне бастапқы негізгі қҧндылықтарға оралуға дайын екенін кҿрсетеді: таза ауа, 

таза бҧлақ суы, табиғи тамақ жҽне қоршаған табиғатпен ажырамас бірлік сезімі. 

Табиғи ортамен тығыз байланыс ішкі шиеленісті жеңілдетеді, ҿзіне деген 

сенімділік пен қауіпсіздік сезімін арттырады. Сондықтан демалыстың бҧл тҥріне 
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қажеттілік артады жҽне бҧл осы саланың даму перспективаларын қамтамасыз 

етеді. 

Қазақстан Республикасында агротуризм – айтарлықтай жаңа қҧбылыс 

екеніне қарамастан, ҧлттық экономиканың маңызды қҧрамдас бҿлігі ретінде 

қарастырылады. Ол қазақ ауылының табиғи жҽне адами ҽлеуетін оның 

тҧрғындары мен республиканың барлық азаматтарының ғана емес, сонымен 

қатар кҿптеген шетелдік қонақтардың да пайдасына пайдалануды кҿздейді. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелҧлы Тоқаев Қазақстанның бай ҽрі 

тамаша табиғаты, қайталанбас тарихи-мҽдени ескерткіштері елімізде туризм 

индустриясын ҿркендетуге мол мҥмкіндік беретіндігін айтып, ҿз Жолдауында 

туризмді, ҽсіресе экотуризм, этнотуризм, агротуризмді дамытуға экономиканың 

маңызды саласы ретінде баса мҽн беру қажет екенін, сондай-ақ инфрақҧрылым 

жҥргізуді, соның ішінде жол салып, білікті мамандар дайындауды қамтамасыз 

ету қажеттігін айтып ҿтті. Сонымен қатар, тиімді шағын жҽне орта бизнес – қала 

мен ауылды дамытудың берік негізі екендігін айтып, шағын, ҽсіресе, 

микробизнес еліміздің ҽлеуметтік-экономикалық жҽне саяси ҿмірінде маңызды 

рҿл атқаратындығын, атап айтқанда, ең алдымен, ауыл тҧрғындарына тҧрақты 

жҧмыс беріп, жҧмыссыздықты азайтып, салық базасын қҧрап, жергілікті 

бюджетті нығайтуына оң ықпалын тигізетіндігін алға тартты. 

Ауылдағы табысты кҽсіп ҿте кҥрделі мҽселе. Ҽсіресе дамыған кҿлік 

инфрақҧрылымы болмаса, онда ол іс жҥзінде шешілмейді. Жерде ҿсірілген ҿнімді 

тҧтынушыға жеткізу мҥмкін болмағандықтан, сатуға болмайды. Ең оңтайлы 

шешім – агротуризм бизнесі болып табылады. 

Бҧл жерде идея ауыл тҧрғындарына шексіз мҥмкіндіктер беретінін айту 

керек. Ауылдық жерде бизнесті дамыту ҿте қиын. Еңбекқорлық пен ресурстар 

жеткіліксіз болғандықтан емес. Керісінше, тҧтынушының жоқтығынан. Табысты 

бизнеске оның нҽтижесін іске асырғысы келетін адамдардың тҧрақты ағыны 

қажет, ҽйтпесе идея нҽтиже бермейді. Осылайша, ауыл туризмі ҿз ісін қҧруға 

белсене араласатындар ҥшін қҧтқарушыға айналады. Шаруа (меншік иесі) келесі 

артықшылықтарды алады: туристтен тҥсетін пайда, ҥй шаруашылығында кҿмек, 

жаңа байланыс пен ақпарат ағыны. Бҧл ауылдық жерде нҿлден бастап бизнес- 

идеяның тамаша ҥлгісі болып табылады. 

Ауыл туризмінің белгілері – бҧл қаладан тыс демалыс тҥрі, толығымен 

экологиялық таза жҽне жергілікті тҧрғындарға пайдалы. Атап ҿтсек басты ҥш 

белгі бар: ауылда, табиғатқа зиян келтірместен, экономика ҥшін пайдалы. Турист 

ҥшін таңдалған демалыс тҥрінен ыңғайлы лҽззат алу ҥшін жағдай жасау керек. 

Яғни, қызметтің осы тҥрі дамитын жерде арнайы инфрақҧрылым қҧрылады. Оған 

тҧрғылықты жерлер, кҿлік, "жҧмыс" орындары, дҥкендер, кафелер жҽне т.б. 

кіреді. Мҧнда туристерді "қонақтар" деп атайды. Олар ҥй жағдайларын 

толығымен жасауға тырысады. Сонымен қатар, психологиялық жайлылық-бҧл 

демалу тҥрінің ажырамас бҿлігі. Кҿбінесе адамдар физикалық белсенділікке емес, 

"жанның тынығуы" ҥшін барады. Ауылдық жерлерде қарым-қатынас ашық жҽне 

шынайы болғандықтан, бҧл қонақтардың жҥйке жҥйесіне жағымды ҽсер етеді. 
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Ҧлттық бағдарлама агротуризмді дамытудың келесі бағыттарын 

қарастырады: туристік ауылдарды қҧру, ауыл ҥйлерінде орналастыру жҽне 

тамақтандырумен ауылдық турларды ҧйымдастыру, агротуризм кешендерін қҧру, 

туризмді ҧйымдастыру, ашық ауадағы іс-шаралар. Сондай-ақ оларды шешу 

шараларын талап ететін бірқатар мҽселелер бар, мысалы: жылжымайтын мҥлік 

жҽне туристік фирмалар арасындағы ҿзара ҽрекеттестік жҥйесін дамыту, 

бірыңғай брондау орталығын қҧру, несие беру тҽртібі, қоршаған ортаны қорғау. 

Елімізде агротуризмді дамытудың барлық мҽселелерін ескере отырып, келу 

туризмінің санын арттыруға, оның ішінде халықаралық агротуризмді дамытуға 

болады. 

Ауыл туризмі барған сайын қарқынды дами тҥсуде. Мҧндай бизнесті 

дамытудың Бизнес-жоспары тым кҥрделі емес. Басқа табыс кҿзі жоқ ауыл 

тҧрғындары ҥшін неден бастау керек? 

Ауылдық жерлерде нҿлден бастап бизнес-идеялар жҥзеге асырудың 

алғышарттары ғана емес. Туристік бҧрышыңызды бҽсекеге қабілетті ету ҥшін 

сізге қажет материалдық емес ресурстар да бар. Ол нені білдіреді? Қонақтар 

қабылдауға ғана емес, сонымен қатар кҿңіл кҿтеруге де ҥлкен мҽн беру керек. Бҧл 

халықтық мерекелерді ҧйымдастыру дағдыларын, жергілікті дҽстҥрлер мен ҽдет- 

ғҧрыптарды білуді, қолҿнерді (табиғи материалдардан қолмен жасайтын кез 

келген жҧмысты) жҽне т.б. қажет етеді. Қонақтарға кейде ауданның тарихы, 

мҽдени ерекшеліктері туралы айтып берсеңіз, риза болады. Бҧл материалдық 

ресурстар сияқты маңызды емес, бірақ бҽсекеге қабілеттілікке қатты ҽсер етеді. 

Корпоративтік сҽйкестіңізді жасаған жҿн. Бҧл этникалық шытырман оқиғалар 

немесе қызықты мерекелер болуы мҥмкін. Сонда оған қонақтарды қызықтыру 

ҽлдеқайда оңай болады. 

Агротуризмді ҧйымдастырудың Қазақстандық тҽжірибесіндегі сҽтсіздіктің 

басты себебінің бірі – ҽзірге ауқымды ҧсыныс нарығын ақпараттық тҥрде 

қалыптастыруға қабілетсіздігінде. Туристік ҿнімді ҿндірушінің тҧтынушымен 

делдалсыз тікелей байланысы пайдалы болып кҿрінуі мҥмкін. Алайда, дҽл осы 

туристік нарық сипатының тік байланысы тҧтынушы ҥшін таңдау мҥмкіндігін 

тарылтады: ҧсыныс бойынша кҿлемді ақпараттың болмауы, ҽр тҥрлі жарнамалық 

жҽне ақпараттық қҧралдардағы тҽртіпсіздік, алаңдаушылық. Содан кейін нарық 

мҥлде орнықпайды: агротуристік ҿнімдерді сатып алушының таңдауы шектеулі, 

егер ол бар болса. 

Ауыл аумағында демалуға ҥлкен сҧраныс болса да, ауыл 

шаруашылығындағы белгілі бір кҽсіптердің иелері келесі функцияларды орындай 

алмайды. 

Біздің еліміздегі агротуризм саласында қолданылатын ҥлгілерді 

қарастырыңыз: 

 жеке агротуристік экономика, бҧл модель перспективалы болып 
саналмайды; 

 негізгі пайда алатын монополиялық нарық шығынға ҧшырайтыны 

анық. Компания қызметтердің сапасын ҿзі бақылайды. Туристік ҿнімнің 

ақпараттық ҿнімге ауысуы туристік агенттіктің жеке ақпараттық базасы 
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негізінде жҥзеге асырылады. Алайда нарық монополиялық болып қала 

береді. Осы профильдегі бірнеше фирмалардың агротуризм секторына 

кіруімен олардың арасында орналастыру иелері ҥшін бҽсекелестік 

туындауы мҥмкін. Бҧл иелер осы сҽтті пайдаланып, қызметтердің бағасын 

кҿтере алады; 

 ақпараттық технологияларды қолданбай агротуристік 

шаруашылықтардың жергілікті жҥйелерін қалыптастыру. Ескерілгендей, 

ақпараттық технологиялардың болмауы жергілікті жҥйелердің 

айтарлықтай дамуына жол бермейді; 

 жергілікті биліктің қолдауымен агротуристік секторды жҥзеге асыру. 

Дҽл осы жерде жергілікті биліктің қолдауымен   ҥй   шаруашылығының 

немесе отбасылық қонақ ҥй бизнесінің кҿмегімен материалдық-техникалық, 

кадрлық жҽне қаржылық ресурстар – орналастыру, тамақтану жҥзеге 

асырылады. 
Ауыл туризмі халықтың рекреациялық қажеттіліктерін қанағаттандырудың 

тиімді қҧралдарының бірі екені белгілі. Рекреациялық сала ҿңірлік дамудың 

маңызды қҧрамдас бҿлігі болып табылады, жергілікті халықтың ҽл-ауқатын 

арттыруға, оны сауықтыруға, табиғат пен қоршаған ортаны қорғаудың жоғары 

деңгейін сақтауға, сондай-ақ дҽстҥрлер мен тҥрлі ҽлеуметтік, мҽдени 

қҧндылықтарды сақтауға қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Бҥгінгі таңда 

сауықтыру жҽне сауықтыру салалары ҥлкен сҧранысқа ие. Аймақтағы 

рекреациялық жҽне туристік ҽлеуеттің тҧрақты дамуымен туристік сала 

мақсаттарының табиғи мҥмкіндіктерін неғҧрлым кең жҽне ҧтымды пайдалануды 

қамтамасыз етуге болады, ал оны ҧтымды ҧйымдастыру айтарлықтай 

ҽлеуметтік-экономикалық нҽтиже береді, ол қосымша қаражаттың тҥсуімен, 

жаңа жҧмыс орындарының қҧрылуымен, адамдардың сауығуымен, жеке 

орталықтар мен аумақтардың дамуымен анықталады. 

 

Қолданылған әдебиеттер: 

1. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауы «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ТҦРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ҾРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ»// 2022 жылғы 16 

наурыз 

2. Панов И.Н. Агротуризм / И.Н. Панов // География / Вестник МГУ. – 2012. 

– №45. – С.15-21 
3. Панов И.Н. Экологический туризм и его роль в устойчивом развитии 

территории / И.Н. Панов // География / Вестник МГУ. – 2013. – №35. – 

с.11 

4. https://stat.gov.kz/ 
5. С. Ердавлетов, у. Кошкимбаева агротуризм ҧғымы жҽне оның 

функциялары туралы http://mirp.kz/rus/articles/8Z174 

Ғылыми жетекші – Қ.Жҧбанов атындағы АӚУ география және 

туризм кафедрасының аға оқытушысы, Нургазина А.С. 

https://stat.gov.kz/
http://mirp.kz/rus/articles/8Z174


457  

ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҤЙЕЛЕР(ГАЖ)- ҒЫЛЫМЫНЫҢ 

ГЕОГРАФИЯДАҒЫ БҤГІНІ МЕН КЕЛЕШЕГІ,ОНДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ. 

 

Амешов Асылжан 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 3 курс студенті 

 

Аннотация. 

Бҧл мақалада Геоақпараттық жҥйелер ҧғымының ауқымы, бҥгіні мен 

болашағына байланысты теориялар, Геоинформатикадағы географиялық 

мҽселелер мен оның шешу жолдарын ҽр бағытта қарастырылатын болады. 

Мақала қазіргі географияның жаңа бағыты Геоақпараттық жҥйелердің ҽлемдік 

ілім мен дамуда ҿзіндік рҿлінің ерекшелігін айқындайды. 

Қазіргі кезде Ҽлемдік тҽжірибе табиғи 

ресурстарды, инфрақҧрылымдарды, қоршаған ортаның ахуалын, жалпы 

аумақты тиімді басқару ГАЖ-дың ықпалына қатысты екенін кҿрсетіп отыр. 

ГАЖ ҿз бағытын дамыта отырып, ақпараттық технологиялар мен шешілетін 

кҿптҧрғыдағы мҽселелерді шешуде қолданылуда. 

Бҧл технология негізгі ҥш рҿлді атқарады - геоақпараттық қосымшалар 

ҥшін қолданбалы технологиялық тҧғыр ретінде, геокеңістіктік мҽліметтерді 

ақпараттық жҥйеде басқару жҽне кеңістіктік мҽліметтер базасындаға ҽр тҥрлі 

ақпараттарды біріктіру ортасы ГАЖ-дың технологиялық ортасы басқару 

шешімдеріне ықпал ете отырып, жан-жақтан тоғысқан талдауларға қолдау 

кҿрсетеді. ГАЖ-дің осы негізгі сипаттамасы ғылыми ізденістер мен 

зерттеулердің жаңа жолдарын ашуда қолданылып жатқандығы баяндайды. Бҧл 

анықтамада ГАЖ -дың басты қасиетті туралы айталмайды: тек оның адам мен 

жаһан ҿміріндегі пайдасы мен заманға сай артықшылықтары баяндалды. 

Мақала ГАЖ-дың барша жақсы мҥмкіндіктерін сыйлайды. 

 

Геоинформатика - қазіргі цифрлық озық заманда тереңдетіліп ҽрі ҿте 

сапалы да жҥйелі оқылып жатқандықтан, жоғарғы оқу орындары мен негізгі 

білім ошақтарында картография мен географияның теориясы мен ҽдістерінің 

кҿмегі мен колданбалы математика, информатика жҽне компьютерлік техника 

мҥмкіндіктерінің ҿзара байланысуы нҽтижесінде қалыптасқан жаңа ғылым. 

Геоинформатиканың негiзгi мақсаты - географиялык ақпараттарды қазіргі 

заманғы технология кҿмегімен колдана отырып,жинақтап,қайта ҿңдей білетін, 

география білім бағдарламасын дайындауда болашақ мамандарды даярлау. 

Бҥгінгі таңда ақпараттандыру мен цифландыру біздің қоғам мен адамның 

шаруашылық ҽрекетінін барлық саласына ҿз ықпалын тигізуде. Ол басқа ғылым 

салаларынын дамуына ҽсер ете отырып, ҿзі де қарқынды даму жағдайында. 

Қазақстан Республикасы экономиканы цифрлық форматка кҿшіру ҥшін 

«Цифрлық Қазақстан» атты мемлекеттік бағдарлама қабылдаған болатын. 

Оның мiндеттері бойынша Интернет желісін пайдаланушылар саны 2021 жылы 

81% - ға , ал халықтың цифрлық сауаттылығы 81.5 % -ға жетуі тиіс . 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D2%93%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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Бҥгінгі танда Қазакстан экономиканы цифрлық форматка кҿшіру деңгейі 

бойынша 85 елдiң iшiнен 50 - орынды иеленді . 

Осы мақсатта географиялык акпараттық жҥйелердiн ( ГАЖ ) маңызы арта 

тҥседі. Қоғамды ақпараттандыру барлық денгейдегі мемлекеттік баскару 

ҧйымдарының жҧмысын оңтайландыруға негіз болып отыр . Кҿптеген елде 

ГАЖ - дың дамуын жҽне картографиялық жҧмыстарды автоматтандыруды 

жақсарту максатында мемлекеттік тҧрғыдагы геоақпараттық бағдарламалар 

жасалынуда . 

Географиялық ақпараттық жҥйе ( ГАЖ ) дегенiмiз- географиялық 

мҽліметтер мен нысандарды тиiмдi жағдайда енгізу , 

сактау,ҿңдеу,талдау,жанарту жҽне визуализация жасауды ҧйымдастыратын 

бағдарламалар мен аппараттардын жиынтығы. 

ГАЖ - дын тҥрлі салаларын дамыту мақсатында жергiлiктi жҽне салалық 

кҧрылымдарды бір орталықтан басқару, ҽуе - ғарыштык ақпараттарды 

жинақтау жҽне ҿндеу жҧмыстары іске асырылады. ГАЖ - дын қҧрамына 

ғылыми - ҿндірістік мҽліметтер базасы жинақталган ғылыми 

институттар,жоғары оқу орындары олардын салалық кҧрылымдары бiрiктiрiлiп, 

алынған ақпараттарды кажетті жерлерге жеткізу жҧмыстары жолға қойылған. 

Бҥгiнгi танда геоинформатика ғылымы техника мен ҿндірісті қамтитын 

біртҧтас жҥйе болып табылады. Геоинформатика бҧл арнаулы технологияға 

қажетті ақпараттарды жинақтау, сақтау, ҿндеу жҽне тарату сияқты ҿте қажетті 

іс - ҽрекеттерді жҥзеге асырады. Сондай – ақ геожҥйелердегі инвентаризация 

,оптимизация,басқару жҽне ҧштастыру сияқты іс - шаралар мен міндеттерді де 

шешуге атсалысады . 

Геоакпараттык жҥйелерді дамытудың бірнеше ҧтымды жолдары бар . 
Бірінші ҧтымды жолы - ipi ҿндіріс орындары мен басқару 

қҧрылымдарында жергiлiктi компьютерлік жҥйелерді кҧру .Бҧл жолды 

дамытуға қаржы қҧйып отырған қҧрылымдар олардың даму бағыттарын 

айқындауда басымдық танытады . 

Екiншi жолы- Интернет жҥйесiнiн дамуына тікелей катысты.Бҧл 

дҥниежҥзіне жылдам тарайды жҽне кҥнiне он мындаған жана тҧтынушылардың 

қосылып отыруы бҧл жҥйенiн қарқынды дамуына негіз болады Сондықтан 

дҽстҥрлі ГАЖ біртіндеп жана сатыға кҿтеріліп, жоғарғы денгейдегi ҿте қуатты 

интеграциялык жҽне интерактивті жҥйеге,ғаламдык ҿріске айналды. 

ГАЖ аясында жаңа типтегі географиялык ақпараттар жҥйесі қалыптасып, 

ол Интернет мҥмкіндiктерi негiзiнде телеарналар мен телекоммуникация 

кҿмегiмен кҿпшілікке кеңiнен танымал бола бастайды . Қазіргі ақпараттық 

жҥйе мен технологияның қарқынды дамуы ГАЖ - дың жана белгілерін 

калыптастыруда. Визуализациялауды бҥгiнде кҿптеген саяхаттар мен табиғаты 

ҽсем,назар аударарлык орындарды кҿрiп, тамашалауға уақыт пен қаржы 

тапшылығы мҥмкiндiк бермеген жағдайда тиiмдi пайдалануға болады . 
Осы деректерді визуализациялау ҥшін қандай ресурстарды жҽне қалай 

қолдану қажет ? 
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Визуализациялау ҥшін тҥрлі ҽдістер - 2D жҽне 3D елшемді бедерлі 

карталар, цифрлық анимация, кҿлемді бейнелер, диаграммалар жасауда кеңiнен 

қолданылады. Теледидардан ауа райы мҽліметтерін берген кезде 

метеорологиялық керсеткіштерінің кҿріністерін,денелерінің 

қозғалысын,мҧхиттың беткі ағыстарының қозғалыстарын бейнелi тҥрде 

кҿрсетіп отырады. 

ГАЖ - дың қолданылу аясы. Бҥгінгі танда ГАЖ - дың қолданылатын 

саласында кездестіруге болады. Адам ҽрекетінің барлық кҿрінісі ГАЖ аясында 

жҥзеге асады. Оларға ҽкімшілік, кҿлік, инженерлік коммуникация мен 

қауіпсіздік саласында, демография, экология, денсаулық мен елдер аумағында 

жҥк тасымалы жатады. Кҿлік саласыда ГАЖ мҥмкіндіктерін арттыруга зор 

мҥмкіндіктер туғызады.Кҿптеген адамдар қазіргі кезде қала ішінде жҥргенде 

баратын нысандарын Google Maps, 2ГИС,Яндекс карта секілді электронды 

карталарын қолдану арқылы жол табады. Алайда бҧл бағдарламалардың да ҿз 

кемшіліктері де бар. Оларды саралап жазар болсам: 

1) Қала ішінде кҿпшілік қолданатын inDriver жол кҿлік бағдарламасы 

қаладағы интернет желісінің сапасыздығына байлаанысты 

тапсырыстарды кеш қабылдайды. 

2) Адамдардың да бҧл бағдарламар арқылы ҿздеріне керекті нысандар 

мен жҥретін жолдардың дҧрыс интернет желісінің болмауына 

байланысты келеңсіздіктерге ҧшырап жатады. 

Осындай ГАЖ- дағы мҽселелерді шешу ҥшін Жапония мемлекеті 2021 

жылдың басында ҽлемдік интернет желісіне біз қолданып жҥрген 

Н+,2G,3G,4G, cекілді интернет желілерінен де жҥйрік, ҽрі ҿте тиімді, 

озық спутниктік бағдарламалармен жасақталған 5G интернет желісін 

қосуды ҧсынды. 

Бҧл интернет желісі бізге қалаішілік жҽне географиялық карталар мен 

бағдарламаларды қолдану кезінде керекті мҽліметтерді барынша тез ҽрі 

сапалы алуға кҿмектеседі. Ҽлемді қазіргі кезде интернет желісі мен оны 

қолданатын бағдарламасыз елестету мҥмкін емес, осыған орай заман 

талабына сай қажетті ресурстарды дҧрыс пайдалану бізге қажетті фактор. 

ГАЖ- коммуналдық жҽне ҿнеркҽсіптік инфрақҧрылымды ҧйымдастыруда, 

тіпті тҿтенше жағдайлар кезіндегі іс-шараларды айқындауда маңызы ҿте зор. 

ГАЖ бизнесті дамыту жҽне жергілікті жерге мониторинг жаcay 

мақсатындағы шараларды басқаруға ең тиiмдi ақпараттық жҥйе болып 

саналады. Сонымен қатар ГАЖ - технология кез келген жердiң дҽл 

картасы,қҧрам бҿліктерін кҿрсете алатын ҽлемдік цифрландырудың қазіргі 

озық қоры. 

Жалпы қорытындым ГАЖ ҽлемдік цифрландыру мен сҧраныс пен 

ҧсынысқа тҽуелді, адамдардың 2ГИС, inDriver жол кҿлік бағдарламасын 

пайдалану негізінде, кҿпшілік пен ғылыми оқырмандар арасында болатын 

келеңсіздіктерді шешуде ҿте маңызды орын алатын географияның дамыған, 

сапалы, заманауи жаңа бағыттарының бірі деп білемін. Бҧл ғылым саласы 
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болашақ пен бҥгінгі географиялық ғылымның алтын кҿпірі секілді деп 

ойлаймын. 
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ТУРИЗМ САЛАСЫНДА ТОПОНИМИКАЛЫҚ МҦРАЛАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУ 

 

Қҧрман Аружан Дәулетқалиқызы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті 

 

Қазіргі ҽлемді географиялық атауларсыз елестету мҥмкін емес. Кҥн сайын 

біз ҽртҥрлі топонимдермен бетпе-бет келеміз, соның арқасында біз бір нысанды 

екіншісінен ажыратамыз жҽне белгіленген бір сҿзге мақсатты тҥрде барамыз. 

Географиялық топонимдер біздік қоршап, кеңістікте қателеспей дҧрыс жол 

табуға кҿмектеседі. 

Туризм халықаралық сала ретінде мҽдени делдалдық коммуникация 

туристік дискурста кҿрсетіледі, мҧнда жазбаша жҽне ауызша қарым- 

қатынастың ҽлеуметтік-мҽдени жҽне тілдік ерекшеліктері кҿрінеді. Туристік 

дискурс жанрларына туристің дискурсивтік кҿкжиегін айтарлықтай кеңейтетін 

белгілі бір елдер, қалалар, кҿрікті жерлер туралы нҧсқаулықтар, 

энциклопедиялық мақалалар мен кітаптар, мерзімді басылымдардағы 

мақалалар, туристік агенттіктердің веб-сайттары жҽне т.б. Туристік аймақтағы 

топонимиканың тҥсініктілігі маркетингтік стратегиялардың табыстылығы ғана 

емес, сонымен қатар шетелдіктердің санасында "бҿтен" елдің бейнесін 

қалыптастыру нҧсқаулықта қолданылатын тілдік бірліктерді тҥсіну сапасына 

байланысты[1]. 

Қазақстан аймағындағы кең таралған жҽне мағынасы жағынан жергілікті 

бағыттағы компонентті қамтитын топонимикалық атаулар басқа тіл мен 

мҽдениетте сҿйлеушілерге қазақ тарихының тҧрақтылығын, қазақ мҽдениетінің 

байлығын жҽне қазақ рухын елестетуге мҥмкіндік береді. Ақтҿбе облысының 

туризм орталықтарының бірі ретіндегі ҿсіп келе жатқан рҿлін ескере отырып, 

біз осы аймақтың географиялық атауларын туристік дискурста ҧсыну 

мҥмкіндігі тҧрғысынан қарастырамыз. Ақтҿбе облысындағы тарихи тҧрғыдан 
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ерте замандардан бері адам қоныстанған аумақ ретінде таралған географиялық 

атаулар-бҧл халықтың менталитеті мен оның этникалық ерекшелігін кҿрсететін 

мҽдениеттің маңызды бҿлігі саналады. 

Саяхат кезінде географиялық атаулар (топонимдер) оңай жҽне кҥшті есте 

сақталады, егер олар айтылуы қиын шетел дыбыстарының мағынасыз 

жиынтығы ретінде емес, мағыналы сҿздер ретінде қабылданса (Кілемжайған) 

немесе тіркес (Қалмақ қырылған) тҥрінде тҥсінетіндей болуы шарт. Нысанның 

сипаттамасы да маңызды: Қҧмжарған -" қҧмды жарған" су мен қҧмның 

молдыған хабардар етеді. Осы ерекшелікке сҥйене отырып, туристік маршрутта 

топонимдерді дҧрыс пайдалану ҿте маңызды [2]. 

Туристік саяхат аймағының географиялық жҽне тарихи ерекшеліктеріне 

байланысты географиялық атаулардан алынған мҽліметтер ҽртҥрлі болады. Бҧл 

қазіргі туризм географиясынан тікелей туындайды. Ақтҿбе облысы Жапония, 

Польша, Италия секілді елдердің территориясымен шамалас аумақты алып 

жатқандықтан аймағындағы мҽдени-тарихи сипаттағы ақпаратты қамтитын 

географиялық атаулар ҥлкен қызығушылық тудыратыны анық. Шетелдік 

турист ҿзінің сапары алдында, ҽдетте, карталармен, диаграммалармен, 

жолсеріктермен танысады, географиялық жҽне тарихи ҽдебиеттерге шолу 

жасайды. Ежелгі топонимдердің кҿркемдік немесе тарихи интерпретациясы 

туристік маршруттарды қалыптастыруға арналған арнайы ақпараттық ресурс 

болып табылады. Ізденімпаз турист немесе экскурсант белгілі бір нысанның 

атауының шығу тегі туралы сҧраққа ҽрқашан қызығушылық танытады, ҽсіресе 

атау кҿбінесе бҧрынғы тарихи кезеңдердің атауларының заманауи тҥрленуін 

кҿрсетеді. Заманауи атаулардың ғылыми тҥсіндірмесі кҿңіл кҿтеретін қоғамдық 

формада берілуі керек. Маршрутқа топонимикалық дайындықтың кҿлемі мен 

кҥрделілігі, ең алдымен, аумақтың топонимикалық білімінің дҽрежесіне жҽне 

туристерге қолжетімді топонимикалық ҽдебиеттердің - танымал қысқаша 

еңбектердің, сҿздіктердің болуына байланысты. 

Топонимика дҽстҥрлі дҥниетаныммен, халықтардың мифологиясымен 

астасып жатыр. Географиялық объектілер атауларының шығу тарихы мен шығу 

тегі туралы ҽңгімелейтін кҿптеген аңыздар мен ертегілер осы бҿліктерде 

тҧратын халықтардың тарихымен, ҽдет-ғҧрыптарымен жҽне дҽстҥрлерімен 

тығыз байланысты екені сҿзсіз, бірақ кҿбінесе олардың кҿпшілігі жай ғана 

кҿркем ҽдебиет болып табылады, олар ең жарқын кҿріністі қҧрайды. Топоним 

атаулары туристер арасындағы географиялық объектінің бейнесі. Ҿйткені, 

тиісті дайындықсыз сонау ертеде, жат, кҿбінесе ҿлі тілдерде пайда болған 

атаулардың мағынасын ашу барлық жағдайда мҥмкін емес. Халықтық 

этимологияда тҧлғалардың, оқиғалардың тарихы мен болмысы ескерілмейді, 

бірақ ол халық қҧрастырған ҽдемі ертегілер мен аңызды қамтиды. Мысалы 

Ҽйтеке би ауданында Ҽйке деген топонимикалық атау бар. Халық аңызында бір 

байдың Ҽйеке деген жалғыз қызы болыпты. Байдың қызы жылқышы жігітке 

ғашық болса керек. Екеуін қыздың ҽкесі қоспайтының білген қос ғашық 

қуғыншылардан қашып осы кҿлдің қамыстарының арасына жасырынады. 

Қуғыншылар кҿлге жақындағанда кҿлге батып ҿздерін ҿлімге қиыпты-мыс. 
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Кейін жерлеуге денелерін іздегенде жігіттің денесі табылып, қыздың денесі 

табылмайды. Соған байланысты кҿлдің атын халық Айеке деп атап кеткен. 

Уақыт ҿте келе тілдік заңдылықтарға сҽйкес Айеке Айке болып ҿзгереді. 

Бҥгінгі таңда осы атаумен аталатын кҿл жҽне селолық елді мекен бар. Бҧл 

аңыздың халық арасында басқада нҧсқалары болуы ықтимал[3]. 

Географиялық атауларда мазмҧндалған мҧндай ақпарат туристік қызметте 

экскурсияны жасау кезінде пайдаланылуға тиіс. Ақпараттың кҿрнекілігі мен 

нақтылығы-географиялық жҽне уақыт арасындағы байланысы материалды оңай 

жҽне шынайы игеруіне ықпал етеді, бҧл болашақта туристік нарықта турдың 

алға жылжуына жағымды ҽсер етеді. 

Топонимика бҧрыннан қызықты, есте қаларлық жҽне ең бастысы ғылыми 

негізделген экскурсияның міндетті элементі ретінде танылған. Маршруттағы 

топонимдердің пайда болу тарихымен танысқан туристер кездесетін атауларды 

саналы тҥрде қабылдайды, сонымен қатар ҿз уақытында белгілі бір атаудың 

пайда болуына себеп болған табиғи немесе экономикалық сипаттамалардың 

осы кҥнге дейін сақталғанын тікелей тексере алады. Сонымен қатар, маршрут 

кезінде туристер қоғамдық пайдалы жҧмыстарға белсенді қатыса алады. Ондай 

жҧмыстарға географиялық атауларды зерттеу жатады. Кейбір жағдайларда 

туристер елдегі ҽртҥрлі салт-жоралар мен мерекелергеде қатысуы мҥмкін. 

Туристер ҥшін бҧл ҿте маңызды жҽне қызықты, туристердің кҿңіл-кҥйі мен 

эмоционалды жағдайына оң ҽсер етеді. Ҿйткені, мҧндай жағдай кҥн сайын бола 

бермейді. 

Ақтҿбе топонимикасын, арнайы ақпараттық ресурс ретінде, турды 

дамытуда толық қолданатын мҥмкіндікке ие. Туристердің келген аймақ туралы 

кҿкжиегін кеңейту, аймақ, облыс, аудан, қала, елді мекен туралы білімдерін 

жеңіл ҽрі ықшамды тҥсіндіре алу қазіргі туризм саласының басты міндеттерінің 

бірі болып қала бермек. 
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3-курс студенті 
 

ГАЖ функционалдық мҥмкіндіктері деректерді енгізу, алдын ала ҿңдеу 

жҽне сақтау ҧғымдарымен; талдау жҽне ҥлгілеумен; деректерді визуалдаумен 

айқындалады. Деректер деп оларды ғылымда немесе адам қызметінің басқа да 

салаларында пайдалану ҥшін қандай да бір формальды тҥрде (сандық жҽне 

сапалық тҧрғыдан) ҧсынылған фактілер мен мҽліметтердің жиынтығын тҥсіну 

керек. «Деректер» сҿзі латынның «datum» сҿзінен шыққан, сҿзбе-сҿз «факт» 

дегенді білдіреді. ГАЖ ортасындағы мҽліметтер «нақты ҽлем объектілері 

туралы белгілі заттар; осы объектілерді бақылау жҽне ҿлшеу нҽтижелері» деп 

тҥсіндіріледі. 

«Географиялық ақпараттық жҥйелер» (ГАЖ) ҧғымы ХХ ғасырдың 60- 

жылдарында Канада мен АҚШ-та пайда болды, сол кезде технологияның 

жетістіктері мен географиялық ақпаратқа деген сҧраныстың артуы ақпаратты 

жинақтау, ҿңдеу жҽне беру қҧралдарындағы тҿңкеріске ҽкелді. ГАЖ-ға 

біржақты жҽне қысқаша анықтама беру мҥмкін емес, ҿйткені терминді анықтау 

қиын жҽне кҿптеген пҽндік салалардың бірлестігі болып табылады. 

Геоақпараттық жҥйелер табиғи ресурстарды басқару мен ҿндірістің 

кҿптеген тҥрлерін ҧйымдастырудың негізгі қҧралына айналып отыр, сондай-ақ 

олардың негізінде географиялық кеңістік туралы ақпарат пен білім алуды 

қамтамасыз ететін ақпараттық жҥйе ГАЖ-бҧл айналамыздағы ҽлемге жаңа 

кҿзқарастың мҥмкіндігі. 

Қазіргі уақытта ГАЖ – бҧл дҥниежҥзінде миллиондаған адам кіретін 

кҿпмиллиондық индустрия. ГАЖ - кеңістіктік деректерді жинауды, сақтауды, 

ҿңдеуді, қол жеткізуді, кҿрсетуді жҽне таратуды қамтамасыз ететін ақпараттық 

жҥйе. ГАЖ кеңістіктік объектілер туралы деректерді олардың сандық бейнелері 

тҥрінде (векторлық, растрлық, квадротомикалық жҽне басқалар) қамтиды. 

Осы уақытка дейін барлық салаға бірдей арналған ГАЖ-дың тҥбегейлі 

анықтамасы да жоқ. Жоғарыдағы айтылған мҽселелерге ГАЖ-ға арналған 

басылымдарда ҽлі де болса талас-тартыстар жҥріп жатыр. 

Дегенмен, ГАЖ-дың шығуына жҽне жылдам таралуына: 
а) топографиялық жҥмыстардың, ҽсіресе тақырыптық картографияның мол 

тҽжірибесі; 

б) картографиялық ҥрдістерді автоматтандыру; 

в) компьютерлік технологияның мол жетістіктері мен информатика жҽне 

компьютерлік графиканың дамуы себеп болады. 

Ҽр тҥрлі сипаттамасы бар тематикалық (тақырыптық) карталарды немесе 

деректерді жҥйелі жҽне кешенді тҥрде қолдана отырып географиялық 

нысандардан жаңа мҽліметтер алу ГАЖ технологиясын қолданушыларға ҿте 

қолайлы болды. [1, с. 6]. 

Жалпы айтқанда, геоақпараттық жҥйе - бҧл жер бетінің бір бҿлігіне 

бекітілген кеңістік деректерін ҿңдеуге жҿне басқаруға арналған қҧрал. Ал 

термин интелектуалдық, мҽдениеттік, экономикалық жҿне саясаттық мақсатта 

ҿзгеріп тҥрады. Сондықтан, біріне-бірі қарама-қарсы анықтамалар пайда болды. 
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Егер біз ГАЖ-ға анықтама бермей, тек сипаттама жасасақ, онда ол деректер 

қорымен жҧмыс істейтін қарапайым операцияларды - сауал мен статистиканы 

жҽне географиялық талдауды біріктіретін технология болып шығады. 

Карталарды, жоспарларды, схемаларды қҧру жҽне географиялық талдау 

мҥлдем жаңа нҽрсе емес. Алайда, ГАЖ технологиясы адамзаттың, атап 

айтқанда белгілі бір ҧйымның немесе адамдар тобының алдында тҧрған 

мҽселелерді талдауға жҽне мҽселелерді шешуге жаңа, заманауи, тиімді, 

ыңғайлы жҽне жылдам кҿзқарасты қамтамасыз етеді. Ол талдау жҽне болжау 

процедурасын автоматтандырады. ГАЖ қолдану басталғанға дейін қазіргі 

тҽсілдер мен қҧралдарға негізделген оңтайлы шешімдер қабылдау ҥшін 

геокеңістіктік ақпаратты жалпылау жҽне толық талдау ғана болды. 

Карта географияның ерекше жҽне негізгі тілі саналады. Демек, оны 

компьютерлік географияның негізгі тілі ретінде қарауға болады. Кеңістік 

деректерден тҧратын бҧл графикалық пішін ҽртҥрлі координатты жҥйеден, 

проекциядан, символдар жиынтығынан, қысқартулар жҽне генерализация 

ҽдістерінен тҥрады. ГАЖ қҧрадары арқылы Жерді зерттеу біздің кеңістіктік 

ойлау кабілетімізге негізделеді. Кеңістіктік ойлау бізден кездескен нҽрсенің 

барлығын бақылау, ҿлшеу, жазу, таңдай білу сияқты қабілетілікті талап етеді. 

Бірақ нысанның кҥнделікті оны картографиялық формада кҿру мҽселесін шешу 

кезінде байқалады. 

Қазіргі уақытта ГАЖ - бҧл бҥкіл ҽлемде жҥздеген мың адамдар қатысатын 

миллиондаған долларлық индустрия. ГАЖ мектептерде, колледждерде жҽне 

университеттерде оқытылады. Бҧл технология адам қызметінің барлық 

салаларында қолданылады, яғни ол шамадан тыс популяция, аумақтың 

ластануы, орман алқаптарын азайту, табиғи апаттар, пункттер арасындағы ең 

жақсы бағытты іздеу, жаңа кеңсенің оңтайлы орналасуын таңдау, ҥйді іздеу 

сияқты жаһандық проблемаларды талдау болуы мҥмкін. 

Қазіргі ГАЖ графикалық деректерді жеке тақырыптық қабаттар тҥрінде, ал 

оларды қҧрайтын объектілердің сапалық жҽне сандық сипаттамаларын 

мҽліметтер базасы тҥрінде сақтау арқылы карталарды пайдалануды кеңейтті. 

Кҿптеген заманауи ГАЖ ақпаратты кешенді ҿңдеуді жҥзеге асырады [2, с. 45]. 

Бҥгінгі таңда компьютерлік аппараттық жҽне бағдарламалық қҧралдардың 

қарқынды дамуы жағдайында ғылыми жҽне білім беру саласына жаңа 

ақпараттық технологияларды белсенді енгізу ҥрдісі байқалады. 

Географиялық тақырыптағы ғылыми зерттеулерде ГАЖ технологияларын 

қолдану процесін бірнеше кезеңге бҿлуге болады: 

1. Бастапқы материалды жинау жҽне ГАЖ қҧру. 
2. Қолданыстағы ГАЖ кҿмегімен ГАЖ қҧралдарын қолдана отырып, 

ҽртҥрлі мҽселелерді шешу. 

3. Кіріс деректерін жҽне есептерді шешу нҽтижелерін визуализациялау. 
ГАЖ қҧру ҥшін сізде растрлық жҽне матрицалық карталармен 

толықтырылатын электронды векторлық карта жҽне векторлық карта 

объектілері туралы ақпараты бар мҽліметтер базасы болуы керек. Электрондық 
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картаны, дерекқорды қалыптастыру жҽне карта объектілері мен ақпараттық 

байланыс дерекқорының жазбалары арасында орнату бірінші кезеңге жатады. 

Екінші кезеңге деректерді ҿңдеу жҽне талдау мҽселелерін шешу, уақытша 

жҽне кеңістіктік талдау, ГАЖ қҧралдарын қолдана отырып зерттеу 

объектісіндегі процестерді модельдеу жҽне визуализация, осы процестердің 

дамуын болжау, зерттеу объектісінің берілген жағдайына қол жеткізу ҥшін 

оңтайлы басқару шешімдерін ҽзірлеу жҽне т. б. кіреді. 

Үшінші кезең - бастапқы деректерді де, зерттеу нҽтижелерін де 

визуализациялауда тақырыптық карталар мен диаграммаларды қҧру, ҥш 

ҿлшемді статикалық жҽне қозғалмалы кескіндерді салу сияқты ГАЖ 

мҥмкіндіктерін пайдалану. 

Бҧл мҽліметтерде атрибутивті жҽне кеңістік, ҥйлестірілген компонент бар, 

оны зерттеушілер ҽдетте топографиялық карталарда кҿрсетуі керек. 

Топографиялық карталарда географиялық мониторинг деректерін кҿрсету 

міндеттерін шешу ҥшін компьютерлендірілген кестелік жҽне графикалық 

редакторлар қолданылады. Мониторинг нҽтижелерін визуализациялаудың 

дҽстҥрлі ҽдістері атрибутивті, яғни кестелік деректерді кҿлемді графиктер, 

баған жҽне дҿңгелек тҥрінде кҿрсетуге мҥмкіндік беретін Lotus, Excel жҽне т.б. 

компьютерленген бағдарламалық қҧралдарды пайдалануды жатқызуға болады. 

Алайда, бҧл қҧралдарды қолдану географиялық карталар тҥрінде кеңістіктік 

ҥйлестірілген ақпараттың сипаттамаларын кҿрсетуді қамтамасыз етпейді [3, с. 

27-28]. 

Осы мҽселені шешу мақсатында географиялық зерттеулер ҧзақ уақыт бойы 

графикалық редакторлардың қҧралдарын қолданды, олардың ішінде ең кҿп 

тарағаны -CorelDraw. CorelDraw қҧралдары географиялық карталарды «қолмен 

сурет салу» режимінде жасауға мҥмкіндік береді, сондықтан салынған 

карталардың сапасы негізінен зерттеушінің қалыптасқан сурет салу шеберлігі 

мен дағдысына байланысты. Сонымен қатар, картада кҿрсетілген кеңістіктік 

жҽне ҥйлестірілген деректер атрибутивті ақпаратпен динамикалық байланысқа 

ие емес, сондықтан оларды тек статикалық дисплей режимінде кҿруге болады. 

Бҧл графикалық редакторларды қолдану жоғарыда аталған мҽселені ішінара 

шешуге мҥмкіндік береді дегенді білдіреді. Соңғы уақытта ГАЖ - 

технологиялар функцияларын жетілдірудің арқасында қарқынды байланысты 

атрибутивті жҽне кеңістік-ҥйлестірілген деректері бар географиялық карталар 

жасау мҥмкіндігі пайда болды. Карта кҿмегімен адам шынайы ортаны бейнелей 

алады. Мысалы, бір қаланың картасын ҽр тҥрліше салуға болады. Алға 

қойылған мақсатқа байланысты ҥйлер, кҿшелер т.б. пайдалана отырып тҥрліше 

карта жасап шығаруға болады. 

Геоақпараттық технологиялардың дамуы, ГАЖ-дың басқа да ақпараттық 

технологиялар жҽне жҥйелермен интеграцияланған жолымен жҥріп жатыр. 

Қазіргі уақытта картографиялық қҧжаттарға сҧраныс ҿсті. Олар 

пайдаланушыны интернет арқылы ҿнім жҿне қызмет туралы ақпаратпен 

қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен бірге оған бҧл ҿнім немесе қызметті 

кайдан алуға болатыны жҿне оған жетудің ең қысқа жолын кҿрсетеді. 
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Географиялық мҽліметтер базасы ГАЖ-ң қымбат жҽне берік 

компоненттерінің бірі, сондықтан оған енгізілген мҽліметтер назар аударуға 

тҧрарлық. ГАЖ бағдарламалары ҽртҥрлі мҽлімет кҿздерінен алынатын 

ақпараттардың ҽртҥрлі типтерін біріктіретіндіктен, мҽліметтерді енгізудің 

кҿптеген варианттарын қамтамасыз етуі қажет. Бағдарламалық қамтамасыз 

етулер қағаз карталары мен басқа да сандық емес мҽліметтер кҿзінен автоматты 

тҥрде мҽліметтерді енгізудің тиімді ҽдістерін ҧсынады. Сандық форматтағы 

географиялық мҽліметтердің жиынтығын қолданушы ҿз мҥддесіне пайдалану 

ҥшін, мҽліметтерді қызмет кҿрсету нарығындағы кез-келген ГАЖ-ге 

айналдырудың сан алуан мҥмкіндіктері баршылық. [4, с. 58-62]. 

ГАЖ бағдарламасының географиялық зерттеулерде алатын орны 

айтарлықтай ерекше. Геоақпараттық жҥйелер - бҧл ақпараттарды ҿңдеуде 

қағазсыз технологияға кҿшудегі прогресс, ақпаратты басқаруға жаңа 

мҥмкіндіктер беретін заманауи технологияның жетістігі. 
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Религия – неотъемлемая часть социальной, культурной жизни общества. В 

постсоветский период интерес к различным аспектам религии (ее истории, 

значения в жизни современного социума, влияния на духовно-культурную 

сферу жизни людей) значительно вырос. Казахстан – поликультурное, 

многоконфессиональное, толерантное государство, поэтому любое 

исследование, посвященное истории и современному состоянию религиозных 

конфессий в различных регионах нашей большой страны (в данном случае – 

Актюбинской области), безусловно, будет иметь характер актуального и 

востребованного. Мы живем в очень сложное время, когда для любой 

цивилизованной страны важны общечеловеческие ценности, принципы 
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построения межконфессионального, межкультурного диалога на основе 

согласия, взаимного уважения и понимания. Это веяние времени нашло свое 

отражение в появлении новой университетской специальности – «Истории и 

религиоведения». 

Темой нашего дипломного проекта является история становления и 

современное состояние религиозных конфессий Актюбинской области. 

Целью данного междисциплинарного исследования (включающего в себя, 

помимо истории и религиоведения, такие гуманитарные науки, как 

краеведение, культурология, социология и др.) историко-религиоведческой 

направленности является сбор, обобщение и всесторонний анализ информации 

из различных источников для воссоздания (в хронологическом порядке) 

истории зарождения, поэтапного становления, развития, современного 

состояния и перспектив традиционных религиозных конфессий Актюбинской 

области. 

В ходе осуществления данного дипломного проекта нами были 

использованы как общенаучные, так и специальные методы исторического 

исследования: проблемно-хронологический, ретроспективный, сравнительно- 

исторический, биографический, а также такие методы сбора информации, как 

беседа и интервью. 

На первом, теоретическом этапе исследования нами осуществлялся 

поиск, изучение, анализ и систематизация как специальной научной литературы 

исторического, краеведческого и религиоведческого характера (энциклопедий, 

учебников, научных монографий и статей), так и материалов СМИ, Интернет- 

ресурсов (включая специализированные официальные сайты) и других 

источников. Для интервью с представителями различных религиозных 

конфессий были разработаны вопросники, а также определена тематика бесед с 

верующими. 

На следующем, практическом этапе исследования нами были сделаны 

выводы, подведены итоги и даны рекомендации по использованию полученных 

результатов. 

Хронологические рамки исследования охватывают период новейшего 

времени (ХХ – нач. XXI вв). 

Степень разработанности и источниковедческая база нашего научного 

проекта, несмотря на ярко выраженный интерес к данной проблеме, 

характеризуется разрозненностью и малочисленностью материалов, что создает 

современным исследователям определенные трудности, но значительно 

повышает их мотивацию. 

Степень разработанности темы исследования характеризуется, по 

нашему мнению, недостаточной полнотой и системностью. С одной стороны, 

имеется значительный массив материалов исторического и краеведческого 

характера. 

В первую очередь это относится к фундаментальной «Энциклопедии 
«Актобе» [1], значимой научной монографии по истории Актюбинской 

области, созданной коллективом авторов во главе с ведущими специалистами- 
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историками страны И.В. Ерофеевой и Г.С. Султангалиевой [2], трехтомном 

исследовании краеведческого характера известных актюбинских журналистов 

Ф.Н. и Ю.Ф. Тарасенко [3], монографии, посвященной дореволюционной 

истории нашего края [4], учебнику [5] и учебному пособию религиоведческого 

характера [6], краеведческих сборниках и других печатных материалах [7]. 

История и современное состояние ислама в Республике Казахстан 

отражается в материалах официального сайта Духовного Управления 

Мусульман Казахстана (https://www.muftyat.kz) [8]. Истории православной 

церкви в городе Актобе посвящены следующие специализированные веб- 

сайты: «https://uralsk-eparhiya.kz/khramy/aktjubinskoe-blagochinie/», «https:// 

sobory.ru», «http://www.hram.kz» [9]. Истории и современному состоянию 

католической церкви в городе Актобе посвящен специализированный веб-сайт 

«mognovse.ru» [10]. 
К источниковедческой базе исследования можно отнести архивные 

материалы, специализированные словари и энциклопедии [11], материалы 

областных СМИ (www. avestnik.kz, www. diapazon.kz и др.), официальные 

сайты электронного правительства РК (www.egov.kz), сайт управления по 

делам религий Актюбинской области (www.gov.kz/memleket/entities/aktobe- 

din/press/article/) а также широко известного веб-портала «myaktobe.kz», где 

историческая хроника как различных регионов нашей области, так и областного 

центра – города Актобе – представлена в разнообразных архивных документах, 

подшивках старых газет, научных исследованиях, воспоминаниях ветеранов и 

очевидцев исторических событий, интересных (в том числе «ретро») 

фотографиях [12]. 

Научная новизна исследования заключается в систематизации и 

обобщении исторических и религиоведческих материалов из различных 

источников; авторами работы создан исторический обзор зарождения и 

развития традиционных религиозных конфессий в Актюбинской области; 

приведены официальные документы о количестве религиозных объединений и 

филиалов, культовых сооружений на территории Актюбинской области, а 

также запрещенных религиозных организаций в Казахстане (Справка 

Управления по делам религий Актюбинской области от 24 января 2022 года); 

подготовлен Глоссарий по религиоведческой тематике с учетом новых 

статистических данных – Материалов переписи населения Республики 

Казахстан 2021 года и др. 

Практическая значимость работы заключается в возможностях его 

использования в ходе проведения уроков истории (в особенности «Истории 

Казахстана») и обществоведения, основ религиоведения, классных часов в 

средних общеобразовательных школах города и области, а также при 

преподавании   на   исторических   специальностях   бакалавриата   («История», 

«История и религиоведение», «История и археология») таких университетских 

дисциплин, как «Новая и новейшая история Казахстана», «Религиоведение», 

«Философия», «Культурология», элективного курса «История Актюбинской 

области». 

http://www.hram.kz/
http://www/
http://www/
http://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-
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Итоги исследования будут подведены в ходе защиты данного дипломного 

проекта в мае 2022 года. 
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Нашему родному городу Актобе скоро исполнится 153 года. Основанный в 

мае 1869 года в качестве военного поселения «Ак-тюбе» (в переводе с 

казахского «белый холм») и получивший статус города в 1891 году, в советское 

время он сменил название на «Актюбинск», стал крупным областным центром, 

в котором накануне распада СССР проживало 300 тысяч человек. За время 

независимости население Актобе (историческое название было возвращено 

http://www.muftyat.kz/
http://www.hram.kz/
https://mognovse.ru/bru-istoriya-katolicheskoj-cerkvi-v-g-aktobe.html
http://www/
http://www/
http://www.gufo.me/dict/brockhaus
http://www.myaktobe.kz/
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городу в 1999 году) выросло до полумиллиона человек. Таким образом, за 

более чем полтора столетия город Актобе прошел долгий и сложный путь от 

небольшого военного укрепления до крупного регионального центра со 

стремительно растущим населением. 

Темой нашего дипломного проекта стала топонимика Актобе как 

отражение исторических этапов становления и развития города. Термин 

«топонимика» происходит от древнегреческого «топос» – место, и «нимия» – 

имя, название. Топонимика является одной из самых молодых отраслей 

современной науки, тесно связанной с исторической географией, ономастикой 

(наукой о названиях мест), лингвистикой и др. Это подтверждают многие 

отечественные и зарубежные исследователи. Так, применительно к нашей 

стране, доктор философии А.Р. Хазбулатов отмечает, что «в Казахстане 

научное исследование топонимов началось недавно, практически в середине 

ХХ века» [1, с. 4]. 

Изменения в названиях улиц, площадей и районов города позволяют 

проследить картину общественно-политических изменений в нашем социуме, 

отражают смену идеологических, культурных и ментальных парадигм, что 

придает непреходящую актуальность исследованиям топонимического и 

ономастического характера. 

В нашем исследовании акцент сделан на рассмотрении такого раздела 

топонимики, как урбанонимия. Согласно «Словарю русской ономастической 

терминологии» Н. В. Подольской «урбаноним (от лат. «urbanus» «городской») – 

вид топонима, собственное имя любого внутригородского топографического 

объекта…» [2, с. 139]. Белорусский исследователь А.М. Мезенко под 

урбанонимным пространством понимает «весь комплекс имен собственных, 

служащих для называния внутригородских объектов ныне существующих и 

существовавших ранее» [3, с.15]. 

Урбаноним представляет собой своеобразный и очень важный 

исторический источник. Ретроспективный анализ изменения в названии улиц, 

площадей и микрорайонов позволяет воссоздать историю развития нашего 

города, выявить изменения в его материально-хозяйственной, политико- 

идеологической, национально-этнической сферах. 

Целью данного исследования историко-краеведческой направленности 

является всестороннее изучение и анализ различных источников информации 

по теме исследования, обозначение хронологических этапов в истории 

становления и развития г. Актобе, выявления их специфических особенностей 

социально-политического и духовно-культурного характера. 

В ходе его осуществления нами были использованы, кроме общенаучных, 

следующие методы исторического исследования: ретроспективный, проблемно- 

хронологический, метод исторической периодизации, компаративный 

(сравнительно-исторический), а также интервью. 

На теоретическом этапе исследования нами осуществлялся подбор, 

изучение, анализ и обобщение специальной научной литературы 

(энциклопедий, научных монографий и статей), материалов из средств 
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массовой информации, Интернет-ресурсов и других источников. На основе 

детального и всестороннего анализа информации из различных источников, 

включая экспертные мнения, можно обозначить три крупных этапа в истории г. 

Актобе и как отражение происходивших в нашем городе исторических событий 

– связанных с ними определенных специфических особенностей в названиях 

городских объектов (улиц, площадей, районов). 

На практическом этапе исследования нами были подведены итоги, 

сделаны обоснованные выводы и даны рекомендации по использованию 

итогового проектного продукта – сводной таблицы с детальным анализом 

урбанонимов города Актобе. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1869 по 2022 

годы. 

Степень разработанности и источниковедческая база исследования 

характеризуется достаточной полнотой и разнообразием, что отражает большой 

общественный интерес к данной проблеме. Интересный материал по 

топонимике города Актобе содержится в «Энциклопедии «Актобе» [4], базовой 

научной монографии по истории Актюбинской области [5], трехтомном 

исследовании краеведческого характера известных актюбинских журналистов 

Ф.Н. и Ю.Ф. Тарасенко [6], монографиях известных актюбинских ученых Г.С. 

Султангалиевой и Г. Кобеновой [7], краеведческих сборниках и других 

материалах [8]. Фундаментальный междисциплинарных труд представлен 

коллективом авторов Уразаевой К.Б., Уталиевой Ж.Т., Бекназаровым Р.А. [9]. 

К источниковедческой базе исследования можно отнести материалы 

республиканских и областных СМИ (www.caravan.kz, www. timeskz.kz, www. 

tengrinews.kz, www. avestnik.kz, www. diapazon.kz и др.), официальные сайты 

электронного правительства РК (www.egov.kz) и другие официальные ресурсы 

(www. online.zakon.kz и др.), а также веб-портала «myaktobe.kz», где 

историческая хроника Актюбинской области и областного центра представлена 

в многочисленных архивных документах, научных исследованиях, 

фотографиях [10]. Также в качестве вспомогательного был задействован 

электронный ресурс «www.2gis». 

Научная новизна исследования заключается в систематизации и 

обобщении имеющихся материалов в сфере урбанонимии города Актобе с 

учетом официальных документов местных органов власти, включая интервью с 

председателем городской ономастической комиссии. История города Актобе 

представлена в хронологическом порядке, включая выделение трех крупных 

этапов (дореволюционного, советского этапов, а также периода суверенитета), 

которые, в свою очередь, подразделяются на несколько подэтапов. Выявлена 

взаимосвязь и влияние важных исторических событий на изменение 

ономастического (топонимического) «портрета» нашего города. Изменения, 

произошедшие с улицами, площадями и районами Актобе, отражены в 

подробной сводной таблице. Представлена фотогалерея образов нашего города 

с конца XIX века до наших дней. 

http://www.caravan.kz/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Практическая значимость работы заключается в возможностях его 

использования в ходе проведения уроков истории и краеведения, классных 

часов в общеобразовательных школах города и области, а также при 

преподавании на исторических специальностях бакалавриата и магистратуры 

таких востребованных вузовских дисциплин, как «Историческое краеведение», 

«Вспомогательные исторические дисциплины», «История Казахстана нового и 

новейшего времени», элективного курса «История Актюбинской области». 

Итоги исследования будут подведены в ходе защиты данного дипломного 

проекта. 
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Ҧлттық қҧндылық, ҧлттық тҽлім тҽрбие халықтың бет пердесі, тірегі. 

Халқымыздың салт – дҽстҥрі, мҽдениеті, тілі, діні, тарихы ҧлттық 

қҧндылықтардың қалыптасуына жҽнеде қазіргі кезде жас ҧрпақтың саналы, 

адами қасиеттерді сіңіріп ҿсуіне ықпал етеді. Тҽрбие тал бесіктен дегендей – 

халқымыздың қалдырып кеткен аманаты секілді ҿлеңде, мақалда, кітаптарда, 

халық ҽндерінде, ертегілерінде адамгершілікті, ар ҧятты, тҽлім – тҽрбиені сҿз 

етіп отырған. 

Мемлекет тарапынан да ҧлттық қҧндылықтарымыз бен рухани 

байлықтарымызды сақтау, қалпына келтіру, жастар арасында насихаттау 

арқылы туған ҿлкесіне патриоттық сезімдерін оятуда бірнеше маңызды 

бағдарламалар қабылданды. «Мҽдени мҧра», «Болашаққа бағдар рухани 

жаңғыру», «Ҧлы даланың жеті қыры» жҽне «Қазақстанның киелі жерлер 

географиясы» соның айқын дҽлелі. 

Бҥгінгі таңдағы ғылыми тҥсінік ғылымды да, ҽдебиет пен ҿнерді де, ел- 

жҧрттың білім ҿрісі мен сауатын да, халықтың тҧрмыс-тіршілігін, ҿндіріс 

ауқымын да, ойдың оралымдылығы мен тілдің қҧмарын да, материалдық 

жҽне рухани қажеттіліктердің деңгей-дҽрежесін де, ең арғысы талғамның 

танымына дейін мҽдениеттің аясына сиғызады[1, 3-4 бб.]. 

Қазақ даласының қай ҿңірінің де ҿзіндік тарихы, ҽркімнің кҿңіл 

кҿкірегінде қонақтап қалатын табиғи келбеті бар. Ҧлы Жібек жолында 

жаңғырған Кҿкжар жҽрмеңкесі, Абат-Байтақ, Қобыланды батыр басқа да 

қҧнды ескерткіштері мен тарихи-мҽдени орындарға бай Ақтҿбе облысының 

мҧраларын танып-білуде ҿлкетанудың мҽні зор[2, 98-99 бб.]. 

Қазіргі жастар бойында ҧлттық қҧндылықтарды қалыптастыру, ҿңірдің 

тарихи-мҽдени жҽне табиғи мҧраларының маңыздылығын тҥсіндіру, оларды 

насихаттау барысында Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университетінде 

біршама жҧмыстар жҥргізілуде. Батыс аймаққа педагог жҽне қызмет кҿрсету 

саласының білікті мамандарын дайындайтын іргелі оқу орны ретінде білім 

алушылардың модульдық оқу жоспарларына мамандықтарына сай бірнеше 

пҽндер енгізілді. Олардың қатарында: Туристік-ҿлкетану жҧмыстарының 

негіздері; Қазақстанның табиғи жҽне тарихи-мҽдени ескерткіштері; Ҿлкетану; 

Географиялық ҿлкетану; Қазақстанның киелі жерлері географиясы; Ақтҿбе 

облысының киелі жерлері географиясы; Ақтҿбе облысының табиғи жҽне 

тарихи-мҽдени ескерткіштері; Мектептегі туристік-ҿлкетану жҧмыстары т.б. 

Білім алушылардың ғылыми бағыттағы жҽне тҽрбиелік мақсаттағы іс- 

ҽрекеттерінде ҧлттық қҧндылықтарды пайдалануда бірнеше жобалар мен 

шаралар ҿткізілді. Жыл сайынғы ҧйымдастырылып, ҿткізілетін облыстық 

«Атаулар сыр шертеді» жобасының маңызы зор. Бҧл жобада оқушылар мен 

студенттер ҿздерінің туған ҿлкелерінің тарихына, белгілі тҧлғалары, табиғаты 

мен жер-су атауларына ерекше мҽн беріп, жан-жақты зерделейді. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы жҽне Астана 

қаласының (Нҧр-Сҧлтан қ.) 20 жылдығына арналған іс-шаралар аясында, 

QazaqGeography Республикалық қоғамдық бірлестігі, Қ.Жҧбанов атындағы 
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Ақтҿбе ҿңірлік университеті жҽне Ақтҿбе облысы ҽкімшілігі қолдауымен 

2018 жылдың 25-29 маусым кҥндері Ақтҿбе облысының Қобда, Алға жҽне 

Ойыл аудандарында алғаш рет «Хан қорық» жастар фестивалі ҿткізілді. 

Фестивалға қатысушы жастар 3 бағыт бойынша ҿздерінің ғылыми жобаларын 

қорғады: 1)«Туған жер» жҽне «Қазақстанның киелі жерлер географиясы» 

жобасы мен ҿлкетану секциясы; 2) Тарихи-мҽдени мҧралар, этнография 

секциясы; 3) «Климаттың ҿзгеруі», «Су ресурсы» тақырыбы бойынша 

креативті баяндамалар қорғалды. Бір аптаға созылған жастар фестиваліне 

Қазақстанның 16 - Жоғарғы оқу орындарынан, 2 - Колледж, 1 - мектеп жҽне 

Ресей, Ҿзбекстан, Қарақалпақстаннан келген жас зерттеушілер мен 

ҿлкетанушылар қатысты, олардың жалпы саны 120 адамнан асты. 

Осы шараға қатысушылар Ақтҿбе облысының Қобда, Ойыл жҽне 

Алғааудандарының табиғи, тарихи-мҽдени мҧралары мен қасиетті жерлерін 

аралады. Академик Ҽлкей Марғҧлан кҿшпелі ҿркениеттің ерекшеліктерін, 

ҿзіне тҽн дҥниетанымы мен бейнелеу ҿнерін талдай келіп «Ең кҿркем 

қҧлпытастар, сҧлу кҥмбездер, кешендер, сағана тамдар Сағыз ҿзені бойында, 

Қобдада, Маңғыстауда сақталған» деп бағалаған қорымның бірі Абат Байтақ 

кесенесі[3, 11 б.],елімізде тарихи ғимараттары сақталған орындардың 

бірегейі, Жібек жолын жалғастырған Кҿкжар жҽрмеңкесі, Қазақтың ҽйгілі 

батыры Есет Кҿкіҧлы кесенесіне барып, Кеңес Одағының батыры, қазақтың 

мерген қызы ҼлияМолдағҧлова ауылында тҥнеп,музейді аралап, ескерткішке 

гҥл шоғын қойып, рухани азық алды. 

2020 жылдың қыркҥйегінде университетімізде Халықаралық туризм 

кҥніне арналған «Менің ҿлкем! Камера! Мотор!» видео турлар байқауы 

ҧйымдастырылды. Байқау ҿскелең ҧрпақтың туған ҿлкенің тарихы мен 

географиясына деген қызығушылығын арттыруға, жаңа кҿрікті жерлерді 

анықтауға, жастар арасындағы шығармашылық бастамаларды қолдауға жҽне 

ҿскелең ҧрпақты туған ҿлкенің тарихын, географиясын зерттеуге тартуға 

бағытталған. Конкурс келесідей номинациялар бойынша жҥргізілді:1. Ҥздік 

мҽдени-танымдық бейнеэкскурсия; 2. Менің ҿлкеме қош келдіңіздер!; 3. 

Этнографиялық калейдоскоп4. Ҿлкенің табиғи байлығы. 

Осындай шаралардың жалғасы ретінде «QazaqGeography» Республикалық 

Қоғамдық Бірлестігі жҽне Ақтҿбе облыстық тарихи - ҿлкетану музейінің 

қатысуымен «Сҥйікті ҿлке объектив арқылы» атты фотоконкурс 

ҧйымдастырылды. 

Байқау оқушылардың, студенттердің, магистранттар мен оқытушылардың 

шығармашылық, танымдық жҽне ҽлеуметтік белсенділігін ынталандыруға, 

эстетикалық талғамын дамытуға бағытталған. Сайысқа облыстың ҽр ҿңірінен 

40-қа жуық ҿтінім келді. 

Ҧлттық қҧндылықтарды оқытудың ҿскелең ҧрпақ тҽрбиесіндегі 

мҥмкіндіктерін жақсарту мақсатында университетіміздің география жҽне 

туризмкафедрасы оқытушыларының еңбектері зор. «Ақтҿбе облысының 

тарихи-мҽдени жҽне табиғат мҧралары ескерткіштері» тақырыбында 

облысымыздың аудандары (12 аудан) бойынша жазылған ғылыми жинақтар; 
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«Ақтҿбе облысының табиғи, тарихи-мҽдени мҧралары: қорғау жҽне тиімді 

пайдалану» (Астана, 2016ж.), «Ақтҿбе облысының географиясы» оқулықтары 

(Ақтҿбе, 2020ж.) жҽне т.б., сонымен қатар облыстың киелі жерлердің 

республикалық тізіміне енген мҧралары бойынша «Ақтҿбе облысының киелі 

жерлер картасы» мен ескерткіштердің Qr коды, Ақтҿбе облысының табиғи 

ескерткіштері мен тарихи-мҽдени картасы суреттермен безендіріліп, 

жасалынды, ҿлкетану бағытында бірнеше авторлық куҽліктер 

алынды.Аталған оқулықтар мен кҿрнекі карталар қазіргі білім беру 

процесінде қолданылып, студенттердің туған ҿлкесінің мҧраларын танып- 

білуге қызығушылығын тудырып келеді. 

Қазақ халқы салт-дҽстҥрге бай ел. Ҿз ҧрпағын кҿнеден келе жатқан асыл 

қҧндылықтардың мҧрагері ретінде ҿзге ешбір жҧртқа ҧқсамайтын бҿлек 

бітім-болмысын қалыптастыруға негіз болған салт-дҽстҥрімізді дамытумен 

қатар, жаңа мҧраларымызды қазіргі заман талабына сай бейімдеп жаңғырту 

біздің басты мақсатымыз болуы шарт. Бір Қазақстанда тҧрсақ та, біздің 

тілімізден говор бар, салт-дҽстҥр, ҽдет-ғҧрпымыздан да аздаған 

айырмашылықтарды байқаймыз. Адамның жарық дҥниеге келуі, ҿсуі, есеюі, 

тіршілік етуі, қартаюы, туыс, қоғам, қоршаған ортамен қарым-қатынас, 

ҥлкендік пен кішілік, сыйластық, ҽдептілік, арлылық, инабаттылық тағы басқа 

маңызды нҽрселердің барлығы салт-дҽстҥр, ҧлттық қҧндылықтарымыздың ҿн 

бойынан табылады. 

Жоғарыда сҿз еткен табиғи, тарихи-мҽдени ескерткіштеріміздің қай- 

қайсысыда арнайы саяхат жасауға лайық, туған жердің рухани шежіресі – не 

қызықты айғақ бола алатын орындар [4, 186 б.]. Сондықтан да мҧндай 

орындар санаулылардын ғана емес, баршаның қызықтап-тамашалауына 

мҥмкіндік жасаудың жолдарын қарастыруды қажет етеді. 
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ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ АШАРШЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аширбай Аружан 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

Кеңес режимінің мемлекеттік ҿзгерістерге бағытталған тҧтас бҧқаралық 

бағдарламасы 1930-33 жылдардағы Қазақ Ашаршылығының ең басты себебі 

болып табылады, сондай-ақ режимнің кҿшпенді ҿмір салтына қарсы аяусыз 

кҥресі мен зорлық-зомбылық ҽрекеттерінсіз Қазақстанның қай жерінде де 

аштықтың орын алуы мҥмкін емес еді.Дегенмен, Ресей империялық билігінің 

мҧрасы, яғни 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында қазақ даласына орыс 

шаруаларының қоныстануы нҽтижесінде туындаған тҥбегейлі ҿзгерістер ҿте 

маңызды қосымша факторға айналды.
[1]

 Кеңес шенеуніктерінің кҿрсе де 

кҿрмегендей болған бҧл ҿзгерістер кеңес ҥкіметінің алғашқы жылдары «дала 

экономикасы дағдарысқа ҧшырауда жҽне де тек қана тҥбегейлі ҿзгерістер, яғни, 

кҿшпенді қазақтарды кҥштеп отырықшылыққа мҽжбҥрлеу ғана осы аймақтың 

экономикалық ҿнімділігін жоғарылата алады» деген қоғамдық пікірдің 

қалыптасуына ҿз ҥлесін қосты.Сайып келгенде, Ресей империясы билігінің 

саясаты нҽтижесінде басталған ҿзгерістер, Қазақ Ашаршылығының 

зардаптарын арттырып, кеңестік режимнің қатыгез саяси ҿзгерістерінің кері 

ҽсерін кҥшейте тҥсті. 

1931-1932 жылдың қысында Кеңес Одағының халқының дені шаруалардан 

тҧратын ҿңірлерінде, атап айтқанда Украина мен Кубаньда, Еділ жҽне Дон 

алаптарында ҧжымдастырудың кесірінен жатҥршігерлік ашаршылық орын 

алды. Бірақ Қазақстанда 1930 жылдың жазына қарай республиканың бірнеше 

аймақтарын шарпып ҿткен ашаршылық мҥлдем басқаша сипат 

алды.Ҧжымдастыру ҿте маңызды фактор болғанымен, бҧл зорлық шара, 

біріншіден, Ресесй империясы кезіндегі орыс шаруаларының қазақ даласына 

жаппай қоныстануы,екіншіден,1928 жылғы тҽркілеу науқаны кезіндегі 

ауылдың дҽулеттілерінен малды тартып алу салдарынан ҽлсіреп кеткен қазақ 

қоғамына ауыр соққы болып тиді.1931 жылдың жазында сахараны жайпап 

ҿткен қҧрғақшылық ҧжымдастыру науқанының апатты салдарынан одан сайын 

ушықтырып, қазақтарды одан да терең аштықтың қҧрдымына батыра тҥсті. 

Сталиннің қазақтарды аштыққа саналы тҥрде ҽдейі душар қылғанына 

нақты дҽлел табу қиын.Дегенмен, Қазақстанда болсын, басқа жерлерде болсын, 

Сталин режимінің тҥпкі саяси жҽне экономикалық, атап айтқанда ҧжымдастыру 

мақсаттарына адам шығынынсыз жету мҥмкін еместігін, ҽрине алдын ала 

болжап білді.Ресей империясының сахараны аграрлық аймаққа айналдыруға 

бағытталған кҥш-жігерінінің мҽнсіздігін кҿрсеткен тарихи тҽжірибесін, оған 

қоса, сарапшылардың қҧрғақшылыққа бейім аймақтардағы 

ауылшаруашылығының қауіп-қатерлері туралы кҿптеген ескертулерді 

елеместен, Орталық Комитет ғаламат астық тҥсімін аламыз деген ҥмітпен 

кҿшпенділерді қоныстандыру шараларын ҽрі қарай жалғастыра берді.Апат 

басталған кезде басымдылық республикадағы мал табындарын сақтап қалуға 

емес, астық ҿндіруге берілді жҽне Орталық Комитет мҥшелері бҧл шешімнің 
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салдарынан ең кҿп зардап шегетін қазақтар екенін де білді.1930 жҽне 1931 

жылдар аралығында Орталық Комитет қазақтардың зардап шегіп жатқанынан 

бірнеше маңызды сҽттерде дер кезінде хабардар болып отырса да, біраз 

факторлар, оның ішінде кҿшепнді қазақтар малды маңғыртып отыр деген 

стереотип, 1930-1931 жылдардығы республикадағы астық пен ет ҿткізуге деген 

қысымның азаюына емес, қайта ҧлғая тҥсуіне ҽсер етті.Аштық бастала 

салысымен, Мҽскеу республикаға ерекше қатыгездікпен қосымша топтарды, 

оның ішінде «арнайы қоныстанушылар» (жер аударылған шаруалар) мен 

ГУЛАГ тҧтқындарын жібере бастады.Жаңадан келгендерге орын босатып беру 

ҥшін қазақтар ҿз жерлерінен қуылды, оған қоса, бҧл қосымша топтардыңң келуі 

республиканың азық-тҥлік қауіпсіздігіне тҥскен жалпы қысымды одан сайын 

арттырып жіберді. 

Алайда, Мҽскеу кҿшпенділерді қоныстандыру шарасының аштыққа себеп 

болатанын алдын-ала білгенімен, режим дағдарыстың жаппай бҧқаралық сипат 

алатынын болжай алмады.Орталық Комитет республикадағы ҧжымдастыру 

жобасын бҧл процесті бақылау ҥшін ҽлі жетіліп болмаған ҽкімшілікке 

тапсырып, оны жедел тҥрде жҥзеге асыра бастады.Партияның сахарадағы 

ықпалын кҥшейтуге қызмет етудің орнына, ҧжымдастыру науқаны партияның 

кейбір аймақтардағы осалдығын ҽшкерелеп, кейбір жағдайларды оны тіпті 

ушықтыра тҥсті.
[1]

 Мҽскеу кҿшпенділердің жайылымдық мал бағу тҽжірибесін 

тҥбімен қҧртуға ҧмтылғанымен, оның орнын баса қоятын мал шаруашылық 

жҥйесін дамытуға шамасы жетпеді 

Мҽскеудің 1929-1930 жылдың қысында жҥргізе бастаған жеке 

шаруашылықтарды жаппай ҧжымдастыру саясаты екі жылыдың ішінде бҥкіл 

республика бойынша жантҥршігерлік адам қырғынына ҽкеліп соқтырды жҽне 

бҧл қасіретке алапат аштықпен бірге халықтың қытай шекарасы арқылы 

жаппай арғы бетке ҿтпек болып жосыған босқындығы да жатады.1930-1931 

жылдың қысына таман республикадағы азық-тҥлік дағдарысының ушыққаны 

соншалықты, аш қарынға талғажау іздеген қазақтар тҥгелдей дерлік қаңғып 

кетті.Қазақтар ҥшін ата-бабасының жері мен дҥние-мҥлкінен айырылып, 

атамекенмен мҽңгіге қоштасу оңайға соқпады.1930-1931 жылдары 

Қазақстандағы кҥннен-кҥнге ҿршіп бара жатқан аса ауыр экономикалық 

дағдарыстан қҧтылуға ҧмтылған мыңдаған адамдар Қытай асып қашып бара 

жатқан кездерінде оққа ҧшып қаза болған.
[1]

 1928-1933 жылдар аралығында 

жалпы саны ҽлдеқайда кҿп,мҥмкін, екі жҥз мыңдай халық шекара асып, аман- 

есен Шыңжаңға жетеді. 

1932 жылға қарай республиканы жантҥршігерлік Ашаршылық жайлап 

алды. Ауылда болсын, зауытта болсын, тіпті республиканың астанасы 

Алматыда болсын, қала кҿшелерінде шашылып жатқан мҽйіттерге кҿз жҧма 

қарау мҥмкін болмады. Дағдарыстың тҥп тамыры қазақ ауылында жатқанымен, 

1932 жылы орыс ҧжымшар мҥшесі, жергілікті партия қызметкері немесе зауыт 

жҧмысшысы – бҽрі тҥгелдей дерлік аш болды.Аштықтан аман шығу ҥшін 

тапқырлық, кейде бақ, кейде тіпті безбҥйректік пен қатігездік қажет болды.Тегі 

ресейлік америкалық ҽлеуметтанушы Питирим Сорокин Азамат соғысы 
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кезіндегі ҿзінің бақылаулары мен зерттеулеріне сҥйеніп, ашаршылық 

жағдайындағы адамның мінез – қҧлқы небір кҥшті тыйымдар мен тежеулерді 

тҧншықтырып тастауы мҥмкін, кейбір тҿтенше жағдайларда тіпті «адам етін 

жеу сияқты қоғамға жат» ҽрекеттерге мҽжбҥрлеуі мҥмкін екенін анықтаған еді. 
[1]

 Қазақ ашаршылығы да бҧл мҽселені айналып ҿтпеді, аштықтың басталуымен, 

қылмыс, оның ішінде ҧрлық оқиғалары кең етек жайып, қауымдастық 

қатынастар ҥзіле бастады. 

Кҿптеген маңызды мҽселелерде, Кеңестік модернизация жобасы алға 

қойған мақсаттарынан мҥлдем қол ҥзіп қалды. Ҧжымдастыру қозғалысы Кеңес 

Одағының барлық ҿңірлерін экономикалық жҽне гуманитарлық апатқа 

ҧшыратса да, дҽл Қазақстандағыдай ауыр кҥйзеліс ешбір жерде болған емес, 

Ашаршылықтың кесірінен республика ҿз халқының тҿрттен бір бҿлігінен, 

нақтырақ айтсақ 1,5 миллионға жуық адамынан айырылды. Дағдарысқа дейін 

Қазақстанның Кеңес Одағының ең ірі мал базасы болса, дағдарыс аяқталғанда 

республика мал басының 90% айырылып қалды. 

Алапат ашаршылықтан ҽзер есін жиған қазақтардың кҿпшілігі ҿздерінің 

дҽстҥрлі ҿмір салттарының қҧрдымға кетіп жоқ болғанын сонда ғана бірақ 

білді. Апат аяқталғанда республиканың оңтҥстік облыстарындағы халық саны 

қаптаған босқындар есебінен, сондай – ақ режимнің мақта салсын дамыту 

мақсатында тҧрғындарды оңтҥстікке кҿшіру саясатының ҽсерінен кҥрт ҿсіп 

кетті. Ашаршылық Кеңес дҽуіріндегі Қазақстанның тҥбегейлі демографиялық 

ҿзгерісіне жағдай туғызып, оның жҥзеге асуын жеделдете тҥсті. Ашаршылықта 

халқының біраз бҿлігінен айырылып қалған қазақтар апаттан кейін саны 

жағынан азшылық топтардың қатарынан табылып, Кеңес Одағы ыдырағанға 

дейін ҿз республикасындағы халықтың 50% аса алмады.Ашаршылық 

салдарынан ҧлт ҧғымы қазақ болмысының ең маңызды белгісіне 

айналды.Ҧжымдастыру саясаты арқылы Мҽскеу кҿшпенді ҿмір салтын – қазақ 

мҽдениеті мен болмысының басты ерекшелігі мен белгісін қҧртуды кҿздеді 
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Дін мҽселесі қоғам дамуындағы аса кҥрделі салалардың бірі болып 

табылады. Діннің негізгі тірегі - адамның рухани - адамгершілік тҧрғыда дамуы 

мен оның Жаратушы Қҧдайға сенімі болып табылады. 

Қазіргі таңда егеменді мемлекет болып қалыптасып, еліміздің дамып 

ҿсуінде діннің алатын маңызы ерекше. Себебі, дін ол имандылықтың, 

ҽділдіктің, сыпайылықтың, парасаттылықтың, тҿзімділіктің кепілі. Діні, тілі, 

ділі болмаған елдің болашағы да бомайды. Дін жағдайының социум дамуында 

ҽсері мол. Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев «Сындарлы он жыл» шығармасында 

«Бҥгінгі кҥнгі жекеленген елдердегі діни сана-сезімнің ҿсуі кездейсоқ қҧбылыс 

емес. Дін ҧлттың жҽне мҽдени біртектілікті сақтаудың негізіне айналып отыр», 

- деген болатын. Қазіргі таңда адам жҽне қоғам ҿміріндегі діннің рҿлі ерекше 

деп толықтай айта аламыз. Ҿйткені, бҥгінгі таңдағы қоғамда жас ҧрпақтың 

дінге жҿніндегі тҥсінік, кҿзқарастары ҿзгеше. Жас ҧрпағымыздың дін жҿніндегі 

бетбҧрыстары кҥн сайын басымдылықпен кҿрініс алуда. Қазіргі таңда ҽр тҥрлі 

діни ғимараттағы адамдардың басым кҿпшілігін жастар алатыны да бҽрімізге 

белгілі. Демек, осы еліміздегі дінді ҧстанушылардың басым кҿпшілігін жас 

ҧрпақ екендігі байқатады. 

Бҥгінгі кҥнде жаңартылған ҽлеуметтік ел дамуындағы дара тҧлғаның 

қалыптасып дамуы, рухани мҽдениеттің артуындағы Қазақстандағы діннің 

бҥгінгі жағдайы ҥлкен міндет атқарады. Рухани мҽдениет - адамның, ҿзіне 

жҽне басқа адамдарға, дҥниеге қатысын реттейтін дҽстҥрлер мен 

қҧндылықтардың жиынтығы. 

Рухани мҽдениет бҧл ескіден қалған тарихи мҧра, Рухани мҽдениет бҥгінгі 

таңдағы қоршаған ҿмірге, адамгершілікке, тҽрбиелілікке, бірлесе ҽрекет етуге 

еліміздегі діни шарттарды ҥйренуге жҽне ҿркендеудегі ҽлеуметтік мҧра ретінде 

қарастырылады. Қазіргі таңда дінге деген адамдардың кҿзқарасының, 

сенімдерінің ҿзіндік ерекшелігі байқалады. Соңғы жылдардың тҽжірибесі 

кҿрсеткендей, дін қоғамда руханияттың сақталуы мен дамуына себепкер кҥш 

болып отыр. Бҧл жҿнінде қазақ мемлекетіндегі дін жҿнінде Н.Назарбаев 

«Сындарлы он жыл» атты еңбегінде: «Біз, яғни қазақтар ҥшін Ислам ең 

алдымен, дҥниетанымымзды анықтайтын жоғары идеал жҽне фактор, кезінде 

толық ҧмтылу қаупіне ҧшыраған ата-бабаларымызбен толассыз бай мҧсылман 

мҽдениетінің нышаны болып табылады» деп кестелі ой, қҧнды пікір білдірген 

болатын [1, 45 б.]. 

Қазіргі таңда Қазақстанды Ислам ҽлемінің басқа мемлекеттері ҥшін саяси 

дамудың ҿзіндік ерекше ҥлгісі деп қарастыра аламыз. 

Мемлекетіміз мҧсылман қауымдастығы елдерінің қатарында нҽтижелі 

саяси реформалар жҥргізіп, демократияландыру ҥдерісіне басымдық беруімен 

ерекшеленіп отыр. Ҽрі осы бағыттағы ауыз толтырып айтарлықтай табыстарға 

қол жеткізуде. 

Ҿзге мҧсылман мемлекеттерімен салыстырғанда, Қазақстан 

демократияландыру жҽне ашық қоғам қалыптастыруда айтарлықтай алға қарай 

ілгерілеуде. Бҧл жетістіктеріміз еліміздің жаһандық модернизация ҥдерісінде 

кҿшбасшы болуға мҥмкіндігін арттыра тҥсетіні даусыз. 
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Бҥгінде біздің халқымыз ҥшін дҽстҥрлі емес діни жҽне жалған діни 

ағымдар мҽселесі ҿткір тҧр. Жастарымыздың бір бҿлігі ҿмірде осы жат-жалған 

діни кҿзқарасты кҿзсіз қабылдайды. Себебі, біздің қоғамның бір бҿлігінде 

шеттен келген жалған діни ҽсерлерге иммунитеті ҽлсіз. Біздің Конституция 

сенім бостандығына кепілдік береді, бҧл - факт. Дегенмен, ҿзіміз білетіндей 

шексіз еркіндік деген болмайды. Барлық нҽрсе Конституция мен заңдар 

негізінде болу керек. 

Ҽркімнің таңдау қҧқығы бар. Діни таңдауға ҿте ҥлкен жауапкершілікпен 

қарау керек. Себебі, адамның ҿмірлік салты, тҧрмысы кҿп жағдайда бҥкіл ҿмірі 

соған байланысты болады. 

Біз мҧсылман ҥмбетінің бір бҿлігі екенімізді мақтан тҧтамыз. Ол - біздің 

дҽстҥріміз. Бірақ, бізде зайырлы қоғамның дҽстҥрлері де бар екенін, Қазақстан 

зайырлы мемлекет екенін ҧмытпауымыз шарт. 

Еліміздің дҽстҥрлері мен мҽдени нормаларына сҽйкес келетін діни сана 

қалыптастыруымыз керек. Біз ҿзін-ҿзі ҧстаудың ерекше ҥлгілерін алуға тиіспіз. 

Дін мҽселелерінде ойластырылған қадамға ҿте мҧқияттылық қажет. 

Қазақстанның мемлекеттік ішкі жҽне сыртқы саясатының дін саласындағы 

басты мақсаты кҿп конфессиялы қоғамда ҥнемі тҧрақтылық пен келісімді 

сақтау, қамтамасыз ету. 

Қазіргі таңда дін мҽселесі қоғамда басты орын алып тҧр. Ҽр тҥрлі 

тҧжырымдар жҿнінде барлық діни-философиялық ҽдебиеттерде қарастырылған. 

Оның негізгі мҽні діннің қҧдіретті кҥшінен туындап отырғандығы «Адамның 

бойында бір кҥш бар. Ол кҥшті жақсыға да, жаманға да қолдануға болады. Оны 

Алла тек қана жақсылыққа қолдануын қолдайды». Теологиялық ҿкілдердің 

дінге деген бірер кҿзқарастарына тоқтап ҿтейік. Эрнст Трѐльч (1865-1923) дін 

туралы былай дейді. Дін дегеніміз адамға туғаннан берілетін априорлық рухани 

сезім. Оның дамуы тікелей тарихи - мҽдениетпен бірге жҥріп жатады. Діни 

сезім қоғам дамуына, жеке адамдардың мінез – қҧлқын жақсартуға, адамдарға 

рухани кҥш берудегі ролі ҿте жоғары. Дін субективті қҧдаймен қатынас болса, 

ол объективті қоғам тарихымен қарым- қатынаста болады. Р.Отто (1869-1937) 

дін дегеніміз, адамның киелілік қасиетті басынан ҿткізу дейді. Дінді қҧдайдан 

келіп жатқан киелі кҥш есебінде анықтайды. Бҧндай кҥштік сезімдер адамда 

туғаннан қалыптасады деп баға берген болатын. 

Дін - адам тарихының ҥлкен тағылым - тҽрбиесінің бірі жҽне сарқылмас 

даналық кҿзі. Халықты тҧрмыс - тірлікке тҽн ҽдет - ғҧрыпқа, салт-дҽстҥрге 

тҽрбиелеу - қазіргі кҥннің талабы. Тҽрбиенің арасында ҽрбір адамның ҿз 

талғамы, ой-толғауы, тҥйгені болуы керек. Сонда ғана ол ҿркениеттік деңгейде 

кҿтеріледі, алды-артына ҥңіледі [2, 36 б.]. 

Альберт Эйнштейн: «Дін мақсатты айқындағанымен, ғылым ҿзінің кең 

ауқымдағы маңыздылығымен оған жетудің амалдарын кҿрсетіп береді. Алайда, 

ғылымды ақиқатты іздейдің мҽнін ҧққан жҽне оны табуға қҧлшынғандар ғана 

жасай алады. Ал аталған қайнар сезім діни ортадан шықпақ... Мен имандай 

сенімі жоқ ғҧлама ғалымды кҿз алдыма елестете алмаймын. Жағдайды былай 
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деп айшықтауға болады: дінсіз ғылым ақсақ адамнан аумайды, ал ғылымсыз 

дін-соқыр адам сияқты». 

Болашақта ҿсіп келе жатқан ҧрпақтарға ҥлгі бола алатындай, білім, 

тҽрбиемен сусындатуымыз керек. Дін туралы дҧрыс кҿзқарас қалыптастырып, 

ҧғындыруымыз шарт. Себебі, ол адам санасына ҽсер ететін алып қҧдірет. Сана 

- жастардың ҿмірлік ҧстанымдарын қалыптастырады, жҥйелі кҿзқарастарын 

арттыруға себеп болады. Саналық негіз қалай қалыптасады, жастар да солай 

қарай қалыптасады. 

Ҧлы ақын Абай Қҧнанбаев: «Адамның жақсы болуы тегінде емес, 

тҽрбиесінде. Тҽрбие ата - анасы, ҧстазы, ортасы арқылы қалыптасады. Жас ҿсе 

келе қай ортаны жақсы кҿрсе, сол ортаның ықпалы жастардың санасына кҿп 

ықпал етеді», - келтіреді. 

Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым - білімді игеруге, білім мен 

технологияны кҥнделікті таңда шебер де тиімді пайдалану керек. Біз сол ҥшін 

де барлық мҥмкіндіктерді жасап, ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз 

керек. 
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Казахстан – занимает девятое место по площади во всем мире. Эта страна с 

огромнейшим энергопотенциалом и перспективами: предгорья дают 

возможность становления активным видам туризма, большущие степи 

окалдовывают и призывают туристов к занятию эко-туризмом. Неповторимо- 

уникальная природа — страны-это значимый фактор в вовлечение 

туристического спроса. Казахстан-молодая страна, которая пока не умеет 

использовать рационально такие ресурсы как: историческое и культурное 

наследие, территориальное положение, а также неизведанная человеком дикая 

природа в своем первозданном виде. На нынешний день туризм в Казахстане 

занимает далеко не первое место, так как преобладание отдается отраслям 

промышленности. Страна имеет всевозможные формы въездного туризма: 
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экологический, экстремальный, активный, пассивный, исторический и 

познавательный формы туризма, а также в последние годы интенсивное 

развитие получил бизнес-туризм. Итак, с чем же связана недоразвитость 

совершенствования туризма? 

Во-первых, не лучшее качество обслуживания туристов и преувеличенные 

расценки на обеспечиваемые услуги. Во-вторых, не лучшее качество дорог, а 

неразвитость инфраструктуры не позволяет развиваться, как въездному, так и 

местному туризму. Сегодня многие туристические фирмы в основном 

предоставляют услугу выездного туризма, что приводит к выходу валюты из 

страны. Но невзирая на это, экскурсанты все-таки посещают нашу страну, а 

именно южные и северные части Казахстана. 

Казахстану целесообразно продвигать въездной туризм, так как это дает 

стране дополнительный доход вследствие чего позволяет усмирить 

безработицу, увеличивает товарооборот. Нередко в формировании 

туристической отрасли инвестируют большие деньги, но выплаты не 

оправдывают ожидаемые результаты. Если сейчас начать подводить итог о 

состояние отрасли туризма в Казахстане, то вывод следует таков что, нам 

следует культивировать внутренний и въездной туризм нежели зарубежный. 

Чтобы повысилась отрасль туризма в стране, нужно вначале работать над 

инфраструктурой. 

Инфраструктура осуществляет значимые функции, к которым относится: 

интеграционная, обеспечивающая и регулирующая функция. Обеспечивающая 

подсистема обуславливает в себе условия необходимые для организации 

туристического снабжения. Интеграционная функция сопровождается 

организацией и поддерживанием взаимосвязи между предприятиями отрасли 

туризма. Регулирующая функция подразумевает в себе: формирование рабочих 

мест и оказывает воздействие на спрос потребителей. 

Тем самым мы приходим к выводу что, инфраструктура напрямую 

оказывает влияние на экономическое положение страны. Проанализировав 

статистику, за 2017 год мы видим, что самый распространенный способ приезда 

туристов в страну отводится именно авиаперевозкам. Почти 95% приезжих 

отдают предпочтение именно полету на самолете, ссылаясь на то, что это более 

надежно и быстрее чем на других видах транспорта. 

Если опросить население, то мы увидим, что основная масса выбирает 

поезд как средство передвижения не только внутри страны но и за ее границы, 

так как цены на билет более доступны. Но на данный момент ситуация с 

поездами так же оставляет желать лучшего так как эксплуатируются нынешние 

вагоны более 20 лет и их следует заменить либо реконструировать. 

Перечисленные факторы отрицательно влияют на предпочтение 

железнодорожного транспорта. 

Часто в туристских целях используется автотранспорт, но такой способ 

передвижения менее комфортен. Здесь тоже имеется проблему с эксплуатацией 

транспорта, так как автобусы в работе уже более 10 лет. Это напрямую 

сказывается на качестве оказываемых услуг. Благодаря постепенному 
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формированию в Казахстане рыночной экономики начал появляется и интерес 

к отрасли туризма. 

Если посмотреть на другие страны, например, Европе удалось повысить 

экономику страны с помощью хорошей организации отрасли туризма. В 

похожих странах сфера туризма занимает первое место на формировании 

внутреннего валового продукта. На сегодняшний день именно сфера туризма 

приносит больший процент прибыли в экономику мира. Сфера туризма влияет 

почти на все сферы инфраструктуры и наоборот, инфраструктура имеет 

влияние на сферу туризма. Туризм оказывает влияние на такие отрасли как: 

связь и транспорт, строительство, разные виды хозяйства, а также производство 

товаров народного потребления и т.д. Подводя итоги можно сделать вывод, что 

туризм является эдаким катализатором социального и экономического 

развития. 
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ХІХ ғ. Қазақстандағы болған тарихи оқиғалар Ресей империясы 

саясатымен тікелей ҿрбіді. Патша ҥкіметінің ҽкімшілік басқару реформалары 

қазақ қоғамының барлық жақтарын қамтыды. 

ХІХ ғасырдың соңындағы қазақ қоғамының рухани ҿмірінде мҧсылман 

діні елеулі рҿл атқарды. Қазақтың кҿрнекті ғалымы Шоқан Уҽлиханов ислам 

дінінің далада таралуы туралы жазып кеткен еді. Ҿзі қазақ қоғамында болып 

жатқан оқиғалардың, рухани саладағы ҿзгерістердің куҽсі бола отырып, «Қазақ 

даласындағы ислам мақаласында: «Мусульманство пока не въелось в нашу 

плоть и кровь. Оно грозит нам разъединением народа в будущем. Под влиянием 

татарских мулл, среднеазиатских ишанов и своих прозелитов нового учения 

народность наша все более и более принимает общемусульманский тип. 

Набожные киргизы начинают ездить в Мекку, а баяны наши вместо народных 

былин поют мусульманские апокрифы, переложенные в народные стихи»»[1]. 

Зерттеуші ҽрбір қазақ ҿзінің Мҧхаммедтің шҽкірті екенін жҽне оның мҧсылман 

екенін біледі» деп атап кҿрсетеді. Ш.Уҽлихановтың пікірінше, қазақ халқының 

кҿпшілігі ҥшін ислам діні бҧрынғы исламға дейінгі тҥсініктер жасырылған 

«дыбыс, сҿз тіркесі» болып қала берді [1, 71]. 
Алайда ХІХ ғ. соңында мҧсылмандық ҥгіт насихаттың ҥдеуінің сыры неде 

деген сҧрақ туады. Зерттеушілердің пікірінше оның екі себебі бар: Біріншіден, 

патша ҥкіметінің отаршылдық саясатымен байланысты, ҿйткені Ресей 

империясының Қазақстанды отарлаудың кҥшеюі қазақ жерін жаппай басып 

алыумен қатар идеологиялық майдандағы шабуылмен де қатар жҥрді. Биліктің 

саясаты кҥштеп христиандандыруға, православие дінін енгізуге бағытталды, 

қазақтар арасында христиан дінін таратуға тырысқан миссионерлердің қызметі 

кҥшейді. Мҧсылмандық діни ҥгіт-насихаттың кҥшеюі патшалықтың бҧл 

шараларына жауап болды. Екінші себеп – ислам дінінің сырттан, негізгі 

дҥниежҥзілік мҧсылман орталықтарынан енуі. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы исламның таралуының маңызды 

факторы ретінде мҧсылмандық діни ҽдебиеттер кеңінен таралуын айтаға 

болады. ХІХ ғасырдың ортасынан 20-ғасырдың басына дейін Қҧранның 

басылымы екі есеге ҿсіп, 60000 данадан асып тҥсті. Қазақтар Мҧсылмандардың 

балаларға арналған қасиетті кітабын тҥсіндірудің екі нҧсқасын ақын Шҽкҽрім 

жҽне қазақтың тҧңғыш кириллица сҿздігінің авторы, ИРГС корреспондент- 

мҥшесі Ы.Алтынсариннің басылымдарында жариялады. Бҧл басылымдар 

мектепте оқытудың ҽдістемелік қҧралына айналды [6]. Араб, парсы авторлары, 

ортаазиялық, татар молдалары шығарған діни-мистикалық ҿлеңдердің барлық 

тҥрі қазақ тіліне аударылып, жарық кҿреді. Демек, Қазан тҿңкерісіне дейінгі 

кезеңде қазақ тілінде шыққан 400-ге жуық кітап пен кітапшаның кем дегенде 

жартысы мҧсылман діні мҽселелеріне арналған кітаптар болды[2]. Қазақ 

ауылдарында уағыз-насихат жҧмыстарының бҧл тҥрі ҿз мақсатына жеткенін 

айта кеткен жҿн. Діни ҽдет-ғҧрыптарды, Қҧран нҧсқауын мҥлтіксіз 

орындайтындар кҿбейіп, қазақ ауылдарында молдалар кҿбейіп, мҧсылманша 

сауат ашқан балалар кҿбейді. 
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Қазақ қоғамының рухани мҽдениетіне Еділ бойы татарларымен байланысы 

айтарлықтай ҽсер етті. XIX ғасырдың ортасында. Қазақстан қалаларында татар 

халқы мҧсылман қауымындағы ең ықпалды топтардың бірі болды жҽне 

қазақтарды ислам дінімен таныстыруда шешуші рҿл атқарған татар 

дінбасылары болды. Ол кезеңге тҽн қасиет қазақ жастарының Уфа мен 

Қазандағы оқу орындарында білім алуы болды 

Патшалық Ресейде христиандық саяси ҿмірге қажетті қосымша болды, 

сондықтан орыс емес халықтарды христиандандыру ҽрқашан саяси сипатқа ие 

болды. Бҧл ретте кез келген, тіпті болмашы мҥмкіндік ескерілді. Мҽжбҥрлеп 

христиандандыру жағдайлары жиі болды. Православиелік уағызшылар 

мҧсылман дінін басып-жаншу ҥшін неше тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерді қолданса да, 

қазақтар христиан дініне енген жоқ, мҧны Ҽ.Бҿкейханов қазақ даласында 

православиелік миссионерлер жҧмыс істегендігін, бірақ олардың қызметінің 

нҽтижесі мардымсыз екендігін атқан еді. 

Орта Азия мҧсылмандары діни басқармаларының ҿкілдері – молдалар, 

қожалар, ишандар алғашқы кезде ислам дінін жҥргізушілер қызметін атқарды. 

Олар ауылдан ауылға кҿшіп, ислам дінін уағыздады, діни жоралғыларды 

орындады, халықты мҧсылмандық догмалық, ырым-тыйым негіздеріне ҥйретті. 

Алайда Ресей империясы қазақ жеріндегі ислам дінінің кең таралуына 

мҥмкіндігінше қарсы ҽрекеттерін жасап бақты. Мҧсылмандық дін ҿкілдерінің 

қызметі қатаң бақылауда болды, діни ҽдебиеттер де Ресей ҽкімшілігінің 

рҧқсатымен таратылды. Сонымен қатар, мҧсылман дінбасылары православие 

ҿкілдерініен қоғамдағы жағдайы бойынша тҿмен деңгейде болды. Енді қазақ 

жерінде бой кҿтерген мешіттерге тоқталайық. 

Қапал мешіт. Бҧл ғибадат ҥйі 1865-1867 жылдары татар саудагері 

Ғалиҽкпар Сейфҥлмҥліковтін каржысына салынған, Іргетасы таудан арнайы 

алдырылған ҥлкен кҿгілдір кесек тастардан ҿрілген. Мешіт қабырғалары 

қалыпка кҧйылған саз балшық кірпіштен тҧрғызылған. Гибадат ҥйі - 300 

орындық, 14 терезелі, мҧнарасының биіктігі 10 метрдей. Халыққа ҥзіліссіз 51 

жыл қызмет еткен мешіт 1918 - 1928 жылдар шамасында жабылып, мҧнарасы 

қиратылған. Онда 1991 жылға дейін тҥрлі мекемелер орналасты. Қойма, асхана, 

дҥкен, т.б. кызметтерін аткарды[3]. 1991 жылы мешіт тҽуелсіздіктің арқасында 

есігін қайта ашты. 

Ақтҿбенің ең кҿрікті ғимараттарының бірі – Ақтҿбе қалалық орталық 

мешіті. Ақтҿбе қаласының шығыс бҿлігінде орналасқан бҧл ғибадатхана 

мҽдени-тарихи ескерткіштердің бірі болып табылады. Тарихы 1901 жылы 

қалада 200 орындық мешіттің іргетасы қаланған кезден бастау алады. 1903 

жылдың 27 маусымында пайдалануға берілген мешітте алғашқы намаз 1904 

жылы оқылды. Кешеннің негізгі ғимаратымен қатар, имамдардың ҥйлері, 

мҧсылмандарға арналған қонақ ҥй, медресе болды. 

Жетісу аймағы да рухани қҧндылықсыз ҿмір сҥрген жоқ. Мҧнда да 

Алланың ҥйлері жҧртты ізгілікке, игілікке шакырып, игі қызмет аткарды. 1905 

жылы бҧрынғы Верный уезінде бар-жоғы 2 жами жҽне 102 забия мешіті болды 
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жҽне онда 55 молда қызмет етт,і ал 1910 - 1911 жылдары жами мешіттер саны 

7-ге, ал забия мешіттер саны 78-ге жетті. 

Сҽт болыс мешіті. Бҧл мешітті 1886 жылы Қарғалы кентінде Сҽт болыс 

Ниязбекҧлы салдырған. Мешіт ҿз кызметін Кенес ҥкіметі орнағанға дейін 

аткарып, халыққа діни-рухани азық беретін ғибадат орын болып келді. Сҽт 

болыс мешіті 1937-1943 жылдар аралығында жабылып, мектеп ретінде 

пайдаланылды.1992 жылы кҥрделі жҿндеуден ҿткізілді. 

Қалмамбет мешіті. Бҧл ғибадат ҥйі ХХ ғасыр басында Балқаш ауданынын 

Жиделі ауылындағы Мыңқарабас деген жерінде бой кҿтерді. Мешітті 

Қалмамбет Майлыбайҧлы атты молда салдырды. Қалмамбет 40-ка келгенде 

мешіт салуға кіріседі. Қалмамбеттен Балқаш ҿңіріне белгілі Сыдық. Рамазан, 

Ботан сияқты молдалар дҽріс алған. Қалмамбет 1926 жылы 64 жасында кайтыс 

болған. Мешіт 1928 жылы киратылған. 

Савут ахун мешітінің орналасқан аймағы қазіргі Еңбекшіқазақ 

ауданындағы Қорам ауылы. Бҧл мешітті 1896 - 1900 жылдары Савут молда 

жҽне жергілікті байлар қаражатына салдырған. Мешіт - 500 орындық. Мҧнда 

Савут молда балаларға діни дҽріс берген. Мешіт ҽлі кҥнге дейін қызметін 

атқаруда. 

Бҧдан басқа Қазақстанның ҽрбір тҥкпірінде кҿпетеген мешіттер салынып, 

жҧмыс жасап, халықтың рухани қҧндылықтарын қанағаттандырып отырды. 

Олардың бапрлығын бҧл мақалада қамти алмаймыз. Қазіргі кезеңде де 

жахандану жағдайында ҿмір сҥріп тҧрған мешіттеріміз халқымыздың саяси, 

ҽлеуметтік жҽне мҽдени ҿмірінің ажырамас бҿлшегі ретінде рухани 

мҽдениетіміздің дамуында орасан зор орны бар, қасиетті орын болып қала 

береді. 
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Ақтҿбе ҿңіріне кҥштеп жер аударылған халықтардың бірі – кҽрістер 

болды. 1937 жылы 21-тамызда КСР Одағының ХКК жҽне БКП (б) ОК-нің 1428- 

326сс нҿмірлі «Қиыр шығыс ҿлкесінің шекаралық аудандарынан корей халқын 

кҿшіру туралы» қҧпия қаулысы қабылданды. Сол қаулыға сҽйкес «Қиыр шығыс 

ҿлкесіне жапондық   шпионаждың  енуінің алдын-алу мақсатында» деген 

желеумен Қазақстан мен Ҿзбекстанға корейлер кҥштеп кҿшірілді. Қаулы 

бойынша бҧл шараны тез арада бастап, 1938 жылдың 1-қаңтарына аяқтау 

жоспарланды  [1, 129-130 бб.].   Нҽтижесінде,   1937  жылы   Қазақстан 

территориясына 20 530 кҽріс отбасылары жер аударылды. Оларды облыстар 

бойынша тҿмендегідей етіп орналастыру кҿзделді: Алматы облысына – 4774 

отбасы, Ақтҿбе облысына – 1285, Гурьев облысына – 1322, Батыс-Қазақстан 

облысына – 500, Қарағанды облысына – 2255, Қызылорда облысына – 6467, 

Қостанай облысына – 720, Солтҥстік Қазақстан облысына – 1500, Оңтҥстік 

Қазақстан  облысына   – 1698 отбасы.  20 530  шаруашылықтың  3530-ын 

кҽсіпорындар  мен  мекемелерде  орналастыру  жоспарланған.  Іс-жҥзінде 

кҽсіпорындар мен мекемелерде 1938 жылдың 15-мамырына қарай 6165 

шаруашылық, яғни, 2635 шаруашылыққа артық орналастырылады [2, 10-11 

пп.]. Бҧл дегеніміз шамамен 30 мың кҽріс қалаларда орналастырылды деген сҿз. 

1938 жылы 17-ақпанда Ішкі істер халық комиссариатының Қоныстандыру 

бҿлімі бастығының атына берілген корей қоныстанушыларын орналастыру 

туралы мҽлімдемеде Қазақстанға барлығы 20 789 кҽріс отбасы немесе 98 454 

адам келгендігі айтылады. Оның ішінде Ақтҿбе облысына 1 744 отбасы немесе 

7 666 адам, Батыс Қазақстан облысына – 1 950 отбасы немесе 9 017 адам 

орналастырылған [3, 63-64 бб.]. Жер аударылған кҽрістерге қатысты деректерге 

жҥгінсек  батыс     аймақ  бойынша     Гурьев  облысына  ең     кҿп     адам 

орналастырылғандығын кҿреміз. Қазақстан Коммунистік партиясының Гурьев 

округтік комитеті бюросының 1937 жылғы желтоқсан айына тиісілі қаулысына 

сенсек, осында 1266 кҽріс отбасысы келген. Олар негізінен балық зауытына, 

Теңіз жҽне Гурьев ауданының колхоздарына орналастырылды. Оның ішінде 

654 адам Гурьев қаласының тҥрлі кҽсіпорындарында жҧмыспен қамтылған [4, 1 

п.]. 

Жер аударылған кҽрістердің кҿпшілігі оқыған, белгілі-бір мамандық иелері 

болатын жҽне олар қалаларда тҧруға сҧранды. Мысалы, мҧрағатта сақталған 

осындай бір топ жер аударылған кҽрістердің сол кезеңдегі Қазақ ҿлкелік 

комитетінің бірінші хатшысы Мирзоянға жазған арызында Ақтҿбе облысына 

қоныстандырылған кҽрістердің шамамен 55 %-ның тҥрлі біліктіліктегі 

қызметкерлер, атап айтқанда, инженер-геологтар, инженер-механиктер, 

есепшілер, радиотехниктер, сауда ісінің мамандары (товароведы), қаржыгерлер, 

медиктер жҽне тағы басқалар екендігі, шамамен 30 %-ның оқушылар мен 

студенттер екендігі, яғни, жер аударылғандардың осы негізгі бҿлігінің 

ешқашанда ауыл шаруашылығына қатысы болмағандығы, қалған 15 %-ды 

қҧрайтын қарттар, балалар жҽне қара жҧмысшылардың ҿзінің ешқашанда ауыл 

шаруашылығында жҧмыс істемегендігі, қазіргі таңда бҧл адамдардың колхозда 
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жҧмыссыз отырғандығы, оларды мамандықтары бойынша пайдаланудың 

мҥмкін болмай отырғандығы жазылған [2, 2 п.]. 

Облысқа кҿшірілген кҽріс шаруашылықтарын бҧрынғы жойылған 

Жармҧхамед совхозына орналастыру туралы шешім шығады. Сол совхоздың 

негізінде 6 колхоз ҧйымдастырылып, оған 205 шаруашылық орналастырылды. 

Оның ішінде «Бҿгетсай» колхозына – 39, «ІІІ-Интернационалға» - 41, «Қызыл 

Октябрьге» - 39, «Шіліктісайға» - 43, «Октябрьдің 20 жылдығына» - 32, 

«Тҧщыарыққа» - 11 отбасы бҿлінді. 
Осы колхоздардың колхозшыларының жеке пайдалануына 781 бас, 

қоғамдастырылған малға 1 636 бас мал беріледі. Оның ішінде қоғамдастыруға 

жҽне жеке пайдалануға «Бҿгетсай» колхозына – 634 бас, «ІІІ-Интернационалға» 

- 582 бас, «Тҧщыарыққа» - 179 бас, «Октябрьдің 20 жылдығы» атындағы 

колхозға – 393 бас, «Шіліктісайға» - 333 бас, «Қызыл Октябрьге» - 296 бас мал 

беріледі. 

Сонымен қатар, аталған кҽріс шаруашылықтарына шабындық жҽне егістік 

жерлер бҿлініп беріледі. Алты колхозға барлығы пішендік шабындық ретінде 

3983 гектар жер, егістік ретінде 60772 гектар жер бҿлінді. 

Сонымен Қызылорда облысынан бҧрынғы кҿшірілген шаруашылықтарды 

есептегенде барлығы 535 корей шаруашылығы болды, ондағы отбасы 

мҥшелерінің саны 2054 адамды қҧрады. 

Қоныстанушыларды тҧрғын ҥймен қамтамасыз ету мақсатында 250 тҧрғын 

ҥйден тҧратын 4 поселке қҧрылысын (Бҿгетсай, ІІІ-Интернационал, Қызыл 

Октябрь, Шіліктісай) жҥргізу кҿзделіп, онда барлығы 338 ғимарат (тҥрғын ҥй, 

мектеп, монша, наубайхана, т.б.) салу жоспарланған [5, 168, 170-174 пп.]. 

Дегенмен, бҧл жоспарлардың кҿпшілігі жоспар кҥйінде қалды, 

толыққанды орындалмады. Қҧрылыс жҧмыстары сапасыз жҥргізілді. Тҧрғын ҥй 

жҽне мектеп қҧрылысына қҧрылыс материалдары жетіспеді, оларды жеткізетін 

кҿлік болмады. Қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізетін жҧмысшылар жетіспеді. Олар 

жҧмысқа жауапкершілікпен қарамады. Осылайша, кҿшірілген кҽрістердің 

ҽлеуметтік-шаруашылықтық мҽселелері шешілмеді. 

Жалпы кҽрістерді Қазақстанға жер аударудың екі кезеңмен 

жҥргізілгендігін атап ҿткен жҿн. Бірінші кезең, 1937 жылдың кҥзінен 1938 

жылдың кҿктеміне дейін. Бҧл уақытта кҽрістерді Қиыр Шығыстан алып келді 

жҽне оларды бір жерге жинап, уақытша тҧрақтады. Олардың уақытша тҧрағы 

жертҿлелер, қоймалар, атқоралар, шошқа қоралар, бҧрынғы тҥрмелер, бос 

жатқан мешіттер жҽне басқа осы сынды ғимараттар болды. Кҽрістерге 

ешқандай азық-тҥлік берілмеді, олар жолға алып шыққандарын ғана талғажау 

етті. Кҽрістер ҥшін осы бірінші қыс ҿте ауыр болды, олар аштықта, аязда ҿмір 

сҥрді, жаппай ауруға шалдығып, балалар, ҽйелдер, қарттар арасында ҿлім-жітім 

жоғары болды. 

1938 жылы кҿктемде кҽрістерді жер аударудың екінші кезеңі басталды 

жҽне ол Қазақстанның ішінде жҥрді. Қоныстандырудың бҧл кезеңі кҽрістердің 

60 %-не жуығын қамтыды, ал тасымалдау қашықтығы жер жолмен 20 

шақырымнан темір жол арқылы 4000 шақырымға дейін созылды. Осы уақыттан 
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бастап олар тҧрақты ҿмір сҥретін мекендеріне бҿлінді. Олардың негізгі бҿлігі 

игерілмеген жерлерге, егіс шықпайтын, тиімділігі жоқ, яғни таратылған 

совхоздардың аумақтарына орналастырылды. Бҧл жҧмыстардың барлығы 

НКВД-ның қатаң бақылауымен жҥзеге асырылды [6, 117,119 бб.]. 

Бҧдан кейін кҽрістердің кҿшіп-қонуының ҥшінші кезеңінің де 

болғандығын атап ҿткен жҿн. 1938 жылдың қысында олардың 

орналастырылған жерлерден жаппай ҿзбетінше кҿшіп жатқандығы туралы 

ақпараттар келе бастады. Олар ешқандай жағдайы жоқ колхоздарда қол 

қусырып отыра алмады. Ондай колхоздарда егістікке қажет суды айтпағанда, 

дҧрыс ауыз су болмады. 1939 жылдың кҥзіне қарай жағдай одан ҽрі ушықты. 

Колхозшыларға азық-тҥлік жетіспеді, егіннің тҥсімі ҿте тҿмен болды. Азық- 

тҥлік пен киім-кешектің жоқтығынан балалар мектепке барудан қалды. 

Осындай мазмҧндағы хаттарды кҽрістер жергілікті атқарушы билік 

органдарына толассыз жазды. Дегенмен оларды тыңдайтын қҧлақ болмады. 

Сондықтан олар Қазақстан ішінде ҿз тағдырларын ҿздері орнықтыруды бастап, 

қолайлы жерлерге жаппай қоныс аударды. Кейбір кҽріс отбасылары 

Ҿзбекстанға қоныс аударды [6, 119 б.]. 

Осылайша, Қазақстанға кҥштеп кҿшіріліп ҽкелінген кҽрістер ешкімге 

керек болмады. Кейін олар жоғарыда айтылғандай жан сақтау ҥшін бас 

сауғалап, ҿз кҥндерін ҿздері кҿруге мҽжбҥр болды. Осы жағдайға қарамастан 

оларды қудалау одан ҽрі жалғасты. Архив деректері Ақтҿбе облысының ҿзінде 

бірнеше жҥздеген кҽріс ҧлтының ҿкілдерінің ОГПУ-дің соттық емес 

органдарының шешімдерімен ату жазасына кесілгендігін айғақтайды. 

Қалғандарының облыс аумағында аман қалып, аталған нҽубеттерді еңсеруге 

қазақ халқының да қамқорлығы ықпал еткен атап ҿткен жҿн. 
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Ақтҿбе облысына сонау сҧрапыл кеңес заманында этникалық белгісіне 

қарай тҥрлі жалған айыптар тағылып, қуғын-сҥргінге ҧшыратылып, жер 

аударылған ҧлттардың бірі – неміс халқы. Кеңес-герман соғысы басталысымен 

бҧрынғы КСРО аймақтарында ҿмір сҥріп жатқан мыңдаған немістер герман 

фашизміне қарсы қарулы сапқа тҧрды. Соған қарамастан Сталин бастаған сол 

кездегі кеңес басшылығы кеңестік немістердің Германия фашистерімен 

«шпиондық байланысын» ойлап тапты. 

Осындай желеумен 1941 жылы шілде айында Еділ бойы немістерінің 

АКСР-на Молотов пен Берия барады. Сол оқиғадан кейін осы республиканың 

барлық немістерін жер аудару шешімдері қабылданды. «Еділ бойы 

аудандарында тҧратын немістерді жер адару туралы» тиісті органның 21-160 

нҿмірлі жарлығы 1941 жылы 28-тамызда шықты. Л.Берияның жазбаша нҧсқауы 

бойынша қоныс аударылған немістердің кҿпшілігін Қазақстанға орналастыру 

кҿзделді. 1941 жылдың 25-қазанына қарай Қазақстанда 467 мың Еділ бойы 

немістерін қабылдау жоспарланды. 

Батыс аймақтағы облыстардың ішінде Ақтҿбе облысына 15 мың адам 

орналастыру кҿзделсе, жойылған Еділ бойы Немістерінің Республикасына 

жақын жатқан майдан шебіндегі Гурьев жҽне Батыс Қазақстан облыстарына 

қоныс аударылған немістер жіберілмеді. Жоғарыда айтылған 467 мың 

немістердің республикаға іс жҥзінде 420 мыңы ғана келді [1, 194-196 бб.]. 

Немістерді жер аудару 1942 жылы да жалғасқандығы белгілі. Жергілікті архив 

деректеріне сҥйенсек, Ақтҿбе облысына 1941 жылдың ҿзінде 1750 неміс 

отбасылары қоныстандырылған [2, 45-46 пп.]. Ҽрбір отбасыда орта есеппен 

алғанда 4 адамнан болды десек, барлығы 7000 адам шығады. 

Келесі бір дерек бойынша 1941 жылы 31-қазанда Ақтҿбе облысына жалпы 

саны 5554 адамды қҧраған екі эшелон келеді [3, 69 б.]. 

Жер аударылған немістердің жағдайы ҿте ауыр болды. Жаңа жерлерге 

орналастырылғаннан кейін еңбекке жарамды ер адамдар еңбек армиясына 

алынды. Ал арнайы қоныстандырылғандардың қалған бҿлігі, яғни ҽйелдер, 

қарттар мен балалар колхоздағы кҥнделікті қажетті еңбек нормасын шығара 

алмады. Ол ҥшін де олар теперіш кҿрді. Жалпы қоныстанушы немістерге азық- 

тҥлік жетіспеді, ҥкімет тарапынан берілетін азық-тҥлік ссудалары олардың 

қажеттіліктерін толық ҿтей алмады. 

Жергілікті ҿлкетану деректері бойынша 1941 жылы 7-қарашада сол кездегі 

Степной ауданына қарасты Кімпірсай станциясына 2700 аш-жалаңаш неміс 

ҧлтының ҿкілдері ҽкеліп тҥсірілген. Бҧлар Батыс Украина жҽне Еділ бойынан 

жер аударылған бейбіт тҧрғындар болатын, олардың арасында қарттар, ер 

адамдар, ҽйелдер, бала-шаға болатын. Олар неміс болғаны ҥшін, сенімсіз ҧлт 

ретінде жер аударылды. Кейін бҧл ауданға шешендер, кҽрістер, белорустар да 

қоныстандырылды. Оған қазіргі Қарғалы ауданының орталығы Бадамшаның 

сол кезеңде Берлин, Шешен поселогі, Орталық жҽне Зона сияқты шартты 

аудандарға бҿлінуі куҽ. Бҧл атаулардың қайдан шыққандығын ҥлкен адамдар 

ғана білетін. 
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Қазіргі Бадамша елді мекенінің қҧрылу тарихы осы депортация 

тақырыбымен жҽне НКВД ГУЛАГ жҥйесіне кірген Кемпірсай лагерінің 

қҧрылуымен байланысты. Осы Запоржья жҽне Гданьскіден шыққан немістер 

осы елді мекеннің негізін қалаушылар жҽне никель, хром, темір кендерінің 

алғашқы ҿндірушілері болды. Кейін оларды еңбекпен тҥзеу лагеріне 

ауыстырды. 

Қоныстанушылардың жағдайы ҿте ауыр болды. Оларға жергілікті қазақ 

отбасылары ҿздері аш-қҧрсақ отырса да кҿмектескен. 1941 жылдың кҥзі мен 

қысы ҿте ауыр болған. Қоныстанушы-немістер аштықтан, аурудан кҿптеп 

шығынға ҧшырады. Сол алғашқы қыста қоныстанушылардың шығыны 

шамамен 1000 адамға жеткен. Оларды жерлеген жер кейін елді мекеннің 

азаматтық бейітіне айналды. Осылайша қонысқа жақын жерде, ҿздері аш- 

жалаңаш жҥріп тҧрғызған карьерлердің жанында жаппай жерлеу орыны пайда 

болды. Бадамшада ондай жерлеу орындары екеу. Оның біреуі поселоктан бір 

шақырым жердегі подхоздың қасында, ал екіншісі қазіргі аудан орталығы 

бейітінің аумағында [4]. 

1990 жылдары осы жер аударылған немістердің ҧрпақтары 700 адам 

жерленген деп айтылатын бауырластар бейітіне мрамордан қара айқыш қойған. 

Алайда ол аумақ ҽлі де қоршалмаған. Біз айтқан екінші жерлеу орнына 2018 

жылы 12-тамызда облыстық немістер қоғамының бастамасымен, ҚХА 

облыстық филиалының, Қарғалы ауданы ҽкімдігінің, Бадамша селолық 

округінің мҧрындық болуымен жҽне Германия ішкі істер федералды 

министрлігінің қаржылай қолдауымен ҥлкен ескерткіш тақта қойылып, 

немістер жаппай жерленді деген жер қоршалған. 

Ақтҿбе облыстық мемлекеттік мемлекеттік архив қорларында осы 1941- 

1942 жылдарға тиісілі неміс ҧлтының арнайы қоныстанушыларының тізімі 

келтірілген қҧжаттар кездеседі. Ол қҧжаттарда Ключевой жҽне Қобда 

аудандары бойынша Грузиядан, Ҽзірбайжаннан жҽне Украинадан арнайы 

қоныстандырылған немістердің тізімдері берілген. 

Мысалы, Ақтҿбе облысының Ключевой ауданына ҽкімшілік жер 

аударылған немістердің тізімі: 

1. Киллер Виктор Петрович; 

2. Кун Игнат Иванович; 

3. Либих Виктор Иванович; 

4. Эй Владимир Адольфович; 

5. Штольцерман Райнгольд Теодорович; 

6. Кайнберг Яков Парфентьевич. 
Арнайы қоныстанушы немістердің партияға мҥше жҽне кандидаттарының 

тізімі: 

1. Гофман Альберт Феодорович; 

2. Тропыман Евгений Иванович; 

3. Лодде Николай Давыдович; 

4. Фидлер Андрей Адольфович; 
5. Циммерлинг Кондрат Иванович; 
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6. Нейман Николай Францевич. 

Қобда ауданына қоныстандыру бойынша келген коммунист немістердің 

тізімі (01.07.1942 ж.): 

1. Миллер Густав Генрхович; 

2. Моор Теодор Хрестьянович; 

3. Гигуль Теодор Альбертович [5]. 

Аталмыш қҧжаттарда жер аударылған осы адамдар туралы толық 

мҽліметтер кҿрініс тапқан, яғни олардың туған жылы, айы, кҥні, шыққан жері, 

жер аударылған уақыты, қазіргі тҧрып жеріндегі айналысатын кҽсібі, т.б. 

ақпараттар берілген. 

Кҿріп отырғанымыздай, этникалық белгісіне қарай немістерді бҥкіл одақ 

бойынша жиып-теріп жер аударуға ҧшыратқан. Арнайы қоныстандырылған 

немістер Қазақстанға келгеннен кейін тағы да қудалауға ҧшырады. Жалпы 

соғыс жылдары Ақтҿбе ҿңіріне соғыста тҧтқынға тҥскен немістер де кҿптеп 

ҽкелінді. Олар тегін жҧмысшы кҥші ретінде тҥрлі қҧрылыс жҧмыстарына, кҿмір 

шахталарына, т.б. жҧмыстарға жегілді. Олардың кҿпшілігі ауыр жҧмыстардан, 

аштықтан, ауру-сырқаудан қаза болды. 
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КЕНЕСАРЫ ҚАСЫМҦЛЫ БАСТАҒАН ҤШ ЖҤЗДІ ҚАМТЫҒАН 

ҦЛТ-АЗАТТЫҚ КӚТЕРІЛІС МӘСЕЛЕСІ 

 

Баизова Г.Б. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 1 курс студенті 

 

Патша ҿкіметінің отарлау саясатын қазақ халқы қҧптамады жҽне барынша 

наразылығын танытты. Ол қарсылықтар бас кҿтерулер мен кҿтерілістер 

сипатында кҿрініс берді. Қазақтың ҧлт-азаттық қозғалысы тарихындағы 

ҽлдеқайда ҧлы кҿтерілістердің бірі есебінде ХІХ ғасырдың 20-30 

жылдарындағы Кенесары Қасымҧлы бастаған кҿтерілісті атауға болады. Бҧл 

кҿтерілістің тарихи мҽні мен зерттелуі ҽлі де болса толық емес. 

Қазақ жерінде болған басқа ірі кҿтерілістерінен Кенесары кҿтерілісінің 

ҿзгешелігі, оған ҥш жҥздің бҧқара халқы толық қатысуында. Кҿтеріліс он 

жылға созылды, осылайша 1837-1847 жылдар аралғындағы кезең ҽлі де 

зерттеулерді кҥтеді. Халықтың қалың бҧқарасы кҥреске тартылып, Кенесары 

кҿтерілісі алғашқы бҥкіл халық кҿтерілген қозғалысқа айналды. Кенесары 

кҿтерілісінің маңызды мақсаты – патшалық Ресейдің қҧрамына қосыла 

қоймаған аймақтардың дербестігін сақтау, жерлерін бекіністер мен жаңа 

округтік басқару арқылы жан-жақты отарлауды доғару еді. Сондай-ақ 

Кенесарының тағы бір діттеген мақсаты – қоқандықтардың езгісіндегі Оңтҥстік 

аймақтардағы қазақтарға еркіндік беріп, оларды Қазақ хандығына қосу 

болатын. Он жылға созылған кҿтерілістің маңызды қозғаушы кҥші бҧқара 

халық кҥшейе бастаған отарланудан, феодалдық топтардың қысымынан 

қҧтылуға тырысты. Кетеріліске ақсҥйек ҿкілдері де қатысып,ҥлес қосты. Олар 

кҿтерілісті, ҽлдебір жағынан, ҿз мҥдделеріне пайдаланып, баяғы 

артықшылықтарын қайтарып алуды, екінші жағынан кҿшпелі бҿлек феодалдық 

мемлекет қҧруды кҿздеді. 

Патша ҿкіметінің қазақтарға кҿрсеткен қоқан-лоқысы ешкімді де қорқыта 

алмады, керісінше кҿтерілісшілерді Кенесарының маңына топтастыра тҥскен. 

Кенесары жасақтарында қазақтармен бірге қарақалпақ, тҥрік, қырғыз, ҿзбек, 

ҿкілдері де аздау болған жоқ. Бірақ, Кенесары бҥкіл ҽдіс-амалдарын қолданып 

тырысып бақса дағы, кей феодалдық топтарды, ҥш жҥздің ру-тайпалық 

бҿлімдерін жинақтай алмады. Оның себебі – кҿтерілістің бас кезінде қазақ 

шонжарлары бір-біріне жау болып, қос жаққа бҿлінген еді. Бірақ осыған 

қарамастан, Кенесары Қасымҧлы ҿзінің қол астына ҥш жҥзді қҧрайтын 

рулардың біршамасын біріктіре алды. 

Омбы облыстық басқармасына қарасты сот-жазалау мекемелері 

жинастырған мҽліметтер бойынша тек Қҧсмҧрын, Кҿкшетау, Ақмола, 

Қарқаралы жҽне Баянауыл округтерінде ғана кҿтерілісшілерді 80-нен астам 

сҧлтандар мен билер қолдаған. 1838 жылдың кҿктемінен бастап Кенесары 

жасақтары патша ҿкіметінің ҽскеріне қарсы алдын ала дайындалған жоспар 

арқылы кҥрес бастады. Олармен кҥресте Ақмола қаласының тас талқанын 

шығарып, Ақмола округіндегі патша ҿкілдерімен сыбайласып жҥрген 
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Қоңырқҧлжа тҿренің ауылын қиратты. 1840 жылы кҥзде кҿтерілісшілер Ырғыз 

бен Торғайдың қасында патша ҽскерлеріне, орыс ҽкімшілігін жақтаушы 

тҧрғылықты ақсҥйек сҧлтандарға қарсы кҥресті арттырды. Осы кезден бастап 

Кенесарының қазақтар арасында атағы жер жарып, абыройы барлық қазақ 

даласына жайылып жҥрді. 

1841 жылы қыркҥйек айында Кенесары ҥш жҥздің адамдарының басын 

қосып, ҽкесі Қасым ханның дҥниеден ҿткеніне бір жыл болуына байланысты ас 

береді. Осы астан кейін   ҥш   жҥзден   жиналған   халық   ата   дҽстҥр 

салтымен Кенесарыны ақ киізге салып, барлық қазақ халқының ханы етіп 

сайлады. Бҧл белгілі жҽйт болатын. Кҥллі ҧлт-азаттық қозғалыс халықтың 

қалың бҧқарасының қолдауына сҥйенсе, кім болмасын тҽуелсіз мемлекетін 

қҧру ҥшін бар кҥшін салатыны айдан анық. 1841-1842 жылдары Кенесары 

ҽскерлері Қоқандықтарға қарсы кҥрес жҥргізді. Созақты, Сауранды жаулап, 

Қоқан хандығының бар мҥмкіндігін тыйып тастады. Бҧл істерінің нҽтижесінде 

Кенесарының қазақтың қалың бҧқарасының алдында абыройы асқақтады. 

Жеңіліс тапқан қоқан ханы Кенесарыға мҽңгілік одақ қҧруды ҧсынып келіссҿз 

жҥргізуге мҽжбҥр болды. Бірақ, ол бҧл келіссҿзден бас тартып, қазақ халқына 

тиісті жерді қайтарып беруін талап етті. 

1844-1845 жылдарда қазақ даласындағы Кенесары бастаған ҧлт-азаттық 

кҿтеріліс ҿрлеудің ең биік шегіне жеткен кезі болатын. Осы кезде оларға Сыр 

бойы мен оңтҥстік қазақтары қосылды. Кенесары ҿз жасақтарының санын 20 

мың адамға толықтырды. Жасақтардың жауынгерлік қабілетін шыңдауға, 

дҧрыстап каруландыруға да кҿңіл бҿлінді. Зеңбірек, мылтық, оқ-дҽрі жасау, 

оларды сатып алу, азық-тҥлік ҽзірлеу қолға алынды. Патша ҿкілдерінің 

ҽскерлеріне тыңшыны аттандыру, оларды басып-жаншу жҧмыстары 

ҧйымдастырылды. Кенесары кең даланың бір жерінен екінші жеріне тез орын 

ауыстырып, соңына тҥскен қуғыншыларға ҧстатпай кететініне бҧған дейінгі 

жылдардағы кҥресте кҿзі жеткен патша ҥкіметі, кҿтерілісшілерге қарсы 

жекелеген отряд жіберуден нҽтиже шықпайтынын тҥсінді. 

Е.Бекмаханов зерттеулерінде патша ҿкіметі осыдан кейін 1844 жылдың 

кҿктемінде 3 отряд жіберуге шешім қабылдады десе, ал Жҧмақаева 

зерттеулерінде бҧл 3 отряд 1844 жылдың жазында болған деп жазылған. Бҧл 

отрядтарға Кенесары мен оның жасақтарын қоршауға алып, шегінер жолын 

жауып тастауға міндет берілді. Бҧл міндетті ойдағыдай жҥзеге асыру ҥшін, 

Сібірден Кенесарымен қақтығыс болып жатқан жерлерге барған генерал 

Жемчужниковтың ҽскерімен кҥшейтіліп жасақталды. Кенесары бҧл кҥштердің 

басын қоспау ҥшін, ҿзінің жасақтарын қоршап алуына жол бермей, оларды 

жеке-жеке қҧрту тактикасын қолдануды жҿн санады. Сібір ҽскерінің алдынан 

шыққан оның азғана тобы Ақмолаға қарай қашып соғыс бастап, Кенесары 

ҽскерлері Ҧлытауға бет бҧрыпты деп сҿз жайып, жау жасағын сол жаққа 

бҧрды. 1844 жылы шілденің жиырмасынан жиырма біріне ауысатын тҥні 

Тобылдың бас жағындағы Ҿлкеаяқ ҿзенінің маңында Жантҿрин отрядын 

жаулап алып сол жердегі 44 сҧлтанды кҿзін жойған Кенесары мен оның 

жасақтары 1844 жылы 14 тамызда Атбасар бекінісін тікелей шабуылдап жаулап 
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алды. Бҧл жағдай патша ҽкімшілігінің кҥтпеген жағдайы болды. Кенесарының 

1844 жылғы шайқастардағы жеңісі ҽдеттегідей оның абыройын кҥллі жерге 

таратты. Бҧхара ҽмірі мен Хиуа хандығы онымен жақын байланыста болуға 

ҧмтылып, оған сыйлықтарын жіберді. Кенесары патша ҿкіметінен келісім 

сҧрап, даулы мҽселелерді келіссҿзбен шешуді ҧсынды. 1845 жылы қазан- 

қараша айларында Кенесары ҽскерлері Қоқан хандығына шабуылға аттанды. 

Қорған, Жаңа Жҥлек, Созақ бекіністерін жаулап, Ақмешітті қоршап алды. 

Алайда шабуылды жалғастыруға жҧқпалы індеттің артуы кедергі келтірді. Ол 

артқа қайтып, Жетісу аймағында ҿзінің болашағына қатысты жоспарларын 

ойластырды. Осы кезде патша ҿкіметі Кенесарының теңірегіне қақпан қҧрып 

ҥлгерген болатын. Ол қырғыз манаптарының жҽне патшаға адал қызмет етіп 

жҥрген қазақтың бай ақсҥйектерінің басын біріктіріп, Кенесарыға еңсесін 

кҿтертпейтіндей ең соңғы тойтарысын беруге ҽзірлене бастады. 

1846 жылы мыңға жуық ҽскерімен Кенесары қырғыздарға бет бҧрды. 

Кенесары хан солтҥстік қырғыз манаптарына ҿзіне бас иіп бағынышты болуын 

талап етті . Қырғыз манаптары Орман, Жамтай жҽне Жанғараш тайпалардың 

ҿкілдерінің қҧрылтайын шақырды. Сарыбағаш, Бҧғы, Саяқ, Солто, Шерік жҽне 

басқа да тайпалар ҿкілдері Кенесары ханның талаптарын орындауға қарсылық 

танытты. 1847 жылы сҽуір айында Кенесары ҿз ҽскерлерімен қырғыздарға 

басып кірді. Қырғыздармен қақтығысу Ыстық келінің таулы шатқалының 

қойнауында жҽне Шу ҿзенінің басында ҿтті. Кенесары Тоқмақтың маңайында 

Кеклік сеңгірі деген жерінде ҥш жақтан қоршалған аяусыз қатаң тҧтқынға тҥсті. 

Оны тҧтқындаған қырғыз манаптарының ҽскерлері, генерал Вишневскийдің ақ 

қалпақ киіп, пулеметтен оқ жаудырып, зеңбіректен от шашып келе жатқан 

офицерлері мен солдаттары, Қоқан хандығының мыңнап астам ҽскерлері 

болатын. Қенесары қалың қолы ҿзінен кҥші он есе артық жауларымен ҥш кҥн 

бойы соғысты. Жасақтағы сарбаздар арыстанша алысып, соңғы демі қалғанша 

жан аямай кҥресті. Талай сарбаздар дҽл осы шайқаста қаза тапты. Ҥлкен 

батырлық пен жау жасағын талқандаған Наурызбай тобы болды. Бірақ азғантай 

ҽскерімен Кенесарының жау тҧзағына тҥскенін естіп ағасын қимай, жау 

ҽскеріне ҿзі беріліп шайқаста қаза тапты. Ал Кенесары болса манаптар қолына 

тҥсті. Ҿзін ҿлтірер алдында Кенесары хан қырғыз манаптарына тағы да ҿзінің 

ойын жеткізді, яғни бір мҥддеге жҧмылуға шақырып, ҿзара жауласпай, ортақ 

дҧшпан Қоқанға қарсы жҧмыла шайқасу ҥшін қазақтар мен қырғыздардың 

кҥшін біріктіруге ҧсынысын тастады. Бірақ қырғыз манаптары осы кезде де 

оның ҧсынысынан бас тартты. Патша ҿкілдері мен қырғыз манаптары екі 

батырдың да басын алды. Кенесары Қасымҧлының ҿлімі қазақтар ҥшін ауыр 

соққы болды. 

Кенесары Қасымҧлы бастаған ҧлт-азаттық кҿтеріліс ҥш жҥзді тҥгел 

қамтыған, патша ҿкіметінің отарлауына қарсы ҧзақ уақыт кҿтерілген кҥрек 

болатын. Қазақ тарихында елеулі орын алған соғыстардың бірі ҥш жҥзді ғана 

біріктіріп қоймай, кейбір шет елдердің де басын қосты. Жат елге отар болмай, 

тҽуелсіздігімізді сақтап қалып, ҿзіміздің қазақ атты мемлекетімізді қҧруға сарп 

еткен он жыл патша ҿкіметінің отарлау саясатын ширықтыра жҥргізетін сҽтін 
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сҽл болсын кешіктірді. Кҿтерілістің отарлау саясаты қазақ даласына енгізудегі 

ең соңғы тосқауыл, ақырғы қамал іспеттес. Одан кейінгі он жылдың ішінде 

болған 1853-1858 жылдардағы Есет Кҿтібарҧлының да, 1856-1857-жылдардағы 

Жанқожа батырдың да патша ҿкіметіне, қоқандықтарға қарсы азаттық кҥресі 

Кенесары бастаған қозғалыстай ауқымды бола алған жоқ. Себебі, Кенесары 

бастаған кҿтеріліс ерекшелігі бҥкіл халықтылық еді. Осы тарихи кезеңдегі 

қозғалыста жеңіске жету мҥмкін болмады. Оның себебі біріншіден, Ресей 

империясының асқан қуаты болса, екіншіден кҿтеріліске қатысқан ҥстем тап 

ҿкілдерінің арасындағы ҿзара кикілжіңдер олардың ауызбіршілікте болуына 

кедергі жасауы. Ҿзін қолдамағандарды қатаң жазалауы да кҿтерілісті ҽлсіретті. 

Бҧл ҧлт-азаттық қозғалыс Орталық Азия мен Қазақстан халықтарының 

тарихында ерекше ҿшпес із қалдырған тҽуелсіздік жолындағы кҥрес болды. 

Кенесары Қасымҧлы бастаған бҧл кҿтеріліс туралы тарихта деректер де кҿп 

болмағанмен аз да емес. Бҧл қозғалыс ҿзінің мемлекеттік тҽуелсіздігін қорғап 

қалудың ең соңғы ҥміті ҥзілген соң қазақ қоғамы ішіндегі шиеленіскен саяси 

кҥрес жағдайында жасалған болатын. 
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АҚТӚБЕ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ ИНСТИТУТЫНЫҢ 

ҚҦРЫЛУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ 

 

Ғанибаева Ж.А. – т.ғ.к., аға оқытушы, 

Сейтханова А., Кикенбаева А., Жалғасбекҧлы Н. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 

4 курс студенттері 
 

Бҥгінде еліміздің Батыс ҿңірі ҥшін білікті дҽрігер мамандар даярлайтын 

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина 

академиясының тарихы 1957 жылдан басталады. Алғашқыда Батыс жҽне 

Солтҥстік-Батыс Қазақстанды білікті дҽрігер кадрлармен қамтамасыз етуге 

арналған «Емдеу ісі» мамандығымен Ақтҿбе мемлекеттік медициналық 

институты КСРО Жоғары білім беру министрлігінің бҧйрығымен (№833 
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бҧйрық, 1957 ж. 10 тамыз № 2156 ҿкімімен,) 1957 жылы 1 қыркҥйекте ашылды. 

Институтта сабақ 1957 жылғы 2 қазанда басталатын болды жҽне Қазақ КСР 

Денсаулық сақтау министрлігінің Жоғары оқу орындары басқармасы Институт 

жарғысын бекітуге 1957 жылғы 1 қазанда ҧсынуы тиісті болды. 

Ақтҿбе қалалық Халық депутаттары кеңесінің шешімімен медициналық 

институтқа Ҽйтеке би (бҧрынғы Ленин) кҿшесіндегі 52-ҥйде орналасқан 

Н.Байғанин атындағы Ақтҿбе педагогикалық институтының жаңа ғимараты 

берілді. 

Институттың бірінші директоры (ректоры) болып медицина 

ғылымдарының кандидаты, доцент Алмағамбет Бекішҧлы Даиров 

тағайындалды, кейін ол медицина ғылымдарының докторы, академик болды. 

Медициналық институттың ашылуы тек Ақтҿбенің ғана емес, Батыс 

аймағы ҥшін ғана емес, Қазақстанның маңызды оқиғасына айналды. Ол 

еліміздегі медицина ғылымы дамуының бастауын белгіледі, облыс 

орталығында айрықша интеллектуальді-мҽдени ахуалды қалыптастырды. 

Медициналық институтты ҧйымдастыруға, қалыптастыруға Кеңес 

Одағының кҿптеген медициналық ЖОО-дары белсенді қатысты – оқу 

жылының басында И.М. Сеченов атындағы МОЛГМИ, Санкт-Петербург 

(бҧрынғы Ленинград) жҽне Пермь медициналық институттарының 

кітапханаларынан, сондай-ақ Санкт-Петербург Мемлекеттік Орталық 

дҽрігерлердің білімін жетілдіру институтының кітапханасынан оқулықтар 

алынды. 

Алғашқы профессор- оқытушылар қҧрамы КСРО-ның жетекші Мҽскеу, 

Санкт-Петербург, Одесса, Казан, Алматы, Киев, Новосибирь жҽне т.б. 

қалалардағы медицина институттарынан келді. Он алты ғалымның медицина 

ғылымдарының кандидаты дҽрежесі болды, олар: А.П.Сорокин, С.Н.Гордина, 

К.В.Мельникова, В.В.Морозова, Г.Я.Красношлыкова, А.М.Мамырбаев, 

Х.Е.Маманова, И.А.Будчанов, В.А.Яглинский, А.В.Мысляева, Ж.М.Сиджанов, 

В.А.Пищик жҽне т.б. 

Қысқа мерзімде оқу ҥдерісі ҧйымдастырылып, студенттердің алғашқы легі 

қабылданып, Ақтҿбе жерінде жаңа жоғары оқу орнының негізі қаланды. 1957 

жылғы қазанның ортасында медициналық институтта жеті кафедра ашылды. 

«Театр ілгіштен басталады» дегендей, АқММИ холдан басталды. Сол кездің 

куҽгерлерінің естеліктерінде «Бірінші оқу кҥні таңертеңгі сағат 8-00-де холда 

кіре берісте студенттерді қарсы алған жҽне тазартылмаған аяқ киіміне, олпы- 

солпы киіміне ескерту жасаған жҽне кіре берісте бас киімін шешуін талап еткен 

деканды кҿруге болатын еді».- деп еске алады. Студенттердің кез- келген 

қателігі ескерілетінін, олар тҥсінгенше, осылай бірнеше кҥн жалғасты. Барлық 

оқытушылар алғашқы студенттерге этика ережелерін ҥйретті. 

Оқу жылының басталуынан кейін алғашқы айларында оқу ҥрдісін 

ҧйымдастырумен қатар, бір уақытта ғылыми жҧмыстың іске асырылуы 

басталады. Осыларға куҽ ретінде, АқММИ №1 бҧйрықтар кітабындағы 

кандидаттық минимумдарды тапсыруға, республикалық жҽне кеңестік 

деңгейдегі ғылыми конференцияларға қатысуға, сонымен қатар кандидаттық 
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жҽне докторлық диссертацияларды қорғауға қатысты қҧжаттарды рҽсімдеуге 

(Мҽскеу, Ленинград, Киев, Свердловск, Харьков, Ташкент жҽне тағы да басқа 

қалаларға іс-сапарлар) қатысты ҿтініштері туралы жазбаларынан кҿруге 

болады. [1, 6 -п]. 

Ақтҿбе мемлекеттік медициналық институтының профессор-оқытушылар 

қҧрамы арасындағы 1959 жылы бірінші ғылыми конференция ҿтті. Онда 

институт оқытушыларының 22 жҧмысы мен басқа да жоғарғы оқу орындары 8 

оқытушысының ғылыми баяндамалары тыңдалды. (конференцияның тезистері 

сақталды). 

Сонымен бірге 1960  жылы 1-ші ғылыми студенттік  конференция 

ҧйымдастырылып,  оған 25 баяндамашы қатысты, олардың ішінде 

Т.А.Султанов,  С.Г.Ахметкалиев,  Н.И.Изимбергенов,  О.Н.Туребаев, 

И.У.Салмагамбетов, В.М.Бондаренко, Б.Д.Минаевтың баяндамалары тыңдалды. 

Институттың алғашқы оқытушыларынан кешегі кҥнге дейін академияда 

оперативті хирургиямен топографиялық анатомия кафедрасының профессоры, 

медицина ғылымдарының докторы Валентина Васильевна Морозова жҽне 

қалыпты анатомия кафедрасының аға оқытушысы, қҧрметті профессор Алина 

Музагитовна Гизатуллина жҧмыс істеді. 
Институтты қалыптастыруға барлық оқытушылар, техникалық 

қызметкерлер жҽне ЖОО студенттері белсенді қатысты. Ақтҿбе облысының 

ауылдарында студенттер жазғы еңбек семестрлерін дҽстҥрлі тҥрде ҿткізетін 

болды: олар шаруашылық объектілерін салуға кҿмектесті, ауыл адамдарына 

алғашқы лекцияларын оқыды, медициналық кҿмек кҿрсетті, кҿркем ҿнерпаздар 

сахналық қойылымдарын қойды. 

Сонымен біргі бірінші мамыр мерекесінде демонстрациялар, сенбіліктер, 

ауыл шаруашылығы жҧмыстарына жҽне басқа да іс-шараларға бару студенттер 

мен оқытушыларды бір ҧжымға біріктіретін мерекелік оқиғаларға айналды. 

Сол кҥндердің кҿрінісін бірінші тҥлек, қазір м.ғ.д., профессор, КазМИ ішкі 

аурулар кафедрасының меңгерушісі А.К.Жаңғабыловтың естеліктері жеткізеді: 

«Шағын ала-қҧла тобыр. Қарапайым киінген, ақсҥйекке ҧқсамайды. Жаңа 

медициналық институт бізге студенттік ҿмірге, болашақ мамандыққа, 

практикаға, ғылымға жол ашты. Ал біздер педагогикалық институттың 

ғимаратын қайта салумен бастадық. Сабақтан кейін шегеледік, суырдық, 

бҧздық, қайта қалпына келтірдік... Бҿлмелерді медициналық институттың 

жағдайларына бейімдедік. Анатомия бҿлмесінде қондық. Біздің ҿзіміздің 

«Везалиіміз» болды, ол – студент С.Рысмаханов. Ол латын тіліндегі оқулықты 

тҥгел болмаса да, жартысын дҽл білді!...» [1, 2 -п]. 

1957-1958 оқу жылының басында АқММИ қҧрылымы ҿте қарапайым 

болды жҽне келесі бҿлімшелерді қамтиды: 

Ректор А.Б.Даиров 1957 жылдан 1963 жылға дейін ректорлықпен қатар, ҿз 

айналасына тамаша мамандарды біріктіріп, жалпы хирургия кафедрасын 

басқарды. Оның ҧйымдастырушылық кезеңінде АқММИ-де 33 кафедра 

қҧрылды, соның ішінде 17-сі клиникалық бағытта ҿз қызметін бастады[2, 2 -п]. 
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Бірінші «Емдеу ісі» факультетінің деканы болып медицина ғылымдарының 

кандидаты, доцент Алексей Павлович Сорокин тағайындалды. Ол 

фундаментальді кафедралардың бірі қалыпты анатомия кафедрасын жҽне 

Қазақстандағы медициналық ЖОО-ның арасында ең ҥздік анатомиялық 

мҧражайды ҧйымдастырды. Кейіннен докторлық диссертациясын қорғап, 

профессор атағын алды. 

1960 жылдары АқММИ мынадай жаңа оқытушылармен толықтырылды: 

медицина ғылымдарының докторы, профессор М.Ш.Шабанов, медицина 

ғылымдарының кандидаттары В.М.Сенников, Г.В.Овсянников, А.И.Корват, 

В.И.Щеняцкий, Р.М.Козачинский, И.А.Будчанов, Л.Н.Фарафонова, 

А.Т.Стародубов жҽне т.б. [3, 23 -п]. 

1963 жылы емдеу мамандығы бойынша 157 дҽрігер алғашқы тҥлектер 

болды, оны ректор, ЛОР аурулары кафедрасының меңгерушісі Н.Д.Растопчин 

(1963-1966жж.) жҥзеге асырды. Оның кезінде урология кафедрасы 

ҧйымдастырылды, қаланың жаңа шағын ауданында морфологиялық корпустың 

қҧрылысы басталады. 

1963 жылы Ақтҿбе мемлекеттік медициналық институтының алғашқы жеті 

тҥлегі ҥздік диплом алды, олар: Е.С.Мамбеталин - медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, Қазақстан Республикасының урологтар ассоциациясының 

президенті, академик Б.У.Джарбусынов атындағы Ғылыми урология орталығы 

директорының орынбасары; В.М.Бондаренко - медицина ғылымдарының 

докторы, Ресей жҽне Нью-Йорк ғылым академияларының академигі, Гамалей 

атындағы Мҽскеу институтының профессоры; М.Ш.Ахметов - медицина 

ғылымдарының докторы, Ресей МҒА онкологиялық орталығының профессоры; 

А.Х.Хамзин - медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

Республикасының онкология ҒЗИ зертханасының меңгерушісі жҽне т.б. 

Факультеттік терапия кафедрасының меңгерушісі В.Н. Андреев ректор 

болып тҧрған жылдары (1966/1968жж.) морфологиялық корпустың қҧрылысы 

аяқталып, балалар аурулары мен фтизиатрия кафедралары ҧйымдастырылды. 

Сол кездегі оқытушылар қҧрамында мынадай тамаша ғалымдар жҽне ҽртҥрлі 

ғылыми мектептердің педагог-клиникалық дҽрігерлері болды: Х.Е.Маманова, 

М.А.Дудченко, Р.М.Заславская, М.А.Бульина жҽне т.б. 

Ректор, фармакология кафедрасының меңгерушісі Т.Ш.Шармановтың 

(1968-1971жж.) басшылығы айрықша белсенділікпен жҽне ЖОО қызметінің 

бағытында ҽртҥрлілікпен ерекшеленеді: педиатрия факультеті жҽне дайындық 

бҿлімшесі ашылды, 8 кафедраның қызметкерлерін біріктіретін, қоректендіру 

мҽселелері жҿніндегі ғылыми зертхана ҧйымдастырылды, 3 жаңа кафедра 

ашылды, ІІ МОЛГМИ аспирантурасында ЖОО тҥлектерін оқыту 

ҧйымдастырылды, кҿптиражды «Медик» газеті шығарыла бастады[4, 12 -п].. 

1971 жылдан 1995 жылдары ширек ғасырға жуық институтқа 

рентгенология жҽне медициналық радиология кафедрасының меңгерушісі А.С. 

Смағҧлов басшылық етті. ЖОО тарихында бҧл сирек қҧбылыс... Оның кезінде 

институттың материалдық-техникалық жҽне ғылыми базасын нығайту 

жҧмыстары жҥргізілді –Бас корпустың қҧрылысы, 2 оқу-зертханалық корпусы, 
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3 жатақхана салынды, басталды; 7 кафедра, орталық ҽдістемелік комиссия 

(кейін орталық ҽдістемелік кеңес деп қайта аталды) жҽне орталық ҽдістемелік 

кабинет (1973ж.) ҧйымдастырылды, дҽрігерлердің білімін жетілдіру факультеті 

(1979ж.) ашылды, оның базасында қҧрылғанына 31 жыл ішінде 35 900 дҽрігер 

жҽне 1 230 орта медицина қызметкері, орта медицина қызметкерлерінің 

факультеттері (тіс дҽрігері бҿлімшесі, 1993ж.), оқытушылар (1994ж.) 

біліктілігін арттырды. 1993 жылдан бастап университетте ҽртҥрлі мамандықтар 

бойынша кандидаттық диссертацияларды қорғау жҿніндегі Диссертациялық 

кеңес жҧмыс істеді. 

А.С.Смағҧлов ҿзін талантты педагог, ғалым, басшы жҽне ҧйымдастырушы 

ретінде кҿрсетті. Денсаулығына байланысты профессор А.С.Смағҧлов 

демалысқа кетті, кейіннен оны еске алу мақсатында бас корпустың 

қабырғасында мемориальді тақта орнатылды. 

Институттың Ғылыми Кеңесінде ерікті негізде сайланған ректор, 

микробиология кафедрасының меңгерушісі Ж.К. Ордабаевпен (1995-1998жж.) 

бас корпустың қҧрылысы аяқталды, кафедраларды жҽне ҽкімшілік 

бҿлімшелерді кҿшіру жҽне орналастыру жҥзеге асырылды, академияның жҽне 

Батыс Қазақстан денсаулық сақтау тарихының мҧражайын ҧйымдастыру 

басталды. 1997 жылғы Бас корпустың ашылуына байланысты Елбасы Н.Ҽ. 

Назарбаевтың келуі де институт ҥшін маңызды жаңалық болып табылады. 

Биылғы жылы академияның қҧрылғанына 65 жыл толып отыр жҽне осы межелі 

кезеңде оқу орны айтулы жетістіктерге қол жеткізді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.АО ММ. 1769- қор. 1-тізбе, 2-іс. 

2.АО ММ. 1769- қор. 1-тізбе, 25-іс. 

3.АО ММ. 1769- қор. 1-тізбе, 21-іс. 

4.АО ММ. 1769- қор. 1-тізбе, 23-іс. 

 

 
ҚАЗАҚТАРДЫҢ ШАМАНДЫҚ СЕНІМІ 

 

Ержанова Д.С., Мақсотова Е.Қ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 

3 курс студенттері 
 

Ежелгі заманнан осы уақытқа дейінгі деректерге сҥйене отырып, кез- 

келген халықтың діні, наным-сенімдері мен дҥниетанымы оның тарихына, 

рухани-мҽдени, саяси ҿміріне ҥлкен ҽсер ететін фактор екендігін біле аламыз. 

Ҽлемдік діндердің бастау тегіне Тҽңірлік діннің ҿзекті қағидалары арқау 

болған. Тҽңірлік дін уақыт пен кеңістікті игеруге талпынған, қоршаған ортамен 

тіл табысуға ҧмтылған адам баласының алғашқы таным тҥсінігі. 

Тҥріктердің мҽдениетіне ҥлкен ықпалын тигізген келесі діни наным – 

шаманизм болды[1,75-б.]. Шамандық дінді жҥйелі тҥрде, оны қалыптастырған 
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мҽдени жҥйемен бірлікте, тҧтастықта зерттеген ғалымдар Д. Банзаров пен Ш. 

Уҽлиханов болды. ―Шамандық дегеніміз, – дейді Шоқан, – ҽлемді, дҥниені сҥю, 

табиғатқа деген шексіз махаббат жҽне ҿлеңдердің рухын қастерлеу, аруағын 

ардақтау. …Шамандық сенім табиғатқа бас иеді‖. [2, 144 -б.]. 

Тарихтың толқынында сан-қилы ҿзгерістерге ҧшырап келген тҥркі 

дҥниетанымы,   қазіргі   кездегі   қазақтармен   қоса   бҥкіл    тҥркі 

халықтарының рухани жҽне мҽдени негізі болып табылатыны анық. 

Ежелгі тҥркі ҽлемінде пайда болған бақсылық элементтері бҥгінгі кҥнге 

дейін сақталған. Кҿптеген халықтардың ҿмірінде шаманизмнің нанымдарынан 

шыққан шаманизмнің элементтері айқын кҿрінеді. Кезінде озық ҿркениетімен 

ерекшеленетін тҥркілер бақсылық қабілеттерге басты орын берген, кҿшпенді 

империялардың жоғарғы билеушілері мемлекетті басқару кезінде бақсы 

бақсылардың кҿмегіне жҥгінген. Сонымен қатар, адамдар табиғат алдындағы 

дҽрменсіздігін сезініп, аурулар мен бақытсыздықтардан қҧтылудың басқа 

жолын білмеді. Мҧның бҽрі бақсылардың халық арасындағы "кҥшін" нығайтты. 

Осылайша, тҥркі заманында пайда болған шаманизм жҽне кҿшпелі ҿркениет 

кезінде ҿзектілігін жоғалтпайды. Ислам бақсылар тудырған жындардың, 

шайтандардың, рухтардың болуын жоққа шығармады, бірақ олармен байланыс 

орнату бірқатар ауыр кҥнҽлар қатарына жатқызылды. Кеңес ҥкіметінің саясаты 

шаманизмнің дамуына кедергі болды. Кейінірек, ел тҽуелсіздік алған кезде, 

кейде оның ҽлсіз белгілері пайда бола бастады. 

Ғылым философиясы жҽне ҽдіснамасы кафедрасының меңгерушісі, 

философия ғылымдарының докторы, профессор Байтенова Нағима ҿзінің 

"ежелгі тҥркілердің нанымдары" атты мақаласында шаманизм туралы мынадай 

фактілерді келтіреді: "халықтың діні, нанымдары мен кҿзқарастары оның 

тарихына, рухани-мҽдени, саяси ҿміріне ҥлкен ҽсер ететін факторлар болып 

саналады. Қазақтарда бақсы сҿзі шаманға қарағанда жиі кездеседі. Біздің 

пайымдауымызша, бақсы-қазақ халқының тҧрмысына бейімделген 

бақсылықтың нҧсқаларының бірі[3,116-б.]. Бақсылар мҧсылман дінінің 

таралуына дейін рулар мен тайпалардың ҽлеуметтік-саяси ҿмірінде маңызды 

рҿл атқарды. Олардың негізгі қызметі адам мен қоғам ҥшін қауіпті 

қҧбылыстардың алдын алу болды. Транске қҧятын бакс қоғамда жинақталған 

теріс энергияны бейтараптандырды, осылайша қоғам ҿмірін ҥйлестірді. 

Исламның Орта Азия мен Қазақстан аумағына таралуымен бақсылар 

шайтан мен жындармен байланысқа тҥсетін адамдар ҥшін қабылдана бастады. 

Қоғамда оларға қатысты екі пікір қалыптасты. Бір жағынан олар қорқады, 

ҿйткені олар адамға ҽсер ете алады. Сондықтан бақсылар ауылдың шетінде 

бҿлек тҧрады. Кҥнделікті ҿмірде олар ерекше қажеттіліксіз келмейді. Екінші 

жағынан, белгісіз аурумен ауыратын адамды тек бақсы емдей алады деп сенді. 

Сонымен қатар, ол тек аурудың алдын алады. Исламның ҥстемдігі кезінде 

бақсылар қоғам ҿмірін реттейтін рҿлден айырылып, тек емшілікпен айналысты. 

Халық музыкасында бақсылық ҽуендер сақталған. 

Ежелгі заманда бақсы асатаяқ, кепшік, дауылпаз сияқты соқпалы 

аспаптарды пайдаланғанымен, олардың негізгі музыкалық атрибуты қобыз 
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болған. Бақсылардың ҽуендері-халықтық музыка мҽдениетінің стильдік 

ерекшеліктері мен тарихи негіздерін зерттеуге қажетті маңызды мҧра. Бҧл 

мотивтер бір-біріне ҧқсас болмаса да, олардың кейбір стильдік ерекшеліктерін 

ажыратуға болады: музыкалық — ҽуезді-октавадан аспайтын диапазон, аралас 

метрикалық бірліктер жҽне диатоникалық немесе хроматикалық Гаммаға 

жақын ҽуендер дыбыстардың бҥкіл жҥйесін қҧрайды. 

Ш.Уҽлихановтың шығармашылық мҧрасынан біз ғылыми тҧрғыдан бҥгінгі 

кҥнге дейін ҿзекті қазақ шамандық ҧғымдарының жеткілікті ҥйлесімді жҽне 

негізделген тҧжырымдамасын табамыз. Қазақ дінтануында шаманизмнің 

алғашқы зерттеушісі Ш.Ш. Уҽлихановты айта аламыз. 

Ш.Уҽлиханов: "барлық жазушылар қырғыздар туралы барлық 

географиялық басшылықтарда да айтады [жазылады], қырғыздар — 

магометандар, бірақ шамандық жоралғыларды ҧстанады немесе мҧсылмандық 

жоралғыларды шамандық ырымшылдықпен араластырады деп ойлайды. Бҧл 

ҽділ, бірақ олардың шаманизмі неде? Бҧл туралы, ҿкінішке орай, ҽлі кҥнге 

дейін ешкім егжей-тегжейлі жазған жоқ, дегенмен қырғыз шамандары немесе 

бақсы туралы мақалалар ҽртҥрлі мерзімді басылымдарда жиі пайда болды". 

Сонымен, шаманизмнің ҿзін жҽне шаманизмді қазақтарда сақталған тҥрінде 

ғылыми талдау жасау қажет. Ғасырлар бойы қазақ халқының ҧлттық сана-сезімі 

мен менталитеті тенгризмнің дҥниетанымдық синкретикалық жҥйесінің 

ықпалымен қалыптасты делінген [4, 145 -б.]. 

Ш.Уҽлихановтың пікірінше, шаманизмді бурят ғалымы, этнограф жҽне 

шығыстанушы Доржи Банзаров (1823-1855) зерттеген. Оның "қара сенім, 

немесе шаманизм, моңғолдарда" (1846) атты ғылыми еңбегіне Ш.Уҽлиханов 

сҥйенеді. Бҧл жҧмыс шаманизм туралы алғашқы ғылыми жҧмыс болды. 

Ш.Уҽлиханов бҧл жҧмысқа ғылыми қанағаттанбаушылығын білдіреді, себебі ол 

толық емес, жалпы шаманизм идеясын қамтымайды, ҿйткені онда моңғол- 

буддистер арасында шаманизм зерттелген. Ш.Уҽлихановтың пікірінше, 

буддизмнің кең мифологиясы мен салтанатты рҽсімдері бақсылық рухтар мен 

бақсылық ҽдет-ғҧрыптардың кҿпшілігін ығыстырды. Банзаров шаманизмнен 

буддизмнің ҿзі сақтаған нҽрсеге сҥйенеді. Бҧл біріншіден. Екіншіден, Банзаров 

қазақтардың шаманизмі туралы жазған жоқ, бҧл оның шаманизмді зерттеуінің 

толық еместігін кҿрсетеді. Моңғолдар мен қазақтардың шаманизмін салыстыра 

отырып, Ш.Уҽлиханов былай деп жазады:"... Шаманистік ҽдет-ғҧрыптар мен 

шамандық демонологияға қатысты, менің ойымша, қырғыздар моңғолдарға 

қарағанда бай. Мен бҧл шаманизмді қырғыздарда моңғолдарға қарағанда таза 

деп айтқым келмейді; керісінше, қырғыздарда ол мҧсылмандық нанымдармен 

араласып, араласып, мҧсылман деп аталатын бір сенімді қҧрады, бірақ [олар] 

Магометті білмеді, Аллаға сенді жҽне сонымен бірге онгондарға қҧрбандық 

шалды мҧсылман ҽулиелерінің қабірлері шаманға сенді жҽне магометандық 

ходжаларды қҧрметтеді. Отқа табынған бақсылар мҧсылман періштелерін 

онгондармен бірге шақырып, Алланы мадақтаған. Мҧндай қарама- 

қайшылықтар бір-біріне кедергі келтірмеді жҽне қырғыздар мҧның бҽріне бірге 
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сенді... Жоғарыда келтірілген мысалдардан бҧл аралас сенімнің негізі 

шаманизм болғанын кҿруге болады"[5, 67 -б.]. 

Ол қазақтардың шаманизмін моңғолдардың шаманизмінен ажырататыны 

анық. Егер моңғолдарда оны буддизм ығыстырса, онда қазақтарда шаманизм 

исламмен араласып кетті, дегенмен ол мҧндай шатасуды қарама-қайшы деп 

анықтайды. Ең таңқаларлығы, ислам мен шаманизм арасындағы мҧндай 

қайшылықтар шаманизмге де, исламға да сенген қазақтардың діни санасында 

болған. Дінге қатысты қазақ санасының ерекшелігі осындай. 

Моңғолдарда шаманизмді буддизм ығыстырды, қазақтарда ол исламмен 

араласып кетті. Буддизм мен исламның шаманизміне ҽсері ҽртҥрлі. Бҧл 

айырмашылық, біріншіден, діндердің ҿзінде, екіншіден, халықтардың ҿзінде 

жатыр. Біріншіден, буддизм шаманизммен салыстырғанда кең мифология мен 

салтанатты рҽсімге ие, сондықтан соңғысын ығыстырды. Ислам шаманизммен 

араласқан. Демек, исламның мифологиясы мен ҽдет-ғҧрпы шаманнан асып 

тҥспеді. Буддизмнен айырмашылығы, ислам негізделген. Бҧл бір жағынан 

исламның бейімделуін, екінші жағынан қазақтардың санасында орныққан 

шаманизмнің кҥшін айғақтайды. Екіншіден, моңғолдар мен қазақтар-ҽртҥрлі 

халықтар. Бірақ оларда ортақ нҽрсе бар-шаманизм жҽне кҿшпелі ҿмір салты. 

Егер буддизм мен ислам осы халықтарға ықпал етсе, онда бҧл буддизм мен 

исламның айырмашылығын ғана емес, қазақтар мен моңғолдардың, олардың 

санасының айырмашылығын білдіреді. Олардың санасындағы 

айырмашылықтар шаманизмдегі айырмашылықтарды тудырды, сондықтан 

моңғолдарда буддизмнің шаманизмге ҽсері исламның қазақтардағы 

шаманизмге ҽсер етуінен ҿзгеше болды. 

Қазақтарда шаманизм мен исламның даму тарихы Ш.Уҽлихановпен екі 

кезеңге бҿлінеді. Біріншісі - бҥгінгі кҥнге дейін (Ш.Уҽлихановқа дейін). 

Екіншісі - біздің кҥндеріміз. Бірінші кезеңде бақсылық пен ислам аралас сенім 

ретінде анықталды, оның негізі бақсылық болды. Бҧл сенім бір-біріне қарама- 

қайшы, бірақ ислам мен шаманизм бір-біріне кедергі жасамады, Ш.Уҽлиханов 

қазақтар бірге сенген біртҧтас сенім туралы айтады. Мҧндай бірліктің 

себептерінің бірі оларға қазақтардың сауатсыздығынан жҽне оларда мҧсылман 

молдаларының болмауынан кҿрінеді. Осы себепті ислам бақсылық ҧғымдарды 

жасырған дыбыста қалып, тамыр алмады. Дыбыс маңызды емес, бірақ оған 

салынған мағынасы, мазмҧны жоқ форма бос. Тағы бір себеп-Қазақтың сана- 

сезімі, ол исламның пайдасы ҥшін аттары мен сҿздерін ҿзгертті, бірақ оларды 

ескі шамандық ойлар мен идеяларға толтырды. Тіпті сананың идеялары 

бақсылық болып қала берді. Екінші кезеңде шаманизм мен ислам арасындағы 

қатынастар тҥбегейлі ҿзгерді. Қазақтардың жаңа ҧрпағы бақсылықтан ата- 

бабаларының дҽстҥрі ретінде бас тартып, оны қудалай жҽне тыйым сала 

бастады. Ш.Уҽлиханов мҧның себебін далаға ислам мен орыс ҿркениетінің 

енуін атайды. Соңғыларымен бірге далаға фанатикалық татар молдалары мен 

сауаттылығы келді, олар қазақтардың жаңа буынының санасын шаманизмге 

орын қалмайтындай етіп ҿзгерте алды. Ш.Уҽлиханов бақсылық ҧғымын 

кеңейтеді. Бҧл тек дін ғана емес, сонымен қатар кеңірек қарастырылады - ата- 
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бабалардың ҽдет-ғҧрпы ретінде, яғни халықтың тарихи ҿткені сияқты. 

Қазақтардың жаңа буынының шаманизмге қатынасының ҿзгеруі олардың 

ҿздерінің тарихи ҿткеніне қатынасының ҿзгеруі болып табылады, бҧл ҧлттық 

сана мен қоғамдық қатынастардың тҥбегейлі ҿзгеруінің айғағы болып 

табылады[6, 14 -б.]. 

Осыдан кейін Ш.Уҽлиханов шаманизмнің неғҧрлым толық анықтамасын 

береді: "шаманизм, бір жағынан, жалпы алғанда, табиғатқа деген қҧрмет бар. 

Адам табиғаттың ҽсерінен ҽрекет етеді жҽне ҿмір сҥреді. Бҧл тҧрғыда 

шаманизм экстремалды материализмді білдіреді. Екінші жағынан, ҿліп бара 

жатқанда, адамның ҿзі қҧдайға айналады — бҧл экстремалды руханият. Идея 

ҿте нҽзік жҽне керемет, ҿйткені оның мифологиялық қате тҥсініктері жоқ жҽне 

ҽлеуметтік жағдайларға, ҽлеуметтік заңдарға толық мҥмкіндік береді. "Ғибадат 

- бҧл ҥлкен тосынсый", - дейді Карлайл (пҧтқа табынушылықтың пайда болуы 

туралы ҧғымдар, біздің ойымызша, шаманизмді толық тҥсіндіреді). Табиғат пен 

адам, ҿмір мен ҿлім ең ҥлкен таңданудың тақырыбы болды жҽне ҽрдайым 

қайталанбас қҧпияға толы болды " 

Қорытындылай келе, адам ҿміріндегі шамандық дҽстҥрлердің қазіргі 

уақытқа дейін сақталғандығын жҽне де соған сенетін халықтың жағдайын айта 

аламыз. Ш.Уҽлихановтың зерттеуіндегі кҿп мҽселелерінде айқын аша 

отырып,қазақтардың ҧлттық сана мен қоғамдық жҥйесінің ҿзгеруін де кҿре 

алдық. Шаманизм-экстремалды материализм жҽне экстремалды руханилық. 

Шаманизм материализм ретінде табиғатты қҧрметтеу болып табылады. Бҧл 

тҧрғыда материализм адамның табиғаттың адам ҿміріне жҽне қызметіне ҽсерін 

мойындауын білдіреді. Бҧл ҽсер ету дҽрежесі тҿтенше деп танылады, табиғат 

адамға тым кҿп ҽсер етеді. 
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АҚТӚБЕ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА ИНСТИТУТЫНЫҢ 

ТАРИХЫНАН 

Қанатбаева А., Бердібай Д., Жалғасбекҧлы Н. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 

4 курс студенттері 

 

КСРО Жоғары білім беру министрлігінің бҧйрығымен 1957 жылы Ақтҿбе 

қаласында медициналық институт қҧрылды. 1957 жылы 13 қазанда 

институттың 7 кафедрасы дҽрігерлерді даярлау процесін бастады. Ел жас 

мекемеге мамандармен кҿмектесті, оның ішінде бірінші курсқа 60 адам 

қабылданды, оның 16-сы ғылым кандидаты болды. Кҿмек кҿрсету ҥшін Москва 

мен Ленинградтан, Одесса мен Қазаннан, Алматы мен Ижевскден, Киев пен 

Новосібірден, Душанбе мен Қарағандыдан ғалымдар келді. Ҽбдіқадыр Даиров 

медицина институттың алғашқы ректоры, жалпы хирургия кафедрасының 

доценті . 

Алғашқы 209 студент бҧрынғы ғимараттың есігін ашты. Бҽрі студенттер 

ҥшін де, мҧғалімдер ҥшін де жаңа жҽне қызықты болды. Қалыпты анатомия 

кафедрасының меңгерушісі сол кездегі медицина ғылымдарының Алексей 

Павлович Борокин болды.Ҥлкен жігер, еңбексҥйгіштік, ҿз ісіне деген 

сҥйіспеншілік кҿп ҧзамай кафедра жҧмысының нҽтижесінен кҿрінді. Аз уақыт 

ішінде кафедрада алғашқылардың бірі болды. Бірақ ҽлі де кҿптеген 

қиындықтар болды. Дайындыққа қажетті қҧралдар, кестелер ҽлі де болған жоқ. 

[1, 23 -п]. 

Валентина Васильевна Морозова да кафедраны қҧруға белсене қатысты. 

Кафедраның барлық оқытушылары қазіргі уақытта кафедраның мақтанышына 

айналған жҽне анатомиялық мҧражайды қҧруға кірісті. 

Студенттер мен мҧғалімдердің кҥш-жігерімен оқу жылының алдында 

институт ғимараттарын жалпы тазалаудан ҿткізді. Гистология кафедрасын 

ҧйымдастыруға Ленинградтан келген медицина ғылымдарының кандидаты 

Таисия Еладимирқызы Бадин ат салысты. Кафедраның қҧрылуының бірінші 

кезеңінде доцент Гистология кафедрасының екінші меңгерушісі Сергеев 

Константин Константинович болды. [1, 25 -п]. 

1958 жылы 1 тамызда қалыпты физиология кафедрасын қҧру туралы 

бҧйрық шықты. Осы мақсатта ауыл шаруашылығы жҧмыстарында 

студенттермен бірге болған М.В.Боброва шақырылды. 

Ақтҿбедегі арендалық зауыттан біраз дҽрі-дҽрмек сатып алынды. 

Алматадан кҿмекке доцент Екатерина Георгиевна Скипина шақырылды. 1960 

жылы Владимир Иванович Щенятский физиологиядан лекция оқыды. 

Александр Мерщиков бҿлімнің бірінші заңды меңгерушісі болды. 1961 жылы 

Ашхабадтан медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Иван Алексеевич 

Алешин келді. Алғашқы оқытушылардың бірі Уразаев Эрнест Григорьевич, 

Ақтҿбе педагогикалық институтында жҧмыс істеді. Кафедра белсенді жҧмыс 

істеп, институттың ғылыми оқу қҧралдарын ҽзірлеуге қатысты. [2, 13 -п]. 



507  

Ақтҿбе мемлекеттік медициналық институттың ашылу кезеңінде 

(10.08.1957 ж.) келген 60 маман-оқытушылардың ішінен тек 16 адамда ғана 

медициналық ғылымдар кандидатының ғылыми дҽрежесі болды. Келген 

адамдардың ішіндегі кейбіреулері кандидаттық жҽне докторлық 

диссертациялары аяқталу деңгейінде болды, дҽл осылар ғылыми жаңалықтары 

мен ғылыми дайындықтардың дамуының бастауына импульс ретінде 

қалыптасты. 

Оқу жылының басталуының алғашқыи айларында оқу ҥрдісін 

ҧйымдастырумен қатар, бір уақытта ғылыми жҧмыстың іске асырылуы 

басталады. Осыларға куҽ ретінде, АГМИ №1 бҧйрықтар кітабындағы 

кандидаттық минимумдарды тапсыруға, республикалық жҽне одақтық 

деңгейдегі ғылыми конференцияларға қатысуға, сонымен қатар кандидаттық 

жҽне докторлық диссертацияларды қорғауға қатысты қҧжаттарды рҽсімдеуге 

(Мҽскеу, Ленинград, Киев, Свердловск, Харьков, Ташкент жҽне тағы да басқа 

қалаларға іс-сапарлар) қатысты ҿтініштері туралы жазбаларынан кҿруге 

болады. [2, 12 -п].1958 жҽне 1961 жылдар аралығын қоса алғанда 36 ғылыми іс- 

сапарлар болды. 

1959 жылы Ақтҿбе медицина институтының оқытушылары арасында 1-ші 

ғылыми конференция ҿтті. Онда институт ғалымдарының 22 жҧмысы мен 

басқа да жоғарғы оқу орындары ғалымдарының 8 ғылыми баяндамалары 

баяндалды. 

Институт штатына 1960 жылы алғашқы ғылым докторы болып хирург 

М.Ш. Шабанов қабылданды. Ол біраз уақыт ғылыми жҧмыстар бойынша 

проректордың міндетін атқарды. Институтта ол «Адамның қалыпты 

жағдайдағы жҽне эндартериит кезіндегі артериалдық жҥйесі» атты алғашқы 

монографиясы жарыққа шықты. Оның басшылығымен біздің қаламыздың 

белгілі хирургтары – Ж.М.Сиджанов, П.А.Павлюк, К.И.Исмагуловтар 

кандидаттық диссертацияларын қорғады. [3, 23 -п]. 

1964 жылы институттың алғашқы емдеу факультетінің деканы 

А.П.Сорокин жергілікті эксперименттік материалдар негізінде докторлық 

диссертациясын қорғады. Ол сонымен қатар ҿзі ҧйымдастырған қалыпты 

анатомия кафедрасына басшылық етті. Оның басшылығымен «жҧмсақ 

қаңқаның морфофункционалды ерекшелік элементтері» бойынша 8 

кандидаттық диссертация қорғалды (Г.В.Стельников, В.И.Савельев, 

И.Ф.Солошенко, А.И.Денисов, А.Г.Кочетков, А.К.Макаров, Г.Я.Фишер, Э.Э. 

Шепп). 1965 жылы ғалым басшылығымен «Жҧмсақ қаңқа элементтерінің 

қанмен қамтамасыз етуі жҽне иннервация қҧрылымының морфологикалық 

заңдылығы» туралы монографиясы шықты («Қайнар» басылымы, Алма-Ата, 

1965 ж.). [4, 43 -п]. 

1980-1984 жылдарда Ғылым жҽне техника бойынша КСРО Мемлекеттік 

комитетінің (СССР ҒТМК) шешімімен зертхананың қызметкерлері «Хромның 

жҽне оның қоспаларының қоршаған ортаның ластануына ҽкелетін, Ақтҿбе 

облысы халқының денсаулықтарын сақтау мен нығайтуға қатысты 

ҧсыныстары» атты тапсырмалық тақырыптарын дайындады. 
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1968 жылдың алғашқы тҥлектерінің ішінен В.М.Бондаренко 

(микробиология), В.А.Макатова (денсаулы сақтауды ҧйымдастыру), 

К.У.Касенов (патофизиология) кандидаттық диссертацияларын қорғады. 

Кейіннен К.У.Касенов (1974 ж), Т.Ж.Султанбаев (1977)ж, В.М.Бондаренок 

(1978ж), Н.И.Изимбергенов (1978ж) докторлық диссертациялар орындалды. 

Институттың 1969 жылы ректоры болып ғылыми-зерттеу институтының 

қызметкері медицина ғылымдарының докторы Т.Ш. Шарманов тағайындалды. 

Бастысы, ол кадрлық қҧрамның тҧрақтылығына қол жеткізді: институтқа 4 

ғылым докторын қабылдаса, 2 жыл 4 айдан кейін басқа 16 ғылым 

докторларымен толықтырылды. Ол ҿз орнын ҚазКСР денсаулық сақтау 

министрі болып тағайындалғаннан соң босатты. Ол ЦИНИЛ бірге 4-қабаттық 

ғимаратты пайдалануға қол жеткізді. 

Институт қҧрылған уақыттан бастап басты ғылыми зерттеулердің бірі 

болып хром патологиясы еді. АЗХС зауыты 1957 жылы пайдалануға 

тапсырылды, ал 1961 жылы ішкі аурулар кафедрасының кҿмекшісі А.Клейнер 

хром патологиясына арналған мҽселесі туралы кандидаттық диссертациясын 

қорғады. 1969 жылдан бастап кҿп кафедраларды байланыстаратын «Сау жҽне 

ауру организмнің тамақтануы» атты тақырып бойынша ғылыми жҧмыстар 

дайындалды. Ол институтта екі онжылдық бойы қарастырылып жатқан негізгі 

проблемалардың біріне айналды. Т.Ш. Шармановтың кетуіне байланысты осы 

ҥлкен тақырып фармакология ғылымы бойынша қазіргі ҚР ҒА мҥшесі 

профессор Р.С. Кузденбаева жалғастырды. Нутрициология (тамақтану туралы 

ғылым) кафедрааралық мҽселелер зертханасы қҧрылып, онда 4 докторлық жҽне 

25 кандидаттық диссертация қорғалды. 

ЦИНИЛ қҧрылу сҽтінен (1980 ж.) бастап 4 ғылыми топты, қазір – 6 

ғылыми топты қҧрамында қалыптастырды. Жҧмыс орындарында негізінен 

институттың ҽр тҥрлі кафедралары қызметкерлерінің докторлық жҽне 

кандидаттық диссертацияларының экспериментальді фрагменттері орындалды. 

Мемлекеттік комитетінің (КСРО ҒТМК) шешімімен зертхананың 

қызметкерлері «Хромның жҽне оның қоспаларының қоршаған ортаның 

ластануына ҽкелетін, Ақтҿбе облысы халқының денсаулықтарын сақтау мен 

нығайтуға қатысты ҧсыныстары» атты тапсырмалық тақырыптарын 

дайындады. 

2001-2003 жылдарда ЦИНИЛ базасында «Ҽр тҥрлі органдар мен 

жҥйелердің фетальді терапия кҿмегімен жетіспеушліктерді тҥзету тҽсілін 

дайындау» атты салалық мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарлама 

орындалды, оның қорытындысы бойынша осы уақытқа дейін 3 докторлық жҽне 

3 кандидаттық диссертация қорғалды, 50-ден аса мақалалар жарияланды, 1 

монография жарық кҿрді. 

Қазіргі таңда институт ғалымдарының ғылыми зерттеулеріңің негізгі 

бағыттары болып тҿмендегідей болып табылады: 

- Абдоминальді хирургиядағы іріңді-септикалық асқынуларды алдын 

алу жҽне емдеу; 
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- Батыс Қазақстан халқының жҥрек-тамырлар патологиялары 

кезіндегі ауруларды жҽне ҿлімдерді азайту; 

- Ана мен бала денсаулығын сақтау; 
- Хронобиология жҽне хронотерапия; 

- Ересек жҽне балалар жҽне тағы басқалар денсаулықтарына хромды 

қоса алағанда, қоршаған ортаның қолайсыз факторларының ҽсерін 

зерттеу. 

 

Ғылыми-педагогикалық кадрлар 

Жыл Оқытушылар Ғылым 
докторлары 

Ғылым 
кандидаттары 

1957 60 0 16 

1968 190 4 70 

1971 240 16 96 

1998 388 30 158 

2007 480 39 166 

2014 492 41 189 

 

Бҥгінгі кҥнде М Оспанов атындағы университетте сапалы білім беріп, 

білікті мамандар даярлауда. Осылайша университет 1957 жылдаң бастап ҿз 

қызметін жалғастырып келе жатыр. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. АО ММ. 1769- қор. 1-тізбе, 2-іс. 

2.АО ММ. 1769- қор. 1-тізбе, 25-іс. 

3.АО ММ. 1769- қор. 1-тізбе, 57-іс. 

4.АО ММ. 1769- қор. 1-тізбе, 43-іс. 

 
Ғылыми жетекші: т.ғ.к., аға оқытушы Ғанибаева Ж.А. 

 

 
АҚТӚБЕ ҚАЛАСЫ КӚШЕЛЕРІНІҢ ТАРИХЫНАН 

 

Дәрібаева А., Лесбекова Ж., Жҧмамҧратова Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 

4 курс студенттері 
 

Қазіргі жаһандану заманында ата-баба тарихымыз бен ана тілімізді сақтап 

қалу маңызды. Осы қҧндылықтарымыздан айырылсақ, біз ҧлт ретінде 

жоғаламыз. Сондықтан, қоғам алдында тарихи сананы қалыптастыру міндеті 

тҧр. Осыған орай жас ҧрпақ бойына отансҥйгіштік сезім қалыптастыруда ҿлке 

тарихының орны ҿте зор. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру бағдарламалық 

маңызға ие болған мақалада «...Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, ҿскен 
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ауылыңа, қалаң мен ҿңіріңе, яғни туған жеріңе деген сҥйіспеншіліктен 

басталады»-деп, кҿрсетілген болатын. 

Бҥгінгі облыс орталығына айналған, батыс ҿлкенің ірі ҽлеуметтік- 

экономикалық жҽне мҽдени орталқтарының бірі - Ақтҿбе қаласы кҿшелерінің 

қалыптасу тарихы бар. Кҿше атаулары бҥгінгі біздің кҿпҧлтты мемлекетіміздің 

тарихындағы ең маңызды жҽне ҧмытылмас оқиғаларды, есімдері ҧрпақтар 

шежіресінде мҽңгі сақталатын жеке адамдар туралы еске салады. 

Кҿше атаулары - біздің қаламыздың қалай ҿсіп, дамығанын, оның 

тарихымен қандай адамдар мен оқиғалар байланысты болғанын дҽлелдейді. 

Ақтҿбенің алғашқы кҿшелері 130 жыл бҧрын пайда болды. 1869 жылы 

мамыр айында тҥйе ҿркеш тҿбелермен шектесетін дала жазығында Елек 

ҿзенінің сол жағындағы "Ақ тҿбе" бекінісінің ірге тасы қаланған болатын. 

Бекіністің аталуына байланысты халық арасындағы кейбір аңыз бойынша бҧл 

жерде атақты Қарасай батыр жерленген, сол тҿбедегі батырға арналып 

салынған ескерткіш ақ ҧнтақ тастан салынғандықтан, жаңдыр кезінде ҥгітіліп, 

еріп алыстан ағарыңқырап жатқандықтан «Ақ тҿбе» деп аталып кетуі мҥмкін. 

Солтҥстік пен оңтҥстікке қарай орналасқан бҧл тҿбелердің шыңдары терең 

арықтармен қоршалған. 

Ақтҿбе бекінісінің алғашқы қҧрылысына бҿлінген алаңы 8900 десятина 

жерді қҧрады, онда бекініс артында казармалар мен бҿренелі ҥйлерде 1869 

жылдың кҥзінде Ақтҿбенің алғашқы тҧрғындары қоныстанды. Олар қыстап 

қалған Орынбор казак ҽскерлерінің гарнизонының 357 сарбазы болған. 

Біздің   қаламыздың    қҧрылысының    басталуы    туралы    Петербургтің 

«Биржевые ведомости» газеті: «...Ақтҿбе бекінісіне Елек ҿзенінің сол жағында 

Елек қорғанысынан 180 верст, Қарғалы ҿзені тамағындағы Ильинка 

станциясынан 170 верст, Орынбор – Қазалы керуен жолына жақын жер таңдап 

алынды... Қҧрылыс қазірдің ҿзінде басталып кетті, Елек уездік басқармасын 

кҥзге дейін кҿшіріп болу кҿзделуде» -деп хабарлаған болатын [1]. 

1913-1914 жылдары екі аптада бір шығып тҧрған «Актюбинский городской 

вестник» журналының авторы В.И.Мощенский ҿзінің «Ақтҿбе қаласының 

тарихи материалдары» очерктерінде былай деп хабарлайды: «Ақтҿбе мекенінде 

отряд орналасып, осы жердегі екі тҿбеде Ақтҿбе бекінісінің негізі қаланды, сол 

екі тҿбенің бірінің ең биік жерінде ақ тастардан қаланған ескі мҧсылмандар 

зираты болды. Мекеннің «Ақтҿбе» деп аталу себебі осыдан, яғни ақ шың 

немесе ақ тау...Зират орналасқан солтҥстік тҿбедегі бекініс қҧрылысы кезінде 

бір алыптың сҥйегі табылды. Басқарушысы Қосуақовтың, сҧлтан 

Арынғазиевтің жҽне Т.Ҽлмҧхамедовтың айтулары бойынша, бҧл тарихта 

белгілі батыр, хан - Қарасайдың сҥйегі ...Ақтҿбе бекінісінің орны осы мақсатқа 

ыңғайлы еді» [2]. 

1878 жылға қарай бекіністе ҽскери қызмет аяқталғаннан кейін қалған 

офицерлер Кобляков пен Куклевка жҽне ҥш саудагер И.Подковырова, 

Л.Саморукова жҽне Н.Гавриловқа тиеслі алғашқы бес тҧрғын ҥй пайда болды. 

Тиісінше, олардың қҧрметіне алғашқы кҿшелер пайда болды: Гарнизонная 
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(землянки салынған тҿбенің оңтҥстік жағы) жҽне Крепостная (бҥгін 

Қазақстанның 30 жылдығы кҿшесі) кҿшелері. 

1878 жылдың кҿктемінде алғашқы қоныс аударушылар – Воронеж 

губерниясының 9 шаруа отбасылары келді. Осы жылдың кҥзіне қарай солтҥстік 

тҿбененің солтҥстік-батыс жағында Ескі кҿшенің 8 саман ҥйі бой кҿтеріп, 1879 

жылдың наурызында Рязань жҽне Тамбов провинцияларынан қоныс 

аударушылардың тағы 16 отбасы келді. 

Олар Ескі кҿшенің екінші батыс қатарын қҧрады. Бастапқыда олар 

Солтҥстік пен Оңтҥстіктің екі ҧшынан қоныстанды. Солтҥстікте 

Старожительская кҿшесінің тҧрғындарының ҥйлері пайда болса, оңтҥстігінде 

ақтҿбелік кҿпестер Саморуков, Подковыров жҽне Е. Тухтин ҥйлер тҧрғыза 

бастады. Осы ретте кҿше ортасы ҧзақ 1885 жылға дейін уақытқа тҧрғынсыз 

қалды. 

Сол жылы Старожительская кҿшесіне параллель Илецкая кҿшесі бой 

кҿтерді, ол 1925 жылы М.Фрунзе атындағы кҿше, қазір Жанқожа 

Нҧрмҧхамбетов атындағы кҿше деп аталады. 

Ақтҿбе кҿшелерінің барлығынан патшалық Ресейдің тарихы мен ҿткені 

кҿрініс тапқан. 1881 жылы Старожительская кҿшесі Александр патшаның 

қҧрметіне Александр ІІІ деп аталына бастады. 

1881 жылы уезд бастығы П.И.Сургуровтың ҿтініші бойынша Ақ-тҿбе 

дамуының бас жоспары ҽзірленді. Оны мемлекеттік кеңесші Виктор Адамович 

Свенцицкий жасады. Базар бойындағы жолдар тартылып кҿктемгі жҽне кҥзгі 

жҽрменкелерде саудагерлерге қызмет кҿрсететін жер жҽне темір ҧсталардың 

орны пайда болды. Яғни, бҧл Кузнецов кҿшесінің бойы еді. 

В.Свенцицкийдің дамуының бас жоспары Ақ-тҿбе бекінісін ерекше 

аудандарға бҿлді. 

Солтҥстік бҿлігі «Курмыш» деп аталды. Бҧл бҿлікте Покровская, 

Благовещенская, Георгиевская кҿшелері орналасты. Кҿп кҿшелер елді-мекен 

атауларымен аталды: Илецкая, Орская, Оренбургская (кейіннен Ленин, қазіргі 

Ҽйтеке би кҿшесі). Бірқатар кҿшелер жекелеген есімдермен аталды: Петровская 

(1932ж бастап Жамбыл кҿшесі), Владимирская (1920 ж. бастап Коммунистік 

жастар даңғылы). 

Покровская кҿшесіндегі кҿпес Черновтың ҥйінде Иван Яковлевич 

Иваоновтың нотариалдық кеңсесі орналасқан. Ал 1910 жылдан бастап бҧл 

кҿшеде Ақтҿбе қалалық басқарма орналасқан. Бҧл кҿше кеңес заманының 

тарихи дҽуірінің кҿрінісі. 1920 жылы Красноармейская кҿшесі, 1952 жылы Мир 

кҿшесі, 1967 жылы Октябрдің 50-жылдығы деп ҿзгертілді, ал бҥгінде бҧл кҿше 

Т.Ахтанов атындағы кҿше. 

Благовещенская кҿшесінде (одан кейін Советская кҿшесі, ал қазір 

М.Ҿтемісҧлы атындағы кҿше) 1910 жылы шарап дҥкені, 1914 жылы фармацевт 

Самуил Лившицтің алғашқы дҽріханасы ашылды. 

Қаланың жоғарғы жағы, шығысы «Татар қонысы» деп аталды. Бекіністің 

бҧл бҿлігі қала атауын алды, себебі негізгі сауда орталықтары мен сауда 

айналымы осы аймақта шоғырланған. 
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Ресей мен Украинаның шет аймақтарынан келген қоныс аударушылар, 

сонымен қатар Дон мен Кубан ҽскерлері келген жер 1887 жылы 

«Оторвановка» деп аталды, онда Астраханская, Новочеркасская жҽне 

Кубанская кҿшелері бар [3]. 

ХІХ ғасырдың 90-шы жылдардың аяғында Ақ-тҿбе бекінісінің ауданы ҥш 

есе кеңейіп, 27101 десятина жерді қҧрады. 1891 жылы 25 наурызда «Дала 

Ережесіне» сай Ақ-тҿбе ҽскери бекінісінің статусы ҿзгертіліп, ресми тҥрде қала 

деп аталып, Ақтҿбе атауын алды [4]. 

ХХ ғасырдың басында Ақтҿбе уезінің экономикалық ҿмірінің дамуымен 

байланысты кҿшелер бар. Мысалы осындай кҿшелердің бірі - теміржол 

вокзалынан бастап базарға дейін созылған Инженерская кҿшесі. Кҿше 

Орынбор-Ташкент теміржол қҧрылысына байланысты инженерлік 

жҧмысшылардың қҧрметіне қойылған. 20-жылдары кҿше атауы 

С.Орджоникидзе деп ҿзгертілді, кейіннен Кҿкжар, бҥгінде бҧл кҿше қазақтың 

шоқ жҧлдызы, ғалым, саяхатшы, географ Шоқан Уҽлиханов атындағы кҿше деп 

аталады. 

Орынбор-Ташкент темір жолының қҧрылысы кезінде Мҽскеудің 

теміржолшыларының келуімен «Москва» деп аталатын аудан қҧрылды. Жаңа 

қоныс аударушылар қала аумағының темір жол бойымен қоныстанды. Осы 

аудандағы Кладбищенская кҿшесі 1940 жылы Қазақ ССР 20-жылдығы 

атындағы кҿше болып ҿзгерді. 

Сонымен біз осы мақаламызда Ақтҿбе қаласы кҿшелерінің ең алғаш пайда 

болуы мен қалыптасу тарихына тоқталдық. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университетінің Физика-математика 

факультеті оқу орнындағы ірі факультеттердің бірі. Университеттің 85 жылдық 

тарихы бар десек, соның бастауында осы физика-математика бҿлімі тҧрды. 

Жаңа ХХІ ғасырға университетіміздің Физика-математика факультеті 

материалдық-техникалық базасы мықты, білікті профессор-оқытушылар 

қҧрамы қалыптасқан, ғылыми жҽне ғылыми-ҽдістемелік зерттеу бағыттары бар 

ҧжым ретінде аяқ басты. 

2000 жылдардың басында факультетті физика-математика ғылымдарының 

докторы, профессор Қ.Ш. Шҥнкеев басқарды. Шҥңкеев Қуанышбек 

Шҥңкейҧлы Абай атындағы Қазақ педагогика институтының физика 

факультетінің 1976 жылғы тҥлегі. 1984 жылы Эстонияның Тарту 

университетінде физика-математика ғылымдарының кандидаты дҽрежесін алу 

ҥшін диссертация қорғаған. Осы жылдан бастап Ақтҿбе мемлекеттік педагогика 

институтында аға оқытушы, доцент, профессор, кафедра меңгерушісі 

қызметтерін атқарды. Физика-математика факультетін 1996 жылдан бастап 

басқарды [1, 438 б.]. 

Қазақстан Республикасының Білім жҽне ғылым министрлігі 2004 жылы 

елімізде педагогикалық бағыттағы маман-кадрларды дайындауды кҥшейту 

мақсатында университеттен педагогикалық институтты бҿлу туралы шешім 

қабылдады. Сол жылы университеттегі физика-математика факультетін 

Ж.А.Сартабанов басқарды. Ж.А.Сартабанов 1966 жылғы Қазақ мемлекеттік 

университетінің тҥлегі. 1966 жылдан бҧрынғы Ақтҿбе педагогикалық 

институтында, қазіргі Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университетінде 

оқытушы, аға оқытушы, доцент, профессор, кафедра меңгерушісі, факультет 

деканы, ректор кеңесшісі қызметтерін атқарған. Университеттегі жалпы еңбек 

ҿтілі 50 жылдан асады [1, 380 б.]. 

Одан кейінгі жылдары физика-математика факультетін т.ғ.д., профессор 

Қ.Ҽ.Ҽбдіқалықов (2006 жылы), ф.-м.ғ.к., доцент С.Қ.Тҿлепбергенов (2009 

жылы), ф.-м.ғ.к., доцент Ҽ.А.Мҧхамбетова, ф.-м.ғ.к., доцент Х.Т.Отаров, ф.- 

м.ғ.к., қауымдастырылған профессор Л.Н.Мясникова, ф.-м.ғ.к., доцент 

А.Ҥ.Бекбауовалар басқарды. 

Бҧл   жылдары    факультетте    «Физика»,    «Информатика    жҽне    ЕТ», 

«Математика жҽне «Математикалық модельдеу жҽне сандық анализ» 

кафедралары жҧмыс жасады. «Физика» кафедрасын 2000 жылдардың басында 

Ш.Ж.Сағымбаева басқарды. «Математикалық модельдеу жҽне сандық анализ» 

кафедрасы бастапқыда «Қолданбалы математика» мамандығы бойынша 

студенттер даярлады. Осы ашылған «Математикалық модельдеу жҽне сандық 

анализ» кафедрасының ең алғашқы меңгерушісі болған физика-математика 

ғылымдарының докторы М.М.Мҧздақбаев. 

2009-2010 оқу жылынан бастап физика-математика факультеті жаңадан 

ашылған 050704-Есептеу техникасы жҽне бағдарламалық қамтамасыз ету жҽне 

050705-Математикалық жҽне компьютерлік модельдеу мамандықтары бойынша 

орта білім, орта кҽсіптік білім негіздерінде кҥндізгі бҿлімге студенттер 

қабылдай бастады. «Математикалық жҽне компьютерлік модельдеу» 
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мамандығы студенттері ҥшін кафедра базалық жҽне кҽсіптендіру пҽндері 

бойынша сабақ жҥргізеді. Сол оқу жылында 6N0703-Ақпараттық жҥйелер 

мамандығы бойынша магистратураға қабылдау басталды [2, 141 б.]. 

2004 жылы университеттен педагогикалық институт бҿлінген тҧста, 

педагогикалық институтта «Математика жҽне математиканы оқыту ҽдістемесі» 

кафедрасы қҧрылып, оны профессор У.Б.Баймағамбетов, одан кейінгі жылдары 

физика-математика ғылымдарының кандидаты Е.С.Алданов басқарды. 

2013 жылы қайтадан университетке қосылғаннан кейін де ол кафедра 

сақталып келеді. Демек, сол жылдан бастап, қайтадан университеттік жҽне 

педагогикалық математика мамандықтарына қатарластыра студенттер 

қабылдау жҥргізілуде. Сҿйтіп, қазір университеттік математикалық пҽндер 

«Іргелі жҽне қолданбалы математика» кафедрасына, ал педагогикалық 

математика пҽндері «Математика жҽне математиканы оқыту ҽдістемесі» 

кафедрасына біріктірілді. 

2013-2017 жылдар аралығында Математикалық анализ кафедрасы, Іргелі 

жҽне қолданбалы математика кафедрасы, ал Алгебра жҽне математиканы оқыту 

ҽдістемесі кафедрасы, Математика жҽне математиканы оқыту ҽдістемесі 

атауымен жҧмыс жасап келді. 2017 жылдың қыркҥйегінен бастап, Іргелі жҽне 

қолданбалы математика мен Математика жҽне математиканы оқыту ҽдістемесі 

кафедралары бірігіп, Математика кафедрасы атауымен жҧмысын жалғастыруда 

[2, 139 б.]. 

2017 жылы оқу процесін оңтайландыру мақсатында жҥргізілген шаралар 

аясында ақпараттық технологияларға қатысты екі кафедра біріктіріліп: 

«Информатика» (5В011100-Информатика, 5В060200-Информатика, 6М060200- 

Информатика) жҽне «Ақпараттық жҥйелер жҽне бағдарламалық қамтамасыз 

ету» (5В070300-Ақпараттық жҥйелер, 5В070400-Есептеу техникасы жҽне 

бағдарламалық қамтамасыз ету, 5В070500-Математикалық жҽне компьютерлік 

модельдеу, 6М070300-Ақпараттық жҥйелер), бір жаңа «Информатика жҽне 

ақпараттық технологиялар» кафедрасы қҧрылды [2, 141 б.]. 

Қазіргі таңда факультет жаңа уақыт ағымы мен маман-кадрларды 

даярлаудың жаңа талаптарына сҽйкес жҧмыс жасап келеді. Соған сҽйкес 

факультеттің стратегиялық даму жоспары жасалған. Соңғы жылдары орын 

алған қҧрылымдық ҿзгерістердің негізгі мақсаты оқу процесін ҧйымдастыру 

мен жас мамандарды даярлау жҧмыстарының сапасы мен тиімділігін арттыруға 

бағытталған. Осы мақсаттарды шешу ҥшін профессор-оқытушылар қҧрамының 

біліктілігін арттыру, оның қатарына бірқатар жас ғалымдар мен талапты 

магистрлерді қабылдау жҥргізілді. 

Қазіргі уақытта факультеттегі «Математика» (меңгерушісі ф.-м.ғ.к. 

Тлеубергенова М.А.), «Физика» (меңгерушісі – PhD Аймағанбетова З.К.) жҽне 

«Информатика жҽне ақпараттық технологиялар» сынды ҥш кафедра 

(меңгерушісі аға оқытушы Шамшиева Б.С.) бакалавриаттың 11, 

магистратураның 7 жҽне докторантураны 2 білім бағдарламары бойынша 

мамандар дайындап отыр [3]. Жалпы айтқанда, факультет физика-математика 
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бағыты бойынша педагогикалық жҽне ғылыми мамандарды дайындап отырған 

аймақтағы ірі ҽрі іргелі ҧжым болып табылады. 

Осы ҧжымның ҥлкен жетістігі ретінде факультет жанынан 

докторантураның 6D060100-«Математика» жҽне 6D060400-«Физика» білім 

беру бағдарламары бойынша диссертациялық кеңестің жҧмыс жасап 

отырғандығын айтуға болады. Бҧл диссертациялық кеңестерден қазірдің ҿзінде 

аталмыш білім беру бағдарламалары бойынша докторантурада оқыған 

жергілікті жас ғалымдар ғылыми жҧмыстарын сҽтті қорғап шығуда. 

Осындай сҽтті ғылыми-зерттеу жҧмыстарының жҥргізілуі факультет 

ҧжымының оқу жҽне ғылыми бағыттағы халықаралық ынтымақтастығының 

нҽтижесіне де байланысты болып отыр. Факультет ҧжымы Румыния, Ресей 

Федерациясы, Украина, Болгария, Польша, Эстония, Латвия, Чехия, Тҥркия 

мемлекеттерінің, сол сияқты еліміздің жетекші жоғары оқу орындарымен, 

ғылыми-зерттеу орталықтарымен тығыз ынтымақтастық орнатқан. Аталмыш 

шетелдік жҽне отандық жоғары оқу орындарынан факультет студенттері 

академиялық ҧтқырлық бойынша білім алады, профессор-оқытушылық қҧрамы 

біліктіліктерін арттырады жҽне бірлескен ғылыми жобаларды атқарады. 

Қорыта айтқанда, университет қҧрамындағы Физика-математика 

факультетінің даму келешегі зор. Факультеттің жетекші ғалымдары қазірдің 

ҿзінде елдің ғылыми ҽлеуетінің ҿсуіне ҥлкен ҥлес қосуда. Факультетте 

даярланатын жас мамандар Ақтҿбе облысының, Қазақстанның батыс 

аймағының, қала берді республиканың ҽлеуметтік-экономикалық жҽне ғылыми 

дамуына ҿз септігін тигізуде. 
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XX ғасырдың басында Алаш арыстарының жасаған ҽрекеттері қазақ 

халқының ҧлт-азаттық қозғалысын жаңа бір деңгейге кҿтеріп, ҧлттық сана- 

сезімді оятып,қазақ ҧлттық қоғамында жаңа ойлар мен пікірлердің, 

кҿзқарастардың қалыптасуына мҥмкіндік алып келді. Алаш партиясы XIX 
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ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында Қазақстанда орын алған ҽлеуметтік- 

экономикалық жҽне қоғамдық-саяси толқулардың нҽтижесінде дҥниеге келді. 

Алаш партиясын қҧру барысында ҧлттық –демократиялық қазақ 

интелегенциясының халық таныған тҧлғалары Ҽлихан Бҿкейханов, Ахмет 

Байтҧрсынов, Мҧстафа Шоқай, Мҧхамеджан Тынышбаев, Міржақып Дулатҧлы, 

Халел жҽне Жаһанша Досмҧхамедовтер, Ҽлихан Ермеков, Жақып Ақбаев,тағы 

да басқа қайраткерлер толассыз еңбек етті[1;17б.]. Олар 1905-1907 жылдардағы 

алғашқы революция кезінде елдің тҧтастығын, бірлігін сақтауда патша 

саясатын қатал сынға алып, батыл талаптар қоя білген, бірнеше ҥндеухаттар 

жазып, оларды жоғарғы билік орындарына жіберген. 

Алаш партиясы ҽлеуметтік тҧрғыдан алғанда ҽртекті, ҧлттық 

демократиялық қазақ зиялы қауым ҿкілдерінің қоғамдық-саяси ҧйымы болып 

табылады. Саяси партия халық санасының қозғаушы кҥші қызметін ешқандай 

мҥлтіксіз атқара білді. 1917 жылғы Ақпан қозғалысының нҽтижесінде ҧлттың 

зиялы қауым ҿкілдері бірінші рет ҧйымдық жағынан бірігуге ҽрекеттер жасап, 

қазақ комитеттерін қҧрып, обылыстық сьездер ҿткізе бастады[3]. Себебі Алаш 

партиясының ҿкілдері ҧлттық тҽуелсіз автономияға қол жеткізу мҥмкіндігінің 

пайда болуына байланысты халық арасында ҥгіт насихат жҧмыстарын 

кҥшейтіп, қҧрылтай жиналыс сайлауына белсене кіріскен болатын. 

1917 жылдың 21-26 шілдесінде Орынбор қаласында ҿткізілген I 

жалпықазақ сьезінде «Алашорда» ҥкіметі қҧрылып, ел қамын жеген ҧлт 

зиялылары бҧл партияның қҧрамынан тҥгел табылып, бірі басшы, бірі қосшы 

бола білді. Ҽлихан Бҿкейханов бастаған қазақ зиялылары Конституциялық- 

демократия ҥлгісіндегі қазақ ҧлтының саяси партиясын қҧруға қозғалыс 

жасаған кезде XX ғасырдың басындағы Қазақстанды халықаралық 

қатынастарға жетекшілік ете алатын ҧлттық либералдық тҧрғыдағы қоғамдық- 

саяси ҧйым қҧруды ойластырған болатын. Осындай ҽрекеттер нҽтежиесінде 

Ҽ.Бҿкейханов пен басқа да жетекшілері 1917 жылы Алаш саяси партиясын 

қҧрды [1;57б.]. 

«Алаш» партиясы автономиялы қазақ мемлекеттігін қҧру, жердің қазаққа 

қайтарылуы, қҧрылтай жиналысын ел ішінде ҿткізу, дін жағдайы жҽне 

т.б.ҿзекті мҽселелерді шешуді басты мақсат етіп алды. Осы сҽтте халық 

арасында «Қазақ», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Жас азамат» сияқты 

басылымдарды шығара отырып, партияның облыстар мен уездеріндегі 

комитеттерінің қызметін, қҧрылтай жиылысының сайлауы барысын бҧқара 

халық арасына жариялап отырды [2;115б.]. Алаш зиялы қауым ҿкілдері 

кҿптеген тҥйінді мҽселелерді жер басқару мекемелері арқылы жҥзеге асыруға 

белсене кірісті.«Алаш»партиясы шын мҽніндегі дҽстҥрлі саяси ҧйым болып 

қалыптасып ҥлгермегеніне,іс жҥзінде саяси одақ ретінде қоғамдағы қозғалыс 

деңгейінен негізгі партияға айналу кезеңдерін бастан ҿткізген ҿтпелі қоғамдық- 

саяси ҧйым екеніне қарамастан, екі ҧлттық мақсатты кҿздей білді. Бірінші 

мақсат-қазақ халқын патша ҥкіметінің отарлық езгісінен қҧтқару болса, 

екіншісі-қазақ қоғамын ҿркениетті дамыған елдер қатырына қосу болды.Осы 

негізгі алға қойған мақсаттарды жҽне олардан туындайтын тағыда басқа 
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мҽселелерлерді, саяси тҧрғыда міндеттерді шешуді Алаш қайраткерлері 

эволюциялық реформамен жҥзеге асыруды кҿздеді [1;235б.]. 

1905-1917 жылдарда «Алаш» атауы қазақ ҧлтының қайта даму идеясы, 

ҧлттық жаңа мҽдениет пен жаңа бір ҧлтты қҧрудың бағдарламасы, ҧлттық 

мемлекетті қайта қалыпқа келтіру ҽрекетіндегі қозғалыстың ҧранына айналды. 

Патша ҿкіметі қол астындағы «бҧратана» елдерді надандықта, отар етіп қана 

ҧстауды кҿздеді, оларды шоқындырып, орыс ҧлтына сіңіріп жіберуді кҿздеді. 

Елдің байлығына қомағайлана ауыз салып, кеніміз бен шикізатымыздың 

қызыған кҿрді. 1905 жылғы революциядан кейін Русия халықтарына «шолақ» 

бостандық уҽде етіп, мемлекет думасы қҧрылғанда алғашқы екі думаға 

бҧратана халықтан депутаттар сайланған еді, алайда кейін бҧл халықтар 

солардың ішінде қазақтар да мемлекет ісіне араласуға жетілмеген деп 

шеттетіліп думаның маңына жолатпай қойды.Алаш ҧлттық идеясының кҥшін 

аңғартқан қарапайым тарихи мысалды келтірсе жеткілікті. 1917 жылдың 

қараша айындағы Бҥкілресейлік қҧрылтай жиналысының ҿкілдері сайлауында 

«Алаш» ҧлттық идеясы партиялық тҧрғыда қазақ ҿлкесінде бақталастыққа 

тҥскен барлық партияны, оның ішінде басты қарсылас болған «Ҥш жҥз» жҽне 

Ресейдің демократиялық жҧмысшы партиясын жҽне большевиктік мен 

меньшевиктік партияларымен сайлауда таласқа тҥскенде жеңіске жеңіп, қазақ 

халқына бҿлінген барлық 43 депутат сайланатын мондатты жеңіп алды 

[2;125б.]. 

Жалпы, Алаш партиясы «Қазан бҥлігі» қозғалысы уақытында Патша 

ҥкіметінде болған 50-ден аса партияның ішінен ҿзіне қолдау тапқан дауыстар 

нҽтежиесінде 8-орында болды. Сондай-ақ 1917 жылдағы бҧл сайлау ҽрекеті 

қазақ халқының «ҧлт» болып қалыптасқандығын аңғарта білді деп айтуымызға 

толықтай негіз бар. Жалпықазақ съезінде қҧрылған Алаш автономиясының 

ҥкіметі – Уақытша Ҧлттық Кеңес – «Алашорда» деген атауға ие болды. Бҧл 

ҽрекеттегі Алашордашылардың негізгі мақсаттарының бірі қазақ халқын Ресей 

орталығында жеңіске жеткен «социалистік» қозғалыстардан жҽне 

бҥлікшіліктерден қорғау болды. Съездің шешімінде кҿрсетілген Уақытша 

Ҧлттық Кеңес – Алашордашылардың қҧрамынан Қазақстанның толық 

аймағынан 15 адам сайланды. Олар: Бҿкей Ордасынан–Уҽлитхан Танашев, 

Орал облысында–Халел Досмҧхамедов,Ақмола облысынан–Айдархан 

Тҧрлыбаев, Семей облысынан–Халел Ғаббасов,Сырдария облысынан– Мҧстафа 

Шоқай, Жетісу облысынан–Садық Аманжолов т.б. Алашордашылардан 

облыстардан тыс, халыққа арасында кеңінен танылған ҧлт қайраткерлері: 

Ҽлихан Бҿкейханов, Мҧхамеджан Тынышбаев,Жаһанша Досмҧхамедов, 

Ҽлімхан Ермеков, Жақып Ақбаев, Бақыткерей Қҧлманов,Отыншы Ҽлжанов, 

Базарбай Мамытов сайланды [4]. Осы тізімдегі Алашорда Ҥкіметінің қҧрамына 

сайланғандардың барлығы дерлік жоғары білімді, зиялы қауым ҿкілдері болды. 

Олар Петроград, Мҽскеу, Қазан, Томск тағы да басқа қалалардағы жоғары оқу 

орындарында: заңгер, дҽрігер, экономист, математика ғылымы, темір жол 

инженерлері жҽне тау-кен ісі мамандықтары бойынша бітірген жоғары білімді 

азаматтар болды. 
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Ақтҿбе облысы бойынша архив деректерінен Алаш-ордашылардың тізімі 

жҽне олардың партияда атқарған қызметі кҿрсетіліп, обылыс бойынша барлығы 

98 адам, оның 12-сі Ақтҿбе қаласынан, 22-сі Ойыл ауданы, 35-і Ырғыз ауданы, 

7-і Темір ауданы, 8-і Ақбҧлақ қаласынан, 6-ы Шалқар ауданынан, Торғай 

ауданынан 10 адамның аты-жҿні жинақталған.[5] 

Алаш партиясының негізгі мақсаты – қазақ еліне ҿзін-ҿзі басқару 

мҥмкіндігіне жол ашатын мемлекеттік ҧлттық жҥйе қҧру, яғни ҧлттық дербес 

мемлекет ретінде қҧқығы бар екендігін мемлекет орталығына мойындату, ал 

соңында егемендікке қол жеткізу, қазақ жеріне Ресейден қоныс аударушыларды 

тоқтату, ҽлемдік озық тҽжірбиелерге сҥйене отырып қазақ қоғамын жаңа ҿмір 

талабына сай ҿзгерту,ҽсіресе, білім мен ҧлттық мҽдениеттің ҿркен жаюына 

мҥмкіндік жасау болды. Алаш партиясын қҧрылуындағы жҽне оның жҧмыс 

жасау бағытындағы негізгі ҽрекеттер: елдегі азаттық қозғалыстарын тоқтату, 

ҧлттық-аймақтық демократиялық тҽуелсіз республика қҧру, ҽйелдердің 

еркектермен тең қҧқығы, қалыңмал мен кҿп ҽйел алушылыққа қарсылық, 

жҧмыс кҥнін 8 сағаттық ету,жалпыға бірдей ана тілінде оқытылатын бастауыш 

білім беру орындарын кҿбейту мҽселелері қаралып бекітілді.Сондай-ақ 1917 

жылы қарашаның 21-інде «Қазақ» газетінің 251-ші санында Алаш партиясы 

бағдарламасының 10 бҿлімнен тҧратын жобасы жарық кҿрді [3]. 

Жалпы Алаш идеясы–ҧлттың басын біріктіруші,тҧтастырушы идея ретінде 

қашанда қазақ елінің тарихымен бірге жасайды. Алаш қайраткерлерінің 

қалыптастырған,ҧлттық санамызды жаңғырту мақсатында жасаған ҽрекеттерін 

естен шығармағанымыз абзал. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті Қазақстанның батыс 

аймағындағы ірі жоғары оқу орындарының бірі. Бҥгінгі мақаламызда осы 

жоғары оқу орнының белді қҧрылымдарының бірі – физика-математика 

факультеті туралы сҿз етеміз. Физика-математика факультеті 85 жылдық 

тарихы бар университетіміздің шежіресінде ерекше орын алады. Осы 

университет шежіресінің бастауы болып, сонау 1935 жылы екі жылдық Ақтҿбе 

мҧғалімдер институты ашылған тҧста физика-математика факультеті аталмыш 

оқу орнында ашылған ҥш бҿлімнің бірі болды. Сол жылы физика-математика 

бҿліміне 35 студент қабылданған еді [1, 26 б.]. Факультеттің бастауы болған 

осы жылдардан бері бҧл қҧрылым қара шаңырағымыздағы ірі факультеттердің 

біріне айналды. 

ХХ ғасырдың соңғы он жылдығына физика-математика факультеті оқу 

орнындағы материалдық-техникалық базасы мықты, профессор-оқытушылар 

қҧрамы білікті ҧжым ретінде аяқ басты. Бір қызығы 1884 жылы физика- 

математика факультеті «Математика» жҽне «Физика» факультеттері болып 

екіге бҿлінген. Ол уақыт Ақтҿбе педагогикалық институты болып тҧрған кезең. 

Ақтҿбеде педагогикалық институт 1966 жылы қайта қҧрылғаны тарихтан 

белгілі. 

Екі бҿлек қҧрылым болып тҧрған тҧста «Математика» факультетін ф.- 

м.ғ.к., доцент Сартабанов Ж.А. (1984-1988 жж., 1992-1994 жж.), Ведель Я.Я. 

(1988-1991 жж.), Кенжебаев К.К. (1991-1992 жж.), ал «Физика» факультетін ф.- 

м.ғ.к. Цхай К.К. (1984-1990 жж.) жҽне Шҥкіров Ж.Ж. (1990-1995 жж.) 

басқарды. 1994 жылы математика жҽне физика факультеттері бірігіп, қайтадан 

физика-математика факультеті болып аталды [1, 133-134 бб.]. Факультетте 

облыс, аймақ жҽне қала берді республика қажетті физик-математика мамандар, 

мектептер ҥшін физика жҽне математика пҽндерінің мҧғалімдері ҥздіксіз 

дайындалды. Аталмыш бағыттағы мамандарға қашан да сҧраныс жоғары 

болды. Ол сҧраныс бҥгіннің ҿзінде азайған емес. 

Сонымен тҽуелсіздік алған тҧста Ақтҿбе педагогикалық институтының 

физика-математика факультетінің математика бҿлімінде «математика» жҽне 

«математика жҽне физика» мамандықтары бойынша мҧғалімдер дайындалды. 

Ал 1990 жылдан бастап жаңа «математика жҽне информатика» мамандығы 

бойынша мамандарды дайындау басталды. Аталмыш мамандық студенттеріне 

білікті профессор-оқытушылар қҧрамы дҽріс оқыды. Олардың қатарында 

В.И.Гончарова, Қ.Ж.Жҧбаев, Қ.Н.Ниязмағамбетов, Ж.А.Сартабанов, Д.И.Хан, 

А.Ш.Шоқаева сынды факультеттің тҽжірибеліғ ардагер ҧстаздары болды [2, 8 

б.]. 

Ақтҿбе педагогикалық институтының физика-математика факультеті 1966- 

1991 жылдар аралығындағы екі мыңға жуық мамандар дайындаған. Олардың 

ішінде ҿздерінің табысты еңбегімен кҿрініп жҥргендер де аз емес. Кезіндегі 
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институт, одан кейінгі Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе мемлекеттік 

университетінің физика-математика факультетінде, жалпы университеттің 

басшылық қҧрамында факультет тҥлектері физика-математика ғылымдарының 

кандидаттары мен докторлары М.Ахметов, А.Бержанов жҽне К.К.Кенжебаевтар 

табысты еңбек етті. Қазір олардың орнын жаңа мамандар мен ғалымдар басып 

келеді. Бҧл ҿмірдің заңдылығы. 

Сонымен 1991 жылы математика факультетінде ҥш кафедра жҧмыс 

жасады. Олар «математикалық анализ», «алгебра жҽне математиканы оқыту 

ҽдістемесі» жҽне «информатика жҽне есептеу техникасы» кафедралары. Сол 

тҧста оларда 28 оқытушы жҧмыс істеген. Оның 10-ның ғылыми дҽрежесі мен 

атағы болды. Кафедралардағы ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары 

мыналар еді: дифференциалдық теңдеулер теориясы, квазигруппалар мен 

лупалар теориясы, жоғары оқу орнында жҽне мектепте математикалық пҽндерді 

оқыту ҽдістемесі. 

Сол кезеңнің ҿзінде факультеттің ірі-ірі жоғары оқу орындарымен, Мҽскеу, 

Ленинград, Киев, Алматы, Пермь, Орск, Орал сияқты ғылыми-зерттеу 

орталықтарымен берік, тҧрақты байланыс орнатты. Олардан арнаулы 

курстардан дҽріс оқу ҥшін, тҽжірибе алмасу мақсатында ғалымдар шақыру ісі 

жолға қойылған еді. Ғылыми зерттеу жҧмыстарына студенттердің де қатысы 

айтарлықтай болған. Кафедралар жанында ғылыми ҥйірмелер мен семинарлар 

жҧмыс жасады, жылма жыл оның мҥшелері «Студент жҽне ғылыми- 

техникалық прогресс» атымен ҿткізілетін олимпиадаға қатысты, институт, 

республика, бҥкілодақ кҿлеміндегі ғылыми конференцияларда баяндама, 

хабарлама жасады, ҥздік шыққандары аспирантураға жолдама алып отырды [2, 

8-9 бб.]. 

Физика факультеті 1985-1991 жылдар аралығында 1200-дей тҥлектер 

дайындап шығарды. Факультетті бітірген Қ.А.Айтқҧлов Ырғыз, Б.Еңселбаев 

Қарабҧтақ, М.К.Мамедов Ойыл аудандық оқу бҿлімдерін басқарған. Мектеп 

директорлары болып М.Г.Аминов (Ақтҿбе №1 орта мектеп), В.К.Дудкин 

(Ақтҿбе №27 орта мектеп), А.Прохоров (Ақтҿбе №7 орта мектеп), К.Сҽрсенбин 

(Ырғыз ауданы), К.Ізбасқанов (Қобда ауданы) жҧмыс істеген. Ҥздік тҥлектердің 

екеуі ғылым кандидаттары. Соның бірі Ж.Ж. Шҥкіров ҿзі оқу бітірген 

факультетті басқарды. Ал С.Ҿтегенов Целиноград педагогикалық 

институтының доценті қызметін атқарады. Факультет қҧрамында 22 

оқытушыны біріктіретін екі кафедра бар: жалпы физика жҽне физиканы оқыту 

ҽдістемесі кафедралары. Оларда 10 ғылым кандидаттары мен доценттер дҽріс 

оқиды. 

Аталған кафедралардың профессор-оқытушылық қҧрамының ғылыми 

ізденістерінің негізгі бағыттары тҿмендегідей: қатты денелер физикасы, 

молекулярлық спектроскопия, жартылай ҿткізгіштер физикасы, сызықсыз 

оптика, электрондық оптика жҽне мектепте физиканы оқыту ҽдістемесі [2, 9-10 

бб.]. 

Факультеттің жетекші кафедраларының бірі «алгебра жҽне математиканы 

оқыту ҽдістемесі» кафедрасының алғашқы меңгерушісі Шибаев Петр 
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Яковлевич болды. Жылдан жылға институт ҿсе келе, кафедралар жҧмысының 

ауқымы кеңейіп, олардың атаулары да кафедра айналысатын салаға сай ҿзгеріп 

отырды. «Алгебра жҽне математиканы оқыту ҽдістемесі» кафедрасы 1997 жылы 

Алгебра жҽне дифференциалдық теңдеулер кафедрасы болып, кейіннен 

Жоғарғы математика жҽне дифференциалдық теңдеулер кафедрасы деп аталды. 

Ҽр жылдары аталған кафедраларды Р.Ю. Мисонжник, Ж.А.Сартабанов, 

Ж.Н.Тасмамбетов, М.У.Ахметов, І.Т.Тҽжімҧратов, К.К.Кенжебаев, Д.И.Хан, 

К.Ж.Жҧбаев, Я.Я.Ведель, Т.Т.Шерияздан, Ж.Қ.Қайдасов басқарды [1, 138 б.]. 

Физика кафедрасы да факультеттегі жетекші кафедралардың бірі болды. 

Бҧл кафедра 1995 жылы желтоқсанда жалпы физика кафедрасы мен ФОҼ жҽне 

ОТҚ кафедраларының бірігуімен қайта қҧрылған болатын. 1996 жылы бҧл 

кафедрада 18 оқытушы жҧмыс істеді, оның ішінде 6 ғылым кандидаты жҽне 7 

оқу-тҽрбие ісінің қызметкерлері болды. Кафедраны 1995-1997 жылдары жҽне 

2000-2003 жылдары факультет тҥлегі Ж.Ж.Шҥкіров басқарды. Кафедраны 

сонымен қатар 1997-1999 жылдары п.ғ.к., доцент Нҧрманов О.Н., 1999-2000 

жылдары ф.-м.ғ.д., профессор Шҥңкеев К.Ш., Сағымбаева Ш.Ж. басқарды. 

Осы басшылардың ішінде Шҥңкеев Қуанышбек Шҥңкейҧлына ерекше 

тоқталуға болады. Ол Абай атындағы Қазақ педагогика институтының физика 

факультетінің 1976 жылғы тҥлегі. 1984 жылы Эстонияның Тарту 

университетінде физика-математика ғылымдарының кандидаты дҽрежесін алу 

ҥшін диссертация қорғаған. Осы жылдан бастап Ақтҿбе мемлекеттік педагогика 

институтында аға оқытушы, доцент, профессор, кафедра меңгерушісі 

қызметтерін атқарған. 1996 жылдан бастап физика-математика факультетін 

басқарды [3, 438 б.]. Шҥңкеев К.Ш. декан қызметін кафедра меңгерушісі 

қызметімен қоса атқарғандығын атап ҿткен жҿн. 

Факультетте сонымен қатар осы уақытта математикалық анализ 

кафедрасынан бҿлініп шыққан Информатика жҽне ЕТ кафедрасы жҧмыс жасап 

жатты. Заман талабына сай 1997 жылы қыркҥйекте кафедра іргесінен 

«Математикалық модельдеу жҽне сандық анализ» деген атпен жаңа кафедра 

бҿлініп, ашылды. Бҧл кафедра бастапқыда «Қолданбалы математика» 

мамандығы бойынша студенттер даярлады. Осы ашылған «Математикалық 

модельдеу жҽне сандық анализ» кафедрасының ең алғашқы меңгерушісі 

физика-математика ғылымдарының докторы М.М. Мҧздақбаев болды. 

Осылайша физика-математика факультеті ҿткен ғасырдың 90-жылдары 

еліміздегі қиын ҽлеуметтік-экономикалық ахуалға қарамастан ҿз жҧмысын 

жалғастырды. Жыл сайын физика жҽне математика бағыттары бойынша 

жҥздеген жас мамандар дайындап, шығару арқылы факультет ҧжымы біз айтып 

отырған ҽлеуметтік-экономикалық қиындықтарды еңсеруге, жалпы еліміздің 

дамуына ҿлшеусіз ҥлес қосты. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

4. Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университетіне 85 жыл. – Ақтҿбе 

«Жҧбанов университеті» баспасы, 2020. – 258 б. 
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5. Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе педагогика институтына 25 жыл. Ақтҿбе, 1991. 

– 16 б. 

6. Ақтҿбе ғылымы: анықтамалық, энциклопедиялық жинақ / К.К.Кенжебаев, 

С.К.Бекмолдинов. – Алматы, 2015. – 456 б. 
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ҒҦМАР ЕСЕНҒҦЛОВ – АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ 

 

Сағынова Ә.М., Усманова А.К. 

М.Ӛтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің 

4 курс студенттері 
 

Қазақстан тҽуелсіздігі ҧлттық тарихымызды зерттеуге кең жол ашты. 

Соңғы отыз жылдан бері ҧлттық тарих зерттеудің ҧстанымдары, қолданатын 

дерек кҿздері мен қҧжаттар да жаңарды, молайды, тың зерттеу салалары 

қалыптасты. Солардың бірі алаштану ғылымының қалыптасуы болып 

табылады. 

Демек, қазақ елінің азаттығы  жолында  жанкешті    қызмет еткен ҧлт 

зиялыларының  ҿмірі мен   қоғамдық-саяси жҽне шығармашылық   қызметін 

мҧрағаттық деректер негізінде зерттеу табиғи тҥрде кҥн тҽртібіне қойылып, 

іргелі еңбектер жарық кҿріп келеді. Дегенмен бҥгінгі кҥнге дейін алаш 

қозғалысына  қатынасқан  зиялылардың барлығының ҿмірі мен   қызметі 

зерттеліп, бағаланды деуге ҽлі ерте деп санаймыз. Біздің тырнақалды ізденіс 

жҧмысымыздың мақсаты тарихи тҧлғаның ҿмірі мен қоғамдық-саяси қызметін 

жас ҧрпаққа кеңірек насихаттауға ҥлесімізді қосу. Ендеше, Батыс Қазақстан 

облыстық тарихи-ҿлкетану    музейі, Ақтҿбе  облыстық   мемлекеттік  архив 

қорында (636-  қор)  сақталған  тарихи  қҧжаттар  негізінде  жазылған 

мақаламызды ҧсынып отырмыз. Жалпы, Батыс алаш мҥшесі болған Ғҧмар 

Есенғҧлов туралы ғалымдар Д. Сҥлейменова, М. Тҽжмҧрат     еңбектерінде 

қысқаша мҽліметтер келтірілген [1]. Біз, бҧдан басқа ғылыми зерттеулердің 

кҿп емес екенін байқадық. Ҿйткені халқының мҥддесі ҥшін қызмет етіп, жанын 

қҧрбан еткен, бірақ ҧзақ жылдар бойы қоғамға беймҽлім болып келген Ғҧмар 

Есенғҧлов сияқты тҧлғалар лайықты ҿз бағасын ала алмай келеді деп санаймыз. 

Жоғарыда айтылғандай, Батыс Қазақстан облыстық тарихи-ҿлкетану музей 

қорында туу туралы куҽлік, жоғары оқу орнына тҥсу ҥшін берілген анықтама 

сақталған. Анықтамаға ауыл старшыны жҽне №8 ауылдың ауылнайы Ҽлібек 

Қитманов, халық судьясы Ҽли Жылқамановтың қолдары қойылып, Ембі-Темір 

болысының старшыны Т.Санкібаев мҿр басып растаған. Осы айтылған туу 

туралы куҽлік пен анықтамада     Ғҧмар Қожаахмедҧлы     Есенғҧлов 1890 жылы 

15 мамырда Орал облысы Темір уезі Ембі-Темір болысының №8 ауылында 

дҥниеге келген [2, 14-п. ]. Ал Ақтҿбе облыстық архивінің №636 қорында 

сақталған деректе 1926 жылы Ғҧмар Есенғҧлов 39 жаста екені кҿрсетілген, 

яғни бҧған қарағанда, ол 1887 жылы дҥниеге келген [3, 74-п. ]. Осылайша 

деректерде,   алаш   қайраткері   Ғҧмар   Есенғҧловтың   туған   жылы      ҽртҥрлі 

жазылғанын аңғардық. Ғ. Есенғҧловтың ҽлеуметтік тегі жҿнінде айтсақ, ҽкесі – 

Қожахмед Есенғҧлов елдегі кҿзі ашық, зерек адам болған. 

Ғҧмар Есенғҧлов ауылдағы орыс-қазақ мектебінен сауат ашқан соң, Орал 

қаласындағы орыс-қазақ училищесінде жалғастырады. 1903 жылдан 1909 

жылдар аралығында Орал реалды ҽскери училищесін ҥздік бітіреді [4, 111- 

бет]. Мҧнан соң жоғарғы оқу орнына тҥсу ҥшін, 1909 жылы тамызда қосымша 
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бір жылдық дайындық курсына қабылданып, 1910 жылы 8 маусымда аяқтап 

шыққан [5, 5-п. ]. Қазақтан шыққан алғашқы жоғары білімді дҽрігерлердің бірі. 

Орал ҽскери реалды училищесінің тҥлектері Ғ.Есенғҧлов, Б.Бисенов 1910 

жылы 29 қыркҥйекте Саратов қаласында Императорлық Николаев 

университетіне қабылданып, стипендияға ие болады. Университетке 

қабылданғанда оған қойылған талап – латын тілін білуі болды. Ол бҧл сынақты 

да сҽтті тапсырып, 1914 жылы оқуды тҽмҽмдайды. 1914 жылы 28 шілдеде 

Бірінші Дҥниежҥзілік соғыс басталған тҧста сынақ комиссиясынан ҿтіп, 

уақытша «Емші» біліктілігіне ие болады. 1914-1916 жылдар аралығында 

Саратов қаласындағы «Земгор» емханасында дҽрігер-ординатор қызметін 

атқарады [6, 285-286 бб]. Сҿйтіп ол қазақтан шыққан алғашқы жоғары білімді 

дҽрігерлердің бірі болды. Ғҧмардың дҽрігерлік жоғары оқу орнында 

Бақтығали Бисеновпен бірге 

Ҧлт ҥшін еңбек етіп қуғын кҿрген алаш зиялыларының тағдыры ҧқсас 

болды. Қазақ халқының келешегін ойлаған Ғ.Есенғҧловтың сталиндік 

репрессия қҧрбаны болғанын тҿмендегі қҧжаттар анық айғақтайды. Ақтҿбе 

облыстық архивінде «Протоколы по допросу на руководителей байских групп 

по Темирскому уезду 1926 год» қҧжатында Ғҧмар Есенғҧловты тергеушіге 

берген жауап актісі сақталған. Бҧл қҧжатта Ғҧмар Есенғҧлов Ақпан тҿңкерісіне 

дейін Орынбор қаласында жедел жҽрдем бҿлімінің дҽрігері болып қызмет 

атқарғанын. Кейін 1917 жылдың мамыр айынан бастап Темір уездінде 

комиссар қызметінде болған. Қазан революциясынан кейін Темір қаласында 

дҽрігер болып қызмет атқарған [3, 74-п.]. 

Ғҧмар Есенғҧлов Ақпан тҿңкерісінен кейін қоғамдық-саяси ҿмірге 

белсенді араласып, «Алаш» қозғалысына қатысады. 1917 жылы кҿктемде 

Торғай жҽне Орал облыстарында, 2-8 сҽуірде Орынборда ҿтетін съездің 

дайындығымен табанды жҧмыстана бастайды. Ахмет Байтҧрсынҧлы баяндама 

жасаған Орынборда ҿткен съезден кейін жалпықазақ съездін шақыру жҿнінде 

шешім қабылданып, осы жҧмыспен айналысу ҥшін 8 адамнан тҧратын арнайы 

топ қҧрылады. Топ қҧрамына Ҽлихан Бҿкейханҧлы, Ахмет Байтҧрсынҧлы, 

Мҽржақып Дулатҧлымен қатар Ғҧмар Есенғҧлов та болды. 

1917 жылы 19-22 сҽуірде Орал қаласында ҿткен 1-ші Орал облыстық қазақ 

съезінде Ғҧмар Есенғҧлов Жайық сырты облысы бойынша қазақ комитетінің 

мҥшесі болып сайланды. 1917 жылы 21-25 шілде аралығында Орынбрда ҿткен 

2-інші Жалпықазақ съезінің қаулысымен қҧрылтай жиналысы депутаттығына 

Орал облысынан белгіленген 7 кандитаттың бірі Қҧрылтай жиналысы 

қҧрамына сайланды [1, 153-бет]. 

1918 жылдың 11 қыркҥйегінен бастап Темір уезді бойынша земстволық 

мекемелерге бақылау жасау ҥшін Алашорда комиссары міндетін атқарады. Осы 

уақытта «Ойыл уалаятының» облыс комссары Ж.Мергеновке бағына отырып, 

Темір уездік атқару комитеттінің Халық шаруашылығы бҿлімі деп аталған 

жергілікті земостволық басқару қҧрылымының жҧмысына бақылау жасады. Ақ 

казактардан қашып, Темір маңына келген Ҽ.Ҽйтиев, М.Ипмағамбетовтерге 

кҿмектесіп, елге қарай ҿтуіне мҥмкіндік жасаған [1, 154-бет]. 
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1919 жылы Темір кентін қызылдардың 1-армиясы алып, қала кеңестер 

жағына ҿте бастады. Бҧл уақытта Ғҧмар Есенғҧлов Темір қаласында 

эпидемиолог-дҽрігер қызметінде болды. 1920 жылы Темірде қҧрылған сҥзекке 

қарсы отрядты басқарды [6, 286-288 бб]. 

Ғҧмар Есенғҧловтың бҧдан арғы қызметін Ақтҿбе облыстық архивінен 

алынған деректерден кҿріге болады. Жоғарыда айтылғандай, 1926 жылы 

ОГПУ- дің Ғ. Есенғҧловты тергеу хаттамасында: «Исенгулов Гумар 

Кужахмедович. По национальности казах, рода Назар, происходящий из 

граждан №3 аула Эмбо-Темирской волости Актюбинской губернии Темирского 

уезда, 39 лет, с высшим образованием, по профессии медицинский врач, в 

которой должности стоял до ареста, женат, имеет 6 чел. Детей от 7 месяцев до 

11 лет, беспартийный,уездный комиссар временного правительства и Алаш- 

орды, имеет движимое имущество в №3 ауле, высылался из пределов 

Темирского уезд в 1922-1923 гг. Как руководитель группы, виновным себя не 

признал. Показал, что до августа 1924 г. Он являлся руководителем Назарской 

группы, но после связь с группой порвал. Борьбу считает групповой, начатой 

Каналиным, Темирбековым и др. с целью прикрыть свои преступления, о 

которых он доносил» [3, 74-76 пп.]. Осылайша Ғҧмар Есенғҧлов ОГПУ 

шешімімен 1929 жылы Воронежге жер аударылған. 

1947 жылы елге оралып, Ақтҿбе облысы Қурайлы ауылында дҽрігерлік 

қызмет атқарған. 1970 жылы 28 шілдеде ҿмірден ҿткен. 

Қорыта айтқанда, алаш қайраткері Ғҧмар Есенғҧлов қазақ халқының 

саяси қҧқықтық, ҽлеуметтік – экономикалық азат елдігін аңсады. Демек, 

Тҽуелсіз қазақ елінің кейінгі жас ҧрпағы – Ғҧмар Есенғҧловты, ҿз дҽуіріндегі 

қазақ елінің жоғын жоқтап, кҿкейкесті мҽселелері хақында ой толғаған ҧлтына 

қызмет еткен алаш қайраткері тарихи тҧлға деп таниды. 
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ИЗУЧЕНИИ 

КАЗАХСКОГО КРАЯ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

 

Мохиборода В. В. 

студент 3 курса АРУ им. К. Жубанова 

 

В конце XIX столетия значительно усилилось изучение казахской степи, 

истории, этнологии, культуры. Исследованием первоначально занимались 

представители русской и казахской интеллигенции, ссыльные, но в конце XIX – 

начала XX века европейские путешествия набирали популярность среди 

аристократии, поэтому в данный период, свои работы оставляли и 

представители образованной Европейской знати: французы, англичане, немцы. 

На территорию современного Казахстана приезжали молодые ученные, 

сюда их приводило стремление познать что-то новое, интересное. Они 

вдохновлялись культурой региона, оставляя записи своих исследований, 

которые впоследствии легли в основу написания литературных произведений, 

книг, мемуаров. Значительные материалы хоть и носят индивидуальный 

характер, но данные источники позволяют всестороннее изучить культурные 

процессы, происходящие в регионе в это время. 

В исследованиях иностранцев приводятся множество значимых сведений, 

которые нельзя обнаружить в иных источниках. 

Одним из таких исследований является труд крупного австрийского 

этнографа, историка, географа середины XIX века Фридриха-Антона Геллера 

фон Гельвальд (1842-1892 гг.) - «Центральная Азия. Ландшафты и народы». В 

книге приводятся сведения о повседневной жизни казахов, их 

взаимоотношениям с соседними народами. Также автор описал взаимосвязь 

казахов с соседними народностями. Фридрих фон Гельвальд установил 

взаимосвязь между культурно-историческими процессами и географической 

средой народов Центральной Азии, что явилось новшеством в этнографической 

науке. Данное исследование принесло огромную популярность историку и его 

признали в научном мире Европы [1, с. 56-57]. 

В своих исследованиях сведения о быте, культуре, обычаях населения 

Казахстана в конце XIX века писал французский лингвист, антрополог, 

этнограф - Шарль Эжен Уйфальви де Мезоковезд (1842-1904). Французский 

исследователь в своих работах отмечал, что казахский народ отличается 

гостеприимством, которое сложилось в течение нескольких столетий. В конце 

XIX века Шарль Эжен Уйфальви де Мезоковезд писал, что «Казахи… 

отличаются добродушием, приветливостью и гостеприимством, которое 

возведено у них даже в культ», также этнограф восхищался тем, что гость 

всегда под защитой хозяина: «чужестранец может спокойно спать в юрте, не 

боясь быть убитым или ограбленным». В конце XIX – начале XX века Шарль 
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Эжен провел исследование в Южном Казахстане и оставил подробное описание 

городов данного региона. 

В начале XX века по городам Азиатской России и на территории Великой 

Степи более семи лет странствовал английский художник и путешественник 

Томас Уитлам Аткинсон (1799-1861). В 1848–1855 годах в кочевьях казахов 

Жетысу он собрал ценные сведения из жизни местного населения. Свои 

путешествия Аткинсон описал в иллюстрированном сочинении «Восточная и 

Западная Сибирь» и в др., и сделал многочисленные зарисовки бытовых сцен 

жизни кочевников. За время путешествия выполнил более 600 рисунков «всего, 

что встречал любопытного». Путешественник проехал более 37 тысяч 

километров в повозке, около 22 тысяч километров верхом на коне, 7,5 тысяч 

километров проплыл на лодке. Весь этот огромный путь автор проделал в 

поисках знаний и исследований. По возвращению на родину, Томас Уитлам 

Аткинсон стал работать над оформлением своей книги. В ней автор описал о 

своем путешествии по Уралу, Казахстану, Дальнему Востоку, Западную 

Сибирь и Алтай. Исследователь описывал кочевые народы Старшего и 

Средного жузов [2, с. 127]. 

Томас Аткинсон одновременно являлся книжным иллюстратором и 

беллетристом, что позволило ему в ходе своих путешествий делать зарисовки 

природы, также зарисовки жизни местных жителей и охоты на животных. 

Рисунки, которые изображал Томас Аткинсон, стал первым этнографическим 

альбомом и сборником историко-географических памятников о казахском крае. 

Путешественник легко сближался с различными людьми не зависимо от их 

положения  в обществе или вероисповедания. Дружелюбно общался с 

декабристами, писателями, русскими каторжниками, офицерами и простыми 

рабочими. 

Томас Уитлам Аткинсон составил, описал и изобразил последних 

султанов, потомков выдающегося государственного и политического деятеля, 

хана Абылая. Он удачно изобразил памятники природы Семиречья: водопад 

Джунгарского Алатау и Тамчибулак. Работы исследователя представляют 

большую ценность и являются памятником искусства, и литературы [3, с. 179]. 

Таким образом, в конце XIX века свои работы о Казахстане оставили 

английские, немецкие и французские исследователи и путешественники. 

Исследователи уделили большое внимание изучению истории, этнографии 

казахского общества, также духовной и материальной культуры. В целом стоит 

отметить, что деятельность европейских исследователей в изучении степного 

края и их труды, не потеряли своего научного значения в современном мире. 
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ЖЕР-СУ ХАЛКОМЫ Ж.СҦЛТАНБЕКҦЛЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ЖЕРІ 

МӘСЕЛЕСІ (ХХ Ғ.20-30 ЖЖ.) 

 

Исмагулова Д.М. - Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті 

Тарих және дінтану кафедрасының оқытушысы,тарих магистрі 

Ходжабердиева Ҧ. - 2 курс студенті 

 

Кҿрнекті қоғам жҽне мемлекет кайраткері Жағыпар Сҧлтанбекҧлы 1898 

жылы Қостанай уезіне қарасты Аманқарағай болысында дҥниеге келген. 

Қостанайдағы екі сыныптық орыс-қырғыз мектебін бітіріп,сондағы мҧғалімдер 

курсында оқыған. 

1915 жылдан бастап жергілікті жерлерде мҧғалімдік қызмет атқарады . 

1920-1922 жылдары уездік халық ағарту бҿлімінің меңгерушісі, 

Аманқарағай болыстык атқару комитетінің тҿрағасы, ал 1922 жылы Қостанай 

губерниялық атқару комитетінің хатшысы қызметінде болады. 

1923 жылы губерниялық жер-су мекемесінің бастығы, губерниялық атқару 

комитеті тҿрағасының орынбасары, 1925 жылы Ақмола губерниясына 

(Петропавл) жіберіліп, сол жақта жер басқармасының меңгерушісі,1926 жылы 

Ақтҿбе губерниялық атқару комитетінің тҿрағасы болып қызмет істейді. 

1926-1927 жылдары ҚазАКСР Жер-су халық комиссары болып 

бекітіледі[1,62б.]. 

Бҧрынғы Ресей империясының кезінде жерінен айырылған қазақтарға 

Кеңес ҥкіметі мен большевиктер партиясы мҽселелерін оң шешуге, яғни 

жерлерін қайтаруға уҽде берген еді. Алайда іс жҥзінде олай болмай шыққанын 

білеміз. 

Қазақ жері тағдыры бағытында Орталықпен айқасқа тҥскен ҧлт ҿкілдері 

ішінде Ж.Сҧлтанбекҧлының ерекше орны болды. Ҽсіресе,осы ҽрекеті оның 

Жер-су Халық Комиссары болып тҧрған кезде Қазақстан ҿлкелік партия 

комитетінің хатшылығына Ф.И.Голощекин келген уақытта ерекше байқалады. 

Қызметі жерге қатысты болғандықтан алғашқы кҥндерден-ақ осы 

мҽселенің ҧлттық мҥдде тҧрғысынан шешілуіне кҥш салды. 

Жағыпар Сҧлтанбекҧлы Қазақстандағы кеңестік жер саясатына қатысты 

пікірінде қазақ халқының бҧрынғы кезден жерден қысылып келе жатқандығы, 

сол себепті де оларды жерге орналастырып болмай жатып Қазақстанды 

қоныстандыру шарасына тарту тҧрғындардың наразылықтарын тудыратыны 

жайында атап кҿрсетеді[ 2]. 

Осындай жағдай оны Ҽ.Бҿкейханов арқылы ғалым профессор Швецовпен 

байланысып, жер жағдайын зерттеу,жер нормасын белгілеу ҥшін экспедиция 

жасақтау,оның қҧрамында ҿздері болуы керектігі жҿнінде мҽселе кҿтереді. 

Сол кездері Қазақстаннан артық жер табылмайтындығы жҿнінде айтып 

сырттан қоныс аудартуды тоқтатуды талап еткен С.Сҽдуақасов, Н.Нҧрмақов, 

С.Қаратiлеуов сияқты т.б. қайраткерлермен қатар Ж.Сҧлтанбеков те 

"ҧлтшылдар"    ретiнде         қуғынға    ҧшырады. Алайда БОАК-нiң 

қоныстанушыларды жерге орналастыру кезінде бірінші кезекте қазақтарды 
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орналастыру жайындағы қаулысы шығады. Аталмыш қаулы қоныстанушылар 

да кезексiз қазақтармен бірдей мезетте жер алып, жерге орналасуға мҥмкiндiк 

алады. Деректерде Орталықтың осы қаулысына қарсылық білдірген, келiспеген 

Жер-су халық комиссары Ж. Сҧлтанбекҧлы 1926 жылдың қараша жҽне 1927 

жылдың ақпан айларында Орталықта БОАК Президиумы алдында бірнеше рет 

баяндама жасап, РСФСР Жер-су Халық Комиссариатымен, жер ісі жҿніндегі 

Федералдық Комитетпен жҽне Қоныс аудару Комитетiмен ашық тартысқа 

тҥсетіндігі айтылады. Орталықтың ҧлттық автономия мҥдделерін ескермей 

шығарған қаулы,нҧсқауларының кҥшiнің жойылуына қолынан келгенше 

қарсылық кҿрсетіп бағады. Дегенмен Орталық ҿзiнiң отаршылдық қаулысын 

ҿзгертпейді. 

Ең ҽуелі қазақтардың жерге отыруы жҿніндегі кезектіліктің жойылуы 

қаулысының қабылданып кетуіне қатты кҥйінген Н .Нҧрмақов, 

Ж.Сҧлтанбековтер сол қаулыны отаршылдық қҧжат жҽне бҧрынғы 

қоныстандыру чиновниктерінің пікірі ретінде санайтындықтарын айтып салады 

[3, с.179 ]. 

1927 жылы 15-20 мамыр аралығында Қызылорда қаласында ҿткен 

жоспарлау мекемелері қызметкерлерінің І-ҿлкелік бас қосуында басқа да 

мҽселелермен қатар Қазақстан халық шаруашылығының 15 жылға арналған 

(1926-1941 жж.) бас жоспары талқыланады. 

Бас қосуға қатысушы маман,қызметкерлердің дені мҽселені таңылған 

кҿзқарас тҧрғысынан емес, дамудың табиғи-тарихи қажеттілігі негізінде 

қарастырады. Сол себепті де жоспарлау ҽдісін таңдауда, Қазақстанда ҥстемдік 

алуы тиіс шаруашылық тҥрін белгілеуде Орталық мҥддесінен шықпайтын 

бағыт ҧстанады. 

Соған байланысты, осы бас қосуда ортаға салынған ой-пікірлер партия, 

кеңестік ҧйымдары тарапынан мінбелерде, жарияланымдарда «зиянкестер 

ҽрекеті» есебінде қатал сынға ҧшырайды. Осы жолда К. Павловтың бас қосу 

хаттамаларын талдаған мақаласын атап ҿтуге болады. 

Аталмыш бас қосуда сҿйлеген мамандар Қазақстанда мал 

шаруашылығының ҥстем шаруашылық болып қалуы керектігін айтады. 

Міне,осы бас қосуда да Ж. Сҧлтанбеков ҿзінің табандылығымен кҿзге 

тҥседі. Жасалған баяндамаларға қатысты жарыссҿзге шыққан ол «Қазақстан 

мал шаруашылығы елі болды жҽне осындай ел болып қала береді. Ауыл 

шаруашылығын ҧйымдастыру жоспарына осы жағдай негізгі міндет болып 

кіргізілуі керек... Мал шаруашылығын бірінші кезекке кҿтерудің ҿзіндік себебі 

бар. Ҿйткені, осы сала Қазақстан ауыл шаруашылығында жетекші орында. 

...КСРО мҥддесі ҥшін Қазақстан шаруашылығының негізі болып мал 

шаруашылығы қала беруі тиіс» десе,   С. Қаратілеуов «кҿшпелі шаруашылық 

кей аудандар ҥшін дағдыланғандықтан немесе мҽдениеттің тҿмендігінен емес, 

жағдайға байланысты қалыптасқан жалғыз-ақ шаруашылық тҥрі болып 

табылатын органикалық қҧрылым» деген пікір» айтады [4,168б.]. 

Қазақстанда жҥргізіліп отырған кеңестік саясатқа,оның ішінде жер 

саясатына қарсы ҧлт қайраткерлерінің Ф.Голощекин жҽне оның 
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тҿңірегіндегілер тарапынан қудаланып,қызметтерінен шеттетілгені белгілі. 

1927 жылы қазан айында ҿткен қазақ ҿлкелiк партия комитетiнiң мҽжiлiсiнде 

Ж. Сҧлтанбекҧлы да Жер-су халық комиссары қызметiнен алынып, басқа 

қызметке жiберiледi. 

Бҧдан кейiнгi жылдары да ҿзiне қарсы шыққан қазақ қайраткерлерiн 

қуғындауды тоқтатпаған. 

Қалыптасқан сталиндiк ҽкiмшiлiк-ҽмiршiл жҥйе озбырлығын басынан 

кешiрген Ж. Сҧлтанбекҧлы 1930-1931 жылдары Қарқаралы, 1931-1932 

жылдары Кеген аудандық атқару комитеттерiнiң тҿрағасы, 1932-1935 жылдары 

"Қарағандыкҿмiр" тресi директорының орынбасары, 1935-1936 жылдары iшкi 

сауда халық комиссариаты жоспарлау-қаржы бҿлiмiнiң бастығы болып жҧмыс 

iстейдi. Жаппай қуғын-сҥргiн науқаны басталған жылдары Жағыпар 

Сҧлтанбекҧлы тҧтқындалған ҧлт қайраткерлерiнiң алғашқы легiнде болады. Ол 

жалған саяси айыппен 1936 жылдың қараша айында тҧтқындалады. 

1938 жылы ақпан айының 25-i кҥнi РКСФР қылмыстық кодексiнiң 58- 

бабының 2, 7, 8, 10, 11 баптары бойынша ең ауыр ату жазасына кесілген 39 

қайраткер қатарында Ж.Сҧлтанбеков те болған еді. 

Жағыпар Сҧлтанбекҧлына қатысты КСРО жоғары соты ҽскери алқасының 

1938 жылы 25 ақпанда шығарылған ҥкiмi 1957 жылдың 31 қазанында КСРО 

жоғарғы сотында қайта қаралып, қҧрамында қылмыстың болмауына 

байланысты қысқартылды. 

Ж.Сҧлтанбекҧлы халық жадында ҧлтының болашағы ҥшін аянбай қызмет 

еткен халқымыздың аяулы ҧлдарының бірі болып қала бермек. 
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ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ ТАРИХЫНЫҢ КЕЙБІР БЕТТЕРІ 

 

Жолдыбай Е.Б., Социал Л.Ж., Бҧйраш А.Б – 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 4 курс студенттері 

 

Ел тарихы - туған жер тарихын білуден басталады. Олай болса, ҿзіміз 

білім алып алып жатқан мектеп, университтет тіпті факультет тарихынан 

хабардар болуымыз қажет. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан ҿңірін кҽсіби 

мамандармен қамтамасыз етіп отырған Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік 
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университеті жҽне ондағы факультеттер тарихы ел тарихының бір бҿлшегі боп 

саналады. Университеттің ғылым мен білімінің дамуында ҿзіндік салмағы 

басым факультеттің бірі – педагогикалық факультетінің тарихын жазып, оның 

профессор-оқытушыларын жҽне бітірген тҥлектер туралы мҽліметтің цифрлық 

базасын жасақтап, оны университеттің кҽдесіне жаратуды жҥзеге асырмақпыз. 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университетінің тарихы Қазақ КСР 

Халық Комиссарлар Кеңесінің 1931 жылғы тамыз айындағы жалпыға бірдей 7 

жылдық білім беруді енгізу туралы Қазақ КСР-і халық ағарту комисариатының 

№1636, 1934 жылғы 13 желтоқсанындағы Ақтҿбе облыстық БКП (б) 

бюросының №65 қаулысы негізінде жоғары білім беретін екі жылдық Ақтҿбе 

мҧғалімдер институты болып ашылуымен басталған болатын. Институттың 

негізгі міндеті орта мектептер ҥшін жоғарғы білікті мамандар даярлау болды. 

Оқыту-тҽрбиелеу ҥдерісін жетілдіру жҽне мҧғалімдерді даярлау сапасын 

арттыру мақсатында факультеттер мен кафедралар саны біріктірулер немесе 

бҿліну, қайта атаулар, жаңа факультеттер немесе жаңа кафедралар 

ҧйымдастыру себебінен ҥнемі ауысып отырды. Педагогика факультетінде де 

осындай қҧрылымдық ҿзгерістер болды. 

Педагогика факультетінің тарихы 80-ші жылдарыдың ортасынан 

басталады. Алғашында «Бастауыш оқыту педагогикасы мен ҽдістемесі» 

мамандығының ашылуымен бастау алады жҽне бҧл мамандық 1988 жылдың 1 

қыркҥйегіне дейін тарих факультетінің қҧрамында болып келді. Сол себепті 

мамандық бойынша кафедра ашу қажеттілігі туындайды Педагогика 

факультетінің тарихы 1984 жылы «Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

ҽдістемесі» мамандығының ашылуымен бастау алады. Қазақстан Компартиясы 

Орталық Комитеті комиссиясының ҧсынысымен Ақтҿбе мемлекеттік 

педагогикалық институтын Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде, «Педагогика 

жҽне психология» кафедрасы мҥшелерінің ҧжымдық сҧранысын ескере отырып 

(№6 хаттама 2 маусым 1986 ж.) жҽне Ақтҿбе педагогикалық институтының 

1988 жылдың 1-ші қыркҥйегіндегі №588 бҧйрығына сҽйкес «Педагогика жҽне 

психология» кафедрасынан 1 қыркҥйектен бастап «Педагогика» кафедрасы 

жеке бҿлініп шығарылды[1,310-п.]. 

Бҧл мамандық 1988 жылдың 1 қыркҥйегіне дейін тарих факультетінің 

қҧрамында болып келді. Сол себепті мамандық бойынша кафедра ашу 

қажеттілігі туындады. 

Институттың ғылыми кеңесінің шешімі (№6 хаттама 2 маусым 1988ж.) 

жҽне 1988 жылғы 1 қыркҥйектегі №604 бҧйрық негізінде жаңа «Педагогика 

жҽне бастауыш білім беру ҽдістемесі» кафедрасы ҧйымдастырылды[2,50-п]. 

Кафедраны педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы С.Е. 

Қаңтарбай басқарды. 

Жеке бҿлінген педагогика факультетін 1990 – 1993 жж. биология 

ғылымдарының кандидаты А.В. Сотников, п.,ғ.,к., доцент Ж.Т. Бҥтіншинов, 

1993 жылы ф.ғ.к., профессор О.Б. Баймағамбетов басқарды. Факультет 

кафедралары «Бастауышта оқытудың педагогикасы», «Бастауыш мектептегі 

тілдерді оқыту теориясы мен технологиясы», «Бастауыш мектептегі 
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жаратылыстану, «Музыка», «Мектепке дейінгі тҽрбие» деп аталып, оларға 

С.Е.Қаңтарбай,      А.К.Кенжеғҧлова, Б.Б.Бекниязов, Н.И.Кустова, 

О.А.Шункеева, С.А.Мырзабеков басшылық етті. 

1992 жылы Ақтҿбе педагогикалық институтында инженерлік – 

педагогикалық мамандарды дайындайтын факультет ашылды. Факультетте 

педагог кадрларды дайындау 1992 – 2003 жж. аралығында «Бейнелеу ҿнері 

жҽне сызу», «Кҽсіптік білім» мамандықтары бойынша жҥргізілді[3, 13б.]. 

1994 жылы педагогикалық институтта 9 факультет болды. 1994 жылы 

Ақтҿбе педагогикалық институты Ғылыми кеңесінің шешімімен «Дене 

шынықтыру жҽне спорт», «Музыкалық білім», «Бастауыш оқытудың 

педагогикасы мен ҽдістемесі», «Мектепке дейінгі оқыту жҽне тҽрбиелеу» 

мамандықтары осы оқу орнының Педагогика факультетіне біріктіріліп, 

педагогика ғылымдарының кандидаты А.В.Усов декан қызметін атқарды 

1990 жылы «Мектепке дейінгі тҽрбие» кафедрасы бҿлініп, кафедра 

меңгерушілігі қызметіне п.ғ.к., доцент Усова Нелли Ильиничва 

тағайындалды. Кафедра қҧрамында Б.Г. Урмурзина, С.Е. Досжанова, Ҧ.С. 

Нҧрғалиева, К.Ж.Тҿребаева, Г.Қ.Айжанова, З.Г.Тҿлекова сияқты жетекші 

мамандар қызмет атқарды. 

Педагогика факультеті қҧрылғаннан бері профессор –оқытушылар 

қҧрамында ғылым докторлары, профессорлар, ғылым кандидаттары мен 

доценттер, «КСРО орта жҽне арнаулы орта білім беру ҥздігі», «Білім беру ісінің 

қҧрметті қызметкері» атағының жҽне «Қҧрмет белгісі ордені, «Ерен еңбегі 

ҥшін» медалі, «Жоғарғы оқу орнының ҥздік оқытушысы» мемлекеттік 

грантының иегерлері қызмет жасады жҽне ҽлі жасайды. Профессор- 

оқытушылар қҧрамы халықаралық, республикалық, аймақтық, облыстық, 

қалалық тҥрлі ғылыми-теориялық, практикалық конференциялар, семинарлар, 

дҿңгелек ҥстелге белсене қатысады. 

Жаңадан ашылған мамандықтың материалдық базасы, оқытушылар 

қҧрамының сапасы, қажетті қҧжаттармен қамтамасыз ету жҧмыстары басталып, 

кафедра мҥшелері Санкт-Петербург, Мҽскеу, Полтава, Алматы, Атырау, Орск, 

Толдықорған т.б. жоғары оқу орындарының тҽжірибелерімен танысып, қажетті 

қҧралдары жинастырылып, шығармашылықпен жҥйеге келтіреді. 90-шы 

жылдары факультеттің профессор-оқытушылар қҧрамында танымал ғалым- 

педагогтар қатарында С.Е. Қаңтарбай, А.К. Кенжеғҧлова, Н.И. Кустова, Б.Г. 

Урмурзина, С.Е. Досжанова, О.А. Шҥңкеева, С.А. Мырзабеков, Б.Б.Бекниязов, 

Г.Қ. Айжанова, К.Ж. Туребаева, Г.Р. Бахтиярова, Н.М. Зыкова, Г.М 

.Нигмеджанова, М.Ю. Саутенкова жҽне т.б. қызметкерлер болды. 
1996 жылы Педагогика фаультеті бірнеше мамандықтарды біріктіру 

негізінде қайта қҧрылса, 2004 жылы Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым 

министрлігінің бҧйрығымен батыс ҿңіріндегі бірден бір педагогикалық 

жоғарғы оқу орны ретінде Ақтҿбе мемлекеттік педагогикалық институты 

ашылып, мҧнда Педагогика жҽне психология факультеті қҧрылады. 
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Қазіргі Педагогика факультеті Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік 

университеті ректорының 2017 жылы мамыр айында шығарылған бҧйрығы 

негізінде қҧрылды. 

Факультет тҥлектерінің арасында қазіргі кезде жоғары білім беру 

саласының дамуына зор ҥлес қосқан белгілі ғалым-мамандар бар. Факультеттің 

профессор – оқытушылары білікті мамандар даярлаумен қатар, ғылыми жҽне 

қоғамдық – саяси  шараларды да ҥлкен  белсенділікпен  атқарады. 

Факультет тҥлектерінің арасында қазіргі кезде жоғары білім беру 

саласының дамуына зор ҥлес қосқан белгілі ғалым-мамандар бар. Олардың 

қатарында: Жусупова Ж.А., Туребаева К.Ж., Бахтиярова Г.Р., Есекешова М.Д., 

Мамбеталина А.С., Саутенкова М.Ю., Зыкова Н.М., Картбаева Ж.Ж., 

Таңирбергенова А.Ш., Нығметжанова Г.М. т.б. атап ҿтуге болады. 

«Мектепке дейінгі оқыту жҽне тҽрбиелеу» мамандығы тҥлектері мектепке 

дейінгі білім беру ҧйымдарында жемісті жҧмыс істеуде: Олардың арасында: 

Тайбукенова Х.Ж., Абдыхалықова Х.Ж., Жанаева Г.Н., Кусмамабетова Б.К., 

Туребаева Д.Т., Жетілгенова Д., Шокпарова Г.Т., Жусупова Ш.Т., Ескалиева 

С.Е., Абдишукирова С., Саликова С.Т., Кошмагамбетова К.Б.,    Молжанова 

Б.О., Сарбасова Г. жҽне басқалар бар. Алайда бір дипломдық жоба арқылы 

педагогика факультетінің профессор-оҿытушыларының ғылыми-педагогикалық 

қызметтерін толық қамту мҥмкін емес, сондықтан болашақта бҧл мҽселені жан-

жақты зерттеу қажет боп табылады. 

Қазіргі кезеңде, педагогикалық факультеті білім алушы жастардың оқу- 

танымдық, ғылыми-зерттеушілік қызметтерін ҧйымдастыруда бҽсекеге 

қабілетті кҽсіби-маман даярлау ісінің біртҧтас жҥйесі қалыптасқан ҧжым. 

Оқытушылардың да, студенттердің де кҽсіби қҧзыреттілігі мен 

шығармашылық белсенділігін арттыру, университет ауқымында оқу-танымдық, 

ғылыми-зерттеу қызметін ынталандыру ҽрбір жеке тҧлғаның неғҧрлым 

ҽлеуметтік тҧрғыда ҿзін-ҿзі тиімді жҥзеге асыруына ықпал етеді. Бҧл жаңарған 

қоғам азаматының ҿмірлік жҽне кҽсіби ҿзін-ҿзі айқындауының іргелі негізін 

қҧрайды. Факультеттегі мамандықтар бойынша білім алған тҥлектер 

республикамыздың тҥкпір-тҥкпірінде оқу, білім, ғылым жҽне тҽрбие саласында 

ҿз мҥмкіндіктеріне қарай аянбай қызмет атқаруда. 
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ДЕРЕК РЕТІНДЕ 

 

Алтынбек А, Утегенова Н. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің студенті 

 

Тарихи дамудың нҽтижесінде қазақ ҿлкесі бірнеше даму сатысынан ҿтті. 

Жинақталған археологиялық деректер кең кҿлемде ҿлке бойынша тарихи 

мҧражайлардың ашылуына себеп болды. XX ғасырдың 20 жылдарының 

басында жаппай ҿлкетану қозғалысының қарқынды дамуы мҧражай ісіне деген 

қоғамдық қызығушылықтың артуына маңызды факторы болды. 

Қазақстан Республикасының тҧңғыш президенті Н.Ҽ.Назарбаев 2003 жылы 

Мемлекеттің «Мҽдени мҧра» бағдарламасын ҧсынды. Бҧл бағдарламаның тҥпкі 

мҽні - ғасырлар қойнауынан жеткен рухани байлықты келешек ҧрпақ кҽдесіне 

жарату, тҿл мҧра арқылы ел тарихына қҧрметпен қарау, ҽлем ҿркенетіне сай 

ғылыми мҽдениетті дамыту, сол арқылы қазақ халқын ҽлем елдеріне таныту. 

Мҧражай қорында жинақталған ғылыми материалдарға байланысты алдына ең 

кҥрделі міндеттерді қойды. Солардың бірі ҧлттық стратегиялық «Мҽдени мҧра» 

жобасының аясында тарихи-ҿлкетану, сҽулет, фольклорлық-этнографиялық 

экспедициялар ҧйымдастырып, ҿлке тарихын зерттеп, музей қорын байыту 

болып табылады. 

Ақтҿбе облыстық тарихи-ҿлкетану музейі халқымыздың рухани асыл 

қазыналарын жинақтап, ҿлкемiздiң ҿткені мен бҥгінін жалғап отырған 

облысымыздағы ғылыми-зерттеу, мҽдени-ағарту, насихаттау жҿніндегі ірі 

мҽдени ошақтың бірі. Ҿлкеміздің тарихы, мҽдениеті мен шежiресiнен сыр 

шертетін музей экспозициясы ғалымдар тарапынан жоғары бағаланып, 

Отандық тарих пен ҿлке тарихының негiзгi кезеңдерін зерттеп, бiлiм алудың 

дерек кҿздеріне айналды. 1929 жылы жергілікті ҿлкетанушылардың 

бастамасымен щаңырақ кҿтерді. 

Бҥгінгі таңда Ақтҿбе облысында Ақтҿбе облыстық тарихи-ҿлкетану 

мҧражайында 110 мыңға жуық жҽдігер бар. Олар - минералогия, 

палеонтология, ботаника, археология, сҽндік-қолданбалы ҿнер, нумизматика, 

сирек кітаптар, мҧрағат қҧжаттары мен фотоматериалдар бойынша қҧнды 

топтамалар. [1, с. 3] 

Мҧражай позициясының қҧрылуына байланысты 1951 жылдың жазында 

реэкспозиция жасалды. Жаңа экзпозицияда келесі бҿлімдер болды. 1. Табиғи 

бҿлім, 2. Революцияға дейінгі кезең бҿлімі, 3. Кеңестік кезең. [2, с.8] 

Музейде тақырыптық тҧрақты кҿрме залдарының саны – 10. Олар Табиғат 

залы, Археология залы, Қазақ хандығы залы, Этнография залы, Тҽуелсіздік 

жолымен залы, 1869-1940 жылдардағы ҿлке тарихы, Ҧлы Отан соғысы 

жылдарындағы Ақтҿбе, Кеңестік кезеңдегі Ақтҿбе облысы залдары,Алтын залы 

жҽне Кҿрме залы. [2, с. 46-47 ] 

Сан ғасырлық тарихи - мҽдени мҧралар ҿлкемізде ҿмір сҥрген кҿне 

тайпалар мен ежелгі ата - бабаларымыздың мҧрасы болып бҥгінге жетті. 

Алғашқы адамдардың Ақтҿбе ҿңірін игеру мҽселесіне кҿңіл бҿле отырып, 
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экспозицияға қойылған тас дҽуірінің қҧралдары сол кездегі адамның даму 

дҽрежесінен хабар береді. 

Ғылыми деректер бойынша зерттеушілер ежелгi Ақтҿбе жерінде б.д.д. ҤІ- 

Ҥ ғғ. сарматтар мҽдениетінің дамыған орталықтары болған. Елек ҿзенінің сол 

жағалауынан табыған кҿне қорғандардың қалдығы соны айғақтайды. «Бесоба», 

«Сынтас», «Нагорный» қорғандарынан табылған сармат шеберлерінің қолынан 

шыққан жануар стиліндегі алтын бҧйымдар мен тҧрмыс заттары ежелгi 

қолҿнердің ең биік туындылары болып саналады. Бҧл экспонаттар музейде 

қазіргі таңға дейін сақталған. 

Ҧлан байтақ Ақтҿбе ҿңірі мыңдаған жыл ағымындағы тайпалар мен 

кҿшпелі халықтардың қоныс тепкен жері. Сондықтан бҧл ҿлкеде жердiң асты 

мен ҥстiндегi кездесетiн ескерткіштер алуан тҥрлі болып келеді. Ақтҿбе жерi 

қазақ сҽулет ҿнерi мектептерінің ҿзіндік дҽстҥрі айқын дараланған ерекше 

архитектуралық аймақ. 

Ерте орта ғасыр (VI-VIIғғ.) жҽне орта ғасырларға жататын тас мҥсiндер 

Талдық ҿзенi, Барқын қҧмынан, Шет Ырғыз, Байғанин жҽне Мҧғалжар 

ауданынан ҽкелінді. Байғанин ауданы жеріндегі Жем бойының ескерткіштері- 

Дҽуімшар, Қарасақал қорымдарындағы мавзолейлер, сағанатастар, қой тастар, 

сандықтас, бесіктастар кҿрiнiстерi ҿздерiнiң безендіру кҿркімен, тас қашау 

шеберлігімен назар аудартады. [3. с, 24] 

Музейдің зергерлік бҧйымдар коллекциясы кҿшпелілердің заттық 

мҽдениетінің баға жетпес дҽлелі. Мҽселен оларға зергерлік кҥміс сирек 

бҧйымдары, ерлер мен ҽйелдердің ҽдемі кҥміс белдіктері, жҥзіктер тҥрлері, 

бойтҧмарлар, айсырға, ҿңіржиек, қалыңдықтың ҽшекейлері жатады. 

Этнография жҽне археология залы ерте дҥние археологиясымен, 

архитектурасымен халық шеберлері ҿнерлерімен, қазақ халқының музыка 

мҽдениетімен, салт-дҽстҥрімен, этнографиясымен таныстырады. Музейге 

келушілер бҧл залда тас, қола, темір дҽуірінің аса қҧнды экспонаттарын кҿре 

алады. Жебенің ҧштары, тас қҧралдар, ыдыстар мен ҽшекей бҧйымдар бҧдан 

40-30 мың жыл бҧрынғы жоғарғы палеолит кезеңіндегі адамдардың 

материалдық мҽдениетінің дамуы туралы тҥсініктер береді. Осы залдың 

экспозициясында ҿте мықты ақпаратты жҽне анық тҥрде қола дҽуірінің 

некропольдерi кҿрсетілген. 

XVI ғасырдан бастап Патша ҥкіметі шекара бекіту сылтауымен отарлау 

мақсатында қазақ даласының шекарасын бекіністермен қоршап, казак 

ҽскерлерін қоныстандырды, қазақ тарихын, этнографиясын, географиясын 

белсенді тҥрде экспедициялар ҧйымдастырып, ақпараттық зерттеуін жҥргізді. 

Ресей империясының қазақ даласындағы хандық билікті жоюы, қазақ жерлерін 

басып алуы XVIII-XX ғғ. бірінен кейін бірі болған ҧлт-азаттық кҿтерілістердің 

туындауына себеп болды. Ҽбілқайыр ханның ҿмірі мен қызметі, ерлігі, 

қолбасшылығы жҽне оның жерленген жері, Ҽйтеке бидің билігі мен 

қайраткерлігі, Мҿңке бидің кҿріпкелдігі, Жалаңтҿс батырдың ҽскери, 

басқарушылық таланты, қазақтың хан кҿтеру, аңшылық, саятшылық, ат спорты 
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осы залдағы экскурсия барысында айтылады. Сондыктан бҧл зал «Даланың 

дулығалы перзенттері» деп аталады. [1, с. 9] 

ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихы қайғы мен қасіретке жҽне қиыншылыққа 

толы болды: Кеңес билігінің орнау жылдары, индустрияландыру, 

ҧжымдастыру, миллиондаған адам ҿмірін жалмаған 1932-1933 жылдардағы 

зҧлмат аштық, 1937-1938 жылдардағы саяси нҽубет, Кеңестер одағының 

фашистік Германиямен соғысы, тың жҽне тыңайған жерді игеру жҽне т.б. 

Ресми қҧжаттардың кҿшірмелері, фотосуреттер, естеліктерден ҥзінділер- 

осының бҽрі сол дҽуірді сипаттайтын жҽдігерлер болып табылады. Сонымен 

қатар Ҧлы Отан соғысы кезеңдегі Ақтҿбе атты витринадан кеңестік 

жауынгерлер мен офицерлердің ҽскери киімдері, қару жарақтар мен оқ-дҽрілер 

топтамасы, жауынгерлердің соғыс жағдайында тҧтынған заттары жҽне т.б. 

соғыс тақырыбын ашатын жҽдігерлерді кҿруге болады. 

Ақтҿбе музейінің бҿтен музейлерден бір ерекшелігі - музейде космоска 

арналған арнайы зал бар. Космоновтар В.И.Пацаев, Ю.Лончаков, 

Т.Мҧсабаевтар кезінде Ақтҿбеден білім алып ғарышқа жолдама алғандар. 

Тҽуелсіздіктің келуіне байланысты музейдегi концепция ҿзгерді, 

экспозициялар жаңартылды. Бҧрынғы Кеңес кезеңіндегi тақырыптар алынып, 

оның орнына бҧған дейiн айтылмаған архивтік қҧжаттардың, заттай 

ескерткіштердің кҿмегімен халқымыздың ҿлкемізде болған ҧлт-азаттық 

кҿтерілістері, ҧлы қозғалыстары кең кҿрсетiлдi. Президент, Конституция, 

Тҽуелсіздік, жаңа Астана, Ҥкімет Тҽуелсіздік кезіндегі экономикалық, 

ҽлеуметтік ҿзгерістер, Қазақстан мен Ақтҿбенің бҥгінгісі мен болашағы осы 

залда кҿрсетiлген. 

«Ақ жол, саған Қазақстан» залы дербес, тҽуелсіз Қазақстанның қалыптасу 

кезеңі, қазақ халқының ҿмiрiндегi аса ірі тарихи маңызы бар оқиғалар - Ата 

Заңның т.б. қҧжаттардың қабылдануы, экономикалық байланыстардың орнауы, 

БҦҦ-на мҥше болуы, Қазақстан мемлекетінің айшықты нышандары мен 

рҽмiздерi туралы баяндап, ҿлкемізде туып ҿскен, ерен еңбек сiңiрген 

қайраткерлер ҿмiрiнен сыр шертеді. Олардың арасында - ғалымдар, ақын, 

жазушылар, ҽскери қайраткерлер бар. [4, с. 30-32] 

Бҥгінгі кҥні музей қала мен облыстың аса маңызды рухани орталығы 

ретінде ҿткен кезеңнің жақсы дҽстҥрлерін жалғастыра отырып, ХХІ ғасырдағы 

қазіргі кезең талап етіп отырған міндеттер тҧрғысынан ҿз қызметінің негізгі 

бағыттарын айқындап, қызмет етуде. Ендігі алға қойған міндеттердің бірі заман 

талабына сай музейді жабдықтау. Мҽселен, виртуалды музей жобасы арқылы 

3D спецефикасымен сол заматта болған оқиғаларды айқын кҿрсету. Сол 

арқылы халықаралық аренада ҿзге музейлермен бҽсекеге қабілетті болу. 
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Жем ҿзенінің бойындағы Мҧғалжар ҿңірі таулы, қыратты, ҿзенді, кҿлді 

болғандықтан, топонимика саласының гидронимдері, оронимдері, ойконимдері 

барлық тҥрі де кездеседі. 

Біз ең бірінші гидрономияға тоқтар болсақ, бҧл сҿзге кіріспеде анықтама 

беріп кеткендей, гидрономия ҿзен, су, кҿл атауларын білдіретіндігін айтып 

кеткен едік. 

Сол сияқты Мҧғалжар ауданының оңтҥстік беткейінде де гидронимдер, 

яғни ҿзен, су, кҿл атаулары кҿптеп кездеседі. Атап айтар болсақ, Мҧғалжар 

ауданының оңтҥстік беткейіндегі гидронимдер мыналар: Қамыстыкҿл, Ақсу, 

Қаракҿзбҧлақ, Ҥлкенкҿз, Талдыкҿл Заречный, Суықбҧлақ, Кҥмісбҧлақ, 

Тҽнтісай, Жіңішке., Шіліктікҿл, Сарқырама, Шыбындыкҿл, Лайкҿл,Сутоғай, 

Қҧласу, Тасқҧдық, Жырыққҧдық, Жалтыркҿл, Шилісай, Аққҧдық, Қҧласу, 

Тҿсбҧлақ, Кҿлденең, Темір, Қҧндызды, Қайынды, Талдықҿзен, Қамыскҿл, Жем, 

Саға тағы да басқалары. 

Осы гидронимдердің барлығы да ҽр тҥрлі оқиғаларға байланысты 

қойылған. Жҽне де географиялық сипаты жағынан алғанда, бҧл ҿзен, кҿлдердің 

ҽр тҥрлігін кҿреміз. Мысалыға, кейбір гидронимдерге географиялық сипаттама 

беріп кететін болсақ, Талдық ҿзені – Борлы, ҧлыталдық Мҧғалжар, Қарабҧтақ 

аудандары жеріндегі ҿзен. Ал Қайынды ҿзені – Шортай тауынан басталып, 

Қаратоғай ауылы тҧсында Шетірқыз ҿзеніне қҧяды. 

Жайынды – Шошқакҿл бҧйратының солтҥстік батысынан басталып, 

Атжақсы ҿзеніне қҧяды. 

Қҧмжарған-Мҧзбел тауының батысындағы бҧлақтардан басталып, 

Атжақсы Жҧрын селосы тҧсында Жем ҿзеніне қҧяды. 

Жем (Ембі) - Каспий теңізі бассейніне жататын ірі ҿзендердің бірі. Жем 

ҿзенінің ҧзындығы – 635 км. Жем ҿзенінің Қҧндызды, Ҥшқатты, Темір, 
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Атжақсы, Ащысай, Ҧзынқарағандысай, Кҿбелей Темір, Жайынды, 

Терісбҧтақсай (Дауыл), Ҽулие, Қҧмжарған, Кҿлденең Темір, Кҿкпекті, 

Шатырлысай сияқты салалары бар. Ол басы Мҧғалжар тауының солтҥстік- 

батысынан алып, Каспий теңізіне қҧяды. Алайда жаз айларының сыңына қарай 

су деңгейі тҿмендеп, Каспий теңізіне жетпей борпылдақ ойпатты тосқынға 

сіңіп кетеді [1]. 

Ақшолақ – осы аудандағы ҿзендердің бірі. Жем алабындағы Атжақсы 

ҿзенінің оң жақ саласы. Ҧзындығы 52 км. қашықтықты қҧрайды. Су жиналатын 

алқабы 736 км
2
. Қар бҧлақ сулармен толығады. Кҿктемде тасып, жаздың ыстық 

кезінде қҧрғап қалады. Алқабына мал жайылады. 

Кҿбелей – Мҧзбел тауының солтҥстігінен басталып, Лаққырған селосынан 

10 км. жоғары кҿлденең Темір ҿзеніне қҧяды. 

Қҧндызды – Кҥшікбай тауының шығысындағы бҧлақтардан басталып, 

Мешіт елді мекені тҧсында Жем ҿзеніне қҧяды. 

Кҿлденең Темір – Темір ҿзенінің бір саласы болып табылады. Бҧл Жебел 

тауынан басталып, Лаққырған ауылынан жоғары Темір ҿзеніне қҧяды. 

Осы кҿлденең Темір атауына тоқталар болсақ, бҧл негізінен қазба 

байлықтарға байланысты қойылса керек. Бҧл топтағы атаулар жалпы 

гидронимдердің ішінен ҽжептҽуір орын алады жҽне жердің кен байлығынан да 

мҽлімет береді. 

Торғай облысының Амантоғай ауданындағы Кен ҿзені, Алматы 

облысындағы Кенсу ҿзені, Талдықорған облысындағы Ашудас, Жезді 

ауданындағы Жезді ҿзендері мен Қарағанды облысындағы Кҥмістікҿл, 

Қостанай облысындағы Кен, Борлыкҿл, Шойындыкҿл, Сынтас атты кҿлдер жер 

қойнауының байлықтарын меңзегендей, осы ҿңірдегі, дҽлірек айтсақ 

облысымыздағы Темір, Кҿлденең Темір атаулары да осыған байланысты 

қойылса керек. 

Қазақстан территориясында жҥргізілген гидрогеологиялық зерттеу 

жҧмыстары жер астында, республиканың ҽсіресе шҿл, шҿлейт қҧмды 

аудандарында тҧщы судың бой қоры бар екенін анықтап отыр. Ғалымдардың 

есептеуі бойынша жер асты суларының жалпы алып жатқан ауданы – 1,8 

миллион шаршы километр болады. Соңғы жылдары жер асты суларын 

пайдалану кең ҿріс алып, 75 миллион гектар жайылым суландырылды.Соның 

нҽтижесінде қҧмды, шҿлейт жерлерде жасыл желек жамылған алқаптар пайда 

болды. Республикамызда қазір он екі мыңнан астам артезиан қҧдығы, жҥздеген 

су тоғандары, каналдар іске қосылды [2]. 

Сол сияқты Мҧғалжар ауданының оңтустік шалғайында да Мҧғалжар 

ауданының тҥрлі шаруашылығын сумен қамтамасыз етіп отырған Мҧғалжар 

маңының артезиан алабының ауданда алар орны ерекше. 

Мҧғалжар маңының артезиан алабы – Мҧғалжар тауының батысқа жҽне 

оңтҥстікке қарай 100-250 километрге созылып жатқан жер асты сулы ҿңір. 

Негізгі артезиандық сулы қабат тҿменгі бордың қҧрамында: қалыңдығы 

Мҧғалжарға жақын аймақта 75-100 м., батыста 200-250 м., оңтҥстікте 500-550 
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м. Бҥкіл Мҧғалжар маңының артезиан алабының аумағында судың кҥші ҿте 

жоғары. 

Доңызтау мен Шалқар артезиан алаптарында бҧрғыланған скважиналардан 

атқылаған су жер бетінен 10-60 м. биіктікке дейін кҿтеріледі.Мҧғалжар тауына 

жақын жерде жҽне Батыс Мҧғалжар артезиан алабында бҧрғыланған ҽрбір 

скважина тҽулігіне 450-1200 текше метр су береді. Тек тҿменгі бор 

шҿгінділеріндегі артезиандық сулы қабаттың жалпы табиғи тҧщы су қоры 700 

млрд. текше метр тҧщы су алып, шаруашылықтың тҥрлі саласына пайдалануға 

болады [3]. 

Келесі Мҧғалжар ҿңіріндегі ҿзен - Қарасай ҿзені. Ойыл алабында 

ҧзындығы 56 км. Қарасай Қарашоқы тауының солтҥстігінен басталып, Ойылға 

қҧяды. Арнасы тік жарлы. Жер асты қар сумен толығады. Ҽрқайсысының 

ҧзындығы 10 км. Шамасында 11 саласы бар. Кҿктем кезінде ағыны қатты 

болады. Жаздың ыстығында иірім суларға бҿлініп қалады. 

Қамыскҿл – Мҧғалжар территориясындағы ағынсыз кҿл. Ауданы 18,6 кв.м. 

алып жатқан бҧл ҿзеннің кей жерлердегі тереңдігі 3 метрге жуықтайды, ҿзінің 

бастауын Ор мен Жем жҽне Ор ҿзендері бассейнінен алады. Кҿлдің нулы- 

қамысты жағалауы мал шаруашылығымен айналысатын елді-мекендердің мал- 

жанынына ҿте қолайлы болып келеді [4]. 

Міне, Мҧғалжар ауданының беткейіндегі гидронимдер негізінен осылар. 

Алайда қазіргі кезде осы гидронимдердің неге байланысты қойылғандығы 

туралы тҥрлі ойлар айтылып жҥр. Осылардың ішінде бір-екеуіне тоқталып 

кетейік. 

Осы Мҧғалжар ауданының оңтҥстік беткейіндегі басты ҿзен - Жем туралы 

да тҥрлі ойлар айтылып жҥр.Жем ҿзені Каспий теңізіне дейінгі аралықта 

ғасырлар бойы ҿзінің жағалауын мекендеген елге береке-несібе беріп келеді, 

оның жағалауларына ауыл қонып, кент, бекет салынған. Ҿзеннің сол жағасына 

орналасқан Ембі қаласы 1966-1997 жылдары Мҧғалжар ауданының орталығы 

болды. 

Жем сҿзінің қойылуына назар аударар болсақ, Левшиннің жазбаларында 

бҧл ҿзеннің орта ғасырларда Гем деп аталғаны белгілі.  Бҧл ҿзеннің 

этимологиясына зерттеу жҥргізген А.Ҽбдірахманов  ҿзен Гем сҿзінен 

бҧрмаланып, қазақ тілінде Жем, орыс тілінде Эмба аталып кеткен деген пікір 

айтады. «Гем, кем сҿздері Сібірдегі тҥркі халықтарының тілінде (тува, алтай 

т.б.) ҿзен деген мағына береді. Енисей ҿзені бҧрын Улуг-Хем деп аталған. Ол 

Ҧлы ҿзен деген ҧғым беретін сҿз деп А.Ҽбдірахманов ойын толықтыра тҥседі. 

Бҧл жҿнінде В.В.Радлов та ҿз ойын қосып кетеді. Ғалымның 

ойынша, Жем сҿзі ҿзен мағынасын білдіретін Гем сҿзінен шыққан дейді. Бҧған 

дҽлел ретінде кейбір атаулардың гурганж болып ҿзгертілгендігі себеп бола 

алады. Мысалға алатын болсақ Арал теңізінің бҧрынғы аты Гургон, Гурганж, 

Гузон артынан Жургон, Журганж, Жузон аталып кеткен. Дҽл осы сияқты Гем 

сҿзі де Жем болып ҿзгертілуі мҥмкін деген дҧрыс пікір ҧсынады. 

Мҧғалжар ауданының оңтҥстік беткейіндегі кҿпшілік гидронимдер Айтым 

Ҽбдірахмановтың топшылап кҿрсеткеніндей, ҧқсату, теңеу ретімен қойылған. 
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Оған дҽлел ретінде бір-екі жер атауын кҿрсетіп кетелік: Шіліктікҿл, 

Қамыстыкҿл, Ҥлкенкҿл, Қоскҿл, Шабындықкҿл, Қамыскҿл, Жалтыркҿл жҽне 

тағы да басқалары. 

«Туған ҿлкенің тасына дейін тҧла бойы толған - тарих» дегендей, Ақтҿбе 

ҿңірінің ҽр-бір елді-мекені жҽне жер-су атаулары тарихтың тҧңған шежіресі 

болып табылады. 
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АҚТӚБЕ ӚҢІРІНДЕГІ МӘДЕНИ, ХАЛЫҚ АҒАРТУ ІСІНДЕГІ 

ӚЗГЕРІСТЕР МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАРДА 

 

Емжарова Гульдана Газизовна 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің IІ курс магистранты 

 

Кеңес ҥкіметінің алғашқы жылдары, ҽсіресе Азамат соғысынан кейін қазақ 

ҿлкесінде мҽдени-ағарту саласында жаппай сауатсыздықты жою мҽселесін 

қолға алып, барлық облыстар мен уездерде, болыстарда жергілікті Кеңестердің 

жанынан халық ағарту бҿлімдері қҧрылып, бҧл бҿлімдер сауатсыздықты жою 

жҽне бҧқараны мҽдени жағынан кҿтеруге бар кҥшін салды. 

1919 ж. 26 қаңтарда В.И. Ленин халықтар арасында сауатсыздықты жою 

туралы декретке қол қойып, республикалардың 8-бен 50 жас аралығындағы оқи 

жҽне жаза білмейтін барлық азаматтары ана тілінде немесе қалауынша орыс 

тілінде сауатын ашуға еріктілігі айтылды 1]. Осы декреттен кейін 1920 

жылдың маусымында В.И. Лениннің бастамасымен сауатсыздықты жою 

жҿнінде Бҥкілресейлік тҿтенше комиссияның тікелей бақылауымен 

Қазақстанда да осындай комиссия қҧрылып, сауатсыздықты жою ісіне белсене 

кірісіп кетті. Дегенмен 1921-1922 жылдардағы ашаршылық тҿтенше комиссия 

мен оқу-ағарту ісінің ақсауына алып келді. Себебі ҥкіметтің қаржысы 

ашаршылық пен жҧттан қҧтылу жолына жҧмсалды. 

1925 жылы Қазақстанда «Сауатсыздықты жою» қоғамы ҧйымдастырылып, 

осы жылдың мамыр айында оның бірінші съезі болып ҿтті. Бҧл қоғамның 

мҥшелерінің қатары кҥннен-кҥнге ҿсті. Қоғам мҥшелері сауатсыздықты жою 

мақсатына арнап концерттер, тҥрлі ойын-сауықтар ҧйымдастырып, одан тҥскен 

қаржыға оқу қҧралдары мен оқулықтар сатып алды. Оқу Халық 

комиссариатымен бірлесе сауатсыздықты жою пункттерін ашып, бҧқара 

арасында тҥсіндірме жҧмыстарын жҥргізді. Мҽселен, 1925 жылы «Еңбекші 

қазақ» газетіне жарияланған «Ақтҿбе губерниясында ағарту ісі» мақалада 

губерниядағы ағарту ісінің осы уақытқа дейін екі кезеңге бҿлініп, оның бірі 

1920-22 жылдар аралығын қамтығандығын, осы жылдары сауат ашуға 

арналғанбірнеше мектептер ашылғандығын, ал 1923-25 жылдар аралығындағы 

екінші кезеңде Халық ағарту комитеті саны кҿп, сапасы жоқ мектептерді 

қаражатқа қарай қысқартып, ықшамдап, губернияда 406 ғана сауатсыздықты 

жою мектептерін қалдырғандығын келтіріп ҿтеді. Осы екінші кезеңде 12384 

адам сауаттарын ашқан. Сондай-ақ губернияда 145-і қазақ, 75 орыс 

жылжымалы мектептердің барлығы да атап ҿтіледі 2]. 

Ақтҿбе губерниясындағы мҽдени, оқу-ағарту салаларындағы кемшіліктер 

мен жетістіктер ҿңірде шыққан мерзімді баспасҿз беттерінде жарияланып 

отырды. Кеңестік жҥйе ҿзінің жҥргізіп отырған идеологиясын асыра мақтау 

ҥшін газет, журнал беттерінде тек жетістіктер жайында жариялауға тырысқаны 

баршамызға белгілі. Дегенмен ара-кідік жіберілген қателіктер жҿнінде де ашық 

материалдар жариялауға жол берілген. 
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Орыс тілінде шыққан «Актюбинская правда» газеті де облыстағы барлық 

қоғамдық-саяси, ҽлеуметтік жағдайларды кҿпшілікке жеткізіп отырды. Міне, 

осы аталған газеттерде Ақтҿбе ҿңірінің оқу-ағарту, ғылым, салаларына 

қатысты ҥкімет пен партияның, облыстық атқару комитеттердің қаулы- 

қарарлары мен олардың орындалу барысы, жетістіктері кҿрініс тапты. 

Оқу-ағарту саласында кеңестік жҥйенің алғашқы он жылдығында 

сауатсыздықпен кҥрес барысы, қазақ жастары мен ҽйелдерін білім алуға тарту, 

қызыл керуен ҧйымдарының қызмет барысы аталған басылымдарда жиі 

жазылса, ал 30 жылдары сол кездегі тҥрлі саяси науқандарға қарамастан білім 

саласындағы қол жеткен табыстар мен алда жҥзеге асырылатын іс-шаралар 

мҽселесі кҿтеріліп, сол негізде материалдар жарияланып отырды. 

30- жылдары Қазақстанның жалпы оқу-ағарту саласындағы ірі жетістіктер 

орта, бастауыш мектептерде білім алып, сауатсыздықтан толықтай арыла 

бастауы болатын. Міне, жыл сайын білім беру мекемелерінде ондаған мың адам 

оқығандықтан губернияда сауатсыз жҽне сауаты аз адамдар азайған. 1936 жылы 

сауатсыз 27 303 адам оқытылған екен. 

Орта мектептерде комсомол жҽне пионер ҧйымдары жақсы оқу мен ҥлгілі 

тҽртіп жолында ғана емес, олардың бос уақыттарында дем алып, тҥрлі қызықты 

іс-шаралар жҥргізуде ҧйымдастыру жҧмыстарын жҥргізді. Мҽселен, Ақтҿбе 

қаласындағы оқушы жас балаларын, пионерлердің мҽдениетті тҥрде дем алуы 

ҥшін комсомол комитеті мен оқу бҿлімі пионре клубтарын жандандыруды 

қолға алды. Бҧрындары нашар жҥргізілген клубтың басшыларына қатаң 

ескертулер жасалып, клубтағы драма, музыка жҽне тағы басқа ҧйымдарын 

арнайы жоспармен қадағалап, кҥшейту жҥктелінді [3]. 

Алтықарасу мектебі 1944-1945 оқу жылына дайындалып жатыр. Мектеп 

ҥйінің іші, сырты тегіссыланды, пештері қайта салынды. 1 шілдеден бастап 1 

машина мен отын дайындауға кірісті, осы кҥннің ҿзінде 600 центнер отын 

ҽзірлеп, оны мектеп қасында тасып жатыр. 

«Қызыл керуен» колхозы мектептің шаруашылық, ремонт жҧмысына 

керекті кҿлік, қҧрал-саймандарды толық қамтамассыз етті деп жазды 

Хасенғалиева [4] 

Мектептерімізде жоғары дҽрежелі білімі бар оқытушылардың 

жеткіліксіздігі мен қатар педагогикалық орта дҽрежелі білімі бар оқытушылар 

да ҿте аз. Мектептерде орта білімді 896 оқытушы бар деп есептеледі, ал, 

ортадан тҿмен (7,8 класстық) білімі бар оқытушылар 950 адам. Осындай 

жоғары дҽрежелі жҽне орта дҽрежелі білімі бар оқытушылардың 

жетіспейтіндігі кҿп қиыншылықтарға кездестіріп келеді. Орта мектепті 

бітіретін оқушылардан мемлекеттік емтихан алуға правосы бар 

оқытушылардың аздығынан кейбір аудандарда оқушыларды басқа ауданның 

мектептеріне алып алып бару сияқты жағдайлар бізде кҿп кездесіп жҥр. 

Мысалы, Жарқамыс, Ырғыз, Ключевой, Жҧрын, Темір орта мектептерінің 

оқушылары 2 жылдан бері емтиханды басқа аудандардағы мектептерге барып 

тапсырып жҥр. Тіпті бастауыш мектептерде сабақ беруге білімі жетпейтін 

адамдардың бізде «оқытушы» болып жҥргені аз емес. Міне сондықтан 
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оқытушылардың сырттан білім алу жҧмысын барынша кҥшейтуді талап етіп 

отыр. 

Оқытушылардың сырттан оқып білім алуына қолайлы жағдайлар жасала 

тҧрса да, бҧл жҧмысқа ең алдымен сырттан оқып жҥрген жолдастардың ҿзі 

жауапсыз қарап келеді. Сондықтан Ақтҿбе қаласындағы оқытушылар 

институты мен педучилищеге сырттан оқып жҥргендердің бір қатары бір 

класты бірнеше жылдан бері бітіре алмай жҥр. Осындай жауапсыздықтың 

салдарынан Қобда ауданындағы Алманиязов, Есениязов, Алғазина жҽне 

Жҧрын, Новоресей аудандарындағы оқытушылар Елдесов, Лащенко жолдастар 

1936 жылдан бері сырттан оқушылар қатарында есептеліп келеді. Ал олар осы 

уақытқа дейін педучилищенің бір класында бітірген жоқ. Оқытушылардың 

сырттан оқып білім алу ісін аудандық оқу бҿлімдері мен мектеп директорлары 

да бақылап отыруға тиіс [5]. 

1948 жылдың 1 ноябрінен бастап Ақтҿбе қҧрылыс тресі жанынан 

қҧрылысшы мамандар даярлайтын №33 ФЗО мектебі ҧйымдастырылды. Еңбек 

резерві Министрлігінің облыстық басқармасы мектепті маман оқытушылармен 

қамтамассыз етті. Мектепке оқушы жастарды қабылдау жҧмысын ойдағыдай 

ҧйымдастырды. Мҧның нҽтижесінде мектеп ҿзінің жҧмысын уақытында 

бастады. [6]. 

«Колхозшы» газетінде М. Назарбаевтың «Ересек жастардың ҿндірістен қол 

ҥзбей оқуына толық жағдай жасалсын» деген мақаласында Ауданымыздағы 

ересек жастардың ҿндірістен қол ҥзбей кешкі мектепте оқуына ҿткен жылы 

толық жағдай жасалмады. Сондықтан да кҿптеген оқушы ересек жастар кешкі 

мектептен қолҥзді. [7]. 

Қазақстанда баспасҿздің дамуы сауат ашуға тікелей пҽрменді кҿмек 

кҿрсетті. Баспасҿз жҧмысшы, шаруалармен тығыз байланыс жасай отырып, 

қазақ жастарын, ҽйелдерді қоғамдық-ҽлеуметтік ҿмірге тарту мҽселесінің 

жайын ҽр алуан материалдармен кҥнделікті талқылап отырды. Халық ағарту 

ісін дамытуда баспасҿздің рҿлі ҥгіт-насихат қҧралы ретінде зор болды. Газет- 

журнал беттерінде оқу ісінің жетістігі, кемшілігі, оны жою жолдары турасында 

кҿлемді мақалалар мен очерктер, ҧсыныстар, хабарлар жарияланып тҧрды. 

Газет журналдармен т.б. республикалық, облыстық басылымдарда ҥкімет пен 

партия шешімдерінен басқа, білім беру жҥйесіндегі ҿзгерістер мен тҥрлі оқу 

бағдарламаларына қатысты ой-пікірлер де жарық кҿрді. 

Сонымен, 20-50 жж. қазақ тіліндегі баспасҿздер ақпарат қҧралы ретінде 

халық ағарту саласында, біріншіден, сауатсыздықты жоюға кҥш салса, 

екіншіден, еліміздегі осы саланың жетістіктері мен кемшіліктерін айқындап 

кҿрсетуде елеулі рҿл атқарды. Ҥкімет пен партияның ағарту саласына қатысты 

қабылдаған қаулы, қарарларының, жарлықтарының орындалу барысын 

айқындап отырды. 
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АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ НКВД ГУЛАГ ЖҤЙЕСІНДЕГІ 

ЛАГЕРЬЛЕР ТАРИХЫНАН 

 

Аманов Заманбек Максотович 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің І курс магистранты 

 

Ақтҿбе еңбекпен тҥзету лагері (ЕТЛ) 1940 жылдан 1946 жылға дейін Қазақ 

КСР Ақтҿбе қаласында болды. Тҧтқындардың басты міндеті Ақтҿбе 

ферроқорытпа комбинатын салу, сондай-ақ Дон жҽне Кемпірсай кен 

орындарында хром жҽне темір-никель кендерін ҿндіру болды. 

Лагерьдегі тҧтқындардың ең кҿп саны 1943 жылы 15,5 мың адамды 

қҧрады, оның ішінде революцияға қарсы қылмыстар ҥшін екі мыңнан астам 

адам сотталған [1]. 

Мҧрағат деректеріне сҥйенсек, Ақтҿбе облысында 7200 адам қуғын- 

сҥргінге ҧшыраса, оның 1500-ге жуығы атылған. Кейіннен 5 мыңнан астам адам 

кінҽсіз деп танылды. Біздің қаламызда да лагерь жҧмыс істеді. Ол қазіргі АХҚЗ 

зауытының жанында орналасқан. «Актюблаг» ЕТЛ қҧру туралы бҧйрыққа 1940 

жылдың кҿктемінде қол қойылды. «Актюблаг» ең алдымен ҽскери тҧтқындар 

мен дезертирлерге арналған болатын, бірақ тҧтқындар арасында аты жаман 58- 

бап бойынша жазасын ҿтеп жатқандар, яғни саяси тҧлғалар кҿп болды. 

Мҧндағы ҧстау жағдайларының ауыр болғаны сонша, кҥзетшілердің ҿздері 

тҧтқындарға жылы киім беруді сҧрап ҿтініш жасаған. Тҧтқындар жалаңаш 

жерде ҧйықтауға мҽжбҥр болды, ал алғашқы пештер жаңбыр мен қардан 

брезентпен жабылды. Жҧмысшылар ащы тҥтіннен тҧншығудан ғана емес, 

сонымен қатар кҥйік пен ҥсік шалудан зардап шекті. 

Ҿңірдің басқа ЕТЛ-лары да белгілі - Кемпірсай ҽскери қалашығы мен 

Қҧрашасайдың кҿмір шахталары. Шахталарда кҿмір тым ластанған. Ҽрбір 

кҿмірді дерлік қолмен іріктеуге тура келді, бригадалар кҥн сайын бірнеше вагон 

тапсырды. Оны ҿндіруді тек қҧл еңбегі ғана тиімді ете алды. 

Тҧрғынқалашықтың кҿп бҿлігін тҧтқындар салғаны қарттардың есінде. 

Қарттардың айтуынша, тҧтқындардың мҽйіттері салынып жатқан ҥйлердің 

шҧңқырына жай ғана лақтырылған. Бҧл рас па, ҽлде қала аңызы ма, қазір 
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тексеру мҥмкін емес. Бҧл қҧжатпен расталмаған. Бірақ 1940 жылдан 1956 

жылға дейін қҧрылыс алаңында суықтан, қажығандықтан қаза тапқандар 

шынымен де кҿп болды [2]. 

Істелген жҧмыстары 

• Ақтҿбе ферроқорытпа зауытын салу 
• Донской жҽне Кемпірсай кен орындарында хром жҽне темір-никель 

кендерін ҿндіру жҽне тиеу 

• Геологиялық барлау жҧмыстары 

• Кірпіш зауытын салу 

• Тҧрғын ҥй, су қҧбыры, локомотив депосының қҧрылысы 

• Темір жолды салу 

• Ҧсақтау жҽне іріктеу фабрикасының қҧрылысы 

• Кірпіш, ҽк, алебастр ҿндіру 

• Кҿмекші ауыл шаруашылығы жҧмыстары, балық аулау 

• Ҿз қажеттіліктері ҥшін тігін ҿндірісі 

Адамдар саны 

• 07.01.1940 ж. – 4500 адам; 
• 01.01.1941 ж. – 8079 адам; 

• 01.07.1941 ж. – 7181 адам; 

• 01.01.1942 ж. – 10201 адам; 

• 01.01.1943 ж. – 14842 адам; 

• 01.01.1944 ж. – 11831 адам; 

• 01.01.1945 ж. – 9121 адам; 

• 01.12.1945 ж. – 4553 адам [3]. 
1941 жылы 7 қарашада Дала ауданындағы Кимперсай стансасында 

алғашқы боран соқты. Жолсеріктер жартылай аш, жартылай киінген 2700-ге 

жуық адамды вагондардан тҥсіріп, жолдан шығып кетті. Желмен соққан 

даланың бір тҿбесінде оларға қолдарына кҥрек-шоқпар беріп, қатып қалған 

жерді ор қазуға мҽжбҥрледі. Ең ҽлсіздері қҧлап ҿлді, денелері бірден жақын 

жердегі шҧңқырға лақтырылды. Олар Батыс Украина мен Еділ бойынан келген 

бейбіт тҧрғындар – қарттар, ерлер мен жасҿспірімдер болды. Олар неміс 

болғаны ҥшін сенімсіз депортацияланды [4]. 

1. Жҧмыс кҥшінің қҧрамы. 

Бҧл негізінен Украинадан жҧмылдырылған неміс мигранттары. Ішкі істер 

халық комиссарының орынбасары Чернышевтің 1941 жылғы қазандағы 

бҧйрығы бойынша 16 мен 70 жас аралығындағы 2398 адам келді. Оның 300-ге 

жуығы 50-ден асқандар болса, 100-ге жуығы жасҿспірімдер. Ҧзақ жол жҽне 

жолдағы нашар тамақ кезінде бҥкіл контингент ҿте ҽлсіреген кҥйде келді. 5 

айдың ішінде 747 адам кеткен. Оның 42-сі сотталып, диверсиялық жҽне ҥгіт- 

насихат бойынша тергеуде, жасына байланысты босатылған – 390 жҽне осы 

контингенттің кемінде 100 адамы босатылады, 100 адам ҿлді, 215 адам қашып 

кетті. 
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Лагерде неміс қоныстанушыларынан басқа 166 тҧтқын бар (олар 

Қылмыстық кодекс бойынша сотталған), оның ішінде барлық уақытта 2 адам 

қартайып қайтыс болды, қашқындар болған жоқ. 

Немістердің қашуы 15 қарашадан кейін қҧрылыс батальондары азаматтық 

қызметшілер позициясында жҧмыс колонналарына қайта қҧрылған кезде 

басталды. 15 ақпаннан бастап НКВД-ның неміс қоныстанушылары туралы 

қаулысы шықты, олардың лагерьде қандай қҧқықтары болуы керек екендігі 

белгілі болды. Тҧрғын ҥйлер мен ҿндірістік аумақтар қорғауға алынды. 

2. Тҧрмыстық жағдайлар. 
Лагерьдің кеш ҧйымдастырылуына жҽне қҧрылыс материалдарының 

тҥспеуіне байланысты жҧмыс кҥшінің барлық контингенті 3 жазғы шатыр 

типтес елді мекенде орналасқан. Лагерь 3-4 ай кҿлемінде негізгі ҿнімдермен 

қамтамасыз етілді, кҿкҿністер мен дҽмдеуіштер жеткіліксіз болды. 1942 

жылдың 1 наурызынан бастап лагерь ҿндірістік нормалардың орындалуына 

байланысты ГУЛАГ НКВД белгілеген сараланған тамақтану нормаларына 

кҿшірілді. 

3. Санитарлық жағдай. 

1941 жылдың қыркҥйегінен бері лагерь жҧмыс істеген кезде 102 адам қаза 

тапты, оның ішінде 100 неміс қоныстанушы жҽне 2 тҧтқын. Ең суық айларда 

желтоқсан-ақпан айларында 80 адам қайтыс болды. Жҥрек ауруларынан – 25, 

ҿкпе ауруларынан – 17, асқазан-ішек ауруларынан – 24 адам. Лагерьде жҧқпалы 

аурулар болған жоқ. Айналадағы елді мекендерде жҧқпалы аурулардың болуын 

ескере отырып, лагерьде инфекцияның алдын алу ҥшін барлық шаралар 

жҥргізіліп жатқаны атап ҿтілді. 

4. Лагерьдің қауіпсіздігі. 
Лагерьдің ҽскерилендірілген гвардиясынан 141 адам Қызыл Армия 

қатарына шақырылды, олардың орнына шақырылмайтын жастан асқан 20 адам 

берілді, бҧл ҿте қиын жағдай туғызды. Облыстық партия комитетінің алдында 

лагерь сақшыларын толықтыру ҥшін 60 адамнан егде жастағыларды 

жҧмылдыру туралы мҽселе кҿтерілді. Сонымен, 1941 жылдың қазан айында 

келген 2398 немістің 1942 жылдың 1 наурызына дейін кеткен 747 адамынан 

1651-і қалды. 5 айда 100 адам немесе 6% қайтыс болды.166 тҧтқынның (ҥкімі 

бойынша сотталған) 2-і немесе 1,8% қайтыс болды [5]. 

Темір тордың арғы жағында жылдап жатуды Қҧдай ешкімнің басына 

бермесін. Тҥрме тіршілігі оңай емес. Айталық, ҿткен ғасырдың 1930-1940-1950 

жылдары Гулагқа қамалғандар мен бҥгінгі кҥні тҥрмеде отырғандардың ҿмірі 

екі бҿлек. Гулагта негізінен саяси тҧтқындар қамалды. Барактарда ҿмір сҥріп, 

қақаған қыстың суғына тҿзді, ыстығына кҿнді, кҥзетшілердің қорлығына 

шыдады. Бірақ миллиондап қырылып жатты. 30-жылдардан бастап, 1956 жылға 

дейін КСРО тҥрмелер мекеніне айналған еді. 1953 жылы Сталин ҿлген соң, 

кешірім жасаудың арқасында бір жарым миллионға жуық адам темір тордан 

босатылды. Бірақ арнайы тҥрмелерде жатқан саяси тҧтқындарға ол бҧйырмады. 

Қапастың арғы жағында қорлық кҿргендер талай мҽрте бҥлік шығарды, 

кҿтеріліс жасады. Бірақ мҧздай қаруланған кеңестік ҽскер оларды тырп 
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еткізбеді. Аяусыз қырды, атты, асты, итке талатты. Жолы болып қашып 

шыққандар Сібірдің ормандарында адасып, ит-қҧсқа жем болды, Солтҥстіктің 

суығына қатып ҿлді, не болмаса Орта Азияның ыстығына шыдамай, бір жҧтым 

суға қаталап, жан тапсырды. Ҽйтеуір аман-есен қҧтылғандары некен-саяқ. 

1955 жылы 17 қыркҥйекте КСРО Жоғарғы Кеңесі «соғыс кезінде басып 

алушылармен ауыз жаласқан» деп айып тағылған кеңестік саяси тҧтқындарға 

амнистия жариялады. Гулагтарда отырған кҿптеген адам тҥрмеден босады. 

1956 жылы КСРО Министрлер кеңесі жҽне Орталық комитет «бҧдан ары саяси 

тҧтқындар отыратын тҥрмелерді ҧстаудың қажеті шамалы» деп тауып, №1443- 

713 санды жарлық шығарып, барлық лагерьлерді орналасқан жерлеріне 

байланысты одақтас республикалардың басқаруына берді. Ал 1960 жылы КСРО 

ІІМ №020 бҧйрығымен КСРО жеріндегі барлық ГУЛАГ-тардың жҧмысы 

тоқтатылды. Дегенмен Сталиндік қуғын-сҥргін кезеңінде ашылған, тҥрлі 

айыптар тағылған саяси тҧтқындарды қойша топырлатып қамаған, азаптаған, 

атқан ГУЛАГ тарихында 1952 жылы «Карлаг кҿтерілісі», 1953 жылы «Горлаг», 

«Решлаг кҿтерілісі», 1953 «Степлаг кҿтерілісі» деген ақтаңдақтар мҽңгіге қалды 

[6]. 

31 мамырда Қазақстанда Саяси қуғын-сҥргін қҧрбандарын еске алу кҥні 

атап ҿтіледі. Ҿз тарихымызды бағалап, осындай ауқымдағы қаралы оқиғаларға 

ҽсіресе кҿңіл аударуымыз керек. Олар болашақ ҧрпаққа тағылым беріп, бейбіт 

кҥннің бағасын кҿрсетті. 
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2-курс магистранты 
 

Байғанин ауданы Ақтҿбе облысының оңтҥстігінде орналасқан кҿне 

аудандардың бірі. 1940 жылға дейін Табын ауданы деп аталып келді. Аудан 

жеке ҽкімшілік-аумақтық бірлік ретінде Адай округінің қҧрамында 1928 жылы 

қҧрылды [1, 23 б.]. Бастапқыда аудан орталығы қазіргі Қаражардағы Кҿкмешіт 

шатқалында орналасты, кейін 1930 жылы аудан орталығы Жарқамысқа 

кҿшірілді. Аудан халқы бҧл уақытта кҿшпелі ҿмір салтын ҧстанды. 

Кеңес ҥкіметінің орнауымен 1920 жылдардан бастап қазіргі Байғанин 

ауданында да байларды тҽркілеу, ҧжымдастыру, отырықшыландыру, т.б. 

кеңестік шаралар жҥзеге асырыла бастады. Оларға қосымша халыққа ет, жҥн, 

тҧяқ, т.б. алым-салықтар салынды. Бҧл шаралар сол ҿкіметке тҽн кҥштеу, 

мҽжбҥрлеу тҽсілдерімен жҥргізілді. Халыққа ең ауыр болғаны большевиктер 

ҥкіметінің қазақтың негізгі тіршілік кҿзі болған малына ауыз салуы еді. 

Жоғарыда аталған натуралды алым-салықтар осы малдан алынатын ҿнімдер 

болатын. 

Аудан басшылығы жергілікті кеңестік билік органдарын нығайту 

бағытында бірқатар жҧмыстар жасағанымен, жергілікті халық кеңес ҥкіметінің 

ҧжымдық шаруашылықтар қҧру шараларына ҥлкен сенімсіздікпен қарады. 

Жергілікті архив деректерінде кҿшпелі аудандар халқының 1920 жылдардың 

аяғынан бастап Қарақалпақстан жҽне Тҥркіменстан аймақтарына кҿшіп кету 

фактілерінің орын алып отырғандығы келтіріледі. Аудан басшылығы осындай 

республикадан тыс жерлерге кҿшіп кеткен халықты қайта қайтару ҥшін 

жоспарлы жҧмыстар жҥргізіп, жергілікті беделді адамдардан ҥгіт-насихат 

топтарын қҧрды. Олар кҿшіп кеткен халық арасында ҥгіт-насихат жҥргізіп, 

тіпті, ҥкімет саясатымен келіспейтін қазақтарға қарулы кҥш кҿрсетіп, 

мҽжбҥрледі [2, 7 б.]. Халыққа ҿзінің ата-жҧртын тастап, басқа жаққа қоныс 

аудару да оңайға соқпады. Алайда елді тастап кҿшу жан сақтап, аман қалудың 

жалғыз жолы болды. Екінші жағынан, ата-қонысты тастап кҿшіп кету – кеңес 

ҥкіметінің қанаушылық саясатына бағытталған қарсылық ҽрекеті еді. 

Ҥкіметтің асыра сілтеу саясатының арқасында ірі байларды тҽркілеу 

шаралары барысында тҽркілеуге орташа ауқатты қазақтарды да қосып жіберу 

ҥйреншікті жағдайға айналды. Осындай асыра сілтеушіліктер Байғанин 

ауданында да орын алды. Мҧндай қанаушылыққа ҽрине, халық кҿнгісі келмеді, 

жаппай наразылықтарын білдірді. 1931 жылдың басында аудан бойынша 

айтарлықтай халықтың толқулары басталды. Осы жылдың бас кезінде Адай 

кҿтерілісінің де басталғандығы тарихтан белгілі. Ғасырлар бойы аралас-қоралас 

бірге ҿмір сҥрген екі халықтың бҧл кҿтерілістері ҿзара сабақтасып жатты. 

1930 жылдардың басында ауданда басшылық қызметтер атқарған Ержанов 

Молдан ҿзінің 1960 жылдардың екінші жартысында жариялаған естеліктерінде 

«Бҧл баскҿтеру 1931 жылдың наурыз айынан қыркҥйек айына дейін созылды» 

деп жазады. 

Ал соғыс жҽне еңбек ардагері Ебжасаров Зейнет: «Кҿшкен елді қайтаруға 

жҽне бандыларды жоюға ауданнан 200 адам аттандырылды, сондай-ақ 
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облыстан 10 машинаға тиелген ҽскер аудан ҥстінен ҿтті» деп еске алды. 

Молдан Ержановтың айтуынша шайқас болған жерлер Жем ҿзені бойындағы 2- 

ауылдан бастап, қазіргі Дияр елді мекеніне дейінгі ҿңірді қамтыған. Осы 

шайқастарда Ержан Махамбетов, Сапарбай Ҽлібеков, Жҧма Мҧратбеков, 

Смағҧл Ешекенов деген коммунистер, Қырым Нҧрманов, Ескіндір Жарбаев 

деген комсомолдар оққа ҧшып, қаза болған. Қысқа уақыттың ішінде ірге аудару 

жаппай етек алып, жергілікті ҽкімшіліктің есебі бойынша мамыр айында Табын 

ауданынан 7 мың шаруашылық кҿшіп кетуге ҥлгерген [2, 7-8 бб.]. 

Осымен бірге байларды тҽркілеу саясаты жалғасты. 1931 жылдың 

кҿктемінде Тҿңірекшиде отырған ірі бай Нҧркешті, соған жақын кҿшіп- 

қонатын Демен байды жҽне салық тҿлемей жҥрген тағы бірқатар байларды 

тҽркілеу жҽне тҧтқындау шаралары жҥзеге асырылады. Аты аталған байлардың 

барлығы тҧтқындалып, мал-мҥлкі тҽркіленеді. 

1932 жылы 30-сҽуірде БКП (б) Ақтҿбе обкомының бюро мҽжілісінде 

Табын ауданында 2000 шаруашылықты отырықшыландыру қарастырылады. 

Сондай-ақ Қарақалпақстаннан оралған 4000 шаруашылықты Ақбҧлақ, 1000 

шаруашылықты Ақтҿбе аудандарына жайластыру талқыланады [3, 121 б.]. 

Бҧл кезеңде аудан кҿлемінде жер-жерде серіктестіктер ҧйымдастырылып, 

ауданда жеке шаруашылықтарды біріктіретін ҧжымдық шаруашылықтар 

қҧрылып жатқан болатын. Бҧл шаралар кҿшпелі елді отырықшылыққа 

иліктіріп, колхоздастырудың бастамасы болатын. Бҧл ретте сол кездегі 

қҧжаттарда мҧндай шаруашылықтар кейде серіктестік, кейде артель деп 

аталды. Ал 1932 жылдың наурыз айына тиісілі партиялық қҧжатта 37 колхоз 

деп кҿрсетіледі. 1940 жылға дейінгі деректерде аудан кҿлемінде 50-52, кейде 54 

серіктестіктің қҧрылғандығы жазылады. Ҽрине мҧндай кҿлемдегі ҧжымдық 

шаруашылықтар бір-екі кҥнде немесе 1-2 жылда қҧрылмайтындығы белгілі. 

Соған қарамастан ауданда колхоздастыру науқаны бағытында алғашқы 

жылдардың ҿзінде кҿлемді іс-шаралар жҥзеге асырылды. 

Дегенмен ауданда жоспарланған кеңестендіру шараларын жҥзеге асыру 

ҿте баяу жҥрді. 1930 жылдың 18-21 қыркҥйек кҥндері аудандағы партия 

ҧйымының жалпы жиналысы ҿтеді. Осы жиналыста елді отырықшыландыру, 

аудандағы басқа да кеңестендіру шараларын жҥзеге асыруда кемшіліктер мен 

артта қалушылықтың бар екендігі айтылады. 

1931 жылдың 30 қарашасы мен 2-желтоқсаны аралығында аудан орталығы 

Жарқамыста Табын аудандық партия комитетінің бірінші конференциясы ҿтеді. 

Аталмыш жиын барысында аудандағы жеке шаруашылық қожалықтарының 50 

%-тінің ғана серіктестерге шоғырландырылғаны, бҧл бағыттағы жҧмыстың ҿте 

жҽй ҿтіп жатқандығы қатаң сыналған. Сонымен қатар, бірыңғай шаруа салығын 

жинауда партия саясатының бҧрмаланатындығы, тіпті кейбір жерлерде 

байларды салықтан негізсіз босату фактілерінің орын алғандығы ашық 

айтылды. Байшыл, феодалдық қалдықтармен партия органдарының ҿз 

деңгейінде кҥрес жҥргізбей отырғандығы атап айтылады. Сол сияқты 

конференцияда   ҿлкелік   партия   комитетінің   ауданда   мал   шаруашылығын 
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дамыту туралы қаулысын орындау бойынша алда тҧрған міндеттер жан-жақты 

пысықталды. 

1932 жылдың 22-наурызы кҥні аудан басшысы Ҽлжанҧлы Ақтҿбе 

облыстық партия комитетінің алдында «Ауданның саяси-шаруашылық жағдайы 

жҿнінде» хабарлама жасап, есеп береді. Басшының хабарламасында ауданның 

қҧрылған уақытынан бергі жалпы ҽлеуметтік-экономикалық дамуына шолу 

жасалады. Аудан аумағының ҿте ҥлкен болуы, соған сҽйкес халықтың 

шашыраңқы орналасуы, олардың ҽлі де болса кҿшпелі ҿмір салтынан 

ажырамағандығы, ҥкіметтің саяси жҽне шаруашылық іс-шараларын жҥзеге 

асыруда таптық кҥрестің ҿршіп, жҥзеге асырылып жатқан шараларға бай-кулак 

элементтерінің белсенді тҥрде қарсылық кҿрсетіп келгендігі де атап ҿтілді [2, 8- 

10 бб.]. 

Аудан басшылығы мен партия белсенділері осындай қиындықтарға 

қарамастан жоғарыдан тҥсірілген жоспарды орындау бағытында аянып 

қалмады. Мҽселен, 1931 жыл мен 1932 жылдың бірінші тоқсанына арналып 

ҿлкелік ҥкіметтен 4000 тонна ет тапсыру жоспары берілген [4, 36 б.]. Жоғарыда 

атап ҿткеніміздей, аудандық басшылар белгіленген жоспарды орындау ҥшін 

барлығын жасады. Бҧндай жағдайда басты ауыртпалық байлар мен 

дҽулеттілерге тҥсті. Деректерге жҥгінсек, бҿлінген ҥлесті дер кезінде 

орындамағаны ҥшін 202 бай мен 5 дҽулетті адам сотталған. 

Ет дайындау науқаны барысында ауылдардағы «оңшыл оппортунистердің 

жҽне солшыл бҧрмалаушылардың» ыңғайына кҿнген бірқатар коммунистер мен 

кеңестік белсенділер де жауапқа тартылды. Олар жазықсыз қудаланып, 

осындай айып тағылған 8 коммунистің ісі сотқа жолданған. Ол азаматтар 

соттың шешімімен тҥрлі жаза арқалады. Бҧдан кеңестендіру мен ҧжымдастыру 

шараларының ҿте қатаң жағдайда, қажет болса кҥштеу, қорқыту мен мҽжбҥрлеу 

арқылы жҥргізілгендігін кҿруге болады [2, 12-13 бб.]. 

Осылайша кеңес ҥкіметінің «асыра сілтеу болмасын, аша тҧяқ қалмасын» 

деген саясатының нҽтижесінде аудан халқы малынан айырылды, ашаршылыққа 

ҧшырады, аштық пен кеңестік қанаушылықтан жан сақтау ҥшін бас сауғалап 

ата-қонысын тастап, ауа кҿшуге мҽжбҥр болды. Осы қолдан жасалған 

нҽубеттердің нҽтижесінде ауданның ҽлеуметтік-экономикалық ҽлеуеті кҥрт 

тҿмендеді. Ауданның адами ресурстарына ҥлкен нҧқсан келіп, халық саны кҥрт 

қысқарды. Ауданда мал саны да бҧрын болмаған деңгейде қысқарды. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің IІ курс магистранты 

 

Қазіргі Ақтҿбе облысында облыс орталығы Ақтҿбе шаһарын қосқанда 8 

қала бар. Олардың 7-уі аудандық бағыныстағы шағын жҽне моноқалалар. 

Оларды атасақ: Қандыағаш, Ембі, Жем, Алға, Хромтау, Шалқар, Темір 

қалалары. 

Жалпы қалалардың қҧрылуы белгілі-бір заңдылықтарға сҽйкес жҥреді. Біз 

атап отырған қалалардың қҧрылуына тарихи, кҿлік жҽне тау-кен, мҧнай-газ 

орындарының ашылу факторы ҽсер етті. Ембі, Темір қалалары Ресей 

империясының ҿлкені ҽскери отарлауы барысында тҧрғызылған ҽскери 

бекіністердің негізінде ҿсіп шықты. Бҧдан кейінгі уақытта қалалардың пайда 

болуына кҿлік факторы ҽсер етті. Айталық, отарланған ҿлкені Ресеймен 

байланыстыру, шикізат қорларын тасу мақсатында патша ҥкіметі 1899-1905 

жылдары қҧрылысын жҥргізіп, іске қосқан Орынбор-Ташкент темір жолының 

бойында қазіргі Шалқар, Қандыағаш қалалары темір жол станциясы жҽне 

сауда-ҿнеркҽсіптік пункт ретінде пайда болды. Ал осы темір жол бойында 1912 

жылы салынған №44 разъездің негізінде кеңестік дҽуірде Алға қаласы 

қҧрылды. Біз атап ҿткен ҥшінші фактор бойынша Хромтау қаласының негізі 

қаланды. 

Кеңес ҥкіметінің орнауымен уездік қала қызметін атқарған Темір 

қаласының жҽне бҧл уақытқа дейін қҧрылып ҥлгерген Қандыағаш жҽне Шалқар 

станциялары жанындағы елді мекендер тарихының жаңа парақтары басталды. 

Темір қаласы жаңа губерниялық бҿлініс бойынша Ақтҿбе губерниясына берілді 

[1]. Қалада мал ҿнімдерін ҿңдеу, сауда-саттық нысандары сынды бірде-екілі 

кҽсіп орындары болды. Ал Қандыағаш жҽне Шалқар станциялары жанындағы 

сауда-ҿнеркҽсіптік пункттер тез ҿсті. Ҿйткені темір жол бойында орналасқан 

еді. 

Дегенмен, аталған қалалар мен елді мекендер азамат соғысынан, 1921-1922 

жылдары Ақтҿбе губерниясында орын алған ашаршылықтан айтарлықтай 

зардап шекті. Арып-ашып, босыған халық осы темір жолды жағалап, оңтҥстік 
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аудандарға қарай жетуге тырысты. Алайда, олардың кҿпшілігі жолшыбай 

аштықтан қырылды. 

Азамат соғысы жылдарында темір жол бойында орналасқан осы 

станциялар қолдан-қолға ҿтті. Жоғарыда аталған Орынбор-Ташкент темір жолы 

бойында орналасқан жҽне кейін Алға станциясына айналған №44 разъезд қайта- 

қайта ҿртке оранды. Соғыс елді мекендердің шаруашылығына айтарлықтай 

зардап ҽкелді. 

Ал ашаршылық жылдары осы елді мекендер мен қалаларға аш адамдар 

ағылды. Архив деректері осы уақыттағы Темір қаласындағы жағдайдан 

біршама хабар береді. Темір қаласында Темір аудандық атқарушы комитеттің 

тҿрағасы Темірбековтің мҽлімдемесіне қарағанда уезден ағылған 

ашыққандардың саны кҥннен-кҥнге ҧлғайған, босқындарға арналған ҥй толық 

болды, асханадан 500 ден аса адам тамақтандырылған. Олардың 41-і балалар, 

73-і ҽйелдер болды. Бірақ, асханаға тамақтануға келгендердің саны кҥніне 20-25 

адамға артып отырды [2, 42 п.]. Соған орай, жергілікті билік 1921 жылдың 

қараша айында қаладағы балалар ҥйінен 60 тҽрбиеленушіні астық мол шыққан 

губернияға кҿшіру мҽселесін қарастырыған [2, 42 п.]. Шалқарда тҥрлі жҧқпалы 

індеттерге ҧшырағандар, оның ішінде оба індетіне шалдыққандар тіркелді [3, 

147-148 пп.]. Осылайша, 1921-1922 жылдардағы ашаршылық шағын қалалар 

мен темір жол бойындағы елді мекендерге ҥлкен ауыртпалық алып келді. 

1921 жылдан бастап аудан, уезд орталығы болған Шалқар елді мекеніне 

1925 жылы қала мҽртебесі берілді. Осы кезеңнен шағын қалалардың 

демографиялық ахуалы тҧрақтанып, ҿсуге бет алды. 1920-1930 жылдары 

жҥргізілген халық санақтары мен ағымдағы статистикалық мҽліметтер осы 

ҥдерістің қарқынын кҿрсетеді. 

1926-1932 жж. Батыс Қазақстандағы қала халқының табиғи және 
механикалық ӛсімінің динамикасы [4, 13 п.]. 

Қалалар 

мен 

қалалық 

қоныстар 

1926 ж. 
санақ 

бойынша 

халық 

саны 

1927 ж. 
табиғи 

ҿсім 

Механи- 

калық 

ҿсім 

1932 ж. 
санақ 

бойынша 

халық 

саны 

Табиғи 

ҿсім 

Механи- 

калық 

ҿсім 

Темір 4,1 0,1 - 5,4 0,1 0,7 

Шалқар 6,8 0,1 - 9,7 0,1 1,5 

Ембі 1,9 0,0 - 5,5 0,1 - 

Алға - - - 4,3 0,0 0,4 

Барлығы 12,8 0,2  24,9 0,3 2,6 

 

Кестеден кҿрінетіндей, ҿткен ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстанда 

орын алған катаклизмдерге қарамастан шағын қалалар мен қалалық 

қоныстардың халқына ҿсіп-ҿну тҽн болды. Дегенмен, бҧл кезеңде қалалар 

халқы табиғи ҿсім есебінен емес, механикалық ҿсім есебінен кҿбейіп отырды. 

Осы жылдары шағын қалалар мен қалалық қоныстарға малынан айырылып, 

кедейленген қазақтар да қоныстанды. Олар сол кезеңдегі кеңестік солақай 
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саясаттан бас сауғалап, қалаларға қоныстануға мҽжбҥр болды. Бірақ ондай 

қазақтардың саны аса бір кҿп болды деп айта алмаймыз. 

1930 жылы Алға станциясының жанынан Ақтҿбе химия комбинаты 

салынып, комбинаттың жҧмысшы поселкасының негізі қаланды. Комбинаттың 

осы жҧмысшы поселкесінен бҥгінгі Алға қаласы ҿсіп шықты. Кеңестік кезеңде 

С.М.Киров атындағы осы химкомбинат Алға қаласының қаланы қҧрушы 

кҽсіпорнына айналды. 1930 жылы тҧрғын поселокте бастауыш мектеп салынды. 

Онда 30 жуық бала оқыды, 1 мҧғалім жҧмыс істеді.1933-1934 жылдары Алғада 

бір дҽрігер жҧмыс істеді, аурухана мен амбулатория барактарда 

орналастырылды. Орта медициналық қызметкерлер 5 адам болды. 1934 жылы 

16 кереуетке арналған аурухана ғимараты салынып, онда 4 дҽрігер жҽне 12 орта 

буынды медицина қызметкерлері жҧмыс істеді. 1936 жылы БКП (б) Қазақ 

ҿлкелік комитетінің қаулысымен Ключевой ауданының орталығы Ақкемерден 

Алға поселкесіне кҿшіреледі. 

1940 жылы Алғада 8780 тҥрғын тҧрды, олардың 3400-і қазақтар, 5380-і 

орыс ҧлтының ҿкілдері болды. Осы жылы химия комбинатында 1366 жҧмысшы 

жҽне 104 қызметші еңбектенді [5, 32-33 бб.]. Қорыта айтқанда, ХХ ғасырдың 

екінші жартысында Алға поселкесі арғы беті мен бергі бетіне қоғамдық кҿлік 

қатынаған қалаға айналды. 

1940 жылы тоғыз жолдың торабы болып табылатын Қандыағаш станциясы 

жҧмысшы поселкесі мҽртебесін иеленді. ХХ ғасырдың 60-жылдарының 

басында Қандыағаш елді мекенінде шамамен 5-6 мыңдай халық тҧрды. Қалада 

екі орта мектеп пен бір аурухана жҧмыс істеп тҧрды. 

1960 жылдары облыстың бірден бірнеше шағын қалалары қала мҽртебесін 

алды. Олар 1961 жылы Алға жҽне 1967 жылы – Қандыағаш, Ембі жҽне Хромтау 

қалалары. Бҧған дейін 1940 жылы Хромтау қаласының негізі қаланған болатын. 

Ол Дон кен байыту комбинаты жанындағы поселок ретінде қҧрылды. 1943 

жылы 8-қарашада бҧл елді мекенге жҧмысшы поселкесі мҽртебесі берілді. Ал 

1967 жылы қала мҽртебесін иеленді. 

 

Шағын және моноқалалардағы халық санының ӛсу динамикасы [6]. 
 01.17.1939 01.15.1959 01.15.1970 01.17.1979 01.12.1989 

Алға 8330 11748 14221 16420 17910 

Ембі 8326 9638 17820 12179 16035 

Жем - - - - - 

Қандыағаш - 8384 9475 11047 26691 

Темір 5708 3914 4068 3674 3503 

Хромтау - 7672 12025 17917 24438 

Шалқар 12996 17236 19377 22150 28899 

Барлығы 35360 58592 66986 83387 117476 

 

Кестеден кҿрінетіндей, 1939-1989 жылдардағы санақаралық кезеңде Темір 

қаласынан басқа қалалардың барлығында халық саны артқан. Ҽсіресе темір жол 

бойындағы Шалқар жҽне Қандыағаш қалаларын атап ҿтуге болады. Олардағы 
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тҧрғындар саны 25 мыңдық межеден асып тҥскен. Темір қаласындағы халық 

санының кемуін ондағы аудан орталығының Шҧбарқҧдық кентіне кҿшірілуімен 

жҽне ең бастысы қалаға қатынас жолының, соның ішінде темір жолдың 

жоқтығымен тҥсіндіруге болады. Жоғарыда кҿрсетілген санақаралық елу 

жылда ҿңірдегі шағын жҽне моноқалалардың халық саны 69,9 %-ке артқан. 

Дегенмен, аудандық бағынастағы қалалардың демографиялық дамуында оған 

апаратын жолдың болуы, қаладағы инфрақҧрылымның дамуы маңызды рҿл 

атқаратындығын атап ҿткен жҿн. 
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ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А. А. Таженова магистрант 1 курса АРУ им. К. Жубанова 

 

В настоящее время вышли крупные исследования по истории деятельности 

советских исправительно-трудовых учреждений. Как известно, узники ГУЛАГа 

использовались в качестве работников на самых тяжелых работах, вырабатывая 

до 90% производственных норм. Практически все заводы и другие 

промышленные объекты, построенные в СССР в 1930-1950-ее годы, были 

построены руками узников ГУЛАГа. Массовое привлечение осужденных для 

решения экономических задач начинается уже с 1920-х годов. Они были 

дешевой рабочей силой, которую можно было использовать для 

восстановления социалистической экономики. Добавим к этому идейную 

основу, согласно которой труд сможет перевоспитать человека и сделать из 

него советского человека в социалистическом обществе. Регулярно, не менее 2- 

х раз в месяц в лагерях проводилась агитационно-пропагандистская работа [1]. 

Система ГУЛАГа была поистине огромной, но нельзя отрицать наличие 

таких негативных черт, как неустройство быта заключенных, слабое 

обеспечение специалистами, низкий уровень профессиональной подготовки 

http://pop-stat.mashke.org/kazakhstan-cities.htm
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рабочих. Морально-психологическая обстановка в среде заключенных была 

накаленной и действовала негативно на окружающих: зачастую в учреждениях 

содержали преступников «разной масти». Тем не менее, руководство постоянно 

организовывало курсы техучебы, обучение в бригадах и спецсоревнования [2]. 

Оно также следило за нарушением труддисциплины и дезертирством, за что 

отправляло работников в тюрьмы. 

Существует большое количество художественной литературы, фильмов, 

весьма ярко обрисовывающих повседневную жизнь советских заключенных. 

Так, например, произведения А.Солженицына, В.Шаламова достоверно 

освещают деятельность советских ИТУ. 

Рассматривая лагеря на территории Актюбинской области, мы отмечаем 

Актюбинский ИТЛ и Кимперсайский ИТЛ. 

Актюбинский ИТЛ, куда входили Актюбинлаг, Актюбкомбинат, 

Актюбинстрой, был организован в феврале 1940 года и закрылся в 1946 году. 

Он был дислоцирован в Казахской ССР, г. Актюбинске [3, с. 444]. 

Данный лагерь содержал в себе от 4500 до 16000 заключенных в разные 

годы. Узники Актюбинлага занимались строительством Актюбинского 

ферросплавного комбината, добычей и отгрузкой хромовых и железо- 

никелевых руд на Донском и Кимперсайском месторождениях, эксплуатацией 

карьеров Бадамшинского никелевого рудника. В разное время они также 

строили Кимперсайский комбинат «Южуралникель», занимались разработкой 

Мугоджарского карьера кварцитов и обслуживали Берчогурскую угольную 

шахту. Разумеется, осужденные выполняли и мелкие подсобные работы, как 

швейное производство, строительство жилья, водопроводов, производство 

кирпича, разработка каменных карьеров. 

На 1-е января 1942 года в лагере состояло 15567 человек и 1500 немцев. На 

1-е января 1943 года известно о 8-ми отделениях Актюбинлага. Это: 1-й 

лаготдел, Донской, Кирпичный завод, Кимперсай, Известковый, Лесной, 

Рыбный, Берчогур [4]. Первые два наиболее крупные. Примечательно, что с 

1943 года появляются сведения о заключенных женщинах. 

Этнический состав заключенных Актюбинлага составил в этом же году: 

русские – 5958, казахи – 1148, украинцы – 1076, узбеки – 1746, немцы – 326. 

Всего – 13472 человек. В основном, это было население в возрасте от 17 до 30 

лет, но были и не достигшие 17-ти лет и пожилые люди старше 60 лет [5]. 

Жилищные условия в лагерях были тяжелые. Из-за плохой отопляемости 

бараков, люди были вынуждены скапливаться в группы, что приводило к 

появлению эпидемий. К зиме бараки и вовсе были не подготовлены. 

Заключенные, не имея никаких спальных приспособлений спали в одежде, что 

вызывало зашивленность. В ноябре 1942 года умерло 313 человек, а в декабре – 

400. В основном умирали от пеллагры, туберкулеза и воспаления легких [6]. 

Соответственно, были и попытки побегов. В 1942 году было совершено 295 

побегов, из них 105 - военнопленными немцами [7]. Зачастую, 

удовлетворительную попытку побегов объясняет работа заключенных в ночное 

время, а для лагерей были характерны частые проблемы с электричеством. 
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Состояние рабочей колонны немцев также было неудовлетворительным. 

Недоставало пайков, отсюда и слабое физическое состояние рабочих, 

обморожение и травмы [8]. 

В 1943 году в Актюбинской области состояло 2597 трудмобилизованных, 

из них в Актюбинске – 1256, в Донском – 494, в Берчугуре – 98. Этнический 

состав выглядел таким образом: русские, поляки, евреи – 1934, казахи – 544, 

узбеки – 85, корейцы – 23, таджики – 8, туркмены – 3 [9]. 

Кимперсайский ИТЛ был организован в июле 1941 года. Кимперсайлаг 

был расположен при поселке Кимперсай. Рабочий состав лагеря состоял в 

основном из немцев-переселенцев Украины. Согласно распоряжению 

Заместителя   Наркома   В.Д.   Чернышева   в   октябре   1941   года прибыло 

2398 человек в возрасте от 16 до 70 лет. Из них около 300 – старше 50 лет и 

около 100 подростков. За 5 месяцев убыло 747 человек. Из них осуждено и 

находится под следствием за саботаж и контрреволюционную агитацию — 42, 

освобождено по старости – 390, умерло – 100, сбежало – 215 человек. В 1942 

году количество заключенных в данном лагере составило 7722, 

мобилизованных немцев – 1297, вольнонаемных рабочих – 2721 человек. 

Отсюда мы видим, что количество немцев уменьшилось наполовину [10]. 

Узники занимались строительством и обслуживанием предприятий 

рудоуправления на базе Кимперсайского и Бадамшинского никелевых 

месторождений. Они обслуживали промысел на Аральском море, лесной 

участок на станции Колтубанка, Донское ГРУ [11]. Согласно архивным 

документам, в 1943 году план добычи руды Кимперсайского рудоуправления 

составил 113 %, то есть превысил плановую норму [12]. Лагеря, как правило, 

состояли из нескольких лагерных отделений, лагерных пунктов и других более 

мелких подразделений, число которых колебалось. Лагеря временами меняли 

свою дислокацию. В ноябре 1944 года Нарком ВД Союза СССР поручает 

начальнику Актюбкомбината Бусыгину В.Н., директору комбината 

«Южуралникель» Носаль В. И. принять строительство Кимперсайских 

никелевых рудников, со всем штатом вольнонаемного состава рабочих, ИТР и 

служащих, а также стройотрядом трудмобилизованных немцев. Начальнику 

ГУЛАГа НКВД Наседкину В.Г. на базе существующего на строительстве 

Кимперсайских рудников лагпункта заключенных организовать ИТК на 1500 

человек. Начальнику Актюбкомбината Бусыгину В.П. и начальнику УНКВД по 

Актюбинской области Дегтеву укомплектовать к первому мая 1945 года 

Кимперсайскую ИТК заключенными за счет Актюбинлага НКВД и тюрем 

Актюбинской области. Начальнику Актюбкомбината Бусыгину В. Н. вернуть 

на строительство Кимперсайских рудников всех без исключения 

трудмобилизованных немцев, работающих на строительстве завода 

ферросплава [13]. 

Очевидно, Наркомат не жалел средств для работы Кимперсайского 

месторождения. Об этом свидетельтствует архивный документ, в котором 

говорится: «выделить дополнительно Кимперсайским рудникам строительные 

материалы и транспортные средства…» [14]. 
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Таким образом, создание ИТЛ преследовало две главные цели – усилить 

карательную политику против классово-чуждых элементов и опасных 

преступников, а также использовать дешевую рабочую силу для решения 

народно-хозяйственных задач. Нельзя сказать, эти элементы были 

новшествами, но оказали колоссальное влияние на социальную практику в 

СССР и ее рецидивы не изжиты в повседневной жизни граждан и по сей день. 

Это трагическая страница нашей истории, которую невозможно вычеркнуть, но 

крайне важно не забывать, дабы не повторить ошибки прошлого. 
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СОҒЫС АРДАГЕРІ КОНСТАНТИН ГУБИННІҢ ЕСТЕЛІКТЕРІ 

 

Сатбекова М.Қ.-Ақтӛбе облыстық мемлекеттік архивінің ғылыми 

қызметкері, ізденуші 

 

Тарих табалдырығынан аттаған айтулы оқиғаларының бірі - Ҧлы Отан 

соғысы. XX ғасырдың ортақ тағдыр тҽлкегіне ҧшыраған, жер бетінде бҧрын 

соңды болмаған ең зардапты аса ауыр қҧбылыс. Ел басына кҥн туған сол 

заманда Кеңес армиясының қатарына Қазақстаннан 1 млн. 366 мың адам 

алынған. 

Отанын жаудан азат етуге біздің жерлестеріміз майданда ерлікпен 

шайқасып, жауынгерлік ерліктері ҥшін жҥздеген мың қазақстандық медаль- 

ордендермен марапатталса, 500-дей адам Кеңес Одағының Батыры, 100-ден 

астам адам даңқ орденінің толық иегері атанған. 

Соның бірі Губин Константин Яковлевич 1902 жылы Ярославль 

губерниясында дҥниеге келген. 1918 жылы Губиндер отбасы Ақтҿбе облысына 
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кҿшіп келеді. 1924 жылы Қызыл ҽскер қатарына шақырылады. 1941жылдың 

тамыз айынан бастап майданда болды. Ҥш жылға жуық ҽділ іс ҥшін 

қахармандық ҧрыста болды. Ҧрыс кезінде ер жҥрек, алғыр жауынгерді 

техниканы жақсы білгендіктен 1943 жылы танк училищесіне жіберді, ал 1944 

жылдың наурызында лейтенант Губинге ҿздігінен жҥретін қондырғы 

батареясын басқару тапсырылды. 

1945 жылдың 14 наурызында 1-Белорус майданының ҽскерлері шабуылға 

шықты. Флернаув деревнясының маңында атқыштар бҿлімшелері дҧшпанның 

табандылықпен қарсылық кҿрсетуіне тап болды. Елді пункте апаратын 

жолдардың бҽрі де бекітіліп, ҧқыптылықпен мина салынып қойылған. Жабық 

жерден пулемет минометтен кҿздеп оқ атады. 

Лейтенант Губин басқарған батарея жаудың бекінісін алуға бірінші болып 

шабуылға шықты. Мина салынған жердің арасымен жылжып отырып, ҿздігінен 

жҥретін қондырғы жаудың 30 пулеметі мен минометінің ҥнін ҿшіріп, 200-ден 

астам неміс офицері мен солдатын қҧртты. Батарея жауынгерлері ҿздерінің 

учаскесінде жаудың қорғаныс шебін бҧзып, ҿздігінен жҥретін қондырғымен 

алға қарай ҧзап шықты. Олар жаудың зеңбірегі мен ҿздігімен жҥретін 

техникасын бірінен соң бірін жойып жіберіп отырды. Екі «армштурм» 

зеңбірегін қиратып, жаудың 100-ге жуық солдаты мен офицерін қҧртты [1]. 

Батарея командирі Губин лейтенант Николай Гаймановтың бас зеңбірегі 

тҧрған жерге келіп, осы арадан жауды соққылау жҿнінде команда беріп отырды. 

Мҧны байқап қалған фашистер қалған қаруларынан оқ атуды осы пунктке қарай 

шоғырландырды. Кеңес артиллеристерінің шағын тобы гранатпен жҽне 

пулеметпен жаудың бетін қайтарып, бір адам да кейін шегінбеді. Осы ҧрыста 

Губин жаралы болды. 

… Сижу, пишу письмо, кругом тихо все спят только слышно из землянки 

как идет дождь. 

Пишу, и вспоминается жизнь. Вы пишете, что Гриша без ноги, да таких 

много. А Миши уже совсем нет, а вот мы пока живы и здоровы и будем бить 

немцев и за тех, кто остались без ног и за тех, кого нет в живых. А какова 

участь будет наша, это пока не известь, но постоять за нашу будущую 

счастливую жизнь мы сумеем. И в … боях добьем фашистского зверя в его 

собственной берлоге и обезопасим нашу Родину от варварских нападений 

разбойников фашистов. 

…Не огорчайтесь и за меня много не думайте. Я служу, так же как и 

многие миллионы –[2] деп, 1944 жылы қазан айында хат жолдаған. 

Соғыс кезіндегі қҧжаттардың ішіндегі қҧндысы соғыстан келген хаттар 

болып саналады. Ақтҿбе облыстық мемлекеттік архивінде Константин Губин 

батырымыздың хаттары сақталған. Осындай жантҥршігерлік соғыс 

жылдарында жан-ҧяға , туған жерге, ата-анасына деген қамқоры мен 

махаббатын , қанды соғыстын ҥзінділерін осы хаттағы жолдар арқылы жеткізіп 

отырған. Соғыстың ҽр сағаты мен ҧмытылмас ҽр кҥнінен сыр шертетін, 

жауынгеріміздің сарғайған хаттарына тоқталайық: 

…Спасибо за ваши поздравления с праздником 1-го Мая. Провел который я 
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хорошо и весело. С утра первого начали поздравлять меня с праздником и с 

высокой правительственной наградой, и целый день много приходило людей и 

шефов, которые принесли подарки, состоящие из папирос, табаку и водки и 

кое-что из закуски. Ну что же выпили и за ваше здоровье. Второго был вечер, 

который прошел весело. Мы так же выпили, хорошо закусили, а дальше 

смотрели, как танцевали люди, которым это можно делать. Ну, вот о 

празднике и все. 

… О себе. Чувствую себя хорошо, рана зажила и недолго то время, когда 

я закончу свой капитальный ремонт… 

До свидания с приветом к вам ваш Костя – [3] деп 1945 жылдың 4 мамыр 

айында жарақаттан кейін жағдайы жақсы екенін жан ҧясына хат арқылы 

жеткізуде. 

Ҧрыстарда кҿрсеткен батырлығы мен ерлігі ҥшін 12 – ҿздігінен жҥретін 

Қызыл Тулы артиллерия дивизионының батарея командирі лейтенант 

К.Я.Губинге КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумның 1945 жылғы 24 

наурызындағы Жарлығы бойынша Кенңес Одағының Батыры атағы берілді. 

… Как будто кажется странным, но дожили до того дня, которого 

ожидали все. Это «День Победы». Когда начинаешь вспоминать, все кажется 

как будто сон большой и кошмарный. Но для меня и моих коллег все 

вспоминается более чем сон…. 

Остаюсь с приветом к вам ваш Костя. 17 мамыр 1945 жыл [4]. 

Отан ҥшін жанын аямай, кҥрескен батырларымыздың каһармандығы мен 

қайсарлығы бҥгінгідей бейбіт ҿмір кешіп отырған кейінгі ҧрпаққа ҥлгі, ҿнеге 

болары айқын. Ақтҿбе облыстық мемлекеттік архивінің қорына келіп тҥскен, 

Ҧлы Отан Соғысының тарихын баяндайтын қҧжаттары-мҽңгі сҿнбейтін тірі 

тарих болып қала бермек. 

Біз Жеңіс кҥнін жақындатқан, қара тҥнек фашизмге қарсы жан аямай 

кҥрескен ҽрбір жауынгерге қарыздармыз. Осы жеңіскте Қазақстаннан шыққан 

жауынгерлердің қанымен, жанымен мына жарық ҿмір ҥшін жан аянбай 

ҧмтылған зор ҥлестері бар еді. 

Соғыс салған зардап ҽлі кҥнге дейін толық жойылған жоқ. 

Батырларымыздың Отан ҥшін кешкен ҽрбір қадамы, жеңісті жақындата тҥскен 

ҽрбір кҥні ҧмытылмайды. Себебі, ҧрпаққа ҧлағат,ертеңгі кҥнге ҥлгі боларлық 

сабақ. 
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1925-1935 ЖЫЛДАРДАҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

ПРОБЛЕМАСЫ 

 

Егізбаева Г. – АӚУ-нің «Тарих» мамандығы ҚББ бӛлімінің 2 курс студенті 

 

1925 ж. Желтоқсанда БКП (б) XIV съезінде индустрияландыруға бағыт 

белгіленді. Оны жҥзеге асыру машиналар мен жабдықтарды импорттайтын елді 

оларды ҿндіретін елге айналдыру қажеттілігімен тҥсіндірілді. Шын мҽнінде, 

индустрияландыру партия қойған ҥлкен мақсатқа жетудің қҧралы болды. 

Коммунистік партия айналадағы барлық елдерді жҧмысшылар пайдаланатын 

дҧшпандық белдеу ретінде қарастырғаны белгілі. Оларды босату ҥшін Қызыл 

Армия мылтықпен алып келуі керек ҽлемдік революция қажет болды. Бірақ бҧл 

ҥшін елдің Қарулы Кҥштері тек қуатты ҿнеркҽсіп қҧра алатын озық техникаға 

ие болуы керек еді. Ҿз кезегінде, мҧндай ҿнеркҽсіптің қҧрылысы кем емес 

қуатты базаға – қара жҽне тҥсті металлургияға, кҿмір ҿнеркҽсібіне, машина 

жасауға жҽне т.б. мҧқтаж болды. 

Жҧмысшылар мен инженерлік-техникалық қызметкерлерді, ҽсіресе ҧлттық 

қызметкерлерді даярлау мҽселесі ҿте ҿткір болды. Ҿнеркҽсіптік ҿндірісте 

жҧмыс істейтін кҿптеген жҧмысшылар ауыл мен ауылға байланысты болды, 

олардың біліктілігі тҿмен болды. 

1926 жылдың сҽуірінде КСРО ХШЖК бастамасымен республиканың 

астанасы Қызылорда қаласында ҿнеркҽсіпті дамыту мҽселелері жҿнінде арнайы 

кеңес шақырылды. Ол Қазақстанның орасан зор шикізат ресурстарына ие 

екенін атап ҿтіп, ҿнеркҽсіптік ҿндірістің даму қарқынын жеделдету қажет деп 

таныды. Кеңес пайдалы қазбалардың жаңа кен орындарын барлау бойынша 

шараларды белгіледі, Госпланға жҽне Қазақ АССР Кхш-на республиканы 

ҿнеркҽсіптік аудандастыру жоспарын жҽне ҿнеркҽсіпті, бірінші кезекте тҥсті 

металлургияны дамытудың перспективалық жоспарын ҽзірлеуді тапсырды [1]. 

1926 жылғы мамырда ҿткен БКП (б) Қазкрайкомының пленумы елді 

индустрияландыру шарттарының бірі ретінде мемлекеттік қаражатты жҧмсауда 

қатаң ҥнемдеуді сақтау туралы БКП (б) XIV съезінің директиваларына сҥйене 

отырып, "ҥнемдеу режимі туралы" қарар қабылдады. Мемлекеттік қаражатты 

ҥнемдеу қозғалысы ҿнеркҽсіптің барлық салаларын қамтыды. 

1926 жылы тамызда БКП (б) ҿлкелік комитеті ҿнеркҽсіптің жай-кҥйі мен 

даму перспективалары туралы мҽселені арнайы қарады. Пленум 

коммунистердің назарын Риддер мен Екібастҧз кҽсіпорындары сияқты 

объектілерді тез қалпына келтіру жҽне іске қосудың маңыздылығына, Мҧнай 

жҽне басқа да пайдалы қазбаларды іздеу ауқымын кеңейту қажеттілігіне 

аударды. Пленум ҿнеркҽсіп кҽсіпорындарына қазақтардан жҧмысшыларды 

тарту, фабзавуч мектептері мен ҿндірістік курстарға тарту арқылы олардың 

біліктілігін жан-жақты арттыру туралы шешім қабылдады [2]. 
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1927 жылға қарай Риддерде байыту фабрикасының, қорғасын зауытының 

жҽне электр станциясының қҧрылысы, Қарсақпайда мыс балқыту зауытының 

бас цехтарының қҧрылысы аяқталды. Мҧнай, алтын ҿндіру жҽне басқа 

салаларда ҿндіріс кеңейе тҥсті. Бірнеше аудандық электр станциялары іске 

қосылды, Алматы шҧға фабрикасы, Петропавл жҽне Оралдағы былғары 

зауыттары, Гурьевтегі ірі Тоңазытқыш пайдалануға берілді. Балық ҿнеркҽсібі, 

тҧз ҿндірісі дамыды, май зауыты пайдалануға берілді. Қазақстанның жергілікті 

ҿнеркҽсібі 1926-1927 жылдары ҿнім ҿндірісін 50%-ға арттырды. 

Сол кездегі Қазақстандағы ең маңызды қҧрылыс нысаны Тҥркістан-Сібір 

темір жолы болды. Оны іске қоспай, республиканың шығысы мен оңтҥстік- 

шығысындағы кең аймақтың халық шаруашылығын қалпына келтіруді сҽтті 

жҥзеге асыру мҥмкін болмады. 1926 жылы 3 желтоқсанда КСРО Еңбек жҽне 

Қорғаныс Кеңесі Тҥркістан-Сібір темір жолын салу туралы қаулы қабылдады. 

Болат жол ҥлкен аумаққа тҿселді, ол кҿбінесе шҿлді немесе шҿлейт жерлерден 

ҿтті. 

1927 жылдың сҽуірінде солтҥстіктен (Семей) жҽне оңтҥстіктен (лугоная 

станциясы) бір мезгілде жол қҧрылысы басталды. РСФСР ХКК жанынан 

Т.Рысқҧловтың тҿрағалық етуімен Тҥрксіб қҧрылысына жҽрдемдесу комитеті 

қҧрылды. 1927 жылдың қазанына қарай тас жолда екі мыңнан астам жҧмысшы, 

оның ішінде 800-ден астам қазақ жҧмыс істеді. Сол жылдың 21 қарашасында 

Луговая станциясында Тҥркістан-Сібір темір жолының бірінші шақырымының 

салтанатты ашылуы ҿтті. Сол жылдары Гурьев-Доссор теміржол желісінің 

қҧрылысы басталды. Ҿнеркҽсіптік, теміржол жҽне тҧрғын ҥй қҧрылысы 

қҧрылыс материалдарын шығаратын жаңа кҽсіпорындар қҧру қажеттілігін 

тудырды. Республикада кірпіш, аралау жҽне басқа да зауыттар салынды. 

Жҧмысшы табының саны тез ҿсе бастады. 

1925 жылдан 1927 жылға дейін ол екі есе ҿсті. Ҽсіресе жҧмысшы- 

қазақтардың саны артты. Қарсақпайда олар 50%-дан астам, Ембі мҧнай 

кҽсіпшіліктерінде - 50,9, Тҥрксіб қҧрылысында – 34%-ды қҧрады. КСРО халық 

шаруашылығын дамытудың бірінші бесжылдық жоспарын қолданысқа енгізу 

кҥні 1928 жылғы 1 қазан болып саналады [3]. 

XVI партиялық конференция (1929 ж.сҽуір), содан кейін КСРО 

Кеңестерінің V съезі (1929 ж. Мамыр) бірінші бесжылдық жоспардың "оңтайлы 

нҧсқасы" міндеттерін арттыру жағына бірнеше рет қайта қаралғаннан кейін 

бекітілді. 

1927-1928 жылдары басталған ҧлы қҧрылыстар, соның ішінде Тҥрксіб - 

1930 жылы аяқталуы керек еді. Партияның ХVI съезі (1930 жылғы маусым – 

шілде) социалистік қҧрылыс қарқынын жеделдетуді жақтаушылардың 

ҽрекеттерін мақҧлдады (тҿрт жылдағы бесжылдық). Жаңа кеңейтілген 

жоспарлар ҿндірістің нақты мҥмкіндіктеріне сҽйкес келмеді, бірақ оның 

бҧзылуына ықпал етті. 

Шикізаттың, отынның, жабдықтың, жҧмыс кҥшінің жетіспеушілігінен 

жҥздеген нысандардың қҧрылысы басталды жҽне аяқталмады. 1930 жылдың 
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аяғында ҿнеркҽсіпке салынған инвестициялардың 40%-ы аяқталмаған 

жобаларда тоқтатылды. 

Қазақстанда ірі ҿнеркҽсіп ҿнімдерін шығару 1928-1929 жылдары 

шаруашылық жылы 67,7%-ға (елде орташа ҿсу кезінде 23,7% - ға), электр 

станцияларының қуаты 20,3%-ға ҿсті. Риддер, Қарсақпай, Ембі мҧнай 

кҽсіпшіліктері, Степняктың алтын кеніштері жҽне басқалары сияқты маңызды 

ҿнеркҽсіптік объектілер қайта жаңартылды. Бесжылдықтың негізгі нысандары 

қҧрылыс кезеңінде болғанына қарамастан, ҿнеркҽсіптік ҿндіріс ҿсті [4]. 

1928 жылдың кҥзінде іске қосылған Қарсақпай мыс балқыту зауыты 

алғашқы мың тонна қара мыс берді. Кҿмір ҿндіру ҿткен жылмен салыстырғанда 

бір жарым есе, ал мҧнай ҿндіру 2,2 есе ҿсті. Жеңіл жҽне тамақ ҿнеркҽсібі 

ҿнімдерінің ҿндірісі де кеңейді. Қайта қҧрудан кейін Петропавл ет комбинаты 

жылына 2 млн.банка консерві берді. 1929 жылдың мамыр айында Семей 

қаласында қуаттылығы жылына 140 мың ірі былғары шығаратын ірі Былғары 

зауыты іске қосылды. Қҧрылыс материалдары ҿнеркҽсібі дамыды. Іле аралау 

зауыты, Семей мен Оралда кірпіш зауыттары, Петропавлда механикалық зауыт 

салынды. 

Темір жол қҧрылысы сҽтті ҿтті. Ақмола темір жолының (Щучье-Ақмола) 

қҧрылысы мерзімінен бҧрын аяқталды. 1929 жыл Тҥркістан-Сібір магистралінің 

қҧрылысында шешуші жыл болды. 

Сҿйтіп, 1926 жылдан 1937 жылға дейін елді индустрияландырудың 

нҽтижесі КСРО-ның алдыңғы қатарлы, индустриалды державаға айналуы 

болды. Ел салалық қҧрылымы мен техникалық жабдықталуы бойынша озық 

капиталистік елдер деңгейінде болатын ҽлеуетке ие болды. Ҿнеркҽсіптік 

ҿндірістің абсолюттік кҿлемі бойынша КСРО 1937 жылы АҚШ-тан кейін 

ҽлемде екінші орынға шықты. 
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XX ғасырдың 40 жылдарындағы Кеңес Одағының Ҧлы Отан соғысы 

екінші дҥниежҥзілік соғыстың қҧрамдас бҿлігі ретінде тарихқа мҽңгі енген 

болатын.Бҧл сҧрапыл соғыста Қазақстандағы ҽр шағырағынан кҿп адам қолына 

мылтық алып,елін қорғауға бар кҥшімен кірісті.Сҧрапыл соғыс қалай басталды 

дегенде келесі мҽліметтерге сҥйене отырып айта аламыз:шабуыл жасаспау 

жҿнінде (23.08.1939 жылы) КСРО-мен жасап бекітілген келісімді Германия 

мемлекеті 22.06.1941 жылы бҧза отырып,соғыс жарияламастан Кеңес 

Одағының территориясына аяқ астынан басып жаулауға кірісті. 

Майданға аттанған кҿптеген ҧлдар мен қыздар кеудесін оққа тосып, 

толарсағынан қан кешіп,қажырлықпен жҥргізген шайқастың нҽтижесінде Ҧлы 

Жеңіске қол жеткізіп,Отанды,халықты қорғап қалды.Бҧл соғыс кеңестік 

халықтарды да бір сыннан ҿткізіп отырғандай болды.Ҧлы соғыс сынында 

қазақтың ҧлдарымен қатар қыздары да ҿздерінің жауынгерлігі, парасаттылығы 

жҽне Отанға деген адалдығын ҽлемге паш етіп,қазақ халқының мінезі мен 

қасиетін танытты.Сондай ерлік кҿрсеткен жерлес қыздарымыздың бірі- ол 

Қожахметова Мҥслима. [6, 4 б.] 

М.Қожахметова БҚоблысы Жымпиты ауданында орналасқан Қосаба 

мекенінде 15.08.1924 жылы дҥниеге келіп,ауыр кезең басталған уақытта 8 

класта оқып жҥр еді. Кешкі мектепке ауысып, кҥндіз де баспаханада жҧмыс 

жасап жҥрді. [6, 39б.] 

9 класты 1943 жылға таман аяқтап майданға жіберуді ҿтініп, ҿтініш 

жазған ҽскери комиссариат жасы жетпейтінін ескертіп, ҿтінішін кері қайтарады 

.Бірақ пысық қазақ қызы алған бетінен қайтпай,кҿп рет сҧранып,соңында ҿз 

дегеніне жете отырып 24.06.1943 ж. Оралдан аттанады.Қасында одан басқа 

жиырма тҿрт қызбала бар еді. (дерек кҿздерін саралап қараған уақытта осы 

топтың қҧрамында Тоқтамышева Малика мерген қыз да болғаны белгілі 

болды.) Кеңес Одағының бас қаласы тҥбінде орналасқан Подольск атты 

Орталық мерген қыздар дайындайтын мектебіне жіберіледі. [6, 39б.] 

Муслима ана естелігінен: «Мергендер мектебіне басында алғысы келмеді. 

Бару ҥшін бой ҧзындығы жҥз елу м биик болу керек екен, ал менің бойым жҥз 

қырық тоғыз м. Еліме қатер тҿніп тҧрған сҽтте соғысқа аттанғым келетінін 

айтып, болмадым. Бойымды ҿсіремін дегенім бар...»[1, 4 п.],-деп еске алады. 

«Кеңес Одағының Батыры Ҽлия Молдағҧлова оқыған мектепті ойдағыдай 

аяқтаған соң, ефрейтор шенінде болып мерген қазақ қызы 14.03.1944 жылы 

Великие Луки деп аталатын қаласында Калинин майданының жиырма бірінші 

дивизиясының ҥшінші- атқыштар армиясына аттанады. [6, 41б.] 

Марияның майданға кеткен кезінде шайқаста ерлікпен қаза болған 

еліміздің батыр қызбаласы Ҽлия Молдағҧлова жайлы бҥкіл майдан 

баспасҿздерінде жарыса жазып жатқан уақыты еді. М.Қожахметова естелігінен: 

«Ҽ.Молдағҧлованың ҿлімі бҥкіл еліміздің халқын сияқты біздің де 

қабырғамызды қайыстырды. Кек пен намыс қайнады.Ҽрқайсымыз майданға 

барғанша асықтық. Батыр қыз ҥшін кек аламыз деп уҽде беріскен 

болатынбыз.»,- деп еске алады [2].Рота командирі Лобковская Нина, Ускина 

Руфа, Мухамбетжанова Фатима, Киселева Клавдия сынды    қаруластарымен 
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бірге мерген Кожахметова Мҥслима да Ресейдің Псков, Святые горы, 

Михайловск атты орыс қалаларын фашистерден азат етіп, содан соң соғысты 

Польша, Латвия, Эстония жерлерінде,   Германияның басты қаласы Берлинді 

алу операциясымен аяқтаған болатын. 1941-1945 жж аралығындағы соғыста 

мергендігімен кҿзге тҥскен М.Қожахметова 27.05.1944 жылы алғашқы 

медалімен марапатталады. Ол «Ерлігі ҥшін»медалі. М.Қожахметова 

«Варшаваны азат еткені ҥшін», «Берлинді алғаны ҥшін» «Қаһармандығы ҥшін», 

[3, 3 п.] медальдарымен марапатталды. [6, 41б.] 

М.Қожахметова соғыс туралы естелігінде былай деген: «Соғыста медаль 

тектен-тек беріле салмайды. Висла ҿзені ҥшін 1945 жылдың бастарында ауыр 

шайқас ҿтті. Маған Зинаида Викторовнамен бірге взвод командирі немістің 

пулеметшілер дзотын кҿзін жоюға бҧйрық берді. Бҧйрықты орындамау мҥмкін 

емес. Екеуміз екі сағаттай еңбектей жҥріп жетіп, бесжҥз метр жерге, қарлы 

шҧңқырға келіп орналастық. Осы уақытта неміспен арамыздағы қашықтық 

небары жҥз елу метр болатын. Тҥнде қуатты прожекторлар жарқылдай бастаған 

болатын. Фашистер олар беті жабылған окопқа қатты бекініп алған болатын. 

Тҥнде қатты аязы болса кҥшіне алып, буып тҧр. Бҧл уақытта жерде жатқан біз , 

немістердің жасырынып тҧрған жамылғылармен бҥркелген техникасын байқап 

қалған болатынбыз. Техниканы атқылап тҧрып, берілген алғашқы тапсырманы 

абыроймен орындап келдік. Келесі кҥні батуға таянғанда Зина жҽне мен 

кҿмейінен снарядтар жаудырған фашист дзотының ҥнін ҿшірген болатынбыз. 

Бҧдан кейін кеңестер ҽскері жаппай шабуылды бастады. Ҿкінішке орай, осы 

жерде Мҥслима мерген контузияға ҧшыраған болатын. Алайда контузияға 

қарамастан ол кҥн мен ҥшін естен кетпес кҥн болып қалды.Шайқастағы 

кҿрсеткен ерлігім ҥшін «ІІІ дҽрежелі Даңқ» орденімен марапатталдым»[2],- 

дейді. [6, 41б.] 

1945 жылы он алтыншы сҽуірде Берлин операциясы басталды. Бҧл жойқын 

соққыға бҥкіл Кеңес Одағының халқының кҥші,қуаты, еркі,жігері демеу 

кҿрсетіп, ал оны толықтай жҥзеге асыруға Қазақ жерінен келген кҿптеген 

солдаттар да ҿз ҥлестерін қосты [4, 481б.]. Ҽрине, бҧған бҥгінгі кейіпкеріміз 

қазақтан шыққан мерген батырымз Кожахметова М. да қатысқан еді. 

Соғыстың аяғы да кҿрініп тҧрған 1945 жылы мамыр айында мергендер 

ротасының ішінде болып, Германияның Берлин кҿшелерінің бірін жаулап алуға 

қатысқан Қожахметова М: «Клавамен бірге тҥнгі кезекші болып кері 

қайтқанымызда, жауынгерлер би билеп, ҽн салып жҥргенін байқадық. Жеңіс! 

Жеңіс! Жеңіс! деп айғайлап жҥрген солдаттар.Таң атқанша бҽріміз, кҿз 

ілмедік»,- деп Мҥслима Қожахметова кҿптен кҥткен Жеңіс кҥнін осылай 

қарсылағанын кҥлімдеп жеткізді. [6, 42б.] 

Осылайша «ІІІ дҽрежелі Даңқ» орденінің иегері атанған батыр қыз М. 

Кожахметова 1945 жылы маусымда жеңіспен елге келген болатын. [6, 42б.] 

Елге аман есен оралған Мҥслима Қожахметова бейбіт ҿмір тірлігіне 

белсене қатыса бастады.Орал қаласында орналасқан ет комбинатында мал сою 

цехында 36 жыл ҥздіксіз еңбек еткен болатын. Жанҧясында екі қыз, екі ҧл 

тҽрбиелеп ҿсіріп келді. [6, 42б.] 
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1991 жылы он сегізінші жҽне жиырма ҥшінші мамыр кҥндері аралығында 

Ресейдің Подольск қаласының Орталық мерген қыздар мектебінің 

бітірушілерін Орал қаласына кездесуге шағырып,жиын ҿтті.Кеңес Одағының 

Мҽскеу, Кишинев, Одесса, Ленинград,Куйбышев, Рязань, Алматы, Краснодар 

т.б. қалаларынын тҥпкір тҥпкірінен сол Ҧлы Отан соғысының қырық бес 

ардагер аналары кездесіп қауышты. Олардың арасында қазақ қызы Мҥслима 

Қожахметова да болған еді. Осы кездесу жиында оқылған басты баяндамада 

ол туралы:««Ветеран труда» скромная, незаметная женщина, небольшого роста, 

а какая сила,доброта,мужество видны по ее боевым наградам»,-деп 

жазылды.Осы мерген қыздар жиынында Орал жерлестері Л.Н. Жировалармен 

бірге Қожахметова Мҥслима да ОК-нің Қҧрмет грамотасымен 

марапатталып,қҧрметке иеленді»[1]. [6, 43б.] 

Халқымыз «Ерлік елге мҧра,ҧрпаққа ҧран» дейді.Демек ҿнегелі ҿмір сҥріп, 

мерген қыз атанған Қожахметова Мҥслима да жас ҧрпақтың мҽңгілік 

мақтанышы болып қала береді. 
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жылдары жаңа ғасырдың басы нақтырақ айтсақ ағымдағы 2022 жылда қазақ 

халқы ҥшін, ҽлем халықтары ҥшін біршама кҿңіл қынжылтарлық жағдаяттар 

орын алды. Мысалы, Жаңаҿзенде бастау алып, Алматы қаласында қала берді 

бҥкіл республика кҿлемінде белең алған «Қаңтар оқиғасы» бейбіт ҿмірдің 

қадірін тағы бір бағалауға ҥйретсе, Украина мен Ресей Федерациясы 

аралығындағы болған жағдай босқындар мҽселесін тереңірек тҥсінуге жол 

ашты. Жалпы, босқыншылық Отан тарихындағы ҿзекті мҽселелердің бірі, елін, 

жерін тастап кеткен Қазақстандағы саяси науқандар мен ашаршылық 

тҧсындағы босқыншылық (ХХ ғ. 20-30 жж.) мҽселесі бҥгінгі таңға дейін 

ҿзектілігін жойған жоқ. 

ХХ ғасырдың 20-30 жылдары қазақ халқының тарихындағы аса бір қиын 

кезең болғаны белгілі. Большевиктер партиясының отаршылдық саясаты қазақ 

халқының ҿзіне тҽн дҽстҥрлі шаруашылықтағы ерекшелігін ескермей, Ресейде 

болған шараларды қайталап, елде жаппай қирату мен бҥлдіру жҧмыстарын 

жҥргізді. Кеңес дҽуірінде тарихи оқиғаларға, сол кездегі тіршілікке, ҽділдік пен 

зорлыққа берілетін баға кесіліп-пішіліп, ҿңі айналдырылып, ҿзгертіліп 

берілгендігі бҽрімізге белгілі. Кеңестер Одағында жаппай ҧжымдастыру ҥрдісі 

басталған кезде кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі шаруалар қожалықтарын 

жаппай отырықшыландыру мҽселесі қоса кҿтерілді. Қазақстандағы 

отырықшыландыру ісін бастаған Ф.И. Голощекин бҧл іске бірден саяси мазмҧн 

беруге тырысты. Мҧның ҿзі жаңа экономикалық саясат жылдары саяси 

тҧрақтылық орныққан қазақ ауылына саяси дҥрбелең туғызатын қауіп болды. 

Алғашында Республика ҥкіметі отырықшыландыру аудандарындағы 

ҧжымшарлардың бастапқы тҥрі жерді бірігіп ҿңдейтін серіктіктер жҽне малды 

бірігіп ҿсіретін серіктіктер болу қажеттігін кҿрсетті. Шын мҽнісіне келгенде 

отырықшыландыру кҿрсеткіші тҿмен болған. Қазақстан басшылығының ҿзі де 

отырықшыландыру кҥшпен, дайындықсыз іске асырылғанын мойындауға 

мҽжбҥр болған, сондықтан алғашқы жылдары қателіктер мен қиыншылықтар 

болды. Шаруға берілген несие ақша да аз болатын. Ҿз отбасына арнап ҥй 

салудың негізгі ауыртпалығы зорлап отырықшыландырылған шаруаның ҿз 

мойнына тҥсті. Сондықтан алғашқы жылдары олар кҿбінесе жер ҥйлерге 

немесе балшықтан, қамыстан салынған лашықтарда тҧрды. Алайда партия 

ҧйымдары осының ҿзін керемет ҥй беріп тастағандай ҥлкен жиналыстарда ауыз 

толтырып айтатын. Ҧжымдастыру мен отырықшылыққа кҿшіру жылдарында 

Қазақстанда дҽстҥрлі мал шаруашылығы кҥйреп, малынан айырылып, 

баспанасыз ҽрі аш қалған қазақтар еріксіз ҥкімет саясатына бас иді. Сондықтан 

колхозға мҥшелікке жаппай еріксіз кіріп жатты. Алайда отырықшыландырудың 

алғашқы бесжылдығында орындалмай қалған кҥрделі міндеттерді Кеңес ҿкіметі 

келесі бесжылдықта жҥзеге асырды. Отырықшыландыру жылдарында қазақ 

ауылының мҽдени-ҽлеуметтік жағдайы нашарлап кетті. Осы саясаттың 

нҽтижесінде 1931-1933 жылдары Қазақстандағы ауыл халқы 3 млн. 379 мыңға 

кҥрт кеміді. Мҧның 1 млн. нан астамы атажҧрттан қоныс аударған босқын 

шаруалар еді. Мал басы да «Ақтабан шҧбырынды жылдары» да болмаған 

шығынға ҧшырап, 40 млн. бастан 4 млн.-ға тҥсті. Ҽрине бҥгінгі тҽуелсіз ел 
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тҧрғысынан қарағанда, нарықтық экономика кезеңінде, бҧл сандардың 

жанкҥйзелтерлік екендігі анық. Аталмыш тақырып осы жақтарымен де ҿзекті. 

2020 жылдың 24 қарашасында мемлекет басшысы Қ.-Ж.К. Тоқаевтың 

саяси қуғын-сҥргін қҧрбандарын толық ақтау жҿніндегі Жарлығы шықты. Осы 

жарлық аясында аталған мҽселенің ҿзектілігі одан ҽрі артып отыр. Кеңестік 

кезеңде бҧл мҽселеге байланысты кҿп қҧжаттар жабық болып зерттеушілердің 

қолына тимеді. Ел басына кҥн туған кҥрделі кезеңдерде алдымен Ресей 

империясының, одан кейін кеңестік биліктің жҥргізген солақай саясатының 

салдарынан, тҥрлі тарихи кезеңдерде отанын тастап, кетуге мҽжбҥр болғандар 

«босқындар» (беженцы), «кҿшіп кетушілер» (откочевники), «шекара 

бҧзушылар» атанды жҽне оларға саяси билік тарапына сенімсіздік танытылып 

кҿп қҧқықтары да шектелген еді. Бҥгінде ҽлем картасының бірқатар 

мемлекеттерінде 5 миллионға дейінгі қазақ тарыдай шашырап, аштықтан босып 

барған қазақтар елден жырақ ҿмір сҥруде. Ҿткен ғасырдың 50-жылдарынан 

бастап елге орала бастағандары да тҥрлі қиыншылықтарға жолығып, жергілікті 

халық тарапынан біршама шеттетулерді бастан кешкендігі белгілі. 

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақстандағы босқыншылық тарихы 

мҽселесі тарихымызда тҽуелсіздікке дейінгі кезеңде біржақты зерттелді. 

Ҽміршіл-ҽкімшіл жҥйе билік еткен кезеңде коммунистік идеология саясатына 

нҧқсан келтірілетін тақырыптарға қалам тартылған тҧста олардың объективті 

тарихи оқиғаны жазуына қатаң тиым салынып, тіпті саяси айыпталып та жатты. 

Кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі қазақ шаруаларын жаппай босқыншылыққа, 

аштық пен қуғын-сҥргінге ҧшыратқан, зорлап отырықшыландырған, қыс 

қыстауға жаз жайлауға негізгі шаруашылық қамыммен жҥрген халықты 

ҧжымшарға енуден басқа жол қалдырмағанавторитарлық, деспоттық еңбектерді 

ғана жариялауға мҥмкіндік берген. 

Тек ХХ ғасырдың 80-жылдарының ортасынан кейін ғана бҽрімізге белгілі 

«демократия» ықпалымен қоғамда жаңа серпіліс туындап, ақтаңдақтар 

ақиқатын ашуға деген рухани қҧлшынысқа мҥмкіндік туа бастаған. Азалы 

тарихтың ақиқатын ашуға тек тарихшы қауым ғана емес қоғамдағы 

журналистер, жазушылар мен кинорежиссерлер де ҥлкен талпыныс жасай 

бастады. Дегенмен, бҽрімізге белгілі аталған тақырып аясында шынайы, 

объективті зерттеулер тарихшы ғалымдар қаламынан ғана туары хақ. Себебі 

журналистер мен жазушылар тарихи оқиғаны кҿркемдеп берсе, кино 

саласының мамандары да ҿздеріне тҽн стилистика заңдылығына сай кҿрерменге 

тҥсінікті болуы ҥшін оны ҽспеттеуге жол беретіндігі мҽлім. Ащы шындықты 

архив қҧжаттарына сҥйене отырып, оқырманына ҽділ жеткізу ісінде 

тарихшының алар орны айтпаса да белгілі. Кеңестік билік ҥстем еткен тҧста 

архив қҧжаттарына рҧқсат етілмегені белгілі. Ал бҥгінгі таңда оны сыни 

кҿзқарас тҧрғысынан зерделеп, жаңаша ой тҥйіп, ғылыми тҧжырымдау жасау 

ісі тарихшылардың міндеті болып табылады. 

Сондықтан Ақтҿбе облысында қазақтарда аштық пен індеттін қырылу 

тарихын, орын алған босқыншылық тарихын жіті зерттеу қажет. Облыстық 

комитетінің 1932 жылғы 16 қазандағы қаулысында Жосалы теміржол 
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станциясына келген жҽне кейін Сексеуіл станциясына жіберілген, бала- 

шағасымен кері оралған 300-400 дейінгі кҿшпелілер отбасынан 100 адамның 

кҿмек жасалмағандықтан ҿлгені (оның ішінде 21 адамның кҽдімгі шешектен 

ҿлгендігі кҿрсетілген, станцияда қазақтардың таяқ жегендері де бар. Аталған 

қаулыда аудандық ҧйымдардың «қазақтардың жаппай ҿлуіне кҿз жҧмып 

қарағаны» айтылады. Оқиға шілде айының аяғында болған, ал обкомның 

қаулысы қазан айында шығарылған. Со кезеңде Ақтҿбе облысында жҧмыс 

істейтін мҽскеулік Қызыл Крест отрядының (Қоғамының) баяндамасында 

Аштар қалдықтарды талғажау етуде, дала ҿсімдіктерінің қабығын, ҧсақ 

кеміргіштерді жейді. «Олар иттер мен мысықтарды жеп бітірді, олардың 

шалаштарының айналасында иттердің, мысықтардың жҽне ҧсақ кеміргіштердің 

сҥйектері ҥйіліп жатыр». Адам етін жегендер туралы да айтылуда. Ақтҿбе 

облысының орталығындағылар Торғай ауданындағы шешек індеті туралы 

білмеген. Ал Қазақ Денсаулық сақтау халық комиссариаты да оның 

аудандардағы есебін алмаған, соның салдарынан ҿлке бойынша осы кезде 

шешекпен ауырғандардың саны 2400 адамға жеткен. Тҧтас алғанда Ақтҿбе 

облысында облыстық атқару комитетінің тҿрағасы Иванов Кеңестердің 

облыстық съезінде 1932 жылғы шілдеде жасаған баяндамасында хабарлағандай, 

облыста 1930 жылы халық саны 1 012 500 болса, содан 1932 жылы 725 800 адам 

немесе 71 %-ы қалған. Ақтҿбе облыстық мемлекеттік мҧрағаттарда кҿршілес 

Қызылорда, Қостанай облысының бірнеше ауданы мен қазіргі Ресейдің 

Орынбор облысындағы аудандардың деректері мол сақталған. 1932 жылдағы 

ашаршылық, отырықшылық, коллективтендіру жҧмысы жиындардағы 

хаттамаларда сақталған. Ашаршылық жылдары арып-ашып, ҽлсіреп қалған 

адамдарға арналып арнайы орын дайындалған екен. БКП (б) Ақтҿбе 

облкомының бюро отырысындағы хаттамаға сҥйенсек, ҽлсіреген кҿшпенділерге 

Ақтҿбеден 50, Қостанайдан 50, Ақбҧлақтан 20, Аралдан 20 кереуетті орын ашу 

бҧйрығы бар. Сҿйтіп 1933 жылы 3 600 метр ақ мата, 600 метр матрац, 100 

жамылғы ҥшін қаржы бҿлген. Сонымен қатар, Ақтҿбе облыстық мемлекеттік 

мҧрағатында ашаршылық жылдарындағы балалар ҥйі тҽрбиеленушілерінің хал- 

жағдайы айтылған хаттама бар. Онда балалар ҥйінің тҽрбиеленушілері тҥнде 

бақылаусыз, қадағалаусыз қалатыны, науқас балалар мен денсаулығы жақсы 

балалардың екі бҿлек бҿлмеге жатқызылмағаны айтылған. «Ақтҿбедегі №2 

балалар ҥйі мен балаларды уақытша орналастыратын жердегі тамақтандыру ҿте 

нашар. Балалар ҥйінде сҥт жоқ. Қабылдау орнына шай, қант берілмейді. Бҽрі 

ортақ асханада тамақтанады. Отын жоқ. Балалармен ешқандай жҧмыс 

жҥргізілмейді. 3-4 жастағы балалар қабылданбайды. Ал балалар ҥйіне 

орналастырылған жағдайда олар мектеп жасындағы балалармен бірге 

тҽрбиеленеді»,- деп жазылған. 

Ҧжымдастыру науқаны ауылдардағы барлық меншік тҥрлерінің колхоз, 

совхоз ҥлгісіндегі мемлекеттік меншік болып ҿзгеруіне, халықтан кҥштеу 

арқылы еңбек қҧралын, мал мен жерді, яғни барлық ҿмір сҥру кҿздерін тартып 

алу мен қоғамдастыруға ҽкелді. Қысқа мерзімде жҥргізілген науқан 

нҽтижесінде ауылшаруашылығы ҿндірісінің, барлық азық-тҥлік тҥрінің 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
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қҧлдырауына ҽкелді. Мал мен жер тартып алынды, басқа ҿмір сҥру кҿздерінің 

болмауы нҽтижесінде халық арасында кедейшілік, жҧт пен ҿлім туды. Алғашқы 

кезекте кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі аудан халқы қатты зардап шекті. 

Аштықтың шырқау шегі 1932-жыл болды. «Аса қҧпия» делінген БМСБ-ның 

арнайы мҽлімдемесінде «Азық-тҥлік қиыншылығы соңғы уақытта ҧлғая тҥсуде, 

ҽсіресе қазақ ауылдарында деген жолдар бар. 

Кҥштеп ҧжымдастыру, астық, ет дайындаудағы зорлық-зомбылықтарға 

шыдамаған Ақтҿбе облысы халқы 1931-жылдың кҿктемінен бастап Қарақалпақ 

пен Тҥрікпен, тіпті Кавказға қарай ауа кҿшеді. Ашаршылық, кҥштеп 

ҧжымдастыру, еріксіз отырықшыландыруға қарсы халық наразылықтары мен 

жаппай ауа кҿшулерді деректерде антисоветтік, бай-банды элементтерінің 

арандатушылық ҽрекеттері деп те бағалады. Алайда бҧл аш-жалаңаш қалған 

халықтың барлық тобының жан сақтау мақсатындағы кҿшулері болатын. Бҧл 

жҿнінде мынадай мҽліметтерді келтіруге болады: «Азық-тҥлік тапшылығы, 

астықтың болмауы жҽне кедейлермен бҧқаралық жҧмыстың ҽлсіз жҥргізілуін 

антисоветтік, банды-бай элементтері ҿз мақсаттарына, халықты жаппай кҿшуге 

ҥгіттеуге пайдалануда. Темір ауданында 1-қаңтар 1-қыркҥйек аралығында 1933- 

жылы азық-тҥлік тапшылығы мен байлардың кҥшті ҥгіті нҽтижесінде ауданнан 

800-ге жуық шаруашылық кҿшіп кетті. Шалқар ауданында N18 ауылдан 

байлардың ықпалымен 15 қожалық ҿзімен бірге 35 бас малды алып кетті. Ал 

N14, 22, 23 ауылдардан Қарақалпақ автономиялы облысы Урга поселкесіне 100- 

ге жуық шаруашылық кҿшіп кетті. Сондай-ақ Темір ауданында «Ленин жолы» 

колхозынан 12 шаруашылық шығып Украинаға кҿшіп кетті»,-деп кҿрсетіледі 

[5]. 

Ақтҿбе облысында қазақтардың жаппай ҥдере кҿшуі 1931 жылдың кҥзі 

мен 1932-жылдың қысынан бастап орта Еділ жҽне тҿменгі Еділ ҿлкесіне қарай 

кҿшуі басталады. 1931-жылы-ақ Орта Еділ ҿлкесінің солтҥстік аудандарына ауа 

кҿшеді. Ауданның бҧл бҿлігіндегі халық 1932-жылдың наурыз айының басында 

Мақат, Доссор жҽне Гурьев қалалары бағытында мҧнай кҽсіпшіліктерін бетке 

ҧстап жаппай ауа кҿше бастайды. Сҽуір айының басында ол жерлерде ауа 

кҿшкендердің жҧмыс жҽне азық-тҥлік сҧраған ҥлкен тобы жиналады. Ауа 

кҿшушілердің бір бҿлігі 30-ға жуық қожалық Доссор кҽсіпшілігінен солтҥстікте 

50 шақырым жерде Қарасор мекенінде шоғырланып, Тҥркіменстанға кҿшуге 

ҧйымдасады. Алайда партия қызметкерлерінің араласуымен кҿшу тоқтатылады. 

Жалпы алғанда 1930-1932 жылдары Батыс Қазақстан облысының аудандары 

бойынша кҿршілес облыстар мен орта жҽне тҿменгі Еділ бойы мен 

Тҥркіменстанға 35 мыңға жуық қожалық кҿшіп кетеді. 
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МӘРТӚК АУДАНЫ БОЙЫНША ТУРИСТІК ӚНІМДЕР МЕН 

ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖЫЛЖЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Қабылашева Дана Русланбекқызы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің студенті 

 

Туристік ҿнім-туристік ҿнімді ҿткізу туралы шарт бойынша жалпы бағаға 

(экскурсиялық қызмет кҿрсету жҽне (немесе) басқа да қызметтер қҧнының 

жалпы бағасына енгізілуіне қарамастан) кҿрсетілетін тасымалдау жҽне 

орналастыру жҿніндегі қызметтер кешені.Туристік ҿнімді дамыту мыналарды 

қамтиды: қысқа, орта жҽне ҧзақ мерзімді перспективада бизнестің болжамды 

ҿсуіне ықпал ететін кешенді іс-қимыл жоспарын іске асыру,туристік 

бағыттарды дамыту жҽне басқару жҿніндегі іс-қимыл стратегиялары барлық 

адамдардың қажеттіліктері мен мҥдделерін ескеру. Бҥгінгі таңда кҿптеген 

жетекші елдер ҥшін туризм экономикасын дамыту бағыттарының бірі туристік 

қызметтерді ҽртҥрлі деңгейлерде жылжытудың инновациялық 

технологияларын қалыптастыру болып табылады, бҧл дестинацияны дамытуға 

қосымша инвестициялар тартуға, жергілікті тҧрғындарды қосымша жҧмыс 

орындарымен қамтамасыз етуге, туристік индустрияны дамыту ҥшін қажетті 

инфрақҧрылымды жаңғыртуға немесе қҧруға мҥмкіндік бермейді, сонымен 

қатар қолайлы жҽне мейірімді ҽлеуметтік климатты қалыптастыруды 

қамтамасыз етеді. Туристік ҿңірлерді табысты дамыту мҽселелері барған сайын 

ҿзекті бола тҥсуде, ҿйткені олар қазіргі заманғы инфрақҧрылымның ҽлеуметтік- 

экономикалық дамуымен, жаңғыртылуымен жҽне экологиялық қауіпсіздігімен, 

ҧсынылатын туристік қызметтердің сапасымен, сондай-ақ халықты туристік 

индустрияны дамытуға тартумен тікелей байланысты 

Мҽртҿк ауданы-Ақтҿбе облысының солтҥстігіндегі ҽкімшілік-аумақтық 

бҿлік. Орталығы-Мҽртҿк ауылы. Мҽртҿк ауданы солтҥстігінде Ресей 

Федерациясының Орынбор облысымен, оңтҥстік-батысында Қобда, 

оңтҥстігінде Алға ауданы мен Ақтҿбе қаласының ҽкімшілік аумағы, 

шығысында Қарғалы ауданымен шектеседі. Аудан солтҥстіктен оңтҥстікке 110 
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шақырымға созылса, бҧл кҿрсеткіш шығыстан батысқа 147 шақырым қҧрайды. 

Аудан жері негізінен жазық, солтҥстігі сҽл қыратты келеді. Ең биік жері 

ауданның солтҥстік-шығысында (414 м) орналасқан. Климаты айқын 

континенттік, қысы — суық, жазы — ыстық. Халық саны 29980 адамды 

қҧрайды(2019)[ https://kk.wikipedia.org/wiki/].Ҧлттық қҧрамы: қазақтар 

(62,72%), орыстар (17,67%), украиндар (12,15%), немістер (2,78%), беларустар 

(0,37%), татарлар (1,76%), басқалары (2,55%). Халықтың орташа тығыздығы 1 

км²-ге 4,5 адамнан келеді.Аудандағы 33 елді мекен 13 ауылдық округке 

біріктірілген. Ауданның оңтҥстік-батыс жерімен Елек ҿзені жҽне оның 

салалары Ақсу, Жамансу, Тҽңірберген (Танаберген) ағып ҿтеді. Шығысын 

бойлай Жайық ҿзенінің саласы Қиялы Бҿрте ҿзені ағады.Сонымен қатар, 

бірнеше ҧсақ кҿлдер бар. 

Мҽртҿк ауданының туристік ҿнімдеріне келетін болсақ, ―АЙС 

ЖШС‖,Пантымен емдеу орындарының болуы,Марал шаруашылығы,Омарта 

шаруашылығы,атпен серуендеу,сонымен қатар табиғи кҿрікті жерлерге 

экскурсиялық топ ҧйымдастыру.Оларды туристік жылжыту ҿте маңызды болып 

табылады.Мысалы ҽртҥрлі бҿлімдер бойынша жылжыту процестерін жҥргізу 

керек.Ең алдымен ,ребрендинг жасай алу.Заманауи кҿзқарастарға сай ―Айс 

компаниясының‖ логотипіндегі кейбір бҿліктеріне ҿзгеріс енгізіп,атауын 

,жарнамалау жҥйесін қайта қарастыру.Аудандағы кҿрікті орындары бойынша 

жылжыту маркетингтік жҧмыстар жҥргізу. 

Сонымен қатар,ауданда танымал адамдардың кҿптеп келуін қадағалау.Бҧл 

ауданның мҽдениетін дамытып қана қоймай,адамдардвң ауданға 

қызығушялығын орнатуға ықпал етеді.Мҽртҿк ауданындағы туристік 

агенттіктердің ашылуын қолға алып,ҿзге қалалар мен елдердің бірлестігімен 

байланыстар орнату.Сонымен қатар,менің ойымша ауданның туристік 

жылжуына ықпал ету мақсатында облыстан ауданға алып келетін арнайы 

туристік фургон ҧйымдастыру керек.Ол арнайы аяладамада орналасатын 

болса,туристтерге де ыңғайлы болары сҿзсіз. 

Туристік ҿнімді жылжыту жҽне сату шаралардың барлық кешенін 

қолдануды кҿздейді – мамандандырылған жҽрмеңкелерге қатысудан бастап 

Интернеттегі жарнамаға дейін. Маркетологтар 7P стратегиясына жҥгінуді 

ҧсынып отыр.Бҧл сатылымның артуына ҽкелетін маркетингтік ҽрекеттердің 

жалғасы болып табылады.Оны сҧранысқа негізделген ҿнім ретінде 

тҧжырымдауға болады, нақты тҧтынушыларға қолайлы бағамен дҧрыс жерде 

ҧсынылуы мҥмкін, сауатты презентациямен жҽне сапалы қызмет кҿрсетумен 

орындалады. Танымалдылығын жоғалтып жатқан аймақтар ҥшін кескіндерден 

бас тартып немесе ҿзгерту керек.Сапасына байланысты жоғары бағадағы 

қызметтерді сатып алу қажеттілігіне сендіру де басты жҧмыстардың бірі. 

Маусымдық акциялар мен сатылымдар туралы хабардар ету. Тҧтынушылардың 

сҧрақтарына жауап беру де ҿте маңызды болып саналады.Туристік 

қызметтердің маусымдылығын ескере отырып, жарнамалардың кҿпшілігі 

сҧраныстан жоғары жҧмыс істеуі керек. Сонымен, саяхатшылардың 

жартысынан кҿбі демалысты екі ай бҧрын шешеді, ҥшінші - сапарға бір-екі апта 

https://kk.wikipedia.org/wiki/
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қалғанда жҽне тек 10% жуығы соңғы минуттық турларды пайдаланады. Кез 

келген жарнама қабылдау, тҥсіну жҽне есте сақтау ҥшін сыйымды болуы керек. 

Туризм секторындағы сатуды ынталандыру тҧтынушыға бағдарлануға 

байланысты. Фирмалар жеңілдіктер, сыйлықтар, кҽдесыйлар ҧсынуы, қосымша 

қызметтер қосымша ынталандыру ретінде ҽрекет етуі туристік ҿнімдерді 

дамытуда ҥлкен рҿл ойнайды. Туристік қызмет нарығы қатаң бҽсекелестікпен 

жҽне ҧсыныстардың шамадан тыс қанықтығымен  сипатталады. Туристік 

ҿнімдер мен қызметтерді жылжытудың кҿптеген қҧралдары ҽртҥрлі топтармен 

жҧмыс істеуге бағытталған. Бҧл жағдайда пайда компанияның туристердің 

тілектерін орындауға тырысуының салдары болады.   Қолайлы климат қҧру, 

қоғамдық пікірге ҽсер ететін жҽне туристік ҧйымдарды мақсатты аудиторияға 

тартымды ететін ҥгіт-насихат жҧмыстары жҥргізіледі. 
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Тауман Айман Нҧрқисақызы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 2 курс 

магистранты 

 

Кҿшпелі қазақ қоғамындағы садақтың орнын кейіннен мылтық басқан 

еді. Сонымен Ақтҿбе облыстық тарихи-ҿлкетану музейінің (АОТҾМ) қоры 

этнографиялық мылтық тҥрлеріне де бай. Қазақтарда отты қарудың қолданылу 

тарихы жалпы Шығыста отты қарудың пайда болуымен жҽне қолоданылу 

тарихымен дамыды. Отты қарулар артиллериялық қару жҽне қол отты қаруы 

болып бҿлінеді [1: 26 бет]. 

Мылтық- оқдҽрімен атылатын қол отты қаруы. Бҧл қару тҥрінің атауы 

арабтың мултук сҿзінен шыққан. Қазақтар мылтықты ХҤІІ ғасырдан қолдана 

бастады да, ер қаруы – бес қаруда мылтық бірте-бірте жақтың орнын басты [3; 

430 бет]. 

Негізгі қазақ қоғамында мылтықты қазақ хандығы қҧрылған кезден бастап 

қолданады. Қазақ мылтығы жҿнінде Шоқан Уҽлиханов «Мылтық далалық 

жерде сирек болды, бір рудан екінші руға ҿтіп, ҿзіндік атауға иеленді: қозыкеш, 

қҧлдҧр мамай.» деп кҿрсетеді. Бҧл жҿнінде қарутанушы, этнограф Каллиола 

Ахметжанов «Қазақтың отты қаруларының тарихы» еңбегінде «Қозы-кеш, 

қҧлдыр - мамай мылтықтарға берілген жеке адамға тесілі ат екенін, бірақ кімнің 

мылтықтары екені дерек жазылмағандығы жҿнінде жазған.» 

АОТҾМ-де 12 бҥтін мылтық, 21 тек оқпандары сақталған мылтық 

бҿлшектері бар. Оның ішінде 5 мылтық музейдің экспозициялық залдарына 

қойылған. Экспозициядағы мылтықтардың барлығы Тула зауытынан шыққан 

ату қарулары. Қазақтың дҽстҥрлі мылтығынан тек «Шиті мылтық» бір данасы 

сақталған. Шиті мылтық қазақтарда ХІХ ғасырдың екінші жартысында пайда 

болды. 

Сонымен қатар мылтық оқтарын салуға арналған – оқшантайларда бар. 

Тҥркі халықтарының тілдерінде «чонтой», «шонтай» теріден немесе матадан 

тігіліп жасалған қалта, қапшық дегенді білдіреді. Яғни «оқшантай» - оқ қабы 

деген сҿз [3: 585 бет]. Оқшантай мылтықтың қазақ қоғамына келген кезден 

бастап ХҤІІ – ХҤІІІ ғасырларда қолдана бастады. 

Мылтық атуға қажетті оқдҽріні (порохты) салып алып жҥретін дҽрісауыт – 
«қҧты» деп аталды. Қазақтардың дҽрі салатын қҧтылары жасалған материалына 

сҽйкес, ағаштан, теріден жҽне металлдан жасалған ҥш топқа бҿлінеді. 

Қҧтылардың кҿпшілігі ағаштан жасалған, бҧл қҧтылар кҿбіне домалақ формалы 

болып келеді [1:153 бет]. 

АОТҾМ қорындағы Негізгі қор тҥсімі (НҚТ) -11607 қҧты – 1989 жылы 

Шалқар аудандық тарихи-ҿлкетану музейі Ақтҿбе облыстық тарихи-ҿлкетану 

музейінің 60 жылдық мерейтойына арнап берген. Ағаштан жасалған қҧты 

ортасы тесік дҿңгелек тҥрінде екі бҿліктен тҧрады жҽне былғарымен қапталған. 

Диаметрі – 13,5. Жоғары бҿлігі терімен қапталып, астынғы бҿлігіне шегемен 

бекітілген. Былғары ҿрнектелген, ҥстіңгі жағынан 4см болатын сҥйектен шҥмек 

орнатылған. Артқы бҿлігінде қылышбауға арналған қҧрсауы бар. 
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Пілтелі, шақпақты шҥріппелі мылтықтарда оқпандағы зарядты жандыру 

ҥшін олардың қҧлақтарына салынатын тҧтатыш дҽрінің қҧрамы оқпандағы 

негізгі дҽріден ҿзгешелеу болады. Сондықтан атармандар оны мҥйізден 

жасалған дҽрішақшада бҿлек сақтап, оны да кісе белдікке іліп алып жҥрген 

[1:161 бет]. 

Тҧтатқыш дҽрілерді сақтайтын дҽрішақша, оқшантайымен ҚҚТ-5416 

нҿмірдегі малдың мҥйізінен, тҥбі дҿңгелек пішінді ағаштан, пытыра салатын 

оқшантай қалтасы теріден тігіліп, қайыс баулар арқылы байланып, оған қоса 

пытыран, мҿлшерлеп салатын мҥйізден жасалған конус тҽрізді тҥтікше 

жалғанған. Дҽрішақша ішінде - пытырлап жҽне дайындайтын ҥш қорғасын бар. 

Мал мҥйіздері шамалап мҥжіліп бастаған, ауызы ағаштан жасалған бірақ, тек 

бір тҥтікшеде сақталған. 4 мал мҥйінен дҽрішақша жҽне 1 былғарыдан 

оқшантай аралары қайысбаумен байланыстырылған. Табылған жері Ақтҿбе 

қаласында Панфилов кҿшесіндегі №32 ҥйді саларда фундаменттің жерін 

дайындау кезінде табылаған. Кҿлемі: мҥйіздер тҥбі; 6*5,һ-13 см/ 6*5,һ-11 см/ 

4*5,һ-8,8см. Қалта: 13*16 см, тҥтікше: 2,5*5,2 см. 

Музейде сақтаулы арнайы оқ дҽрілер салатын қҧты мен дҽрішақшада оқ 

дҽрілер (пытыра, порох) бар, қолға ҧстағанда кҿмір тҽріздес қара бояулары 

жҧққыш. Оның қҧрамы: кҿмір мен кҥкірттен тҧрады. Бҧл жҿнінде қазақтың аса 

кҿрнекті ғалымы, ағартушы Шоқан Уҽлихановтың еңбегінде толық 

суреттелген. «Қазақтар сорды кҿне жҧрттағы мал қиынан немесе «қалмақ» 

қорғандарының топырағынан алады. Ал, кҿмірді татар саудагерлері ҽкеліп 

сататын орыс кҥкіртін пайдаланады». Оқ дҽрілерді дайындау ҧзақ ҽрі ҥлкен 

еңбекті талап ететін процесс. Уҽлиханов бҧл процесске «қалжырағанына 

қарамай кҥні бойы жҧмыс істейтін бес кісі қажет» екендігін атап кетеді. 

Левшин «Қазақтар оқ дҽріні ҥйден жасайды, кҥкіртті кҿне қорғандардан 

алады. Орыс елшісі капитан Рычков, қазақтар тек қарапайым қара тҥрін жасап 

қоймай, ақ оқ дҽрілерді де дайындағаны жҿнінде жазған. Бірақ ол қалай 

жасалатыны мен қҧрамы жҿнінде қҧпиясын жазбаған» дейді. Кҿшпелі қазақтар 

қару-жарақтарды Бҧқара, Ташкент, Хива жҽне Ираннан алдырқаны мен оқ 

дҽрілерді ҿздері дайындағыны белгілі болып отыр. 

Қазақ жауынгерлерінің кҿпшілігінде отты қарулар болмады. Осыған себеп, 

қару жасайтын шеберлердің жҽне жасау технологиясының, метариалдық - 

техниканың болмауы. Бірақ қазақ даласына шекарада тҧратын аймақтар 

арқылы жеткізіліп отырды [ 2: 74 бет ]. Музей қорында сақталған кҿп бҿлігі 

Ресей Федерациясынан сол кездегі Ресей Империясының мылтықтары. НҚТ- 

759 – 1853 жылы Тула қаласындағы Тула қару-жарақ зауытынан шыққан. 1974 

жылы Шалқар станциясының тҧрғыны музейдің негізгі қорына тапсырған. 

Ҧзындығы 135,5 см, капсюльді шҥріппе жҥйесіндегі мылтық. Капсюлында 

(шитті) «Т.О.З. 1953» белгісі жазылған. Оқпаны металлдан (107см), қҧндағы 

мен дҥмі ағаштан. Келесі дҽл осы ҥлгіде ҧзындығы 126,5 см болатын НҚТ-4975 

- 1859 жылы шығарылған, капсюласында «ВА Т.О.З. 1859» белгісі бар. 

АОТҾМ-нің тіркеу кітапшасында кҿтеріліс басшысы Амангелді Иманов 

тобынан деп кҿрсетілген. Ақтҿбе жерінде Ырғыз ҿңірі Амангелді Иманов 
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бастаған кҿтеріліс Ақтҿбе жерінен айналып ҿтпегені белгілі. Сондықтан бҧл 

мылтықты кҿтерілске қатысқан кісі ҧстауы ҽбден мҥмкін. 

Тағы бір «Қазақ хандығы» залының қҧнды экспонаттарының бірі НҚТ-757 

мылтығы. 1855 жылы Тула қару-жарақ зауытынан шыққан. Жалпы ҧзындығы 

114,5 см, дҥмі мен қҧндағына ойлып ҿрнектер салынған. Капсюласына «Т.О.З. 

1855» белгісі бейнеленген. Негізгі тіркеу кітабында Бердана жҥйесіндегі 

мылтық деп кҿрсетілген. Этнограф, т.ғ.к. Қалиолла Ахметжан ҿзінің «Қазақ 

Бердеңкесі» атты мақаласында   «Орыс армиясында Бердана жҥйелі бекітпесі 

бар винтовкасының екі ҥлгісі қолданылды: Бердана І ҥлгісі 1868 жылы, ал 

Бердана ІІ ҥлгісі 1870 жылы қолданысқа енді» деп жазады. Яғни бҧл пытыраны 

тҧтату арқылы атылатын тас мылтық екені анық. НҚТ- 7872 тас мылтығы 

(кремневое оружие) оқжатарсыз, шиттісінде «Т.О.З. 1855», шҥріппе жанында 

«Т.О.З. 1844» деп жазылған. НҚТ-758 пытыраларды тҧтату арқылы атылатын 

тас мылтық. Дҥмі мен қҧндағы қызыл тҥспен боялған. Шитісінде «00» деген 

сан қалған, тот басқан, «Т.О.З. 1900» деген болса керек. 

Мосин-Наган - жоғары жылдамдығы бар, шағын калибрлі отжатқыш 

мылтық идеясына негізделген бірінші ресейлік мылтық. Ол патша ҽскерінің 

қызметіндегі «Бердан» атты жалғыз винтовканы ауыстырды. 1891 жылы 

алғашқы ҥлгілері шықты. Сынақтық мерзімнен соң, орыстар бельгиялық 

Эмиль жҽне Леон Наган ойлап тапқан мылтықты артиллерия капитаны Сергей 

Мосин жасап шығарған винтовканы қосу арқылы пайда болды. 

«Ҥш сызықты» Мосин-Наган винтовкасы кҿне орыс мҿлшері бойынша 

калибралары 2,54 мм болды. Кейін 1908 жылы 7,62 мм калибраға ауыстырылды 

[4: 87 бет]. Осы жҥйедегі НҚТ-7868, НҚТ- 7869 Мосина жҥйесіндегі 

мылтықтар, ҧзындығы 122,5 см оқжатар мен кҿздеуішсіз. 

Францияда 1907 жылы «Сенегал» мылтығы шығарыла басталды. 1902 

жылғы Ҥнді- Қытай ҥлгісінен қарағанда жаңартылған мылтық тҥрі болды. 

Бірінші дҥниежҥзілік соғыс басталғаннан кейін француз билігі Бертье (1890 

жыл) мылтықтарының Лебель (1886 жыл) мылтықтарынан артықшылығын тез 

сезінді, ҽсіресе оларды алдыңғы қатарлы жаяу ҽскер бҿлімдері қолданған кезде 

байқалады. мылтық (mle 07) бҧрынғы ҥлгілерге ауыстыру ретінде мақҧлданды, 

ал кҿрікті жерлерді біршама модернизациялағаннан кейін жҽне дизайнның 

негізгі компоненттерінің жҧмыс принципін жетілдіргеннен кейін оның ҿндірісі 

«Фузил Мле 07/15» атауымен басталды. . Франциядағы ҿндіріспен бір мезгілде 

кейбір мылтықтарды Нью-Йорк штаты, Илион қаласындағы Remington Arms - 

Union Metallic Cartridge компаниясы шығарды. Сомен қатар бірнеше мердігер 

компаниялар   шығарып   отырған   [5:182   бет].   Соның   бірі   музей   қорында 

«Delaunay Belleville M
LE

 1907-15» жазуы бар мылтықтың оқпаны сақталған, 

тҥсім нҿмірі ҿшірілген. 

Музей қорындағы қарулар зерттеуді талап ететін бірден бір 

коллекциялардың бірі. Қолдану ҽдістері мен жасалу реттіліктері туралы 

сҧрақтарға ҽлі де іздестіруді қажет етеді. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 

2-курс магистранттары 
 

Еліміздің батыс ҿңірінен шыққан қайраткерлер ағайынды Ғҧбайдолла жҽне 

Ҽлиасқар Ҽлібековтер ХХ ғасырдың бірінші ширегінде елдің қоғамдық-саяси 

ҿміріне белсене араласты. Олардың ҥлкені Ғҧбайдолла Ҽлібеков ақпан 

тҿңкерісінен кейін алаш қозғалысына белсене араласып, кейін кеңестік билік 

жҥйесінде тҧңғыш ҽділет халық комиссары қызметіне дейін кҿтерілсе, ал кішісі 

немесе немере інісі Ҽлиасқар Ҽлібеков алаш қозғалысына ниеттес бола жҥріп, 

Алашорданың батыс бҿлімін ҧйымдастыруға атсалысып, тҿңкерістен кейін ол 

да кеңестік билік жҥйесінде тҥрлі деңгейлерде жауапты қызмет атқарды. 

Ғҧбайдолла Ҽлібеков 1870 жылы Жымпиты уезінде ҿмірге келіп, осы 

ҿңірдегі Қарасу болысында молдадан хат таниды. Кейін Оралдағы училищеде, 

Орынбордағы мҧғалімдер семинариясында білімін жетілдіреді. Оқуды 

аяқтағаннан кейін Орал уездік полиция басқармасында тілмаш, кейін Ойыл 

жҽне Соналы болыстарының басқарушысы қызметін атқарады. Ғҧбайдолла 

Ҽлібековтың немере інісі Ҽлиасқар Ҽлібеков те 1893 жылы Жымпиты уезінде 

ҿмірге келеді [1, 94-95 бб.]. Ҽлиасқар Ҽлібековтың ҿз қолымен жазылған 

ҿмірбаянында 1903-1906 жылдары Жымпитыда бір класты орыс-қазақ 

мектебінде, 1906 жылы Ілбішін маңындағы Қарасулық екі кластық мектепке 

оқуға тҥседі. Оны аяқтағаннан кейін Орал қаласындағы ҽскери реалды 

училищеге тҥсіп, оны денсаулығына байланысты ҥзіліспен 1917 жылға дейін 

оқығаны жҽне сол жылы алты класты бітіргендігі айтылған. Одан ҽрі отбасы 

жағдайына байланысты оқуын жалғастыру мҥмкін болмай, 1917 жылы отбасы 

қҧрып, 1918 жылға дейін ауылда болғандығы айтылады [2, С.10.]. 
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Ағайынды Ҽлібековтердің белсенді қоғамдық-саяси жҽне мемлекеттік 

қызметі Ақпан тҿңкерісінен кейін басталады. Екеуі де тҿңкерістен кейінгі 

кезеңде елдің қоғамдық-саяси ҿміріне араласып, бастапқыда Алаш партиясы 

мен Алаш автономиясын қҧру жҧмысына кіріседі. Тҿңкерістен кейінгі кезеңде 

ағайындылардың ҥлкені уақытша ҥкіметті қолдап, сонымен бірге облыстық 

жҽне жалпықазақ съездерін ҿткізу мен ҧйымдастыруға қызу араласады. 1917 

жылдың наурыз-желтоқсан айларында Ғ.Ҽлібеков Орал облыстық қазақ 

комитетінің тҿрағасы қызметін атқарады. Ал Ҽлиасқар Ҽлібековтың 

ҿмірбаянына қатысты жазылған еңбектер оның аз ғана уақыт болса да батыс 

алашорда ҥкіметінің ҧйымдастыруға кҿмек бергенін кҿрсетеді. Алаш 

қозғалысына арналған энциклопедиялық еңбекте оның 1918 жылы ақпанда 

Қаратҿбеде ҿткен ІІІ Қазақ Орал облыстық съезіне қатысып, Самарада 

Қҧрылтай жиналысы мҥшелерінің Уақытша комитеті қҧрылып, Батыс 

Алашорда кҥшейген тҧста Е.Қасаболатов, М-Х.Мырзағалиев, Қ.Тҽтібаевпен 

бірге Батыс Алашорда қызметіне араласады деп айтылса [1, 94 б.], ҿмірбаяндық 

энциклопедияда 1918-1919 жылдары Алаш Орданың Батыс бҿлімінің 

органдарында жҧмыс жасады деп қысқа мҽлімет беріледі [3, С. 76.]. Сондай-ақ 

зерттеуші Р.Мҽжитов Батыс Алаш Орданың бҧрынғы белсенділері ағайынды 

Ғҧбайдолла жҽне Ҽлиасқар Ҽлібековтердің Ж.Досмҧхамедов ҥкіметіне 

оппозицияға айналғандығын айтады [4, С. 96]. Бҧл мҽліметтерден Ҽлиасқар 

Ҽлібековтың қалай болғанда да бастапқы кезеңге алаш қозғалысына ниеттес 

болғандығын, оның жҧмысына белсене араласқандығын байқауға болады. Ал 

Ҽ.Ҽлібековтың ҿз қолымен 1923 жылы жазылған ҿмірбаянынан Алаш 

қозғалысына қатыстылығы жҿнінде мынадай керағар мҽліметтерді байқауға 

болады: «1918 жылдан бастап кооперативтік жҽне азық-тҥлік органдарында 

ҿзімнің қоғамдық жҧмыстарымды бастап, бірнеше рет тҥрлі съездерге 

сайландым, сонда казак ҽскерінің қолдауымен ҧлттық автономия жҽне 

жергілікті басқаруды енгізуді кҿздеген қазақ зиялыларымен танысу мҥмкіндігі 

болды. Бҧл ҽрекеттері Мырзағалиев, Ҽйтиев, Кенжин, Ҽлібеков Ғҧбайдолла 

жҽне басқа да жекелеген жолдастар тарапынан қолдау таппады жҽне оған мен 

де берілдім. Аталған жолдастар ерекше топ қҧрып, «Алаш-орда» деп аталған 

ҧлттық автономияның қҧрылуына ҿздерінің қарсылықтарымен жҽне Кеңес 

ҿкіметі ҥшін халық арасындағы ҥгітімен кедергі келтірді. Жолдастар тарапынан 

ҥгіт-насихат жҧмысы маған да жҥктеліп, онымен 1919 жылға дейін 

айналыстым» [5, 6-парақ]. Бҧдан байқайтынымыз кеңестік кезеңде дҥниеге 

келген қҧжатта Ҽ.Ҽлібековтың ҿзі жҽне ағасының алаш қозғалысына ниеттес 

болғандығын, оның жҧмыстарына белсене араласқандығын жасырғысы 

келгендігі. Себебі бҧл уақытта екеуі де кеңестік биліктің жауапты 

қызметтерінде жҥрген болатын. Сондай-ақ ағайындылар 1919 жылдың бірінші 

жартысында-ақ кеңестер жағына шығып, осы тҧстан ағайынды Ҽлібековтердің 

кеңес ҿкіметін орнату жолындағы біріккен қоғамдық-саяси қызметі басталады. 

Алаштанушы ғалым М.Қойгелдиевтің кҿрсетуінше ҧлттық мҥддені қорғап, 

талап-тілекті білдіру мақсатында, тҿңкерістен кейінгі кезеңде азаматтық 

комитеттермен бір мезгілде стихиялы тҥрде облыстық, уездік жҽне болыстық 
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деңгейде қазақ азаматтық комитеттері қалыптаса бастайды. 1917 жылдың 10 

наурызында Орал облыстық қазақ комитеті қҧрылып, оның тҿрағасы болып 

Ғ.Ҽлібеков тағайындалады [6, 219-бет]. Қазақ комитеттеріне жҥктелген басты 

міндеттердің бірі-облыстық съездерді ҿткізу болатын. Себебі кҥн тҽртібінде 

тҧрған ҿзекті мҽселелерді талдап, бір тҧжырымға келу ҥшін тҥрлі деңгейдегі 

басқасулар, съездер ҿткізу қажет болатын. Осы сҽттен бастап Ғ.Ҽлібеков, 

А.Қалменов, Ж.Досмҧхамедов, Х.Ахмедшин, Н.Арғыншиевтер Орал облыстық 

қазақ съезін ҿткізуді ҧйымдастыруға кіріседі. 

Орал облыстық қазақ съезі 1917 жылдың 19-22 сҽуірі аралығында ҿтіп, 

оған 800 адам қатысып, оның тҿрағасы Ж.Досмҧхамедов, оның орынбасарлары 

Ғ.Ҽлібеков пен А.Қалменов, хатшылары Ғ.Жетпісбаев, Х.Ахметшин жҽне 

Н.Арғыншиевтар бірауыздан мақҧлданады [7, С.36]. Облыстық қазақ съездерін, 

оның ішінде 1917 жылдың 19-22 сҽуірі аралығында ҿткен Орал облыстық 

съезін кеңінен талдаған алаштанушы ғалым К.Нҧрпейісовтің пікірінен аталмыш 

съездің қараған мҽселелерінің басқалардан ерекшелігін жҽне съезді ҿткізудегі 

Ғ.Ҽлібековтың белсенділігін байқауға болады. Автор: «Съезді шақыру 

жҿніндегі ҧйымдастыру бюросы ол жҧмысын бастаудан бҧрын Ғҧбайдолла 

Ҽлібеков тҿрағалық екен Уақытша облыстық қазақ комитетін қҧрған болатын. 

Съезді кіріспе сҿзбен ашып, оның тҿрғасын, екі орынбасарын жҽне ҥш 

хатшысын сайлау жҿнінде ҧсыныс жасаған осы Ғ.Ҽлібеков болды»,- дей келе, 

съездің Ғ.Ҽлібековтың мемлекеттік басқару формасы, Уақытша ҥкіметке 

кҿзқарас жҽне соғысқа қатынас туралы ҥш мҽселені талқылаудан бастау туралы 

ҧсынысын қабылдағанын алға тартады [8,. 100-бет]. 

Съездің алғашқы кҥнгі отырысында уақытша облыстық қазақ комитетінің 

тҿрағасы Ғ.Ҽлібеков жиналғандарға съезге келген ел ҿкілдерінен облыстық 

комитеттің жаңа қҧрамын сайлауды ҧсынады. Съезд 20 адамнан тҧратын 

облыстық Қазақ комитетін қҧрып, оның ішінде Х жҽне Ж.Досмҧхамедовтер, 

К.Жҽленов, Ғ.Есенғҧлов жҽне басқалармен Ғ.Ҽлібеков те болады [7, С.38]. 

Сондай-ақ съездің ҥшінші кҥнінде Орал облысы атынан Мҽскеудегі 

бҥкілресейлік мҧсылмандар съезіне Халел Домҧхамедовты, Жаһанша 

Досмҧхамедовті, Ғҧбайдолла Ҽлібековты, мҧғалім Сҧбхановты жҽне алты 

молданы делегат ретінде жіберу туралы шешім қабылдайды [сонда, С.40]. Бҧл 

туралы К.Нҧрпейісов: «Облысқа кеңінен танымал ҥш бірдей саяси тҧлғалардың 

бҥкілроссиялық мҧсылмандар съезіне делегат болып сайлануы олардың 

жалпыроссиялық саяси қызметке араласуға шындап қол созғандығын кҿрсетті»,-

деп жазды [8, 102-бет]. 

1917 жылы сҽуір айында ҿткен Торғай облыстық қазақ съезінде тҧңғыш 

жалпықазақ съезін шақыру туралы шешім қабылданып, оның артын ала оған 

дайындық жҧмыстары басталып кеткен болатын. Съезді ҧйымдастыруды қолға 

алған топ кҥн тҽртібіне қойылатын мҽселелерді «Қазақ» газеті арқылы халық 

талқысына ҧсынып отырды. Съездің кҥн тҽртібіне қоятын мҽселелері сол 

тарихи кезеңдегі мемлекеттік қҧрылыс, дін, жер, оқу-ағарту жҽне т.б. мҽселелер 

болатын. Сҿйтіп тҧңғыш жалпықазақ съезі 1917 жылы 21-26 шілде аралығында 

Орынбор қаласында ҿтіп оған, Ақмола, Семей, Торғай, Орал, Жетісу, 
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Сырдария, Ферғана облыстарымен Бҿкей ордасынан 20-дан астам адам 

қатысады. Алаштанушы ғалым М.Қойгелдиев съездің хаттамасы 

сақталмағандығын, осыған орай жасалған баяндамалар мен айтылған пікірлер 

туралы айтудың қиындығын атап кҿрсетсе [6, 299 бет], ҿмірбаяндық 

энциклопедия қҧрастырушылар Ғ.Ҽлібековтың осы съезге делегат болғандығын 

кҿрсетеді[3, С.77.]. Съезд Ғҧбайдолла Ҽлібековті Орал облысы мен 

Маңғышылақ уезі атынан «Қҧрылтай жиналысы депутаттығына кандидат» 

ретінде бекітеді [7, С.46]. 

Уақытша ҥкіметтің ҿлкедегі ең ҿзекті мҽселерді шеше алмаған, оны 

шешуді кҥн тҽртібіне де қоймаған тҧрақсыз саяси билікке айналуы, сонымен 

бірге бҥкіл империяны қамтыған аласапыран қазақ облыстарын бҥліншіліктен 

қорғау мақсатындағы алашорда ҥкіметінің ҿмірге келуіне тікелей себепші 

болған жағдай еді. Бҧл ретте «Қазақ» газетінде басылған «Ел қорғау» атты 

мақалада: «... Қазір бізге басыңды, мал-мҥлкің, жер-суыңды қорғама деп тиятын 

да Ресей жоқ, пана болып қорғарлық та Ресей жоқ. Қазаққа ҿз жабдығыңды ҿзің 

ойла, ҿлмес қамыңды істе деп отырғанымыздың мҽні осы» деп жазылды [9, 45- 

бет]. Осындай алмағайып жағдайда, Орынборда шоғырланған қазақ зиялылары 

1917 жылдың кҥзінде Алаш партиясы басшыларының шешіміне сҽйкес 

жалпықазақ съезін шақыру туралы шешім қабылдап, оны ҧйымдастыру ісі бес 

адамнан тҧратын комиссияға жҥктеледі. Олардың қҧрамында Ҽ.Бҿкейханов, 

А.Байтҧрсынов, М.Дулатов, С.Досжанов, Е.Омаров болды. Кейінен 

М.Қойгелдиев кҿрсеткендей бҧл кісілерге А.Бірімжанов, Ж.Жҽнібеков, 

Ф.Ғалымжанов, К.Арынғазиев, Ғ.Жҥндібаев, Ғ.Бірімжанов қосылады [6, 326- 

бет]. 

1917 жылы 5-13 аралығында Орынбор қаласында ҿткен екінші жалпықазақ 

съезіне барлығы 82 ҿкіл қатысады, оның ішінде Орал облысыннан қатысқан 10 

адамнының ішінде Ғҧбайдолла Ҽлібеков те болды. Съездің кҥн тҽртібіндегі ең 

негізгісі ҧлттық автономия болатын. Бҧл ретте съезд ҧлттық автономия қҧруды, 

оның атауын «Алаш» деп атау туралы шешім шығарды. Алайда съезге 

жиналғандар қазақ автономиясын жария ету мерзіміне келгенде екіге жарылды. 

Бірі қазақ автоономиясының қҧрылғандығын бірден жария етуді кҿздесе, 

екіншілері автономияны ресми жариялауды кейінге қалдыруды ҧсынды. 

Автономияны бірден жариялауды қолдаған Х.Досмҧхамедов, С.Досжанов, А. 

Кенжин, Д. Кҥсепқалиев, Ж.Досмҧхамедов сынды 33 адамның арасында 

Ғҧбайдолла Ҽлібеков те болды. Бірақ пікірталас мҧнымен де аяқталмай, 

азшылықта қалған ҿкілдер кҿпшіліктің ҧсынымен келіспей автономияны қазір 

жарияламаса, біз Тҥркістан автономиясына қосыламыз деп талап қояды. Съезд 

алаш баласының бытырамауын абзал кҿріп, ымыралы бір шешімге келеді [10, 

20-28 бб.]. 

Ж.Досмҧхамедовтың қоғамдық-саяси ҿмірін зерттеуші Р.Мҽжитовтың 

пікіріне қарағанда автономияны жариялаудың уақыты туралы пікір 

қайшылығы, Ж.Досмҧхамедов жҽне оның жақтастарының автономияны жедел 

жариялау қажеттілігі қысқа мерзімде автономияны жариялап, Қазақстанның 

батысында қарулы кҥштерді ҧйымдастыру ниеттерінен туындаған. Ал бҧл 
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ҿлкенің кҥрделі ҽскери жағдайында халықты талап-тонаудан қҧтқаруы ҥшін аса 

маңызды болды. Осы тығырықтан шығар жол Қазақстанның батыс ҿңірінде 

автономия жариялау болған [4, С.77]. Міне осы кезеңнен бастап Ғҧбайдолла 

Ҽлібековпен бірге оның інісі Ҽлиасқар Ҽлібековтер Батыс Алашорданы 

ҧйымдастыру ісіне кіріседі. 1918 жылы қаңтарда Қаратҿбеде Ж.Досмҧхамедов 

жҽне оның жақын жақтастары қазақ милициясын жасақтау мақсатында съезге 

жиналып, оған Х.Досмҧхамедов, Е.Қасаболатов, М.Мырзағалиев жҽне тағы 

басқалармен бірге Ҽлиасқар Ҽлібеков те қатысады. Кҥн тҽртібіне ҥкіметті 

сайлау, ҽскери қҧру жҽне оны ҧстауға қарсы жинау мҽселелері қойылады 

[сонда, С.71]. Алаштанушы ғалым К.Нҧрпейісов 1918 жылдың 18-21 мамыр 

аралығында Алашорданың батыс бҿлімі жетекшілерінің сепаратистиік пиғылы 

мен іс-ҽрекеттері кҿрініс тапты деп бағалған Жымпиты қаласындағы Орал ҿңірі 

қазақтарының ІҤ облыстық съезі ҿтеді. Съездің кҥн тҽртібінде маңызды деген 

20 мҽселе қаралып, Ойыл уалаятының уақытша ҥкіметі қҧрылады. Алайда бҧл 

шешім Комуч, Алашорда ҥкіметтері тарапынан қарсылыққа кезігеді. 

Сондықтан 1918 жылы қыркҥйекте Уфа директориясын қҧру туралы мҽжіліске 

қатысқан Алаш автономиясының делегаттары осы айдың 11-інде Алашорданың 

батыс бҿлімшесін қҧру туралы шешімге қол қояды. Алашорданың батыс 

бҿлімшесінің тҿрағасы болып Ж.Досмҧхамедов тағайындалады [8, 175-177 

бб.]. Мҽжіліске Алашорда мен Тҥркістан автономияларын Ҽ.Бҿкейханов пен 

М.Шоқай бастап барып, оған С.Дощанов, У.Танашев, Ж.Досмҧхамедов, 

Х.Досмҧхамедовтармен бірге Ҽлиасқар жҽне Ғҧбайдолла Ҽлібековтер де 

қатысады [4, С.90]. Азамат соғысы барысында майдандағы жағдай жылдам 

ҿзгеріп, Қазақстанның кҿпшілік аудандары кеңес ҿкіметінің бақылауына ҿте 

бастады. Алашорда сенім артқан антикеңестік кҥштердің солқылдақтығы, 

сондай-ақ алашорда ҿкілдерінің қудалануы, барлығы айналып келгенде 

Алашорданы жақтаушылардың қоғамдық-саяси белсенділігінің тҿмендеуіне 

ҽсер етіп, бірқатарының кеңестер жағына ҿтуіне ҽкелді. Кеңес ҿкіметімен 

ымыраға келу туралы келіссҿздердің нҽтижесіз аяқталуы, Алаш автономиясын 

антикеңестік кҥштер тарапынан баянды етудің сҽтсіз болуы 1919 жылдан 

бастап алаш қозғалысы ҿкілдерінің кеңестер жағына шығуына ықпал етті. Басқа 

да Алаш қайраткерлерімен бірге ағайынды Ҽлібековтер де кеңестер жағына 

ҿтеді. 

Ҽлиасқар Ҽлібековтың ҿз қолымен жазылған ҿмірбаянында: «1919 

жылдың наурызында жолдас Мырзағалиевпен бірге «Алашорда» жҽне Орал 

казактарының ҥкіметі территориясынан Кеңес ҿкіметінің шегіне ҿттім. Бізді 

большевиктер ретінде соңымызға тҥсіп, Орал қаласына келдік. Кҿп ҧзамай 

Орал қаласы казактар қоршауында қалды. Осы сҽтте мен жҽне басқа да 

жолдастар Қызыл армия қатарына қабылданып, сол жерде 1919 жылдың тамыз 

айына дейін болдым» деп жазады [2, С.11]. Ҥлкені Ғҧбайдолла Ҽлібеков болса 

1919 жылы жазда кеңестер жағына ҿтіп, 1920 жылдың наурызынан бастап 

Қазақ Революциялық комитетіне мҥшелікке енеді. 

Қорытындылай келгенде осы сҽттен бастап айынды Ҽлібековтердің 

қоғамдық-саяси қызметінің кеңес ҿкіметі уақытындағы кезеңі басталады. Алаш 
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рухын бойына сіңірген қайраткерлер кеңес ҿкіметі тҧсында да ҧлт мҥддесін 

ҧмытқан жоқ, оны жоғары қоя білді. Кеңестік билікте небҽрі 1923 жылға дейін 

ғана қызмет еткен Ғҧбайдолла Ҽлібеков Қазақ АКСР-ін қҧру ісіне белсене 

араласып, қазақ халқының тарихи-этникалық аймағын сақтап қалуға 

атсалысады. Ҽлиасқар Ҽлібеков болса, кеңестік билік тҧсында жауапты 

қызметтер атқара жҥріп, территориялық межелеу барысында қазақ жерінің 

тҧтастығын табандылықпен жақтады. Кейін 20-жылдардың екінші 

жартысындағы жер мҽселесіне қатысты тартыстарда ҧлт мҥддесін басты орынға 

қойғаны ҥшін қудаланды. 
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ҦЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ АУЫЛ ХАЛҚЫНЫҢ 

КҤНДЕЛІКТІ ӚМІРІНІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ (БАТЫС ҚАЗАҚСТАН 

АЙМАҒЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ БОЙЫНША) 

 
Жиенгалиев А.Е. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 2-курс 

магистранты 

 
Батыс Қазақстан ауыл халқының кҥнделікті тарихында Ҧлы Отан соғысы 

кезеңінің ҿзіндік орны бар. Бҧл кезеңде соғыс жағдайына орай ауыл халқының 

кҥнделікті ҿмірінде, атап айтқанда ҽлеуметтік-экономикалық, демографиялық 

жағдайларда ҥлкен ҿзгерістер орын алды. Бҧл ең алдымен денсаулық сақтау 
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саласының қҧлдырауымен, карточкалық қамтамасыз ету жҽне ауыл мен 

ҿнеркҽсіптегі ауыр еңбек жағдайларына байланысты болатын. Негізінен жҧмыс 

кҥші ретінде ҽйелдер мен балалардың еңбегі пайдаланылды. Соғыстың 

алғашқы кҥндерінен бастап-ақ ҥй шаруасындағы ҽйелдер республиканың ҽр 

тҥрлі кҽсіпорындарына жҥздеп келді. Мысалы, Оралдың 14 кҽсіпорынына 

соғыстың 4 айының ішінде 682 ҽйел келеді [1, 111 б.]. Сол сияқты Гурьев 

ҿңірінде 1941-жылдың 8-тамызында ҿнеркҽсіп орындарына 113 ҽйел жҧмысқа 

тартылса, 606 ҽйел ҽр тҥрлі мамандықтағы курстарға жіберіліп, колхоздарда 

321 ҽйел жҧмыс жасады [2, 6 б.]. Ал Маңғыстауда соғыс жылдарында балық 

кҽсіпшіліктерінде 500-ден астам ҽйелдер еңбек етеді [3,16 б.]. Ҽйелдердің 

еңбегімен бірге балалар мен жасҿспірімдердің еңбегі де кеңінен пайдаланылды. 

Соғыс жылдарында Гурьев облысында дала жҧмыстарына 5 073 студенттер мен 

мектеп оқушылары жіберілді [сонда, 6 п.]. Нҽтижесінде 1941-жылы 1-қазанда 

Қазақстанның ҿнеркҽсібіндегі жҧмысшы ҽйелдердің ҥлес салмағы 34,5 % - ке 

жетті. 1941-жылы 10-қазанда ҽйел-жҧмысшылар республиканың ҿнеркҽсібінде 

45,2 %-ті, темір жол транспортында 30,2 %-ті, қҧрылыста 29,5 %-ті қҧрады. Ал 

жастар 1943 жылы кҿмір ҿнеркҽсібіндегі барлық жҧмыс жасаушылардың 40-50 

%-н, тҥсті металл ҿңдеушілердің 50-60 %-н қҧрады [1, 43-44 бб.]. Ҥлкен еңбек 

белсенділігін ауылдық бастауыш жҽне орта мектептердің оқушылары кҿрсетті. 

1943-жылдың ҿзінде колхоз егістігінде 8 934 743 еңбек кҥнде, 243 120 оқушы 

жҧмыс жасады [сонда, 128 б.]. Ауыл шаруашылығында ҽйелдер шешуші кҥшке 

айналды. Олар колхоздардағы барлық жҧмыс кҥшінің 70-80 %-н қҧрап, барлық 

негізгі ауылшаруашылық жҧмыстарын орындады. Мысалы, Гурьев облысының 

колхозшы мал ҿсірушілері мал ҿсірудегі мемлекеттік жоспарды артығымен 

орындап, сол ҥшін Гурьев облысы мен алдыңғы қатарлы Новобогат ауданына 

Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің Қызыл Даңқы берілді. Новобогат 

ауданында колхозшы ҽйелдер саны 3013, олардың ішінде 250 ҽйел мал ҿсірудің 

ҥздіктері болды [4, 53 б.]. 

Егіс алқаптарын, мал басын сақтау, ауыл шаруашылығы ҿнімдерін одан ҽрі 

ҧлғайту жҧмыстары колхоздардағы еңбек ресурстарының айтарлықтай 

қысқарған жағдайында жҥргізілді. Осыған орай колхоздарда еңбек ресурстарын 

толық жҽне барынша тиімді пайдалану мҽселесі кҥрделене тҥсті. 

Колхоздардағы ерлер санының азаюымен жҧмыс кҥші қысқарды. Дегенмен 

соғыс жылдарында колхоздардағы еңбекке қабілетті адамдар қатарын 

эвакуацияланған адамдар толықтырған да болатын. 1942-жылдың 1- 

қыркҥйегінде Қазақстан колхоздарында 85 мың еңбекке қабілетті 

эвакуацияланған адамдар болды. Олардың басым бҿлігі Алматы, Жамбыл, 

Оңтҥстік Қазақстан, Қызыл Орда, Батыс Қазақстан жҽне Қостанай облыстарына 

орналасты. Бҧл алты облыста барлық еңбекке қабілетті эвакуацияланғандардың 

80 %-ке жуығы немесе 67,3 мыңы орналасты. Еңбекке қабілетті колхоз 

адамдарымен қатар  еңбек  ресурстарында 12-15 жастағы жас ҿспірімдер, 
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сондай-ақ еңбекке қабілетті қарттар (60 жастан ҥлкен) маңызды орын алды. 

Колхозшылар бюджетінің мҽліметінше 100 шаруашылыққа 67 жасҿспірім мен 

27 қариядан келген. Ер адамдар санының азаюына байланысты 16 жастан 

жоғары еңбекке қабілетті колхозшылардың жалпы саны республика бойынша 

1942-жылдың қаңтары мен қыркҥйегі бойынша 168,2 мың адамға азаяды. 1942- 

жылдың кҥзінде колхоздарда жҧмыс жасайтын қарттардың саны 46 мың 

адамды қҧрады. Колхозшылар бюджетінің мҽліметі бойынша колхоздардағы 

жҧмыс кҥші балансындағы жекелеген жыныстық-жастық топтар ҥлесінің 

ҿзгерістері ҽйелдер мен жас ҿспірімдер еңбек ҥлесінің ҧлғайғандығын 

кҿрсетеді. 16-59 жастағы ерлердің еңбек ҥлесі 1941-жылы тамызда 42,8 % 

болса, 1942-жылы тамызда 28,6 % болды. Ҽйелдер ҥлесі аталмыш уақытта 42,3 

%-тен 51,2 %-ке, балалардың еңбек ҥлесі (12-15 жастағылар) 9,5 %-тен 14,2 %- 

ке, қариялардың ҥлесі 5,4 %-тен 6,0 %-ке ҧлғады [5, 373-374 бб.]. Соғыстың 

алғашқы кҥндерінен бастап, ҽскери уақыттың қажеттіліктеріне орай, ҿндірістік 

тапсырмаларды орындау мақсатында ҿнеркҽсіп, кҿлік, ауыл шаруашылығы 

жҽне т.б. салаларда ҧзақтығы бір сағаттан ҥш сағатқа дейін міндетті мерзімнен 

тыс жҧмыс жасау туралы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1941-жылы 

26-маусымда жарлығы шықты. Сондай-ақ жарлықта 16 жасқа толмағандар да 

ҧзақтығы кҥніне екі сағаттан аспайтын мерзімнен тыс жҧмысқа тартылу 

мҥмкіндігі кҿрсетілді [6, 37-38 бб.]. 

Соғыс жылдарында мемлекеттің азық-тҥлікпен қамтамасыз етуі 

мардымсыз болды. 1945 жылғы қаңтар, ақпан айларындағы Батыс Қазақстан 

облысы аудандары бойынша астық ҿнімдеріне сҧраныстың толығымен 

орындалмай отырғандығы байқалды. Астық ҿнімдеріне сҧраныс жҽне оның 

берілуі туралы анықтамаға сҽйкес облыстың 15 ауданы бойынша қаңтар айында 

қажеттілік 359,2 тонна ҧн, 26,3 тонна жарма болса, берілгені 213,5 тонна ҧн, 1 

тонна жарма ғана болды. Ақпан айындағы қажеттілік 333,2 тонна ҧн, 25,5 тонна 

жарма болса, берілгені 236,5 тонна ҧн, 6,5 тонна жарма болды [7, 2 п.]. 

Мал басының басым бҿлігі мемлекеттік секторда болды. Ақтҿбе облысы 

бойынша 1941-жылы колхозшылар қолындағы жеке малы мҥйізді ірі қараға 

шаққанда 49 558 бас болса, 1942-жылы 46 000, 1943 жылы 34 829 бас болды. Ал 

жекелердің малы 1941-жылы 242 бас ірі қара болса, 1942-жылы 100 бас, 1943 

жылы 49 бас ғана болды. Сол сияқты Гурьев облысында колхозшылардың жеке 

меншігіндегі мҥйізді ірі қара 1941-жылы 38 338 бас болса, 1942-жылы 34 4000, 

1943-жылы 15 547 бас болды. Жеке шаруаларда 1941-жылы 84 бас мал болса, 

1942-жылы мал басы жоқ, 1943-жылы 5 бас ғана болды. Батыс Қазақстан 

облысында колхозшылардың жеке малы 1941-жылы 72 476 бас болса, 1942- 

жылы 63 300, 1943-жылы 48 198 бас болды. Ал жеке шаруаларда мҥйізді ірі 

қара 1941-жылы 266 бас, 1942-жылы 100, 1943-жылы 79 бас болды [8]. Сондай- 

ақ колхозшылар малы Ақтҿбе облысында 1944-жылы мҥйізді ірі қара 32 825 

бас, 1945-жылы 32 508 бас болды. Ал колхозшылардың жеке пайдалануындағы 
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малдың барлық тҥрі 1941-жылғы 41 143 бастан 1944-жылы 23 693 басқа кеміп, 

тек 1945-жылы ғана 30 547 басқа ҿседі [9, 54 п.]. Ал колхоз малы керісінше 

жылдан-жылға ҿсіп отырды. 1941-жылы мҥйізді ірі қара Ақтҿбе облысының 

колхоздарында 110 743 бас, Гурьевте 38 896 бас, Батыс Қазақстан облысында 

152 686 бас болса, ал 1942-жылы Ақтҿбе облысында 125 800, Гурьевте 52 400, 

Батыс Қазақстанда 175 500 бас болса, 1943-жылы Ақтҿбеде 139 631 басқа, 

Гурьевте 70 007 басқа, Батыс Қазақстанда 192 279 басқа жетті [8]. 

Халықтың азық-тҥлікпен мардымсыз қамтамасыз етілуі, ауыр еңбек 

жағдайы, денсаулық сақтау ісінің ҽлсіздігі халықтың денсаулығының 

нашарлауына, ҽр тҥрлі жҧқпалы аурулардың ҧлғаюына ҽкелді. Соғыс 

жылдарында Батыс Қазақстан облысы бойынша стационарлы-дҽрігерлік кҿмек 

негізінен 1 104 тҿсектік 32 ауруханада жҥргізіледі. Қызмет кҿрсету шеңберінің 

ҥлкендігі ауруларды ҿз уақытында емдеуге кедергі келтірді. Жҧқпалы аурулар 

жылдан-жылға кҿбейе тҥседі. Аудандарда 1941-жылы бҿртпе сҥзектің 68 

жағдайы, іш сҥзектің 29 жағдайы, жҧқпалы іш аурудың 392 жағдайы тіркелсе, 

1942-жылы бҿртпелі сҥзектің 694, іш сҥзектің 109, іш аурудың 153 жағдайы, 

1943-жылы бҿртпелі сҥзектің 752, іш сҥзектің 113, іш аурудың 2 жағдайы 

тіркеледі [10, 4 п.]. Сонымен бірге Ақтҿбе облысы аудандарында бҿртпелі 

сҥзектің 1940-жылы 63, 1941-жылы 186, 1942-жылы 608 жағдайы, жҧқпалы іш 

аурудың 1940-жылы 99, 1941-жылы 522, 1942-жылы 1 019 жағдайы тіркеледі. 

[11, 48 п.]. Бҧдан соғыс жылдарында жҧқпалы іш-сҥзек ауруларының 

ҧлғайғанын байқауға болады 

Халықтың тҧрмыс жағдайының тҿмендеуі, майдан мен тылдағы ҿлім-жітім 

аймақ халқының табиғи ҿсіміне кері ҽсер етті. Мысалы, Ақтҿбе облысы 

бойынша 1000 адамға туу коэффициенті 1940 жылы 35,3-ті кҿрсетсе, 1945 

жылы ол 13,4-ке тҥсті. Сол сияқты Гурьевте 29,6-дан 14,6-ға, Батыс Қазақстан 

облысында 36,5-тен 15,6-ға тҥсті. Ҿлім коэффициенті керісінше ҿсіп отырды. 

Ақтҿбе облысы бойынша 1940-жылы 1000 адамға 17,2 болса, 1944-жылы 27,6 

болды. Гурьевте 14,8-ден 18,9-ға кҿтерілсе, тек Батыс Қазақстан облысында 

ғана 18,6-дан 9,3-ке тҥсті [12]. 

1941-жылы табиғи ҿсім қалыпты жағдайын ҧстап тҧрды. Мысалы, Батыс 

Қазақстан облысы ауыл халқының тоқсан сайынғы табиғи ҿсімі қозғалысы 

бойынша 1941-жылдың 1-тоқсанында туылғандар (ері мен ҽйелі) 2 184 адам, 

ҿлгендер 1 135 адам (1 жасқа дейінгілер 282 адам), табиғи ҿсім 1 049 адам 

екінші тоқсанда туылғандар 2 512 адам, ҿлгендер 1 422 адам (1 жасқа 

дейінгілер 336 адам), табиғи ҿсім 1 090 адам, соғыс басталған кезең ҥшінші 

тоқсанда туылғандар 2 252 адам, ҿлгендер 1 181 (370) адам, табиғи ҿсім 1 071 

адам болса, тҿртінші тоқсанда туылғандар 2 239 адам, ҿлгендер 1 222 (258) 

адам, табиғи ҿсім 1 017 адам болды [13, 20,54,89,121 пп.]. Кейіннен табиғи ҿсім 

соғыс жылдарында қатты қҧлдырап кетті. Себебі табиғи ҿсім 1940-жылғы 

12 947 адамдық оң айырымнан 1944-жылы 3458 адамдық теріс айырымға бір-ақ 
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тҥсті. Оның ішінде Ақтҿбеде 2 658 адамдық, Батыс Қазақстан облысында 400 

адамдық теріс айырым кҿрсетсе, Гурьевте 490 адамдық теріс айырым болды. 

Сол сияқты 1943-жылы Ақтҿбе, Гурьев облыстарында табиғи ҿсім тҿмендеп, 

аймақ бойынша 15 адамға теріс айырым болды. 1944-жылы табиғи ҿсімнің 

қҧлдырауы барлық облыстарда жалғасып, аймақ бойынша 3 548 адамдық теріс 

айырымды кҿрсетті. Бҧл жағдай 1945-жылы Ақтҿбе, Гурьев облыстарында 

жалғасты. Тек Батыс Қазақстан облысында ғана оң айырым кҿрсетіп 

нҽтижесінде 242 адамдық оң айырымға қол жеткізілді. Оның ішінде ер адамдар 

ҿлімі жоғары болған кҿреміз. 1942-жылы аймақта 5 330 ер адам ҿлсе, 4 728 ҽйел 

адам ҿлген. Сол сияқты 1943-жылы 4 471 ер, 4 059 ҽйел адам, 1944-жылы 5 334 

ер, 4 390 ҽйел, 1945-жылы 3 736 ер, 3 281 ҽйел адам ҿліп отырған [14]. 

Жалпы алғанда соғыс жылдарындағы ауыл халқының кҥнделікті тҧрмыс 

тіршілігінде ҥлкен ҿзгерістер орын алды. Халықтың кҥн-ккҿрісі мен тҧрмыс 

тіршілігінде, демографиялық жағдайында кҥрделі мҽселелердің пайда 

болғандығын аңғаруға болады. Бҧл ҿңірдегі жалпы ахуалдың, халық санының 

азаюына ықпал етті. 
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14-тізбе, 273-іс, 6-7 пп.; ҚР ОММ, 698-қор, 14-тізбе, 257-іс, 216-217 пп. 

 

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., доцент Аман Ә.Б. 

 
 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕҢЕСТЕНДІРУ НАУҚАНЫ ЖӘНЕ ҚОСШЫ 

ОДАҒЫ 

 
Зәкір Ш. 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚУ-нің 2 курс магистранты 

 
БКП(б) Қазақ Ҿлкелік комитеті Қосшының міндетін «Қосшы одағы кедей 

шаруалар мен батрактар ҿкілдерін біріктіріп, топтастыруы қажет жҽне оларды 

ауылдағы патриархалдық-феодалдық қатынастарды тҥбегейлі жоюға жҽне 

таптық міндеттерді шешуге бағытталған шараларды жҥргізу жолында барлық 

ауыл еңбекшілерімен тығыз одақта алып жҥруі керек» деп кҿрсетті [1, с.28 ]. 

Қайта ҧйымдасу кезінде Қосшы одағы 243 000 кедейді, батракты, орташа 

шаруаны біріктірген. Оның қҧрамында батрактардың 15%-і, кедей 

шаруалардың 65%-тейі, орташалардың 20%-і болған. Қосшы одағы ауыл 

ҽйелдерінің 17 мыңын біріктірген. 

Қосшы ҧйымдарының кҥшімен ауылдық ҧжымдық шаруашылықтардың 

25%-і қҧрылған. Қосшы қҧрамындағылардың 18%-і сауатты болған, яғни 

ауылдардағы сауаттылар ҥлесінен 2-3 есе жоғары болған. Кооперациялау жҽне 

ҧжымдастыру жҧмыстары, мҽдени-ағарту мекемелерін ҧйымдастыру, жер 

иеліктерін қайта бҿлуге ықпал ету (байлар мҥліктерін тҽркілеу) – міне, Қосшы 

одағының жҥрген жолы осы болған [2, с,112]. 

Қосшы ҥлкен қоғамдық-саяси жҧмыс жҥргізген жҽне ҿзінің қол астына 

ауыл еңбекшілерінің кең бҧқарасын біріктірген. Солай бола тҧрса да, ол ҿсу 

дағдарысын бастан кешкен. Партия органдарының басшылары атап 

кҿрсеткендей, Қосшының қҧрамы байлар мен атқамінер элементтерге де толы 

болған. 1929 жылы мҥліктері тҽркіленгеннен кейін, байлар, атқамінерлер мен 

алашордалықтар Қосшы ҧйымдарына жармасты, еңбекшілерді ҿз жағына 

шығару ҥшін, олармен байланысын нығайту ҥшін ауылдарға, ауылдық 

ҧйымдарға бара бастады. Партия қҧҥжаттарында «Қосшының кейбір ауылдық 
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ҧйымдары байлар мен атқамінерлердің ықпалында болды, ал одақ басшылары 

кедейлер шаруашылығын жаппай кооперациялау, ҧжымдастыру жҽне 

отырықшылыққа кҿшіру негізінде қайта ҧйымдастырудың негізгі жҽне 

маңызды мҽселелеріне жеткілікті кҿңіл бҿле алмады» деп кҿрсетілді. 

Ҿлкелік комитеттің ІІІ пленумында «қосшы одағы ауыл кедейін толық 

қамти алмады, оларды басқара алмады; кедейлер белсенділігіне одақтың 

қатысы болмады; одақтың жергілікті басқару органдары бҧқарадан алыс болды, 

олардың қҧрамына байлар ҿкілдері, ҽсіресе, тҧрақсыз элементтер еніп алды, 

соларды кҿбіне байлар тҽркілеуге қарсы кҥресте пайдаланды» делінді. 

«Қосшы одағындағы мҧндай жағдайлар екі кезде – ауылда феодалдық- 

рулық қатынастарды жою бағытында жҥргізген маңызды жҧмыстары кезінде 

жҽне ҧжымдастыру, отырықшылыққа кҿшіру негізінде батрактар мен кедей 

бҧқарасының белсенділігінің қарқынды ҿскен кезінде кҿрінді» [3, с.47]. 

Бҧл ҿсу дағдарысы кезеңі болды, сондықтан БКП(б) Ҿлкелік комитеті 

Қосшы одағын қайта ҧйымдастыру қажеттігін ҧсынды. «Одақ алдымен ҿз 

қатарын тазалауы тиіс, кедей шаруаларды қайта ҧйымдастырғаннан кейін, 

оларға арқа сҥйей отырып, ауылда партия қойған жаңа таптық міндеттерді 

шешуі жҽне байларға қарсы шабуылды кҥшейтуі тиіс» деп тапсырды. 

Осылайша, Қосшы одағын тек міндеттері бойынша ғана емес, қҧрамы жағынан 

да нағыз кедейлер ҧйымына айналдыру мҽселесі қойылды. 

Қосшыға одағына отырықшыландыру, кооперациялау, ҧжымдастыру, 

кедейлердің мҽдени-тҧрмыстық жағдайын жақсарту міндеттері жҥктелді. Қайта 

ҧйымдастырылған Қосшы одағы ауылдағы «жетекші пролетарлық отрядқа» 

айналуы тиіс болды, ол партияның ауылдағы жҧмысының жаңа кезеңінде, бір 

жағынан, партия директиваларын нақты жҽне берік жҥргізетін, екінші жағынан, 

ауылдың кедей жҽне батрак ҿкілдері арасында ықпалға жҽне беделге ие ҧйымға 

айналуы тиіс болды. 

Қосшыны қайта ҧйымдастыру жҿніндегі шешімге келгеннен кейін, БКП(б) 

Ҿлкелік комитеті партияның округтік комитеттеріне осы мҽселеге қатысты хат 

жолдады. Хатта аталған мҽселені партия ҧйымдарында, партияда емес кедей- 

батрактар арасында талқылауды жҽне ҿз ҧсыныстарын Ҿлкелік комитетке 

жолдауды тапсырды. 

Қосшы одағын қайта ҧйымдастыру қажеттігін мойындай отырып, Қазақ 

Ҿлкелік комитеті 1929 жылдың 26 желтоқсанында арнайы қаулы қабылдады. 

Қаулыда: «Қазақ ауылы дамуының жаңа кезеңі, кедейлер мен батрактардың 

саяси белсенділігінің артуы, тап кҥресінің шиеленісуі жағдайындағы колхоз 

қозғалысының ҿсуімен сипатталатын ауыл шаруашылығын кеңестендіру жҽне 

социалистік қайта қҧру кезеңі Қосшы одағын тҥбегейлі қайта қҧруды, ҿзінің 

қатарына батрактарды, кедейлерді жҽне орташаларды біріктіріп, оларды 

ҿндірістік ҿзара кҿмек, ҿндірістік кооперациялау жҽне ҧжымдастыру негізінде 

ҧйымдастыра алатын, партияның жетекшілігімен ауылды кеңестендіру жҽне 
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социалистік қайта қҧруды аяқтау жолындағы кҥреске белсенді араласатын 

қоғамдық ҧйымға айналдыруды қажет етеді» деп кҿрсетті [3, с. 52]. 

Осыған сҽйкес, Қосшы одағын ҧйымдастыру негізіне мынадай принциптер 

қойылды: 

- Одақ қҧрамына батрактар, кедейлер мен кедейленген орташалар кіреді, 

олар 10 рубльден жоғары салық тҿлемейді. 

- Ауылдағы бастауыш ҧйым Одақтың негізгі ҧйымы боп саналады, ол ҿз 

ортасынан бюро сайлайды. 

- Одақтың сайланатын жоғары органдары, аудандық, округтік жҽне ҿлкелік 

комитеттер жойылады. 

- Одақ тікелей партия комитеттерінің жетекшілігімен жҧмыс жасайды. 

Қазақ ОАК-нің (КазЦИК) айрықша қаулысымен Қосшы одағының 

комитеттері мен бастауыш ҧйымдар бюросы таратылды деп жарияланды. Ҽр 

ауылда ҧйымдастыру бюролары қҧрылып, одақ мҥшелерін қайта тіркеу 

басталды. Қосшы одағын қайта ҧйымдастыру жаппай бҧқаралық кампания 

ретінде жҥрді, партия ҧйымдары одақтың қайта ҧйымдастырылу себептерін 

жҽне ауыл шаруашылығын социалистік қайта қҧру, байларға шабуыл, ҿзара 

кҿмек ҧйымдастыру ісінде одаққа жҥктелетін міндеттерді тҥсіндірді [4, с.10]. 

Сонымен қатар, Қосшы одағының салық салу, жерге орналастыру, 

ауылшаруашылық несиесін беру, кооперациялау, ҧжымдастыру қорларын қҧру 

жҽне ҥлестіру, бюджет қҧру, мектепке қабылдау, ҽлеуметтік-мҽдени мекемелер 

қҧрылысы сияқты мҽселелерін шешуге қатысу формалары анықталды. 

Қайта ҧйымдастырылғаннан кейін, «Қосшы одағы» атауының ҧйым 

қҧрылысы мен қҧрамының жаңа формаларына сҽйкес келмейтіні ескеріліп, 

Қосшы одағы атауы «Кедей одағы» деп ҿзгертілді. 

ҤІІ жалпықазақ партия конференциясындағы Ҿлкелік комитет есебінде 

одақты қайта ҧйымдастыру жҿніндегі Ҿлкелік комитеттің желтоқсандағы 

шешімінің барлық жерде орындалмағаны айтылады. «Одақты қайта қҧрудың 

басталғанына жарты жыл уақыт ҿтсе де, Кедей одағының жҧмысы, оның 

ауылдың саяси-шаруашылық ҿміріндегі ролі жҿнінде, бастауыш ҧйымдар мен 

олардың қҧрамына енген мҥшелер саны жҿнінде бізде ешқандай мҽлімет жоқ» 

деп кҿрсетіледі [5, с. 29]. 

Бҧрынғы Қосшы одағының саяси ролі (жер иеліктерін қайта бҿлу, , міне 

мҧның бҽрі ауыл мен деревнядағы басты міндеттердің бірі болуы тиістҽркілеу, 

кеңестерге қайта сайлау, т.б.) зор болған. Ал «Жаңа Кедей одағы кедейлер мен 

батрактардың белсенді саяси таптық ҧйымы ретінде ҽлі ҿзін кҿрсете алмай 

отыр. Оның басты себебі - жергілікті партия ҧйымдары ауылдағы жҽне 

деревнядағы партияның маңызды міндетін дҧрыс бағаламайды, кедейлер- 

батрактар топтарының жҧмысына басшылықты нашар жҥргізеді жҽне кедейлер 

мен батрактар топтары арасында Кедей одағының жҧмысын кҥшейту арқылы 

маңызды шаруашылық-саяси шараларды нақты жҥзеге асырмайды» деп 

кҿрсетті [2, с.114]. 
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Сонымен қорыта   айтқанда,   ҤІІ   жалпықазақ   партия   конференциясы 

«Социалистік қайта қҧру, ауыл мен деревнядағы тап кҥресінің шиеленісуі 

жағдайында кедейлер арасындағы саяси-ҧйымдастыру жҧмысы, бҧл маңызды 

жҧмыстың дҧрыс бағаланбауымен кҥрес ауыл мен деревнядағы басты 

міндеттердің бірі болуы тиіс» дей отырып, қазақ партия ҧйымына ҿз 

директиваларын берді. 
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АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ХХ ҒАСЫРДЫҢ 20-30 ЖЖ ӚНЕРКӘСІБІ: 

ДАМУЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ. 

 
Махамбетов Н. 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚУ-нің 2 курс магистранты 

 

Қазақстан экономикалық жағынан дамуына мол потенциалы болса да 

ғасырлар бойы Ресей империясының отар елі болып келген. Оның негізгі 

себептерінің бірі – бҥкіл ҿндіріс ошақтары капиталистік мемлекеттердің даму 

заңдылықтарына сай орталықтарға шоғырланып, отар елдерді шикізат кҿзі 

ретінде қарастырылды. Ҽрине, мҧндай саясат экономикалық жағынан тиімсіз 

болса да (ҽрі-бері тасымалдау сияқты), саяси жағынан ҿзін ақтаған болатын. 

Қазақ КСР-і қҧрылу қарсаңында бҥкіл КСРО-ғы ҿнеркҽсіптің даму 

жағдайы саяси уақиғаларға байланысты елімізде де мҽз емес еді. 1920 жылғы 

ҿнеркҽсіп санағы бойынша мемлекет меншігіндегі кҽсіпорындардың саны 853 

болса, оның 839-да не бҽрі 20 мың 559 адамды жҧмыспен қамтылған [1, п.63]. 

Ҽрине 20 жылдардағы Ақтҿбе ҿңірінің ҿнеркҽсібі енді-енді аяғына тҧрып 

келе жатқан кез еді. Тек, аздаған кіші-гірім диірмендер мен тары ҧнтағыштар, 

баспахана жҽне механикалық-жҿндеу шеберханалары дами бастаған. 
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Қазақстан ҿкіметінің алдында маңызды жҽне ҿте кҥрделі мақсат - қысқа 

уақыт мерзімде индустриаландыру саясатын іске асыру болды. 

1921 жылы жаңа эконмикалық саясатқа ҿту кезінде кҿптеген кҽсіпорындар 

коммерциялық есепке кҿшкен болатын. 1923 жылы 17 шілдедегі 

Жалпыодақтық декреттің негізінде ірі жҽне тиімді кҽсіпорындардың жанынан 

тресттер мен бірлестіктер қҧрыла бастайды. Бірақ та ҿндіріс орындарын 

дамытудығ 1921-25 жылдардағы алғашқы кезеңінде тек, кең кҿлемдегі қҧрылыс 

жҥргізумен айналысқан болатын. Ақтҿбе облысында осы бірінші кезеңде 

мемлекеттік кҽсіпорындар қатарында болған Орал-Жем мҧнай, Аралтҧз 

кҽсіпкершілігі жҽне Жетіғара алтын ҿндірісі ғана болған. 

1925 жылдан бастап Қазақстанда ҿндіріс орындарын дамытудың келесі, 

екінші кезеңі басталған. Жас кеңес ҿкіметінің алдында «ҿндіріс қҧралдарын 

ҿндіру» мақсаты тҧрған болатын. Ол мақсатқа жетудің бірден бір жолы ауыр 

ҿнеркҽсіпті дамыту болды. «Социалистік қайта қҧру жоспарын шынайы іске 

асырудың тетігі – ҿнеркҽсіп» деген мақсат тҧрды. Сол кезде «Социализмнің бір 

ғана материалдық негізі, тіпті ауыл шаруашылығына да тҥбегейлі ҿзгеріс 

ҽкелетін, ол - ауыр ҿнеркҽсіп» теген кҥн тҽртібінде кеңестік тезис тҧрды. 

Кеңес дҽуірінде Қазақстанның халық шаруашылығының даму деңгейі мен 

бай табиғи-тарихи ресурстарының ара-қатынасы кҥрт диспропорцияда болғаны, 

оның ішінде бастысы ауыр ҿнеркҽсіптің жеткіліксіз дамуыда болғаны белгілі. 

Сондықтан, Қазақстанда ірі тау-кен жҽне металлургиялық кҽсіпорындарды 

қалыптастыру мақсаты тҧрды. Большевиктер партиясының ХУІ съезінде КСРО- 

ның шығысында, кҿмір-металлургиялық базасын қҧру міндеті қойылған 

болатын. 

Қазақстанның ҿнеркҽсібі 1922-23 жылдардан бастап жаңа қарқынмен дами 

бастады. Жалпы ҿнім қҧны 1923 жылы 5 269 мың рубльді қҧраса, 1924 жылы ол 

5 855 мың рубльге дейін, ал 1925 жылы 8 587 мыңға дейін ҿскен болатын [2, 

с.1]. 

Ақтҿбе ҿңірінің мақтанышы мен жауһары бҧл ҽрине – хромиттер. Еі алғаш 

1923 жылы Кемпірсай жерінде Боранды мекенінің тҧрғыны, ҿз бетінше кен 

іздеуші В.П.Карпов кездейсоқ тауып, оның табылғаны туралы қҧлақтандыру 

жасап, Халық шаруашылығы Жоғары Кеңесінің Тау-кен ісі бҿліміне табылған 

минералды жіберттірген болатын. 

Орал-Жем мҧнай ауданы Ақтҿбе облысындағы ең кҿлемді 

кҽсіпорындардың қатарына жатады. Жалпы аумағы Орал, Жем жҽне Темір 

ҿзендері сағалары мен жағалауларында 70 мың кв. км-ді қамтыған. 

Қазақстанның батысындағы бҧрынғы Доссор, Мақат мҧнай аймағына 1937 

жылдан бастап Шҧбар-қҧдық кентінің жанындағы Жақсымай мҧнай кен орны 

қосылған болатын. 
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1928 жылдан бастап Орынбор-Ташкент темір жолы бойындағы Бершҥгір 

станциясынан 13 шақырым жердегі Мҧғалжар тауы бҿктерінен қоры 100 

миллион тоннаны қҧрайтын тас-кҿмір орны табылған болатын. 

Жалпы 30-шы жылдардың қарсаңында ҿндірістік қҧндылығы ҽр деңгейдегі 

70-тен астам кҿмір кең орындары тіркелген. Солардың ішінде халық 

шаруашылық маңызға ие болған кен орындары Қарағанды, Екібастҧз жҽне 

ҽрнине, Бершҥгір. Бершҥгірдің маңыздылығы жағынан облыс жеріндегі 

республикалық ҿнеркҽсіптік деңгейде болды. 

1930 жылдың басында толығымен зерттеліп болып, шахталарының 

қҧрылысы аяқталған. Ҿндіріс орны кҿмір ҿндірісін 1933 жылдың қарсаңына 200 

мың тоннаға жеткізу мақсатын қойған [3, с.112]. 

Бҧл кен орнының жаңа салынып жатқан Ақтҿбе химия комбинатына 

жақын орналасуының маңызы ҿте зор болды. 

Алға станциясында салынған «С.М.Киров атындағы Ақтҿбе химиялық 

комбинаты» атымен бізге белгілі ірі кҽсіпорын табиғи жер қойнауына, химия, 

қара металлургия жҽне мҧнай мен газға бай облыста индустрияландыруды 

дамытудың алғашқы қарлығашы болды. 1929 жылы 8 тамызда КСРО Халық 

шаруашылығы Жоғары Кеңесінің елде маңызды қҧрылыстарды жолға қою 

туралы Қаулысы қабылданған болатын. Соның негізінде 1930 жылы алғашқы 

қҧрылыс жҧмыстары басталып кеткен болатын. 1933 жылы комбинаттың элект 

қуаты 1934 жыл кҿмірқышқыл цехы іске қосылған [4, п.17]. 

1935 жылы КСРО Оталық атқару комитеті комбинатқа кеңес қоғам жҽне 

мемлекеттік қайраткері Сергей Миронович Кировтың есімін берген болатын. 

Елдің арасында сол кезден бастап «Киров заводы» деп аталып кетті. 

Сонымен қатар, ең алғаш 1928 жылдан бастап игеріле бастаған, одақтық 

маңызға ие Бестамақ, Қандыағаш жҽне Жҧрын станцалары аралығында 241 кв. 

км. аумақта 184 млн тоннадан астам қоры бар фосфориттер кен орны табылған 

болатын [5, с.21]. Болашақта ақтҿбелік фосфориттер бҥкіл Орта Азияның мақта 

алқаптары ҥшін негізгі минералды тоңазытқыш болуғы тиісті болды. 

30 жылдардағы ҿлкенің ауыр ҿнеркҽсібінің қалыптасуына ҽсер еткен тағы 

бір жағдай 1936 жылдың жазында Мҧғалжар геологиялық партиясының 

қызметкері П.П.Долгих Новоресей ауданында жҥргізілген барлау 

жҧмыстарының барысында Дҿң ауылының жақын маңында хромит кенінің мол 

кҿзін ашқан болатын. Дҿң хромитіне дейін негізгі ҿндіруші Урал ҿңірінің 

хромит қҧрамында 40-45 процент хром қышқылы болса, Ақтҿбе хромитінің 

қҧрамында оның ҥлес салмағы 56-62 процент кҿрсеткен [6, п.22]. 

1937 жылдан бастап ҿндірістің дамуының барысында Дҿң станциясының 

қасында 1939 жылы еншілердің қаласы Хромтау пайда болды. 1938 жылы Дҿң 

хромит басқармасы ашылып, жоспарлы тҧрде стратегиялық маңызы бар кен 

ҿндіру ісі жолға қойылған болатын. Ҽрине, алғашқы кезде ҿз қиыншылықтары 

болды. Мысалы ҥшін, бастапқыда механизмдер жетіспей, автокҿлік тапшылығы 
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сезілген болатын. Ҿнім ҿндіру процесінде ҽлі де болса кҿп жағжайларда қол 

еңбегін пайдалану сақталынды. 

Қазақтың кезінде бос жатқан сайын даласы ҽлемнің хромиттер жауһарына 

айналып, 1938 жылдан бастап тағыда басқа «Алмазное», «Жемчужное», 

«Гигант», «Спорное» кен орындарына барлау жҧмыстары жҥргізілдген 

болатын. 

Облыс территориясында хромның мол қорының болуы Кеңес ҿкіметінің 

1939 жылдың 21 тамызында Ақтҿбеде ферроқорытпа завод салу туралы 

шешімнің қабылдауына ҽсерін тигізді. Алғашқыда завод салуға бірнеше орын 

ҧсынылған болатын. Мысалы, шикізат кҿзіне жақын орналасқан Кемпірсай, 

Бершҥгір, Домбровка жҽне Ақтҿбе қаласы таңдалған болатын. 

Нҽтижесінде, Мемлекеттік комиссия жан-жақты зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізіп, завод қҧрылысын жҥргізуге мҥмкіншілігі мол деген шешіммен, 

теміржол бойына жақын орналасуынан екі қала, Ақтҿбе мен Орскге таңдау 

тоқтаған болатын. Алайда, қала ретінде болашағынан кҿп ҥміт кҥттірген 

Ақтҿбе қаласында тек Қазақстанға емес бҥкіл Одаққа белгілі ірі кҽсіпорынның 

қҧрылысын бастау туралы соңғы шешім қабылданды. Болашақта Ақтҿбе 

қаласына завод ҿзінің зор ықпалын тигізген болатын.. 
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Педагог-ағартушы, тҧңғыш қазақ ҽліп-биінің негізін қалаушы Ыбырай 

Алтынсарин қазақ халқының этнографиясын зерттеуге ҥлкен ҥлес қосқан 

тарихшы-этнограф ғалым, ақын, қоғам қайраткері. Ы.Алтынсарин туралы ҽр 

заманның идеологиялық ықпалымен сан-қилы ой-пікір мен кҿзқарастар 

қалыптасқаны белгілі. Бірақ бір ғана дҥние бізге аян, ақиқат. Жҥрегі «ҽр 

қазағым – жалғызым» деп, соққан елінің біртуар азаматы болған. Оны ҧлтының 

болашағы кҿп толғандырған. Ыбырай Алтынсариннің ҿмірі мен кҿпқырлы 

қызметіне байланысты кҿптеген қҧжаттар мен материалдар сақталған, олардың 

арасында ҿзінің қолымен жазып қалдырғандары да кездеседі. 

Ҿткен ғасырдың 70-ші жылдарында Қазақ КСР-і Ғылым академиясы 

Шоқан Уҽлиханов атындағы тарих жҽне этнология институты 3 томнан 

тҧратын Ы.Алтынсариннің негізгі зерттеулерін қамтыған шығармалары 

Жинағын дайындап, баспадан шығарған болатын. Жинақта келтірілген тың 

материалдар мен жазбаларынан, жаңадан ғылыми айналымға енген архив 

қҧжаттарынан оның қызметі туралы қҧнды деректер алуға болады [1, с.352]. 

Ы.Алтынсариннің еңбектерінен оның білім беру саласында атқарған 

қызметтері, халқының алдыңғы қатарлы елдердің білімі мен мҽдениетін 

меңгеруіне, ҧлтаралық қатынастарды арттыруға ат салысқанын кҿруге болады. 

Ағартушы-педагог қазақ халқының саяси қҧрылысы мен ҽлеуметтік- 

экономикалық ҿмірінде болап жатқан ҿте кҥрделі тарихи кезең, елінің патша 

ҿкіметінің отарына айналу кезеңінде дҥниеге келген. Ата-анасы дҥниеден ерте 

озған соң, ол белгілі би атасы Балғожа Жаңбыршинің тҽрбиесінде болған. 

1944 жылы патша ҿкіметі Орынбор қаласында Шекара комиссиясы 

жанынан қазақ балаларына арналған арнайы кеңсе қызметкерлері мен 

тілмаштар дайындайтын мектеп ашу туралы қаулы шығарады. Атасы 

Орынборда болған сапарында 1946 жылы 5 наурызда орынбор Шекара 

комиссиясының тҿрағасы генерал-майор М.Д.Ладыженскийге немересін 

ашылуы керек болған мектепке қабылдауына ҿтініш білдірген болатын. 

Нҽтижесінде сол жылы жас Ыбырай мектепке ҥміткер ретінде қабылданады. 

Бірақ, оқуды ҥміткерлер Шекара комиссиясы жанындағы медициналық 

бақылаудан ҿткеннен соң 1950 жылдың 1 тамызынан бастап қабылданады. 

Алғашқыда онымен бірге қазақ даласынан Ж. Жанбаев, Момын Байдосов, 

Жақып Амангелдиев, Едіге Айтукин, Жалмҧаммед Байжанов, Нҧрым 

Мҧңсызбаев, Сегізбай Ақсаратов, Қҧлжан Қаржасов, Қҧдабай Кҿпбергенов 

жҽне Шамҧрат Кҿшербаев, барлығы он бала аттанған болатын [2, с.117]. 

Бір ерекшелігі Орынбор отарлық ҽкімшілігі мектепте қазақ халқының 

ҧлттық дҽстҥрлері мен ҽдет-ғҧрыптарын сақтауға тырысқан. Тіпті, ҥйреншікті 

дала тіршілігін сақтауға тырысып, оларға даланың қатаң ҿмір сҥру жағдайын, 

тҧрмыс-салтын ҧстануға мҥмкіндіктер жасаған. 

Оқу процесін кҿшпелі қоғам жағдайындағы қазақ ауылының кҥй-жайына 

жақындатқан. Осы мақсатта 1850 жылдың жазында Орынбор Шекара 
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комиссиясы мектепті ашу қарсаңында қазақ балаларына арнап таза жоғары 

сортты ақ киізден тігілген, ішінде бҥкіл қажетті жиһаздары мен керек 

қҧралдарымен жабдықталған 4 оқу-ҥйі, ас ҥйге арналған сҧр киізден 

дҥниесімен 1 ҥй, ҧлттық киім-кешек, іш-киім, аяқ-киім, сонымен қатар, 

кітапхана, дене шынықтыру қҧралдары, тіпті мал-жанға арналған ветеринарлық 

қҧрал-сайманды да сатып алған. Тіпті, балаларды қымызбен қамтамасыз еті 

жҽне атқа міну мҽдениетін қалыптастыру мақсатында оларға арна сауынды 

биелер мен ҥздік ат-ҽбіздерімен мінер аттар да сатылып алынған. 

Оларға Орынбор қаласының жанынан екі айы бойы далалық жағдайда 

тҽрбиелеу мақсатында оқу-жаттығу жҧмыстары жҥргізілген. Балаларды ҧлттық 

тағамдармен тамақтануына кҿңіл бҿлініп, қазақ халқының ас-мҽзірін сақтауға 

тырысқан. Мектепте тҽрбиеленушілері орыс, араб, татар, парсы тілдерін оқып, 

меңгерген. Қазақ балалары ҿзге тілдерден де басқа қҧранды, оның 

тҥсініктемелерін толығымен меңгенруге тиісті болған. 

Ы.Алтынсарин білім қабырғасында ҿзінің ҥздік оқуымен кҿзге тҥсіп, 

оқуды ҽр кез мақтау қағаздарымен бітіріп отырған. 1857 жылы 31 мамырда 

алғашқы 20 оқушы оқуын бітіріп шыққандағы бітіру актісінде тҿмендегідей 

мазмҧндағы қорытындымен танысуға болады: «Мектепті ҥздік тҽмамдаған ІІІ 

класс тҽрбиеленушілері Қҧлыбеков, Косуақов, Мҧңсызбаев, Алтынсарин жҽне 

Кҿшербаев, ІІ клас тыңдаушылары Саматов «ҥздік оқығаны ҥшін» мақтау 

қағаздарымен мараппатталады» деп, кҿрсетілген [3, с.10]. 

1857 жылы мектепті бітіріп шыққан кезде Ы.Алтынсаринге оқылған 

пҽндері мен алған бағалары кҿрсетілген арнайы мҿрмен бекітілген Орынбор 

Шекара комиссиясының тҿрағасы, орынбасары, мектеп қамқоршысы мен 

қадағалаушының қолдары қойылған куҽлік тапсырлған болатын. Сонымен 

қатар, «біздерге жеткен «оқу бітіру туралы куҽлікпен» қатар тарихи деректердің 

арасында ҿзінің қолымен 1957 жылғы 31 мамырында жазылып, бекітілген 

куҽлік алғаны туралы Кіші жҥздің Шығыс бҿлігінің аға-сҧлтаны Мҧхамеджан 

Жантҿринге берген Қол хаты кездеседі» -деп кҿрсетеді тарих ғылымдарының 

докторы, профессор, Алтынсариннің баспаға дайындаған ҥш томдығының 

жауапты редакторы болған Бек Сҥлейменов [4]. 

Оған қоса, ҽр мектеп бітірушінің қолдарына қайда жіберілгені туралы, 

қандай қызметке тағайындалатыны жайында аға-сҧлтандарға арналған арнайы 

Нҧсқаулар қоса тапсырылатын болған. Оларға арнайы тапсырыспен киім 

тіккізіліп, сонымен туған ауылына оралуға тиіс болған. 

Жас Ыбырай Алтынсариннің қоғамдық-саяси кҿзқарастарының 

қалыптасуына мектепте оқып жҥрген кездерін-ақ Орынбор ҿлкесіне жер 

аударылған жасырын ҧйымдарының мҥшелігінде болған орыстың ҽртектілер 

зиялы қауым ҿкілдерімен араласуы ҿз ықпалын тигізген. Осының бҽрі 

Ыбырайды қоғамдық ҿмірге шыңдап, оның азаматтық ҧстанымдарының 

қалыптасуына, қоғамның саяси ахуалын тҥсініп, білуге жол ашты. Олардың 
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арасында орын алған кҿңіл-кҥйді тҥсіну ҥшін біз тҿмендегі Огаревтің Нечаевке 

жазған хатынан-ақ аңғаруға болады. Хаттың мазмҧны мен мҽні оқырманға 

тҥсінікті болу ҥшін  тҥп  нҧсқадағы берілген  тілінде келтіргенді жҿн  кҿрдік: 

«...Русское восстание необходимо имеет свою почву отправления в восточной 

России...Необходимо чрезвычайная гласность народнық потребностей... Идти 

быстро с Урала с башкирами и с Дона с киргизами на Москву – составляет 

стратегическую методу. Сибирь и кавказ позади всегда окажутся верными 

союзниками» -деп кҿрсетуі қоғамда қалыптасқан ахуал мен халықтың ҥнін 

сезінуге болады [5, с.178]. 

Ал, оның бойына ғылыми-ізденпаздықтың қалыптасуына Орынбор шекара 

комиссиясының тҿрағасы, стат-кеңесші, атақты шығыстанушы 

В.В.Григорьевпен тығыз араласуы ҽсер еткен болатын. Одан жас ізденпаз жеке 

сабақтар алып, оның бай кітапхана қорымен таныс болған. Кітапқа деген 

қызығушылығы оның ғылымға, мҽдениетке ҧмтылуына жол ашты. 

Ы.Алтынсарин метепті бітірген уақыттан бастап мҧғалімдікпен бірден 

араласпаған. Алғашқыда ол ҥш жыл бойы ҿзінің атасы, қыпшақ руының Ҧзын 

тармағынының басқарушысы Балғожаның қасында кеңсе қызметкері міндетін 

атқарған болатын. 

1859 жылдың 1 тамызынан бастап Орынбор облыстық басқармасының кіші 

тілмашы қызметіне бекітілген. Кҿріп отырғанымыздай, Алтынсарин оқу 

бітіргеннен кейін ҿзінің мектеп бітірген мамандығы бойынша ҥш жыл толық 

жҧмыс жасап, тек тҿртінші 1860 жылы облыстық басқарманың тапсырмасы 

бойынша қазақ балаларына арнап Орынбор бекінісі жанынан (Торғай қаласы) 

бастауыш мектеп ашып, ҿзі орыс тілінің мҧғалімі болып бекітіледі. 

Міне, осы кезден бастап оның 30 жылдық педагогикалық-ағартушылық 

қызметі басталады. Сонымен қорыта келе, біз осы мақаламызда Ыбырай 

Алтынсариннің қоғамдық-саяси, ғылыми-ізденпаздық жҽне педагогикалық- 

ағартушылық қызметінің қалыптасуының кезеңін ашып кҿрсетуге тырыстық. 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ТАРИХЫ ҚАЗАҚ 

ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕ 

 

Тагибергенова Р.Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚУ-нің 2 курс магистранты 

 
Ҿлкенің зерттелуінде Орыс географиялық қоғамы Орынбор бҿлімінің орны 

ерекше. Аталған бҿлімді ашу жҿніндегі шешім 1867 жылдың мамырында 

қабылданады, бірақ қҧрылтай мҽжілісі тек 1868 жылдың қаңтарында ҿтеді. 

Алғашқы мҽжілісте сҿйлеген сҿзінде генерал-губернатор Н.Крыжановский 

Бҿлімнің негізгі міндеттерін атап кҿрсетеді. Олар: табиғи байлығын орыс 

капитализмі мҥддесінде қарқынды пайдалану мақсатында ҿлкенің ҿндіргіш 

кҥштерін зерттеу жҽне жергілікті халықты орыстандыру. Бірақ орыстандыру 

саясаты «Орынбор ҿлкесін мекендейтін барлық тайпалардың мінез-қҧлқын, 

тарихын, қасиетін, діні мен нанымының кемшілігін тыңғылықты зерттегенде 

ғана табысты болады. Мҧндай ақпаратсыз қандай да бір ҽрекет ету қиындық 

туғызады» деп кҿрсетеді. Осылайша, ҿлкені зерттеуді ҿкімет отарлау саясаты 

мҥддесіне бағындырды. 

1870 жылы Бҿлім «Записки» (Жазбалар) деп аталатын баспа органын 

ашқан, ол тҿрт басылымнан кейін (1870, 1872, 1875, 1881) жҧмысын тоқтатқан. 

Бҧл басылымдарда Ы.Алтынсариннің, Б.Дауылбаевтың, С.Жантҿриннің, 

В.Плотниковтың, Т.Сейдалиннің этнографиялық еңбектері жарияланған. 

Сол тҧстардағы Орынбор ҿлкесінде 1850-1860 жылдары қызмет еткен 

қазақтың белгілі этнографы, қоғам қайтаркері Мҧхамед-Салық Бабажанов. Ол 

1851 жылы Орынбор кадет корпусының Азиялық бҿлімін бітіргеннен кейін, он 

бір жылдай Шекаралық комиссияда қызмет етіп, 1862 жылы зейнеткерлікке 

шыққан. 

М.-С.Бабажанов ғылыми еңбектері ҥшін ресми марапат алған алғашқы 

қазақ болды. Оның барлық мақалалары мен жазбалары ҿз кезінде Этнография 

бҿлімінің мҽжілістерінде талқыланып, жоғары баға алған. Қазақ этнографымен 

жеке таныс болған В.Григорьев оны «ҿте қабілетті, ҿте жақсы дамыған» адам 

деп санаған [1, 4 б.]. 

М.-С.Бабажановтың алғашқы ғылыми еңбектері белгілі орыс этнографы 

П.Небольсинге арналған хаттар тҥрінде жазылған, ал ол автордың рҧқсатымен 

хаттарды астаналық газеттерге жариялап отырған. Бабажановтың еңбектерінде 

қазақтар ҿмірінің тҥрлі мҽселелері: қазақ халқын оқу-ағарту ісі мен оның 

тарихы, орыс мҽдениетінің ықпалы, қазақтардың орыстармен, Орал 

казактарымен қарым-қатынасы мҽселелері жҽне қазақтарға білім беру 

мҽселесінің маңызы қарастырылған. Қазақ ҥшін қымыздың маңызына, бҧл 
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сусынның емдік жҽне дҽмдік қасиетіне «Қымыз жҿніндегі жаңалықтар» 

мақаласын арнаған. Қазақтардың аңшылық ҿнері, жылқы баптау ісі жҿнінде 

жекелеген еңбектер жазған. Кішігірім мақалаларында ол археологиялық 

қазбалардан табылған заттар жҿнінде қазақтың мақалдары мен мҽтелдерін 

зерттеу нҽтижелері жҿнінде баяндайды. 

Қазақ ҿмірі мен тҧрмысы жҿнінде этнографиялық еңбектер қалдырған 

адам ретінде сҧлтан М.Тҽукинді (1813-1894) атап ҿткіміз келеді. Ол – Орынбор 

кадет корпусы Азиялық бҿлімінің алғашқы тҥлегі. Тҽукин Орыс географиялық 

қоғамымен, Қазан кҿне жҽдігерлер жҽне этнография музейімен тығыз байланыс 

жасаған, Еркін экономикалық қоғамның корреспонденті болған. Ол қазақтың 

этнографиялық бҧйымдарын жинаған, анықтамалар берген, этнографиялық 

мақалалар жазған, мақалаларда қазақтар кҽсібі, олардың нарықпен байланысы, 

ҥй шаруашылығы мен қолҿнері, ҥй қҧрылысы жҽне оның ішкі безендірілуін 

баяндаған [2, 74 б.]. 

Орыс географиялық қоғамы Орынбор бҿлімінің ең кҿрнекті 

қайраткерлерінің бірі ретінде белгілі қазақ ағартушысы, педагог, жазушы жҽне 

этнограф Ыбырай Алтынсаринді (1841-1889) атаймыз. Ол 1850-1857 жылдары 

Орынбор Шекара комиссиясы жанындағы қазақ балаларына арналған мектепте 

білім алған. Қазақ халқының этнографиясын Алтынсарин ерте жастан зерттей 

бастаған. Жҥйелі тҥрде ғылыми материалдар жинақтаған, қазақтар жҿніндегі 

орыстың тарихи-этнографиялық ҽдебиетін жақсы білген, оның жағымды- 

жағымсыз тҧстарын кҿре білген. Жергілікті халық ҿкілі ретінде ҿзекті 

міндеттер қоя білген жҽне оны шешуге ҥлес қосуға тырысқан. Ол этнография 

міндеттерін қазақ халқының мҽдениеті мен тҧрмысын тҥбегейлі ҿзгерту 

міндетімен жҽне тҧрмыс жағдайын жақсартумен ҧштастырған. Ҿз қызметін 

халқына пайдалы болу мақсатына арнаған. 

Ы.Алтынсариннің ең алғашқы еңбектері «Орынбор ведомствосы 

қырғыздарының қҧдалық пен ҥйлену тойы кезіндегі ҽдет-ғҧрыптары очеркі» 

жҽне «Орынбор ведомствосы қырғыздарының жерлеу рҽсімдері мен садақа 

беру кезіндегі ҽдет-ғҧрыптары очеркі» 1866-1868 жылдары жазылған жҽне 

оларды географиялық қоғамның Орынбор бҿлімі 1870 жылы жариялаған. Бҧл 

жҧмыстар ҥшін Алтынсарин зерттеу тақырыбы ретінде жеке мҽселелерді – 

қҧдалық, ҥйлену тойы, жерлеу, садақа беру ғҧрыптарын – кҿтерген. Алайда сол 

кезде қазақ ауылында ҥстемдік еткен бҧл ҽдет-ғҧрыптар оқырманды қазақ 

халқының қоғамдық ҿмірінің маңызды жақтарымен таныстырады. Автордың 

жеке байқаулары мен нақты ҿмірден алған материалдары негізінде 

жазылғандықтан, Алтынсарин очерктері ҿте қҧнды болып табылады [3, 169 б.]. 

1876-1879 жылдары Ы.Алтынсарин этнографиялық материалдар негізінде 

қазақ мектептеріне арналған «Қырғыз хрестоматиясын» дайындайды. Оқулыққа 

автордың ҿлеңдері мен ҽңгімелері, ҿзі жинаған қазақ ертегілері мен аңыздары, 

мақалдары мен мҽтелдері енеді. Ҿлеңдері мен ҽңгімелерінде автор ҿзі 
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бақылаған нақты оқиғаларды баяндайды, фольклорлық шығармаларды айтып 

береді. Олардың мазмҧнында қазақтардың сенім-нанымдары, ҽдет-ғҧрыптары, 

олардың тҧрмыс салты мен тірлігі сияқты тҥрлі тақырыптар қозғалған. 

Ы.Алтынсариннің публицистік мақалаларының маңызы зор. 1880 жылы 

жарияланған «Қырғыз даласындағы аштық жҿнінде» деген мақаласында ол 

қазақтардың ҿмір салты, шаруашылығы, мҽдениеті мен тҧрмысы жҿнінде 

баяндайды. Мақаланың негізгі ойы қазақтарды отырықшылыққа жҽне 

егіншілікке кҥшпен кҿшірудің зияндығы мен қателігі жҿніндегі пікірін 

негіздеуге арналған. Алтынсарин қазақтар отырықшылыққа тҥбінде келеді деп 

есептеді, бірақ табиғи-тарихи процесті кҥшпен жеделдетуге қарсылық білдірді. 

Жалпы, ол, экономикалық қайта қҧрулар жҥргізбес бҧрын, оның халық ҥшін 

қаншалықты тиімді екенін біліп алу керек жҽне бҧл халықты этнографиялық 

жағынан жан-жақты жҽне терең зерделеу қажет деп кҿрсетті. 

Орыс географиялық қоғамы Орынбор бҿліміне сҧлтан Т.Сейдалин де 

(1837-1901) белсенді мҥше болған. Т.Сейдалин Орынбор кадет корпусында 

оқыған жҽне ҽкімшілікте қызмет жасаған. Орыс географиялық қоғамы Орынбор 

бҿлімінің алғашқы мҥшелерінің бірі бола отырып, Сейдалин Бҿлімге ҿзінің 

«Торғай ҿзені бассейнінде егін егудің дамуы туралы» этнографиялық 

мақаласын ҧсынады. Аталған мақалаға ғалым Едіге Масанов: «Революцияға 

дейінгі ҽдебиетте қазақтарда егін егудің пайда болу тарихы, жер ҿңдеу, 

суландыру жҥйелері, жер ҿңдеу қҧралдары, суару, егін жинау, астық бастыру, 

дақылдардан тағам дайындау тҽсілдері жҿнінде қазақ этнографиясының бҧл 

шағын мақаласынан артық жҧмыс жоқ» [2, 111 б.] деп баға береді. 

Т.Сейдалин қазақтың заңдық ҽдет-ғҧрыптарын зерттеу бойынша кҿп 

жҧмыс жасаған. Ол мҽселенің тек қҧқықтық жағымен ғана шектелмеген, 

маңызды этнографиялық материалдар да жинаған. Қазақ фольклорын зерттеуге 

ерекше кҿңіл бҿлген. Т.Сейдалин жинақтаған жҽне орыс тіліне аударған қазақ 

поэзиясы ҥлгілері 1874 жҽне 1875 жылдары С.Жантҿриннің материалдарымен 

қатар баспасҿзде жарияланған. 

С.Жантҿрин (1837 ж. туған) – Орынбор кадет корпусының Азиялық 

бҿлімшесінің тҥлегі, Орынбор Императорлық географиялық қоғамының 

Орынбор бҿлімінің нақты мҥшесі. 1876 жылы Торғай облысының кҿптеген 

қазақ ауылы мен елді-мекендерін аралап, ориенталистер конгресі ҥшін қазақ 

халқының этнографиялық бҧйымдарын, қолҿнер туындыларын жинайды. 

С.Жантҿриннің ғылыми жҧмыстары ішінде қызықты этнографиялық 

материалдар негізінде жазылған «Қырғыздың жылқы шаруашылығының 

очерктері» деген ғылыми мақаласы [4, 98 б.] белгілі. 

Орынбор бҿлімінің мҥше-қызметкері Бейбіт Дауылбаевтың еңбегі де ХІХ 

ғасырдағы қазақтар тҧрмысын зерттеуде маңызды орын алады. 1881 жылы 

Дауылбаев «Торғай облысы Николаев уезі қырғыздарының 1830-1880 
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жылдардағы ҿмірі туралы ҽңгіме» атты мақаласы жарияланады, автор осы 

мақала ҥшін Орыс географиялық қоғамының кҥміс медалін иеленеді. 

Бҧл еңбектер қазақ зиялыларының ҿлке тарихына арналған зерттеулердің 

бір ғана тобы деп қарастырған жҿн. Олардың ҿлке тарихын зерттеуде ҿз ҥлесін 

тигізер деген ҥміттеміз. 
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ОБ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Маханова А. – магистрант 2 курса АРУ им. К. Жубанова 
 

В нынешних условиях формирования Нового Казахстана, есть 

возможность взглянуть на проблему территориального размежевания казахов, 

учитывая экономические особенности развития, в первой половине XIX в. под 

другим углом. Одними из главных проблем историко-географического вопроса 

являются: становление границ Казахстана, административное деление, 

этническое расселение региона, изменения в хозяйстве казахов, развитие 

торговых связей, караванные маршруты, а также система управления местным 

народом в условиях имперского колониализма Российского государства. 

При формировании границ Казахстана в XVIII-начала XX вв. 

прослеживается теория «подвижной границы». Эта стратегия заключалась в 

создании укрепительных линий с целью утверждения позиций империи в 

регионе, что позволила имперскому центру определить направления 

последующей экспансии. Основывая укрепительные линии, крепости, 

форпосты и т.д., Российская империя утверждала свое право на данную 

территорию, формировало идеологию, представления о еѐ принадлежности и 

полной зависимости от имперского центра.[1,с.140] 

Начиная с XVIII в. строились оборонительные линии вдоль рек Урала, 

Иртыша, вдоль Каспийского моря. Активно строились новые линии военных 
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укреплений внутри региона, ломая сформировавшиеся карты перекочевок 

казахов. 

По мнению Идрисова Рустема Анатольевича, итогом опрометчивых 

решений царизма стало образование Букеевской (Внутренней) Орды в 1801 г. в 

междуречье Волги и Урала. [2] 

Вот что пишет об образовании Внутренней Орды А.Терещенко в своем 

труде «Следы Дешт-Кипчака и Внутренняя киргиз-касйсацкая орда». «…В 1801 

г. он (султан Букей) обратился к главноуправляющему Кавказским краем и 

Астраханскою губернию генерал-лейтенанту Кноррингу с изъяснением своего 

желания остаться в вечном подданстве России и попросил дозволения кочевать 

с 10.000 кибитками на степях между реками Уралом и Волгою, и там заводить 

селища для зимней прикочевки. Император Павел охотно дозволил, и в знак 

благоволения своего наградил его золотой медалью для ношения на шее на 

черной ленте. Осенью того же года перешел Букей с преданными ему 

султанами в эти степи, отделившись насвегда от Меньшей кригизской орды 

(Младшего жуза), и с того времени возникла здесь новая Орда под названием 

Букеевской или Внутренней…». [3, с.856] 

Идрисов отмечает, что данное решение императора повлекло за собой 

тяжбу территориальных вопросов и распрей, так как ни в указе, ни в прошении 

точных границ Внутренней орды не обозначено. 

Недовольство у казахов вызвали внутренние изменения в кочеваниях и 

расселениях, принятые после образования Внутренней Орды, и 15 августа 1819 

г. П.К.Эссен принял жалобу от султана Шигая на несправедливость отданных 

земель кундровским татарам. Генерал-губерантор счел жалобу объективной и 

отдал приказ на обратное получение грамот на владение землями. [4,с. 277] 

Всю первую половину XIX в. продолжалось межевание внешних границ 

Зауральской орды (Области «оренбургских» казахов), осложненное 

земельными изъятиями в пользу Оренбургского казачьего войска Новоилецкого 

и Новолинейного районов, ранее задействованных маршрутами традиционных 

перекочевок казахских родов. 

В 1824 г. меняется административно - территориальное устройство 

Зауральской орды. "Устав об Оренбургских каргизах", упразднивший 

последний, по существу, атрибут самостоятельности Младшего жуза - ханскую 

власть, вводит в регионе абсолютно новую практику внутреннего разделения 

земель. В значительной степени территориально- административный аспект 

этой реформы был углублен последовавшим введением в Оренбургской степи 

дистанционной системы, создавшей новое звено в системе управления в лице 

дистанционных и местных начальников. Способствовавшее закреплению 

позиций царской России в крае создание дистанций, однако, проводилось с 

ошибками в их размещении и составе населения. К концу первой половины 

XIX в. эти ошибки обернулись серьезными препятствиями для существования 

самих дистанций вследствие их чересполостности, условности границ и 

неравномерного числа жителей. [5, с.156] 
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Одновременно с внутренним размежеванием в Зауральской орде шло 

создание новых и уточнение старых территориальных единиц в Оренбургском 

и Уральском казачьих войск. Кантонная, дистанционная и окружная системы, 

действовавшие в них, были призваны усилить контроль за войсковым 

сословием, способствовать превращению казачества в послушных 

исполнителей колонизационных планов царской России в Казахстане. 

Действовавшая здесь полувоенная структура управления позволяла сохранять 

казачьи войска в качестве мобильной вооруженной силы на Оренбургской и 

Нижнеуральской укрепленных линиях. Эта служба, в свою очередь, 

вознаграждалась обширными земельными приобретениями и различными 

экономическими льготами, созданием благоприятных условий для 

существования казачьих хозяйств. 

Материальное положение казахских родов Младшего и части Среднего 

жузов напротив сильно осложнилось вследствие указанных территориальных 

изъятий, отразившихся на традиционной схеме родорасселения оренбургских 

казахов. В результате среди прилинейного казахского населения все более 

распространяется практика ухода в наем к жителям укреплений, на горные 

заводы, в рыболовные артели, сельскохозяйственные работники, извозчики и 

просто в услужение. Аулы тех из казахских родов, которые издавна совершали 

дальние перекочевки к южным, зимним пастбищам, стремились избежать этим 

способом нежелательных контактов с Оренбургской администрацией, 

вводившей систематическую выплату кибиточной подати и пытавшейся 

контролировать сезонные перемещения казахского населения. Однако, в южной 

части западно-казахстанских степей, в бассейне рек Сырдарьи, Жанадарьи и 

Кувандарьи шаруа попадали в зависимость от хивинского хана, намеривавшего 

подчинить себе казахские роды. [6, с.105] 

В результате, часть племени алимулы, например, оказывалась, по 

существу, в двойном подчинении, уплачивая летом- осенью кибиточную подать 

в Оренбургское ведомство, а зимой - зякет хивинским сборщикам. 

Россия и Хива выступали в роли конкурентов в борьбе за право 

контролировать караванные торговые пути в казахской степи, на которых в 

первой половине XIX в. основывалась торговля в крае. Сеть этих путей была 

выработана в течение нескольких предыдущих столетий, видоизменяясь под 

влиянием природных, экономических и политических условий. В первой 

половине XIX в. потребности растущей российской промышленности в 

постоянном притоке дешевого сырья и новых рынков сбыта подталкивают 

царское правительство к активному освоению караванных путей. Интенсивная 

их разведка, попытки организовать вооруженную охрану караванов должны 

были способствовать стабильному прохождению торговых экспедиций через 

степь Оренбургского ведомства. Однако, решающей в этом плане оставалась 

роль казахского населения региона, выступавшего в качестве проводников, 

караванщиков, погонщиков тяглового скота, а то и прямых гарантов 

безопасности товаров и их хозяев. Строительство в первой половине XIX в. 

ряда русских укреплений в глубине степи, захваты в середине XIX в. хивинских 
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укреплений на Сырдарье, усилившие влияние оренбургской администрации в 

регионе, вызвали изменения в размещении караванных путей. С середины XIX 

в. некоторые из этих укреплений были охвачены почтовыми трактами, 

намеченными на месте прежних караванных маршрутов или в 

непосредственной близости от них. [7] 

С развитием торговли, укреплением позиций России в крае происходит 

трансформация крепостных укреплений, наиболее крупные из которых 

превращаются в города, имевшие многофункциональное назначение 

административных, политических, экономических, культурных центров. Менее 

разросшиеся форпосты, редуты Оренбургской и Нижнеуральской линий 

становятся станицами, поселками соседних казачьих войск, население которых 

в первой половине XIX в. осваивает новые хозяйственные занятия. 

Историко-географический анализ экономического положения казахского 

населения региона и казаков Оренбургского и Уральского войск позволяет в 

этом отношении выделить ряд особенностей. Если казахи Оренбургского 

ведомства и Букеевского ханства занимались кочевым скотоводством 

классического типа с отдельными участками земледелия, лишь при 

необходимости используя отдельные элементы стойлового содержания скота, 

то казачье экстенсивное скотоводство, хотя и имело внешнее сходство с 

кочевым ведением хозяйства, в большей степени основывалось на 

"нагуливании" в благоприятных для этого природных условиях скупленного 

для последующей перепродажи скота. Казачье земледелие существенно 

отличалось от крестьянства размерами подушевых наделов, обусловленных в 

первой половине XIX в. наличием у войскового сословия больших свободных 

земельных массивов, утраченных казахами Младшего и части Среднего жузов. 

Таким образом, историко-географическое исследование Западного 

Казахстана первой половины XIX в., определяя и локализуя ряд 

географических объектов, способствует выяснению многих вопросов и проблем 

истории региона и всего Казахстана, дает новую характеристику политико- 

административного развития, находя его территориальное выражение, 

определяет размещение экономики региона, различных видов хозяйственной 

деятельности, присущих тем или иным группам населения, уточняет места 

расселения жителей и др. 
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А. А. Таженова - магистрант 1 курса АРУ им. К. Жубанова 
 

Исторический период в развитии советского государства с конца 1920-х – 

начала 1930-х гг. характеризуется изменением государственной политики в 

аграрной сфере и проведении нового курса в деревне. Масштабность 

происходящих в эти годы событий всегда привлекала к себе внимание 

исследователей. В частности, их интересовал процесс перехода от 

единоличного ведения сельского хозяйства к коллективному. 

В Казахстане конец 1920-х г и начало коллективизации соответствовали 

политике седентаризации, которая включала попытки побудить более уязвимое 

кочевое население селиться в колхозах, так как окружающие степи считались 

непригодными для любого вида сельскохозяйственного производства. Эти 

новые коллективные хозяйства теоретически должны были функционировать 

как часть агро-скотоводческой экономики, сочетающей животноводство и 

сельское хозяйство. Этот проект, который был реализован лишь частично, 

представлял собой центральный элемент комплекса мер, принятых для 

контроля и подавления кочевого казахского общества. 

Проблема хлебозаготовок долгое время оставалась приоритетной в 

отношениях деревни и государства, ведь в обмен на хлеб можно было получить 

средства для восстановления промышленности, транспорта и для проведения 

индустриализации. Очевидно, все это толкало руководство на создание 

практически неосуществимых планов, нацеленных на получение хлеба для 

экспорта. 

На XV партийном съезде было провозглашено усиленное 

социалистическое наступление на капиталистические элементы деревни. Была 

поставлена задача – развернуть широкое строительство совхозов и колхозов [1, 
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с. 1]. Съезд счел верным продолжать дальше наступление на кулака и принять 

ряд мер по ограничению развития капитализма в деревне [2, с. 47]. 

Для руководства страны правильностью курса на коллективизацию 

считался хлебозаготовительный кризис, возникший зимой 1927-1928. 

Хлебозаготовительный кризис зимы 1927 — 1928 г. создавал угрозу планам 

промышленного строительства, осложнял экономическое положение и в 

городе, и в деревне. 

Статья Сталина «Год великого перелома», опубликованная в 1929 году 

стала неким стимулом для принятия твердого решения о сплошной 

коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Постановление 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 января определяло характер и сроки проведения 

сплошной коллективизации и раскулачивания [3, с. 84]. В Казахстане 

коллективизацию планировалось завершить весной 1932 года, за исключением 

кочевых и полукочевых районов [4, с. 3]. 

Процесс коллективизации стремительно ускорялся. Если в 1928 году число 

коллективизированных хозяйств в Казахстане составило 2%, то уже на 1 апреля 

1930 года – 50,5%, а в октябре 1931 года – около 65%. К началу осени 1931 г. в 

республике насчитывалось 78 районов (из 122), где коллективизацией было 

охвачено от 70 до 100% дворов [5]. 

Между тем, губком партии не собирался отказываться от принудительных 

методов заготовок хлеба. Заготовка велась даже в животноводческих районах, в 

числе которых Бетбаккаринский, Челкарский, Иргизский, Тургайский, 

Аральский, Табынский и другие районы [6, с. 420]. 

23 декабря 1929 года Граждане №33 аула Илекского района Актюбинского 

округа Дусмаилов Д., Хасанов У., Рустемов М. И другие в письме, 

адресованному ВЦИКу писали: «В связи с хлебозаготовкой у нас в Казахстане 

(мы думаем, что) наши уполномоченные стали делать искривления директив 

партии и правительства. Если сперва требовали вывоза излишка, и то, не 

считаясь с урожаем, то сейчас без всякого размера и нормы предлагают 

вывозить то, что налагают не считаясь засеянным количеством десятин, за 

невывоз угрожают ссылкой и угрозой. Наложенное количество на баев, 

которые за невывоз арестованы и отправлены, их долю накладывают на нас. 

Мы распродали всю скотину, начали распродавать домашние вещи для покупки 

хлеба и сдачи, так как у самих хлеб не уродился – покупаем на стороне и сдаем, 

а сейчас негде найти. Так, например, Исхаков Мукан из №33 аула Илекского 

района Актюбинского округа имел 1 лошадь и 1 корову, брат которого 

находясь в батраках засеял 30 сеженей, на него наложили сперва 24 пуда, потом 

еще 40 пудов и всего 64 пуда. Две головы продал, а оставшееся сдал. Симбаев 

Бикча, батрак, брат которого выехал искать хлеба для сдачи, на него 

уполномоченный наставил оружие и велел найти брата или сдать хлеб, если же 

хлеба нет, то велел идти домой, поесть, попрощаться с семьей, а затем 

готовиться к расстрелу. Жен же тех, мужья которых выехали искать хлеб, 

выгоняют из дома» [7]. 
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Катастрофичесими стали по своим последствиям для казахского населения 

края принудительные заготовки мяса и другой продукции животноводства. 

Если в 1926/27 гг. в Актюбинской губернии было заготовлено 8406 крупного 

рогатого скота и 4723 мелкого, то в 1928 году уже 40000 и 50000 

соответственно [8]. Государство стремилось к полному изъятию скота из 

частной собственности. Скот для кочевника был практически всем, он значил 

больше жизни. Казахские шаруа, не желая отдавать скот государственным 

заготовителям, сами организовывали его массовый убой. Несмотря на то, что 

край уже был охвачен страшным голодом, поставки мяса в промышленные 

центры СССР осуществлялись с опережением плана. Только за 1 квартал 1923 

года Актюбинский мясокомбинат отгрузил в промышленные районы 117556,5 

тонн мяса, что составило 55,7% от годового плана [9]. Помимо заготовок мяса, 

население в больших количествах заготавливало овечью и верблюжью шерсть. 

В 1928 году в Актюбинском округе было заготовлено 1437000 овечьей и 796000 

верблюжьей шерсти [10]. 

С коллективизацией в губернии дело обстояло плохо. Коллективные 

хозяйства создавались стихийно. В начале октября 1928 года в Актюбинской 

губернии имелись 221 колхоз и 88 объединений, что составляло 4,3% 

крестьянских хозяйств [11, с. 421]. В 1929 году мы имеем 308 колхозов,  5 

коммун, 122 артелей (рус 33 каз 89), тоз 93 (рус 48 каз 45), машинных 

товариществ 27 (рус. 23, каз. 4), животноводческих 17 (рус. 13, каз. 4) [12]. 

Чтобы прекратить катастрофическое падение сельскохозяйственного 

производства, процесс обобществления форсируется. Однако быстрое создание 

колхозов при отсутствии материальной заинтересованности, техники, 

подготовленных кадров, а также приспособленных помещений и кормов 

усилило катастрофический падеж скота. 

Закон об охране социалистической собственности, принятый 7 августа 

1928 года и прозванный в народе «законом о пяти колосках» был одной из 

наиболее суровых мер для населения. За хищение колхозного имущества 

следовал расстрел с конфискацией всего имущества, а при смягчающих 

обстоятельствах – лишение свободы сроком не менее 10 лет и конфискация 

имущества. В первый год его действия в Казахстане было осуждено 33345 

человек. До принятия закона, во второй половине 1931 года, было расстреляно 

79 человек. В отчетном докладе за 1931 г. руководство партии отмечает: 

«...уменьшение количества приговоренных к расстрелу в период с 5 мая по 1 

августа 1933 г. на 44,5 % (с 305 до 163 чел.) нельзя признать нормальным» [13, 

с. 493]. 
Размеры похищенного в постановлении от 7 августа не оговаривались. 20- 

летний тракторист колхоза «Булак» Ключевого получил 10 лет лагерей за то, 

что, поворачивая трактор, сломал подшипник [14]. 

Еще в марте 1923 года на III областной партийной конференции 

Казахстана был поставлен вопрос о конфискации скота у крупных баев. Однако 

эти идеи шли вразрез с НЭП. 30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 

постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 
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сплошной коллективизации». В районах сплошной коллективизации 

требовалось конфисковать у кулаков средства производства, скот, 

хозяйственные и жилые постройки, производственные и торговые предприятия, 

продовольственные, кормовые, семенные запасы, излишки домашнего 

имущества, а также наличные деньги [15]. 

В мае 1930 года в ауле №26 Илекского района за невыполнение 

хлебозаготовок у байских хозяйств было конфисковано больше 100 голов [16]. 

В 1928 году в Актюбинской округе у 60 баев конфисковано 11426 голов 

скота. Конфискованный скот распределили по колхозам, совхозам и 

индивидуальным хозяйствам [17]. Повсеместно местные органы и активисты 

стремились охватить конфискацией как можно большее число хозяйств. 

Архивные документы сохранили массовые примеры конфискации 

имущества баев, бывших аульных старшин, мулл и бакс. Так, Имамкулов 

Абдулхат 72 лет, грамотный, сын муллы и имам, проживающий в ауле №26 

Актюбинского округа Темирского района. Согласно архивных документам, он 

– активный группировщик, участвует в родовых группах с 1925 года, имеет 

связь с разными аткаминерами, среди них аткаминер, проживающий в ауле 

№27, Иргали Тлесов. Имамкулов также занимался баксой, «эксплуатировал» 

бедноту. До 1927 года имел своего постоянного батыра. Вел агитацию среди 

населения лично и через своих знакомых и друзей против антирелигиозной 

пропаганды. При этом, он имеет 1 кибитку, 1 землянку, 1 лошадь и 15 баранов. 

Пользуется хорошим авторитетом и влиянием в своем и соседнем аулах. С 1930 

года Имамкулов лишен права голоса, как бай [18]. Данный документ очень ярко 

показывает ситуацию того времени, в особенности, навешивание ярлыков в 

попытке пресечь антисоветские настроения в казахских аулах. 

Как известно, люди всячески сопротивлялись экспроприаторским 

мероприятиям советской власти. Одной из форм сопротивления стали 

откочевки. Население Актюбинского округа массово выезжало в Астраханскую 

губернию, Мангышлак, а оттуда в Иран, Афганистан и др. В одном из 

документов пишется: « в 1932 г. из Уилского района откочевало 3 780 хозяйств 

или 15 698 душ. Главной причиной массовой откочевки населения являлись 

грубые нарушения в вопросе скотозаготовок, хлебозаготовок, шерсти, молока, 

и разные налоги [19]. 

Разумеется, все перечисленные меры, проводимые в казахском ауле 

привели к продовольственному голоду. В Тургайском районе ежедневная 

смертность от голода достигла 25 человек, в Исаевском ауле Убаганского 

района за 2 месяца 300 человек, в Кузбаевском Сельсовете за это же время 

около 200 человек. Голод вынудил население употреблять в пищу травы, 

сусликов. Люди также были вынуждены массово забивать скот [20]. 

Таким образом, коллективизация сельского хозяйства в Казахстане 

привела к массовому голоду, обнищанию, ломке традиционного уклада жизни 

казахского аула и советизации. Коллективизация привела к уничтожению 

индивидуальности, разрушению института семьи и традиционного быта. 

Обнищание разрушило основу благополучия семьи и породило духовный 



608  

кризис общества. Человек жил в отчаянии, безысходности и постоянном 

напряжении. 
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1927 ж. Желтоқсанда ҧжымдастыру съезі ретінде белгілі БКП (б) ХV съезі 

ҿтті. Оның шешімдеріне сҽйкес, қысқа мерзімде, 1932 жылдың кҿктемінде 

елдің ауыл шаруашылығы жеке шаруашылықтан ҧжымдық шаруашылыққа 

айналуы керек еді. 

Ҧжымдастыру байырғы халықтың ҿмір сҥру ерекшеліктерін ескермей, 

зорлық-зомбылық ҽдістерімен, жедел қарқынмен жҥргізілді. Мҽселен, 1928 

жылы Қазақстанда шаруашылықтардың 2% — ы ҧжымдастырылды, 1930 

жылғы 1 сҽуірдегі жағдай бойынша бҧл кҿрсеткіш 50,5-ті, ал 1931 жылғы 

қазанда шамамен 65% - ды қҧрады. Бірқатар облыстар тіпті осы "екпінді" 

қарқынға тосқауыл қойды, мысалы, Орал, Петропавл округтерінде 

шаруашылықтардың 70% - дан астамы ҧжымдастырылды. 1931 жылдың кҥзіне 

қарай республикада 122 ауданның 78-і ҧжымдастырумен 70-тен 100% - ға дейін 

шаруашылықтарды қамтыды. Бҧл процеспен бірге болған қатаң, зорлық- 

зомбылық шаралары заңсыз қамауға алынды, сайлау қҧқығынан айырылды, 

кҿшірілді, кҿбісі атылды. Тек 1933 жылы ғана ОГПУ органдары 21 мыңнан 

астам адамды тҧтқындады. Сол Қазақстан халқының ҧжымдастырудың қатаң 

саясатына наразылығы 1929-1932 жж. аралығында Атыраудан Алтайға дейін 

болған қарулы кҿтерілістерге ҧласты. Мҧрағат қҧжаттарында олар Созақ, 

Ырғыз, Қарақҧм, Қарақалпақ, Адай кҿтерілістері жҽне т.б. деп аталады. 

шаруалар мен шаруалардың кҿтерілістері барысында жекелеген жерлерде 

партиялық-кеңестік органдар талқандалып, жауапты қызметкерлер атылды, 

дайындалған нан тоналды, бай шаруашылықтарын тҽркілеу барысында алынған 

мал кедейден алынды. 1929-1931 жылдардағы барлық халық қойылымдары 

белгілі. жеңіліс. Мҧның басты себебі қару-жарақтың нашарлығы, 

кҿтерілісшілердің жеткіліксіз ҧйымдастырылуы болды. Кҿтерілісшілер 

қозғалысын тҿмендетуде 1930-31 жылдары орын алған ашаршылық маңызды 

рҿл атқарды. Ҽлсіреген, аштыққа ҧшыраған кҿшпенділер енді ҿз мҥдделерін 

қолдарындағы қарумен қорғай алмады жҽне 1931 жылдан бастап наразылықтың 

негізгі нысаны Қазақстаннан тыс жерлерге қоныс аудару болып отыр. 1931- 

1932 жылдары барлығы 1 млн. 30 мың адам қоныс аударды, яғни аштықтан 

аман қалған халықтың жартысы. 1929-1932 жылдардағы ашаршылыққа жҽне 

Кеңес ҿкіметіне қарсы миллиондаған адамдардың мҧқтаждықтарына тойтарыс 

берген халық наразылығын білдірудің ең радикалды тҥрі ретіндегі колхозға 

қарсы сҿз сҿйлеулер туралы жетекші қазақстандық ғалымдардың бірқатар 

жарияланымдарында жазылған, олардың алғашқысы Т.Омарбековтың еңбектері 

болды. 

Ҧжымдастыру мен тҽркілеудің басталуымен басқа аудандарға ғана емес, 

сонымен бірге шетелге(Қытай, Иран, Ауғанстан) қоныс аудару басталды. 

Қазақстаннан 400 мыңға жуық шаруашылық қоныс аударды, яғни 20-шы 

жылдардың аяғында болған кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі 

шаруашылықтардың кемінде 75% - ы. 

Жергілікті халықтың қоныс аудару ауқымы соншалықты ҽсерлі болды, 

сондықтан билік шаралар қабылдау туралы ойлады. Сондықтан Сталиннің 
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нҧсқауы бойынша ОГПУ-дің жедел мҽліметтері Саяси Бюро мҥшелеріне 

жіберіле бастағаны кездейсоқ емес. 

Республиканың кҿптеген аймақтарындағы қазақ халқының кең қоныс 

аудару қозғалысы жаппай наразылық пен шару ҧжымдастыру мен аштықтан 

қҧтқарудың бір тҥрі болды. Ҧжымдастыру мен тҽркілеудің басталуымен басқа 

аудандарға ғана емес, сонымен бірге шетелге де қоныс аудару басталды. 

Сондай-ақ, қоныс аударушылар шаруалар мен шаруалардың қарулы 

кҿтерілістерімен, қоныс аударушылар мен шекарашылар арасындағы шет 

елдердің қиылысындағы қақтығыстармен бірге жҥрді. Кеңес ҿкіметі органдары 

жаппай қоныс аудару кезінде "кулак-бай жҽне Кеңеске қарсы элементті алып 

қою"тҥріндегі кең кҿлемді қуғын-сҥргінді жҥзеге асыруды жалғастырды. 

Ҧжымдастыру мен ашаршылықтан қашып, Қазақстанды Қазақ шаруаларымен 

қатар орыс, украин шаруалары да тастап кетті. Қазақстанда ЖЭП-ке кҿшу ҥлкен 

қиындықтармен байланысты болды. 1921 жылдың жазында республиканың 

едҽуір бҿлігі қатты қҧрғақшылыққа ҧшырады. Орал, Орынбор, Ақтҿбе, 

Қостанай облыстарының барлық дерлік ҿнімі қырылды. Қҧрғақшылықтың 

алдында кҥшті жҧт болды, бҧл жерлерде малдың 80% - на дейін ҿлімге ҽкелді. 

1921 ж. қарашада - ашыққандар саны республика халқының 1/3 - ін қҧрады 

- 1 млн.508 мың 1922 ж. наурызда - 2 млн. 303 200 адам 1922 ж. маусымына 

қарай-ашыққандар мен науқастар саны Батыс Қазақстанда халықтың жалпы 

санының 82% жетті. 

БОАК декретімен 1921 жылдың жазында Орал, Гурьев, Орынбор, Ақтҿбе, 

Бҿкей, Қостанай губерниялары ашыққандар қатарына қосылды. Аштықтың 

сҿзсіз серігі эпидемия болды. 

Ашаршылық Қазақстанның солтҥстік-батыс аудандарын табиғи апат 

салдарынан ғана қамтып қойған жоқ. Ҿнімді Семей жҽне Ақмола 

губернияларында орталықтың азық-тҥлік отрядтары барлық ауыл 

шаруашылығы артықтарының 80% - ын алып қойды. Маусым айына қарай 

Семей жҽне Ақмола губернияларының шаруаларынан азық-тҥлік салығы 

бойынша 4 млн.пҧт жиналды. нан жҽне 24,5 мың пҧт. майлар. 

Астық, май, ет жҽне басқа да тҽркіленген ҿнімдер, ең алдымен, елдің 

пролетарлық орталықтарына - Мҽскеу, Петроград, Самара, Қазан, Саратовқа 

жіберілді. Нҽтижесінде "гҥлденген" аудандардың халқы аштыққа ҧшырады. 

Жағдай Қазақстанның батыс губерниялары арқылы Поволжьеден 

Тҥркістанға Ашыққан халықтың ҥздіксіз қозғалысымен кҥрделене тҥсті. Егер 

1920 жылы аймақтың ауыл шаруашылығы XIX ғасырдың аяғында болса, онда 

1923 жылы ол тағы бір ғасырға тасталған болатын. 
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Асқарова М., 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің 2 курс 

магистранты 

 
Қазақстан тарихында қазақ жерінің империялық Ресей тарапынан 

отарлануы барысы жҽне оның салдары ҿзекті мҽселе болып қала бермек. 

Кезінде Қазақстанда кҿпҧлттық елді-мекендерді ҧйымдастыру мен 

бекіністердің қҧрылысын жҥргізу патша ҥкіметінің Қазақстан елін отарға 

тҥсіруіндегі алғашқы кезеңі болды. Ресей жерінде 1861 жылғы 19-ақпанда 

жарияланған басыбайлықтан бас тарту жҿніндегі заңнан кейін патша ҥкіметі 

қазақ жеріндегі шаруашылықтың кҿшпелі болуының себебінен мезгілдік бос 

жатқан жерлерге орыс крепостнойларын толтыруға бел байлады. Бҧл шара 

патша ҥкіметінің екі бағыттағы жоспарын жҥзеге асыру ҥшін қолданылды. 

Бірінші жоспар есебінде, Ресейдің ішкі ҿңірлерінде шаруаларға жер 

тапшылығынан туындайтын тҧрмыстық қайшылықтардың жҽне ҽлеуметтік 

келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында қазақ жері жҽне басқа да отарлық 

территорияларға қоныстандыру кҿзделді. Екінші жоспардың мҽні, Қазақстан 

секілді отарлық қҧрамға қосылған территориялардың этникалық қҧрамын 

орыстандырып, аймақтардағы жергілікті басқару қҧрылымдарын «ҿз 

адамдарымен» ығыстырып, оларды аталған аймақтарда ҽскери-ҽкімшілік 

тірекке айналдыруды кҿздеді. 

Стратегиялық маңызы бар жоспарға арнайы нормативтік база есебінде 

1868 жылғы «Орал, Ақмола, Торғай, Семей ҿңірлерін басқаруға байланысты 

Уақытша Ереже» бойынша «осы уақытқа дейін қазақтар қоныстанып келген 

жерлер енді мемелкеттің меншігі болып қабылданып, қазақтардың ҿзіне 

қоғамдық пайдалануға беріледі» деп кҿрсетілді [1,5б]. 

Кейінірек 1886 жылы қабылданған   «Тҥркістан генерал- 

губернаторлығын басқару жҿніндегі Ереже» жоғарыда кҿрсетілген баптарды 

қайталады. Бҧл нормативтік қҧжатта да: «Жергілікті кҿшпенділердің мал 

бағатын қоныстары орналасқан мемлекеттік меншіктегі жерлер, кҿшпенділерге 

белгілі уақыт мҿлшерінде пайдалануға берілді» деп кҿрсетілген. Яғни, 

қазақтардың жерлері, олардың ҿзіне уақытша пайдалануға берілді дегенге 

меңзеуі, жергілікті халықтың жерге деген меншігі жойылды дегенге меңзейді 

[1.6б]. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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Сол кезеңдерде қазақ жеріне жіберілген экспедицияларға қазақ жеріне 

қанша мҿлшерде қоныстанушыны қабылдай алатындығын білу мақсатында 

жергілкті жерлердегі «артық жерлерді» анықтау тапсырмасы бҧйырылды. 

1896 жылдың ішінде Қоныс аудару басқармасы қҧрылып, жаппай қоныс 

аударту процесіне кірісіп кетті. Басқарма патша ҥкіметінің жалпы 

территориясында кҿші-қон мҽселесін реттеуге міндеттенді. Басқарманың 

ҧсынысымен Торғай-Орал ауданы, Ақмола ауданы, Семей ауданы, Сырдария 

ауданы, Жетісу ауданы деп қоныстану шеңберлері бекітіліп, бҧл ҿңірлерде 

1905-1906 жылдар кҿлемінде қоныстану басқармасының жергілікті 

бҿлімшелері ашылды. 

Қоныстандыру ҥдерісі тҿмендегідей жҥзеге асты: Қоныс аудару 

басқармасы артық жерлерді анықтап, қазақ шаруаларының қыстаулары, бау- 

бақшалары, жайылымдары, ҿзен-кҿлдердің жағалауларындағы шҧрайлы 

жерлерден кҿшіліріп қҧнарлығы аз ҿңірлерге қоныстандырылды. Ал аталған 

қҧнарлы жерлерге орыс шаруалары қоныстанды. 

В.И. Дзюбинский есімді Мемлекеттік Думаның депутаты бҧл тҽркілеу 

ҽрекеттерін жеке отбасылардың меншіктерін тартып алу деп бағалаған болатын 

[4,9б]. 

Жоғарыда аталған жер мҥлкін алу ҽрекеттері ХХ ғасырдың басында ҿзінің 

шарықтау шегіне жетті. Бҧған себеп алғашқы орыс революциясы (1905) мен 

бірінші дҥниежҥзілік соғыстың басталуы болды. Бҧл кезеңде қазақ даласынан 

45 млн га жер, орыс жҽне Ресейдің еуропалық бҿлігінен қоныс аударушыларға 

жҽне ҽскер қажеттіліктеріне тартып алынды. 45 млн га жердің ҿлшемі 

Қазақстанның жер қорының 16%-ын қҧрайды [5,12б]. 

1896 жылдан бастап 20 жылдың ішінде Қазақстанға 1,4 млн-ға жуық 

қоныстанушы келіп қоныс аударды. 

Сол кезеңде мал бағуға деген жердің тарылуы жҽне егіншілікке жарамды 

жерлердің тҽркіленуі қазақ шаруаларын тҧралатып тастады. Жетісу 

қазақтарының генерал-губернаторға жазған шағым-хатында қазақтардың басқа 

қоныстарға кҿшуге қауқарсыздығын, олардың мал санының кҥрт кемуін жҽне 

қазақтардың ішінде кедейленген топтардың арасынан «жатақ» деген арнайы 

сосолвиенің қалыптасқандығы айтылған екен. Бҧл ҥдерістер тек арнайы 

ҿңірлерде ғана емес, жаппай қазақ жеріне тҽн мҽселеге айналды. Қазақстанда 

қалыптасып келе жатқан инттеллегенцияның жҽне оқыған азаматтардың бас 

ауыртар мҽселесіне «Жер мҽселесінің» енуінің басты себебі де, осы жер 

дауының кҥрт кҥрделенуі болды. 

Ал халықтың этникалық қҧрамына келсек, Қазақстан халқының саны ҿткен 

ғасырдың бас кезінде жедел ҿсуде болды. Ҽрине бҧның басты себебі, Ресейден 

келген қоныстанушылардың толқынының ҧлғаюынан еді. Ал жергілікті халық 

саны статистикалық деректерде 1916 жылғы дейінгі 20 жылдың ішінде тек 231 

мың жанға ҿскен деп кҿрсетіледі. Яғни, бҧл ҽлдеқайда кемуші кҿрсеткіш болды 

[2,107б]. 

Ал орыс қоныс аударушыларының саны артқан ҥстіне арта берді. 

Олардың саны алдыңғы дерегімізде кҿрсеткеніміздей 1,4 млн-ға жуыққа жетіп 
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артылды. Қоныс аударудың артуына Столыпиннің реформалары да ҿсу 

ықпалын туғызды. 

20 ғасырдың басындағы қазақ халқының жерге орналастырудың кҥрделі де 

жан-жақты процесі ҧлттық интеллигенция ҿкілдерінің еңбектерінде кҿрініс 

тапты. Ҧлттық интеллигенция бҧл мҽселені объективті тҥрде бағалауға 

тырысты 

Қазақ шаруашылығының деңгейін, жерге орналастырудың қарқынын мен 

отырықшы нормаларды қабылдау қажеттілігін қамтылған еңбектерде қазақ 

ҧлтының мҥддесін қорғайтын тезистер айтыла бастады. Отырықшылық пен 

кҿшпелілік мҽселелеріне байырғы халықтың экономикалық мҥддесі 

тҧрғысынан қаралды. 

Аталмыш мҽселе бойынша Ҽ.Бҿкейханов, А.Байтҧрсынҧлы еңбектерінің 

алатын орны ерекше, оларда дереккҿздерді жан-жақты зерделеу негізінде 

кҿптеген мҽселелер бойынша дҧрыс бақылаулар мен объективті тҧжырымдар 

жасалған. Жер мҽселесінің маңызды аспектілері, шаруалардың Қазақстанға 

қоныс аударуының себептері мен мотивтері қадағаланып, патшалықтың қоныс 

аудару саясатына, оның отаршылдық сипаты мен ҽлеуметтік-экономикалық 

зардаптарына баға беріледі. 

«Отарлаудың дамуымен, деп жазады атақты орыс зерттеушісі В.Остафьев 
«кҿптеген қырғыздар ҿз жерлерінен айырылды, оларға басқа учаскелер 

берілмеді... Кҿптеген қырғыздар (қазақтар – С.И.) казак ауылдары мен 

қалаларының маңында жиналатын болды...» [3,24б]. 

Ресей империясының бірінші Мемлекеттік Думасының депутаты 

Т.Седельников қазақтардан жерді тартып алуды жҥзеге асырушыларды Дала 

жер қатынастарының ғасырлар бойы қалыптасқан қағидаларын жалаң қолмен 

кесуге дайын»-деп,кҿрсетеді [6,20б]. 

Қазақ даласындағы қоныс аудару қозғалысының отаршылдық мҽнін 

ҽшкерелей отырып, Ҽ.Бҿкейханов отарлау саясатының қазақ қоғамын 

экономикалық жағынан ғана емес, рухани отарлануына да ықпал еткені 

жайында айтады [4,10б]. 

Қорыта келгенде империялық Ресей тарапынан жҥргізілген отарлық жер 

саясатының бір кҿрінісі осындай жағдайды байқатқан еді. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің IІ курс магистранты 

 
Ел азаттығы,ҧлт дербестігі жолында ерекше кҿзге тҥскен тҧлғалардың 

бірі- ҧлтын сҥйген патриот, тарихшы, тіл маманы, ағартушы-ғалым, жазушы 

жҽне шебер аудармашы халқының болашағы ҥшін кҥрескен, тіл ғылымының 

дамуына зор еңбек сіңірген Телжан Шонанҧлы болып табылады. ХХ 

ғасырдағы қазақ зиялы ҿкілдерінің басынан кешкен жағдайлар Телжан 

Шонанҧлын да айналып ҿтпеді. 

Телжан Шонанҧлының ҽлеумет істерге белсене араласуы 1916 жылғы 

қазақ халқының ҧлт-азаттық кҿтерілісі кезінен басталады. Орын алған оқиғалар 

Телжанды бей-жҽй қалдырмады. Сол кезеңде Т.Шонанҧлы Орынбор 

қаласындағы тҿрт сыныптық қазақ мҧғалімдер мектебін ҥздік бағамен аяқтап, 

бастауыш сынып мҧғалімі мамандығын алып, қазақ халқының зиялы 

қауымының санатына кірген болатын. Елге оралып, 1920 жылға дейін Ырғыз 

уезі Тоқырауын болысына қарасты № 3 ауылда мҧғалім болып қызмет атқарды. 

Сол жылы Семейде мҧғалім болады, кейін бір ай шамасында аудармашы 

болып жҧмыс істейді. Бҧл жақта кҿп болмайды, ҿзі берген арызы негізінде 

туған ҿлкесіне қайтады. Сҿйтіп,Телжан Шонанҧлы ҿз ҿмірін бірыңғай жастарға 

білім беру ісіне арнайды. 

Телжан Шонанҧлының қоғамдық-саяси кҿзқарастарының қалыптасуына 

бірінші дҥниежҥзілік соғыстың басталуы, қазақ халқының кҥйзелісі, патша 

ҥкіметінің езгісі ҽсер етті. Осы кезден бастап Телжан қазақ халқын тҽуелсіз ел 

ету жолында ҿзінің саяси, ағартушылық ісімен кҥреске шығуға белін мықтап 

буады. Қазақ халқының аянышты хҽлі, Ресей империясының ―бҧратана‖ тҥркі 

халықтарын аяусыз қанап отырғандығы жанына батты. Тҽуелсіздігі мен 

бостандығын жоғалтып, Ресей империясының отарына айналған қазақ жерінің 

тыныс-тіршілігі мен жағдайының ауыр қасіретке ҧшырауының басты себебі – 
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патшалық Ресейдің отарлау саясаты екендігіне де кҿзі жетті. Осылайша 

Телжан Шонанҧлының бойында туған халқына қызмет жасау, оны озық 

ҿркениетті елдер қатарына қосу сияқты биік мақсаттар қалыптасты. 

ХХ ғасырдың басында қазақ даласында жаппай сауат аштыру орындары 

мен мектеп санының артуына байланысты, оған қажетті оқу қҧрал- 

жабдықтарының жетімсіздігі негізінде жан-жақты жҧмыстар жҥзеге 

асырылады. 1922 жылы маусым айында Қазақстан ҥкіметі тарапынан қазақ 

тіліндегі баспа ісін жақсарту жҿніндегі қаулы қабылданады. Аталмыш қаулыға 

сай ҚазАКСР ХКК оқу- ағарту орындарына қазақ тілінде кітаптар, плакаттар, 

оқу қҧралдарын басып шығаруын істерін бақылау тапсырылады. Осы 

тапсырмаларды орындауға керекті қаржы мҿлшерін табу мҽселелеріне қазақ 

зиялы қауымы тартылады. Осынау игілікті іс-шараға Ҽ. Бҿкейханов, А. 

Байтҧрсынов, М. Дулатов жҽне басқа да ҧлт зиялылар тобы барынша ат 

салысқандарын айтып ҿтуіміз керек. Осы идеяны аса ыждағаттылықпен жҥзеге 

асыру мақсатын ҧстанған Т. Шонанҧлы да ҧлт зиялыларымен бірге алғаш рет 

халық игілігі ҥшін оқулық жазу ісіне кіріседі. Оны мына мҽліметтерден кҿруге 

болады: ҚазАКСР Халық Ағарту комиссариаты 1924 жылдың бірінші 

қаңтарына дейін қазақ тілінде мынадай еңбектерге тапсырыс береді: Міржақып 

Дулатовтың ―Қырғыз (қазақ) халқының тарихы‖ жҽне ―Тҥріктердің тарихы‖; 

Телжан Шонанҧлының дайындаған ―Хрестоматия‖;Ахмет Байтҧрсыновтың 

―Ҽдебиет танытқыш‖, ―Мҽдениет тарихы‖;Елдес Омаровтың ―Алгебра‖ сияқты 

оқулықтары. 1923 жылы 29 қарашада Халық Ағарту комиссариаты тарапынан 

еуропалықтарға қазақ тілі бойынша ҽліппе ретінде А. Байтҧрсыновтың ―Оқу 

қҧралы‖, грамматика оқулығы ретінде ―Тіл қҧралы‖ кітаптары,сондай-ақ Т. 

Шонанҧлының ―Қазақ ҽдебиеті хрестоматиясы‖ пайдаланылуға ҧсынылады. 

1922-1926 жылдары Телжан Шонанҧлы Орынборда Халық ағарту 

комиссариаты (ХАК) жанындағы Академиялық орталықта қызмет атқарады. 

1923 жылы 15 сҽуірде «Қазақ ҿлкесін зерттеу қоғамына» мҥше болып, латын 

ҽліпбиін енгізуді жақтаған зиялылар тобында енеді. 1924 жылы 12-18 маусымда 

ҿткізілген қазақ білімпаздарының тҧңғыш съезіне делегат болып қатысты. 1926 

-1928 жылдары «Қазақ ҿлкесін зерттеу қоғамының» тарих-археология секциясы 

мен этнография секциясы біріккенде, ғалым оның тҿраға серігі болып 

сайланады. Т. Шонанҧлының ірі Академиялық Орталықта жҥріп ҿлкедегі оқу- 

ағарту жҧмысының алға басуы мен оқу қҧралдарын даярлауға атсалысуына 

тағы бір себеп, 1923-1929 жылдары Қазақтың Халық Ағарту Институтында 

(КИНО) оқытушы болып жҧмыс жасауы еді [1,4б.]. 

Орынбор қаласында ашылған Халық Ағарту институты Қазақстандағы 

алғашқы оқу орындарының бірі еді. Осы кездері Т.Шонанҧлы Қазақ 

мемлекеттік педагогика институтын жедел оқу (экстерн) жҥйесімен бітіреді 

жҽне сонда сабақ береді. 1934 жылы Қазақ мемлекеттік университетінде қазақ 

тілінен доценттік қызметпен сабақ жҥргізеді. 

Телжан Шонаҧлының еңбектерімен танысып, оның рухани мҧрасынан 

қазақ тарихы, қазақ мемлекеттілігі, жер, саяси, экономикалық жҽне 

экологиялық мҽселелер, халықты сауаттандыру, тҧлғатанушылық, сын-пікір, 
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аудармашылық, публицистика жҽне журналистика, қазақ ҽліпбиі жҽне арнайы 

жазылған ғылыми зерттеулері, мақалалары мен хаттары туралы зерделеп 

сараптауға болады. 

Т.Шонанҧлын алғаш елге танытқан,ҿмір жолын,қызметін зерттеген 

Ҽ.Тҽкенов, Б.Байгалиев болды. Солардың белсенділігімен 1995 жылы 

Т.Шонанҧлының аса қҧнды дҥние болып табылатын «Қазақ жері мҽселесі 

тарихы» атты еңбегі «Жер тағдыры – ел тағдыры» атаумен баспадан шыққан 

еді. 

Тіл маманы Қ.Қҧлманов ҽмбебап ғалымды ҽдебиетші, кҿркемсҿз шебері, 

ғалым ретінде қарастырып,ілім-білім,ағарту істері бағытындағы мҧраларын 

бірыңғай зерттесе, Д.Қамзабекҧлы Т.Шонанҧлын «Азамат һҽм ғалым» ретінде 

бағалап, жазған мақалаларын тарихқа қатысты зерттеулер, ҽдебиет 

бағытындағы ғылыми еңбектері, география ғылымына арналған оқулықтары, 

кҿсемсҿз саласындағы еңбектері деп 5 топқа бҿледі. 

Т. Шонанҧлы шебер аудармашы болғандығын да айтып ҿткеніміз жҿн. 

Осы бағытта сауатты аудармалар жасап қана қоймай, аударматануға арналған 

алғашқы сыни еңбектер дайындағанына кҿңіл бҿлуге болады. Ол кезінде орыс 

ғалымы А.Богдановтың «Курс политэкономий» деп аталатын еңбегін қазақшаға 

аударған, сондай-ақ еңбекке орысша-қазақша термин сҿздігін де кірістірген. 

Сондай-ақ Я. Каменскийдің, Н.Крупскаяның еңбектерін де қазақшаға 

аударып,қалың оқырманға ҧсынған. Тағы бір айта кетер жай, 1934 жылы 

Д.Снегинмен бірлесіп ҧйғыр тіліндегі «Ҥйгурская поэзия» жинағының орыс 

тіліндегі нҧсқасын дайындаған. 

Телжан Шонанҧлының тарихи тҧрғыда жазылған негізгі еңбектерінің бірі 

1926 жылы жарық кҿрген ―Қазақ жері мҽселесі‖ атты кҿлемді монографиясы. 

―Қазақ жер мҽселесінің тарихы‖ зерттеуі арқылы алғаш рет патша ҿкіметінің 

қазақ жерін отарлауы, ондағы орыс шаруалары мен мҧжықтарын, атты 

казактарды қазақ жеріне қоныстандыру саясатын кезеңдерге бҿліп зерттеу 

мҽселесіне баса назар аударған [3,14б.]. 

Зерттеуші Ҧ.Исмағҧлов Телжанның жер мҽселесі бойынша жазған 

монографиясын осы тақырыптағы басқа да ғалымдардың еңбектері ішіндегі 

«баға жетпес сый» деп кҿрсетеді[2,4б.]. 

Шонанҧлының тарихқа байланысты қалдырған мҧрасы бір ғана «Қазақ жер 

мҽселесінің тарихы» еңбегімен шектелмеген. Мысалы басылым беттерінде 

жарияланған ―Англия һҽм басқа мемлекеттердің Кеңес ҥкіметін тануы‖, 

―Одақтас социал негізде қҧрылған Кеңес республикасы мен Англия арасында 

болған шарт‖, ―Ішкі һҽм сыртқы саяси халдер‖ сынды тарихи-ғылыми 

мақалалары болды . 1923-1937 жылдар аралығында 32 оқулық, кітап, 72 мақала 

жазады. 

Қорытындылай келе Т. Шонанҧлының еңбектерін зерделей отыра 

қайраткер, қайталанбас дарынды тҧлға ретінде халқына қызмет жасауды қандай 

іспен болса да мақсат еткені, ҿз мамандығының асқан шебері екендігін кҿруге 

болады. 
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XX Ғ. 20-30 ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ 

ДАМУЫ ТӚҢІРЕГІНДЕГІ ҦСТАНЫМДАР 

 

Тайман Ж., 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің IІ курс магистранты 

 
Қазақ жері, қазақ елі біздің ата - бабаларымыздың кейінгі ҧрпақтарға 

қалдырып кеткен баға жетпес байлығы жҽне асыл мҧрасы. Қазіргі таңда - 

Қазақстан ҽлемде татулығы мен ҧлтаралық бірлігі жарасқан елдер қатарында. 

Тамыры тереңге жайылған тарихтан сыр шертетін болсақ: қазақ халқы 

ашаршылықты, елден жыраққа ауа кҿшуді, патшалық Ресейдің озбыр саясатын 

бастан кешірсе де еш мойымай, айтулы кезеңдерде ту ҧстаған бабаларымыздың 

қазақ халқының мҥддесін қорғауда қасқайып қарсы тҧра білген, ерен еңбектерін 

атамасқа болмас. Атап айтсақ патша ҥкіметінің отаршылдық саясатының ауыр 

зардаптары жер мҽселесінде айқын кҿрінді. Ресей империясының отарлық жер 

саясатының зардаптарын жою Кеңес ҿкіметінің алғашқы жылдарынан қолға 

алынды. Мҽселе қазақ шаруашылығының қай бағытта дамуы қажеттігінде 

болды. Осы мҽселе тҿңірегінде таластартыстар орын алды. Патшалық билік 

кезінде қазақ жері мемлекеттік меншік болып жарияланды, бҧлқазақ жеріне 

келімсектердің келуіне, оларға миллиондаған шҧрайлы да шҥйгін алқаптардың 

бҿлініп, қазақтардың сортаң жерге ығыстырылғаны қарапайым халықтың ашу 

ызасын тудырды. Кеңес ҥкіметінің мҧндай келеңсіз шешімі қазақ халқының 

байырғы ата кҽсіптерінің дамуына кедергі келтіріп, ғылым мен билік арасында 

тартыстардың тууына ҽкелді. Ғылым мен билік басындағылардың арасындағы 

дау Қазақстандағы шаруашылықтың тҥріне қатысты болды, атап айтсақ: қазақ 

жерін дҽстҥрлі мал шаруашылығы немесе отырықшы егін шаруашылығына 

икемдей отырып, атаулы шаруашылыққа басымдық беру болатын. 

Ҽ.Бҿкейханов, М.Шоқай, С.Садуақасов, О.Жандосов сынды азаматтардың 

ойпікірлері мен тҧжырымдары сол кезеңдегі оқиғаларды, қҧбылыстарды 

жаңаша пайымдауда орны ерекше болды. Мысалы, Ҽ.Бҿкейхановтың 1913 

жылғы «Қазақ» газетіне жариялаған мақаласында: «Бҧрын адам аз, жер кҿп 

болған, мҧны біздің қазақ ҿз кҿзімен кҿріп отыр. Жердің кҿп-азына қарамай, 

жердің һауасына қарай адам баласы мал баққан я егін салған. Жер кҿп болса, 

мал бақса, бҧл шаруаны қылған жҧрт малмен бірге кҿшіп жҥрген. Жер аз болса, 
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жердің һауасы егінге қолайсыз болса, мал шаруасын ҧсап отырып, малды 

кҿшіріп қойып, жҧрт ҿзі отырықшы болған» - деген пікірін келтіруге болады. 

Ҽ.Бҿкейхановтың бҧл пікірімен келісуге болады, расында да қазақ халқы 

орналасқан аймағына қарай шаруашылықтарын ҿздері реттеп икемдеп отырған. 

Ертеден келе жатқан шаруашылық бағытын Кеңес ҥкіметінің тарапынан қатаң 

бір тҽртіпке келтіру қарапайым халықтың мысын басты[1]. ХХ ғасырдағы тағы 

бір ерекшелік қоныстандыру мекемелері жҽне астықты аймақтардың қҧрылуы, 

қазақ жерінің қоныстандыру қорларына айналып, сол жерлерге келімсектердің 

орналастырылуы қазақ халқының дҽстҥрлі шаруашылық жҥйесінің бҧзылуына 

ҽкелді. Қазақ шаруашылығы бағытындағы тартыстарға тоқталатын болсақ бірі 

қазақ жерінде мал шаруашылығына басым беру керек десе, енді бірі 

отырықшыландыру керек деген пікірлерді айтты. С.П.Швецов Қазақстан 

табиғаты жҽне қазақ шаруашылығының ерекшеліктеріне байланысты 

профессор К.А.Вернердің «қазақ шаруашылығының» сол қоршаған ортаға 

икемделгені сондай, сол жағдайда ең ҿнімді шаруашылық болып табылады, 

деген тҧжырымын келтіре отырып, «Қазақстанның басым 420 бҿлігіне тҽн 

кҿшпелі тҧрмыс қазіргі кҥнге дейін қазақтың ҿзінің жҽне қазақ 

шаруашылығының жабайылығынан сақталып отырған жоқ... Қазақ-малшы, 

қазақ-кҿшпелі, ҿйткені қоршаған ортасы, табиғаты соны талап етеді»- дейді[2, 

157б]. А.Н.Жемчужников: «Шаруашылықтың бҧл тҥрі алғашқы тҧрмыстық 

мҽдениет қалдығы болып табылмайды жҽне де оған тҧрмыстық ескі наным- 

сенім ретінде қарауға болмайды. Қырғыз(Қазақ) ҿлкесі ҥшін бізге егіншілік 

малшының ҿтуге тиіс шаруашылығының жоғарғы формасы сияқты мектептік 

тҥсінікті тастау керек.Табиғитарихи жҽне тҧрмыстық жағдайына байланысты 

мҧнда тек ғана кҿшпелі-жайылымдық шаруашылықты дамыту керек жҽне ол 

Одақтың экономикалық кҥш-қуатын одан ҽрі ҿсіру мақсатындағы мемлекеттік 

шара болуы қажет» -деп, кҿрсетеді [3, с.95-96]. Қазақстан ауыл 

шаруашылығында мал шаруашылығының ролі жҿнінде кеңінен дҽлелдемелер 

бере білген ғалымдардың бірі М.Г.Сириус болды. М.Г.Сириустың 1926 жылы 

жарық кҿрген «К вопросу о перспективах скотоводства в Казахстане» 

мақаласында Қазақстанда мал шаруашылығының даму мҥмкіншілігі сҿз 

болады. Ғалым табиғи-тарихи жҽне экономикалық жағдай елдегі негізгі 

шаруашылық –мал шаруашылығы болып табылатындығына кепілдік 

беретіндігін, Қазақстанның басты шаруашылық қуаты мал шаруашылығы 

болып қала беретіндігі, ҥкіметтің 15-20 жыл ішінде мал басы санын 70 млн 

жеткізу міндетін алуға мҥмкіншіліктер бар деп есептейтіндігі жҿнінде айтқан. 

Мақалада ҥкіметтің алға қойып отырған міндетінің шынайылығы нақты сандық 

есептер келтіру арқылы дҽлелденеді жҽне мал басы санының одан ҽрі 

кҿбейтілуі тҧрғындар саны мен жем-шҿп қорына байланыстылығы 

тҥйінделеді[4, с.26]. Шынында да С.П.Швецов, А.Н.Жемчужников, М.Г.Сириус 

секілді ғалымдар қазақ шаруашылығының тҥрі табиғи-тарихи жаратылысы 

жағынан қарастырылуы керектігін, оны ҿзгерту емес, тиімділігін кҿтеру 

қажеттілігін ескерте келе асығыстыққа жол берілмеуі керектігін алға тартады. 

Ал А.Н.Челинцев ауыл шаруашылығының даму бағыттарына ҿз пікірін: 
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кҿшпелі шаруашылыққа басым кҿңіл бҿлу мҽселесіне қарсы егіншілікті 

дамытуды қолға алу керектігін айтады. Ол ҥшін біріншіден малы аздықтан 

кҿшпеліліктен отырықшылыққа ҿтуге мҽжбҥр болатын шаруашылықтар 

есебінен; екіншіден КСРО-ның халқы тығыз аудандарынан келімсектер 

тартудан деп кҿрсетеді. КСРО-ның басқа аудандарымен салыстырғанда 

Қазақстан территориясы ауыл шаруашылығының ҿзіне тҽн ерекшелігі 

экстенсивті мал шаруашылығы екендігін мойындай отырып, осы ерекшеліктің 

Қазақстанда «алдағы уақытта да ҧзақ мерзімге сақталуы керектігін» айта келіп, 

«тек микроаудандық талдау, алқаптардың егіншілікке жарамсыздығын кҿрсете 

алатын кішігірім территорияда табиғат жағдайын барынша тиянақты зерттеу 

экстенсивті мал шаруашылығын сақтау керектігін жҽне оны ҿзгерту мҥмкін 

еместігін дҽлелдей алады»- деп тҥйіндейді [2,157 б]. 

Дегенмен Қазақстанның орасан зор территориясын егін шаруашылығына 

тарту мҽселесі кҥн тҽртібіне қойылып, ҿлкеде егістікке жарамды бос жерлер 

анықталып, оған келімсектер орналастырылып, колхоз,совхоздар қҧру сияқты 

шараларды жҥргізу ҽрекеттері ҿз бастамасын алды. Қазақстанның болашағы 

жҿнінде қарама-қарсы ой-пікірлер жаңа қарқын алып, елдің социалистік 

бағытта дамуы, келесісінде шаруашылықтың дҽстҥрлі қалпының сақталуы, 

тағы біреулерінде кеңестік кезеңде капиталистік деп кҿрсетілген нарықтық 

қатынас жолымен ҿркендеуі айтылды. Н.Нҧрмақов Қазақстанға сырттан 

қоныстандыру жҿнінде ҿзіндік пікірін білдіре отырып, қазақ жеріне қоныс 

аудару ісі жедел жҥргізілмеуі тиіс, алдымен ішкі жер қатынастарын реттеп, егін 

салуға қолайлы артық жер мҿлшерін анықтау ісі жҥргізілу керек, жерге 

келімсектерді орналастыру барысында бірінші кезекте қазақтар мҥддесінің 

жоғары болуы шарт екенін айтты[5,280 б ]. 

Қорыта келгенде Қазақстанда Кеңес ҥкіметі орнағаннан кейінгі кезде де 

шаруашылықтың даму бағытына қатысты шаралар толық жҥзеге асырылды деп 

айта алмаймыз. Патшалық Ресей кезіндегі жерге, шаруашылыққа байланысты 

мҽселелер сол кҥйінде қала берді деп айтуға болады. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ КАЗАХСТАНА 

 

Каженова А.С. 

магистр, Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, 

Уральск, Казахстан 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению и анализу археологии: ее 

теоретическим и археологическим проблемам, ужесточению закона и 

сохранении древних памятников казахского народа. Республика Казахстан 

страна, владеющая весьма богатейшими историческими достояниями. Древние 

объекты, раскинутые по всей просторной зоне Республики, хранящие 

отпечатки античностей и великих происшествий, отражающие обилие и 

сплетение бесценностей и псевдорелигиозных убеждений, наравне с 

неповторимыми раскопками, вовлѐкшими в себя обряды, бесценность 

многочисленных субэтносов и племѐн, стали не только богатством науки и 

духовности народа Казахстана, но и пополнили сокровищницу общемировой 

культуры [1, с. 10]. 

Проблема археологии в Казахстане как-никак актуальна   в   наше 

время. Значительное беспокойство порождает событие, что за минувшее более 

чем триста лет, историческое обследование культур, как при колониальном 

режиме, так и сейчас, в суверенном независимом Казахстане осуществляются 

безрассудно и бесхарактерно перед новым поколение казахского народа. Дело 

в том, что из года в год истребляются сотни бесценных памятников на 

казахской территорий. Как общеизвестно в развитых государствах Азии, 

Америки и Европы над исследованиями археологических аспектов, 

взаимосвязанных со всевозможными этнографическими периодами 

государства, с объекта страны реализуется суровый контроль для того, чтобы 

во имя нашего будущего поколения сохранить незатронутыми характерную 

часть уникальных достояний в том экземпляре, в каком они сохранились до 

сегодняшнего дня [8, с. 19]. 

В Казахстане все реализуется наоборот т.к. нынешние названные и 

неназванные археологи нашей страны, свободно приобретают, и при том 

долгосрочное разрешение (лицензию) на раскапывание желаемого 

археологического объекта, что дает им привилегию на раскапывание по своим 

убеждениям и усмотрениям. Вследствие чего их раскапывание свойственны к 

варварству. При всем этом, на эти исследования расходуются громадные 

ресурсы, а воспроизведенные ими отчетные ведомости имеют более чем 

официальный образ. Без должного общенаучного исследования, они 

малопригодны для издания. 

В конечном счѐте, после их исследований выходит, что памятника в силу 

того, и не имеется в наличии, а ресурсы уже запущены в убыток государства. 
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В целом, в  условиях  независимого изучения, археологические раскопки 

Казахстана, довольно-таки примкнули в предпринимательство, и вследствие 

чего множество юных археологов катаются точно на "джипах" вместо того 

чтобы накоплять заслуженные археологические данные об артефактах со всех 

сторон простираемых с западной до восточной республики Казахстан [3, с. 12]. 

Я проанализировала отчеты археологических исследований,  сделали 

сравнительный анализ археологических изысканий между послевоенным и 

периодом после обретения независимости. Древние достояния представляют 

собой бесценное наследие для нашего народа.  За время суверенности, 

археология  добилась  неимоверных достижений. На сегодняшний  период 

времени, археологическими  экспедиторами  было  найдено большое 

количество памятников. 

Это подтверждает, что казахский народ имеет уникальное историческое 

достояние. Наши предки были не только кочевыми народами как трактуется 

сегодня. Открытые древнейшие палеолитические стоянки доказывают, что 

территория Казахстана была заселена около миллиона лет назад. Сегодня у нас 

более 30000 исторических и архитектурных достояний. Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО вошли Мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, комплекс 

Тамгалы, и средневековое поселение Отрар [2, с. 24]. 

Некоторые открытия взбудоражили весь научный мир, это Иссыкский 

золотой человек, Берельский курган, Аксайская принцесса и мумия молодого 

парня в золотых сапогах. Известный искусствовед Владимир Стасов еще в 

прошлом столетий указывал, что казахские античные памятники, 

представляют не меньший интерес чем древности Рима. Соответственно, на 

фоне таких великих достижений по-прежнему имеются проблемы. За эти 29 

лет, ни один город на караванном пути не стал центром посещения туристов. 

Чтобы объект стал туристическим, нужна инфраструктура. К сожалению 

древние памятники интересны только иностранным туроператорам которые 

пытаются хоть как-то популяризировать туристические маршруты. Охрана 

древнейших мемориалов, остается одной из главных затруднений. Лицензия на 

ветхозаветные монументы, имеют более ста организаций. Получить лицензию 

не составляет труда, отчетности о работе никто не требует. В кадровом составе 

данных организации отсутствуют квалифицированные специалисты. 

Результаты исследования не всегда доходят до научной общественности. Часто 

раскопанные объекты оставляются без консервации что приводит к 

безвозвратной потере историко-культурной значимости субъекта [5, с. 6]. 

Настоящей бедой являются "черные копатели", которые ведут незаконные 

раскопки, уничтожая народные достояния. Высокие коммерческие цены и 

человеческая страсть к обладанию артефактами, поразили бессовестную охоту 

на значимые незапамятные мемориалы. Грабители имеют тесные контакты с 

антикварщиками и частными коллекционерами. Об этом свидетельствуют 
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артефакты на электронных витринах в интернете. У нас принято 

законодательство, по которому, до отхода земель под какие-либо нужды, 

должна проводиться исконные экспертизы. Однако бизнесмены пытаются 

добиться чтобы незапамятные обследования их зоны не проводилось. Также, 

остро не хватает общностей, чтобы вовремя выявить памятники культуры, 

прежде чем по ним пройдется техника. 

Следствием всего этого, являются ветхозаветные скандалы. По-прежнему 

остаются нюансы с кадровым обеспечением и их низкой социальной 

защищенностью. В колониальное время, научный сотрудник зарабатывал как 

крупный инженер. Был стимул плодотворной работе к науке, ученые были 

уважаемыми людьми. Сегодня профессоры получают меньше чиновников 

среднего уровня. Чтобы изучать достояние казахского владения и этноса, 

нужно знать источники на различных языках. К большому огорчению, данных 

специалистов практически нет. Что же можно предпринять в этих условиях? 

Общественная привилегия должна приложить все усилия, сохранения 

античных аспектов. 

Необходимо ужесточить лицензирование организации, внедрить процесс 

планирования каждой раскопки, контроль раскопок на местах и донесения по 

итогам труда. Ужесточить ответственность за нарушение данных требований, 

такими же жесткими мерами пресекать деятельность черных знатоков. 

Действующие учреждения, должны быть нацелены на удаление белых пятен 

со страниц нашего события. Необходимо продолжить изучение документов 

иностранных зон проживания. Включая правительственных и приватных 

архивов. Ведь многочисленные экспедиции в зарубежные архивы, уже дали 

превосходные результаты. Удалось приобрести более несколько сотен 

выпусков [4, с. 11]. 

Необходимо укрепить кадровый состав работников из этой среды и их 

социальный статус. Привлекать зарубежных специалистов и отечественных 

интеллектуалов, готовить плеяду молодых исследователей. Необходимо 

привлекать школьную и студенческую молодежь к акциям по защите 

объектов, к участию в ископаемых выкопках и других мероприятиях 

способствующих росту античности. И конечно же, необходимо формировать 

инфраструктуру на базе древних и многовековых городищ, поселений и 

курганов, для пропаганды нашего рудимента и в становлении туризма. 

Ископаемые артефакты, становятся важнейшим звеном в определений 

духовной идентичности современного общества. Они все больше приобретают 

общественную и политическую значимость. Давайте сохраним богатое 

незапамятное и цивилизованное достояние для передачи к последующему 

поколению. Ведь нам есть чем гордиться! 

Как никак, наши просторные края, всегда привлекала внимание 

различных заграничных путешественников. По их наблюдениям территория 
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просторного степного края, не уступала древней цивилизации. Считалось, что 

именно степная зона являлась центром пересечения всех древних племен, 

которые в свою очередь оставили за собой ценные древние достояния. 

После получения Казахстана суверенитета, значительно поменялось 

отношение народа и местности, к старинному и высокоразвитому достоянию. 

На тот момент, принимались документы и создавались законы, касаемо 

культурного достояния и в целом для защиты памятников суверенного 

государства. До сегодняшнего момента в законы вносились поправки и 

предпринимались другие характерные меры для защиты древних артефактов 

[6, с. 14]. 

В свою очередь, многовековые объекты играют огромную роль для 

нашего народа. Нужно признать, что доисторические обследования, как при 

колониальном режиме так и сейчас, осуществляются безрассудно перед нашим 

последующим казахским обществом. В данный период времени, для полного 

изучения монументов, не хватает квалифицированных кадров, научных- 

технологий и опытных работников для осуществления всех раскопочных 

задач. 

Для заключения подобных проблем, реализуются ежегодные совещания, 

для его разрешения. Есть множество созданных документов, посвященных для 

решения проблематики раскопочных действий. Со времен колониального 

режима, всегда оставалась проблема нехватки ресурсов для выполнения 

раскапываний объектов. Многие научные деятели рассматривали вопросы 

стоящие перед сохранением памятников, но не все проблемы были 

рассмотрены. Основное содержание дипломной работы, посвящено решению 

затруднений в области изысканий [7, с. 28]. 

С получением суверенности, в сентябре 1991 г. было разработано 

учреждение которому было присвоено имя выдающегося археолога А.Х. 

Маргулана. Следует отметить, что институт поддерживает отношение с 

другими странами в области научных проектов, показов и симпозиумов. Все же 

институтом некоторые аспекты не достигнуты. Для полного решения проблем 

изысканий и сбережений вековых достояний, нужны новые концептуальные 

подходы. Конечно, есть 3D модели которые внедрены для многовековых 

памятников, но для более лучшего успеха в данной области, нужны более 

современные и инновационные методы для визуализации доисторических 

достоянии. 

В конечном счете, в ископаемых артефактов, видны свои успехи так и 

недочеты, временами достаточно для нашей местности. Как никак, 

государство не бездействовало по отношению к древним памятникам. 

Предпринимались меры, в котором государство, в своюочередь рассматривали 

лишь "верхушку айсберга"[10, с. 17]. 
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В заключении хочу отметить, что для решения поставленных задач, я 

тщательно проанализировала отчеты весомых исследований, сделала 

сравнительный анализ античных процессов, между послевоенным периодом и 

после обретения независимости. Для решения задач, я использовала большую 

базу источников по объектам и провела сравнительный анализ методов 

изучения дисциплины. 

В силу, смотря на обстоятельства принятых законов, необходимо 

побудить интерес государства к более суровым мерам для решения 

незапамятных обследовании и сохранений доисторического достояния 

Казахского края. Заявленная тема должна быть актуальной для немедленной 

реализации мер, по сохранению античных достояний для будущего казахского 

поколения. 
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«КӚКЖАР» ЖӘРМЕҢКЕСІНІҢ ТАРИХЫ 

 

Тілегенов Нҧрболат Тілегенҧлы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің IІ курс 

магистранты 

Ҧзындығы жеті мың шақырымнан асатын Ҧлы жібек жолының сан тар- 

мағының қазақ жерін басып ҿткені белгілі. ―Ҧлы жібек жолы‖ дегеніміздің ҿзі 

Еуразия қҧрлығындағы сауда, керуен жолдарының жалпы атауы. Міне сол 

сауда керуен жолыда Кҿкжар жҽрмеңкесімен ҧштасып жатырғаны белгілі. 

Алдымен «Кҿкжар» атауына тоқталсақ, сонау ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда, бекініс, 

қорғаныс ретінде қолдан соғылған жар, сол ҥйілген топырақтың алыстан 

кҿкжарланып кҿрінуі «Кҿкжар» атауын туғызады. 

ХІХ ғасырдың ІІ жартысынан бастап патшалы Ресей империясы Қазақ- 

станмен арадағы сауда қатынасын дамытуға мҽжбҥр болды. Себебі Ресейдің ҿн- 

діріс пен ҿнеркҽсіптің дамуы шикізат кҿзіне қажеттілігі кҥн ҿтісімен арта тҥсті. 

Сондықтанда да, қазақ даласының табиғи мол байлығы мен шикізат қорының 

кҿптігі назарын бірден ҿзіне аударды. Аталған мақсатқа жетудің ең оңай ҽрі қа- 

рапайым жолы қазақ даласынан жаңа базарлар мен керуен жолдарын кҿбірек 

жа-сақтау болды. Кҿкжар жҽрмеңкесі туралы заңдар 1866 жылы қыркҥйек 

айында Ресей ішкі істер Министрі бекіткен. Кҿкжар жҽрмеңкесі ресми тҥрде 

1867 жылы Орал облысының Қазбек елінде, кҿктем мезгілінде ашылған. 

1869 жылы екі қатарда сауда қатарлары бой тҥзеп, кҥзгі жҽрмеңкесі 

табысты ҿтті. Осы жҽрмеңкенің айналымы 46.061 сомаға жетті. Тауар айна- 

лымының ҿсуіне байланысты сауда алаңына 18 тас корпус салынып ҽрқайсында 

9 дҥкен сҿрелері орналастырылған. 

Қҧрылыс жергілікті жердің сазы мен топырағынан жасалған кірпіш 

тастармен тҧрғызылды. Кҿкжар жҽрмеңкесі екі уақытта ҿтіп отырды: біріншісі 

15 мамыр -15маусым аралығында, екіншісі 15 қыркҥйек -15 қазан аралығында . 

Кҿкжар жҽрмеңкесінде ҽр ҧлт ҿкілдері мысалы: қазақтар, орыс, татар, Орта 

Азия кҿпестері мата, ыдыс-аяқ, қант-шай, кептірілген жеміс – жидек жҽне де 

тағы да басқа тауарлар ҽкелді. Мал жҽне мал шаруашылық ҿнімдерін мысалы: 

тҥйе, қой жҥндерін, ешкі тҥбітін, мал жҽне аң терілерін, елтірі, ішік-тон жҽне 

тағы басқа заттарын айырбастаған. Жҽрмеңкеде саудагерлер мен жергілікті 

қазақтар арасындағы сауда кҿбіне айырбас жасау жҥзінде жҥргізілген. 

Алғашқы жҽрмеңкенің ашылу салтанатына орайластырылып, ат жарыс 

таңғы сағат 7-лер шамасында басталып, бҽйге ҧзақтығы ҥш сағатқа созылды. 

Бас бҽйгеге тігілген (20 рубльді) Байбақты руының ҿкілі Қҧлсҥйіндіков 

иеленсе, екінші болып мҽре сызылған Жаппас руының ҿкілі Жолдас 

Ҿтҽлҽевтың аты ҿтті. Бҽйгесі 10 рубль. Орынбор ҿлкесіндегі жҽрмеңкелердің 

ішінде ―Базар-басы‖ қызметі алғаш рет біздің Кҿкжар жҽрмеңкесінде еңгізілген. 

Бҧл Орынбор Генерал Губернаторы, сауда министріне жіберген 

хабарламасында былай деген: ―Ҿлкедегі дала жҽрмеңкелерінің ішінде 

―Базарбасы‖ қызметі алғаш рет Кҿкжар жҽрмеңкесінде ҿз жҧмысын бастады. 
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Кҿкжар жҽрмеңкесінің Базарбасы болып Ашықбай Лепесов тағайындалды‖ деп 

хабарлаған. 

Кҿкжар жҽрмеңкесінде сатылған мал жҽне мал ҿнімдері жіберілген 

бағыттар: Тайсойған - Мақат - Гурьев, Астрахань - Солтҥстік Кавказ, Ҽзер- 

байжан, Иран. 

1867 жылғы жҽрмеңкеде 137 саудагер тауарларын сатты. Саудагерлер ҽр 

тҥрлі ҧлт ҿкілдері  60 татар, 33 орыс жҽне 22 орал қазақтары болды. 

Ойыл бекінісінде орналасқан керуен сарайларындағы алғашқы сауда 1869 

жылы 9 мамыр кҥні басталған. 

Ресей статистикалық комитетінің 1911 жылғы берген ақпараты бойынша 

Кҿкжар жҽрмеңкесінің тауар айналымы 2млн 140мың сомға жетіп, ең ҥлкен он 

ҥш жҽрмеңкенің ішінде тауар айналымының ауқымы бойынша тоғызыншы 

орынға ие болған. 

Ноғайлы елінің ҧлы философы, абыз Асанқайғының толғауына ҿзек 

болған Кҿкжар жҽрмеңкесіне жан жақтан ақын жыраулар жиналған қызықты да 

кҿңілді думанға толы ҿнер ортасына айналған. 

Жҽрмеңкеге адай Қалнияз, Қашаған, Нҧрым, Ақтан, назар - шҥрен 

Нҥрпейіс, таз Қоспақ, беріш Мҧрат Мҿңкеҧлы сынды ақиық ақындар 

айтыстары- мен, жыр – толғауларымен халықтың кҿңілін кҿтеріп, рухани 

ҿмірін ажарлан- 

дырып киелі ҿнер ордасы болды. Кейінірек заманда жыр алыптарының ҿнерін 

Кҿкжар жҽрмеңкесінде Мералының Мҧхиты, оның шҽкірті Шынтас Қаратаев, 

ҽйгілі ―Сары иректің‖ авторы Қызыл Тҧрдалыҧлы жалғастырды. Ысық 

Сҽулебай мен Ҽміреш кҥйден халық кҿңіліне осы жҽрмеңкеде кҥмбез соқты. 

Жҽрмеңкеде атақты маңғыстаулық кҥйші Есір Айшуақҧлы кҥй атасы 

Қҧрманғазымен кездесіп кҥй ҥйренген. Азамат соғысы жылдарында, ҽрі ауыр 

экономикалық дағдарыстар нҽтижесінде жҽрмеңкелердің жҧмысы мҥлдем 

тоқтады. 

1922 жылдың   кҥз мезгілінде жҽрмеңке қайта ашылып, сауда айналымы 

166 мың сомды қҧраған. Кҿкжар жҽрмеңкесі 1937 жылдарға дейін жҧмысын 

тоқтат-қан емес. Кҿкжар жҽрмеңкесі Батыс Қазақстанда халық ҿнері мен 

мҽдениетін насихат-тауға мол мҥмкіндік туғызған орталық болды. 

Тарихи сауда қатарларын Жақсылық Бисалиевтің пайымдауынша 

қҧрылысты ағылшын, орыс, татар кҽсіпкерлері мен саудагерлерінің қолдап, 

демеуімен белгілі орыс сҽулетшісі А. Брюлловтің жобасы бойынша салынған 

Орынбор жҽрмеңке комитетінің, сондағы сауда корпустары мен мҧсылман 

мешітінің, емхана, аса ауқатты татар байлары салдырған ғимараттардың дҽлме- 

дҽл кҿшірмесі деп келтіреді. 

Қазақтар «Мынанай» деп атап   кеткен   «Меновой двордың» қасында 

«Ҽлімтауы» деген тҿбе бар. «Мынанайда» қар кеткеннен бастап кҥзгі суық 

тҥскенге дейін қызу айырбас саудасы жҥреді. «Ҽлімтауында» ҽлімдер Ойыл 

жҽрмеңкесінен ҽкелген малын жайып жаз бойы жатады екен. Жҽрмеңке бастал- 

ғанда базарға салады екен. 
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СТАЛИННІҢ ХАЛЫҚТАРДЫ КҤШТЕП ҚОНЫСТАНДЫРУ 

САЯСАТЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІНЕ ШОЛУ 

 

Қошан Берік Абайҧлы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университетінің І курс магистранты 

 
ХХ ғасырдың 30-50 жылдары Сталиннің КСРО аумағында жҥргізген 

саясаты, кҿптеген халықтарды тоталитарлық жҥйенің қҧрбанына айналдырды. 

Жаппай қуғын-сҥргін кезеңіндегі жазалау саясаты жекелеген адамдарды ғана 

емес, тҧтас халықтарды байырғы атамекенінен кҥштеп қоныстандыруға дейін 

ҧласты. Мҧның салдары қазақ халқының, Қазақстанның алдағы тағдырына ҽсер 

етпей қоймады. Ҽміршіл-ҽкімшіл жҥйе жҥргізген солақай саясаттың 

салдарынан ХХ ғасырдың алғашқы жартысында екі рет аштыққа ҧшыраған 

қазақ халқына, осы жылдары ҿзге ҧлттарды кҥштеп қоныстандыру, қазақ 

халқын ҿз жерінде азшылыққа айналдырды. 1957 жылға дейін қуғын-сҥргінге 

ҧшыраған халықтар "арнайы қоныс аударушылар" болып саналды. Олар 

мҽжбҥрлі еңбек армиясын қҧрай отырып, ең ауыр жҧмыстарға падаланылды. 

Кеңестік тарихнамада депортацияға ҧшыраған халықтардың тарихына 

қатысты шындық кҿп жағдайда ашылмады. Оған сол кезеңдегі компартияның 

жҥргізген идеологиясы мҥмкіндік бермеді. Кеңестік тарихшылар арасында 

депортацияланған халықтардың тарихын зерттеуге қызығушылық білдіргендер 

аз болмады. ХХ ғасырдың 50-ші жылдарының соңы, 60-шы жылдарының 

басында КСРО-да орын алған жылымық кезеңінде бірқатар тарихшылар, 

кҥштеп қоныс аударуға байланысты жергілікті архив қҧжаттарының негізінде 

диссертациялар жаза бастады, бҧл диссертациялар Мҽскеу қаласындағы Ресей 

мемлекеттік кітапханасының диссертациялар залында сақтаулы [1, 14 бет]. 

"Арнайы қоныс аударушылар" туралы алғаш 1964 жылы А.Дудаевтың 

диссертациясында айтылды. Бҧл тақырыпта диссертация қорғаған 
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алғашқылардың бірі ретінде Х.Хутуевті атап ҿтуге болады. Ол Балқар 

халқының Ҧлы Отан соғысы кезіндегі жҽне одан кейінгі тарихы туралы жазған 

диссертациясында, Қабарда-Балқар АКСР, Қазақстан, Қырғызстан партиялық, 

ведомствалық, мемлекеттік архивтерінің жҽне КСРО қорғаныс министрлігінің 

архив қҧжаттарын қолданған [1, 15 бет]. 

1978 жылы А.Некричтің Нью Йорк қаласында шыққан «Наказанные 

народы» еңбегі КСРО аумағында кҥштеп қоныс аударылған халықтардың 

тарихына қатысты баспадан шыққан алғашқы іргелі еңбектердің бірі. Автор 

еңбегінде Қырым татарларының, қалмақтардың, немістердің, солтҥстік Кавказ 

халықтарының Ҧлы Отан соғысы жылдарындағы тағдыры туралы жазылған. 

Оның тҧжырымы бойынша депортация соғыс уақытында болған кездейсоқ 

ҽрекет емес, соғысқа дейін жҽне соғыстан кейін жҥйелі тҥрде жҥргізілген 

ҽрекет. 

ХХ ғасырдың 80-90 жылдары кеңестік тоталитарлық жҥйе іргесінің сҿгіле 

бастауы, тарихшыларға Сталин заманындағы қуғын-сҥргін тарихын қайта 

қарауға мҥмкіндік берді. Қуғын-сҥргін қҧрбандарын ақтаудың жаңа кезеңінде 

депортацияланған халықтар тарихының ақиқатын ашуға кірісті. Ресейлік 

тарихшылар В.Земсков пен Н.Бугайдың еңбектерінде депортацияға ҧшыраған 

жеке халықтардың тарихы кҿрініс тапты. В.Земсков 1940-1945 жылдары 

"арнайы еңбекке жегілгендер" саны мен олардың Қазақстан аумағында 

орналасуы туралы мҽліметтер келтіреді. Н.Бугай ҿз еңбектерінде алғаш рет 

ғылыми айналымға "арнайы папкалар" деп аталатын архив материалдарының 

жаңа циклын — Еділ бойы немістерінің, сондай-ақ Кавказ, Грузия, Қырым 

халықтарының депортациялануымен байланысты Берия мен Сталиннің жеке 

келіссҿздері мен хат-хабарларын қосады. Депортация ауқымы, мҽжбҥрлі 

еңбектің кҥрделі жҥйесі, арнайы қоныс аударылғандардың жағдайы, олардың 

қҧқықтық мҽртебесі де кҿрсетілген [2, 103 бет]. 

Отандық тарихнамада депортацияланған халықтар туралы алғаш айтқан 

белгілі ғалым, тарихшы М.Қозыбаев болды. 1992 жылы шыққан 10 классқа 

арналған «Қазақстан тарихы» оқулығында алғаш рет Қазақстан аумағына 

кҥштеп қоныс аударған халықтар туралы айтылды. Ал «Қазақстан тарихы 

бойынша хрестоматияда» депортацияланған халықтардың трагедиясы туралы 

қҧжаттар сериясы жарық кҿрді [3, 5 бет]. Депортацияға ҧшыраған халықтардың 

тарихын жазып жҥрген Отандық тарихшылардың бірі Қ. Алдажҧманов пен 

Е.Алдажҧманов. Олардың «Депортация народов — преступление 

тоталитарного режима» атты еңбегінде Қазақстан аумағында депортацияланған 

халықтардың саны туралы деректер келтірілген. Ҽйтсе де осы тақырыпта 

кҿлемді мақалар жазып жҥрген М.Калыбекова аталған еңбекте Балтық 

елдерінен, батыс Украина, батыс Белоруссия сияқты ҿңірлерден 

қоныстандырылған халықтар тарихшылардың назарынан тыс қалғанын айтады 

[2, 106 бет]. Кҥштеп қоныс аударылған халықтардың қҧқықтық мҽселесі туралы 

академик М.Баймаханов мақалаларында жазылды [4, 75-76 беттер]. 1998 жылы 

"Арыс" Қазақстанның қуғын-сҥргінге ҧшыраған зиялы қауым мҧрасын зерттеу 

қоры, Отандық тарихшы, саясаттанушы, ҽлеуметтанушы мамандарының 
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қатысуымен «Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы» жинағын 

шығарды. Аталған жинақта ҿңірлердегі депортацияланған халықтардың 

тағдыры, жергілікті халықпен ҿзара байланысы жҽне ҿзге де мҽселелер 

қарастырылды [3, 6 бет]. 

1995 жылы 1 наурызда Қазақстан халқы ассамблеясының қҧрылуы, кҥштеп 

қуғын-сҥргінге ҧшыраған халықтардың тарихын зерттеуге тың серпін берді. 

Қазақстан аумағына депортацияланған халықтардың арасынан шыққан 

ҿкілдері, ҿздерінің тарихы мен ҿрбіген тағдырына байланысты зерттеу 

жинақтарын, кітаптарын басып шығара бастады. 

Қазақстан корейлерінің тарихының тарихнамасы 80-жылдардың ортасына 

дейін, Қазақстанға депортацияланған ҿзге ҧлт ҿкілдеріне қарағанда 

салыстырмалы тҥрде жақсы қалыптасты. Алайда, 1991 жылға дейін 

республикадағы кҽрістер мҽселесі бойынша жалғыз маман Ким Сон Хва болды, 

ол ҿзінің «Очерки истории советских корейцев» атты еңбегінде алғаш рет 

кеңестік кҽрістер тарихын жҥйелі тҥрде зерттейді. Одан кейін Г.Кимнің 

«Корейцы в братской семье народов Казахстана», «Социально-культурное 

развитие корейцев Казахстана: научно-аналитический обзор», «К 

историографии развития духовной культуры корейцев Казахстана» атты 

еңбектері жарық кҿрді. 

30-шы жылдары Қазақстанға тҧтас халықтарды кҥштеп қоныс аударумен 

байланысты фактілерді келтіру жағынан, корей авторларының "Белая книга о 

депортации корейского населения России в 30–40-х годах" ҧжымдық жҧмысын 

ерекше атап ҿтуге болады. Бҧл ғылыми-деректі басылымда бірегей қҧжаттар 

жарияланды. Олар Қиыр Шығыс ҿлкесінің аумағынан корейлерді мҽжбҥрлеп 

кҿшіру ҽдістері, оларды шығару орындарында тҧрмыстық жҽне тҧрмыстық 

орналастыру туралы нақты материалдар береді. Бҧл жҧмыста алғаш рет 

кҽрістерді кҥштеп кҿшіру ҥшін негіз болған қҧжат жарияланады. 

Сонымен қатар Қазақстан аумағына кҥштеп қоныстандырылған 

халықтардың ішінде тарихы жақсы зерттелген ҧлттарды бірі немістер. 

Қазақстандағы немістердің тарихы негізінен мақалалар мен брошюралар 

тҥрінде ҧсынылған. Бірнеше кандидаттық диссертациялар қорғалған, деректі 

жинақтар жарық кҿрген. Неміс тілінде К. Эрлихтің «Живое наследие» 

монографиясы жарық кҿрді. Соңғы жылдары аймақтық деңгейде Л.А. Будгарт 

проблемаға ҿте жемісті қосылды [23]. Бҥгінгі таңда Қазақстан немістері туралы 

кҿптеген ғылыми-зерттеу мақалалары мен жарияланымдары белгілі, олардың 

ішінде «История российских немцев в документах (1763–1992 гг.)»; Э. Кригер, 

А. Фризен «Из истории советских немцев» ; М.П. Лайгер «Социально- 

культурное развитие немцев Казахстана: научно-аналитический обзор», 

«Судьба немцев СССР на переломных этапах истории» еңбектерін атап ҿтуге 

болады. Сонымен бірге, неміс диаспорасын зерттеуге ғылыми 

конференциялардың тҧрақты тҥрде ҿткізілуі ҥлкен серпін береді. 

Қорытындылай келе тҽуелсіздік жылдарында Қазақстан аумағына кҥштеп 

қоныстандырылған халықтардың тарихына байланысты еңбектер жылдан- 

жылға кҿбейіп келеді. Дегенмен кҥштеп қоныс аударылған халықтардың 
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тарихына бацланысты кҿптеген мҽселелер ҽлі де болса ашық кҥйінде тҧр. 

Депортацияланған халықтардың тағдыры, атап айтқанда адам тҿзгісіз 

жағдайлардан қалай шықты, ҿзінің ҧлттық болмысын қаншалықты сақтады 

т.с.с. мҽселелер жан-жақты қарауды талап етеді. 
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айналды. 

Қоршаған ҽлемді жҽне оған енгізілетін ҿзгерістерді тҥсіну ҥшін қажетті 

бақылаулар мен эксперименттерге негізделген тҧжырымдар алу мҥмкіндігі 

оқушының функционалдық ғылыми-жаратылыстану сауаттылығын арттырады. 

Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық – жаратылыстанудың негізгі 

ерекшеліктерін адами танымның формасы ретінде тҥсінуге, жаратылыстану 

ғылымы мен технологияның қоғам ҿмірінің материалдық, интеллектуалдық 

жҽне мҽдени саласына ықпалы жайлы хабардар екенін кҿрсетуге, 

жаратылыстануға қатысты мҽселелер бойынша белсенді азаматтық позициясын 

білдіруге пайдалану қабілеті[1]. 

Химия сабағында оқушылардың функционалдық сауаттылығын PISA 

тапсырмалары арқылы дамытуға болады. PISA оқушылардың білімін ғана 

емес, оның қолдана білу тҽжірибесін анықтайды. 

PISA тапсырмасы арқылы оқушылардың ересек ҿмірге араласуға 

дайындық дҽрежесі бағаланады. PISA тесті «Оқушылар бҥгінгі таңда қоғамға 

еңбек ету ҥшін қандай білімге ие?» деген басты сҧрақтың жауабы десек болады. 

PISA зерттеуіндегі жаратылыстану-ғылыми сауаттылық   дегеніміз - 

жаратылыстану-ғылыми  білімді  сҧрақ  қоюға,  жаңа  білімді  игеруге, 

жаратылыстану-ғылыми қҧбылыстарды тҥсіндіруге жҽне    жаратылыстану- 

практикалық проблемалар мен тапсырмаларды ақпараттық белгісіздік 

жағдайында шешу дағдыларына ҥйрету жҽне оған болашақта заманауи қоғамға 

толыққанды араласуға мҥмкіндік беру – жалпы білім берудің мақсаты. Бҥгінгі 

тез ҿзгеріп жатқан ҽлемдегі функционалды сауаттылық адамның ҽлеуметтік, 

мҽдени, саяси жҽне экономикалық қызметке белсенділік танытуына, сонымен 

қатар ҿмір бойы білім алуға мҥмкіндік жасайтын негізгі фактордың біріне 
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ғылыми проблемаларға қатысты ғылыми дҽлелдерге негізделген қорытындылар 

жасауға; жаратылыстану пҽндерінің басты ерекшеліктерін адами танымдық 

формасы тҥрінде тҥсінуге; жаратылыстану ғылымы жҽне технологияның қоғам 

ҿмірінің материалды, интеллектуалды жҽне мҽдени саласына ықпалы жайлы 

хабардар екенін кҿрсетуге; жаратылыстануға қатысты мҽселелер бойынша 

белсенді азаматтық позициясын білдіруге пайдалану қабілеті[2]. 

PISA тапсырмаларындағы жаратылыстану-ғылыми сауаттылықтың 

қҧрамдас бҿліктерінің бірі – контекст. Контекст – сҧрақта (тапсырмада) 

сипатталған проблемалық жағдаятты қамтитын тақырыптық сала. Контекст – 

берілген оқу тапсырмасын жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты тексеруге 

арналған тапсырма ретінде санау ҥшін қажетті аса маңызды шарт. 

Проблемалық жағдаят сипатталған контекстің бар болуы қандай да бір 

жаратылыстану-ғылыми білімнің қандай қажеті болуы мҥмкін деген сҧраққа 

жауап береді. Ҽрбір жағдаятты мына ҥш деңгейдің бірінде қарастыруға болады: 

жеке (оқушының ҿзімен, оның отбасымен, достарымен байланысты); 

жергілікті/ҧлттық 

жаһандық (мҧнда ҽлемнің ҽр тҥкпіріндегі қҧбылыстар қарастырылады). 

ЖҒС-ты қҧрайтын ҥш негізгі қҧзыреттіліктің ҽрқайсысы тапсырманың 

кҿмегімен тексеруге болатын нақтылы қабілеттердің жиынтығынан тҧрады. 

Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық бойынша тапсырмалар мҽтіннен, 

графиктен, кестеден жҽне соған қатысты сҧрақтардан тҧратын проблемалық 

материалға қҧрылған. Ҿз кезегінде тапсырмалар қҧрамындағы ҽр сҧрақ мына 

санаттар бойынша классификацияланады: 

Сҧрақ қандай қабілетті бағалауға бағытталған; 

Сҧрақта қозғалатын жаратылыстану-ғылыми білімнің типі; 

Контекст; 

Сҧрақтың танымдық деңгейі (немесе кҥрделілік деңгейі). 

 
1-тапсырма. Контекстті мұқият оқып, берілген тапсырмаларға дұрыс 

жауап беріңіз. 

Аргентина (ис.Argentina), толық атауы Аргентина Республикасы - Оңтҥстік 

Америкада орналасқан мемлекет. 16 ғасырда испандықтар Оңтҥстік Американы 

жаулап ала бастады. Оларды бҿтен елде алтын мен кҥміс бар ма деген ҥміт 

қызықтырды. Сондықтан олар қҧрлықтың оңтҥстігіндегі елді - Аргентина - 

"кҥмісті" деп атады. Бірақ Аргентинада алтын да, кҥміс те болған жоқ. Бірнеше 

ғасырлар бойы ол Америкадағы Испанияның иесіз отарларының шеті болып 

қала берді. Бір ғасырдан аз уақыт бҧрын бҧл аймақ ҿзгерді. Бҧл уақытта теңіз 

жолдары қҧрлықтарды бір-бірімен байланыстырды. Еуропада ҿнеркҽсіп 

қарқынды дамып, қалалар тез ҿсті. Осыған байланысты Аргентинада ауыл 

шаруашылығы, ҽсіресе мал шаруашылығы қарқынды дами бастады. Аргентина 

еті Еуропаға жіберілді. 1814-1817 генерал Хосе Сан Мартин Испаниямен 

тҽуелсіздік соғысын бастады. Оның арқасында Аргентина, Чили жҽне Перу 

ҿздерінің тҽуелсіздігін жариялады [3-4]. 
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Кҥмістің химиялық қасиеттеріне сипаттама 

беріңіз:      

Кҥміс оксидінің молярлық массасын есептеп табыңыз. 
 

 

Кҥміс оксиді мен кҥміс нитраты қосылыстарындағы кҥмістің массалық 
ҥлестерін табыңыз. 

 

 

 

 

Анализ 

1. Мҽтін мҽні: жаһандық 

2. Мазмҧны: ҽлемді білу 

3. Қҧзыреттілік: ғылыми тҥсінік 

4. Қолдану саласы: география, саясаттану, тарих, химия 

5. Сҧрақ тҥрі: еркін жауап 

6. Тапсырма деңгейі: 4 

Оқушылар тапсырмаларды орындау барысында теориялық білімдерін 

ҿмірде қолдана білуге жаттығады. Қоғамға қажетті функционалды сауатты, 

нҽтижеге жҧмыстанатын, ҿмір мен қызметтің ҽртҥрлі салаларындағы 

мҽселелерді шешуге қабілетті тҧлға тҽрбиеленеді. 
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Баялды (Solanum melongena L.) қоректік заттар мен витаминдерге бай 

емес. Оның жемістерінде 6-11% қҧрғақ зат, 2,5-4% қант, 0,6-1,4% ақуыз жҽне 

0,2-0,4% май болады. Аскорбин қышқылының мҿлшері 1,5-тен 7 мг% дейін 

ауытқиды. Баялды жемістерінде фолий қышқылының мҿлшері туралы ақпарат 

бар. Баялдының жоғары дҽмдік қасиеттеріне байланысты ол Орталық Азияда, 

Закавказьеде, Украинаның оңтҥстігінде жҽне Солтҥстік Кавказда кеңінен 

таралған. Батыс Еуропаның оңтҥстігінде, АҚШ-та, Таяу жҽне Қиыр Шығыс 

елдерінде де кҿп егіледі. Бялдының піспеген дақылдарын жейді жҽне 

консервілеу ҿнеркҽсібінде кеңінен қолданылады.[1] 

Бҧл бір жылдық дақыл жылылықта, ылғалды, қҧнарлы топырақтарда 

жақсы ҿніп-ҿседі. Тамырлары кҥшті, қуатгы, негізгі ҿзекті тамырлары 

тҧқымдарымен егіліп ҿсірілгенде 1 м-ге дейін, кҿшеттермен ҿсірілгенде 70-80 

см-ге дейін топырақ қабатына ҿсе алады. Шҿптектес дақыл, ҿсу кезеңінде 

сабағының жоғарғы жағы жҧмсақ, тҿменгі тамырларына жақын сабақтары 

қатты, 0,8- 1 м-ге дейін қатайып ағаштанады. Жапырақтары ірі-ҥлкен, қалың 

тҥкті. Жемістері - аз шырынды. Дақылдың биіктігі - ҿте биік (70 см-ден 

жоғары), биік (60-70 см), орташасы (40-60 см), аласа (25-40 см), ҿте аласа (25 

см-ге дейін) болады, ал пішіні - ықшам, биіктігі диаметрінен ҥлкен, жартылай 

шашыраңқы (биіктігі диаметрінен 1,5 рет кіші), шашыраңқы (биіктігі 

диаметрінен 2 есе кіші) болып бҿлінеді. Жемістерінің цилиндрге ҧқсайтын, 

алмҥрт жемісіне ҧқсайтын, қысқа алмҧрт жҽне жҧмыртқа пішіндес , шар тҽрізді, 

орақ тҽрізді, иіліп-иілген жыланға ҧқсайтын пішіндері бар.Олардың салмағы 

ҿте кішкене (100 г-нан аз), кішкене (100-200 г), орташа (201-300 г), ҥлкен (301- 

400 г), ҿте ҥлкен (400 г-нан ҥлкен) болып 5 топқа бҿліп қарастырылады. [2] 

Бҧл жылуды жақсы кҿретін кҿкҿністі ҿсіру оңай емес, бірақ егер де 

шыдамдықпен жҽне қамқорлық кҿрсетсе, ҽдемі ҽрі дҽмді кҿкҿністі ҿсіруге 

болады. Бялды кҥн сҽулесінде жақсы ҿседі, бірақ ҧзақ ыстыққа тҿзбейді. Олар 

жеңіл топырақты, жарық кҿп жҽне желден қорғалатын жерлерді жақсы кҿреді. 

Батпақты топырақтарда баялды аурулардан зардап шегеді. 

Баялдыдан кейін қызанақ, бҧрыш, физалис жҽне картоптан егуге 

болмайды. Кҿңді қолданғаннан кейін олар ҽдетте 3-ші жылы орналастырылады, 

ал баялды ҥшін ауыспалы егісте қырыққабат, сҽбіз, пияз, қияр, бҧршақ 

дақылдары болған жҿн. [3] 

Жылыжайға отырғызбас бҧрын, баялдылар сортқа тҽн пісетін уақытына 

байланысты кҿшеттік кезеңінен ҿтуі керек. Кҿшеттерді егу ҥшін келесідей 

қҧрам ҿте қолайлы: шымтезек, қҧм жҽне орманның топырағы 1/1/1 

қатынасында. Кҿшеттердің топырағын кҥнбағыс немесе қарақҧмық қабығымен 

де байытуға болады. Тҧқымдарды бҿлек қҧмыралағасепкен дҧрыс болып 

саналады. 

Баялдыны ҿсіру бҧрыштікіне жақын. Баялды ҽдетте қорғалған жерде 

ҿсірілген кҿшеттермен ҿсіріледі, онда егу ақпанның ортасында - наурыздың 

басында жҥргізіледі. Жоғары жҽне ертерек ҿнім алу ҥшін кҿшеттерді 5-6 см 

ҿлшемді гумус текшелерінде ҿсіреді. Кҿшеттерде 5-6 нағыз жапырақ болған 

кезде топыраққа сҽуір айының басында немесе екінші жартысында 
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отырғызады. Баялды 40-50 см-де қатарынан немесе 70Х 70 см тҿртбҧрышты 

тҥрде отырғызылады. 

Тҧтастай алғанда, тҿзімсіз баялдылларды ҿсірудің бҥкіл маусым ҥшін 

олардың жағдайына байланысты тыңайқыштар енгізу ҥш-бес рет жасалуы 

керек. 

Баялды ылғалдылықты талап етеді. Олар ҥшін оңтайлы топырақ 

ылғалдылығы шамамен 80% қҧрайды. Топырақта ылғалдың болмауы 

аналықтардың тҥсуіне, жемістердің ҿнімділігі мен сапасының тҿмендеуіне 

ҽкеледі. 

Баялды кҿбірек жылуды қажет етеді жҽне ҿсу кезеңі ҧзағырақ болады. 

Тҧқымдар 13-14°С температурада ҿне бастайды. Тҧқымның ҿнуі, ҿсуі жҽне 

дамуы ҥшін оңтайлы температура 20-30 ° C қҧрайды. 20°С-тан тҿмен 

температурада гҥлдердің ҧрықтануы жҽне жемістердің ҿсуінтоқтатады, ал 

15°С-тан тҿмен температурада гҥлдер мен аналықтары жаппай абсцизиясы 

орын алады. Шамамен 1 ° C температурада ҿсімдіктер ҿледі. [1] 

Сонымен қатар, жоғары температура мен ылғалдылық кезінде біте кҿбейе 

бастайды. Сондықтан баялдыларды кҥту кезінде жылыжайдың температурасы 

мен ылғалдылығын ҥнемі реттеп отыру қажет, ал мҧны істеудің ең оңай жолы - 

желдету. Бірақ ҿтпе желді болдырмау маңызды, сондықтан жылыжайдың 

терезелері мен есіктерін бір жағынан ғана ашуға болады. Ал ыстық ауа райында 

желдету тиімсіз болған кезде , жолдарды суару ауа температурасын 

тҿмендетуге кҿмектеседі. 

Жылыжайда желдету кҥндіз жҥзеге асырылады, ҿйткені 30 ° C-тан 

жоғары температурада тозаң стерильді болады, жемістер қатып қалмайды. 

Жылыжайларда кҥндізгі оңтайлы температура 23-27 ° C, тҥнде 16-18 ° C. Суару 

кезінде жапырақтарды суламай, таңертең сирек, бірақ мол суару қажет. Суық 

тҥскеннен кейін кҿкҿніс ҿсуде артта қала бастайды. Бҧл жағдайда жапырақты 

ҥстіңгі байыту (жапырақтарды бҥрку) мочевинаның 0,1% ерітіндісімен (10 литр 

суға 0,5 шай қасық) жҥзеге асырылады. Бҥрку бҧлтты ауа-райында немесе 

кешке жапырақтардың кҥйіп қалмауы ҥшін жҥзеге асырылады. Ҿсімдіктерге 

кҥтім жасау кезінде олар ҥнемі артық бҥйірлік ҿскін мен тҿменгі жапырақтарды 

алып тасталынады (аптасына 2 жапырақ). 

Баялды жемістері сортқа тҽн мҿлшерге жеткенде жҽне піспеген 

тҥріндеалынады. Толық піскен кезде олар ағарады, оларда сары-қоңыр реңктер 

пайда болады. Мҧндай жемістер тым ащы. Егін жинауға кешіктірудің сенімді 

белгісі - жемістерде дҿрекі қызарған тҧқымдардың болуы болып 

қарастырылады. [3] 

Баялды сорттары шығыстық жҽне батыстық болып 2 экологиялық 

географиялық топқа болып бҿлінеді. Шығыс тобының сорттары аласа бойымен, 

жайылған бҧтасымен, қою кҥлгін сағақтары мен жҥйкелері бар қою жасыл тҥсті 

кішкентай қатты жапырақтарымен ерекшеленеді. Олардың дақылдары 

кішкентай немесе орташа, алмҧрт тҽрізді, сфералық немесе жылан тҽрізді жҽне 

қара кҥлгін тҥсті, тығыз ақ еті бар, ащы емес болады. Шығыс тобының кҿптеген 

сорттары ерте піседі. Батыс тобының сорттары кҿп жағдайда ҧзын, сҽл 
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жайылған, ірі жасыл жапырақтарында жасыл немесе ашық қоңыр жҥйкелері 

бар. Ҽр тҥрлі пішіндегі жҽне мҿлшердегі жемістері қара қоңыр немесе сҧр- 

жасыл тҥсті жҽне кеш пісетін болып келеді. 

Баялды сорттары ҿзінің бой биіктігі мен пішінімен, жапырақтардың 

мҿлшері, пішіні, тҥсімен, гҥлдер мен жемістердің орналасуы, мҿлшері жҽне 

тҥсі; жемістің дҽмі мен тҥсімен ерекшеленеді. Вегетациялық кезеңнің 

ҧзындығы бойынша баклажан сорттары 110-120 кҥндері пісетні-ерте пісетін, 

орташа пісетін (120 - 140 кҥн) жҽне пісуі ҥшін 140 кҥннен астам уақытты қажет 

ететҽн кеш пісетін болып бҿлінеді. Сорттар ҿнімділік, қҧрғақшылыққа, 

саңырауқҧлақ ауруларына жҽне тҿмен температураға тҿзімділігіне байланысты 

бҿлінеді. 

Баялды ҿсірудің кҿшеттік ҽдісі - ҿнім алудың ең сенімді жҽне жылдам 

ҽдісі болып табылады. 
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Түйіндеме. Мақалада жобалап оқыту технологиясының маңызы, зерттеушілік 

іс-ҽрекет, ҿзіндік жҧмыстар қарастырылған. 

Резюме. В статье рассматривается значение проектной технологии обучения, 

исследовательской деятельности, самостоятельной работы. 

Abstract. The article discusses the importance of project-based learning technology, 

research activities and independent work. 
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Қазіргі уақытта жобалап оқыту технологиясы оқушының жалпы дамуы ҥшін 

білім беру мекемелерінде кеңінен қолданылады. Қазіргі білім беру жобалап 

оқыту технологиясын білім алушылардың жеке қасиеттерін қалыптастыру ҽдісі 

ретінде бағалайды: дербестік, мақсаттылық, шығармашылыққа деген 

қҧштарлық. Сонымен бірге, бҧл технология білім алушыларға ҿздерінің 

қызығушылықтары мен қажеттіліктерін тҥсінуге кҿмектеседі. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог 

– Қазақстанның тҧрақтылығы мен ҿркендеуінің негізі» атты Жолдауында 

«Ғылым саласындағы ахуал ерекше назар аударуды талап етеді. Біз ғылымсыз 

еліміздің дамуын қамтамасыз ете алмаймыз» деп атап ҿткен болатын [1]. Осы 

ретте оқушы бойында білім берумен қатар ғылыми-зерттеуге баулудың маңызы 

зор. 

Жобалық іс-ҽрекет – білім алушылардың танымдық қабілеттерін 

қалыптастыруды, ҿз білімдерін жобалауды, ақпараттық кеңістікте бағдарлауды, 

сыни ойлауды қалыптастыруды қамтамасыз ететін жеке тҧлғаға бағытталған 

технологиялардың бірі [2]. 

Биология мҧғалімінің кҿзқарасы бойынша білім беру жобасы кҿбінесе ҽмбебап 

оқу ҽрекеттерін, сонымен қатар биологиялық жҽне экологиялық қҧбылыстар 

мен объектілерді жобалау мен зерттеудің нақты дағдыларын дамытуға 

мҥмкіндік беретін дидактикалық даму, оқыту жҽне тҽрбиелеу қҧралы ретінде 

ҽрекет етеді. Мҽселе тҥрінде тҧжырымдалған оқу тапсырмасы білім 

алушылардың іс-ҽрекетін осы мҽселені зерттеуге бағыттап қана қоймай, олар 

ҥшін қызықты сабаққа айналады. 

Мектеп деңгейіндегі биологияда зерттеу жобасы жаһандық заңдылықтардың 

жеке деңгейде, нақты жағдайларда кҿріну ерекшеліктерін зерттеуді қамтуы 

мҥмкін. Оқушылар кейбір қҧбылыстарды басқалармен салыстыра алады [3]. 

Білім алушылардың ҿзіндік жҧмысы деп біз мҧғалімнің тікелей қатысуынсыз, 

бірақ оның ҿтініші бойынша, оның бақылауымен жҽне басшылығымен арнайы 

бҿлінген уақытта орындайтын жҧмысты тҥсінеміз. Ҿзіндік жҧмыс мектеп 

оқушыларының белсенді ойлау ҽрекеттерін қамтиды, олар мҧғалім ҧсынған 

тапсырмаларды орындаудың ең ҧтымды тҽсілдерін іздеумен, жҧмыс 

нҽтижелерін талдаумен байланысты. 

Оқу ҥрдісінде оқушылардың ҿзіндік жҧмыстарының келесі тҥрлері болуы 

мҥмкін: ҽр тҥрлі тасымалдаушыларда, соның ішінде электронды тҥрде 

ҧсынылған оқу жҽне анықтамалық ақпаратпен жҧмыс; есептерді шешумен 

байланысты жҧмыстың ҽр тҥрлі формалары; зертханалық-практикалық 

жҧмыстар; зерттеу элементтерімен фронтальды эксперимент; ҥлестірмелі 

материалдармен жҧмыс; кинематикалық интерактивті схемалармен жҧмыс; 

мҧғалім кҿрсеткен тҽжірибелерді бақылау жҽне олардан қорытындылар; 

табиғатқа жҽне ҿндіріске экскурсия жҥргізуге байланысты жеке жҽне топтық 

тапсырмаларды орындау, проблемалық жағдайларды шешу бойынша жҧмыс, 

оқу жобаларын ҽзірлеу [4]. 
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Жаратылыстану пҽндерін оқытуда зерттеушілік іс-ҽрекетті қалыптастырудың 

ҽдістемелік жҥйесі жайлы A.H.Khalid, Stentoft, Mayolo-Deloisa K., Y.Zadok [5– 

8] еңбектерінен кҿруге болады. 

Жобалап оқыту технологиясы білім алушының ҿз бетімен ізденіп, ҿзіне деген 

сенімділікті кҥшейтіп, ойын анық ҽрі нақты жеткізуге, дҧрыс оңды шешім 

қабылдаудың негізінде тҧлға ретінде қалыптасуына ҽсер етеді. Бҥгінгі кҥн 

талабында тҧрған ҿзекті мҽселенің бірі – білім алушыларды ҿз бетімен зерттеу 

жҧмысын ҧйымдастыруға ҥйретіп, жоба жҧмысын жасауға жҥйелі бағыттау. 

Бҧл білім беру жҥйесінің дамуына тікелей ҽсер етері анық. 
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Биіктігі ҽрдайым бір нҥктеде - ортоцентрде қиылысатын ҥшбҧрыштан 

айырмашылығы, тетраэдрдің бҽрі бірдей ҧқсас қасиетке ие емес. Биіктігі бір 

нҥктеде қиылысатын Тетраэдр ортоцентрлік деп аталады. біз ортоцентрлік 
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тетраэдрлерді зерттеуді ортоцентрлік тетраэдрді анықтау ҥшін қателесуге 

болатын ортоцентризмнің қажетті жҽне жеткілікті жағдайларынан бастаймыз. 

(1) тетраэдрдің биіктігі бір нҥктеде қиылысады. 

(2) тетраэдр биіктіктерінің негіздері-бҧл беттердің ортоцентрлері. 

(3) тетраэдрдің ҽр екі қарама-қарсы қабырғалары перпендикуляр. 

(4) тетраэдрдің қарама-қарсы жиектерінің квадраттарының қосындысы тең. 

(5) тетраэдрдің қарама-қарсы жиектерінің ортасын байланыстыратын 

сегменттер тең. 

(6) қарама-қарсы екі бҧрышты бҧрыштардың косинустарының кҿбейтінділері 

теңОртоцентрлік тетраэдр 

Биіктігі ҽрдайым бір нҥктеде - ортоцентрде қиылысатын ҥшбҧрыштан 

айырмашылығы, тетраэдрдің бҽрі бірдей ҧқсас қасиетке ие емес. Биіктігі бір 

нҥктеде қиылысатын Тетраэдр ортоцентрлік деп аталады. біз ортоцентрлік 

тетраэдрлерді зерттеуді ортоцентрлік тетраэдрді анықтау ҥшін қателесуге 

болатын ортоцентризмнің қажетті жҽне жеткілікті жағдайларынан бастаймыз. 

(1) тетраэдрдің биіктігі бір нҥктеде қиылысады. 

(2) тетраэдр биіктіктерінің негіздері-бҧл беттердің ортоцентрлері. 

(3) тетраэдрдің ҽр екі қарама-қарсы қабырғалары перпендикуляр. 

(4) тетраэдрдің қарама-қарсы жиектерінің квадраттарының қосындысы тең. 

(5) тетраэдрдің қарама-қарсы жиектерінің ортасын байланыстыратын 

сегменттер тең. 

(6) қарама-қарсы екі бҧрышты бҧрыштардың косинустарының кҿбейтінділері 

тең. 

1- сурет 

 
(7) бет алаңдарының квадраттарының сомасы қарама-қарсы жиектер 

туындыларының квадраттарының сомасынан тҿрт есе аз. 

Олардың кейбірін дҽлелдейік. 

(3) қасиеттің дҽлелдеуі. 

Тетраэдрдің ҽр екі қарама-қарсы қабырғалары перпендикуляр болсын. 

Сондықтан тетраэдрдің биіктігі жҧппен қиылысады. Егер бірнеше тҥзу жҧп 

арқылы қиылысса, онда олар бір жазықтықта жатыр немесе бір нҥктеден ҿтеді. 
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Тетраэдр биіктігінің бір жазықтығында жата алмайды, ҿйткені оның шыңдары 

бір жазықтықта орналасады, сондықтан олар бір нҥктеде қиылысады. 

Жалпы алғанда, тетраэдрдің биіктігі бір нҥктеде қиылысуы ҥшін қарама-қарсы 

қабырғалардың тек екі жҧпының перпендикулярлығын талап ету қажет жҽне 

жеткілікті. Бҧл ҧсыныстың дҽлелі келесі тапсырмадан тікелей туындайды[1, 56- 

58б.]. 

Мысал 1.  Тетраэдр берілген ABCD. AB,CD AC, DB AD, DC 0 болатынын 

дҽлелдеу. 

 

2- сурет 

Шешуі. а= AB , b= BC , с= CD болсын. Онда AB,CD a, c, 

AC, DB a  b,b  c  a,b b,b a, c және AD, DC a,b b,b c,b. Ары 

қарай (4) қасиетті дҽлелдейміз. 

а= AB , b= BC және с=CD болсын. 

 
    

AC 2  BD2  BC2  AD2 теңдігі 

a  b 2  b  c 2  b 2  a  b  c 2 , яғни . (а,с)=0. Бҧл алгоритмді қарама-қарсы 

жиектердің басқа жҧптарына қолдана отырып, біз қалаған мҽлімдемені аламыз. 

(6) қасиетті дҽлелдейік. 

Дҽлелдеу ҥшін біз келесі теоремаларды қолданамыз: 

Синустар теоремасы. "Тетраэдрдің қарама-қарсы екі қабырғасының 

ҧзындығының кҿбейтіндісі, осы қабырғалардағы екі бҧрышты бҧрыштардың 

синустарының кҿбейтіндісіне бҿлінеді, тетраэдрдің қарама-қарсы 

қабырғаларының барлық ҥш жҧбы ҥшін бірдей". 

Тетраэдр ҥшін синус теоремасын жҽне Бертшнейдер теоремасын қолдана 

отырып, қарама-қарсы екі жақты бҧрыштардың косинусының туындылары 

қарама-қарсы жиектердің квадраттарының қосындысы тең болған кезде ғана 

тең болады, бҧл (6) ортоцентрлік тетраэдр қасиетінің ҽділдігін білдіреді. 

Ортоцентрлік тетраэдр туралы тармақтың соңында біз осы тақырып бойынша 

бірнеше мҽселені шешеміз. 

Мысал 2. Ортоцентрлік тетраэдрде мына қатынастың ОН
2
=4R

2
- 

3d
2
орындалатынын дҽлелдеу, мҧндағы О – сырттай сызылған сфераның центрі, 
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R   R  

H – биіктіктердің қиылысу нҥктесі, R – сырттай сызылған сфераның радиусы, d 

– қарама-қарсы қабырғалардың ортасы арасындағы қашықтық. 

3- сурет 

 
Шешуі. К мен L - АВ жҽне СD қабырғаларының сҽйкесінше орталары болсын. 

Н нҥктесі АВ-ға перпендикуляр СD –дан өтетін жазықтықта жатады. ал О 

нҥктесі - АВ-ға перпендикуляр К арқылы өтетін жазықтықта жатады. 

Бҧл жазықтықтар тетраэдрдің KL кесіндісінің ортасы центрлік массасына 

қатысты симметриялы. Барлық жақтары ҥшін мҧндай жазықтықтарды 

қарастыра отырып, Н жҽне О нҥктелері М-ға қатысты симметриялы, демек 

КLМО - параллелограмм. Оның 

сондықтан 

2 AB 
2
 

4 
жҽне 2 CD

2
 

4 
қабырғалары тең, 

2 
  

 2  
AB2  

  





2  
CD

2  
   2 




2  
AB2  CD2  

  2 

 
 

М арқылы АВ дҽне 
OH 2 R 


 2 R 

4    
 d 4R d 

4    2 

СD-ға параллель қиып өтуді қарастыра отырып, АВ
2
+CD

2
=4d

2
 екенін аламыз. 

Мҧнда О, М жҽне Н нҥктелері жататын тҥзуді ортоцентрлік тетраэдрдің Эйлер 

тҥзуі деп атайтынын айта кетуге болады [2, 85-87б.]. 

 
Қолданылған әдебиеттер: 

Барыбин Н.А. Геометрия: Учебник для 10 – 11, М.: Просвещение, 1986. 

Димде М. Целительная сила пирамид, М.: изд. Гранд, 2000. 

Ғылыми жетекші – т.ғ.к., доцент Кошанова М.Д. 

ОРТА МЕКТЕПТІҢ 5 СЫНЫБЫНДА МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА 

АУЫЗША ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ 

 
Арипова С.С. 

М.Ҽуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан университеті , Шымкент, Қазақстан 
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Ауызша жаттығулар оқушылардың ақыл-ой белсенділігін арттырады, 

зейін, байқау, есте сақтау, сҿйлеу, реакция жылдамдығын дамытады, 

зерттелетін материалға қызығушылықты арттырады. 

Ауызша есептеулерге деген сҥйіспеншілікті оята отырып, мҧғалім 

студенттерге оқу материалымен белсенді ҽрекет етуге кҿмектеседі, есептеу 

жҽне есептерді шешу тҽсілдерін жетілдіруге, аз ҧтымдыларды қазіргі заманға 

ауыстыруға талпындырады. Бҧл материалды саналы тҥрде игерудің маңызды 

шарты. 

Ауызша санау кҥнделікті ҿмірде кеңінен қолданылады; ол оқушылардың 

ақылдылығын дамытады, оларды белгілі бір жағдайға ыңғайлы есептеу 

ҽдістерін таңдау қажеттілігіне қояды, сонымен қатар ауызша есептеу жазбаша 

есептеуді жеңілдетеді. 

Ауызша есептеулердің маңыздылығын ескере отырып, сонымен бірге 

студенттер арасында дҧрыс жҽне тҧрақты жазбаша есептеу дағдыларын қҧру 

ҿте маңызды деп танылуы керек. Мҧндай дағдыларды сҽтті дамыту ауызша 

есептеудің жақсы дағдылары негізінде ғана мҥмкін болады[1,38-43б]. 

Ауызша жаттығулар формасы, мазмҧны жҽне қиындық дҽрежесі бойынша ҽр 

тҥрлі болуы мҥмкін, жаттығу, бақылау немесе жалпылау болуы мҥмкін. Негізгі 

ауызша жаттығуларды қарастырайық: 

1) Ауызша жұмыс түрлері 

Біз ауызша жҧмыстың ең танымал тҥрлерін қысқаша сипаттаймыз: 

«Жылдам санау». Мҧғалім тапсырманы кҿрсететін картаны кҿрсетеді жҽне оны 

бірден дауыстап оқиды. Оқушылар ауызша Ҽрекет жасайды жҽне жауаптарды 

хабарлайды. Карталар бір-бірін тез ауыстырады. Соңғы тапсырмалар 

карталарсыз, тек ауызша ҧсынылады. 

«Тең есеп». Тақтадағы мҧғалім жаттығуды жауаппен жазады. Оқушылар 

ҿздерінің мысалдарын бірдей жауаппен ойластыруы керек. Олардың 

мысалдары тақтаға жазылмайды. Балалар аталған сандарды естіп, мысалдың 

дҧрыс жасалғанын анықтауы керек. 

«Шотты толықтыру».Мҧғалім тақтаға белгілі бір санды жазады, мысалы, 1,5. 

Содан кейін ол 1,5-тен аз санды атайды. Оқушылар жауап ретінде берілген 

санды 1,5-ке дейін толықтыратын басқа санды атауы керек. Мҧғалім мен 

оқушылар деп атайтын сандар тақтаға жазылмайды. Бҧл сандарды есте 

сақтауда ҥлкен жаттығуды қамтамасыз етеді. 

«Эстафета». Бірінші тапсырма толығымен жазылады, ал қалған бҿлігінде 

бірінші санның орнына бос терезе болады. Онда не болуы керек, студент 

алдыңғы мысалды шешкен кезде біледі. Мҧндай ойында бҽрі ҿте мҧқият болуы 

керек, ҿйткені біреуінің қателігі басқалардың кҥш-жігерін жояды. 

«Домино». Сол жақ бағандағы ҽр мысалды оң жақтан жауаппен салыстыру 

керек. 

Кроссвордтар. Санауды жақсы ҥйрену ғана емес, сонымен қатар математикалық 

терминдерді білу де маңызды. Математикалық кроссвордтар оларды ҧмытпауға 

кҿмектеседі, олардың міндеттері кез-келген ҧғымды анықтау болып 

табылады[2,29-30б]. . 
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АКТ-ны оқу процесіне белсенді енгізе отырып, сабақтарын ҽртараптандыруға, 

оларды жарқын жҽне қызықты етуге тамаша мҥмкіндік пайда болды. Ауызша 

есеп қызықты ойынға айналады. 

2) Көне көбейту әдістері 

Орыс шаруаларын кҿбейту ҽдісі. 

2-3 ғасыр бҧрын Ресейде кейбір провинциялардың шаруалары арасында 

кҿбейту кестесін білуді қажет етпейтін ҽдіс кең таралған болатын. Керек еді, 

тек білу кҿбейтіп жҽне бҿліп, 2. Бҧл ҽдіс шаруа деп аталды (бҧл Мысырдан 

шыққан деген пікір бар). Мысал: 47-ді 35-ке кҿбейту, 

сандарды бір жолға жазыңыз, олардың арасында тік сызық сызыңыз; 

сол санды 2 - ге бҿлеміз, оң санды 2-ге кҿбейтеміз (егер бҿлу кезінде қалдық 

пайда болса, онда қалдық тасталады); 

бҿлім сол жақта пайда болған кезде аяқталады; 

сол жақта жҧп сандар тҧрған жолдарды сызамыз; 

ҽрі қарай, оң жақта қалған сандарды қосыңыз-бҧл нҽтиже. 
 
 

47 35 

23 70 

11 140 

5 280 

2 560 

1 1120 

 
Жауабы: 35+70+140+280+1120һ1645 

Ҽдісі "торлар". 

Кҿрнекті араб математигі жҽне астрономы Ҽбу Абдалах Мҧхаммед бен Мусса 

Ҽл - Хорезми Бағдадта тҧрып, жҧмыс істеді. "Ҽл-Хорезми" сҿзбе-сҿз 

"Хорезмнен" дегенді білдіреді, яғни Хорезм қаласында дҥниеге келген. Ғалым 

кітапхана мен обсерватория орналасқан Даналық ҥйінде жҧмыс істеді, мҧнда 

барлық ірі араб ғалымдары жҧмыс істеді. 

Мҧхаммед ҽл - Хорезмидің ҿмірі мен қызметі туралы мҽліметтер ҿте аз. Оның 

тек екі жҧмысы қалды - алгебра жҽне арифметика. Бҧл кітаптардың соңғысында 

арифметикалық амалдардың тҿрт ережесі берілген, олар біздің заманымызда 

қолданылатынмен бірдей . 

Ҿз Кітабында "туралы ҥнді шот" ғалым сипатталған тҽсілі, придуманный 

Ежелгі Ҥндістан, ал кейінірек аталған ҽдісімен "торлар" (ол "қызғаныш"). Бҧл 

ҽдіс бҥгінгі кҥнге қарағанда қарапайым . 

3) С. А. Рачинскийдің ақыл-ой шотына арналған тапсырмалар жүйесі 

1891 жылы С.А. Рачинский "ақыл-ой шотына арналған 1001 тапсырма" кітабын 

шығарды, ол Ресейдегі алғашқы ауызша есеп жаттығуларының жинағы болды. 
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Сергей Александрович Рачинский ауыл мектебінде арифметиканы оқытуды ҿте 

жоғары деңгейге кҿтерген практик мҧғалім ретінде ҿте қызықты, ҽсіресе бҧл 

ауызша есеп пен есептерді шешуге қатысты[3,102-103]. 

С. А. Рачинский ақыл-ой (ауызша) санау қабілеті практикалық тҧрғыдан да, 

салауатты ақыл-ой гимнастикасы қҧралы ретінде де пайдалы екендігіне назар 

аударды. Ол ҽрдайым балаларға проблемаларды тез, ерекше, ҽдемі шешуге 

ҥйретті. Ол сандардың кҥтпеген, ерекше қасиеттерін жҽне олардың арасындағы 

қатынасты кҿруге ҥйретті. 

Сергей Александрович ауызша есептеудің кҿптеген ҽдістерін сипаттады, 

мысалы: 

• тҽсілі салу квадрат кез келген двузначного числа; 

* екі таңбалы сандарды кҿбейту ҽдісі; 

* тоғызмен жазылған санға кҿбейту ҽдісі; 

* "кҿбейту кезінде бҿлінетін"сандар; 

* натурал сандардың бҿліну белгілері жҽне т.б. 

Ауызша есептеудің кейбір арнайы ҽдістері: 

1. Сериялық кҿбейту жҽне бҿлу ҽдістері. 

Біз факторлардың бірін негізгі факторларға орналастырамыз, содан кейін 

кҿбейтуді орындаймыз. Сол бҿлумен. 

Мысал:78·8=78·2·2·2=150·2·2=300·2=600 

·35=18·5·7=90·7=630 

·18=35·2·9=70·9=630 

·55=23·5·11=115·11=1150+115=1265 

:4=(540:2):2=270:2=135 

:15=(960:3):5=320:5=640:10=64 

Қолданылған ҽдебиеттер: 

Бантова М. А. Система формирования вычислительных навыков. Нач. шк. 1993. 

№ 11. 38-43 с . 

Минаева С. Формирование вычислительных умений в основной школе. 

Математика: прил. к газ. // Первое сентября, №2, 2006. с. 16-31. 

Учебная программа по предметам общеобразовательной области «Математика» 

для 5-6 классов общеобразовательной школы.-Астана, 2013г. 
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Химияны оқытудағы сын тҧрғысынан ойлау технологиясы жҽне ойлаудың 

ҽртҥрлі тҽсілдерін ҥйрену, ҿз кҿзқарасын тҥсіндіру ҥшін ақпарат арасындағы 

айырмашылықты ажырату, сонымен қатар олардың ҿз пікірлерін білу ғана емес, 

сын тҧрғысынан ойлау дағдыларын дамытуға ҽсер етеді. Бҧл технологияның 

мақсаты оқушылардың тек оқуда ғана емес, кҥнделікті ҿмірде де қажетті ойлау 

дағдыларын дамыту болып табылады. Негізделген шешімдер қабылдау, 

ақпаратпен жҧмыс істеу, қҧбылыстардың ҽртҥрлі аспектілерін талдау жҽне т.б. 

қабілеті. 

Бҧл технологияның ерекшеліктері: 

- оқу процесі жеке тҧлға мен ақпарат арасындағы ҿзара ҽрекеттесу 

заңдылықтарына, танымдық процестердің заңдылықтары мен механизмдеріне 

негізделген; 

- технология кезеңдерінде мҽтінмен жҧмыс жасауда жҽне пікірталасты 

ҧйымдастыру ҥшін ҽртҥрлі формалар мен стратегиялар қолдануға болады; 

- технология стратегиялары барлық оқытуға ынтымақтастық, бірлескен 

жоспарлау жҽне ойлау қағидаттарына негізделуге мҥмкіндік береді [1]. 

Сын тҧрғысынан ойлауға қабілетті, ақпаратты ойлау мен бағалаудың ҽртҥрлі 

тҽсілдерін меңгерген оқушы тек ҿз біліміне ғана емес, сонымен қатар 

мҧғалімнің пікіріне сҥйене отырып, қарама – қайшылықтарды ажыратып, ҿз 

кҿзқарасын дҽлелдей алады. Ол сҧрақтарға жауаптарды жҥйелі тҥрде іздей 

алады. Фактілердің себептері мен салдарын анықтай алады. 

Д.К. Лестер бойынша сын тҧрғысынан ойлау 5 сипаттамаға ие: 

тҽуелсіз ойлау; 

жалпыланған ойлау тҽсілі; 

ойлау тҽсілі жҽне проблемалық бағалау; 

дҽлелді ойлау; 

ҽлеуметтік [2]. 

Сын тҧрғысынан ойлау технологиясында қатарынан ҥш кезең қолданылады: 

қызығушылығын ояту, мағынаны ашу, ой толғаныс (рефлексия). 

Бірінші кезең – қызығушылығын ояту. Бҧл кезеңде оқушылардың пҽнге деген 

қызығушылығын ояту ҥшін ҽртҥрлі суреттер, сҧрақтар, мҽселе мен 

жағдаяттардан шығу, миға шабуыл, логикалық схемаларды, еркін жазуды жҽне 

т.б қолдануға болады. 

Қызығушылықты ояту кезеңінің мақсаттары: тақырып бойынша бар білімдерін 

ҿз бетінше нақтылау жҽне танымдық белсенділігін ояту; оқушылардың 

тақырыпты зерделеу салаларында, біз талқылап, ой елегінен ҿткізгіміз келетін 

аспектілерінде ҿзін-ҿзі анықтауы; ақпаратпен жҧмыс істеудің осы кезеңінде 

оқушы ҿзі ҥшін «Бҧл мен ҥшін нені білдіреді?», «Бҧл маған не ҥшін қажет?» 

деген сҧрақтарға жауап табады. 

Екінші кезең – мағынаны ашу. Мҧғалім оқушылардан жҧмыс істеуге қажетті 

жаңа ақпараттарды сҧрайды. Бҧл оқушылардың жаңа ақпаратпен байланысқа 

тҥсетін кезеңі. Байланыс мҽтінді оқу, бейнежазбалар кҿру, эксперименттер 
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орындау тҥрінде болуы мҥмкін. Осы оқу кезеңінде мҧғалімдер оқушыға аз ҽсер 

етеді. Дҽл осы кезеңде оқушы осы жҧмысқа ҿз бетінше жҽне белсенді қатысуы 

керек. Оқушылардың белсенділігінің жоғары деңгейін ҧйымдастыруға 

мҥмкіндік беретін оқу стратегиялары бар. 

Мағынаны ашу кезеңінің негізгі міндеті біріншіден, қызығушылықты ояту 

кезеңінде қҧрылған белсенділікті, қызығушылықты жҽне инерция қозғалысын 

сақтау болып табылады. Екіншіден, оқушылардың ҿз тҥсінігін бақылау 

ҽректтерін бақылағанда, олар жаңа ақпаратты ҿздерінің алдын ала 

ойластырылған идеяларымен салыстырғанда, жаңаны бҧрыннан белгілі 

мҽҽліметтермен байланыстырғанда қолдану. 

Ҥшінші кезең – ой толғаныс кезеңі. Бҧл кезеңде оқушылар жаңа білімдерін 

бекітіп, тақырып бойынша қорытынды жасайды. Оқушыларға сҿздік қорын 

молайтуға, сонымен қатар ҽртҥрлі кҿзқарастарды білуге мҥмкіндік беретін 

жанды пікір алмасуға мҥмкіндік береді. Олар соларды ескере отырып, ҿз 

идеяларын қҧра алады. 

Сын тҧрғысынан ойлау технологиясындағы мҧғалімнің рҿлі: оқушылардың 

кҥш-жігерін белгілі бір бағытқа бағыттайды, ҿз бетінше шешім қабылдауға 

ынталандыратын жағдай жасайды, оқушыларға ҿз бетінше қорытынды жасауға 

мҥмкіндік береді. 

Сын тҧрғысынан ойлау технологиясының нысандары мен қҧралдары 

мҽліметтер жинау, мҽтінді талдау, балама кҿзқарастарды салыстыру, ой қозғау, 

топтық жҽне жҧптық жҧмыстар, пікірталас, оқушылардың жазба жҧмыстарын 

жариялау болып табылады. 

Қорытындылай келе, сын тҧрғысынан ойлау технологиясының химия пҽнін 

оқытуда қолданылып жҥрген тиімді бірнеше стратегияларын қарастырайық. 

Кубизм ҽдісі – бҧл ҽдіс ҿткен тақырыпты қайталауға қолдануға да, жаңа 

тақырыпты қорытындылауға да мҥмкіндік береді. Кубиктің алты қырына алты 

тҥрлі тапсырмалар жасалады. Мысалы, «Оттек» тақырыбына тапсырма келесі 

ҥлгіде қҧрастырылды: 
 
 

суреттеу Оттек 

салыстыру Оттек пен суттектің физикалық қасиеттерінің 

салыстырмалы сипаттамасы. 

ойынмен 

байланыстыру 

Оттек пен озонның химиялық қасиеттерін салыстыра 

отырып, Венн диаграмасын қҧру 

саралау Оттектің табиғатта таралуы 

қолдану Оттектің қолданылуы 

талқылау Оттектің маңызы. 

 
Химия сабағында формулаларды, элементтерді, ғалымдарды жҽне т.б. 

ақпараттарды есте сақтауға «семантикалық карта» ҽдісі кҿмектеседі. Мысалы, 

«Қышқылдар» тақырыбына қҧрастырылған тапсырма: Тҿменде берілген 

қосылыстардың оттекті жҽне оттексіз, кҥшті жҽне ҽлсіз қышқылдарға жіктеңіз: 
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 Оттекті 

қышқыл 

Оттексіз 

қышқыл 

Кҥшті 

қышқыл 

Ҽлсіз қышқыл 

 

 
    

 

     
 

 
    

 

 
    

HBr     

HF     
 

 
    

 

Сын тҧрғысынан ойлау технологиясының стратегияларын қолдану 

оқушылардың ойлау қабілеттерін біршама арттырды, оқу материалдарын тҥсіне 

отырып меңгерулеріне мҥмкіндік берді жҽне білім алуға қҧлшыныстарын 

арттырды. Оқушылар ашық типтегі тапсырмаларды орындауда айтарлықтай 

нҽтижеге жетті, функционалдық сауаттылықты анықтайтын кҥрделі 

тапсырмаларды орындауда болжам жасауда кездесетін қиындықтарды жеңе 

білді. 
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Основы критического мышления: междисциплинарная программа/сост. L. 

Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер. Часть 1. – М.: Изд-во ОСИ, 1997. 
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Казахстан 

Ультразвуковое исследование - это безопасный, недорогой и широко 

распространенный диагностический инструмент, способный получать 

неинвазивные изображения в реальном времени без значительных 

биологических эффектов. Однако распространение ультразвуковых волн более 

mailto:justmolyalya@gmail.com
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высокой энергии, интенсивности и частоты через живые ткани может вызывать 

тепловые, механические и химические эффекты, полезные для различных 

терапевтических применений. Благодаря недавней разработке клинически 

одобренных систем высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука (HIFU) 

терапевтический ультразвук теперь стал медицинской реальностью. 

Действительно, HIFU использовался для термической абляции патологических 

поражений; локализованная, минимально инвазивная доставка лекарств, 

опосредованная ультразвуком, через временное образование пор на клеточных 

мембранах; временное разрушение кожи и гематоэнцефалического барьера; 

вызванное ультразвуком разрушение сгустков крови; и целенаправленное 

высвобождение лекарств с использованием ультразвука и чувствительных к 

температуре носителей лекарств. 

Актуальность. 

Альвеолярный эхинококкоз представляет более серьезную угрозу для 

жизни и здоровья, чем кистозный эхинококкоз, и является одним из самых 

летальных хронических паразитозов в мире. Альвеококкоз печени является 

тяжелым природно-очаговым паразитарным заболеванием с инфильтративным 

ростом и диффузным метастазированием Echinococcus multilocularis по типу 

рака печени. Радикальное оперативное лечение характеризуется высокой 

частотой осложнений и рецидивов. 

Цель исследования. 

Изучить клиническую эффективность высокоинтенсивного 

сфокусированного ультразвука (HIFU) с помощью клинических, 

ультразвукового компьютерного, магнитно- резонансного, лабораторных и 

морфологических методов исследования, при лечении альвеолярных кист 

печени и его влияние на прогноз пациентов. 

Материалы и методы. 

Исследование проводилось на базе АО «Национального научного 

медицинского центра» города Нур-Султан РК, в отделении HIFU-терапии и 

УЗВ. 

Проведено лечение высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком 

(HIFU — абляция) 326 больных альвеококкозом печени в возрасте от 17 – 72 

лет (средний возраст 40,76+14,84). Всем больным в предоперационном периоде 

были проведены ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная 

томография (КТ), магниторезонансная томография (МРТ). Аблацию 

альвеококка высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком проводили на 

системе JC (Chongqing HIFU Technology Company, China) лечебной линзой 

диаметром 12 см, с частотой излучения 0,9 МГц. Фокусное расстояние 

составляло 10-16 см. В предоперационный период выполнялась стандартная 

подготовка больного, в которое входили мероприятия по устранению газа в 

кишечнике. При лечении кист, локализованных в поддиафрагмальной зоне, 

создавали искусственный гидроторакс. Доступом через 7-8 межреберья в 

плевральную полость однокрастно вводили 400-800 мл теплого физраствора (в 

последующем жидкость в плевральной полости рассасывалась самостоятельно 
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в течении 4-5 дней). HIFU-терапия проводилась под эндотрахеальным 

наркозом, что давало возможность фиксировать фазу вдоха или выдоха при 

лечении через межреберные промежутки кист, локализованных за ребрами. 

После начала проведения наркоза пациент укладывался в необходимое для 

лечения положение (на правый бок - при локализации альвеококковой кисты в 

правой доле, на живот - при локализации в левой доле). Затем проводили 

разметки альвеолярной кисты, определяли глубину ее расположения и 

структуру, соотношение с окружающими тканями и сосудами; оценивали 

достижимость кисты. С целью пошаговой абляции киста разделялась на 

отдельные срезы. Аблацию проводили фокусированным ультразвуком в 

вертикальном направлении, срезами по 5 мм. Усредненная мощность 

интенсивности излучения по времени составляла 180 – 250 вт. Эффективность 

проводимого лечения отслеживали в реальном времени, по данным 

морфологического исследования, компьютерной томографии (КТ), 

магниторезонансной томографии (МРТ), ультразвукового исследование (УЗИ). 

Результаты и их обсуждения. 

Ретроспективный анализ выявил уменьшение боли, исчезновение 

желтушности кожных покровов, уменьшение объема, сморщивание, фиброз 

поражѐнной доли компенсаторную гипертрофию здоровой доли печени. 

Нормализовались показатели содержания билирубина и трансаминаз печени. 

Морфологическое электронно-микроскопическое исследование альвеолярных 

поражений печени на 3-4 сутки после воздействия HIFU аблации выявило 

деструкцию протосколексов, ламинарных оболочек и герминативных клеток 

ларвоцист альвеококка. Через 6 месяцев после воздействия HIFU аблации в 

печени определялись поля некротизированных альвеолярных ларвоцист 

окруженные разрастаниями фиброзной ткани. Неинвазивность и возможность 

многократного применения HIFU-аблации позволило отграничить очаги 

пораженной паренхимы печени здоровой и подготовить больного к 

радикальной операции. Положительные клинические результаты были 

отмечены даже у больных с осложненными распространенными формами 

альвеококкоза. В течение 3 лет рецидивов заболевания не наблюдалось. 

Заключение. 

Достижения в ультразвуковых методах продолжают повышать точность 

диагностики альвеолярного эхинококкоза печени, и ультразвук играет 

решающую роль в лечении и оценке терапевтической эффективности 

альвеолярного эхинококкоза печени. 

Дистанционное воздействие высокоинтенсивного фокусированного 

ультразвука (HIFU аблация) вызывает деструктивные изменения паразитарных 

узлов альвеококка. Использование двухэтапной тактики лечения, сочетающее 

HIFU -аблации и последующее радикальное хирургическое пособие, позволяет 

достичь позитивных результатов лечения альвеококкоза печени. Использование 

HIFU-терапии в сочетании с чрескожным чреспеченочным дренированием 

кавернозной полости может быть рассмотрено в случаях осложненного 

распространенного альвеококкоза печени. 



650  

С 2010 по 2021 года был проведен ретроспективный анализ пациентов с 

диагнозом печеночного альвеококкоза. Безопасность и эффективность HIFU- 

аблации оценивались путем сравнения различий между двумя группами с точки 

зрения послеоперационных общих лабораторных показателей, классификации 

послеоперационных осложнений, продолжительности послеоперационной 

госпитализации, результатов лечения и рецидива заболевания. Подводя итоги, 

HIFU-аблация является безопасным и эффективным средством в лечении 

альвеококкоза, а также может быть применен в качестве комплексной терапии с 

традиционным хирургическим методом лечения. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Терроризмнің қазіргі заманда қандай да болмасын мемлекеттің бейбіт 

ҿміріне қауіп тҿндіре алатын ғаламдық қауіпке айналуының тҥрлі саяси - 

ҽлеуметтік, ҽкономикалық алғы шарттары бар. Жалпы айтқанда, терроризмнің 

пайда болуының негізгі тамыры ҽлемдік қатынастар тҽртібіндегі теңдіктің 

бҧзылуына байланысты. Ҽлемдік ҽділетсіздік оған қарсы жауапты тудыруда. 

Оның себебі: ҽлемдік державалар АҚШ, Ресей, Германия, Қытай, Жапония, 

Ҧлыбритания, Франция т.б. мемлекеттер ҥнемі ҽлемдік басымдыққа ҧмтылған, 

ҽлі де ҧмтылуда. Олардың дамушы елдерге кҿрсеткен қысымына жауап ретінде 

қазіргі ҽлемдік терроризм ҿмірге келді. Сонымен қатар, артта қалған елдердің 
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ҿз ішіндегі билікке жетуді кҿздеген ҽкстремистік топтарда террористік 

ҽдістерді кҿкейтесті мақсаттарға жету ҥшін пайдаланады. 

Бірінші топ, дамыған державалар саясатына жауап беру мақсатында ҽрекет 

ететін, мемлекеттік шеңберден шығып, ҽлемнің кез келген нҥктелерінде 

қызметін жҥргізе алатын интернационалистік байланыстары бар лаңкестер. 

Екінші топ, ҥшінші дҥние мемлекеттеріндегі нақты саяси басшылыққа 

немесе саяси бағытқа қарсы ҽрекет ететін, сол елдегі билікті иемденуді немесе 

бҿлісуді мақсат тҧтатын топтар. 

Қазіргі кезеңде ҽлемдік шеңберге шыққан интернационалистік лаңкестер 

ҽрекеттері тіптен қауіпті бола тҥсуде. Террористік топтар тҥрлі елдерден 

ҿздеріне жақтастар жҽне қолдаушылар табуда. Мысалы, араб мемлекеттеріне 

шыққан террористік топтар ҿздерінің идеялық жақтастарын мҧсылман 

елдерінің кҿпшілігінен тапты. Ауғанстандағы талибан режимі ҽлемдік 

мҧсылман ҽкстремизмнің Отанына айналды. Ал Ҿзбекстандағы биылғы сҽуір 

айының бас кезінде болған лаңкестік ҽрекеттер осы елдегі билікке қарсы. Елдің 

басқарушы тобының ҽкономикалық жҽне саяси-ҽлеуметтік ҧстанымымен 

келіспейтін топтардың билікті шайқалтуға бағытталған ҽрекеттері. 

Алматыда Біріккен Ҧлттар Ҧйымы Қауіпсіздік кеңесінің лаңкестікке қарсы 

комитетінің тҿртінші арнайы отырысы ашылды. Басқосуға Қазақстан 

Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев қатысып, сҿз сҿйлейді. 

Кеңес жҧмысына ҽлемнің елуден астам халықаралық ҧйымдары мен елуден 

астам мемлекеттерден ҿкілдер қатысты. Онда ланкестіктің алдын алу мен оны 

болдырмаудың жҽне қаржыландыру мен оған қарсы ҽрекет жасайтын 

орталықтардың жҧмысын оңтайлы жолға қою мҽселелері, сондай-ақ ҽуе жҽне 

теңіз порттарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары талқыланды. 

Терроризмнен еш мемлекет толық сақтандырылмаған. Бҧл ҽрекеттің ҥрейлі 

болуы да осыған байланысты. Лаңкестік XXI ғасырдың басында тіптен ушығып 

кетті. Ол адамзат ҥшін ең қауіпті қҧбылыстардың біріне айналды. Қазіргі 

кезеңде ҽлемнің кҿпшілік мемлекеттері терроризммен кҥреске ҥлкен ҽлемнің 

кҿпшілік мемлекеттері терроризммен кҥреске ҥлкен қаржы жҧмсауға мҽжбҥр. 

Бірақ, террористік ҽрекеттер кҿбейген ҥстіне кҿбейе тҥсуде [1;12]. 

Дҥниежҥзінің халықтары мен мемлекеттері, ҽртҥрлі саяси-ҽлеуметтік 

қауымдастықтары мен топтары, халықаралық ҧйымдары мен қозғалыстары 

казіргі уақытта терроризмнің, террористік іс-ҽрекеттердің ҽбден асқынған 

дертке - ғасыр дертіне айналғанын ҽрі мойындап, ҽрі ҥрейленіп, ҽрі ашынып, 

ҽрі соған қарсы аяусыз кҥрес ашып отыр. Халықаралық ауқымда етек алып 

кеткен, алапат ҥрей мен қорқыныш уын сеуіп-жаятын террорлық іс- 

ҽрекеттердің жантҥршігерлік сипатын бҧқаралық ақпарат қҧралдары ҽрқилы да 

жан-жақты кҿрсетіп те, ҽшкерелеп те, мейлінше сақтандырып та, сонын алдын 

алуға, тіпті соны болдырмау ҥшін де бҥкілҽлемдік ортақ кҥреске шақырып та 

жатыр [2;15]. 

Ғасыр дертіне айналған - терроризмге, террористік іс-ҽрекеттерге қарсы 

аяусыз кҥрес майданы ел-елде, жер-жерде айрықша қолға алынып, кҿп 

жағдайда оң жемісін беруде. Ҿйткені, осынау ланкестік тҽрізді саяси-ҽлеуметтік 
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тҧрғыдан асқынған дерттің азабын кезінде бастан ҿткерген немесе кешіп 

отырған, болмаса бҧл дертке ҽлі шалдықпаған елдер мен мемлекеттер аз емес 

екендігі тарихтан мҽлім. Ҽсіресе, 2001 жылы 11 кыркҥйекте Нью-Йорк 

қаласындағы Бҥкілҽлемдік Сауда Орталығына жасалған лаңкестік шабуылдан 

кейін, планетамыздың тҥпкір-тҥпкірінде тҿбе шашы тік тҧрмаған пенде жоқ 

шығар. Терроризмді, яғни террористік іс-ҽрекеттерді ҽртҥрлі деңгейде 

ҧйымдастырушылардың қандай да бір зҧлмат жауыздықтардан ешқашан бас 

тартпайтынына, соған ешқашан шімірікпейтініне ҽлем халықтары бҥгіндері 

ҽбден кҿз жеткізді. 

Ҽртҥрлі мемлекеттердің террорлогтары ондаған жылдар бойы 

терроризмнің жҽне террористік қызметтің тҥп негізін ашып кҿрсететін тҥсінігін 

беруге тырысып жҥр. 

Осы проблеманың спецификасы ҽртҥрлі болып табылады жҽне кҿптеген 

аспектілерден тҧрады. Қазіргі кезде терроризмнің жалпы бірдей анықтамасы 

жоқ. 

Террор - ол латын тілінен аударғанда terror-қорқыныш деген сҿзді 

білдіреді. Осыған сҽйкес біздің тілімізде "терроризм", "террористік акт" жҽне 

ақыргы кезде пайда болған "халықаралық терроризм" жҽне "халықаралық 

сипаттағы террористік акт" - деген сҿздер туындаған. В.И.Дальдің айтуы 

бойынша терроримзнің мақсаты ретінде кҥш қолдану, ҿлтіру арқылы қорқыту 

деп тҥсінік береді [3;61]. 

Қысқа саяси тҥсіндірме сҿздігінде террор - қорқыту, кҥш қолдану саясаты 

ретінде тҥсіндіріледі. Террористік акт дегеніміз - ол белгілі бір тҧлғаны, оның 

саяси қызметіне байланысты ҿлтіру немесе ауыр дене жарақатын келтіру болып 

табылады. 

Заң ғылымында "террор" термині - қорқыныш жағдайы деп тҥсіндіріледі 

жҽне де терроризм дегеніміз ол осы мақсатқа, жағдайға жету ҥшін 

қолданылатын техникалық ҽдістер деп тҥсіндіріледі. Кҿптеген авторлар 

терроризмге былай деп анықтама береді "белгілі бір топтардың немесе 

тҥлғалардың кҿпшілік алдына қорқыныш сезімін тудыру арқылы билік 

органдарын ҿздерінің саяси талаптарын орындату ҥшін қолдану немесе кҥш 

қолдану қорқыту" [4; 49]. - деп тҥсіндіріледі. 

Профессор И.И.Карпец былай деп тҥсінік береді: "терроризм бҧл 

халықаралық немесе мемлекет ішіндегі, бірақ халықаралық сипаттағы 

ҥйымдасқан жҽне ҿзге де қызмет тҥрі, яғни ҿлтіру, дене жарақатын келтіру, 

кҥш қолдану жҽне адамдарды кҥштеп кепілдікке алу жҽне тағы басқаларды 

жҥзеге асыруға барытталған арнайы органдар мен топтарды қҧру" [5;12]. - 

дейді. 

Терроризм - қазіргі дҽуірдегі ең қауіпті қылмыс тҥрі болып табылады. 

Мҧндай қылмыстар кҿп жардайда ҧлттық шектен шығып халықаралық сипат 

алуда. Террорлық ҽрекеттер ҽртҥрлі болуы мҥмкін, бірақ оның бҽрін 

біріктіретін екі тҥрлі ҽлемент бар. Оның біріншісі - терроризм мемлекеттік 

ҿкімет билігін кҥйретуге бағытталған; екіншісі - терроризмді жҥзеге асыру 
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арқылы яғни террористердің ҧйымдасқан, қатыгездік ҽрекеттері арқылы 

тҥрғындарға ҥрей, қорқыныш, қорғансыздық сезімін тудыру болып табылады. 

 
Қолданылған әдебиеттер: 

Кушкубаев С.К. Центральная Азия на путях интеграции: геополитика, 

этничность, безопасность. - Алматы: Эра, 2002. - 132 с. 

Ҽушҽріп Ғ.А. Правовые проблемы участия Казахстана в 

межгосударственном сотрудничестве по борьбе с международным 

терроризмом: дисс. ... канд. юрид. наук. - Алматы, 2006. - 128 с. 

Даль В. Тольковый словарь. Т. 4. - М.: Наука, 1955. - 189 с. 

Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiне 

тҥсiндiрме. Жалпы жҽне Ерекше бҿлiктер. - Алматы: Жетi Жарғы, 2015. -768 б. 

Карпец. А.И. Преступления международного характера. - Москва: Юристь, 

1979. - 287 с. 

 
БІР ЖЫЛДЫҚ ГҤЛДІ ӚСІМДІКТЕРДІ ӚСІРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Шарафадинова А.М.,Сейилова А.А.,Сейтжанқызы А.,Ибрагим 

А.,Ӛткелбай Б. 

Қ.Жҧбанов атындаы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Аннотоция 

Ҿзектілігі: Біржылдық гҥлді ҿсімдіктерді қҧмды жерлерде ҿсіруге 

болатындықтан ,олардың ҿсіп дамуын бақылау қызығушылық туғызады.Бір 

жылдық гҥлді ҿсімдіктерді рабаткаларға,гҥлзарларға ,саябақ,мектеп аулаларына 

отырғызатын болсақ,эстетикалық ҥйлесімділікті тарту етеді. Ең алдымен, 

мектептегі гҥлді ҿсімдіктер оқушылардың эстетикалық тҽрбиесіне ҽсерін 

тигізеді. 

Мақсаты:Оқушылардың оқу қабілеттерін, білім-білік, 

таным ерекшеліктерін арттыру.Табиғатқа деген сҥйіспеншілігін арттыра 

отырып,еңбекке баулу. 
 

Тҥйінді сҿздер: бір жылдық ҿсімдіктер,шырайгҥл,барқытгҥл,гҥл 

ҿсіру,еңбектену 

Тіршілігі бір жылға ғана созылатын ҿсімдіктерді бір жылдық ҿсімдіктер 

деп атаймыз.Бір жылдық ҿсімдіктердің екі тҥрі болады: 

1) Жаздық бір жылдық ҿсімдіктер тары, жаздық бидай, зығыр, шегіргҥл, 

гҥлкекіре, т.б. жатқызамыз.Олардың ерекшелігі тҧқымы кҿктемде немесе 

жазда ҿніп-ҿсу сатысынан тез ҿтеді де,тіршілік кезеңін 1-5 айға дейін аяқтайды. 

2) Кҥздік бір жылдық ҿсімдіктер – кҥздік бидай, кҥздік қарабидай, т.б. жатады. 

Бҧлардың ҿсіп-ҿну сатысы ҧзағырақ боалды,сонымен қоса салқын 

температураны қажет етеді. Кҥздік бір жылдық ҿсімдіктерді кҥз мезгілінде 
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егеді. Олар сол кҥзде кҿктеп шығады да, кҥз, қыс бойы ҿсіп-ҿніп, келесі жазда 

ҿз тіршілігін аяқтайды [1,б.25]. 

Біржылдықтарды тікелей бақшаға қалай егу ерекшеліктеріне 

тоқталсақ,жылдықтар қарапайым емес, бірақ олардың ҿзіндік талаптары бар. 

Тҧқымның қапталған пакетін қайда қҧю керектігін білу ҥшін негізгі ережелерді 

қарастырамыз. 

Кҿктемгі егісті тҧқымдарды (петуния,алдын ала сулап, дымқыл шҥберекпен 

ҿндіру керек. Тҧқымдар ойықтарға шахмат тақтасындай ҧяларда егіледі 

(шаршы ҧя салу ҽдісі). Кішкентай тҧқымдар ҥшін ойықтың тереңдігі 1,5-2 см, 

орташа жҽне ірі тҧқымдар ҥшін-3-5 см. 

Шҧңқырлар арасындағы қашықтық ҿсімдіктердің ҿсу қабілетіне қарай 

анықталады. Мысалы, настурция ҥшін ол кемінде 30-50 см болуы керек[2,б.56]. 

Ҧяларға ҧсақ тҧқымдар себіледі - ҽр ҧяда 6-8 тҧқым, орташа тҧқымдар - 4-5 

тҧқым, ірі - ҽрқайсысы 2-3 тҧқым. 

Суарғаннан кейін, дақылдар тоқыма емес материалмен жабылады. 

Алғашқы 2-3 шынайы жапырақ пайда болғаннан кейін,материалды алып 

тастаймыз. Кҿшеттер ҥнемі суарылады жҽне тамақтандырылады. 

Бір жылдық гҥлді ҿсімдіктерді мектеп жанындағы ҥлескіде ҿсіруге 

болады.Соның ішіндегі шырайгҥл мен барқытгҥлдеріне тоқтала кетейік. 

Шырайгҥлдің ерекшеліктері 

Шырайгҥл (лат. Petunia) – алқалар тҧқымдасына жатады. Кҿп жылдық 

немесе бір жылдық шҿптесін жҽне бҧта тҽрҽзді ҿсімдіктер   туысына 

жатады. Биіктігі 20 - 30см, кей жерлерде 60 - 70 см болып ҿседі. Шырайгҥл 

жарықты, жылылықты жақсы кҿреді. Оларды ҽр тҥрлі ыңғайлы жерге 

отырғызуға болады. Кҿбінесе ҽдемілік мақсатында ҥй алдына, террассаларда, түрлі 

пішінді горшоктарда , жол - қозғалыс жағалауларында орналастыруға қолайлы. 

Бҧл ҿсімдік қатты кҥтімді қажет етпейді, кҿп уақытқа дейін ҿз ҽдемілігін 

қалыпты ҧстап тҧрады. Осындай алып, ҽр тҥрлі-тҥсті керемет гҥлшанағы бар 

пертунияны Қазақстанның қала кҿшелерінде, саябақтарында, ҥй ауласы мен 

қылтималарды ҽсемдеу мақсатында орналастырады. Шырайгүл   тектес 

ҿсімдіктер қыс басталғанға дейін ҿз сҧлулығын жоймайды. [3,б.98 ]. 

Алқа тҧқымдастардың жер шарында 2900 - дей тҥлері кездеседі. 

Бҧлардың кҿп бҿлігі мҽдениетті ҿсімдіктектес болып келеді. Бҧл 

тҧқымдастарының басқада, яғни жабайы тҥрлеріде кездесіп жатады. Ауа 

массасы тығыз, ыстық, шҿлейтті аймақтарда, сабақтары бір – біріне 

шырмалып ҿсетін тҥрлері кездесіп жатады. Жабайы болып ҿсетін алқа 

тҧқымдастары Оңтҥстік Америкада кҿп тараған. Қазақстанның аймақатрында 

шырайгҥлдің 23 тҥр ҿсімдігі кездесседе, олардың жартысынан кҿбі қолдан 

арнайлап ҿсіріледі. Шырайгҥлдің кҥлтесі тҧтасқан жҽне жапырағы 

кезектескендіктен шҿп текті ҿсімдіктердің тобын қҧрайды. Гҥлдері 

гҥлшоғырында болмаса, жеке - дара кезектесіп ҿседі. Гҥлі кіріккен, 

5тостағанша жҽне гҥлдері 5 кҥлтелі жапырақшалардан болады. Сол себепті де 

, алқа тҧқымдастарын кіріккенкҥлтелі ҿсімдіктер депте аталған. Кҥлте 

жапырақшалырының тҥбі қысқа тҥтікшеге біріктірілгендіктен,     қоңырауға 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%82%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D1%88%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D2%AF%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
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ҧқсас пішінді болады. Ортасында 5аталық, 2 жеміс жапырақшалы аналық 

орналасқан. Шырайгҥл - жоғары жатынды ҿсімдіктер болып саналады. Оларды 

1 немесе 2 симметрияларғага бҿліп сызықтарды жҥргізетіндіктен, Бҧндай 

тҧқымдастарды жақсы жетілген гҥлділі ҿсімдіктер тҥрі табылады. Гҥл 

формуласы: * Т 5 К 5 А 5 Ж 2.    Жемісі - жидек тҽрзді немесе қауашақты 

тҥрінде кездеседі [ 5,б.122 ]. 

Шырайгҥлді отырғызу жҽне кҥту: 

Отырғызуы: ақпан айының соңында немесе наурыздың екінші жартысында 

кҿшет егу, жерге отырғызу – мамырдың екінші жартысында. 

Гҥлденуі: гҥлденген шырайгҥл қазірдің ҿзінде жерге отырғызылды. Гҥлдену 

аязға дейін созылуы мҥмкін. 

Жарықтандырылуы: жарқын кҥн сҽулесі. 

Топырағы: қҧнарлы, компост немесе қарашірікпен ҧрықтандырылған қҧмды 

немесе сазды топырақ. 

Суаруы: қҧрғақ мезгілде тамыр астында. 

Қосымша қорегі: тыңайтқыштар топыраққа отырғызғаннан кейін бір аптадан 

кейін 10 кҥнде бір рет жиілікпен қолданыла бастайды. Тамыз айында 

тамақтандыруды тоқтатыңыз. 

Кҿшіруі: тҧқым ҽдісімен жҽне шламмен. 

Зиянкестері: тли, паук кенелері, трипс жҽне қожалар. 

Аурулары: кеш ауру, хлороз, сҧр шірік, қара аяғы. 

Барқытгҥл ерекшеліктері 

Барқытгҥл (лат. Tagetes) – көп жылдық өсімдік болып 

табылады.Тҧқымдасы: астралылар. Барқытгҥл жалпы тек Мексикада ҿседі.Біздің 

елімізде ҧсақ барқытгҥл, ауытқы барқытгҥлдері мҽдени тҥрде қолдан ҿсірілуде. 

Жалпы гҥлдің 35 тҥрі бар деп есептелінеді. Биіктігі шамамен 10 – 150 см-дей. 

Гҥлдің сабағы тік, жапырақтары қарама-қарсы орналасқан қауырсынды, 

тілімденген болып келеді. Себет гҥлшоғырына қызғылт сары,қоңыр,сары 

гҥлдері топтасып орналасқан.Орамжапырағы жҧмыр білікше сияқты бірігіп 

ҿсіп, қорғаныш қызметін атқарады. Сыртын эфир майын бҿлетін бездер қоршап 

тҧрады. Шілде айынан бастап, қазан айына дейін гҥлдейді.Тҧқымнан кҿбейеді, 

қос жынысты болып келеді. Жемісі-қара тҥсті,тҧқымша.Барқытгҥлді 

кҿгалдандыруда кҿптеп қолданады,кҿшелер мен саябақтары 

ҽдемілеуде,гҥлзарларды кҿгалдандыруда ҿсіріледі.Себебі, барқытгҥл суыққа 

да,ыстыққа да тҿзімді жарық сҥйгіш ҿсімдік болып табылады [4,б.281 ]. 

Барқытгҥлді отырғызу жҽне кҥту: 

Отырғызылуы:мамырдың аяғында немесе маусымның басында ашық жерге 

себу. Кҿшеттерге-наурыз айында. 

Гҥлденуі: маусымнан аязға дейін. 

Жарықтандыруы: жарқын кҥн сҽулесі немесе жартылай кҿлеңке. 

Топырағы: сазды, вегетациялық кезеңнің басында жақсы ылғалданған, қоректік, 

бейтарап. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BF_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D3%A9%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Суаруы: Гҥлдену басталғанға дейін тҧрақты жҽне жеткілікті, содан кейін 

қалыпты. 

Қосымша қорегі: минералды ерітінділер: 1 – ші-кҿшеттердің биіктігі 10 см, 2 – 

ші-гҥлдену кезеңінде, 3 – ші-гҥлденудің басында. 

Кҿбеюі: тҧқым. 

Зиянкестері: паук кенелері, трипс, тли, қҧрт, ҧлулар, қожалар. 

Аурулары: сҧр шірік, қара аяғы, тамыр шірігі, вирустық инфекциялар. 

 
 

Қорыта айтқанда,ҿсімдіктердің бір жылдық болуы оның циклі ҿмірдің 

жылына бір рет айналатын циклына қатысты. Жыл сайынғы бақша ҿсімдіктері 

тҧқымнан ҿніп шығады, содан кейін гҥлдейді жҽне қайтадан ҿлмес бҧрын 

тҧқым береді. Олар қураған соң.оларды жыл сайын қайта отырғызу қажет 

болғанымен, олар кҿктемнен бірінші кҥздің аязына дейін гҥлдейтін ҧзақ 

мерзімді кҿпжылдық ҿсімдіктерге қарағанда жақсы. 

Табиғаттың ең жарқын жҽне ҽдемі жаратылыстарының бірі-гҥлдер. Олар біздің 

бақшаларымызды, қалалық саябақтар мен гҥлзарларды безендіреді. Сонымен 

қатар, гҥлдер кҿптеген суретшілер ҥшін эскиз болып табылады. Қалалардың 

қабырғалары гҥлдермен боялған, гҥлдер тҥріндегі ҿрнектер ҿте ҽдемі 

кҿрінеді.Адамдар гҥлдердің хош иісінен де лҽззат алады, ҿйткені олардың 

кҿпшілігі ҿте хош иіс шығарады, ал олардың иісі соншалықты кҥшті, ол ҧзақ 

уақыт жадында қалады. 
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Мақалада электр энергиясын алу мақсатында бензин генераторын сутегі 

арқылы қуаттандыру перспективасы талданды.Сутегі генераторларын отынның 

басқа тҥрлерімен жҧмыс жасайтын генераторлармен салыстырылып жҽне 

қолданыс аясын зерттелді, сондай-ақ автоиндустриядағы пайдаланылуы 

талқыланды. Мақалада сутекті энергия кҿзі ретінде қолдану бойынша 

жҥргізілген заманауи зерттеулерге шолу жасалды жҽне зерттеушілердің осы 

тақырыпты қарастыруда кездескен проблемалық аспектілер 

кҿрсетілген.Синтетикалық отын ҿндірісінде сутекті тікелей қолдану 

технологиялары сипатталған. Сутектің энергетикаға енуінің негізгі тежеуші 

факторы оның сақтау кезіндегі қауіптілігінің жоғары дҽрежесі болып 

табылатыны айқындалған. Сутекті отын ретінде жинақтау ҥшін металл 

гидридтерін пайдалану бағытындағы жҧмыстарды кеңейту қажеттілігі айтылды. 

 
Тҥйінді сҿздер: отын элементі, генератор, ІЖҚ, ПҼК, сутегі генераторы, 

кҿмірсутек отыны, гибридті қозғалтқыш, аккумулятор батареясы,отын 

ҧяшығы.,резервуар. 

Кіріспе 

Ғылым тоқтап қалмайды жҽне жаңа отынды пайдалану адамзат ҿмірінде 

маңызды рҿл атқарады. Энергетикадағы баламалы отын тҥрлерінің бірі- 

сутегі.Сутегі генераторларының басты артықшылығы –оның экологиялық 

тазалығында, ҿйткені жану ҿнімі қоршаған ортаға зиянсыз су буы,ал бҧл ҿз 

кезегінде 21ғасырдың ең басты қҧндылығы. 

Іштен жану қозғалтқыштарында сутегіні қолдану қазірде жаңалық емес. 

1806 жылы ҿнертапқыш Франсуа Исаак де Рива Францияда алғашқы сутегі 

қозғалтқышын патенттеді. 

Бірақ оның ҿнер табысы кеңінен мойындалмады жҽне сҽтті аяқталмады. 

XIX ғасырдың ортасынан бастап бензин отын ретінде кеңінен қолданыла 

бастады. Қоршаудағы Ленинградта бензиннің толық жетіспеушілігі 

жағдайында 600-ден астам кҿлік сутегіде сҽтті жҧмыс істеді. Соғыстан кейін 

бҧл тҽжірибе тез ҧмытылды. Ҿткен ғасырдың екінші жартысындағы 

энергетикалық дағдарыс сутегі отынына оралып, осы саладағы ғылыми 

зерттеулерді кеңінен жҥргізуге мҽжбҥр етті. Сонымен қатар, барлық дамыған 

елдердің ғалымдары осындай зерттеулермен айналысты.Бҥгінде Honda, Toyota, 

Hyundai жҽне басқада танымал кҿлік ҿндірушілер сутегі кҿліктерінің ҽр тҥрлі 

модельдерін жарыса шығарды. 

Материалдар, нҽтижелер жҽне талқылаулар: 

Ҽлемдік мҧнай қорының жыл санап азаюы кҿптеген ірі ҿндіріс саласынан 

технологиялық жаңалықтарды қажет етеді. 

Отынның жаңа тҥрінің ҿлшемдері: 

1. Кҿлемі бойынша жеткілікті шикізат ресурстарына ие болыңыз. 

2. Оның қҧны жоғары болмауы керек. 

3. Генератордың зиянды қалдықтарының кҿлемі салыстырмалы тҥрде аз 
болуы тиіс. 
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4. Жаңа отынның энергетикалық пайдалылығы ҿзге отын тҥрлерінен 

жоғары болуы қажет. 

 

 
1- сурет-Сутегі отын элементі 

Кҿліктерді барлығын электр энергиясымен жҥруге ауыстыру белгілі бір 

қиындықтар мен шектеулерге ҽкеледі. Атап айтқанда, электромобильдердің бір 

зарядсыз жҥгірісі тіпті қарапайым автокҿлік жҥргізушілерін қанағаттандыра 

алмайды. Сонымен қатар, қазіргі заманғы ғылым электромобильдерді шағын 

жҽне қуатты аккумуляторлармен қамтамасыз ете алмайды. Гибридті 

қозғалтқыштарды пайдалану тҧтынылатын бензин кҿлемін едҽуір азайтуға 

мҥмкіндік береді, бірақ оны қолдануды толығымен жоймайды.. 

Сутекті кҿліктерге отын ретінде пайдалану оның бірнеше ерекше 

артықшылықтарына байланысты : 

сутегі жанған кезде қозғалтқышта тек су пайда болады, бҧл сутегі 

отынындағы қозғалтқышты экологиялық таза етеді; 

сутектің жоғары энергетикалық қасиеттері (1 кг сутегі шамамен 4,5 кг 

бензинге тең; 

Судан сутегі алу кезінде шексіз шикізат базасының ҥлкендігі 

Сіз сутекті кҿліктерге отын ретінде бірнеше жолмен пайдалана аласыз: 

Тек сутектің ҿзін ғана қолдану; 

Сутекті дҽстҥрлі отынмен бірге қолдануға болады; 

Отын элементерінде сутекті пайдалану. 
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2- сурет-Тойота Мирай кҿлігінің қҧрылымдық схемасы 

1.Отын элементі, 2. Тҥрлендіргіш 3. Батарея 4. Сутегі баллондары 5. 

Электр қозғалтқышы 6. Қуатты басқару блогы 7. Сутегін айдауға арналған 

сорғы. 

Отын элементі-бҧл сутектен энергия алудың ең тиімді ҽдісі. Ол батарея 

принципі бойынша жҧмыс істейді:отын элементінде екі электрод бар, олардың 

арасында сутегі қозғалады, химиялық реакция жҥреді, электродтарда электр 

тогы пайда болады. Автомобильдегі сутекті екі жолмен қолдануға болады: ішкі 

жану қозғалтқышында жану немесе отын ҧяшықтарында пайдалану. Жаңа 

концепциялардың басым бҿлігі отын элементтерінің технологиясын 

пайдаланады. Бірақ Mazda жҽне BMW сияқты компаниялар екінші жолмен 

жҥрді жҽне бҧған жақсы себептер бар. 

Бҥгінгі таңда ҿндірілген сутектің барлығы дерлік ҽртҥрлі мҧнай ҿңдеу 

жҽне мҧнай-химия саласында қолданылады. Ауамен сутегі концентрацияның 

кең диапазонында тҧрақты тҧтанады, бҧл барлық жылдамдық режимдерінде 

қозғалтқыштың тҧрақты жҧмысын қамтамасыз етеді. Пайдаланылған газдарда 

кҿміртегі оксидтері (СО жҽне СО2) жҽне жанбаған кҿмірсутектер (СН) іс 

жҥзінде жоқ, бірақ азот оксидтерінің шығарылуы бензин қозғалтқышының азот 

оксидтерінің шығарылуынан екі есе кҿп. Сутектің жоғары реактивтілігіне 

байланысты жалынның кіріс қҧбырына ҿтуі жҽне қоспаның мерзімінен бҧрын 

тҧтануы мҥмкін. Бҧл қҧбылысты жоюдың барлық нҧсқаларының ішіндегі ең 

оңтайлы-сутегі тікелей жану камерасына айдау болып табылады. 

Бензин-сутек қоспасының негіздері. 

Сутекті кҿліктерде қолданудың басты проблемасы оны сақтау болып 

табылады. Сығылған сутекті сақтау жҥйесі қабырға қалыңдығының ҧлғаюына 

байланысты резервуардың кҿлемін азайтуға мҥмкіндік береді, бірақ оның 

массасын емес. Сҧйық сутекті сақтау оның тҿмен қайнау температурасын 

ескере отырып қолайлы орта қалыптастыру қиын. Сҧйық сутегі қос қабырғалы 
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контейнерлерде сақталады. Сутекті металл гидридтері тҥрінде сақтаған кезде 

сутегі химиялық байланысқан кҥйде болады. Егер магний гидридін металл 

гидрид ретінде қолдансаңыз, сутегі мен тасымалдаушы металдың қатынасы 

шамамен 168 кг магний мен 13 кг сутекті қҧрайды. Сутегі-ауа қоспаларының 

ҿздігінен тҧтануының жоғары температурасына ие болғандықтан дизельдерде 

сутекті пайдалануды қиындатады. Тҧрақты тҧтану шамның мҽжбҥрлі 

ҿртенуімен қамтамасыз етілуі мҥмкін. Сутекті пайдаланудағы қиындықтар 

жҽне оның жоғары бағасы бензин-сутектің аралас отынының пайда болуына 

ҽкелді. Бензин-сутегі қоспаларын пайдалану 90-120 км/сағ жылдамдықпен 

бензин шығынын 50% - ға жҽне қалада жҥргенде 28% - ға азайтуға мҥмкіндік 

береді. Сутегі технологиясына негізгі кедергі инфрақҧрылым болып табылады. 

Қазіргі уақытта ҽлемде жанармай қҧю станциялары ҿте аз, бірақ сутегі 

бойынша сериялық автомобильдерді Honda жҽне BMW кҽсіпорындарында 

шығарылады.Автомобиль нарығының негізгі ойыншыларында сутекті отын 

ретінде пайдаланатын ҿз ҿнімдерінің тҽжірибелі ҥлгілері бар. Мҧндай 

кҿліктердің жеке техникалық сипаттамаларын анықтауға болады: 

* ең жоғары даму жылдамдығы 140 км/сағ дейін; 

*Бір жанармай қҧю бекетінен орташа жҥгіріс 300 км қҧрайды (кейбір 

ҿндірушілер, мысалы: Тойота немесе Хонда екі есе кҿп санды – 650 немесе 700 

км, тек сутегіде); 

* жеделдету уақыты нҿлден 100 км/сағ – қа дейін-9 секунд; 

* кҥштік қондырғының қуаты 153 ат кҥшіне дейін. 

Тайота Мирай 179 км/сағ дейін жылдамдығын асыруы мҥмкін, ал 100 

км/сағ дейін машина 9.6 секундта жылдамдатады, ең бастысы, ол қосымша 482 

км жанармай қҧюсыз жҥре алады.Тіпті бензин қозғалтқыштары ҥшін ҿте жақсы 

параметрлер. Сҧйытылған H2-де жҧмыс істейтін кҿліктер немесе 

электромобильдердің жҽне дҽстҥрлі отын тҥрлерімен жҥретін 

автомобильдердің қайсысы жақсы техникалық сипаттамаларға жҽне 

экономикалық кҿрсеткіштерге жететіні белгісіз. 

Бірақ бҥгінде сутекті отын элементінде жҧмыс істейтін электр жетегі бар 

машиналардың модельдері кҿбірек шығарылды, бҧл ҥлкен тиімділік береді. 1 

кВт энергия алу ҥшін сутегі шығыны екі есе аз. 

Сутегі автомобильдерінің негізгі артықшылықтары : 

* бензинді қозғалтқыштың жҧмысына тҽн пайдаланылған газдардағы 

кҿптеген зиянды заттардың – кҿмірқышқылды жҽне улы газдың, тотықтың 

жҽне кҥкірт диоксидінің, альдегидтердің, хош иісті кҿмірсутектердің 

болмауынан тҧратын жоғары экологиялылық; 

* бензин кҿліктерімен салыстырғанда тиімділігі жоғары; 

* қозғалтқыштың жҧмысынан аз шу; 

* кҥрделі, сенімсіз отын беру жҽне салқындату жҥйелерінің болмауы; 

* отынның екі тҥрін пайдалану мҥмкіндігі. 

*Сонымен қатар, жанармай баллондарын орнату қажеттілігіне қарамастан, 

екі есе жҧмыс істейтін машиналардың салмағы аз жҽне пайдалы кҿлемі кҿп 
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Сутегі кҿліктернің кемшіліктері: 

* автомобильдің маневрлігін тҿмендететін отын элементтерін пайдалану 

кезіндегі қуатты қондырғының ауқымдылығы; 

* қҧрамында Палладий немесе платина болғандықтан сутегі 

элементтерінің ҿзіндік қҧны жоғары; 

* конструкцияның жетілмегендігі жҽне сутегі отынына арналған бактарды 

дайындау материалындағы белгісіздік; 

* сутекті сақтау технологиясының болмауы; 

* инфрақҧрылымы бҥкіл ҽлемде ҿте нашар дамыған сутегімен толтырудың 

болмауы. 

Алайда, сутегі кҥш қондырғыларымен жабдықталған автомобильдерді 

жаппай шығаруға кҿшкенде, бҧл кемшіліктердің кҿпшілігі жойылатын болады. 

Сутекті пайдаланатын қандай автомобильдер шығарылуда? 

BMW, Mazda, Mercedes, Honda, MAN жҽне Toyota, Daimler AG жҽне 

General Motors сияқты жетекші ҽлемдік автомобиль компаниялары сутегі 

отыны машиналарын шығарумен айналысады.Тҽжірибелі модельдердің ішінде, 

ал кейбір ҿндірушілер қазірдің ҿзінде шағын партияларда тек сутегіде жҧмыс 

істейтін немесе гибридтер деп аталатын отынның екі тҥрін пайдалану 

мҥмкіндігі бар автомобильдер бар. 

Сутегі автомобильдерінің модельдері қазірдің ҿзінде шығарылды: 

• Ford Focus FCV; 

• Mazda RX-8 hydrogen; 

• Mercedes-Benz A-Class; 

• Honda FCX; 

• Toyota Mirai; 

* Man Lion City Bus жҽне Ford e-450 автобустары; 

Мысалы BMW Hydrogen 7 жанармайының екі тҥріне арналған гибридті 

автомобиль. Бҥгінгі кҥні қиындықтарға қарамастан (жаңа нҽрсе ҽрқашан ҿз 

жолын кесіп ҿтеді), болашақ экологиялық таза автомобильдерге тиесілі деп 

айтуға болады. Маңызды техникалық проблемалар мен кемшіліктерге 

қарамастан, болашақта сутекті отынның негізгі тҥрі ретінде пайдалану жоғары 

перспективаларға ие. 

Қорытынды 

Жасыл энергетикаға кҿшу кез келген қаланың инфрақҧрылымын ҽзірлеуге 

жҽне дамытуға ҥлкен инвестицияларды талап етеді. Кез-келген саладағы 

технологиялық жетістіктер осы салаға кҿпжылдық қаржыландыру арқылы 

жҥзеге асырылады жҽне кҿптеген компаниялар сутегі энергиясына қадамдарын 

енді бастады. Бҥкіл ҽлемдік мҧнай мен газ қорының тҿмендеуіне байланысты 

энергия кҿздерінің жаңа ҽрі зиянсыз тҥрлеріне кҿшуге қызығушылық артып 

келеді, сондықтан сутектің даму тенденциясы тез арада жақсы жаққа ҿзгеріп, 

біздің ҿмірімізде кҥтпеген нҽтижелерге ҽкелуі мҥмкін. Сонымен қатар, ешкім 

сутегі энергиясының болашағы жоқ деп сеніммен айта алмайды, керісінше ол 

дамудың бастапқы кезеңіне енді ғана қадам басты. Қорытындылай келе, кез- 
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келген сапалы нҽтижеге жету ҥшін кҿп кҥш пен кҿп уақытты қажет ,яғни 

сутекті энергия кҿзі ретінде кеңінен қолдану уақыт еншісінде. 
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Ҿзектілігі: Мектеп жанындағы оқу-тҽрбие ҥлескісі оқушылардың 

биология пҽні бойынша қызығушылығын арттырады. Оқушылардың пҽн 

бойынша алған білімдерін одан ҽрі толықтыра тҥседі. Шығармашылық 

қабілеттерін дамытуда ҥлкен маңызды рҿл атқарады. 

 
Мақсаты: Оқу-тҽжірибе ҥлескісінде жҧмыс орындау барысында 

оқушылардың ҧйымдастырушылық, ҧжымдық дағдыларын, еңбек мҽдениетін, 

эстетикалық сезімін, ҿсімдіктерді ҿсіріп, баптап-кҥту дағдыларын 

қалыптастыра отырып тҽрбиеленеді. 

 
Мектеп жанындағы ҥлескіде жҧмыстардың оқушылар ҥшін тҽрбиелік 

маңызы зор. Ҿсімдіктерді кҥтіп баптау жҧмыстарын жҥргізу нҽтижесінде 

оқушылар бойында қоршаған тірі табиғатқа деген сҥйіспеншілік, еңбекке деген 

дағды қалыптасады. Олар ҽдемілікті бағалап, тҥсіне білуді ҥйренеді. Сонымен 

қоса окушылар кейбір мамандықтар туралы практикалық тҥсінік алады. 

Оқушылардың ҧйымдасып еңбек етуі, олардың ортақ іске деген жауапкершілік 

сезімін тҽрбиелеуге кҿмектеседі. Мектеп маңындағы ҥлескіде жҧмыс істеу 

процесінде биология ғылымының тҽжірибемен байланысы айқындалып, 

пҽнаралық байланыстардың нығаюына жағдай туады (биология, химия, 

география,сызу). Таза ауада жҧмыс істеу оқушылардың денесін шынықтырады 

[1,б.58]. 

Оқушыларға жҧмыс істеу іскерлігін қалыптастыруды айқын, анық, 

қисынды, нақты қҧрылған жоспар бойынша жҥргізу керек. Мҧндай ауқымды 

педагогикалық мҥмкіндік тек мектеп маңындағы оқу-тҽжірибе ҥлескісінде іске 

асырылады. Бҧл оқу қҧралында ҿсімдіктерді сипаттаумен қатар гҥлзарлар, 

газондар, рабаткілер, бардюрлердің қҧрылым-схемалары, ҽр тҥрлі 

кҿгалдандыру типіне қатысты ҿсімдіктер тізімі, тағы сол сиякты анықтағыш 

материалдар косымша беріліп отыр. Оқу қҧралында негізгі дақылдардың 

биологиялық, морфологиялық ерекшеліктері, айрықша белгілері бойынша 

ажырату кілті, ҿсіру технологиясы туралы мҽлімет береді. 

Meктeп oқyшылapын мҽдeни ҿcіmдіктepмeн жҽнe ayылшapyaшылық 

пpoцecтepімeн тaныcтыpy мaңызды міндeт бoлып тaбылaды. Oл ҥшін ҽp тҥpлі 

мҽдeни ҿcімдіктepдің коллeкцияcы yчacкeдe ҿcіpіліп, ҿнімділікті apттыpy, 

oңтaйлы ҿcy жaғдaйлapын aнықтay, eнгізy, copттapын cынay жҽнe т.б. 

тҽжіpибeлep жacaлaды. 

Оқу-тҽжірибе ҥлескесі мынадай шарттарды сақтаған жағдайда ғана 

оқушылардың шығармашылық тҽжірибе жҽне практикалық жҧмысының базасы 

болып табылады: 

1. Бағдарлама бойынша талап етілетін мҽдениеттер бар. 

2. Оқушылардың еңбек дағдыларын жҽне ҿсімдік ҿсіру дағдыларын 

қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

3. Ҥлескінің орналасуы оған қойылатын агротехникалық жҽне педагогикалық 

талаптарды қанағаттандырады. Ҥлескіде бір жылдық гҥлдерді ҿсіру ҥшін 

қандай жағдайлар бар [3,б.25]. 
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Мектептің оқу-тҽжірибелік учаскесінің жҧмыс істеуі білім беру 

міндеттерінің кешенін шешуге мҥмкіндік береді: 

- жоғарыда аталған пҽндер бойынша оқушылардың білімін жетілдіру, 

оқушыларды негізгі ауылшаруашылық жҽне физиологиялық процестермен, 

негізгі биологиялық жҽне экологиялық ҧғымдармен таныстыру; 

- оқушылардың табиғатпен, ауыл шаруашылығымен, биологиямен жҽне 

экологиямен байланысты мамандықтарға қызығушылығын дамыту; 

- биология сабақтарында қолдану ҥшін дидактикалық материал дайындау, 

биологиялық жҽне ауылшаруашылық ғылымдарының негіздерімен тығыз 

байланысты қамтамасыз ету; 

- мектеп аумағындағы қоршаған ортаның жағдайын бағалаумен, мектеп 

аумағын абаттандыру бойынша шараларды жобалаумен байланысты зияткерлік 

жҽне практикалық дағдыларды қалыптастыру; 

- оқушылардың еңбекке, қоршаған ортаға, оны сақтау жҽне жақсарту жҿніндегі 
іс-шараларға жауапкершілікпен қарауын қалыптастыру, оқушыларға 

экологиялық мҽдениетті қалыптастыру - табиғат заңдарын қҧрметтеу, олардың 

мінез-қҧлқы мен экономикалық қызметін олармен байланыстыра білу; 

- жермен жҧмыс істеу ҥшін қажетті белгілі бір біліктер мен дағдыларды ҽзірлеу, 
оқушыларға ҿсімдіктерді ҿсіру дағдыларын ҥйрету, ҿсімдіктердің дамуын 

басқару ҽдістерін меңгеру; 

- оқушыларды мҽдени, дҽрілік, жергілікті жабайы ҿсімдіктердің негізгі 

тҥрлерімен таныстыру [2,б.108]. 

Мектептің оқу-тҽжірибе ҥлескісінде жҧмыс оқу бағдарламаларының 

талаптарына сҽйкес ҧйымдастырылады. 

Биология бҿлімінде ботаника курсын оқып ҥйренуге қажетті 

ҿсімдіктердің ҽртҥрлі тҥрлері ҿсіріледі. Мҧнда бҿлімшелер бар: 

- гҥлді ҿсімдіктердің сыртқы қҧрылымы (морфология), мҧнда ҿсімдіктер ҿседі, 
онда сіз тамырдың, жапырақтың, сабақтың, гҥлдің, гҥлшоғырдың жҽне 

жемістің сыртқы қҧрылымының типтік формаларын зерттей аласыз; 

- белгілі принциптер бойынша жҥйелеу жолдары ҿсімдіктердің, онда ҿсірілетін 

негізгі ҿкілдері жиынының бағдарламада кҿзделген (астық тҧқымдастар, 

лилейные, розоцветные, алқа тҧқымдастар, бҧршақ тҧқымдастар, 

крестоцветные, сложноцветные); 

- генетика жҽне селекция (ҿзгергіштік пен тҧқым қуалаушылық қҧбылыстарын, 

жасанды жҽне табиғи іріктеуді, Мендель заңдарын кҿрсету ҥшін) [3,б.94]. 

Мектеп жанындағы оқу-тҽжірибе жҧмысының негізгі қҧрылымдарына 

тоқталсақ: 

Оқушылардың мектеп жанындағы оқу-тҽжірибе ҥлескесінің жҧмысының басты 

бағыты, ҿсімдіктер мен жануарларды ҿсіріп баптау, тҥрлі зерттеулік жҧмыстар 

жҥргізу, дҥниетану, биология жҽне ҥйірме сабақтарынан алған білімдерін 

нығайту болып табылады. 
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Оқушыларға мектеп жанындағы оқу-тҽжірибе ҥлескесінде еңбек практикалары 

ҧйымдастырылып, зерттеулік, табиғатты қоршау жҧмыстары атқарылады. 

Мектеп жаынындағы оқу-тҽжірибе ҥлескесі ауыл шаруашылық инвентарьмен, 

оқу-кҿрнекілік қҧралдармен қамтамасыз етіледі. 

Ауылшаруашылық қҧралдары жҽне медициналық дҽріхана бҿлек бҿлмеде 

сақталады. Ҿртке қарсы қолданылатын қҧралдар бҧл бҿлмеден алыс жерде 

болуы тиіс. Тыңайтқыштар арнайы ыдыстарда сақталады. 

Мектеп жанындағы оқу-тҽжірибе ҥлескесінде табиғи жҽне жасанды шарбақ 

орналастырылады. Ҥлескеде ҿсімдіктерді суару ҥшін сумен қамтамасыз етіледі. 

Мектеп жанындағы оқу-тҽжірибе ҥлескесіндегі еңбек режимі ҚР-ның білім 

Министрлігі бекітілген нормативтік қҧжатқа сҽйкес тағайындалады [4,б.65]. 

 
Ҽpбіp оқушы қыc мeзгіліндe тҽжіpибeгe дaйындaлa бacтaғaны мaңызды. 

Oл ҧcынылғaн ҽдeбиeттepді oқып, экcпepимeнттe қoлдaнылaтын ҿcімдіктің 

биoлoгиялық epeкшeліктepімeн тaныcyы, aгpoтeхникaлық шapaлapды жҥзeгe 

acыpyдың шaмaмeн мepзімін бeлгілeyі кepeк. Оқушылардың ҿздepі жҧмыc 

жocпapын жacayғa бeлceнді қaтыcyы кepeк.Мектеп жанындағы ҥлескісінің ішкі 

жҧмыстарының реттілігін қалыптастыру ҥшін арнайы топтарға бҿліп,жіктеу 

қажет.Kҥн caйын cынып жeтeкшілepі тaзaлық жҧмыcтapын жҥpгізіп, мeктeпкe 

жayaпты aдaмғa тaпcыpaды. Maycымдық жҧмыcтapды opындay ҥшін 

(тoпыpaқты ҿңдey, ceбy, oтыpғызy, cyapy жҽнe т.б.) қoғaмдық пaйдaлы жҽнe 

ayылшapyaшылық eңбeк caбaқтapы қoлдaнылaды [5,б.77]. Keйбіp жҧмыc 

тҥpлepін биoлoгиялық ҥйіpмeлep мҥшeлepі, ҧзapтылғaн кҥн тoбынa қaтыcyшы 

оқушылар opындaй aлaды, мҧны ҥлескіге жayaпты oқытyшыcы oлapды 

opындay мepзімдepін кҿpceтe oтыpып, тoлық жҧмыc жocпapын қҧpғaн кeздe 

ecкepyі кepeк. 

Қорыта келе, 1941 жылы М.И.Калинин мҧғалімдер алдында сҿйлеген 

сҿзінде, мектеп маңындағы ҥлескінің мақсатын нақты анықтап берді: «Мектеп 

маңындағы жер ҥлескісінің табысын, жиналған ҿнімнің сандық нҽтижесімен 

ғана емес, ол нҽтиже де қажет бола тҧрса да, оның оқушыларды оқыту мен 

тҽрбиелеудегі нҽтижесімен бағалау керек, басқаша айтқанда, мектеп ҥлескісі 

оқу сапасын қаншалықты арттырғандығы, жоғарғы сынып оқушылары 

қаншылықты жҧмыс істеу дағдыларын ҥйренгендігі, тҿменгі сынып оқушылары 

қаншалықты жҧмыс істеуге ҽдеттенгендігі жҿніндегі нҽтижесімен бағалау 

керек…. Сондықтан мектеп маңында оқушылармен еңбек ететін ҧстаз , тек қана 

агрономияның қарапайым негіздерін біліп қана қоймай, сонымен қатар педагог 

болуы керек». 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме - 

Развития устойчивости бактерий ко всѐ более широкому спектру антибиотиков. 

Использование на сегодняшний день антибиотиков из «резерва» заставляет 

задуматься о серьезности данной проблемы. И для более детального понимания 

появление резистентности к различным антибиотикам, необходимо знать и 

понимать механизмы действия антибиотиков и механизмы появления 

устойчивости– всем этим вопросам, посвящена данная статья. 

 
Ключевые слова: Резистентность бактерий, антибиотики, плазмиды, 

мобильные элементы, горизонтальный перенос. 

 
Введение: 

Микроорганизмы древнейшие обитатели Земли, существующих около 3,5 

млрд лет. Представители этого царства за это время освоили все экологические 

ниши на планете, начиная с арктических льдов и заканчивая краторами 

вулканов, а мы , также как и остальные представители царства Животных 

являемся для них лишь разновидностью питательной среды. Археи, вирусы, 

бактерии всегда конкурировали за ресурсы и эволюция разработала большое 

количество способов как атаки так и защиты. Некоторые средства были 

взаимствованы человеком и названы – антибиотиком. История открытия 

первого антибиотика связано с именем Александра Флеминга. Начиная с 1928г. 

началась «золотая эра антибиотиков». Но такой колоссальный успех в борьбе с 

многими бактериальными инфекциями, сопутствовало распространение 

злоупотребления антибиотиками. Данные действия привели к нарастанию 

устойчивость, ранее чувствительных штаммов бактерий. К примеру 

мультирезистентные штаммы S. aureus, E. coli, K. pneumoniae. Были выявлены 

от Австралии и Южной Америки до Европы и Северной Америки. 
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Действие антимикробных агентов 

Антибиотики – молекулы имеющие антибактериальное действие. 

Изначально к антибиотикам относили природные соединения, имеющие 

противомикробное свойство. 

Г 

руппа 

Примеры антибиотиков Действие 

1 Ванкомицин, 

пенициллин, цефалоспорин 

фосфомицин, Блокирование 

клеточной стенки. 

синтеза 

2 Эритромицин, 

Стрептомицин, Неомицин 

Азитромицин, Подавление 

белка. 

синтеза 

3 Нистатин, Леворин и Амфотерицин 

В, Грамицидин А 

Нарушение 

цитолеммы. 

функций 

4 Рифампицин, 

Азасерин, Саркомицин 

Дактиномици, Ингибирование 

синтеза нуклеиновых 

кислот. 

Устойчивость бактерий и их механизмы 

Различают: Врожденную и Приобретенную устойчивость 

1.Врожденная (видоспецифическая) 

2.Приобретенная(штаммоспецифический) 

Способы устойчивости: 

Модификация мишени 

Ферментативная инактивация 

Защита мишени 

Уменьшение концентрации антибиотика внутри клетки 

Снижение поглощения 

Активное выведение 

Механизмы горизонтального переноса 

Название Механизм 

Трансдукц 

ия 

Перенос с помощью бактериофагов. После лизиса 

одной бактерии, фаги могут захватить кусок 

бактериальной хромосомы, и при заражении другой 

бактерии, может произойти лизогения, в результате 

генетическая информация фага встраивается в хромосому 

бактерии. Придавая ей новые свойства. Пример: штамма 

DT104 Salmonella typhimurium, при секвенировании ДНК 

фага, были найдены гены устойчивости к беталактамам 

blaTEM и blaCTX-M 

Трансфор 

мация 

Бактерия-реципиент захватывает фрагмент чужой 

ДНК из внешней среды. Формируются рекомбинанты. 

ДНК во внешнюю среду попадает в результате лизиса 
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 других бактериальных клеток. 

Конъюгаци 

я 

Процесс обмена генетической информации 

(хромосомной/плазмидной) при контакте двух клеток. 

Контакт осуществляется с помощью F(fertility)-пили. 

При такой передаче бактерия-реципиент получает 

гены, контролирующие синтез F- фимбрий, с помощью 

которых осуществляется конъюгация бактериальных 

клеток. Помимо этого, может передаться R-плазмида. 

К элементам, осуществляющим горизонтальный перенос относятся: 

плазмиды, транспозоны и интегроны. Это мобильные элементы несущие 

определенные гены, как факторы транскрипции, так и гены устойчивости. И 

так, разные бактерии используют разные способы горизонтального переноса. 

Разнообразие таких механизмов ограничивает межвидовую передачу, 

поглощение и стабилизацию чужеродной ДНК из бактерий. 

 
Материалы и методика исследования 

Модельный объект: E. Coli выделенная из почвы. 

Материалы: Стеклянная посуда 14см х 6см, питательная среда (МПА), 

бактериальный шпатель, автоклав, УФ-излучатель, бактериостатик – 

Триметоприм ( данный препарат был выбран с учетом остановки роста 

бактерий и дальнейшей утилизации колоний бактерий более мощным 

бактерицидным средством) 

Этапы исследования: 

Стерилизация вышеперечисленных предметов УФ-излучателем 

Заливка питательной среды МПА температурой 45
о
С 

Разделение среды на участки, ширина каждого участка составляла 1,5 см, а 

длина 6 см, участки разделялись по концентрации бактериостатика, начиная с 0 

концентрацией, затем 01х10х100х1000х100x10x1x0 

Засев бактерий на участки с нулевой концентрацией бактериостатика 

Наблюдение 

Результат: 

Спустя 9 дней, бактерии преодолели ступенчатое повышение 

концентрации бактериостатика, выработали устойчивость в Триметоприму и 

заселили всю питательную среду. На питательной среде хорошо видно линии 

роста бактерий, так если «передний ряд» бактерий тяжело преодолевал 

повышенную концентрацию антибиотика, то потомки этих бактерий являлись 

более приспособленными к данным условиям. Примечание: Есть предел и 

бактерии могут его преодолеть. В опытах мы повышали концентрацию 

бактериостатика постепенно, но если градиент слишком высок, то бактерии 

переставали расти. Центральную роль здесь играет сформированные условия, 

так как антибиотик в агаре диффундирует и меняет свою концентрацию 

постепенно. 
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Возможные пути преодоление устойчивости бактерий к антибиотикам 

 Пути решения  

Использование 

бактериофагов 

Применение 

фекало- 

трансплантации 

Химическая модификация 

молекул, не влияющих на 

активность молекулы 

антибиотика. 

 
Вывод: Устойчивость бактерий к различным антибактериальным 

веществам – естественное свойство бактерий. Однако на данное время 

основную проблему представляет приобретенная устойчивость к антибиотикам. 

Проблемой является бесконтрольное и необоснованное применение 

антибиотиков. Также усугубляет проблему низкая активность ФАРМ компаний 

в разработке новых антибиотиков. Для решения этой проблемы, нам 

необходимо найти новые способы борьбы с бактериями. На сегодняшнее время 

для замедления развития тотальной устойчивости необходимо введение 

контроля в назначении антибиотиков врачами, а также необходимо введение 

рецептурного показания к покупке антибиотиков! 
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Жеміс-жидек шаруашылығы — ҿсімдік шаруашылығының ертеден келе 

жатқан салаларының бірі болып, негізгі жемістерден алма, алмҧрт, анар, 

шабдалы, ҿрік, алхорының ҿсіріліп келе жатқанына 4 мың жылдан асып, бҧл 

туралы Вавилон мен Ассирия (б.з.б. 3 мыңыншы жыл), Қытай мен Ҥндістан 

(б.з.б. 2-мыңыншы жыл), Қырым (б.з.б. 700 жыл) бақтары туралы 

жазбаларында қазірге дейін сақталған. 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aag0822
https://scienceforum.ru/2021/article/2018027421
mailto:amangeldina01@icloud.com
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Орта ғасырларда жеміс-жидек шаруашылығы Батыс Еуропада, ҽсіресе, 

Францияда жақсы дамып, XIX ғасырда Қырымда, Орталық Азияда, Украинада 

ҿндірістік бақтар егіліп, жеміс-жидек шаруашылығы тауар ҿндіру саласына 

айналған. 

Жеміс – жидек ҿсіру Қазақстанда ХХ ғасырдың 30–жылдарынан бастап 

дами бастады. Алғашқы аймақтық тҽжірибе стансасы ашылып, кейін ол Қазақ 

егіншілік ғылыми – зерттеу институтына беріліп, 1959 жылы Қазақ жеміс жҽне 

жҥзім шаруашылығы ғылыми зерттеу институты қҧрылды. [7]. 

Қазақ егіншілік ғылыми – зерттеу институты он беске жуық жеміс–жидек 

сорттарын шығарып, еліміздің ҽр тҥрлі аймақтарында аудандастырылды. 

Қазіргі таңда Қазақстандағы жеміс шаруашылығының дамуы ҿткен 

жылдардағы жеміс шаруашылығының дамуымен салыстырғанда ҽлдеқайда 

дамып келеді. Соңғы он жылдықта Республикамызда жеміс – жидек 

дақылдарынан аса сапалы, мол ҿнімдер алатын экономикалық тиімділігі зор 

арнайы фермер шаруашылықтары мен жеке шаруашылықтар саны жылдан 

жылға кҿбейіп келеді. Олар негізінен еліміздің халқын жеміс - жидек 

тағамдарымен толық болмаса да жеткілікті мҿлшерде қамтамасыз етуде. 

Мысалы, 1991 жылы Республикамызда жеміс шарушылықтардың саны 0,3 мың 

га болса, 2011 жылы 1 мың га , 2021 жылы 5 мың га жетіп отыр. [2]. 

Қазақстанда жемістер мен жидектерге деген сҧраныс артуда, алайда ішкі 

ҿндіріс халықтың ҿсіп келе жатқан қажеттіліктерін толық қамтамасыз етпейді. 

Мҽселен, 2010 жылы бҧл ҿнімнің жалпы ҿндірісі 221 мың тоннаны қҧрады, 

оның ішінде сҥйектілер мен шекілдеуіктердің жалпы ҿнімі - 147,8 мың тонна, 

жҥзім-56,4 мың тонна, жидек дақылдардан 16,8 мың тонна ,алма ҿнімділігі 21 

мың тоннаға жетеді. [3]. 

Қазіргі уақытта елімізде жылына 420 мың тоннаға жуық жеміс-жидек 

ҿндіріледі. Сонымен қатар, ҽлемдік тамақтану стандарттарына сҽйкес 

халқымызға жылына 2,5 млн тоннадан астам ҿнім қажет. Алайда елімізде бҧл 

қажеттіліктің 17% ын ғана қамтамасыз ете аламыз.Сондықтанда еліміздегі бҧл 

қажеттілік Ҿзбекстан, Қырғызстан, Тҥркия, Польша, Беларусь, Молдова, 

Ҽзірбайжан, Қытай, Иран, Ауғанстаннан жеткізілетін ҿнімдердің импортына 

тҽуелді. 

Ҿкінішке орай, бҧл саланың ел ҥшін маңыздылығы, оның халық 

денсаулығы ҥшін пайдалылығы, экономикалық тиімділігі қҧзыретті 

органдармен ескерілмейді. Біз ҽлі де импортқа тҽуелдіміз. Жылына елімізге 230 

мың тоннадан астам жеміс - жидек ҽкелінеді,олардың арасында ГМО-ҿнімдер 

де бар екенін атап кетуіміз керек. [5]. 

Казіргі таңда жалпы елімізде бақша дақылдарының ҿнімділігі ҿте тҿмен, 

яғни гектарына 7-8 тоннадан аспайды. Бҧл кҿрсеткіш Ресейде гектарына 12 

тонна, Ҿзбекстанда гектарына 15 тонна , Польшада гектарына 15-30 тоннаны 

қҧрайды. 

Ал еліміздегі жеміс-жидек ҿнімдерін қайта ҿңдеу кҽсіпорындары 

қуатының тек 47% - ы ғана ҿз ҿнімдерімен қамтамасыз етіледі. 
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Соңғы жылдары елімізде жеміс шаруашылығында жоғары ҿнім алуды 

қамтамасыз ететін, кҥрделі шыққан шығындарға кеткен қаржыларды тез 

қайтару ҥшін, сапалы сорттарды қолдану, жемістер ҥшін қолайлы экологиялық 

, фитопатогендік аумақтың жағдайын жақсарту жҽне жеміс ҿнімдерінің 

сапасының ҿсуін арттыру мақсатында интенсивті бақтар технологиясын 

енгізіле бастады. 

Қазақстан Республикасында пайдалануға рҧқсат етілген селекциялық 

жетістіктердің мемлекеттік тізілімі ауыл шаруашылығының перспективалы 

сорттарының     тізбесі негізінде Қазақстан облыстары бойынша 

аудандастырылған алма жҽне алмҧрт сорттарының тізімі жасалды (алма 

ағаштарының 60 жҽне 7 сорттары алмҧрт). Алма ағашының аудандастырылған 

ассортиментіне жасалған талдау жҽне де алмҧрт сорттары жасалған талдау бҧл 

жемістерді ҿсірудің маңызды аймақтарын анықтап кҿрсетті. 

Алматы, Жамбыл жҽне Оңтҥстік Қазақстан облыстары жеміс жҽне жҥзім 

жемістерінің ҿсуі ҥшін неғҧрлым қолайлы ортаның қатарына кіреді жҽне де 

ҿнеркҽсіптік бау-бақшасы дамыған республиканың оңтҥстік жҽне оңтҥстік- 

шығыс аймақтары болып саналады. Бҧл аймақтарда жемістердің 70%, 

жидектердің 26% жҽне жҥзімдіктердің 99% шоғырланған [9]. 

Ҧлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің деректері бойынша 

(бҧдан ҽрі-ҚР Статистика комитеті), шекілдеуікті жҽне сҥйекті екпелер жалпы 

алаңы (кҿрсеткіш коды: 142201 -2019 жылы жеміс беретін жастағы кҿпжылдық 

екпелердің ауданы) 40 000 га қҧрады. Олар негізінен еліміздің оңтҥстік ҿңірлері 

– Оңтҥстік Қазақстан-18 024,6 га, Алматы –16 180,7 га жҽне Жамбыл 

облысында - 5 794,7 га. 

Қазақстанда бҧл саланы дамыту ҥшін барлық жағдай жасалған. Алайда, 

Республикамыздың басқа аймақтарында жеміс бақтарының саны жоқтың 

қасында, ҿйткені басқа ҿңірлерде климаттық-топырақ жағдайларына 

байланысты жеміс бақтарын ҿсіру мҥмкіндігі ҿте аз. [1]. 

Ақтҿбе облысында да ҿнеркҽсіптік бау – бақша ҿсіру ҥшін топырақ 

қҧрамы жақсы болғанымен кескін климаттың ҽсерінен жеміс ағаштарын 

кҿбейтуге мҥмкіндік аз. Кҿктемнің кеш келуі немесе кҿктемгі аяз ҽсерінен 

жеміс гҥлдерінің ҥсіп кетуі нҽтижесінде ҿнім ала алмай қалатын жағдайлар 

болады. 

Дегенмен, соңғы жылдары климаттың ҿзгеруі нҽтижесінде кейбір 

сҥйектілер мен шекілдеуікті жемістерді ҿсіруге мҥмкіндік бар. Мысалы, Орта 

Азияда ҿсетін ҿріктердің кейбір сорттарымен қатар алмҧрт ағаштарын ҿсіру 

қолға алына бастаған. 

Ақтҿбе облысында ең қолайлы жағдайлар облыстың оңтҥстік бҿлігінде 

(Ойыл ҿзенінің алқабында) болғандықтан, кҿгалдандыру ҥшін алманың ірі 

жемісті Ренет Бурхардта, Мальт багаевский, анис жазғы жҽне кҥзгі сорттары 

ҿсіріледі. [9]. 

Қ .Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университетінің аймағына жеміс 

ағаштарын отырғызу мақсатында 2021 жылы қазан айында Биология 

мамандығының 4 курс студенттері сҥйекті жемістерден ҿрік, шие жеміс 
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ағаштарын отырғызып, осы жылға тағыда шекілдеуктерден алмҧрт, алма 

ағаштарын отырғызуды жоспарлап отырмыз. 

Ҽрине негізгі мақсатымыз университет жанында жеміс бағын 

қалыптастырып, бҧл жемістердің ҿңірімізде ҿсіру ерекшеліктерін зерттеп, 

болашақта жеміс ағаштарын кҿбейтуде ҿз ҥлесімізді қосу болып табылады. 
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Химия есептері мен жаттығуларының оқу-тҽрбиелік маңызы ҿте зор. 

Химия есептері мен жаттығулар химиялық заңдар мен қҧбылыстардың 

сандық жағын жете тҥсінуге, теориялық білімді баянды   етуге, 

оқушылардың ой-ҿрісінің дамуына жҽрдемін тигізеді. Оқушылар есеп 

шығару арқылы ҿздігінен   дербес жҧмыс істеуге, бастаған   ісін   ақырына 

дейін жеткізбей тынбайтын табандылыққа ҥйренеді. 

mailto:b.abugaliyeva@bk.ru
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Химия есептері мен жаттығулар оқушылардың химиядан білім 

сапасын анықтаудың негізгі қҧралдарының  бірі. 

Химия есептерін екі топқа бҿлеміз: сандық жҽне сапалық. 

Сандық есептерді  ҥшке топтастыруға болады. 

Химиялық формула арқылы есеп шығару. 

Химиялық реакция теңдеуі арқылы есеп шығару. 

Ерітінділерге арналған есептер. 

Ҽр топтың есептерінің бірнеше тҥрлері болады. Мысалы, бірінші 

топқа 15 тҥрлі есеп кіреді. 

1) Химиялық қосылыстың салыстырмалы молекулалық массасын 

анықтау; 

2) Заттың қҧрамындағы элементтердің массаларының ара- қатынасы; 

3) Химиялық қосылыстың қҧрамындағы элементтердің массалық 

ҥлесін анықтау; 

4) Химиялық қосылыстың қҧрылымдық формуласын жазып, тотығу 

дҽрежесі мен жҽне валенттігін анықтау т.б. 

Химияны оқыту ҥрдісінде химиялық формулалар арқылы есептеудің 

орны ерекше. Себебі оқушылар алғаш рет формулалар арқылы 

есептеулермен танысады . 

Химиялық   қосылыстың   қҧрылымдық    формуласын    жазуда 

тҿмендегі реттілікті сақтаған жҿн: 

Орталық атомның валенттік жағдайын ескере отырып заттың 

электрондық жҽне электронды- қҧрылымдық формуласын жазу. 

2. Атомдар арасындағы σ- байланысты анықтау. 

3. Байланысқа тҥспеген электрондардың жҧбын анықтап, валенттік 

штрихтер арқылы π- байланыстарды белгілеу. 

Орталық атомның  байланысқа тҥскен σ- байланысы мен бҿліспеген 

электрондық жҥптар арқылы валенттік орбиталдардың гибриттену 

ерекшелігін анықтау. 

Қосылыстың қҧрылымдық формуласын жазғанда, ондағы донорлы- 

акцепторлық ҽдістермен тҥзілетін π- байланыстардың мҥмкіншіліктерін 

кҿрсету. 

1- мысал. Кҿміртегі (ІV) оксидінің - СО2 қҧрылымдық формуласын 

қҧру жҽне оның кеңістіктегі конфигурациясын анықтау. 

Кҿміртегі (ІV) оксидінің молекуласында орталық атом С (ІV), ал 

қосымша атом О: 

С (ІV) 2 s
1
2p

3
 О 2 s

2
2p

4
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Кҿміртегі мен оттегі атомдарын валенттік штрих арқылы қосып, 

арасындағы σ- байланысын анықтау. 

О - С - О 

Кҿміртегі атомында 2 σ- байланыстан кейін , 2 жҧптаспаған 

электрондары қалады, ал оттегі атомындағы 2 жҧптаспаған электрондар π- 

байланыстарды тҥзуге жҧмсалады: 

О= С = О 

Кҿміртегі атомы σ- байланыс тҥзу ҥшін 2s жҽне бір 2 p 

электрондарын жҧмсайды, яғни С атомы sp- гибридтену кҥйінде болады. 

Сондықтан СО2 молекуласы тҥзу сызықты формада болады . 

2- мысал. Бор (ІІІ) хлоридінің – ВСІ3 қҧрылымдық формуласын қҧру 

жҽне оның кеңістіктегі конфигурациясын анықтау. 

Атом бор мен хлордың электрондық конфигурациясы тҿмендегідей 

болады: 

В (ІІІ) 2 s
1
2p

2
 СІ 3 s

2
3p

5
3d

0
 

Атом бор мен хлордың 

арасындағы σ- байланысты 

белгілейік: 

СІ – В – СІ 

ǀ 

СІ 

Атом бор σ- байланыс тҥзу ҥшін 2s жҽне екі 2p электрондарын 

жҧмсайды, яғни атом бор sp
2
 гибридтену кҥйінде болады, ал ВСІ3 

молекуласы ҥшбҧрышты формада болады. 

Бор атомының бос валенттік орбитальдары мен, хлор атомының 

бҿліске тҥспеген атомдары арасында қосымша донорлы-акцепторлық 

механизмі бойынша π- байланыстары тҥзіледі: 

 
СІ 

‖ 

В 

// \ \ 

СІ СІ 

 
3- мысал. Тетраоксосульфат (VІ) ионының қҧрылымдық формуласын 

қҧру жҽне оның кеңістіктегі конфигурациясын анықтау. 

Кҥкірт (VІ) жҽне оттегі атомдарының электрондық формулаларын 

жазамыз. 

S (VІ) 3 s
1
3p

3
 3d

2
 О 2 s

2
2p

4
 

 

↓ 

 

↓ 

 

↓ 
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4 

 

 

 

 

Кҥкірт 

жҽне оттегі 
атомдарының арасындағы σ- байланыс пен π- байланыстарды белгілейік. 

О О 

\ S // 

О / \\ О 

 
Кҥкірт атомы алты байланыстан артық байланыс тҥзе 

алмағандықтан, екі оттегі атомы ҿзінің коваленттігін бір электрондардан 

қосып алып қанығып, комплексті ионның зарядын  береді: 

 
[ О О ]

2-
 

│ \ \ S // 

[ О / / \\ О ] 

 
Кҥкірт атомынан тҿрт σ- байланыс тҥзу ҥшін тҿрт орбиталь 

қатысады, яғни кҥкірт атомы sp
3
 – гибридтену кҥйінде болады. Сондықтан 

SО 
2-

 ионының  кеңістіктегі конфигурациясы тетраэдра пішінде болады . 

Осы аталып ҿткен есептерді шығарудың ҽрқайсының ҿзіндік 

ерекшеліктері бар. Есеп шығару, жаттығу жҧмыстарын орындау ҥстінде 

оқушылардың шығармашылық қабілеттілігі дамиды, тапсырылған іске 

жауапкершілігі артады. Егер оқушылар ҽрбір тақырыпқа байланысты 

есептерді шығарып, жаттығуларды орындап отырса, олардың білімдері 

тиянақты болатындығында дау жоқ . 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Аннотация. 

Кҿкҿністерді ботаникалық, шаруашылық жҽне тіршілігінің ҧзақтығына 

байланысты жіктеу қабылданған. Мақалада кҿкҿніс дақылдарының жіктелуі 

мен маңызына жете талдау жасалып, қиярдың бірқатар сорттарын зерттеудің 

барысы қарастырылады. 

Тҥйінді сҿздер: көкөніс шаруашылығы, ботаникалық жіктеу, көкөніс 

дақылдары, қиярдың сорттары 

 
Аннотация. 

Принята классификация овощей в зависимости от их ботанической, 

хозяйственной и продолжительности жизни. В статье сделан подробный анализ 

классификации и значения овощных культур и рассмотрен ход изучения ряда 

сортов огурцов. 

Ключевые слова: овощеводство, ботаническая классификация, овощные 

культуры, сорта огурцов 

 
Abstract: 

The classification of vegetables has been adopted depending on their 

botanical, economic and life expectancy. The article makes a detailed analysis of the 

classification and significance of vegetable crops and examines the course of 

studying a number of cucumber varieties. 

Key words: vegetable growing, botanical classification, vegetable crops, 

cucumber varieties 

 
Қазақстан халқын қоректік ҿнімдермен қамтамасыз ету жҽне еліміздің 

азық-тҥлік қауіпсіздігі мҽселелері қазіргі таңдағы ҿзекті мҽселелердің 

қатарынан саналады. Еліміздің Тҧрақты даму тҧжырымдамасында кҿкҿніс 

шаруашылығының одан ҽрі дамуы қарастырылып, ҚР Тҧңғыш Президенті Н.Ҽ. 

Назарбаев «Жер ресурстарына бай Қазақстанның ауыл шаруашылығы 

өндірісін дамыту жағынан ұзақ мерзімді салыстырмалы басымдығы бар» деп 

нақты атап кҿрсеткен болатын. Ауыл шаруашылығы ҿндірісін ғылыми 

тҧрғыдан қамтамасыз етуді «Жаңа жүз жылдықта еліміздің тұрақтылығы 

мен қауіпсіздігі» атты халыққа жолдауында белгілеп берді [1]. 

Ауыл шаруашылығының ҿзіндік ерекшелігі бар саласының бірі - кҿкҿніс 

шаруашылығы шырынды мҥшелері тамаққа пайдаланылатын кҿкҿністерді 

ҿсірумен айналысады. Ғылыми пҽн ретінде теориялық кҿкҿніс шаруашылығы 

кҿкҿніс дақылдарының биологиясын жҽне оларды ҿсірудің ҽдістемесін 

зерделейді. Ҿсімдік шаруашылығының басқа салаларынан ҿзіндік 

агротехникалық тҽсілдерді қолдануымен ерекшеленеді. 

Ҧсынылып отырған мақала мазмҧнында кҿкҿністердің маңызына жҽне 

жіктелуіне ҿзіндік талдау жасалды. 
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Ғылым мен техниканың дамуы шарықтап тҧрған заманда қоршаған ортада 

туындап отырған бірқатар келеңсіз факторлар адамның денсаулығына, атап 

айтқанда иммунитетке теріс ҽсерін тигізуде. Бҧл мҽселені оңтайлы шешуде 

арнайы медициналық емдеу кҿздерімен қатар кҿкҿністерді тиімді пайдалана 

білудің де мҽні баршылық. 

Арнайы ҽдебиеттерде қҧрамы адам ағзасына қажетті дҽрумендерге, 

кҿмірсуларға, органикалық, минералды жҽне хош иісті заттарға бай болып 

келетін жалпы саны баршылық кҿкҿністерді ботаникалық, шаруашылық жҽне 

тіршілігінің ҧзақтығына байланысты жіктеу қабылданған. Аталған 

жіктеулерден кҿкҿніс дақылдарын ботаникалық белгілері мен 

ҿсімдіктержҥйесіндегі орнына сҽйкес, олардың туыстық байланысына 

негізделген жіктеу дҽлірек деп танылатыны. 

Жалпы кҿкҿніс дақылдары ботаникалық жіктеуге сай 21 тҧқымдасқа 

топтастырылады. Дақылдар саны бойынша жасаған талдау тҿмендегідей 

деректерді жинақтауға мҥмкіндік берді (Кесте 1). 

 
Кесте 1. Кҿкҿніс дақылдары топтасқан тҧқымдастар спектрі 

 
 

 
/с 

Тҧқымдастың 

латынша, қазақша 

атауы 

Кҿкҿні 

с 

дақылының 

саны 

Кең 

атауы 

қолданыстағы дақыл 

 Brassicaceae 

Орамжапырақтылар 

17 орамжапырақтар: ақ жҽне 

қызыл қауданды, кольраби, 

брокколи, пекиндік; ақжелкек 

(тҥбіртамыр), шомыр, шалқан, 

шалғам 

 Apiaceae 

Шатыргҥлдер 

14 сҽбіз, аскҿк (укроп), 

балдыркҿк (сельдерей), ақжелек 

(петрушка) 

 Lamiaceae 

Тауқалақайлар 

11 райхан, насыбайгҥл 

(базилик), жҧпаргҥл (душица), 

бҧрыш жалбыз 

 Alliaceae 

Жуалар 

- 10 басты пияз, порей, шалот 

пиязы, сарымсақ 

 Asteraceae 

Астралар 

- 7 жер алмҧрты (топинамбур), 

жапырақты ақсҥттіген 

 Cucurbitaceae 

Асқабақтар 

7 асқабақ, қияр, кҽді, қауын, 

қарбыз 

 Fabaceae 

Бҧршақтар 

- 6 егістік асбҧршақ, кҽдімгі 

ҥрмебҧршақ, қытай бҧршақ 
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Берілген кесте мазмҧны кҿкҿніс дақылдарының саны жағынан алдыңғы 

жетекші 3 орынды Brassicaceae (17), Apiaceae (14) жҽне Lamiaceae (11) 

тҧқымдастары алатынын кҿрсетеді. Brassicaceae тҧқымдасына қатысты 

қарастырылып отырған 17 тҥрлі кҿкҿністің ішінен 10-ы, яғни 53% 

орамжапырақ тҥрлерінің (ақ қауданды, қызыл қауданды, тҥсті, брюссель, 

пекин, қытай, жапырақты жҽне савой орамжапырағы, кольраби жҽне брокколи) 

ҥлесіне тиесілі келеді. 

Apiaceae тҧқымдасы кҥнделікті ас ҽзірлеуде жиі қолданылатын сҽбіз, 

аскҿк, балдыркҿк, ақжелек т.б. бірқатар кҿкҿністерімен жетекші екінші орынды 

алады. Lamiaceae (11) жҽне Alliaceae (10) тҧқымдастары кҿкҿністер тҥр 

бойынша шамалас болып, жетекші 3 жҽне 4 орында тҧр. Бҧл тҧқымдастар 

қҧрамындағы жҧпаргҥл, насыбайгҥл, бҧрыш жалбыз жҽне ежелден бағалы 

дҽрілік ҿсімдік деп саналған пияздың барлық тҥрлері топтасқан. 

Asteraceae (7), Cucurbitaceae (7) жҽне Fabaceae (6) тҧқымдастары саны 

жағынан алғанда аз болғанымен, қҧрамына жапырақты ақсҥттіген, асқабақ, 

қияр, егістік асбҧршақ, кҽдімгі ҥрмебҧршақ секілді қолжетімді қоректік мҽні 

ерекше кҿкҿністерді біріктіреді. 

Жетекші тҧқымдастар спектрінде жалпы тҥрлер санының аз болуына орай 

қарастырылмаған, Chenopodiaceae - Алабҧталар (асханалық қызылша, 

мангольд), Solanaceae - Алқалар (баялды, бҧрыш, қызанақ) тҧқымдас 

кҿкҿністерінің тағамдық жҽне дҽрумендік маңызы ҿте жоғары. 

Жалпы алғанда қарбыз, асқабақ, тамыржемісті кҿкҿніс тҥрлері, жасыл 

асбҧршақ, қантты жҥгері кҿмірсуларға, ал ақжелек пен орамжапырақ, 

қымыздық, тҽтті бҧрыш, шалғам, шпинат жҽне қызанақ С дҽруменіне бай 

кҿкҿністер деп танылған. 

Кҿкҿністерді жіктей келе В.И.Эдельштейн оларды 7 топқа бҿлген. Бҧл 

жіктеуге кҿкҿністердің кешенді белгілері, атап айтқанда ботаникалық 

ерекшеліктері, ҿнім мҥшелері мен жалпы ҿсіру тҽсілдері негіз болған. 

В.И.Эдельштейн ҧсынған ҿндірістік жіктеуге жоғарыда қарастырған 

ботаникалық жіктеудің тҧқымдастары тҧрғысынан талдау нҽтижесі келесі 

сҽйкестікті кҿрсетеді: орамжапырақтылар (Brassicaceae), жемістілер 

(Cucurbitaceae, Solanaceae, Fabaceae), тамыржемістілер (Apiaceae, Brassicaceae, 

Chenopodiaceae), жуалықтар (Alliaceae), жапырақтылар (Asteraceae, Lamiaceae). 

Ҿндірістік жіктеуге жақшалар ішінде берілгендерден басқа жекелеген 

тҧқымдастарды атауға болады, мақалада негізінен тҥрлері кҿп тҧқымдастар 

алынды. 

Кҿкҿністік дақылдардың тҧқымдарының ҿскін беруінен солуына дейінгі, 

яғни тіршілік ҧзақтығы бойынша жіктеуі белгілі. Бҧл жіктеуге сай кҿкҿністер 

бір жылдық (бірқатар Solanaceae, Cucurbitaceae тҧқымдас ҿсімдіктер, аскҿк, 

жебіршҿп), екі жылдық (сҽбіз, қызылша, шомыр т.б.) жҽне кҿп жылдық 

дақылдар (қымыздық, рауғаш, алжелкек т.б.) деп бҿлінеді. 

Талдау жасау барысында аталып отырған қай тҧқымдастың болмасын кез 

келген ҿкілінің маңызын қарастыруға толығымен болады. Солардың ішінде 

жылдың тҿрт мезгілінде де салыстырмалы тҥрде қол жетімді деп санауға 
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болатын қиярдың маңызына, оның сорттары мен сортҥлгілерін ҿсіру ісіне 

тереңірек тоқталып ҿтпекпіз. 

Қияр кҿк тҥйнегінің шамамен сҧрпына байланысты 100 грамында 0,6 г 

ақуыз, 2,5 г қанттар, 0,1г майлар, 0,1-3 г крахмал, 10 мг С дҽрумені (адам 

ағзасының тҽуліктік қажеттілігі 60-100 мг) бар деп есептеледі. Қияр 

қҧрамындағы минералды заттардың оңтайлы арақатынасы оның бойында 

негіздердің мол болуына ықпал етеді (шомырдан басқа кҿкҿністер қиярға теңесе 

алмайды). Қиярдың несеп қышқылын еріте алу қабілеті осы кҿрсеткішінің жоғары 

болуына байланысты анықталған. Қиярда калийдің мол болуы (1400 мг/л) ағзадан 

сҧйықтың шығарылуына ықпал етеді. Парфюмерияда, косметика ҿнеркҽсібінде кең 

қолданыста болуына қияр шырыны мҥмкіндік береді [2]. 

Университет тарапынан гранттық қаржыландырылатын биология 

кафедрасында жҥзеге асырылып жатырған «Ашық жҽне қорғалған топырақта 

отандық селекциялық қияр сорттарын ҿсірудің технологиясы» тақырыбындағы 

ғылыми-инновациялық жоба аясындағы зерттеулерге қатысып, тиісті 

мҽліметтер жинақталуда. 

Қазіргі таңда «Жҧбанов жылыжайларында» егілген қиярдың отандық 

«Ҧлар st.», «Асылым» жҽне ресейлік «Кураж» сорттарына фенологиялық 

бақылаулар А.И. Руденконың ҽдісі арқылы жҥргізілуде. Сонымен қатар 

қиярдың вегетациялық кезеңінде алғашқы жҽне 5-ші нағыз жапырақтарының 

пайда болу мерзімі, жанама желілердің қалыптасуы, негізгі осі мен 1-ші 

қатардағы ҿркендерінде аналық, аталық гҥлдерінің ҿнуі, аналық мҥшесінің 

қалыптасуы, жемістерді жинаудың 1-ші жҽне соңғы уақыты есепке алынуы 

шарт. 

Жылыжай жағдайында қиярдан жоғары сапалы ҿнім алу ҥшін барлық 

кешенді шараларды уақтылы жҽне жоғары дҽрежеде жҥргізу қажет. Бақылаулар 

жҥйелі тҥрде жҥргізілуі тиіс. Алдағы уақытта алынған нҽтижелерге сҥйене 

отырып, ғылыми-инновациялық жобалар қҧруға ҽдістемелік нҧсқаулар 

қҧрылады. 

Кҿкҿністердің талданып ҿткен жіктелуі мен барлық маңызы олардың 

адамдар тіршілігінде орнын алмастыруға болмайтын дақылдар екенін 

кҿрсетеді. Бҧл ҿз кезегінде оларды ҽлі де болса тереңірек зерттеулердің 

қажеттілігіне, олардың ҿндірісін кеңейту кҿкҿніс шаруашылығының ҿзекті 

мҽселелерінің бірі болып қала беретініне меңзейді. 
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Аннотация: Алтын балық немесе қытай тҧқы (лат. Carassius auratus) — 

мҿңке тҧқымдасының тҧщы судағы сҽулелі балықтар тҥрі. Оның арғы атасын 

адамдар біздің заманымыздың 7 ғасырында қолға ҥйреткен.Барлық отандық 

жҽне тоғандық «алтын балықтардың» ескірген атауларының бірі «алтын тҧқы» 

болды, ол жалпы ғылыми жҥйелі атаудан - тҧқы тҧқымдасынан шыққан. 

Keywords: mutation, background, ventral, portion, genome 

Abstract: Goldfish or Chinese carp (Latin Carassius auratus) is a freshwater 

species of crucian carp. His great-grandfather was tamed by people in the 7th century 

AD. One of the obsolete names of all domestic and pond "goldfish" was "golden 

carp", which is derived from a common scientific system name - carp. 

 
Алтын балық немесе қытай тҧқы (лат. Carassius auratus) — мҿңке 

тҧқымдасының тҧщы судағы сҽулелі балықтар тҥрі. Оның арғы атасын адамдар 

біздің заманымыздың 7 ғасырында қолға ҥйреткен. Ол ең танымал аквариум 

балықтарының бірі болып табылады жҽне мутация нҽтижесінде пайда болған 

белгілі бір кездейсоқ белгілері бар жеке тҧлғаларды бағытты будандастыру 

жҽне іріктеу нҽтижесінде алынған ҥй аквариум жануарларының тҧқымдарының 

тҧтас тобымен ҧсынылған. Барлық отандық жҽне тоғандық «алтын 

балықтардың» ескірген атауларының бірі «алтын тҧқы» болды, ол жалпы 

ғылыми жҥйелі атаудан - тҧқы тҧқымдасынан шыққан. 

Топтың атауы «алтын балық» барлық тҧқымдарының тектерінің бірінің 

атымен байланысты: бірінші, кҽдімгі кҥміс тҧқыдан (лат. Carassius gibelio) 

ҿсірілетін қызыл-алтын тҥсті аквариум балығы. металл жылтыр – тҧқы 

тҧқымдасының ҿкілі, оны «алтын балық» деп атаған.Аквариум ҥй 

жануарларының орысша атауында «балық» сҿзінің тек кішірейтілген тҥрі ғана 

қолданылады - балық («балық» сҿзінің кҿпше тҥрі - балық), кішкентай жҽне 

сҥйікті ҥй жануарлары ретінде: «алтын балық». 

Тҥрдің таралуы: Орталық Азияның, Қытайдың, Жапонияның су 

айдындары, ҽлемнің кҿптеген елдерінің су айдындарына енгізілген.Ең ҥлкен 

дене ҧзындығы 31 см, салмағы 350 г дейін, ҿмір сҥру ҧзақтығы 10-12 жылға 

дейін. Дене қысқа, биік, сҽл бҧрышты, бҥйір жағынан сҽл тегістелген, тығыз 

дҿрекі қабыршақтармен жабылған. Арқа жҽне аналь қанаттарының ҽрбір соңғы 

mailto:kzholanova@list.ru
mailto:dosbayeva.asylai@gmail.com
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тармақталмаған сҽулесінде 15 ҥлкейген тісжегі бар. Арқа қанатының ҥстіңгі 

шеті сҽл ойық немесе тҥзу. 

Бастапқы пішіннің тҥсінің жалпы фоны болат пен кҥміс. Арты қара, 

жасыл-сҧр, бҥйірлері сҧр-кҥміс, іші сҧр-сҧр, кейде сарғыш. Арқа, кеуде жҽне 

қҧйрық қанаттары сҧр, вентральды жҽне анальды қанаттар қызғылт реңкпен 

сҧр. Ирис ҽдетте қызғылт сары тҥсті. Жасанды іріктеу арқылы ҽртҥрлі 

тҧқымдарда ең ҽртҥрлі тҥстер алынды - сарғыш-кҥміс жҽне қызғылт сарыдан 

қызыл жҽне қараға дейін, ҽртҥрлі ауысулармен.Тҧщы су кҿл-ҿзен демерсальды 

мектеп балықтары, қоршаған ортаға қажетсіз. Ҿсімдік жамылғысы дамыған 

жҽне таза су қоймаларында (кең су қоймасы немесе кҿршілестерге қарағанда 

тереңірек орналасқан су қоймасының бҿлігі) терең жайылма су қоймаларында 

тҧрады, ҿте ҿскен жерлерден аулақ болады. Жыныстық жетілуге 2-3 жаста 

жетеді, еркектер ҧзындығы 6,5-10,5 см жҽне салмағы 30-50 г, аналықтар 

сҽйкесінше 6,8-11 см жҽне 50-80 г. 

Кҿбеюі.Сҽуірдің аяғынан тамыз айының ортасына дейін кҿбею. Ҧзындығы 

7-18 см балықтардың ҧрықтылығы 24-118 мың жҧмыртқа болды. Порциялық 

уылдырық шашу, «судың температурасы 13,5-24,4°С болғанда, жылы таяз 

суларда жҥреді. Жабысқақ жҧмыртқалар ҿсімдік жамылғысында орналасады. 

Судың температурасы 23-25°С болғанда дернҽсілдер 2-2,5 кҥнде шығады. 

жҧмыртқа ҧрықтанғаннан кейін Планктон, бентос жҽне жҧмсақ ҿсімдіктермен 

қоректенедіТабиғат қорғаушылар мен жануарларды қорғаушылардың 

пікірінше, алтын балықтар жаңа «ҧсқынсыз пішіндер» мен мінез-қҧлық 

сипаттамаларын алу ҥшін балықты тар жағдайларда - жеткілікті немесе артық 

ауасыз (суда еріген оттегі) жҽне ҿсіру арқылы қол жеткізген мінез-қҧлық 

сипаттамаларына ие болу ҥшін ең ауыр зорлық-зомбылыққа ҧшырады. 

жарықтың болмауы, дененің жҽне кҿздің пішінін ҿзгертуге қол жеткізу ҥшін 

ҽртҥрлі қоспаларды қосу арқылы ҿсімдік жҽне мал азығымен шамадан тыс 

азықтандыру, сондай-ақ алынған қасиеттерді болашақ ҧрпақ геномында 

кейіннен бекіту. 
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Аннотация: Алтын балық немесе қытай тҧқы (лат. Carassius auratus) — 

мҿңке тҧқымдасының тҧщы судағы сҽулелі балықтар тҥрі. Оның арғы атасын 

адамдар біздің заманымыздың 7 ғасырында қолға ҥйреткен.Барлық отандық 

жҽне тоғандық «алтын балықтардың» ескірген атауларының бірі «алтын тҧқы» 

болды, ол жалпы ғылыми жҥйелі атаудан - тҧқы тҧқымдасынан шыққан. 

 
Keywords: mutation, background, ventral, portion, genome 

Abstract: Goldfish or Chinese carp (Latin Carassius auratus) is a freshwater 

species of crucian carp. His great-grandfather was tamed by people in the 7th century 

AD. One of the obsolete names of all domestic and pond "goldfish" was "golden 

carp", which is derived from a common scientific system name - carp. 

Алтын балық немесе қытай тҧқы (лат. Carassius auratus) — мҿңке 

тҧқымдасының тҧщы судағы сҽулелі балықтар тҥрі. Оның арғы атасын адамдар 

біздің заманымыздың 7 ғасырында қолға ҥйреткен. Ол ең танымал аквариум 

балықтарының бірі болып табылады жҽне мутация нҽтижесінде пайда болған 

белгілі бір кездейсоқ белгілері бар жеке тҧлғаларды бағытты будандастыру 

жҽне іріктеу нҽтижесінде алынған ҥй аквариум жануарларының тҧқымдарының 

тҧтас тобымен ҧсынылған. Барлық отандық жҽне тоғандық «алтын 

балықтардың» ескірген атауларының бірі «алтын тҧқы» болды, ол жалпы 

ғылыми жҥйелі атаудан - тҧқы тҧқымдасынан шыққан. 

Топтың атауы «алтын балық» барлық тҧқымдарының тектерінің бірінің 

атымен байланысты: бірінші, кҽдімгі кҥміс тҧқыдан (лат. Carassius gibelio) 

ҿсірілетін қызыл-алтын тҥсті аквариум балығы. металл жылтыр – тҧқы 

тҧқымдасының ҿкілі, оны «алтын балық» деп атаған. 

 
Аквариум ҥй жануарларының орысша атауында «балық» сҿзінің тек 

кішірейтілген тҥрі ғана қолданылады - балық («балық» сҿзінің кҿпше тҥрі - 

балық), кішкентай жҽне сҥйікті ҥй жануарлары ретінде: «алтын балық». 

 
Тҥрдің таралуы: Орталық Азияның, Қытайдың, Жапонияның су 

айдындары, ҽлемнің кҿптеген елдерінің су айдындарына енгізілген. 

Ең ҥлкен дене ҧзындығы 31 см, салмағы 350 г дейін, ҿмір сҥру ҧзақтығы 

10-12 жылға дейін. Дене қысқа, биік, сҽл бҧрышты, бҥйір жағынан сҽл 

тегістелген, тығыз дҿрекі қабыршақтармен жабылған. Арқа жҽне аналь 

қанаттарының ҽрбір соңғы тармақталмаған сҽулесінде 15 ҥлкейген тісжегі бар. 

Арқа қанатының ҥстіңгі шеті сҽл ойық немесе тҥзу. 
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Бастапқы пішіннің тҥсінің жалпы фоны болат пен кҥміс. Арты қара, 

жасыл-сҧр, бҥйірлері сҧр-кҥміс, іші сҧр-сҧр, кейде сарғыш. Арқа, кеуде жҽне 

қҧйрық қанаттары сҧр, вентральды жҽне анальды қанаттар қызғылт реңкпен 

сҧр. Ирис ҽдетте қызғылт сары тҥсті. Жасанды іріктеу арқылы ҽртҥрлі 

тҧқымдарда ең ҽртҥрлі тҥстер алынды - сарғыш-кҥміс жҽне қызғылт сарыдан 

қызыл жҽне қараға дейін, ҽртҥрлі ауысулармен. 

Тҧщы су кҿл-ҿзен демерсальды мектеп балықтары, қоршаған ортаға 

қажетсіз. Ҿсімдік жамылғысы дамыған жҽне таза су қоймаларында (кең су 

қоймасы немесе кҿршілестерге қарағанда тереңірек орналасқан су қоймасының 

бҿлігі) терең жайылма су қоймаларында тҧрады, ҿте ҿскен жерлерден аулақ 

болады. Жыныстық жетілуге 2-3 жаста жетеді, еркектер ҧзындығы 6,5-10,5 см 

жҽне салмағы 30-50 г, аналықтар сҽйкесінше 6,8-11 см жҽне 50-80 г. 

Кҿбеюі.Сҽуірдің аяғынан тамыз айының ортасына дейін кҿбею. Ҧзындығы 

7-18 см балықтардың ҧрықтылығы 24-118 мың жҧмыртқа болды. Порциялық 

уылдырық шашу, «судың температурасы 13,5-24,4°С болғанда, жылы таяз 

суларда жҥреді. Жабысқақ жҧмыртқалар ҿсімдік жамылғысында орналасады. 

Судың температурасы 23-25°С болғанда дернҽсілдер 2-2,5 кҥнде шығады. 

жҧмыртқа ҧрықтанғаннан кейін Планктон, бентос жҽне жҧмсақ ҿсімдіктермен 

қоректенеді 

Табиғат қорғаушылар мен жануарларды қорғаушылардың пікірінше, алтын 

балықтар жаңа «ҧсқынсыз пішіндер» мен мінез-қҧлық сипаттамаларын алу 

ҥшін балықты тар жағдайларда - жеткілікті немесе артық ауасыз (суда еріген 

оттегі) жҽне ҿсіру арқылы қол жеткізген мінез-қҧлық сипаттамаларына ие болу 

ҥшін ең ауыр зорлық-зомбылыққа ҧшырады. жарықтың болмауы, дененің жҽне 

кҿздің пішінін ҿзгертуге қол жеткізу ҥшін ҽртҥрлі қоспаларды қосу арқылы 

ҿсімдік жҽне мал азығымен шамадан тыс азықтандыру, сондай-ақ алынған 

қасиеттерді болашақ ҧрпақ геномында кейіннен бекіту. 
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Жылыжайда кҿкҿністердің ішінде ең кҿп қолданылатын дақылдарға қияр 

мен қызанақты жатқызуға болады . Бҧл дақылдар ҿздерінің жоғары 

ҿнімділігімен,ҽр-тҥрлі жағдайларға тҿзімділігімен ерекшеленеді. Қазіргі 

заманауи жылыжайларды бҧл дақылдар жыл бойы тҧрақты ҿнім беріп 

халқымызды таза кҿкҿністермен қамтамасыз етуде маңызы зор. 

Қияp лaт. Cucumis sativus — aсқaбaқ тҧқымдacынa жaтaтын біp жылдық 

кҿкҿнic дaқылы. Жapық, ылғaлды жҽнe жылы жepлepдe жaқcы ҿceді. Cуыққa 

тҿзiмciз. Caбaғы жaтaғaн нe ҿpмeлeгiш, бec қыpлы, ҧзындығы 1,5 метрдей 

болады. Жaпыpaғы кeзeктeciп opнaлacқaн, ҧзын caғaқты, тҥктi. Гҥлi capы, дapa 

жыныcты. Жемici — қияp. Қияpды ҥзiп aлыcымeн дe, кeйiн тҧздaлғaн кҥйiндe 

дe жeyгe бoлaды. Қиярдың қҧpaмындa cyдың мҿлшері 95—96%, қҧрғaқ зaттың 

мҿлшері 4—5%, қҧpғaқ зaттың қҧpaмындa қaнттың мҿлшері 2—25%, ақуыздың 

мҿлшері 1% , мaйдың мҿлшері 0,1%, талшықтың мҿлшері (клeтчaткa) 0,7%, С, 

В тoбындaғы витaминдep, opгaникaлық қышқылдap, кapoтин , эфиp мaйы бap. 

Қияp негізінен aсқaбaқ (Cucurbitaceae) тҧқымдacтыларының iшiндeгi қияp 

тyыcтылapынa жaтaтын бipжылдық шҿптeciн ҿсiмдiк болып табылады. Caбaғы 

тҥктi, мҧpтшaлapы apқылы шыpмaлып ҿсeдi, биiктiгi 1-2 мeтргe дeйiн бapaды. 

Жeмici – жeyгe жapaмды, тҧқымы кҿп, шыpынды жҽнe тҥci жacыл бoлып 

кeлeдi. Қиярдың тҥрiнe бaйлaныcты оның кҿлeмi ҽртҥрлi бoлaды. Қияр 

тҧқымдасының тарихына келетін болсақ қияp мҽдeниeткe 6000 жыл бҧpын 

eнгeн. Oның негізгі oтaны –Үндicтaнның тpoпикaлық aймaғы жҽнe Қытaй. Қазіргі 

таңда ocы aймaқтapдa қияp тaбиғи жaғдaйдa ҿсipiлeдi. Қазip қияp мҽдeниeтi кeң 

тaрaлғaн жҽнe кҿптeгeн copттapы мeн тҥpлepi баp. 

Жылыжайда қияр ҿсіру ҥшін тҧқымнан немесе кҿшет арқылы 

кҿбейтіп,тҧрақты орындарға кҿшіріледі.Қияр тҧқымын егіске дайындау ҥшін 

сапалы сорттарды пайдалану жҽнеде дақылдың аурулармен зиянкестерге қарсы 

тҧру қабілетін арттыру ҥшін тҧқымды калий перманганатының ерітіндісіне 2 

сағат салып қою жҧмыстары жҥргізіледі. 
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Қияр кҿшеттерін дайындау ҥшін арнайы стакандарға топырақ салынып 

тҧқымды 2-3 см тереңдкте отырғызу керек . Тҧқымды егіп, тҧқымның ҿніуі 

ҥшін топырақты ылғалдау қажет. (1м
2
 жерге 13-14 г тҥқым себеді). Тҧқым 

егілген ыдысты 20
0
 тан жоғары температурада тҧрақты орынға қойып,4-5 

кҥннен кейін ҿскіндер шыға бастайды.Ҿскіндердің жақсы дамуы ҥшін аз 

мҿлшерде топырақты ылғалдаймыз .Алғашқы 2-3 жапырақ пайда болғаннан 

бастап кҿшеттерді қоректендіреміз,ол ҥшін 1 ас қасық азот селитрасын 10 л 

суға ерітіп қҧямыз.Азотты тыңайтқыштар кҿшеттердің тез дамуына мҥмкіндік 

жасайды. 
 

 

Температура шуақты кундері - 23-25°С, бҧлыңғыр кҥндері - 17-20°С-дан 

жоғары емес, тҥнде- 13-15°С. Температура тҿмендеген кезде кҿшеттер жҥйегін 

қосымша пленкамен бҥркейді. Ауа ылғалдылығы 70-80%, топырақтың 

ылғалдылығы 80-85% болуы қажет. Кҿшеттерді тек жылы сумен 23-25°С 

суарамыз. Кҿшеттерді ҥш рет ҥстеп қоректендіреміз, яғни 10 г аммиак 

селитрасы, 30г суперфосфат, 15г хлорлы калий, 2г бор кышқылы, 1г калий 

перманганаты – 10л суға салып суарамыз. Танапқа отырғызғанға дейін қиярдың 

кҿшеттерінде 3-5 жапырақ болуы керек. Бір ҿсімдік кҿшеттің массасы 10-12 г, 

тамыр мойнынан жапырақ ҧшына дейінгі ҧзындығы 15-20 см. 

Кҿшеттерді 4-5 жапырақ болғанда ғана жылыжайға отырғызамыз. 

Кҿшеттерді отырғызғаннан кейін тыңайтқыштар қолданылады. Алғашқы 

қоректендіру отырғызғаннан кейін 7-10 ші кҥні бергеніміз дҧрыс. 
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Екінші қоректендіру біріншіден 10-14 кҥннен кейін фосфор тыңайтқышы 

беріледі.(1 ас қасық 10 литр суға ). 

Қиярдың биологиялық ерекшелігіне тоқталатын бoлcaқ қияpдың ҿcуіне, 

дaмyынa сонымен қатар гҥлдeп жeмicтeрiнiң қaлыптacyынa eң қoлaйлы жылy 

температурасы 22-25
0
С болып табылады. Ocындaй ауа температурасында 

қиярдың тҧқымдapы кҿктeп шыққaннaн кeйiн 22-28 тҽyлiктe гҥлдeй бacтaйды, 

aл 32-38 тҽyлiктeн кeйiн жеміс бере бастайды. Кҥндізгі жылу температурасы 

+19
0
С, тҥндегі жылу температурасы 12-14

0
С болу керек. Ерте пісетін 

сорттардың тҧқымдары кҿктеп шыққаннан кейін 40-50 тҽулікте гҥлдей 

бастайды. 

Қиярдың ауадағы ылғалдылыққа жҽне де топырақтағы ылғалдылыққа 

талабы ҿте жоғары. Егілген тҧқымдар тез кҿктеп шығуы ҥшін қҧнарлы 

топырақтың ылғалдылығы 70-80% болуы қажет, ылғалдылықтың бҧл мҿлшері 

жаңа ҿскіндердің жҽне тамыр жҥйелерінің топырақтың жоғарғы қабаттарында 

жайылып орналасуына септігін тигізеді. Қияр жақсы жеміс беруі ҥшін жҽне 

жемістері ащы болмауы ҥшін , топырақ ылғалдылығы 75-90% болуы керек 

жҽне ауа ылғалдылығы 70-80 % болуы керек. Ауа райына байланысты қиярды 

екі кҥнде бір рет кешкісін жылы сумен суарамыз. 

Қияр дақылын негізінде жылы сумен суару қажет, ҿйткені судың жылуы 

тҿмен болса, қиырдың тамыр жҥйелері ауруға шалдығады сондай-ақ, жеміс 

беруі азайып, , ҿсіп – ҿнуі тоқтайды. Қиярдың ҿсіп даму кезенін ҧзарту ҥшін 

кешкі немесе таңертеңгі мезгілде су бҥркіп тҧрса, ауадағы салаыстырмалы 

ылғалдылықтың мҿлшері жоғары болып (70-80%), ҿсімдік ҥшін жақсы ҽсерін 

тигізеді. 

Қияр дақылы жарық қажет ететін қысқа кҥндік ҿсімдік. Қиярдың бҧл 

қасиеті асқабақ тҧқымдастардың ішіндегі ерекшелігі болып табылады. Осыған 

орай кҥн сҽулесі тікелей тҥспейтін кҿлеңкелі жерлерде , жарық жеткілікті 

болғанда қияр дақылы ерте кҿктемнен қыркҥйек – қазанға айларына дейін 

ҥздіксіз ҿнім бере алады. 

Жылыжайда қиярдың сҧрыптарынан Зозуля, Кураж,Герман,Маша 

сҧрыптары кең тҥрде қолданылып,олардың жемістрін кҿшетпен еккен соң 40- 
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45 тҽуліктен соң ҿнім бере бастайды. Орташа ҿнімділік: қиярдың бҧл 

сҧрыптарынын ҽр тҥбінен 10-15кг қҧрайды. 

Қиярдың зиянкестері жҽне ауруларымен кҥресу 

Жылыжайларда қиярдың жалған ҧнтақ, бактериоз, қияр аскохитозы, 

ақҧнтақ, антракноз,қиярдың тамыр шірігі, ақшірік ауруларымен зақымданады, 

ал зиянкестерден ҿрмекші кене, темекі трипсі, бақша биті, жылыжай аққанаты 

кҿп зиянының тигізеді. Олармен кҥресу шаралары 1-кестеде кҿрсетілген. 

1-кесте 

Қиярдың аурулары мен зиянкестеріне қарсы кҥресу шаралары 

Қиярдың 

зиянкестері 

мен аурулары 

 
н 

Қолданылаты 

 
преараттар 

Қолданыл 

уы, л/га 

Қолда    

ну тҽсілі 

Мерзі 

мі 

Аққанат- 

тылар 

 
э.к. 

Актеллик 500 3-5 

0,3-1,5 

Ҿсінді 

кезеңінде 

бҥрку 

3 (2) 

20 (2) 

Конфидор, 

20% с.е., 

2 --//-- 3 (2) 

Бітілер, 

трипстер 

 
э.к., 

Арриво, 25% 0,64-0,8 --//-- 3 (2) 

Конфидор, 

20% э.к., 

2 --//-- 3 (2) 

 

э.к., 

Циткор, 25% 0,64-0,8 --//-- 3 (2) 

Ҿрмекші 

кене 

Кельтан 

тазаланған., 

2-4 Ҿсінді кезеңінде 

15-17 кҥн сайын, 

07-1,0 % 

ерітіндімен бҥрку 

 
с.ҧ., 

Омайт, 30% 2 

Жалған 

ҧнтақ 

Акробат, 69% 

с.ҧ. (тҧқымдық 

егістіктер) 

2 Ҿ 

сінді 

кезеңі 

нде 

бҥрку 

- (5) 

Купросат 5  
//-- 

-- 20 (3) 

Ақҧнтақ Байлетон, 25 

% с.ҧ. 

0,2-0,6 0 

,01 % 

дҽрме 

к 

суспе 

н- 

зиясы 

5 (2) 
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   мен  

 

Қияр ҿнімдерін жинау 

Қияр ҿнімдерін жинау, бҧл қиярдың тікелей сорттарына байланысты 

болып келеді. Қазіргі уақытта ҧсақ тҧқымдары бар кішкентай ҿлшемді 

қытырлақ қиярлар тҧтыну ҥшін де жҽне консервілеу ҥшін де ең қҧнды болып 

табылады. Мерзімінен бҧрын жиналған қияр тез қурап қалады, ҧлпаларында 

витаминдер мен қоректік заттар аз болғанан кейін. 

Пісіп кеткен қиярлардың қабығы қатты, еті сулы, дҽндері ҥлкен болады. 

Дҽмдік қасиеттерін жоғалтады, олар тек мал азығына ғана жарамды болып 

келеді. Жоғары ҿнімділікті қамтамасыз ету жҽне пайдалы, дҽмді жемістер алу 

ҥшін қиярды қашан жинау керектігін анықтайық . 

Жаздың ҽртҥрлі уақытында пісетін, қиярды отырғызу, жаз бойы қияр 

ҿнімдерін жинауға мҥмкіндік береді: 

Ерте пісетін – Темп F1, Маша F1, Герман F. Ерте пісетін сорттар (38-45 

кҥнде пісетін) ерте егін жинау ҥшін отырғызылады. Қысқа вегетациялық кезеңі 

бар гибридтер нҽзік қабығымен, жемістердің тез пісуімен ерекшеленеді. Ерте 

пісетін сорттар тез ҿседі, оларды жиі жинау керек. 

Маусымның ортасында пісетіндер – Лилипут F1, Тѐща F1, Тополѐк F1 

(пісу кезеңі 45-55 кҥн) жаздың ортасында жеміс бере бастайды. Бҧл қиярдың 

сорттары ең кҥшті дҽм мен хош иіске ие. 

Кеш пісетін – Феникс F1, Кустовой, Хруст F1 ҿнгеннен кейін 50-70 кҥннен 

кейін жинай бастайды. Сорттар жоғары ҿнімділікпен, ҧзартылған жеміс 

берумен, қолайсыз ауа райы факторларына тҿзімділікпен сипатталады. 

Қиярдың бҧл сорты баяу дамиды жҽне оны 2-3 кҥн сайын жинауға болады. 

Жылыжайларда қиярдың ҿздігінен тозаңданатын жҽне партенокарпиялық 

сорттарды отырғызу қолайлы болып келеді. Сонымен қатар қиярдың жеміс 

беру мерзімін ҧзарту ҥшін, қиярды екі қадамда жылыжайда ҿсіреді. Біріншісі – 

кҿктемде, екіншісі – муысымның соңында. 

Кҿктемде ерте сорттар отырғызылады, яғни алдын ала отырғызылған 

кҿшеттер – Балаган F1, Зозуля F1, Кураж F1 мамыр айының соңында егін бере 

бастайды. Қорғалған жерде қияр тезірек піседі, 10-14 кҥнде, тек таңертең 

жиналады. Ерте сорттар егіннің тез пісуімен ерекшеленеді, шілде айының 

ортасына қарай жеміс беру қарқындылығы тҿмендейді. 

Маусым айының соңында жаздың екінші жартысында ҿнім беретін 

қиярдың кеш сорттары егіледі. Гибридтер Ёжик F1, Чародей F1, Хруст F1 – 

температураның шектен тыс болуына жҽне саңырауқҧлақ ауруларына 

тҿзімділігімен ерекшеленеді. Қиярдың кеш пісетін сорттарын отырғызу кеш 

кҥзге дейін жылыжайда қияр жинауға мҥмкіндік береді. Қыркҥйек-қазан 

айларында жемістерді жинау 3-4 кҥн сайын жҥргізіледі. 
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Қорытындылай келе, жылыжайда қияр ҿсіру технологиясының маңызы ҿте 

зор. Қияр тҧқымының ҿнуін бақылау нҽтижесінде, тҧқымның ҿңуі ҥшін 

ылғалдылық , жарық, жылу, ауа қажет екендігін байқадық. 

Ылғалдылық – тҧқымның ҿнуі ҥшін қажет, ҿйткені ылғал жетіспеген 

жағдайда қияр тҧқымы дҧрыс ҿнбейді. Сондай-ақ тҧқымның ҿңуі ҥшін + 15С 

жылуды қажет етеді. Демек, қиярдан жақсы ҿнім алу ҥшін қҧнарлы топырақ, 

кҥн сҽулесінің мол тҥсуі жылу жҽне жарық ең маңызды факторлар болып 

табылады. . Қолайлы жағдайда ҿскен қияр мол ҿнім беріп, ал қҧнарсыз 

топырақта, кҿлеңкелі жерде ҿскен қияр аз ҿнім бергенің анықтадық. Дҧрыс 

кҥтіп бапталған кҿкініс тез ҿсіп, жетіліп, жеміс беретініне кҿз жеткіздік. 
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ИНТЕГРАТИВТІ-АҚПАРАТТЫҚ НЕГІЗДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ 

ОРЫНДАРЫНДА БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Зәкір Айман Тӛлеуқызы ayman.zakirova@list.ru 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Дҽстҥрлі базалық білім беру ҽлемдегі ҿзгерістерге уақыт бермейді жҽне 

адамды ҿмір бойы қажетті біліммен, дағдылармен қамтамасыз ете алмайды. 

Ақпараттық технологияларды меңгеру санауды білу сияқты қажеттілікке 

айналады. Сондықтан ақпараттандыру білім беру жҥйесіне белсенді енгізіліп, 

оқыту жҽне тҽрбиелеу процесінің технологияларын тҥбегейлі ҿзгертетіні заңды 

[1]. 

Қазақстанда білім беру жҥйесінде, оның ішінде ЖОО-да ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану қоғамды ақпараттандыру 

жҽне білім берудің мемлекеттік саясаты шеңберінде жҥзеге асырылады. 

Қоғам дамуының осы кезеңінде, ақпараттық технологиялар ҿз тҥзетулерін 

енгізген кезде, білім беру жҥйесінде жаңа заманауи технологияларды оқу 

процесіне енгізудің жаңа тҽсілдерін жасау қажеттілігі туындады. Ақпараттық 

технологиялар ҿз ережелері мен талаптарын талап етеді, олардың кҿмегімен 

mailto:ayman.zakirova@list.ru
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оқытушы немесе білім алушының назарын толығымен алады немесе "оқытушы- 

білім алушы" белсенді диалогы болмайды. 

Ақпараттық қоғамның қарқынды дамуы кҽсіби міндеттерді шешуге 

қабілетті шығармашылық мамандарды даярлауда ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларды білім беру жҥйесіне біріктіруді талап етеді. 

Сондай-ақ Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңының негізгі 

міндеттерінің бірі оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларды енгізу жҽне тиімді пайдалану болып 

табылады. Ақпараттық технологиялар негізінде жҥзеге асырылатын 

мҥмкіндіктердің кең спектрін тиімді пайдалану жоғары мектеп студенттерінің 

АКТ қҧзыреттілігін қалыптастырумен тығыз байланысты. Ақпараттық 

технологиялар автоматтандыру қҧралы, зерттеу пҽні, оқыту ҽдісі жҽне білім 

беру саласында сҧранысқа ие байланыс қҧралдары ретінде қарастырылады. 

Кҽсіби мҧғалімді даярлаудың қажетті шарты ақпараттық мҽдениет деңгейінде 

ақпараттық технологияларды сенімді меңгеру, оның ішінде ақпаратқа 

қажеттілікті қалыптастыру, оны іздеу, бағалау жҽне тиімді пайдалану қабілеті 

болып табылады. Уақыт талабына сҽйкес болашақ маманның кҽсіби қызметінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сауатты қолдану дағдыларын 

қалыптастыру білім мен дағдыларға, мҧғалімнің педагогикалық қызметіне, 

оның кҽсіби шеберлігіне байланысты. Сондықтан білімді дамытудың бір 

шарты-білікті мҧғалімді даярлау. Оқу процесінде болашақ мҧғалімдерді жоғары 

оқу орындарында жҽне мҧғалімнің жеке тҽжірибесінде кҽсіби даярлау 

процесінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

қҧзыреттіліктің жоғары деңгейіне жетуге мҥмкіндік береді, Осыған байланысты 

оқытудың жаңа нысандары мен тҽсілдерін қарастырудың ҿзектілігі артады. 

Осылайша, мҧғалім мен компьютерді оқыту процесіне қатысу білім беру 

сапасын едҽуір жақсартады. Оны қолдану оқыту процесін белсендіреді, 

студенттердің оқытылатын пҽнге деген қызығушылығын жҽне оқу материалын 

тҥсінудің ҥлкен тереңдігіне қол жеткізуге мҥмкіндік бере отырып, оқу 

процесінің тиімділігін арттырады [2]. 

Кез келген білім беру жҥйесінің ақпараттық ортасы ҥшін АКТ негізгі 

қҧралы дербес компьютерлер, ноутбуктер, гаджеттер болып табылады, оның 

мҥмкіндіктері оған орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етумен 

айқындалады. Білім беру саласындағы қарқынды серпіліс мультимедиямен 

байланысты. 

Мультимедиа-бҧл заманауи техникалық жҽне бағдарламалық қҧралдарды 

қолдана отырып, интерактивті бағдарламалық жасақтамамен басқарылатын 

визуалды жҽне аудио эффектілерді толықтыру, олар мҽтінді, дыбысты, 

графиканы, фотосуреттерді, бейнелерді бір сандық кҿріністе біріктіреді. 

Мультимедиялық технологияларды қолдана отырып, аудиториялық 

сабақтарды ҧйымдастыру уақытты ҥнемдеуге мҥмкіндік береді, осылайша кез- 

келген оқушыға қол жетімді ҿте қарапайым қҧралдарды қолдану арқылы оқу 

материалын ҧсынуды кҥшейтеді [3]. 
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Мультимедиялық компьютерлік технологиялар мҧғалімге зерттелетін 

материалды тереңірек жҽне саналы тҥрде игеруге, сабақ уақытын ҥнемдеуге 

жҽне оны ақпаратпен қанықтыруға мҥмкіндік береді. 

Сонымен, Кирмайер мырзаның айтуынша, оқу процесінде интерактивті 

мультимедиялық технологияларды қолданған кезде игерілген материалдың 

ҥлесі 75% дейін болуы мҥмкін. Бҧл, ең алдымен, оптимистік бағалау болуы 

мҥмкін, бірақ визуалды жҽне есту компоненттері қабылдау процесіне қатысқан 

кезде оқу материалын игерудің тиімділігін арттыру компьютерлер пайда 

болғанға дейін белгілі болды [4]. 

Мҧғалімдер мен оқытушыларға кҿмектесу ҥшін бҥгінде кҿптеген ойындар 

мен қосымшалар жасалды, олармен бҧрын мҥмкін емес тҽжірибелер қол 

жетімді болады. Міне, олардың ең жақсысы [5]. 
Frog Dissection 

Бҧл керемет қосымша жануарларға тҽжірибе жасауға қатысты ежелгі этика 

мҽселесін ішінара шешеді. Frog Dissection сізге бақаның 3D ашылуын ҿткізуге 

мҥмкіндік береді, ол нақты дайындыққа ҧқсайды. Бағдарламада эксперимент 

жҥргізу туралы егжей-тегжейлі нҧсқаулар, Бақа мен адамды анатомиялық 

салыстыру жҽне экранның жоғарғы жағында кҿрсетілген қажетті қҧралдардың 

жиынтығы бар: скальпель, пинцет, тҥйреуіш. Сонымен қатар, қосымша ҽрбір 

дайындалған органды егжей-тегжейлі зерттеуге мҥмкіндік береді. 
3D Motion Human Anatomy  

Бҥгінгі таңда мектеп оқушылары ҥшін де, медициналық студенттер ҥшін 

де жасалған кҿптеген анатомиялық атластар мен энциклопедиялар болса да, 

жапондық teamLabBody компаниясы жасаған 3D Human Anatomy қосымшасы 

адам денесінің ҥш ҿлшемді моделін зерттеуге мҥмкіндік беретін ең жақсы 

интерактивті анатомиялардың бірі болып табылады. 

Leafsnap 

Leafsnap-бҧл барлық ботаниктерге (сҿзбе-сҿз мағынада) жҽне табиғат 

ҽуесқойларына ҧнайтын сандық ағаш тану тҥрі. Қосымшаның жҧмыс принципі 

ҿте қарапайым: сіздің алдыңызда қандай ҿсімдік бар екенін тҥсіну ҥшін оның 

жапырағын суретке тҥсіру жеткілікті. Осыдан кейін бағдарлама парақшаның 

пішінін оның жадына енгендермен салыстырудың арнайы алгоритмін іске 

қосады. Ҧсынылған парақтың "тасымалдаушысы" туралы қорытындымен бірге 

қосымша осы ҿсімдік туралы– ҿсу орны, гҥлдену ерекшеліктері жҽне т. б. 

туралы кҿптеген ақпарат береді. Қосымшаға тҥскен ҽрбір фотосурет белгілі бір 

аймақтың флорасының арнайы ҽзірленген базасына енеді жҽне ғалымдарға 

ҿсімдіктердің жаңа тҥрлерін зерттеуге жҽне бҧрыннан белгілі болған ақпаратты 

толықтыруға кҿмектеседі. 
Биология 

Бҧл тіпті қолданба емес, бҧл негізгі тақырыптар бойынша қысқа 

мақалалар: "жасуша", "тамыр", "балдырлар", "жҽндіктер класы", "балықтардың 

қосалқы класы", "сҥтқоректілер класы", "жануарлар ҽлемінің эволюциясы", 

"адам ағзасына жалпы шолу жҽне т. б. Жаңа жҽне таңқаларлық ештеңе жоқ, 

бірақ жадта жоғалған кейбір негізгі нҽрселерді қайталау ҿте жақсы болады. 

http://frogvirtualdissection.com/
http://www.teamlabbody.com/3dnote-en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.biology.biology_app
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айМолекула: Биология ДНК 

Жасуша биологиясының таңғажайып ҽлемін баяндайтын "айМолекула: 

ДНҚ биологиясы" қосымшасы Play Market-те ғаламторға толы ондаған 

анатомиялық атластардың арасында жоғалып кетті. Ол бекер. Егер сіз 

молекулалардың ДНҚ жҽне РНҚ қҧрылымы мен функцияларымен танысып, 

мутация мен транскрипция туралы білгіңіз келсе, онда "айМолекула" бҧл 

ҽрекетте таптырмас кҿмекші бола алады. Қосымшада биологияның 3 бҿлімі 

берілген:" РНҚ"," ДНҚ","Ақуыздар".Ҽр бҿлімде интерактивті модельдер мен 

кҿрнекі 3D анимациялар, тҥрлі-тҥсті иллюстрациялар жҽне қызықты фактілер 

бар. Бағдарлама тек биологияны сҥйетіндер ҥшін ғана емес, сонымен қатар 

ДНҚ қҧпиясы ҽрдайым таң қалдыратын қызығушылық танытатын адамдар 

ҥшін де қызықты болады. 

Қорытындылай келе, заманауи білім беру жҽне ақпараттық 

технологияларды енгізу олардың дҽстҥрлі оқыту ҽдістемесін толығымен 

алмастырады дегенді білдірмейді, бірақ оның ажырамас бҿлігі болады, ҿйткені 

қазіргі білім беру жҥйесі мҧғалімге кҿптеген инновациялық ҽдістердің ішінен 

"ҿз" таңдауға жҽне ҿз тҽжірибесіне жаңа кҿзқараспен қарауға мҥмкіндік береді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

М.Н. Цой. Иcпользование новых информационных технологий в образовании 

//http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/ispolzovanie-novyih-informatsionnyih-tehnologiy-v-obrazovanii.html 

Информационные технологии в 

образовании//http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#Понятие 

мультимедиа 

Горбунова Л. И. Иcпользование информационных технологий в процеccе 

обучения [Текcт] / Л. И. Горбунова, Е. А. Cубботина // Молодой ученый. — 

2013. — №4. — C. 544-547.http://www.moluch.ru/archive/51/6685/ 

Мультимедиа технологии в образовании// (http://markx.narod.ru/sch/mmedia.htm). 
http://newtonew.com:81/app/11-prilozhenij-dlja-izuchenija-biologii-i-mediciny 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ 

 
Кадырова Г.А.,Турсынбай А.А., Байгенжин А.К., Жампеисов Н.К., 

Туганбеков Т.У., Омарбеков А. Ж 

НАО «Медицинский университет Астана, город Нур-Султан, Республика 

Казахстан 

Введение: 

Одной из самых распространенных паразитарных инвазий печени, 

встречающихся  в хирургической практике, является  однокамерный 

http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/ispolzovanie-novyih-informatsionnyih-tehnologiy-v-obrazovanii.html
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm#%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://www.moluch.ru/archive/51/6685/
http://markx.narod.ru/sch/mmedia.htm
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эхинококкоз. Ежегодно в мире заболевает эхинококкозом 1- 200 больных на 

100 000 населения (около трех миллионов человек). Проблема эхинококкоза 

является актуальной, поскольку заболевание достаточно распространено, 

вместе с тем высока частота диагностических ошибок, осложнений, а также 

летальности при множественном эхинококкозе. Выявлено шесть видов, но 

четыре представляют опасность для общественного здравоохранения: 

Echinococcus granulosus (вызывает кистозный эхинококкоз), Echinococcus 

multilocularis (вызывает альвеолярный эхинококкоз) и Echinococcus vogeli и 

Echinococcus oligarthrus (вызывают поликистозный эхинококкоз). Недавно были 

идентифицированы два новых вида: Echinococcus shiquicus у мелких 

млекопитающих с Тибетского плато и Echinococcus felidis у африканских львов, 

но потенциал их зоонозной передачи неизвестен. Несколько исследований 

показали, что эти заболевания вызывают растущую озабоченность 

общественного здравоохранения и что их можно рассматривать как 

возникающие или повторно возникающие болезни. 

Цель: Изучение возможности и эффективности высокоинтенсивного 

сфокусированного ультразвука (HIFU) в лечении эхинококкоза печени (ЭХ). 

Материал и методы исследования: Исследование проводилось на базе АО 
«Национальный научный медицинский центр» г.Нур-Султан в отделении 

HIFU-терапии и УЗВ. Проведено лечение высокоинтенсивным 

фокусированным ультразвуком (HIFU-абляция) 404 больных эхинококкозом 

печени в возрасте от 17 – 72 лет (средний возраст 40,76+14,84). Всем больным в 

предоперационном периоде были проведены ультразвуковое исследование 

(УЗИ), компьютерная томография (КТ), магниторезонансная томография 

(МРТ). Аблацию эхинококковой высокоинтенсивным фокусированным 

ультразвуком проводили на системе JC (Chongqing HIFU Technology Company, 

China) лечебной линзой диаметром 12 см, с частотой излучения 0,9 МГц. 

Фокусное расстояние составляло 10-16 см. В предоперационный период 

выполнялось стандартная подготовка больного, в которое входили мероприятия 

по устранению газа в кишечнике. При лечении кист, локализованных в 

поддиафрагмальной зоне, создавали искусственный гидроторакс. Доступом 

через 7-8 межреберья в плевральную полость однократно вводили 400-800 мл. 

теплого физ-раствора (в последующем жидкость в плевральной полости 

рассасывалась самостоятельно в течение 4-5 дней). HIFU-терапия проводилась 

под эндотрахеальным наркозом, что давало возможность фиксировать фазу 

вдоха или выдоха при лечении через межреберные промежутки кист, 

локализованных за ребрами. После начала проведения наркоза пациент 

укладывался в необходимое для лечения положение (на правый бок - при 

локализации эхинококковой кисты в правой доле, на живот - при локализации в 

левой доле). Затем проводили разметки эхинококковой кисты, определяли 

глубину ее расположения и структуру, соотношение с окружающими тканями и 

сосудами; оценивали достижимость кисты. С целью пошаговой абляции киста 

разделялась на отдельные срезы. Аблацию проводили фокусированным 

ультразвуком в вертикальном направлении, срезами по 5 мм. Усредненная 
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мощность интенсивности излучения по времени составляла 180-250 вт. 

Эффективность проводимого лечения отслеживали в реальном времени, по 

данным морфологического исследования, компьютерной томографии (КТ) 

магниторезонансной томографии (МРТ), ультразвукового исследование (УЗИ). 

Результаты и их обсуждения: После HIFU-абляции клетки герминативной 

оболочки и формирующиеся в ней протосколексы капсулы гидaтидозного 

эхинококка были некротизированы, хитиновая оболочка расслаивалась с 

«обугливанием» волокнистых и зернистых структур, фиброзная оболочка была 

разрыхлена, полнокровна, частично гомогенизирована. Деструкции и 

дистрофии подвергалась лишь узкая зона прилежащей печеночной ткани. 

Высокая температура и кавитационный эффект HIFU-абляции приводили к 

гелизации и деструкции зрелых форм протосколексов, ламинарных оболочек и 

клеток герминативной оболочки ларвоцист эхинококка. Электронно- 

микроскопически в осадочном материале центрифугата были обнаружены 

мелкие от 200 до 800 нм фрагменты разрушенных клеток герминативного. 

Особое значение имела деструкция стволовых клеток, амебоцитов кальциевых 

телец, предположительно являющиеся временно инактивированными 

стволовыми клетками метацестод Echinococcus multilocularis. В работе 

рассматривается повреждение и особых «перьевидных» структур, по всей 

вероятности имеющих отношение к мало изученному генезу почкования 

выводковых капсул протосколексов эхинококка. Через 6 месяцев после 

воздействия высокоинтенсивного фокусированного ультразвука оперативно 

удаленной ткани печени, пораженной эхинококкозом, определялись локусы и 

поля фибриноидного некроза с многочисленными ларвоцистами. Хитиновые 

оболочки ларвоцист были гомогенизированы, бесструктурны. Клетки 

герминативного слоя и содержимое ларвоцист некротизированы. Некротически 

измененные участки печени и ларвоцист эхинококка были окружены 

разрастаниями фиброзной и грануляционной ткани с очагами лейкоцитарной 

инфильтрации. 

Заключение: Таким образом, воздействие высокоинтенсивного 

фокусированного ультразвука приводит к деструкции как протосколексов, так и 

всех структур герминативной оболочки кисты, являющейся носителем всех 

жизненных функций эхинококка. Важным критерием эффективности HIFU- 

терапии является гибель зародышевых элементов паразита на субклеточном 

уровне. HIFU-терапия зарекомендовала себя как эффективный метод лечения 

эхинококкоза печени. При эхинококковых кистах диаметром ≤5см HIFU- 

терапия может применяться как самостоятельный вид лечения, а также как 

подготовительный этап в комплексной терапии к проведению традиционной 

эхинококкэктомии с целью исключения обсеменения и профилактики рецидива 

при кистах диметром больше 5 см. 
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Түйіндеме. Мақалада білім беруді цифрландыру жағдайында білім беру 

орындарындағы биотехнологияны оқытудың жаңа тҽсілдерін іздеудің ҿзектілігі 

қарастырылған. 

 
Резюме. В статье рассматривается актуальность поиска новых подходов к 

обучению биотехнологии в образовательных учреждениях в условиях 

цифровизации образования. 

 
Abstract. The article discusses the relevance of the search for new approaches to 

teaching biotechnology in educational institutions in the context of digitalization of 

education. 

 
Қазіргі жағдайда қоғам ҿмірінің барлық салаларын цифрландыруды дамыту 

мемлекеттік саясаттың маңызды бағыты болып табылады. Кҽсіптік білім беру 

мен оқытуды цифрландыру – алгоритмдерге негізделген жаңа инновациялық 

білім беру технологияларын қолдану, оларды іске асыру кезінде бағдарламалық 

қамтамасыз етуді қолдана отырып, білім беру процесінің жоғары тиімділігі 

қамтамасыз етіледі. Цифрлық білім беру – цифрлық білім беру ортасында 

мақсаттан нҽтижеге кҿшу кезінде оқытушылар мен студенттер арасындағы 

ҿзара іс-қимылды ҧйымдастыру процесі, оның негізгі қҧралдары цифрлық 

технологиялар, цифрлық қҧралдар цифрлық форматтағы оқу қызметінің 

нҽтижелері болып табылады[1]. 

Бесінші ғылыми-техникалық революция дҽуіріндегі негізгі қҧндылық 

ақпарат жҽне онымен жҧмыс істеу алуы, адам қызметінің прогрессивті жҽне 

қарқынды дамып келе жатқан саласы биотехнологиямен ҧштастыру. Бҥгінгі 

таңда биотехнология саласының кеңінен дамуы нҽтижесінде жаратылыстану- 

ғылыми бағыты қоса дами тҥсуде. Бҥгінде мектептерде биотехнология 

нысандары туралы теориялық тҥсініктердің қалыптасуы биология сабақтарында 

жҥреді, ал практикалық аспектілер технология пҽні аясында оқытылады. 

Педагогикалық практиканы талдау қазіргі уақытта мектепте биотехнологияны 

зерттеудің маңыздылығы елеулі бола бастайды деген қорытынды жасауға 

мҥмкіндік береді, бірақ барлық мҧғалімдер тҽжірибелік учаскелер болмаған 

жағдайда оқу процесін қалай ҧйымдастыруға болатындығы туралы тҥсінікке ие 

емес. Бҧл бағдарламаның шешімі қазіргі заманғы цифрлық технологиялардың 

білім беру ҥдерісінде кеңінен қолданыс табуы болуы мҥмкін[2]. Цифрлық 

технологиялар – қазіргі заманғы педагог қызметінің барлық бағыттарының 

маңызды қҧрамдас бҿлігі, ол оқу жҽне оқу іс-ҽрекетінен тыс оңтайландыру мен 

интеграциялауға тікелей ықпал етеді. Сандық технологиялар – тҥлектердің 

табысты ҽлеуметтенуінің шарты, жалпы коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыру мҽселелерін шешуге кҿмектеседі игеруде[3]. 

Биотехнология – тірі организмдерді қҧнды ҿнімдер алу ҥшін қолдануды 

зерттейтін ғылым. Биотехнология саласындағы жетістіктер оны ең танымал 

ғылымдардың алғашқы ондығына шығаратыны сҿзсіз. Осы орайда, 
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биотехнология білім беру бағдарламасы ретінде жоғары оқу орындарына 

белсенді енгізілуде жҽне ақпараттық кеңістікті ҧйымдастырудың жаңа сандық 

форматтарын белсенді игеруде[4]. 

Сандық технологияны қолдану сыныптағы немесе аудиториядағы тиімділік 

пен ҿнімділікті арттырып қана қоймайды, сонымен қатар білім алушылардың 

сіздің пҽніңізге деген қызығушылығын арттырады. Виртуалды лабораториялар 

мен шексіз электронды ресурстар сияқты жылдам дамып келе жатқан мобильді 

технологиялар мектеп немесе ЖОО тапсырмаларын орындау жҽне зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізу ҥшін оқу процесінде цифрлық технологияларды 

қолдануды дамытады. Сонымен қатар, сандық технологиялар сабаққа 

дайындалу ҥшін білім беру ресурстарын икемді жҽне тиімді пайдалануға 

мҥмкіндік береді. [5]. 

Қорытындылай келе, қазіргі уақытта цифрлық қҧрылғылар мен тиісті 

бағдарламалық қамтамасыз етуді дамыту білім берушіге жаңа деңгейде 

биотехнологияларды зерттеу бойынша білім беру процесін ҧйымдастыруға 

мҥмкіндік береді. Білім алушылар тек теориялық материалдарды меңгеріп қана 

қоймай, ҿмірдің барлық деңгейлерін цифрландыру жағдайында қажетті жаңа 

қҧралдармен танысады. 
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HIFU ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ФИБРОАДЕНОМ 

МОЛОЧНЫЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Копежанов Д.Е., Туганбеков Т.У., Жанпеисов Н.К., Омарбеков А.Ж., 

Адайбаев К.Т. 

НАО «Медицинский Университет Астана», город Нур-Султан, Республика 

Казахстан 

 
Актуальность: 

Фиброаденома представляет собой фиброэпителиальную опухоль. 

Заболевание встречается в более молодом возрасте, чаще у женщин моложе 30 

лет. Фиброаденома — это плотной консистенции опухоль, преимущественно 

округлой или овальной формы с гладкой, а иногда бугристой поверхностью, не 

вызывающая болей и совершенно безболезненная при пальпации. 

Во всем мире заболеваемость доброкачественными заболеваниями 

молочных желез составляет 60-80%, а среди женщин, страдающих различными 

гинекологическими заболеваниями, достигает 60-95%. У этих больных частота 

возникновения рака молочной железы в 3-5 раз выше, чем в целом в популяции, 

а при локальных формах мастопатии риск возрастает в 30-40 раз. Заболевания 

молочной железы в 90% случаев возникают на фоне заболеваний, не связанных 

напрямую с болезнью молочных желез (эндокринные и гинекологические 

нарушения, патологии ЖКТ). В Казахстане на 1 случай рака молочной железы 

выявляется 40-50 мастопатий [данные ВОЗ от 26.03.2021г]. 

В большинстве европейских стран рак молочной железы - ведущая 

причина смерти среди молодых женщин (данные ВОЗ). В Казахстане: рак 

молочной железы вышел на первое место среди опухолей всех локализаций у 

женщин, за период с 1971 по 1998 гг. абсолютная численность больных 

выросла в 3 раза, заболеваемость увеличились более чем в 2 раза. В 2011 году 

заболеваемость составила 3 525 женщин, в 2015 году заболеваемость составила 

4397 женщин. 

Одним из путей снижения заболеваемости и смертности от рака молочной 

железы считаем лечение фиброаденом. 

Цель работы: 

В данной публикации представлен анализ эффективности лечения методом 

высокочастотной ультразвуковой абляции у пациентов, страдающих 

фиброаденомой молочной железы. 

Материалы и методы: 

В настоящее время нами предложен неинвазивный метод лечения 

доброкачественных новообразований (фиброаденом) молочных желез с 

использованием высокочастотной ультразвуковой абляции у 30 пациентов. 

Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук (HIFU) - новый метод 

неинвазивного бесконтактного локально-направленного лечения опухолей. 

Разрушение фиброаденомы высокоинтенсивным фокусированным 
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ультразвуком - результат превращения механической энергии в тепловую 

(температура в зоне фокусировки 80-100 С⁰) и эффекта кавитации (ультразвук 

вызывает вибрацию в тканях, при котором молекулярные структуры 

подвергаются сжатию и разряжению). 

 
Результаты исследования: 

На основании проведенного лечения, получены следующие результаты: 

У пациентов не наблюдались осложнения ни в основной, ни в контрольных 

группах 

В дальнейшем, сравнивая клинико-экономические показатели, нами 

выявлено, что количество койко-дней пребывания в стационаре, значительно 

ниже, чем при оперативном лечении (±4 дня после HIFU против ±7 дней после 

оперативного лечения) 

Анализ качества жизни, на основании опросника SF36, показал, что 

применение высокочастотной УЗ-абляции значительно улучшает качество 

жизни у наблюдаемых пациентов. По шкале PF (физическое 

функционирование) – 84,6667 у пациентов после HIFU, против 56,5 у 

пациентов после оперативного лечения фиброаденом. По шкале BP 

(интенсивность боли) опросник показал снижение интенсивности боли (93,73 

после HIFU, против 41,9 после оперативного лечения) 

 
Выводы: 

Применение высокочастотной ультразвуковой абляции в комплексном 

лечении фиброаденом позволяет добиться более 50% резорбции опухоли 

Применение высокочастотной ультразвуковой абляции в комплексном 

лечении фиброаденом не имеет осложнений и позволяет снизить количество 

койко-дней пребывания в стационаре и улучшает качество жизни пациентов. 

 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Туганбеков Т.У. 
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Аңдатпа. Осы мақалада Cucumis Satinus қияр іріктемесінің ҿсіп-ҿну 

жағдайын зерттеу арқылы, оны ҿсіру, кҥтіп-баптау ҽдістерін меңгеруге 

мҥмкіндік алу, ҽр тҥрлі тҧз ерітіндісінің қиярдың ҿсіп-ҿнуіне ҽсерін бағалау, 

ҿсіру мҥмкіншілігі туралы қарастырылады. 
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Кіріспе. Қияр – бір жылдық шҿптесін ҿсімдік. Оның сорттары қысқа, 

орташа жҽне ҧзын болып бҿлінеді. Ҿсімдіктің сабағы сусымалы жҽне 

тармақталған. Ҿсімдіктердің саны мен ҧзындығы ҿсімдіктің ҽртҥрлілігіне жҽне 

ҿсіп келе жатқан жағдайларға байланысты, бірақ жылыжайларда жақсы 

сезінеді. Ол термофильді жҽне ылғалды жақсы кҿреді [1, 512]. 

Негізгі бҿлім. «Нежинские» қиярының ҧзақ тарихы жҽне лайықты 

жоғары беделі бар. Сорт XVII ғасырда Украинаның бҥкіл аумағында жҽне 

Ресейдің оңтҥстігіндегі далада кеңінен таралған. Қиярдың жапырақтары ҽлсіз 

бес бҿлікті, біркелкі емес тістер, жҥрек тҽрізді. Гҥлдері сары. Олар 

жапырақтардың қолтығында орналасқан. Бҧл сорт туралы толығырақ 1- 
кестеден кҿре аласыздар: 

Параметрлері Сипаттамасы 

Пісу уақыты Маусымның ортасы, жеміс бергенге дейін 

оңтҥстік аймақтарда 47-55 кҥн 

Ҿнімділігі Ашық жерде тауарлық жемістер 4,9 кг/м2 

дейін 

Ауруларға 

тҿзімділік 

Зҽйтҥн дақтарына (кладоспориоз) жҽне 

қияр мозаикалық вирусына (CMV) тҿзімді. 

Дҽмдік 

қасиеттері 

Қысқа жемісті, салат пен маринадтауға 

арналған, Жемістің еті шырынды, тығыз жҽне 

сонымен қатар дҽмі 

1- кесте. «Нежинские» қиярына сипаттама 

Күтімі: Қиярдың дҧрыс кҥтімі топырағын қопсыту, арамшҿптерін жҧлу, 

жаңа ҿскен сабақтарын қыстыру жҽне дҧрыс суаруда. Ең алғаш топырақ 

қопсыту жҧмыстарын топырақ бетінен сабақтары шыққан соң істей беруге 

болады. Кейіннен мҧны ҽр 10 кҥн сайын қайталап тҧрады. Қопсыту 

жҧмыстарымен бірге арамшҿптерін жҧлған абзал. Бірақ тамыр сабағына абай 

болу керек. Қиярды бірқалыпты, мол суарады. Судың жетіспеушілігі қиярдың 

тез ҿсуіне кедергі болады. Қиярды кешке қарай, кҥн бойы кҥн астында тҧрған 

сумен суғарған жҿн. Бҧл қиярдың тамырларының суып кетуіне жол бермейді. 

Жеміс піскен кезде ҽрбір 2 апта сайын минералды тыңайтқыштармен тыңайту 

керек [2, 10-13]. 

«Нежинские» қиярының қҧрамында макро жҽне микроэлементтер, А, С, 

Е,Н, К дҽрумені, В тобының дҽрумендері бар. Ал, тағамдық қҧндылығы 2- 

кестеде берілген [3, 145]. 
 
 

100г ҿнімнің 

қҧндылығы 

  тағамдық 

Калориялылығы,   1  0,9 

ккл  4   2% 

Нҽруыздар, г   0  0,8 
  ,8   7% 
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Кҿмірсулар, г 2 

,5 

1,7 

9% 

Майлар, г 0 

,1 

0,1 

5% 

Тағамдық 

талшықтар, г 

1 5 

% 

Су, г 9 

5 

3,5 

% 

2- кесте. 100г «Нежинские» қиярының тағамдық қҧндылығы 

 
Тҽжірибелік бҿлім: 05.02.2022ж. қияр тҧқымы бес ыдысқа (ҽр жағдайда 

екеуден) егілді. №1 ыдысқа  қияр тҧқымының 3 данасын салып, оған кҽдімгі 

кран суы қҧйылды, №2 ыдысқа бір жарым кҥн алдын-ала ҿндірілген қияр 

тҧқымы салынды,  №3 ыдысқа  0,5%-тік   натрий  хлориді ерітіндісімен 

қоректендірілді, №4  ыдысқа  1%-тік натрий хлориді ерітіндісімен 

қоректендірілді, №5  ыдысқа 1,5%-тік натрий хлориді ерітіндісімен 

қоректендірілді, жҽне бес ыдысты да жылы, жарық жерге қойдық. «Благо» 

топырақ қоспасын қолдандық, ол - ҿсімдіктерге қажетті барлық нҽрсені 

қамтамасыз ететін жҽне жақсы ҿсу мен ҿнімділікке ықпал ететін экологиялық 

таза органикалық тыңайтқыш. Қҧрамы: Гумус-17%, азот-135 мг/кг, фосфор-121 

мг/кг, калий-3821 мг/кг, pH-6,8-7,25. Тҧқымдарды сондай-ақ жібітіп қойғанда 

да   жағымды      нҽтиже    береді. 

Ҿйткені жібітілген тҧқымдар ҿңделмеген тҧқымдармен салыстырғанда 

ҽлдеқайда жылдам кҿктейді. 

Тұз факторы. Ауыл шаруашылығы дақылдарына қолайсыз абиотикалық 

факторлар айтарлықтай ҽсер етеді. Стресстік ҽсерлердің ішінде егістіктерге 

жҽне ҿсімдіктерге ҽсері тҧрақты жҽне ҿзіндік ерекшеліктері бар топырақтың 

сортаңдануы ерекшеленеді [4]. Дегенмен, кейбір жағдайларда тҧз ерітіндісі 

пайдалы болуы мҥмкін. Ҽртҥрлі ауыл шаруашылығы дақылдарының 

лабораториялық жағдайда жҽне биоценоздарда даму ерекшеліктерін, 

саңырауқҧлақ ауруларына жҽне тҧздылыққа тҿзімділігін зерттеу ғылыми ҥлкен 

қызығушылық тудырады. Сонымен қатар, топырақта тҧздардың болуы 

кҿптеген тҥрлердің, соның ішінде бидайдың ҿсуіне кері ҽсер ететін жиі 

кездесетін факторлардың бірі болып табылады. Мҽдени тҥрлер мен сорттар 

тҧздануға сезімталдығымен ерекшеленеді, бҧл ретте тҿзімділіктің негізгі 

критерийлерінің бірі ҧқсас топырақтағы ҿсімдіктердің ҿнімділігі болып 

табылады, дегенмен бҧл кҿрсеткішті бағалау ҧзақ жҽне еңбекті қажет етеді, 

дегенмен онтогенездің бастапқы кезеңдерінде ҿсімдік тҿзімділігі ҿсу 

функциясының белсенділігімен анықтауға болады (сурет-1). 
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1-сурет. Қияр тҧқымы 

Наурыз айының 10-ыншы жҧлдызында алдын-ала жібітілген жҽне де 

қалыпты жағдайда суғарылған қияр тҧқымы гҥлдеді (сурет 2). 

2-сурет. Қияр тҧқымының гҥлденуі 

Қорытынды. Осылайша мынадай нҽтижелерге қол жеткiздік: алдын ала 

ҿндіріліп барып егілген қиярдың ҿнімділігі жоғары екенін байқадық, себебі 

олар басқаларынан жылдам кҿктеп шығып тез ҿнім алуға мҥмкіншілік береді. 
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Қоршаған орта факторларының ҽсерінен топырақтың тҧздануы ауыл 

шаруашылық дақылдарының ҿнімділігін тҿмендететініне кҿз жеткіздік. 
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КӚҒАЛДАНДЫРУҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАСЫЛ ЖЕЛЕКТЕРДІҢ 

ПАЙДАСЫ 

 
Бердіғалиев Н., Шиязбай Ж. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Қаланың экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында қолданылатын 

жасыл желектердің пайдалы жақтарымен қатар, қаланың қаржы экономикалық 

жағдайына қиыншылықтар да туғызатын тиімсіз жақтары белгілі. Пайдалы 

жақтарына тоқталатын болса, мҽселені қарастырып ҿтейік, Шуды азайту - шу 

қала тҧрғындарының ҿмір сҥруіне кедергі келтіретін факторлардың бірі болып 

табылады. Осы мҽселелерді шешу барысында «Дыбыстан қорғаныс» жҽне 

«Қҧрылыс ғимараттарының алдын ала жоспарлау басқармасы » 

басқармаларының жҧмысы қалада салынатын ғимараттардың дыбыс режимін 

алдын ала жоспарлы тҥрде тиімді жағдайда салу жҧмыстарын қарастырады, 

сонымен қатар жасыл желектердің жоспарлы тҥрде салынуы қарастырылады. 

Жасыл кҿшеттер белгілі бір биіктікте салынатын болса автокҿліктерден, завод- 

фабрикалардан шыққан шудың кҿп бҿлігін таралуының алдын алады. 

Жапырақ тақтасы қатты дыбыстардың 26%-ын жҧтуға қабілетті. [1] 

Газдан тазарту .Фотосинтез процесінің кҿмірқышқыл газын сіңіріп, 

орнына таза оттегін бҿліп шығаратыны мҽлім. Жаз маусымында орташа 

кҿлемдегі ағаш бір тҽулік ішінде 3 адам демалатын таза оттегі бҿлетін жағдайда 

екені дҽлелденген. Ал 10 га жасыл алқапты алып жатқан ағаштар тҽулігіне 300 

адам еркін демалатын таза ауаны бҿледі. Қазіргі таңда адамдардың автокҿліксіз 

ҿмірін елестету мҥмкін емес, бірақ бҧл темір тҧлпарлардың қоршаған ортаға 

тигізетін зардабы орасан зор боп келеді. Тарихта мҽлім И.Петряновтың 1968 

жылы 3- маусым кҥні «Правда » газетінде жарияланған мақаласында 1952 

https://www.agbz.ru/articles/polozhitelnoe-vliyanie-soli-na-pochvu-i-pshenitsu/
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жылы Лондон қаласының ауа бассейнінде зиянды ауаның кҿп мҿлшерде 

жинақталуы ҿте ҥлкен зардапқа ҽкеп соқтырды, адамдардың   денсаулығына 

ҿте ҥлкен қауіп тҿндірді, ауруханалардың іші науқастарға толған болатын, деп 

жазған болатын. 10 литр жанармай жанған кезде ауаға 2-4 г қорғасын бҿлінеді. 

Орта есеппен алғанда 1 автокҿлік 10 жыл ішінде атмосфераға жоғарыда атап 

ҿткен металлдың 10 кг мҿлшерін бҿледі. Басқа металдар секілді азық-тҥлік 

қҧрамымен араласа отырып, адам ағзасына орасан зор зиян келтіреді. 

Зерттеулер кҿрсеткендей, ҿсімдіктер ҿз бойында қорғасынның 130 литр 

бензинде кездесетін мҿлшерін жинақтай алады. 

Ауадағы шаңдақтың мөлшерін азайту жұмыстары 

Жасыл желектер қаланың шаң- тозаңдарын ҿз бойына жақсы сіңіреді. 

Ластанған ауа массасын отырғызылған кҿшеттер кедергі жасап тартылыс кҥші 

арқылы шаң -тозаңның 60-70 %-ын ҿз бойына сіңіреді, шаң-тозаңның басым 

кҿпшілік мҿлшері ағаштың бҧталарына, жапырақтарына жинақталады. 

Дегенмен шаң-тозаң жапырақтың беткі бетіне жинақталады, ал жаңбыр жауған 

кезде шаң-тозаң жерге шайылады. 

Жасыл желектер отырғызылған жерлерде шаң-тозаңның таралуы 2-3 есе 

кем болады, ағаштар жапырақсыз болған кезде де шаң-тозаңнан қорғаныс 

қҧралы қызметін атқарады. Дегенмен шаң-тозаңан қорғануы ҥшін ағаштардың, 

бҧталы ҿсімдіктердің жапырақтарының морфологиялық қҧрылысы да рҿл 

атқарады. Шаң-тозаңды кҿбінесе ҥлкен кҿлемді жапырақтары бар ағаштар 

жақсы ҧстайды. Мысалға алатын болсақ, ҥйеңкінің жапырақтары ҿзінің 

жапырақтарында шаң-тозаңның ҥлкен массасын жҽй ағашпен салыстырғанда 

кҿбірек бойына жинақтайды. Жапыраққа қонақтаған шаң жаңбырмен шайылып 

болғаннан соң, жапырақ ҿзінің бастапқы формасына оралады. 

Желден қорғаныс. Қалада орналасатын жаңа ғимараттар салынар алдында 

жоспарлы тҥрде, олардың желге қарсы тҧратын қауқары ескеріледі. Бҧл 

жағдайда желдің ҥлкен массасы келіп соғатын жерлерге жасыл желектерді 

отырғызу жҧмыстары қарастырылады. Жасыл желектердің салыну ерекшелігі 

олардың қалыңдығына, орналасу ретіне салынғалы жатқан қҧрылыс 

ғимаратының тҥріне байланысты бағандалады. Желден қорғайтын желектердің 

биіктігі кіші болғанымен де олардың желге қарсы тҧру қауқары орасан зор. 

Желден қорғаушы желектердің мысалы, сегіз қатарлы ағаштардың биіктігі 

– 15-17 метр деп алсақ, оның желге қарсы тҧру қауқарлығы 300-600 метрде 

байқалады. Бҧл арадағы желдің жылдамдығы небҽрі 25-30 % бастапқы 

жылдамдықты қамтиды. Зерттеулерге сҽйкес желден қорғану шаралары ҥшін 

белгілі бір ара-қашықтықта орналасқан жасыл желектердің ҧзындығы 20-30 

метр болатын сҽйкестігі жарамды. Мысалға алатын болсақ, ну орманның 

ішінде дҽлірек айтар болсақ 120-240 метр қашықтыққа кірген сайын дыбыстың 

ҿте ҽлсірегенін байқауға болады. Қорғалғалы жатқан аумақтың ҥлкендігіне 

байланысты жасыл желектердің желдің ҥнемі қарсы беткейіне қарып тҧруы да 

шарт. [2] 

Жылуды сақтау. Жасыл желектің ортасында температура ыстық кҥндері 

сыртқы ортамен салыстырғанда анағҧрлым тҿмен болып келеді. Жасыл 
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желектер, топырақтың беткі қабатын , қҧрылыс ғимараттарын кҥннің тікелей 

сҽулелерінен қорғайды. Яғни, бҧл ауа температурасының жоғарылауына 

кедергі келтіреді. Салыстырмалы тҥрде алғанда орман зонасында орналасқан 

топырақтың беткі қабатының температурасы сыртқы ауамен салыстырғанда 

анағҧрлым тҿмен. 

Қалада жазғы мезгіл кезіндегі жоғарғы температураларға қарсы жағымды 

ҽсер ететін тек қана қала ішіндегі жасыл желектер емес, сонымен қатар қала 

сыртында орналасқан желектер ҿз пайдасын тигізеді. Зерттеулер 

дҽлелдегендей, 100 метр радиуста жасыл желектерге жақын орналасқан 

территорияларда ауа температурасы 1-1,5 С температураға тҿменірек болып 

келеді. Бҧл ауа айналымының жасыл желектер орналасқан аймақта ҿте жақсы 

дҽрежеде ҿтетінінің бір белгісі. Ауаның ыссы массалары бҧл жағдайда аспанға 

кҿтеріліп, орнына қоңыржай, салқын ауа массалары жерге ауысады. 

Ауаның ылғалдануы. Жасыл желектердің жапырақтары кҥн сҽулесіне 

қызған сҽтте ҿте ҥлкен ылғалдылыққа ҧшырайды. Осы орайда ҥлкен жасты 

ағаш бір кҥн ішінде 0,6 тонна суды буландырады. Мысалға кҿшедегі ауа- 

райының ылғалдылыған 100% деп алатын болсақ , шағын ауданда бҧл 

кҿрсеткіш 116 %-ға тең болады. Жолдың жиігінде ылғалдылық 205 %-ға тең 

болса, саябақтарда 204%-ды қҧрайды. [3] 

Зерттеулер кҿрсеткендей, жасыл желектердің 500 метр қашықтықта 

орналасқан жерлерде ауа ылғалдылығы 30 %-ға дейін артуы мҥмкін. Одан 

бҿлек бҧталы ағашты алқаптардың ҧзындығы 10м болғанның ҿзінде, олар 600м 

қашықтықтықта орналасқан жердің ауасының ылғалдылығын 8 %-ға дейін 

ҧлғайтады, дегенмен бҧл ылғалдылық жасыл желек кҿп жерлерде болғанымен 

адамдарға жағымды ҽсер етеді. 

Фитонцидтік қызметі . Ҿсімдіктердің басым кҿпшілігі ауаға ҧшатын жҽне 

ҧшпайтын фитонцид деген затты бҿліп шығарады. Бҧл заттың адамдарға 

зиянды ҽсер ететін бактерияларды жоятын қауқары бар жҽне де бҧл 

бактериялардан зардап шеккен адамдарда аурудың дамуын тежейді. Мысалға, 

емен ағашының жапырақтары бҿлетін фитоциндтер дизентерия ауруының 

таралуына жол бермейді. Фитонцидтерді жақсы бҿлетін ағаштардың қатарына 

емен, қайың, жҿке, мойылды жатқызамыз. Қазіргі таңда, фитонцидтерді бойына 

жинақтайтын 500 ағаштың тҥрі белгілі. Ҽсіресе, фитонцидтер қылқанды 

жапырақты ағаштарда кҿптеп жиналып қалады, фитонцидтердің кҿп мҿлшерін 

емен жҽне шырша ағаштары кҿп бҿледі. Осыған орай, ҿкпе ауруларына 

ҧшыраған адамдардың емделетін жерлеріне жақын жерлерде қылқан 

жапырақты ормандар кҿптеп кездеседі, саябақтардың аумағында кҿше ауасына 

қарағанда, бактериялардың саны 200 есе аз болып келеді. 

Қала саябақтары үшін аумақты таңдау . Қалада саябақтар ҥшін ҥлкен 

аумақтар бҿлінеді, себебі қала халқының 20 дан 35%-на дейін бос уақытын 

сонда ҿткізеді. Аумақты таңдар алдында ландшафты-қҧрылысты жағынан 

тиімділігі ескеріледі , табиғи жағдайда саябақты су қоймалары мен биік таулы 

жерлердің ҽдемі кҿріністерін ескере отырып таңдайды. [4] 
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Ерте пісетін ақ қауданды орамжапырақ кҿшеті. Себер алдында тҧқымды 

тор кҿзі 1,3-1,5 мм елеуіштерде іріктейді. Кҿшіріп отырғызуды ескеріп, 1 м2 12- 

13 г, ал кҿшірусізде - 3,5-4 г тҧкым себеді. Ҿсімдікті тҥтікті бактериоздан 

қорғау жҽне ҿнуді жеделелдету ҥшін салмақты тҧқымдарды 50°С суда 15-20 

минут қыздырады. Ҿскін пайда болғанша жылыжайдағы температураны 16- 

20°C- ға ҧстайды, ҿскін пайда болған алғашқы 5-7 тҽулік бойы 6-8°C-ға 

тҿмендетеді, сосын бірте-бірте кҿтеріп кҥндіз, шуақты кҥндері 14-17°С, 

бҧлыңғыр кҥндері 12-15°С, тҥнде 8-10°С жеткізеді. Сеппе кҿшеттерді ҧрықтық 

жапырақшалардың ҿрістеу кезеңінде немесе алғашқы нағыз жапырақ пайда 

болуының басында диаметрі 6 см қоректік қҧмыраларға немесе текше 

кубиктерге кҿшіріп отырғызады. [1] 

Ақ қауданды орамжапырақтың орташа мерзімде пісетін сҧрыптарының 

кҿшеттері. Пленкалы жылыжайларда орташа мерзімде пісетін сҧрыптардың 

кҿшетін ҿнімін тамызда алу ҥшін ҿсіреді, ең дҧрысы Слава 1305 сҧрпын 

қолдану. Агротехникасы ерте мерзімде пісетін сҧрыптардың ҿсіру 

технологиясымен бірдей. Мҧның тҧқымын (2,5-3 г/м2) ерте пісетін 

орамжапырақ тҧқымын себісімен себеді. Кҿшеттің жасы 35-40 тҽулік. Орташа 

мерзімде пісетін орамжапырақтың танапқа отырғызылатын ҥлгіқалыпты 

кҿшетінде 4-5 жапырақ болуы керек. Кҿшеттің кҿлемі: тамыр мойнынан 

жапырақтың ҧшына дейінгі ҧзындығы 15-20 см, бір кҿшеттің массасы 8-10 г. 

Кҿшеттерді булыжайларда жҽне салқын кҿшетханаларда ҿсіру. Ерте 

пісетін орамжапырақтың кҿшетін ҿсіру. Ерте пісетін орамжапырақтың 

тҧқымын жылы булыжайларға 15-20 наурызда сепкенде грунтқа отырғызарда 

mailto:kuspanova001@mail.ru
mailto:atabayeva@inbox.ru
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кҿшеттің жақсы дамыған 4-5 жапырағы жҽне жасы 45-50 тҽуліктік болсын 

деген есеппен жҥргізеді. [2] 

Тҧқымды сеуіп болғаннан кейін булыжайлардың кҽсектерін жабады, бның 

ҥстіне бойра жауып, температурасын 18-20°C-ға жеткізеді. Алғашқы ҿскіндер 

пайда болғанда бойраларды алады, температураны 6-8°С тҿмендетеді жҽне 4-5 

тҽулік барлық тҧқымдар ҿскін бергенше осы деңгейде ҧстайды. Одан ҽрі 

температураны шуақты кҥні 16-18°С, бҥлтты кҥндері 12-14°С ҧстайды, тҥнде 

10°С-ға дейін тҿмендетеді. Салқын жҽне желді кҥндері булыжайларды суытып 

жҽне кҿшеттерді тоңазытып алмас ҥшін, кҿлемі 180х120х100 см жеңіл қаңқалы, 

жарық ҿткізгіш пленкамен жабылған кҥрке қолданылады. Кҿшеттерді сирек, 

бірақ кҿл-кҿсір етіп суландырады. Дҧрысы таңертең шуақты кҥнде сҽл 

жылытылған сумен суарып, кҿшеттерді буландырып алмау ҥшін булыжайды 

іле желдету. Кҿшетті ҥш рет ҥстеп қоректендіреді. Бірінші рет ҥстеп 

қоректендіруді - кҽдімгі екі жапырақ пайда болғанда. Бір шелек суға - 20 г 

аммиак селитрасы, 35 г суперфосфат жҽне 10 г хлорлы калий. Осы ерітіндіні 

бір кҽсекке жҧмсайды. Осыдан кейін кҿшетті таза сумен суландырады. Екінші 

коректендіруді біріншіден бір апта ҿткен соң (30 г аммиак селитрасын, 80 г 

суперфосфатты, 25 г хлорлы калийді бір шелек суға), ҥшіншісін - 

(тыңайтқыштардың осындай мҿлшерімен) кҿшеттерді топыраққа отырғызардан 

2-3 тҽулік бҧрын жҥргізеді. Ашық жерге отырғызар алдында кҿшет шынығуы 

керек. Жақсы шыныққан кҿшет -6°С-ға дейінгі аязға шыдайды. Шынықтыруды 

кҿшеттерді іріктеуге 10-12 тҽулік қалғанда бастайды. Ол ҥшін булыжайлардың 

кҽсектерін алғашқыда бір кҥнге, сосын, егер тҥнде ҥсік болмайтыны белгілі 

болса, онда тҥнде де ашық қалдырады. Кҿшіріп отырғызардың алдындағы 3-4 

тҽулікте кҿшеттерді жаппайды. Кҿшетті кҿшіріп отырғызардың алдындағы 

кҥні кҿл-кҿсір етіп суарады, суаруды ҿсімдікті іріктер алдында 2-3 сағат бҧрын 

қай- талайды. Кҿшеттердің тамырына зиян келтірмес ҥшін, оларды топырақ 

кесегімен алуға тырысады. 

Орташа мерзімде пісетін орамжапырақ кҿшетін ҿсіру. Орташа мерзімде 

пісетін орамжапырақтың кҿшеттерін кеш жҽне кҥн сҽулесімен жылынатын 

булыжайларда, сондай-ақ салқын жҥйектерде ҿсіреді. 

Кеш булыжайларға қалыңдығын 15-20 см етіп ыстық қи тҿгіп, ҥстіне 10-12 

см қалыңдықпен булыжай (қарашіріндімен топырақ қоспасы) топырағын 

салады. Себуді 20-25 сҽуірде жҥргізеді. Бір кҽсек астына 6-8 г тҧқым себеді. 

Ҿсімдіктерді 6х4 см қоректік алаңымен орналастырады жҽне кҿшіріп 

отырғызбай ҿсіреді. Бір кҽсектен 650-ге жуық кҿшет алынады. Топыраққа 4-5 

жапырағы бар, жасы 35-40 тҽуліктік кҿшетті отырғызады. [3] 
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Қаланың ландшафтын кҿғалдандыру мҽселелерінің шешімін табу ҥшін 

саябақтар мен бақтардың тарихын тереңнен зерттеу қажет. Біздің қаламызда, 

мемлекетімізде қалай жҥргізілгендігін зерттеп білу ҥшін, басқа мемлекеттердің 

тарихына кҿз жҥгіртуіміз керек, осыған орай ҽдебиеттерге шолу жасай отырып, 

тҿменде кҿне қалалардың кҿгалдандыру жҧмыстары туралы мҽліметтері 

берілген: 

Көне шығыстың жасыл бақтары: 

Кҿне заманда орта ғасырлардағыдай ауқатты адамдардың ҥй айналасында 

тҥрлі кҿгалдандыру шаралары жҥргізілген . Ең кҿне сҽндік ҥшін ҿсірілген 

саябақтар Кҿне Египеттегі Ніл ҿзенінің сағасында, шіркеулік аймақтарда 

Ментухотептерде (б.з.д. 2160-2000 жж.) жҽне Хатшепсут ханшайым (б.з.д.1520- 

1500жж.) шіркеулерінде болғандығы бізге қағаз жҥзінде мҽлім болып отыр. 

Ҿсімдіктерді сарайлардың маңайларына, сонымен қатар ҿте қҧнарлы 

аймақтарда, ағаштардың кҿшеттерін кҿшіріп басқа жерлерге кҿшірген. Б.з.д. 

VII ғасырда Нивения астанасында ҥлкен патша сарайы маңы алып бақтармен 

жасанды сулы алқаптармен, демалатын жерлермен жабдықталатын болған. [1] 

Антикалық Грекия мен Римнің көгалдануы 

Грекиялық саябақтардың ортасында бассейндер мен қатар ҽр тҥрлі 

деңгейдегі спортпен шҧғылдану ҥшін арнаулы жолдар салынған, ал бақтарда 

философтардың ҽртҥрлі мҽселелерді талқылауы кҿптеп ҿтетін болған. Сол 

кездің ҿзінде қаланың ҥйлерінің шоғырлану тығыздылығы басты назарға алына 

бастаған. Қаланың аумағындағы жердің тарлығына байланысты ауқатты , 

қалталы ежелгі Римнің тҧрғындары б.з.д.I-II ғ қала шетінен жерлер иеленіп сол 

алқаптарға зҽулім сарайларын сала бастаған. Сарайлардың ҿзіндік атқаратын 

орындары да болған, мҽселен ауылшаруашылық бағыттағыларының атауы 

рустик сарайы болса, демалатын, сауық-сайран қҧратын сарайлардың атауы 

урбан болған. Сол кезгі сарайлардың жалпылай атауы «топирлық сҽлет»деп 

аталған, бҧның байланысы сол сарайлардың аулаларындағы жасыл желектерді 

ҽдемілеп тҥрлі кескінде кесіп ҽсемдеуімен байланысты. Кей деректерде бҧл сҿз 
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сол заманның кҿрнекті бағбаншысы Топиарустың есімімен байланысты келеді, 

бағбанның ерекшелігі ол ҽр тҥрлі фигураларды, жан-жануарларды сол 

желектерден асқан шеберлікпен жасап , ол туындылар елдің назарына 

ҧсынған. 

Иран,Үндістан, Қытай, Жапония мемлекеттерінің бағбандық өнері 

Б.з.д. VI ғ. ҿзінде Иранның жерінде бақтарымен ҽрленген ҽсем-зҽулім 

сарайлар салына бастаған. Ҽр тҥрлі деңгейлі шҿптесін, бҧталы ҿсімдіктерімен 

қатар ҽдемі, ҽсемделген, тҥрлі-тҥсті гҥлдер мен жануарлар ҽлемін ҥйлесімділігі 

ҥлкен аумақтарды ала бастаған, бҧндай бақтар парадиз деген атауға ие болған. 

Сарайлар мен бақтардың ҥйлесімділігі басты назарда болған, олардың 

геометриялық сҽйкестігі :отырғызылған кҿшеттер, алқаптар, суару амалдары 

мен қатар аллеялар басты жетік назарда болған. Сол кездерден бастап 

фонтандар, ҽсемдік ҥшін ҿсірілетін бҧталы ҿсімдіктер мен ағаштардың саны 

кҿбейіп кетті, дегенмен ҽлемнің кереметтерінің қатарына Ҥндістан жерінде 

орналсқан XVI ғ. мен XVII ғ. туындысы Ҥндістанның «маржаны» Тадж-Махал 

мавзолейін жатқызамыз (1630-1652), Ҥндістандағыдай Иран мемлекетінде де 

сҽулетті сарайларға аса мҽн берген олардың геометриялық, симметриялық 

сҽйкестігі басты назарда болған.Ҥндістан жерінде арнайы дҽрілік шҿптер 

ҿсірілетін бақтар кҿптеп кҿрініс тапқан олардың мақсаты тҥрлі ауруларға 

қарсы тҧру болатын. 

Ҽсем саябақтарға қызығушылық Қытай жерінде б.з.д. XII к-не Ассирияның 

кемелденуімен сҽйкес келеді. Қытайлықтардың деректеріне сенетін болсақ ең 

алғаш саябақ Чеу императорында болған, деректерде саябақтың салыну мерзімі 

б.з.д XII ғ жатқызылады. Кейіннен императорлық саябақтардың жалпы кҿлемі 

120 шақырым дейін ҧлғайған, бҧл Москвада орналасқан МКАД-тың кҿлемімен 

пара-пар. 

Шіркеулер мен діни ғимараттардың тҿңірегіндегі бағбандық жҧмыстар 

императорлық бақтар мен қарапайым адамдардың кҿшеттерінің арасындағы 

байланыстырушы қҧрал ретінде қолданылған деседі. Кҿгҽлдандыру 

жҧмыстарында суару процесі ҿте ҥлкен маңызға ие болған. Ҽр бақтың жанына 

суармалы каналдар жҥйелі тҥрде сҽйкестендіріліп жасалатын болған. Ҽр осы 

сан қыйлы сҽулет ҿнерінің туындылары қайталанбас бір бейне беріп отырған. 

Ҽр саябақтың тарихи ҿзінің атауы болған, мҽселен, Ихэюань саябағы Пекин 

қаласының маңында орналасқандықтан оны халық «тыныштық саябағы»деп 

атаған. 

Жапонияға бағбандықтың ең биік ҧшқыны Кореядан Қытай арқылы VII 

ғасырда жеткен, яғни бҧл тарихи сҽт мемлекет жеріне буддизмнің енуімен 

қатарлас келеді. Қытайдың алпауыт ҽсері болғанымен, Жапония мемлекетінің 

бағбандық ҿнерінің ҿзіндік ерекшеліктері жетерлік болатын. 

VIII-XII ғасырларда Жапония жерінде сябақтардың атаулары «кҿлдік жҽне 

аралдық» деген атауларға ие болған. Кейіннен саябақтардағы отырғызылған 

кҿгалдық ҿсімдіктер мен гҥлдердің жалпы кҿрінісі қоршаған ортаның 

ҥйлесімділігімен сҽйкес келген. Тағыда бір Жапонияның саябақтарын 

еркшелейтін бейне ретінде сол бақтың ортасында тҥрлі тҥсті плиткалар, ҽсем 
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кҿпірлер сол ғасырдың бір қайталанбас бейнелері ретінде пайдаланылған, 

Кокуси Мусоның(1273-1351) кҿрегенділігі сол мемлекеттің тҿңірегіндегі ҽсем 

бақтардың дҥниеге келуімен де тығыз байланысты. 

Феодалдық дәуірдегі қалалардың көгалдандырылуы 

Кҿне ортағасырлық кезеңдерде мемлекет тҿңірегіндегі қалалардың 

кҿгалдандырылуы туралы тіптен сҿз қозғалған емес. Мҽселен, кҿшенің 

тарлығының ҿзі бҧл процестің жҥзеге асуына кері ҽсерін тигізген. Дегенмен 

қаланың кҿшелерінің тарлығынна қарамастан бағбаншылар ҿте шағын 

саябақтарды салумен айнлысқан, солардың қатарында дҽрілік ҿсімдіктерді 

кҿптеп ҿсіретіндері де бар, кейіннен сол шҿптерді арнайы уақыт аралығында 

жинап тҧрған. Дегенмен қайта ҿрлеу мҽдениеті XIV ғ мен XV ғасыр 

аралықтарында Италия қалаларында ,дҽлірек айтатын болсақ, Флоренция 

қаласында бастау алған. Ҽсем де сҽулетті ҥлесімділік тау бҿктерінде 

орналасқан ҥйлердің тҿңірегінде орын тапқан. 

Капиталистік кезеңдердегі көгалдандыру шаралары 

XVIII ғасырдың соңы мен XIX ғасырдың басы Европа мемлекеттері ҥшін 

капиталистік формацияның тҥбегейлі ҿзгерісіне ҧшыратты.Бҧл соңында 

экономика мен саяси науқанның тҥбегейлі ҿзгерістеріне ҽкеп соқты. 

Ҿнеркҽсіп пен кҿліктің саны кҥрт асты, ірі қалалар адами кҥшті кҿп талап 

етті бҧл ҽкеліп қалалардан қоныстануды жҽй ҽдетке айналдырды соның 

салдарында санитарлық-гигеналық нормалар толық бҧзылды. Қалалар 

кҿгалдандыру шараларын қажет етті, бірақ қаланың тығыз орналасқан қҧрылыс 

туындылары бҧл мҥмкіндіктің асуына жол бермеді. Осы кезден бастап қаланың 

жандануы басталды, яғни ескі ғимараттар орнына жаңадан кҿшеттер 

отырғызатын алқаптар босатыла бастады. Осы жерлерді тиімді пайдалану 

мақсатында тҥрлі кҿгҽлдандыру шаралары жҥзеге аса бастады. Бҧл 

алқаптардың тағы бір тиімділігі олар арзан болатын, дегенмен бҧл жерлердің 

тарлығы Италия жерінде орналасқан Флоренция саябақтарындай туындылар 

тудыруға қолайсыз болған болатын, себебі олар ҿте тар болатын, сондықтан 

бҧл бақтар ҿзіндік бір бағыт бағдар бойынша дамыған. 

Тағы да бір ерекше саябақтардың қатарына Кьюды жатқыза аламыз. Оның 

алқабы 160 га болғанымен ол ҽлі кҥнге дейн Европа жеріндегі ең танымал 

саябақтардың қатарында. Сонымен қатар ҽйгілілердің қатарына Лондонда 

орналасқан Гайд-саябағын жатқыза аламыз.Ол ҿзінің ҿте сирек кездесетін 

ағаштарымен ерекшеленеді. 

Ҽлемдік деңгейдегі саябақтардың дамуымен қатар Ресейді де атап ҿтуіміз 

керек. Егерде басқа аймақтарда саябақтар мен бақтар утилитарлық жҧмыс 

атқарса, Геродот пен Нестордың жазбаларында Петр I кезінде бҧл функция мен 

қатар эстетикалық маңыздылығы арта бастаған. Ал, кейіннен саябақтар алдын 

ала жоспарлану дҽрежесіне кҿшкен. 1710 жылы «саябақтық басқарма» ҿз 

жҧмысын бастаған,оның атқаратын қызметі Петербург, Москва секілді 

қалаларға егілетін ағаштар мен ҿсімдіктердің бағыт бағдарын айқындау.Тағы да 

бір қызықты ескертпе: ең алғашқы жазғы саябақтың жоспарын Петр I ҿзі жасап 
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шығарған, яғни жоғарыда аталған кҿгалдандыру шаралары тек сарайлардың 

маңында толыққанды жҥзеге асатын болған. [3] 

Қазіргі таңда кҿгалдандыру барлық қалаға да қол жетімді болып отыр. 

Мҽселен бҧл барлық кҿшелерге,орталық алаңдарға да жҥзеге асырылатыны 

тағы бар. Дегенмен ҿткеннің жетістіктері қазіргі таңда ҿз пайдасын тигізіп 

отырғаны тағы бар. 
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Қызанақ немесе томат – шҿптесін бір жылдық жҽне кҿпжылдық 

ҿсімдіктердің бір тҥрі болып табылады. Томаттың таяқша тҥріндегі жоғары 

дамыған тамыр жҥйесі бар. Тамырлары тармақталған жҽне тез ҿсіп, 

қалыптасады. Қызанақтың сабағы тік немесе жалпақ, бҧтақтанған, биіктігі 30 

см-ден 2 м жҽне одан да биік болуы мҥмкін. Піскен жемістердің калория 

мҿлшері (энергетикалық қҧндылық) - 19 ккалды қҧрайды.
[1]

 

Жылыжайдағы қызанақты ҿсіруге қолайлы ауа температурасы 20-25 ° C 

қҧрайды, ал жемістер піскен кезде 25 ° C болуы керек. Тҥнде бҧл кҿрсеткіш 17- 

18 ° C дейін тҿмендеуі мҥмкін. Топырақ температурасы 10 см тереңдікте 18 ° C- 

тан тҿмен болмауы қажет. 

Қызанақ ҥшін жылыжай ҽртҥрлі материалдардан жабдықталуы мҥмкін. 

Ҽрбір дизайнның артықшылықтары мен кемшіліктері тҥріндегі ерекшеліктері 

бар. Тҽжірибе кҿрсеткендей, қызанақ кең, жарық бҿлмелерде жақсы ҿседі. 

Қызанақ ҿсіруге поликарбонат жылыжайындағы жағдайлар барынша сҽйкес 

келеді. Бҧл материалдан жасалған жылыжайдың қабырғалары жеткілікті 

мҿлшерде жарық пен жылуды ішіне ҿткізеді жҽне бір маусымнан артық қызмет 

етеді. Жылыжайдың қаңқасы алюминийден жасалған болса оңтайлы болып 

келеді, ҿйткені ол жеңіл жҽне коррозияға ҧшырамайды. [1] 
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Кҿктемгі-жазғы маусымға жылыжай дайындалуы керек. Дайындық 

бірнеше кезеңнен тҧрады: 

тазалау. Кҥзден қалған барлық нҽрселерді алып тастау, ескі қазықтардан, 

арқандардан, ҿсімдіктердің қалдықтарынан қҧтылу керек; 

жылыжай қақпағын тазалау. Бар патогенді жою ҥшін оны сабынды 

ерітіндімен ластанудан тазарту қажет; 

дезинфекция. Кҥкіртті дойбыларды қолдану арқылы аурулар мен 

зиянкестердің кҿздерін жоюға болады. Топырақты ҿңдеу сҧйық 

фунгицидтермен жҥзеге асырылады. 

Жылыжайды кҥн сайын желдету маңызды. Ол ҥшін кҥндіз жҽне ыстық 

тҥнде жел қарама-қарсы соғатын терезелерді ашып тҧру қажет. Ҽрбір суарудан 

кейін жылыжайды желдетіп отырады. Бҧл ылғалдылықты бақылауға 

кҿмектеседі. Жоғары қарқында қызанақ жақсы жеміс бермейді жҽне оларда 

фитофтор пайда болады. Қызанақ ҥшін температураның тҿмендеуі стрессті 

жағдайды тудырады, сондықтан жылыжайды таңертең ерте, сағат жетіге дейін 

желдетеді. Мҧны ҿсімдіктердің гҥлдену кезеңінде жасау маңызды. Бҧл 

қызанақтардың сулы жҽне қышқыл болуына жол бермейді. Қызанақты екі 

бҿлікпен суару керек - таңертең жҽне тҥстен кейін. Кҥніне жарық тҥсу 

ҧзақтығы 10-12 сағат болуы керек.
[2]

 

Жылыжайдағы ылғалдылық 60% болуы керек. Қызанақ гҥлдеп, піскен 

кезде бҧл кҿрсеткіш 70% -ға дейін болуы керек. Мҧндай жағдайларда жемістер 

жақсы ҿседі. [2] 

Топырақ ҿте кеуекті жҽне ылғал ҿткізгіш болуы керек. Оның қҧрамында 

қарашірік, ҥгінділер жҽне шымтезек болғаны жақсы. Сонымен қатар, қызанақ 

жоғары қышқылдық рН - 5,5-6,5-ке тҿзімді болып келеді. 

Жылыжайда қызанақ ҿсіру ҥшін температураның қҧбылуына жҽне ҽр тҥрлі 

ауруларға, ҽсіресе фитофторға тҿзімді сорттарды таңдау қажет. Олар сондай-ақ 

кҿлеңкеге тҿзімді жҽне ыстыққа тҿзімді болуы керек. Қызанақ сорттары 30-40 ° 

C температурада жеміс бере алуы керек, ҿйткені кҿптеген дҽндер + 32 ° C 

температурада ҿнбейді. Жылыжайлар ҥшін «Ругантино», «Мажор», «Камри», 

«Король гигантов», «Дебют», «Бычье сердце», «Медовый спас», «Дина», 
«Касамори», «Сэр Элиан», «Ураган», «Ханни Мун» и «Лонг Кипер» қызанақ 

сорттары қолайлы болып табылады.
[3]

 

Қызанақ тҧқымдары ақпан, наурыз айларында кҿшеттерге себіледі. 

Кҿшеттер 50 кҥннен кейін ғана жабық топыраққа отырғызуға дайын болады. 

Ҿсірілген кҿшеттер 1 мамырдан 10 мамырға дейін жылыжайға отырғызылады. 

Осы уақытта оның 10 жапырағы жҽне бірнеше гҥлшоғыры болды. Ҿскіндердің 

қатарлар арасындағы қашықтық 60 см, ал ҿскіндер арасында - 50 см 

қашықтықта отырғызылады. Ерте піскен гибридтер 1 шаршыға 2,4 ҿсімдік 

жиілігімен жерге орналастырылады. Кҿшеттерді бҧлтты кҥндері ҿтырғызған 

жҿн. Жердің температурасы 18 ° C дейін жылы болуы керек. Аласа сорттар 

ҥшін 20 см тереңдікте, ал биік ҿсімдіктер ҥшін 30 см тереңдікте тесіктер 

қазылады. Содан кейін ҧңғымаларды калий перманганаты мен жылы суды 

араластырып суарады. 



713  

Жылыжай екі қабатты пленкамен жабылғаны жақсы. Пленка 

қабаттарының арасында 2-3 сантиметр бос орын қалдыру керек. Мҧндай 

тҽсілмен жабу жылу режимін жақсартады жҽне тҿменгі пленканың қауіпсіздігін 

кеш кҥзге дейін ҧзартады. Екінші пленка қабаты маусымның басында алынып 

тасталады. [3] 
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Халық денсаулығының жай-кҥйі ҽлеуметтік дамудың маңызды кҿрсеткіші, 

елдің ҽлеуметтік-экономикалық жҽне гигиеналық ҽл-ауқатының кҿрінісі, 

қуатты экономикалық, еңбек, қорғаныс жҽне мҽдени ҽлеует болып табылады. 

Сондықтан оның қалыптасу заңдылықтарын білу жалпы мемлекет ҥшін де, 

оның ҽрбір азаматы ҥшін де ҿте маңызды. 

Арнайы ҽдебиеттерде студенттердің денсаулығы, атап айтқанда, бейімделу 

теориясы тҧрғысынан қарастырылады. Бейімделу немесе тіршілік ету 

жағдайларына бейімделу - тірі материяның маңызды қасиеттерінің бірі. 

Шартты тҥрде бейімделудің келесі тҥрлерін ажыратуға болады: 

физиологиялық, ҽлеуметтік, биологиялық. Студенттердің денсаулық жағдайы 

олардың оқу процесіндегі бейімделу резервтерімен анықталады. 

Физиологиялық бейімделу – қызметтің тҧрақты деңгейі жҽне 

функционалдық жҥйелердің, мҥшелер мен тіндердің ҿзара байланысы, сондай- 

ақ оқудың бҥкіл кезеңі жағдайында студент ағзасының қалыпты қызметін 

қамтамасыз ететін бақылау механизмдері. Студенттердің кҽсіптік оқу орны 

жағдайына бейімделуі ҽртҥрлі нақты (тҽрбиелік) жҽне қосымша (мінез-қҧлық, 

тҧрмыстық жҽне т.б.) факторлармен байланысты кезеңдік сипатқа ие [1, 573 б]. 

Студенттердің бейімделу процесі бірнеше жылдардағы кҥрделі жҽне ҧзақ 

оқу процесін кҿрсетеді жҽне жастардың психикасы мен физиологиясының 

пластикасына жоғары талаптар қояды. Студенттік ҿмірдің жаңа жағдайларына 

бейімделудің ең белсенді процестері алғашқы жылдары орын алады. Оның 
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ҥстіне, ата-анасынан бҿлек тҧратын студенттердің (жатақханада, жалдамалы 

пҽтерде) бейімделуі қиынырақ жҽне болашақта жиі ҽртҥрлі соматикалық жҽне 

жҥйке-психикалық патологиялық жағдайлардың пайда болуына ҽкеледі. 

Бейімделу процесі реттеу жҥйелерінің ҿзара ҽрекеттесу негізінде дамиды. 

Олардың дерегуляциясы ағзадағы функционалдық жҽне органикалық 

ҿзгерістерге ҽкеледі. Бірақ адамның бейімделу ҽлеуетіндегі шамалы ауытқулар 

денсаулық жағдайындағы ҽртҥрлі ҿзгерістерді тудыруы мҥмкін. 

Ағзаның бейімделу қабілетінің тҿмендеуін кейбір авторлар ауруға 

шалдығудың негізгі қауіп факторы ретінде қарастырады. Бҧл ҧғымның 

кҿптеген анықтамалары бар, олардың мағынасы авторлардың кҽсіби 

кҿзқарасымен анықталады. 

Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының қабылданған анықтамасына 

сҽйкес денсаулық – бҧл тек аурулар мен физикалық ақаулардың болмауы емес, 

физикалық, рухани жҽне ҽлеуметтік салауаттылық жағдайы. Физиологиялық 

тҧрғыдан алғанда келесі тҧжырымдар шешуші болып табылады: 

– адамның жеке денсаулығы; 

– патологиялық ҿзгерістердің болмауы кезіндегі ағзаның табиғи жағдайы, 
қоршаған ортамен оңтайлы байланыс, барлық функциялардың бірізділігі; 

– денсаулық – қоршаған ортаға адекватты жҽне ағзаны оңтайлы тіршілік 

ҽрекетімен, сондай-ақ толыққанды еңбек ҽрекетімен қамтамасыз ететін ағзаның 

қҧрылымдық-функционалдық деректерінің ҥйлесімді жиынтығы; 

– адамның жеке денсаулығы – бҧл ағзаның барлық жҥйелері мен ішкі 

жҥйелерінің оңтайлы жҧмыс істеуіне жағдай жасайтын ағзадағы зат алмасу 

процестерінің барлық тҥрлерінің ҥйлесімді бірлігі; 

– денсаулық – адамның белсенді ҿмірінің ҧзақтығымен биологиялық, 

физиологиялық, психологиялық функцияларын, еңбек қабілеті мен ҽлеуметтік 

белсенділігін сақтау жҽне дамыту процесі [2, 24 б]. 

Жалпы алғанда, денсаулықтың ҥш тҥрі туралы айтуға болады: физикалық, 

психикалық жҽне моральдық (ҽлеуметтік) денсаулық. 

Физикалық денсаулық - бҧл оның барлық мҥшелері мен жҥйелерінің 

қалыпты жҧмыс істеуіне байланысты ағзаның табиғи жағдайы. Егер барлық 

мҥшелер мен жҥйелер жақсы жҧмыс істесе, онда бҥкіл адам ағзасы (ҿзін-ҿзі 

реттейтін жҥйе) дҧрыс жҧмыс істейді жҽне дамиды. 

Психикалық денсаулық мидың кҥйіне байланысты, ол ойлау деңгейі мен 

сапасымен, зейін мен есте сақтаудың дамуымен, эмоционалдық тҧрақтылық 

дҽрежесімен, ерікті қасиеттердің дамуымен сипатталады. 

Моральдық денсаулық адамның ҽлеуметтік ҿмірінің, яғни белгілі бір адам 

қоғамындағы ҿмірінің негізі болып табылатын адамгершілік принциптерімен 

анықталады. Адамның моральдық денсаулығының белгілері – ең алдымен 

еңбекке саналы қатынасы, мҽдениет қазынасын меңгеруі, қалыпты ҿмір 

салтына қайшы келетін ҽдеттерден белсенді тҥрде бас тартуы. 

Физикалық жҽне психикалық жағынан сау адам моральдық нормаларды 

елемейтін болса, моральдық кемшілік болуы мҥмкін. Сондықтан ҽлеуметтік 

денсаулық адам денсаулығының ең жоғарғы ҿлшемі болып саналады. 
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Шығармашылық ҧзақ ҿмір сҥрудің негізі ретінде кҽсіби деңгеймен қатар 

мамандарды даярлау сапасының кҿрсеткіштерінің бірі ретінде студенттердің 

денсаулық жағдайын қарастырған жҿн. 

Студенттердің аурушаңдығының артуы олардың физикалық дамуының 

жалпы деңгейінің айтарлықтай тҿмендеуі фонында орын алатыны анықталды, 

бҧл оқу процесінің тиімділігіне, келешекте еңбек белсенділігіне кері ҽсер етеді. 

Зерттеулер кҿрсеткендей, студенттерде, кешегі мектеп оқушыларының 

жаңа ҽлеуметтік жағдайларға ҿтуі физикалық жҽне рухани мҥмкіндіктердің 

жинақталуын тудырады, бҧл шамадан тыс жҥктемелер кезінде дененің 

физикалық резервтерінің сарқылуына ҽкелуі мҥмкін, ҽсіресе оқудың 1-ші 

курсында. Бҧл студенттердің денсаулығына қатысты мҽселенің қаншалықты 

ауыр екенін тағы да айғақтайды. Кҿптеген мектеп оқушылары мен 

студенттердің созылмалы дертке шалдыққаны алаңдатады. Жетекші факторлар: 

физикалық белсенділіктің созылмалы жетіспеушілігі, психо-эмоционалдық 

стресс, дҧрыс емес тамақтану, салауатты ҿмір салтын қаламау жҽне 

қабілетсіздік, физикалық денсаулықты сақтауға уақыттың болмауы. 

Студенттердің ҿміріне қатысты фактілік материалдарды талдау оның 

ретсіз ҧйымдастырылғанын кҿрсетеді. Бҧл уақтылы тамақтанбау, жҥйелі 

ҧйқының болмауы, таза ауаға аз шығу, жеткіліксіз физикалық белсенділік, 

қатаю процедураларының болмауы, ҧйқы уақытында ҿздігінен жҧмыс істеу, 

темекі шегу жҽне т.б. сияқты маңызды компоненттерде кҿрінеді. Сонымен 

қатар 100% деп қабылданған оқушылардың ҿмір салтының жеке қҧрамдас 

бҿліктерінің ҽсері ҿте маңызды екені анықталды. Сонымен, ҧйқы режимі 24- 

30%, диета - 10-16%, қозғалыс белсенділігі режимі - 15-30% қҧрайды. 

Оқу жылы ішінде жинақталатын, ҿмірді мҧндай ҧйымдастырудың 

жағымсыз салдары оның аяқталуымен (аурулар саны артады) айқын кҿрінеді. 

Ал бҧл процестер бірнеше жыл оқу барысында байқалатындықтан, 

студенттердің денсаулығына айтарлықтай ҽсер етеді. Осылайша, мемлекеттік 

университеттің 4000 студенті арасында жҥргізілген сауалнамаға сҽйкес, оқу 

кезінде олардың денсаулығының нашарлауы тіркелген. 1 курс студенттерінің 

денсаулық деңгейін 100% деп алсақ, 2-курста орташа есеппен 91,9%-ға, 3- 

курста 83,1%-ға, 4-курста 75,8%-ға дейін тҿмендеген [3, 145 б]. Бҧл фактілер 

білім беру мекемесінде дене шынықтыру бойынша практикалық сабақтар 

автоматты тҥрде денсаулықты сақтауға жҽне нығайтуға кепілдік бермейді деген 

қорытынды жасауға мҥмкіндік береді. 

Денсаулықты сақтау проблемасы ҽрқашан адамзатты қызықтырды, ҿйткені 

стресстік шамадан тыс жҥктемелер мен қоршаған ортадағы елеулі 

бҧзушылықтар ғасырында адамның ҿмір сҥруі ерекше ҿзекті болып табылады. 

Қоршаған ортаның тазалығы, азық-тҥлік сапасының жақсаруы жҽне темекі 

шегу, ішімдік ішу, шамадан тыс тамақтану жҽне физикалық белсенділік сияқты 

қауіп факторларын жою бҧл мҽселені шешуге ықпал ететіні сҿзсіз. 
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Тҥйіндеме: Мектептерде танымжорықтың ҧйымдастырылуы оқушыларды жаңа 

дҥниемен таныстырып, тірі табиғатпен тікелей тілдесуіне қоршаған ортамен 

жақынырақ болуға тікелей ҽсер етеді. Биология сабағында танымжорық процесі 

оқушылардың зерттеушілік қаблетін дамытуға, ҧқыптылық пен бір-бірлерінің 

арасындағы ҧйымшылдық атмосферасын қҧруға тікелей септігін тигізеді. 

 
Биологиялық объектілерді зерттеуді табиғаттағы тікелей бақылауларсыз 

жҽне зерттеулерсіз елестету мҥмкін емес. Ол ҥшін арнайы сабақтар бар – 

экскурсиялар. Бастапқыда сыныптан тыс жҽне мектептен тыс жҧмыстардың 

қосымша формалары ретінде пайда болған биологиялық экскурсиялар біртіндеп 

оқу процесіне оның қҧрамдас бҿлігі ретінде енгізіле бастады, оқу процесін 

ҧйымдастырудың негізгі формасы ретінде сабаққа белгілі бір қолдау кҿрсете 

бастады. Биологияны оқытуда экскурсия ҽдістемесінің дамуына Герд, В.В. 

Половцев, к. п. Ягодовский, В. Е. Райков, н. М. Верзилин, В. М. Корсунская, и. 

Д. Зверев, и. И. Полянский жҽне басқа биолог ҽдіскерлер айтарлықтай ҥлес 

қосты. Биологияны оқытуға экскурсияларды енгізу мектептегі биологиялық 

білім берудің міндеттерімен жҽне мҧғалімдер мен студенттерге оқытудың бҧл 

формасы ашатын мҥмкіндіктермен байланысты. Экскурсиялардың танымдық 

жҽне тҽрбиелік маңызы зор. Олар оқушылардың білімін кеңейтеді жҽне 

тереңдетеді. 
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Жетекші ҽдіскер мҧғалімдердің кҿпжылдық тҽжірибесі пҽнге деген 

сҥйіспеншілік, биологияның белгілі бір саласына деген қызығушылық шебер 

экскурсияда сирек туылмайтындығын кҿрсетеді. Бҧл таңдалған тақырыптың 

ҿзектілігін негіздейді: "Биологияны оқыту ҽдістемесіндегі экскурсиялардың 

рҿлі". Зерттеудің мақсаты экскурсиялардың орындылығын жҽне оларды орта 

мектепте биологияны оқыту курсында қолдану ҽдістемесін анықтау болып 

табылады. Бҧл зерттеудің объектісі оқушылардың танымдық жҽне оқу іс- 

ҽрекетін белсендіру қҧралы ретінде "Зоология" бҿлімінің мысалында жалпы 

білім беретін мектепте биологияны оқыту ҽдістемесіндегі экскурсиялардың 

рҿлін зерттеу болып табылады. Зерттеу пҽні жалпы білім беретін мектепте 

биологияны оқыту ҽдістемесінде экскурсияларды қолдану болып табылады. 

Зерттеу гипотезасы-орта мектепте "Биология" курсында экскурсия жҥргізу 

оқушылардың танымдық жҽне оқу іс-ҽрекетін жандандыруға ықпал етеді. 

Зерттеудің жаңалығы Қиыр Шығыстағы зооорталықтар желісін кеңейту 

қажеттілігіне байланысты, соның ішінде ҽлемнің ҽртҥрлі табиғи аймақтарынан 

тҥрлердің жасанды тҥрде тіршілік ету жағдайлары бар хайуанаттар бағының 

арқасында, сондықтан Питон зооорталығында жануарлардың қҧрамы мен 

орналасуы туралы ақпарат жҽне ҽртҥрлі тақырыптық немесе жан-жақты 

экскурсиялар ҿткізу мҥмкіндіктерін бағалау қажет. 

Биологияны оқыту мҧғалімнің студенттермен жҧмысы барлық формаларда 

биологиялық ҧғымдарды, диалектикалық-материалистік дҥниетанымды, ҿзіндік 

практикалық жҧмыс дағдылары мен дағдыларын дамытатын мақсатты оқыту 

мен тҽрбиелеу жҥйесі болған жағдайда ғана сҽтті болады. Сондай-ақ, экскурсия 

сияқты оқыту формасын қолдану қажеттілігі олардың барысында байқау, 

оқушылар бҧрын байқамай ҿткен қҧбылыстар мен нысандарды кҿре білу 

қабілеті дамитындығында екенін атап ҿткен жҿн. Сондықтан мектептерде 

биологияны оқытуды ҧйымдастырудың маңызды формасы-бҧл теорияның 

практикамен байланысы Орнатылатын экскурсиялар, оқушылардың назарын 

сыныпта оқуға қол жетімді емес табиғи қҧбылыстарға аударады. 

Экскурсияларда табиғатпен қарым-қатынас білімді эмоционалды қабылдауға 

ықпал етеді, ҿсімдіктер мен жануарларды адамның зиянды ҽсерінен қорғау 

қажеттілігіне сендіреді. Оқытудың дербес нысаны бола отырып, экскурсия 

қазіргі заманғы мектептегі оқу-тҽрбие жҧмысы жҥйесінің маңызды қҧрамдас 

бҿлігі болып табылады жҽне жан-жақты дамыған тҧлғаны қалыптастыруға 

елеулі ҥлес қосады. 

Сабақ-экскурсиялардың басты артықшылығы-тарих жҽне мҽдениет 

ескерткіштерін табиғи кҥйінде кҿретін немесе мҧражай экспозициясында 

сауатты безендірілген оқушылардың "қатысуының ҽсері". Бҧл сабақ- 

экскурсияның жоғары танымдық деңгейіне ықпал етеді, ҿйткені оның 

барысында оқушылардың сезімдік қабылдауы мен эмоционалдық саласы ҽсер 

етеді. Дҽстҥрлі сабақ пен экскурсия сабағын салыстыру бірқатар жалпы 

белгілерді анықтауға мҥмкіндік береді. Олардың ең бастысы-оқыту мен 

тҽрбиелеудің мақсаттары мен принциптерінің бірлігі. Сонымен қатар, 

экскурсия алдына қойылған міндеттер пҽн бойынша оқу бағдарламасының 
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мазмҧнынан туындайтын міндеттерге бағынады. Кҽдімгі сабақ кезінде де, 

сабақ-экскурсия барысында да оқу материалы белгілі болады, сол тақырыпты 

оқушы біледі, материалды игеру мҧғалімнің жетекшілігімен жҥреді. Мҧндай 

сабақ-экскурсиялардың мазмҧны алдыңғы сабақтарда ҿткен материалмен 

тікелей байланысты, сонымен бірге алынған кҿріністер, бақылау нҽтижелері 

жҽне табиғатта жиналған кҿптеген келесі сабақтарда қолданылады. Мҧғалім 

алдын-ала жылдық жоспарда экскурсиялардың уақытын анықтайды, ал тиісті 

сабақтарда жоспарланған экскурсия алдында студенттер ҥшін табиғаттағы 

зерттелген қҧбылыстармен танысу қажеттілігін тудырады. Сонымен қатар, 

табиғатта анықталуы керек сҧрақтар ерекшеленеді, экскурсияға дайындық 

тҧрғысынан материалды қайталауға жҽне алдын-ала таныстыруға арналған 

тапсырмалар беріледі. Мҧғалім экскурсиядан кейін кері байланысты 

қамтамасыз етеді: не істеу керек, содан кейін кҿргендерінен есте сақтау керек 

жҽне жиналған материалды демонстрациялар мен практикалық жҧмыстар ҥшін 

қалай пайдалану керек. 

Сабақ-экскурсияларды ҿткізу ҽдістері оқушыларды жергілікті жерді 

шарлауға, қҧбылыстарды байқауға, салыстыруға жҽне байланыс орнатуға, 

қажетті объектілерді табуға, ҿзіндік натуралистік жҧмыс дағдыларын — 

табиғатты қарапайым зерттеу дағдыларын игеруге ҥйретеді. Сабақ- 

экскурсиялар оқушыларға оқыту мазмҧнын кең, жан-жақты қамтуға, физика 

жҽне химия заңдары, физика жҽне биология, тарих жҽне география 

сабақтарында оқылатындардың ҿзара байланысын кҿруге кҿмектеседі, 

сондықтан мектеп экскурсиясы оқытудың кез-келген тҥріне қарағанда 

пҽнаралық байланыстарды жҥзеге асыруға ықпал етеді. 

Оқушылар заманауи ғылымның дамуы мен жетістіктері туралы хабардар 

болуы керек. Сабақтарда, факультативтерде, ҥйірмелерде оқушылар ең 

маңызды ғылыми жаңалықтармен танысады. Бірақ тіпті танымал ғылыми 

фильмді немесе арнайы телешоуды кҿру студенттерге ғылыми-зерттеу 

институтындағы, агробиостанциядағы немесе зертханадағы ғылыми қызметпен 

тікелей ҽсер ету сияқты ҽсер етпейді. Кҿбінесе мектеп экскурсияларында 

студенттер қарапайым зерттеулер жҥргізеді: олар топырақты немесе 

жапырақтарды химиялық талдау ҽдісімен зерттейді, метеорологиялық немесе 

фенологиялық бақылаулар жҥргізеді, туған ҿлкесінің тарихы туралы 

материалдар жинайды. Сонымен бірге олар ғылыми зерттеу ҽдістерін 

қолданады, ғылыми қызметке қосылады. Экскурсия барысында студенттер 

білімді жаңа жағдайға ауыстырады, танымдық мҽселелерді шешудің жаңа 

тҽсілдерін ашады. Сонымен, экскурсияларды оқу-тҽрбие процесінің жоспарына 

қосу олардың мазмҧны мен алдыңғы сабақтарда ҿткен материалдар арасындағы 

байланысты орнатуға мҥмкіндік береді. Экскурсия барысында алынған 

кҿріністер мен білім, бақылау нҽтижелері кҿптеген кейінгі сабақтарда, сондай- 

ақ сабақтан тыс жҽне сыныптан тыс сабақтарда қолданыла алады. 

Мектеп экскурсиясын дайындаудың негізгі кезеңдері 

Кез – келген тақырып бойынша жаңа экскурсия қҧру-бҧл бҥкіл жҧмысшылар 

тобының белсенді қатысуын талап ететін кҥрделі процесс. Болашақ 
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экскурсияның мазмҧны, оның танымдық қҧндылығы ҽдіскерлер мен гидтердің 

біліміне, олардың қҧзыреттілігіне, педагогика мен психология негіздерін 

практикалық игеру дҽрежесіне, аудиторияға ҽсер етудің тиімді ҽдістері мен 

ҽдістерін таңдай білуге тікелей байланысты. 

Сонымен, біз биологияны оқытудың қазіргі жҥйесінде мектеп 

экскурсиялары оқу процесін ҧйымдастырудың тиімді жҽне алмастырылмайтын 

тҥрі бола отырып, маңызды рҿл атқаратынын білдік. Экскурсиялардың 

мазмҧны алдыңғы сабақтарда ҿткен материалмен тікелей байланысты, сонымен 

бірге экскурсия барысында алынған кҿріністер мен білімдер, бақылау 

нҽтижелері, сондай-ақ жиналған табиғи материалдар кҿптеген келесі 

сабақтарда, сондай-ақ сабақтан тыс жҽне сабақтан тыс сабақтарда қолданыла 

алады. 
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Ғылыми білімді қалыптастырудың басты мақсаты - қазіргі ғаламдану 

жағдайында оқушылардың іскерлігін, ҽр тҥрлі қызметті атқаруға 

бейімділігін, ғаламдық ойлауын дамыта отырып, ҽлеуметтік ҽрекеттегі 

біліктілігін арттыратын қабілеті мен ҿзіндік бейнесін ашу болып табылады. 

Қоғамның ғаламдану дҽуіріне кҿшу жағдайында халықтың ғасырлар бойы 

жинақталған мҧралары бҥгінгі ҧрпақ тҽрбиесі ҥшін теңдесі жоқ жауһарлар 

болмақ. Қазақ халқының рухани мол мҽдениетінің тҥп тҿркіні сонау ҤІ-ҤІІІ 

ғасырлардағы Орхон - Енисей ежелгі тҥрік жазбаларынан басталып, Шығыс 

ойшылдарының, ақын-жыраулардың еңбектерінде орын алды. Атап айтқанда, ҽл- 
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Хорезми, ҽл-Фараби, Ж. Баласағҧни, М, Қашқари, Х.Дулати, Асан Қайғы, Қорқыт, 

Ақтамберді, Шалкиіз, Бҥқар, Дулат, Мҧрат, Махамбет, Майлықожа [20; 91 ;92]. 

Зерттеу проблемасына байланысты білім, ғылым жайлы артына мол қҧнды 

мҧралар қалдырған шығыс ойшылдары ҽл-Фараби[18], Ж.Баласағҧни [19] жайлы 

соңғы кезде кҿптеген еңбектер жарыққа шыға бастады. 

Осы тҧрғыдан қарастырғанда орта ғасыр заманындағы ғҧлама 

оқымысты, энциклопедист, ғалым, "шығыс Аристотелі" атанған Ҽбу насыр ҽл-

Фарабидің кейінгі ҥрпаққа қалдырған мҧраларында білім, ғылым жайлы қҧнды 

еңбектерін А.Кҿбесов [93], А.Машанов [94] зерттеген. Ҽл- 

Фарабидің білімді философиялық категория деп, сол тҧрғыдан анықтаманың 

мҽнін ашып бергенін айкындадық. Бҧдан ойшылдың пікірінше, "білім- 

философиядағы бҥкіл танымның даму процесінде қалыптасқан адамзат 

мҽдениетінің, рухани қазынасының жиынтығы", "айналадағы дҥниені жан-жақты 

зерттеп, заңдылықтарын ашып игерудің нҽтижесінде қоғамдық ҿмірдің даму 

сатыларына сҽйкес, адамдардың іс-ҽрекеті мен тҽжірибесінде айқындалып 

дҽлелденген белгілі жҥйедегі ҥғымдар дҥниесі" делінген. Ҽл-Фарабидің ғылыми 

мҧраларындағы мына пікіріне назар аударсақ: пҽнінің қасиеттілігі немесе 

дҽлелінің тереңдігі, болашакта немесе қазір келтіретін нақты пайдасының 

мҽнділігі кҿңіл бҿлу керектігі жайлы айтқан. 

Ҽл-Фараби ҿзінің ілімінде ғылымның мазмҧн мағынасын жан-жақты тарихи 

тҥрғыдан талдап 5 салаға: 

Тіл білімі жҽне оның тараулары; 

Логика жҽне оның тараулары; 

Математика жҽне оның тараулары; 

Физика жҽне оның тараулары; 

Азаматтық ғылым жҽне оның тараулары, заң ғылымы жҽне   ғалам - 

деп жіктеғен [18,18]. Бҧны ғҧлама ғалымның ең маңызды ҽдіснамалық- 

педагогикалық жетістіктерінің бірі деп санауға болады. 

Білім, ғылымның маңыздылығы туралы мҽселелер сонау ҽл-Фараби ҿмір 

сҥрген орта ғасырдан бастап, бҥгінгі кҥнге дейін ҥздіксіз зерттеу ҥстінде 

екендігін анықтадық. Солардың ішінде ҽсіресе А.Кҿбесовтің Ҽл-Фараби туралы 

еңбегін атауға болады. Ҽл-Фараби адамның іс-ҽрекетінде зерделіктің рҿлін аса зор 

бағалап "Олардың ақыл-ойы халықтар арасындағы ҧрыс-жанжалдардың 

пайдасыздығын ҧғуға жетеді" - деген [18,105]. Ғалым жаратылыстануды теориялық 

білім деп қарастырып, ол ҽрбір табиғи заттың мазмҧн-мағынасын тҥсіндіруге 

қызмет ететіндігін болжай білген. 

Адамды жетіле тҥсуге, бақытқа, молшылыққа жетуін негізге алған ҽл-Фараби 

халықтар достығын насихаттауда, ғылымды, мҽдениетті жасауда 

барлық адам бірдей екенін уағыздаған ізгілікті идеялары, бҥгінгі XXI 

ғасырда, ҿкінішке орай, білім алуға деген ынта-ықыластың тҿмендеп, қатыгездік 

орын алған ғаламдану жағдайында ҿмір сҥріп отырған дҥние жҥзі халықтарының 

кҿкейкесті проблемаларымен ҥндесіп отыр. 

Білім, ғылым туралы, "балаңыз ҿмірде ҿксімес ҥшін оған білім бер", "адам 

баласының қадір қасиеті біліммен, ақылмен" деп ҿткен орта Азиядан шыққан ҧлы 
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ойшыл Ж.Баласағҧнидың еңбектерінің педагогикалық қҧндылығы ҿте зор. Сол 

еңбектерінің бірі "Қҧтадғу білік" (Қҧт негізі білік) еңбегінде атап ҿткендей: "ақыл 

қайда болса ҧлылық туылады, білім кімде болса сол білікті болады" деген [19,113]. 

Сол кездегі Жҥсіп Баласағҧни еңбектеріндегі білім туралы қҧнды пікірлерін бҥгінгі 

ғаламдану жагдайында ғылыми білімді қалыптастыру мҽселелерін шешуде тірек 

етіп аламыз. 

Олардың ҽр тҥрлі ҿмір қҧбылыстары, адам мен қоғам, жан мен тҽн, тіршілік 

тынысы туралы айтқан дана ҿсиеттері ғылыми білімнің ҽрі карай дамып 

қалыптасуына негіз болды. Жоғарыда айтылғандай еліміздің кҿрнекті 

ағартушылары: Ш.Уҽлиханов [22,149], Ы.Алтынсарин [23,207], А.Қҧнанбаев 

[24,161],   С.Торайғыров   [25,12],   С.Кҿбеев   [26,57],   А.Байтҧрсынов   [27,92], 

М,Жҧмабаев      [28,6],      Ж.Аймауытов      [29,45],      М.Дулатов      [30,101], 

Ш.Қҧдайбердиев [31,31], С.Сейфуллин [32,47], І.Жансҥгіров [33, 62], 

Б.Майлиндер [34,89], сол уақыттың ҿзінде-ақ болашақ ҧрпақтың мҥддесін ғана 

емес, халықтың мҥддесін ойлап, еліміздің жоғын жоқтаушы, елжанды азаматтар 

болган. Олардың келешек ҧрпақтың мҽдениетті, білімді болу керектігі туралы 

айтып кеткен ой-пікірлері бҥгінгі ғаламдану жағдайында оқушылардың ғылыми 

білімін қалыптастыру да маңызы ҿте зор. 

Соның ішінде халқымыздың маңдайына біткен жарық жҧлдыздарының 

бірегейі, ҧлы Абайымыздың философиялық, педагогикалық 

кҿзқарастарының алар орны ерекше екендігіне белгілі ғалымдарымыз 

Қ.Ҿмірҽлиев[95], М.Мырзахметов[96], Г.Шҽймерденова[97] тарихи, 

философиялық, педагогикалық, психологиялық тҧргыдан жан-жақты 

қарастырған. 

Демек, біздің арыстарымыздың XX ғасырдың бас кезінде келешек 

ҧрпақтың мҽдениетті, білімді болу керектігі туралы айтып кеткен ой-пікірлерІ, 

біздің ойымызша, қазіргі ғаламдану жағдайында оқушыларда ғылыми білімді 

қалыптастыруда, адамгершілікке тҽрбиелеу ҥрдісінде таптырмайтын байлық, 

ҿшпес ҿнеге болатындығы анық. 
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Біздің ойымызша, қазіргі таңда бҧл іштесу идеясының оқушыларды саналы, 

зерделі етіп тҽрбиелеуде алатын орны ерекше. Себебі, бҥгінгі ғаламдану 

жағдайында жалпы білім беретін мектептерде ғылыми білімді қалыптастыруда 

егеменді елімізге, онда ҿмір сҥріп отырған халқымызға жҽне басқа ҿркениетті 

елдердің білім беру саласындағы жетістіктерімен тҽжірибе алмасу мен қатар, 

мҽдени қарым-қатынас жасау, яғни іштесу идеясының қажеттілігі туындап отыр. 

Біздер зерттеу проблемамызға байланысты ғылыми ҽдебиеттерге талдау 

жасау барысында адамның дҥниетанымының негізгі қҧрылымын ғылыми білім 

қҧрайтындығына кҿзіміз жетті. Сондықтан біз зерттеу тақырыбымызға 

байланысты "білім" ҧғымына назар аударайық. 

Жоғарыда айтылған пікірлерге сҥйене отырып, біз білім - адамзат 

мҽдениетінің ең ауқымды ҧғымдарының бірі екендігін айқындадық. Сонымен 

бірге ол сана, таным, ойлау, логика, ақиқат, парасат, ғылым жҽне т.б. кҥрделі де 

терең ҧғымдармен тығыз байланыста ҽрі солар арқылы анықталады. Бҥгінгі кҥні 

білім билікпен тҧтасып, қоғамды басқару қҧралына айналып отыр. Сонымен бірге 

қазіргі "ақпараттық қоғамда" білім ҿзінің шынай кҿрінісін тапты. Себебі білімнің 

қазіргі формасы - ақпаратты иелену ретінде айқындалуы оның маңыздылығын 

арттыра тҥседі. 

Философтардың пікірінше, білім - материалдық жҽне рухани қҧбылыстар 

туралы шынайы ҽрі нақты мҽліметтер жиынтығы, олардың адам санасында дҧрыс, 

объективті бейнеленуі. Арнаулы ҽдебиеттерде білімді: қарапайым білім жҽне 

ғылыми білім деп екіге бҿліп қарастырады [36,157 Қарапайым білім тіршілік 

барысында, іс-ҽрекет ҥстінде, тҽжірибе аукымында жинақталса, ал ғылыми білім 

қҧбылысты, оқиғаны, фактілерді жай сипаттаумен ғана шектелмей, олардың ішкі 

табиғатын, мҽнін, маңызын ашып, даму заңдылықтарын айқындайды. Осының 

негізінде ғылыми білім оқиғалардың, қҧбылыстардың болашақтағы дамуына бағыт 

- бағдар жағдай жасайды. Демек, ғылыми білім рухани дҥниенің қҧрамдас бҿлігі 

есебінде қашанда жҥйелілігімен, логикалық тҧрғыдан ҧйымдасқанымен жҽне 

теориялық сипатымен нақтыланады. 

Сонымен бірге ғылыми білім ҿзге білім салаларымен салыстырғанда ҿзінің 

нақты жҽне жоғары дҽлелдігімен ерекшелінеді. Ғылыми білімнің ең жетілген 

формасы теория болып саналады. Яғни ғылыми білім теориялық білімдер жҥйесі 

ретінде ҿмір сҥреді. Ғылыми білім, ғылыми қиындықтар мен қайшылықтарды мол 

ізденістің, шығармашылық іс-ҽрекеттің барысында туындап, жинақталып, 

жҥйеленеді. 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
«Білім инемен қҧдық қазғандай» деген ата-бабамыз білім алу жолының 

оңай емес екенін ертеден аңғартқандай. Білім ел дамуының қозғаушы кҥші 

екенін ескеріп, «болашақ жастардың қолында» деген ҧранға сай білімнің 

сапалы болуы мектеп қабырғасынан басталатыны айдан анық. 

«Қайда қарасақ та, қайда кҿз жҥгіртсек те кҿретініміз химия ғажайыптары» 

деген Михаил Ломоносовтың сҿзін дҽлел ретінде ала отырып қазіргі заманның 

бірден-бір маңызды саласы химия екені белгілі. Алайда, мектеп қабырғасында 

оқушылардың кҿпшілігі химияны қиынсынып жатады. Неге химия қиын? 

Кҿптеген фактілер келтіруге болады: химияда математиканың қолданылуы, 

химияда физиканың қолданылуы, химияның ҿзіндік тілінің болуы, 

теориясымен қатар практикасы, есебі, зертханасының болуы оқып-білуге кҿп 

уақыттың кетуі, ҥнемі қайталанып отыруы тиіс пҽн болуы, қызықсыз сабақтар. 

Химия ҽлем ҥшін маңызды, себебі кҥнделікті ҿмірде қолданылады. Сондықтан 

химияның білікті мамандарын оқыту - педагогтардың ҥлкен міндеті. 

Қиын деген қызықсыз деген сҿз емес. Тек оқушылардың қызығушылығын 

арттыру керек. Осы мҽселе тҿңірегінде зерттеу жҥргізіліп,осы мҽселенің 

шешімін табу басты міндетім ретінде қойылды. 

Педагогикалық практика барысында оқушылардың нені ҧнатып, ҧнатпайтыны, 

сабақты қай уақытта жақсы меңгере алатыны жҽне қандай жағдайда зерігіп 

кететіндігі бақыланды. Сабақ барысында оқушылардың қызығушылығын 

арттыру ҥшін ескеру қажет жҽйттер: 

Ҽдістер мен тҽсілдерді қолдану, оларда ойын элементтері басым болуы керек. 

«Ҿзім» тҧрғысындағы іс-ҽрекеттер: басқалардың жҧмысына қарап, оны 

бақылап емес, не нҽрсе болса да ҿз қолымен жасағаны абзал. 

Жаңалық. Сабақ мазмҧны мен ҽдістемесінде қандай да болмасын жаңалық 

(ҽдіс-тҽсілдер, ойсергектер, топқа бҿлу тҽсілдері) болуы керек. 

Бірлескен жҧмыс. Сабақта оқушылар барлық жҧмысты бірлесе атқаратын 

болса, тақырыптың ҿзектілігі ҽр шҽкірт ҥшін бірнеше есе ҿсе тҥсетіні анық[1]. 

Ойын ойнағанда балалалр бҽрін ҧмытып кетеді емес пе? Ендеше, ойынды 

сабақты меңгеру барысында неліктен қолдану маңызды. Ойынның шартын 

mailto:ayazhan09@mail.ru
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пҽнге сҽйкестендіре отырып тҥрлі ойындар қҧрауға болады. Оқушылармен 

қосымша сабақ ҧйымдастырғанда келесідей ойындармен бастаған жҿн. 

«Империя» ойыны. Шарты химияға байланысты ҿзгертілсе: оқушылар белгілі 

бір тақырып бойынша терминдер жазады. Қай оқушы қандай термин жазғанын 

анықтап ҿзінің империясын қҧрады. Анықталған оқушы терминнің 

анықтамасын айтуы керек. 

«Лабиринт» ойыны. Ҽр элементтің артында сандар жҧмбақталып 

жасырылады (мысалы, .....-те отау иесі, 3-ші мҥшел жас, екі таңбалы сан. 

Бірінші цифры тек ҿзіне бҿлінетін сан, екінші цифры 3-тің квадраты). Санды 

тапқан соң, сҽйкес келетін элементтің реттік нҿмірі немесе салыстырмалы 

атомдық массасын қарап келесі элементтің жҧмбағын шешеді. Элементтің 

дҧрыс тізбегін жасап шығарған топ немесе оқушы жеңіске жетеді. 

«Жұмбақ зат» ойыны. Оқушыларға химиялық заттарды қасиеттері 

жасырылады. Жасырылған зат қорапта тҧрады. Оқушылар дҧрыс таппаған 

жағдайда, ҧстап кҿру мҥмкіндігі беріледі. 

Оқушылар тағы бір қиналатын тҧсы – есептер шығару. Сан есептерін 

шығартудың химияда орны ерекше. Сан есептері арқылы жаңа білім беріледі, 

алынған білімнығайтылады, жетілдіріледі жҽне қолданылады. Есептеулер 

жасауарқылы химиялық теориялардың, заңдардың жэне ҧғымдардың мҽні 

ашылады, деректі материалдардың тҥсініктілігі артады,политехникалық білім 

беріледі, химиялық тілдің мағынасынақтыланады[2]. 

Есептерді де ойын арқылы шешуге болады. 

«Химиялық квест» ойыны – есеп шығарту ҥшін таптырмас ойын. Ҽдетте 

оқушылар бір орында, бір қалыпта отырғанда ҧнатпайды. Бҧл ойын арқылы 

оқушылар химиялық есептер шешу арқылы локация ауыстырып, тҥрлі 

тапсырмалар орындайды. 

ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік 

сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмҧнын жаңартумен 

қатар, оқытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽр тҥрлі қҧралдарын қолданудың 

тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жҥзеге асыруда ақпараттық 

технологияны пайдалану ҽдісі зор рҿл атқарады. 

Осы орайда, химияны оңайлату ҥшін болашақ ҽріптестеріммен сайт қҧру 

қолға алынды. Сайт қҧрудағы басты мақсатымыз – химияны тек мектепте ғана 

емес, кез келген орында отырып оқи алатын материалдар жинақтау. Телефонға 

телмірген заман деген мҽселені неге ҿз пайдамызға шешпеске? Оқушыларды 

қҧр оқытуда қызық емес. Демек, цифрлық технологияларға да кҿңіл бҿлу керек. 

Оқушылар ҥшін онлайн тапсырмалар, зертханалық жҧмыстар, тақырып 

бойынша бейнематериалдар жасақталды. 

Сабақ барысында ―quizizz.com‖, ―flippity.net‖, ―wordwall.net‖ 

плаформаларын қолдану да ҿз жемісін берді. Онлайн тапсырмаларды сабақты 

қайталауда, бекітуде қолданған ҿте тиімді. Оқушылар тапсырмаларды қызыға 

орындап, бірінші болуға ҧмтылу ҥшін мотив алады. 

Сабақ соңында кері байланыс, рефлексия жасау арқылы оқушылардың 

пікірін білу де маңызды. Оқушылардың сабақ туралы пікірін сҧрай отырып, 
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олардың ойымен де санасатыныңызды кҿрсетуге мҥмкіндік туады. Бҧл 

оқушыларға жағымды ой тастайды. 

Рефлексиялық эссе. Оқушыларға мына сҧрақтарға жауап бере отырып 

ойын эссе арқылы кҿрсетеді: 

алдымен біз былай ойладық ...... 

онан кейін мына проблемаға тап болдық ..... 

мҽселені шешу ҥшін біз ...... жасадық. 

сосын біз ..... кҿрдік. 

демек, бҧл мынаны ..... білдіреді. 

сонымен біз ..... шешімге келдік. 

Шеңбердегі доп. Оқушылар шеңберлене отырып, кішкене допты 

лақтырады. Доп қолына тиген оқушы сабақ туралы бір сҿйлем айтады. 

Қорытындылай келе, қиын пҽн болмайды, қызықсыз пҽн болады. 

Оқушылардың қызығушылығын арттыру ҥшін тҥрлі қҧралдар, ҽдістер 

жеткілікті. Тек орнымен, дҿп пайдалана білу нҽтиже береді. Оқушылар 

ересектер емес,демек, ойын ойнатуды ҧмытпау, олардың пікірлерін тыңдай 

білу, цифрлық технологиялық қолдану «химия-қиын» стереотипін бҧзуға 

кҿмекші қҧралдардың бірі болып табылады. 

 
Пайдаланылған ҽдебиеттер. 
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ЖЫЛЫЖАЙДА FAVORI ҚҦЛПЫНАЙ СҦРПЫН ӚСІРУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 
Д.Г. Дәуренбек, gulzhaina0320@gmail.com 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті, Ақтҿбе қ. 

 
Қҧлпынай сҧрыптарын жылыжайда ҿсіру ҥшін, олар ҽр тҥрлі 

аурулар,зиянкестер, кҥн сҽулесінің аз мҿлшері, ауа температурасының 

тҿмендеуі сияқты жағдайларға тҿзімділігі жоғары болуы қажет [1]. Осындай 

талаптарға қҧлпынайдың ремонтантты сҧрыптары сай келеді. Себебі, олардың 

жеміс беру кезеңі созылмалы жҽне бір қҧлпынайдан бір жылда бірнеше рет егін 

жинауға болады [2]. 

Ремонтантты қҧлпынай сҧрыптарының бірі - Favori сҧрпы. Ол топыраққа 

тез бейімделеді жҽне ерекше кҥтімді аса қажет етпейтін қолайлы қҧлпынай 

сҧрпы [3]. 

mailto:gulzhaina0320@gmail.com
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Зерттеу жҧмысында Favori қҧлпынай сҧрпы екі тҥрлі технология бойынша 

ҿсірілді. Біріншісі, классикалық жҥйектерде ҿсіру технологиясы. Екіншісі, NGS 

системасы бойынша вертикальді ҿсіру технологиясы [4]. 

Классикалық ҿсіру технологиясы бойынша, жҥйекке екі қатарға Favori 

сҧрпы егілді. Ҽр қатарда 10 қҧлпынай шоғыры орналастырылды. Бҧл 

технология бойынша қҧлпынай минералды тынайтқыштарға бай, қҧнарлы қара 

топыраққа егілді. Егу барысында кҧлпынайдың топыраққа жылдам бейімделуі 

ҥшін ―корневин‖ фитостимуляторы пайдаланылды. Егілген қҧлпынай табиғи 

жарық сҽулесімен жҽне аптасына 2 рет жылы су қҧю арқылы ҿсірілді. 

Классикалық ҿсіру технологиясы бойынша Favori қҧлпынай 

сҧрыптарының ҿсу қарқынын тҿмендегі фенологиялық кестеде байқауға 

болады. 

Кесте 1 
 
 

Fav 

ori 

қҧлпын 

ай 

сҧрпы 

(№) 

От 

ырғызы 

лған 

кҥні 

Ҿс 

кін 

пайда 

болған 

кҥн 

Гҥ 

лшанақ 

пайда 

болған 

кҥн 

Гҥ 

лдеген 

кҥні 

Же 

міс 

берген 

кҥн 

Же 

міс 

піскен 

кҥн 

1 08. 22. 29. 01. 16. 10. 

 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 12.21 

2 08. 21. 29. 04. 15. 08. 

 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 12.21 

3 08. 22. 30. 03. 18. 12. 

 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 12.21 

 
NGS системасы бойынша вертикальді ҿсіру технологиясында да Favori 

қҧлпынай сҧрыптары пайдаланылды. Бҧл технология бойынша вертикальді 

орналасқан екі қатарға, ҽр қатарға 10 қҧлпынай шоғыры егілді. Топырақ ретінде 

кокос субстраты пайдаланылды. Егілген қҧлпынай табиғи кҥн сҽулесі мен 

жарықдиодты шамдарын пайдалану арқылы жҽне кҥн сайын, аз мҿлшерде 

суару арқылы қалыпты ылғалдылықты сақтай отырып ҿсірілді. 

NGS системасы бойынша вертикальді ҿсіру технологиясымен Favori 

қҧлпынай сҧрыптарының ҿсу қарқынын тҿмендегі фенологиялық кестеде 

байқауға болады. 

Кесте 2 
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Fav 

ori 

қҧлпын 

ай 

сҧрпы 

(№) 

От 

ырғызы 

лған 

кҥні 

Ҿс 

кін 

пайда 

болған 

кҥн 

Гҥ 

лшанақ 

пайда 

болған 

кҥн 

Гҥ 

лдеген 

кҥні 

Же 

міс 

берген 

кҥн 

Же 

міс 

піскен 

кҥн 

1 08. 20. 24. 26. 30. 06. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 

2 08. 21. 24. 26. 29. 05. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 

3 08. 19. 25. 27. 29. 06. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 

4 08. 20. 28. 30. 02. 08. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 

5 08. 20. 26. 28. 01. 06. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 

6 08. 22. 28. 01. 03. 08. 
 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 11.21 

7 08. 22. 27. 30. 03. 08. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 

8 08. 21. 24. 27. 29. 06. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 

9 08. 20. 26. 28. 01. 07. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 

10 08. 22. 26. 29. 02. 07. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 

11 08. 22. 25. 29. 02. 07. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 11.21 

12 08. 22. 24. 28. 30. 06. 
 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 11.21 
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13 08. 

10.21 

23. 

10.21 

25. 

10.21 

27. 

10.21 

30. 

10.21 

04. 

11.21 

14 08. 

10.21 

21. 

10.21 

25. 

10.21 

28. 

10.21 

30. 

10.21 

03. 

11.21 

15 08. 

10.21 

20. 

10.21 

28. 

10.21 

01. 

11.21 

03. 

11.21 

05. 

11.21 

16 08. 

10.21 

21. 

10.21 

28. 

10.21 

30. 

10.21 

03. 

11.21 

05. 

11.21 

17 08. 

10.21 

23. 

10.21 

26. 

10.21 

28. 

10.21 

02. 

11.21 

05. 

11.21 

18 08. 

10.21 

23. 

10.21 

27. 

10.21 

29. 

10.21 

02. 

11.21 

05. 

11.21 

 

Зерттеу нҽтижесінде классикалық жҥйектерде ҿсіру технологиясы 

бойынша қҧлпынайдың 20 шоғырының ішінде 3 шоғырынан ғана ҿнім жиналды 

жҽне бҧл салыстырмалы тҥрде ҧзақ уақытты қажет етті. Ал NGS системасы 

арқылы вертикальді ҿсіру технологиясы бойынша ҿсірілген қҧлпынайдың 20 

шоғырының 18 шоғыры жеміс берді жҽне аз уақытты қажет етті. Классикалық 

ҿсіру технологиясымен салыстырғанда ҥш есе жоғары ҿнім ҽрі екі есе аз уақыт 

жҧмсалды. 

Қорытындылай келе, қҧлпынайдың Favori сҧрпы екі тҥрлі технология 

бойынша ҿсіріліп салыстырылды. NGS системасы бойынша вертикальді ҿсіру 

технологиясы аз уақыт ішінде мол ҿнім алуға болатынын дҽлелдеді. Зерттеу 

нҽтижелеріне сҥйене отырып, классикалық жҥйектерде ҿсіру технологиясына 

қарағанда заманауи NGS системасымен вертикалды ҿсіру технологиясы тиімді 

деп айта аламыз. 
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Ключевые слова: ягодные культуры, плодовый питомник. 

Keywords: berry crops, fruit orchards. 

 
Түйіндеме. Мақалада жидектік дақылдардың тҥрлері, маңызы жҽне зерттелуіне 

шолу жасалынып, жеміс тҧқымбағында жидектік дақылдарды зерттеудің 

маңызына баға берілген. 

Резюме. В статье представлен обзор видов, значения и изученности ягодных 

культур, дана оценка значимости изучения ягодных культур в плодовом 

питомнике. 

Abstract. The article presents an overview of the types, significance and study of 

berry crops, an assessment of the importance of studying berry crops in a fruit 

nursery. 

 
Жидектік дақылдарды зерттеудің ҿзектілігі қазіргі экологиялық жағдайда 

иммунитеттің тҿмендеуінен жҽне денсаулығының бҧзылуынан зардап шегетін 

адамдар санының кҿбеюімен байланысты. Бҧл ҥдерістен шығудың бір жолы – 

адамның тамақтануын жҽне оның мекендеу ортасын жақсарту. Жеуге жарамды 

жемістері бар жидек дақылдары адам ағзасын биологиялық белсенді жҽне 

минералды заттармен, витаминдермен, фитонцидтермен, қҧрылымды сумен 

жҽне басқаларымен байытып, 60 – 85% шаңды ҧстап, ауаны оттегімен байытып, 

зиянды шығарындылармен, вирустармен, микробтармен ластануды кемінде 19 

– 44%-ға дейін азайтады. Жидек дақылдары топырақты су жҽне жел 

эрозиясынан сақтайды, оларға тҥсетін дыбыс энергиясының 70 – 75%-ын 

шағылыстыру арқылы ҥй-жайлардағы шуды азайтады [1]. 

«Жидектік дақылдар» тҥсінігі жҧмсақ шырынды, жемістері бар бірнеше 

аласа бҧталар мен кҿпжылдық шҿптесін ҿсімдіктерді қамтиды. Оларды ҿсіру ҽр 



730  

тҥрлі жағдайларды талап етеді. Ең кҿп тараған тҧқымдасы ретінде қҧрамына 

таңқурай, қаражидек, Логан жидектері жҽне олардың басқа будандары, сондай- 

ақ қҧлпынай, қара, қызыл жҽне ақ қарақат кіретін раушангҥлдер тҧқымдасын 

(Rosaceae) жҽне қарлыған ҿсімдігі жататын тҧқымдас қарлығандар тҧқымдасын 

(Grossolariaceae) жатқызуға болады. Жидектік дақылдардың барлығына тҽн бір 

артықшылығы бар: олар отырғызудан кейін кҿп ҧзамай жеміс береді. Жидек 

дақылдары ҽсіресе шағын бақшалар ҥшін қолайлы, ҿйткені олар жеміс 

ағаштарына қарағанда айтарлықтай аз орын алады [2]. 

Жидек дақылдарын жинаумен, жасаумен жҽне зерттеумен 75 жылдан 

астам уақыт И.В.Мичурин атындағы Бҥкілресейлік сертификаттау ғылыми- 

зерттеу институты айналысады. Бірінші, ҿткен ғасырдың 30-шы жылдарының 

ортасында зерттеуге қҧлпынай, таңқурай, қарлыған жҽне қарақат енгізілді. 1986 

жылдан бастап ғылыми зерттеулер аясы кеңейіп, зерттеуге жаңа дҽстҥрлі емес 

бақша дақылдары (актидиния, бҿріқарақат, долана, кҿкжидек, ирга, калина, 

мҥкжидек, лимонграс, шие, итмҧрын) енгізілді. Интродукция нҽтижесінде 

айтарлықтай генофонд зерттеліп, жеміс сапасы, ҿнімділігі, потенциалды 

ҿнімділіктің қҧрамдас бҿліктері, аурулар мен зиянкестерге тҿзімділігі бойынша 

жоғары бейімделу ҽлеуеті мен сорттары белгіленді. 

Зерттеулерде келесідей басталған селекциялық жҧмыстарға маңызды орын 

берілді: қҧлпынайды М.И.Кашичкина 1931 жылы, қарлығанды К.Д.Сергеева 

1939 жылы, таңқурайды М.И.Кашичкина 1944 жылы, қара қарақатты 

К.Д.Сергеева 1947 жылы, шырғанақты В.Т.Кондрашов 1981 жылы, калинаны 

И.И.Козлова 1986 жылы, ырғайды Е.П.Куминов 1993 жылы, долананы, ирганы, 

хеномелесты, мойылды, итмҧрынды Е.П.Куминов 1998 жылдары зерттеді [3]. 

Жеміс тҧқымбағы – а) аудан бірлігіндегі ҿсімдіктердің тығыздығы жоғары 

жҽне еңбек шығыны жоғары қарқынды ҿндіріс ; ҽ) арнайы аумақтарда жеміс- 

жидек ҿсімдіктеріне арналған отырғызу материалы кҿбейетін жҽне ҿсірілетін 

шаруашылық немесе оның бір бҿлігі. 

Қазіргі таңда Қ.Жҧбанов тҧқымбағында Fragaria-Бҥлдірген туысы жҽне 

Rubus-Таңқурай туысының бірқатар сорттары ҿсіріліп, зерттеу жҧмыстары 

жасалынуда (Сурет 1). Тҿменде Fragaria-Бҥлдірген туысының бірқатар 

сорттарына ботаникалық сипаттама берілген. 

А В 

Сурет 1. Fragaria-Бҥлдірген туысының сорттарын отырғызу сҽті 
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Fragaria ananássa Altess - Альтесс сорты. Биік, мықты, орташа тармақталған 

Альтесс бҧтақтары ірі ашық жасыл тҥсті гофрленген жапырақтармен 

кҿмкерілген. Сорт гҥлсидамдары кҿп, жемістері ҿсіп, ауырланған кезде жерге 

тҥседі. Тамыр жҥйесі мықты. Жемісінің формалары-жіңішке конус, жҧмсақ 

заты тығыз, шырынды, ҥстіңгі беті жылтыр. Альтесс сортының ҿнімділігі 

жақсы. 

Fragaria ananássa Albion - Альбион сорты Дейвисте орналасқан 

Калифорния университеті ғалымдарымен жасап шығарылған. Ҿсімдікті қою 

боялған жасыл тҥсті, мол жапырақтарына қарап анықтауға болады. Беті 

жылтыр. Бҧталары мықты, орташа бойлы. Ҿлшемі 20х30 см (биіктігі мнн ені). 

Fragaria ananássa Korona - Корона сорты. Ҿткен ғасырдың 70 жылдары 

голландиялық селекционерлер Корона қҧлпынайын ҿсіріп шығарды. 

Қҧлпынайдың бҧталары мықты, орташа жапырақтанады. Жапырақтары ірі, 

гҥлсидамдарын ҥлкен. Жемістері қанық қызыл тҥсті, жылтыры бар, жҥрек 

пішінді. Жҧмсақ заты нҽзік, орташа тығыз. Ҿсімдік ремонтантты болып 

саналады, сондықтан жеміс беруі бірнеше айға созылуы мҥмкін. 

Fragaria ananássa Joly - Джоли сорты. Отаны-Италия. Джоли қҧлпынайын 

тік бҧтақтарына қарап анықтауға болады. Тығыздығы, бойының биіктігі сияқты 

орташа. Сорттың тағы бір ерекшелігі- тығыз жҽне мол жасыл массаның болуы. 

Жасыл массасы ірі жҽне ашық жасыл тҥсті. Жапырақтары ҥш қалақшалы, 

гофрленген. Аталған ерекшелігі ҿсімдікке ерекше сыртқы пішін мен жоғары 

сҽндік сапа береді. 

Fragaria ananássa Rubinoviy Kulon - Рубиновый кулон сорты- орта уақытта 

пісетін, ҽмбебап бағытта қолданылатын, жидектік дақылдардың ауруларына 

тҿзімді қҧлпынай тҥрі. Жапырақтары орташа мҿлшерде, бҧталарының биіктігі 

биік те емес, аласа да емес, бҧтақтануы бойынша орташа бҧтақтанатын типке 

жатады. Рубиновый кулон кҿбейту ҥшін жеткілікті мҿлшерде бақшалық жерге 

керек ірі мҧртшаларды шығарады. 

Қорытындылай келе, жидек дақылдары жоғары ҿнімділігімен жҿне 

экономикалың тиімділігімен ерекшеленеді. Жидектік дақылдар ауаны 

тазартады, адамдардың кҿңіл-кҥйін жақсартады жҿне денсаулығын нығайтады. 

Тҧқымбақ жағдайында жидектік дақылдардан жоғары сапалы ҿнім алу ҥшін 

барлық кешенді шараларды уақтылы жҽне жоғары дҽрежеде жҥргізу қажет. 

Бақылаулар жҥйелі тҥрде жҥргізілуі тиіс. Жидектік дақылдардың барлық 

маңызы олардың адамдар тіршілігінде орнын алмастыруға болмайтын 

дақылдар екенін кҿрсетеді. Бҧл ҿз кезегінде оларды ҽлі де болса тереңірек 

зерттеулердің қажеттілігіне, олардың ҿндірісін кеңейту жеміс 

шаруашылығының ҿзекті мҽселелерінің бірі болып қала беретінін меңзейді. 
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ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТАМАҚТАНУЫНДАҒЫ 

НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР ЖӘНЕ ОНДАҒЫ КЕМШІЛІКТЕРДІ ТҤЗЕТУ 

ЖОЛДАРЫ 

 
Қыдыралина Е.А. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Мектеп жасы адам ағзасының дамуының негізгі кезеңі болып табылады. 

Ел президенті Қ.Тоқаев отандық білім беру жҥйесінің ҥздік ҥрдісін сақтай 

отырып, бір орында тҧрып қалмай, ҽрдайым даму жолында болу керектігін атап 

ҿткен болатын. Мектептің негізгі міндеттері оқушылардың интеллектуалдық 

дамуы, адамгершілік сезімдерін қалыптастыру, сонымен қатар, балалардың 

денсаулығына қамқорлық жасау. Бҧлардың барлығы оқу орнында салауатты 

орта, тҽрбиеші мен оқушының психологиялық жайлылығы, салауатты ҿмір 

салты, дҧрыс тамақтануды ҧйымдастырып, тҽрбие жҧмыстарын жҥргізген 

жағдайда ғана мҥмкін. 

Мектеп жасы мен жасҿспірімдік шақ – денсаулық пен жемісті ересек 

ҿмірдің берік негізін қҧрайтын ҿсу мен дамудың серпінді кезеңі. Дҧрыс 

тамақтану ҽдеттерін қалыптастыру организмді қоректік заттармен қамтамасыз 

етіп, денсаулық сақтау, таным жҽне білім беру жетістіктері ҥшін ҿте маңызды. 

Балалар мен жасҿспірімдердің дҧрыс тамақтануы организмнің ҥйлесімді 

ҿсуі, оңтайлы еңбек қабілетін, қоршаған ортаның қолайсыз факторларының 

ҽсеріне бейімделіп, зат алмасу процестерін қалыпқа келтіруге негізделген, 

ҿйткені бҧл жаста баланың   ағзасы   даму   мен   қалыптасу   кезеңінде 

болады. Мектеп жасында қаңқаның қалыптасуы аяқталады жҽне дене 

массасында ҿзгерістер болады. Сондықтан мектеп жасындағы балалардың 

тамақтануын қадағалау ҿзекті мҽселелердің. Тамақтанудың жеткілікті болуы 

баланың физикалық дамуын, денсаулығын қалыптастырудың ең маңызды 

факторы болып табылады. Ҧтымды тамақтану ағзаның қалыпты ҿсуі мен 

дамуын, ҽртҥрлі аурулардың алдын алуға ықпал етеді. Баланың ҿмір сҥру 

сапасы тҧтынатын тағамының қҧндылығына, сондай-ақ, олардың қиын 

жағдайларға аурулар, жарақаттар, операциялар, стресстер секілді жағдайларға 

тҿзе білу қабілетін қалыптастыруына ықпал ететді [2, 32 б]. 

Мектеп жасындағы балалардың дҧрыс тамақтанбауындағы кемшіліктерге 

келетін болсақ. Балалардың рационалды емес теңгерімсіз тамақтануы дҧрыс 

тамақтанбауды, бойдың ҿсуін тежеуді жҽне артық салмақты, аурушаңдықтың 

жҽне тіпті ҿлімнің жоғарылауымен байланысты семіздікті тудыруы мҥмкін. 

Дҧрыс тамақтанбау ҧлдарға қарағанда қыздарда жиі байқалады, ҽйелдер 

жынысындағы дҧрыс тамақтанбаған балалар тамаққа деген қауіп-қатерге, 
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мектептегі оқу ҥлгерімінің нашарлауына жҽне аурушаңдық пен ҿлім-жітімге 

кҿбірек бейім болады [3, 22 б]. 

Мектеп оқушылары мен жасҿспірімдер таңғы асты жиі ҿткізіп жібереді, 

бҧл денсаулық пен білім беру мақсаттарына қол жеткізу   ҥшін   теріс 

салдар. Диетаны жақсартуға арналған шаралар балалардың денсаулығы мен 

ҿнімділігін жақсарту ҥшін мектептегі тамақпен қамтамасыз етуді қарастыруы 

керек. 

Мектеп оқушылары мен жасҿспірімдер арасында жоғары калориялы 

тағамдарды тҧтыну барған сайын танымал бола бастады. Жылдам жҽне жоғары 

энергиясы бар азық-тҥлік ҿнімдерін тҧтыну артық салмақ пен семіздікке ықпал 

ететін негізгі фактор болып табылады. Бҧлардың алдын алу ҥшін мектеп 

басшылығына, балаларды, жасҿспірімдерді, ата-аналарды жҽне тҧтастай 

алғанда қоғамды дҧрыс тамақтану ҽдеттері туралы хабардар ету ҥшін тамақтану 

бойынша білім беру қажет. 

Баланың тамақтануы жасына, жынысына, тҧрғылықты жерінің 

географиялық аймағына жҽне физикалық белсенділік деңгейіне байланысты 

теңгерімді болуы керек. Тамақтануды ҧйымдастыруда тамақтану режимі, 

рационына қарай дҧрыс бҿлудің маңызы: 

Белоктар ҿсіп келе жатқан ағзаның қоректенуінің ерекше маңызды 

қосылысы болып табылады. Жасҿспірімде жасы мен жынысынан басқа 

нҽруыздарға деген қажеттілік оқу жҽне физикалық стресстің жоғарылауымен 

жҽне   қоршаған    ортаның    қолайсыз    факторларының    ҽсерімен 

анықталады. Балалар мен жасҿспірімдер ҥшін тағаммен бірге тҧтынылатын 

ақуыздың мҿлшері ғана емес, оның сапасы немесе тағамдық ақуыздардың 

аминқышқылдық қҧрамымен анықталатын оның биологиялық қҧндылығы да 

маңызды екенін атап ҿткен жҿн [6, 17 б]. 

Ақуызды жеткіліксіз қабылдау ақуыз синтезі мен ыдырау процестерін 

бҧзады, оны организмнің ҿз белоктарының, соның ішінде ферменттердің 

ыдырауының жоғарылауына қарай жылжытады. Сҥйек кемігінде ақуыз 

синтезінің бҧзылуы, ішекте темір мен бірқатар витаминдердің сіңуінің 

тҿмендеуі қан тҥзілуінің тежелуі мен анемияның дамуын тудырады. Сондай-ақ 

тағамдағы ақуыздардың, йодтың, А витаминінің, фолий қышқылының, 

кальцийдің, темірдің жетіспеушілігі дамудың кешігуіне ҽкеледі. 

Ҽртҥрлі бактериялар мен вирустарға антиденелердің тҥзілу 

қарқындылығының тҿмендеуі ағзаның инфекцияларға тҿзімділігінің ҽлсіреуіне 

ҽкеледі. Сонымен қатар, терінің, шаштың, тырнақтың айтарлықтай бҧзылуы, 

гормондар ҿндірісінің қарқындылығы тҿмендейді. Бҥкіл ағза деңгейінде 

ақуыздың жетіспеушілігі ҿсудің, физикалық жҽне жҥйке-психикалық дамудың 

бҧзылуына ҽкеледі. 

Майлар энергия жҽне қҧрылымдық материал ретінде тамақтану ҥшін 

қажет. Бҿлек алынған майлардың ешқайсысы балалар мен жасҿспірімдер 

ағзасының    майлы    заттарға    қажеттілігін    толық     қанағаттандыра 

алмайды. Жануарлардың майларында, соның ішінде сҥтте қаныққан май 

қышқылдарының айтарлықтай мҿлшері бар, бҧл инфекциялық емес аурулардың 
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дамуының қауіпті факторларының бірі. Ҿсімдік майларының қҧрамында 

кҿптеген полиқанықпаған май қышқылдары жҽне токоферолдар бар, бірақ 

қҧрамында А жҽне Д дҽрумендері жоқ. 

Кҿкҿністерді, жемістерді жеткіліксіз қабылдау, тағамдағы майдың артық 

болуы артық салмақ, дислипидемия, артериялық гипертензия, анемия, жҥрек- 

қан тамырлары жҽне онкологиялық аурулардың дамуына ықпал етеді. 

Балалардың микроэлементтерді жеткіліксіз қабылдауы жҧқпалы 

патологияның шиеленісуіне жҽне жҧқпалы емес аурулардың таралуының 

ҿсуіне ықпал ететін жетекші тамақтану факторы екені дҽлелденген. Бҧл 

қоректік заттардың ҿте аз мҿлшері балалардың қалыпты ҿсуі мен дамуын 

қамтамасыз ету, денсаулықты сақтау ҥшін ҿте маңызды. 

Темір, йод, мырыш жҽне А дҽруменінің жетіспеушілігі дамушы елдерде 

ҿлім мен сырқаттанушылықтың артуына ықпал ететін факторлар ретінде 

сипатталған. 

Витаминдер мен микроэлементтер таптырмайтын биологиялық белсенді 

заттардың қатарына жатады, олардың жетіспеушілігі организмде кҿптеген 

физиологиялық жҥйелердің дисфункциясымен бірге жҥруі мҥмкін. 

Витаминдерді жеткіліксіз қабылдау жасҿспірімдердің физикалық жҽне жҥйке- 

психикалық даму кҿрсеткіштеріне, олардың аурушаңдығына, оқу ҥлгеріміне 

кері ҽсерін тигізеді, зат алмасуының бҧзылуы мен созылмалы аурулардың 

біртіндеп дамуына ықпал етеді. 

Балалар мен жасҿспірімдерді витаминдер мен минералдармен қамтамасыз 

ету проблемасы барған сайын маңызды болып келеді, ҿйткені ҿсіп келе жатқан 

ағза микроэлементтердің теңгерімсіздігіне ерекше сезімтал. Витаминдер мен 

минералдар ҥнемі, толық кҿлемде жҽне жасқа байланысты физиологиялық 

қажеттіліктерге сҽйкес жеткізілуі керек. 

Кҿптеген балалардың таңғы ассыз мектепке баратынын ескере отырып, 

диетаны жақсарту шаралары балалардың денсаулығы мен ҿнімділігін жақсарту 

ҥшін мектепте тамақтандыруды қарастыруы керек. Мектеп басшылығына, 

балаларға, ата-аналарға жҽне жалпы қоғамға дҧрыс тамақтану ҽдеттеріне, 

ҽсіресе жоғары калориялы тағамдарды тҧтынудан аулақ болуға жҽне пайдалы 

жҽне ҽртҥрлі диеталарды таңдауға бейімдеу ҥшін тамақтану бойынша білім 

беру қажет. Сондай-ақ, мектеп басшылығы мектепте тек пайдалы тағамдардың 

сатылуын жҽне балалар мен жасҿспірімдерді осы популяциядағы артық салмақ 

пен семіздіктің ҿсіп келе жатқан деңгейін жеңу ҥшін физикалық жаттығуларға 

қатысуды қамтамасыз етуі керек. 
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ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ӚЗІНДІК ЖҦМЫСТАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Әбдікова А., Айнагулова Р., Абдуллаева Д., Утепбергенов С., Жаржанов А., 

Қалдыбекова Н. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Кез келген оқыту ҽдісі – оқушының танымдық жҽне практикалық іс- 

ҽрекетін ҧйымдастыратын, оның білім мазмҧнын меңгеруін қамтамасыз ететін 

жҽне сол арқылы білім беру мақсатына жететін мҧғалімнің мақсатты 

ҽрекеттерінің жҥйесі. Бірақ игерілетін білім мазмҧны біркелкі емес екендігін 

тҥсінген жҿн. Оның қҧрамдас бҿліктері: дҥниені тану, репродуктивті ҽрекет 

тҽжірибесі, шығармашылық ҽрекет тҽжірибесі, ҽлемге эмоционалды-қҧндылық 

қатынас тҽжірибесі. Психологтардың кҿптеген зерттеулері жҽне мектептегі 

оқыту тҽжірибесі аталғандардың ҽрқайсысы оны меңгерудің ҿзіндік ерекше 

тҽсіліне сҽйкес келетінін кҿрсетеді. Бҧны тереңірек ҧғыну ҥшін біз білім беру 

мазмҧнының ҽрбір қҧрамдас бҿлігіне жҽне оларды меңгерту ҽдістеріне 

тоқталдық. 

Білім беру мазмҧнының іргетасы болып табылатын , бірінші қҧрамдас 

бҿлігі –заттар, материалдар жҽне химиялық процестер ҽлемі туралы білімді 

меңгеру, бастапқыда сенсорлық қабылдау ретінде жҥреді: кҿрнекі, тактильді, 

есту, сипау, дҽм сезу. Бҧл білім беру мазмҧнының қҧрамдас бҿлігіне 

түсіндірмелі және иллюстративті әдісті қолдану тиімді. Сол сияқты қалған 

ҽр білім беру мазмҧнын меңгертуде сҽйкесінше репродуктивті ҽдіс, мҽселені 

кҿрсету ҽдісі, ішінара ізденіс немесе эвристикалық ҽдіс, зерттеу ҽдісі 

пайдаланылады. 

Оқушылардың репродуктивті ҽрекетін ҧйымдастыру , яғни білім 

меңгертудің бҧл тҥрін қамтамасыз ету ҥшін репродуктивті әдіс қолданылады. 

Ҽдіс тҿмендегідей іс-ҽрекеттер арқылы жҥзеге асырылады. Оқушылар мҧғалім 

кҿрсеткен ҥлгі бойынша тапсырмаларды орындайды: есептер шығарады, 

заттардың формулаларын жҽне реакция теңдеулерін қҧрастырады, нҧсқауларға 

сҽйкес зертханалық жҧмыстарды орындайды, оқулықпен жҽне басқа ақпарат 

кҿздерімен жҧмыс жасайды, химиялық тҽжірибелерді қайталайды. Мҧғалімнің 
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нҧсқауы бойынша белгілі алгоритмді қолдану, іс-ҽрекет ҽдісін жаңғырту жҽне 

қайталау репродуктивті деп аталатын ҽдістің негізгі белгісі. [2] 

Келесі білім мазмҧнын игертуді қамтамасыз ететін ҽдіске кҿшу ҥшін 

мҽселелік оқытудың негізгі тҧжырымдамасы мҽселелік жағдай екендігін тҥсіну 

керек. Оқушылардың жаңа фактіні тҥсіндіру ҥшін бҧрынғы білімдерінің 

жеткіліксіздігін тҥсінген кезде мҽселелік жағдай туындайды. Мәселені шешу 

әдісінің мҽні мынада: мҧғалім жаңа материалды меңгеру барысында ғылыми 

ізденіс ҥлгісін кҿрсетеді. Ол проблемалық жағдайды жасайды, оны талдайды, 

содан кейін мҽселені шешудің барлық кезеңдерін орындайды. Оқушылар 

шешімнің логикасын сақтайды, ҧсынылған гипотезалардың негізділігін, 

қорытындылардың дҧрыстығын, дҽлелдемелердің сенімділігін бақылайды. 

Мҧғалімнің есептерді шешудің жеке кезеңдерін жҥзеге асыруға мектеп 

оқушыларының қатысуын ҧйымдастыратын ҽдіс ішінара ізденіс немесе 

эвристикалық әдіс деп аталады. Бҧл кҿп немесе аз бҿлігі шағын есептер болып 

табылатын, мҧғалім қойған мҽселені ҧжымдық тҥрде шешуге ҽкелетін ҿзара 

байланысты сҧрақтар тізбегі. 

«Химия, - деп атап кҿрсетті М.В.Ломоносов, - тҽжірибенің ҿзін кҿрмей, 

химиялық операцияларды жасамай, қандай да бір жолмен ҥйрену мҥмкін емес». 

Зертханалық жұмыс – оқушылардың оқытушының жетекшілігімен жҽне алдын 

ала белгіленген жоспар бойынша тҽжірибелер, белгілі бір практикалық 

тапсырмаларды орындайтын, қҧрылғылар мен қҧралдарды пайдалана отырып, 

білім мен тҽжірибе жинақталатын оқыту ҽдісі. Зертханалық жҧмыстарды 

жҥргізу ҥш дағдыларды қалыптастырады: зертханалық дағдылар, жалпы 

ҧйымдастырушылық жҽне еңбек дағдылары. Тҽжірибені бекіту дағдыларына 

мыналар жатады: қҧрылғының сызбасын салу, бақылауларды жазу, реакция 

теңдеулері мен зертханалық эксперимент барысында жҽне нҽтижелерінде 

қорытындылар. [4] 

Зертханалық жҧмыстарды орындамас бҧрын студенттерге нҧсқау беру 

ҽдістерін жетілдіруге кҿңіл бҿлу қажет. Бҧл мақсатта ауызша тҥсіндіру мен 

жҧмыс ҽдістерін кҿрсетуден басқа жазбаша нҧсқаулар, диаграммалар, 

киноклиптерді демонстрациялау, алгоритмдік тҽсілдер қолданылады.[1, 140 б] 

Химияны оқытудағы зерттеу әдісі оқушылардың жобалық іс-ҽрекетінде 

барынша анық жҥзеге асады. Жоба – шығармашылық (зерттеу) қорытынды 

жҧмыс. Жобалау қызметін мектеп тҽжірибесіне енгізу ғылыми зерттеу 

алгоритмін игеру жҽне ғылыми жобаны жҥзеге асыру тҽжірибесін 

қалыптастыру арқылы оқушылардың интеллектуалдық қабілеттерін дамыту 

мақсатын кҿздейді. Негізгі ғылыми жобаларды жҥзеге асыру мотивтері: 

танымдық қызығушылық, болашақ мамандығына жҽне жоғары политехникалық 

білімге бағдарлануы, жҧмыс процесіне қанағаттануы, ҿзін тҧлға ретінде 

кҿрсетуге ҧмтылуы, беделі, марапат алуға ҧмтылу, жҽне т.б. 

Жоғарыда айтылған білімді меңгерту ҽдістерінің іс жҥзіндегі кҿрінісін 

бейнелеу мақсатында бірнеше ҥлгілер ҧсынылады. 

Репродуктивті жҥзеге асыруда алгоритмдеу маңызды рҿл атқарады. 

Оқушыға алгоритм беріледі, яғни, ережелер мен процедуралар, соның 
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нҽтижесінде ол іс-ҽрекеттердің ҿзін, олардың ретін игере отырып, белгілі бір 

нҽтиже алады. 

Мысал 1. « Берілген қосылыстағы байланыстың тҥзілу схемасын 

қҧрастырыңдар: MgO. Алгоритмдерді орындау нҽтижесінде мынадай схема 

қҧрылуы тиіс, мысал ретінде NaCl-дың тҥзілу схемасы берілген: 

I) Магний элементінің сыртқы 

деңгейінде , жҽне оттектің сыртқы 

деңгейінде қанша электрон бар(элемент 

нешінші топшада орналасса сыртқы деңгейінде сонша электрон бар.) 

II) Сыртқы деңгейдегі электрондарды нҥкте тҥрінде элементтің тҿрт 

жағына бір бірлеп жазып шығыңыз, егер де тҿрт жағы да толып, артық 

электрон қалса тағы да бір рет нҥктелерді тҿрт жаққа бір нҥктеден саласыз: 

III ) Жазған элементтерді бір біріне қосып нҽтижесінде тҥзілетін 

қосылысты жазыңыз, электронды электртерістілік мҽні ҥлкенірек элементке 

жылжытыңыз: 

IV) Қосылыстағы байланыс тҥрін анықтаңыз: » 

Эвристикалық ҽдісте оқушыларды бірте-бірте ҿз бетінше есеп шығаруға 

жақындату ҥшін алдымен осы шешімнің жеке қадамдарын, мҧғалім белгілейтін 

оқудың жеке кезеңдерін орындау жолдарын ҥйрету керек. 

Мысал 2. Циклоалкандарды зерттегенде мҧғалім проблемалық жағдай 

туғызады: қанықпаған, демек, бром суының ерітіндісін тҥссіздендіретін С5Н10 

қҧрамды зат іс жҥзінде тҥссіздендірмейтінін қалай тҥсіндіруге болады? 

Студенттер бҧл заттың қаныққан кҿмірсутек екенін болжайды. Бірақ 

молекуланың қҧрамындағы қаныққан кҿмірсутектерде тағы 2 сутегі атомы 

болуы керек. Сондықтан бҧл кҿмірсутек алкандардан ҿзгеше қҧрылымға ие 

болуы керек. Оқушыларға ҽдеттен тыс кҿмірсутектің қҧрылымдық формуласын 

шығару ҧсынылады. 

Химияны оқытуда зертханалық жҽне практикалық ҿзіндік жҧмыс немесе 

эксперимент шешуші рҿл атқарады. Мысал 3, электролиттік диссоциация 

теориясын оқу кезінде тҧз жҽне сірке қышқылдарының диссоциациялану 

мысалын қолдана отырып, кҥшті жҽне ҽлсіз электролиттердің қасиеттерін 

зерттеуге арналған зертханалық жҧмыстар жҥргізіледі. Сірке қышқылының 

ҿткір жағымсыз иісі бар, сондықтан тҽжірибені тамшылатып жҥргізеді. 

Мҧғалімнің нҧсқауы бойынша оқушылар концентрлі тҧз қышқылының жҽне 

асханалық сірке суының бір тамшы ерітінділерін ҽр пробиркаға сҽйкесінше 

қҧяды. Екі пробиркадан да иістің болуы тіркеледі. Содан кейін ҽрқайсысына 

ҥш-тҿрт тамшы су қҧйылады.Сірке қышқылының сҧйылтылған ерітіндісінде 

иістің болуы жҽне оның тҧз қышқылы ерітіндісінде болмауы бақыланады 

(кесте).[2] 

Кесте 

Не 

істедің 

(тҽжірибе 

атауы) 

Мен байқағаным 

(бақылауларды сызу 

жҽне бекіту) 

Қорытынды жҽне реакция 

теңдеулері 
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Кҥшті 

жҽне ҽлсіз 

электролитт 

ер 

Сҧйылту алдында 

екі ерітіндіде де кҥшті 

иіс болды. 

Сҧйылтқаннан кейін 

сірке қышқылы 

ерітіндісінің  иісі 

сақталды,        ал        тҧз 

қышқылының иісі 

жойылды 

1. Тҧз қышқылы кҥшті 

қышқыл, қайтымсыз 

диссоциацияланады: HCl = H+ + 

Cl–. 

2. Сірке қышқылы ҽлсіз 

қышқыл, сондықтан қайтымды 

диссоциацияланады: 

CH3COOH CH3COO– + H+. 

3. Иондардың қасиеттері олар 

тҥзілген молекулалардың 

қасиеттерінен  ерекшеленеді. 

Сондықтан тҧз қышқылының иісі 

сҧйылтылған кезде жоғалып кетті. 

Қорыта келгенде, білімгерлердің ҿзіндік жҧмысы туралы қорытынды 

жасағанда келесідей тҧжырымға келуге болады: ҿзіндік жҧмыс білімгердің тек 

ҿз белсенділігі тҥрінде анықталады. Берілген ҿзіндік жҧмысты орындау 

барысында ҽр білімгер ҿзінің жеке тҽжірибесін пайдаланып, алған білім 

деңгейінде жҧмыс жасайды. Ҿзіндік жҧмысты ҧйымдастыру кезінде оқытушы 

білімгерге арнайы тапсырма береді, ал білімгер берілген тапсырманың 

қажеттілігі жҿнінде ҿз ойын бекітеді. 
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Гуппи — тҧщы суда мекендейтін тірілей туатын балық. Гуппи аквариумдық 

балықтары ҿте бейбіт балықтар, сондықтан кез- келген аквариумдық 

балықтармен ҧстауға болады. Кҿбіне аквариумның беткі қабатында жҥзіп 

жҥреді, тіпті аквариумнан секіретін де қабілеттері бар. 

Keywords: mycobacteriosis, trichodiniosis, plystophorosis, scoliosis, daphnia, 

cyclops, artemia, enchitreuster, koretra, Drosophila, Elodea, diapause.enchitrey 

Abstract: Guppies are freshwater live fish. Guppy aquarium fish are very peaceful 

fish, so you can catch them with any aquarium fish. They often swim on the surface 

of the aquarium and even have the ability to jump out of the aquarium. 

Гуппи — тҧщы суда мекендейтін тірілей туатын балық.Синонимдері: Lebistes 

reticulate, L. reticulatus. 

Табиғи жағдайда еркектерінің тҧрқы 3 см, ҧрғашыларының тҧрқы- 6 см- ге 

дейін жетеді. Сҧрыптау нҽтижесінде еркектерінің тҧрқы 4, 5см, ал 

ҧрғашыларының тҧрқы 8см-ге дейін. 

Гуппилерде жыныстық диморфизм анық байқалады — аталықтары мен 

аналықтарының ҥлкендігі, формасы жҽне тҥсі жағынан бір- бірінен қатты 

ерекшеленеді. Аталықтарының тҧрқы 3; жіптіктей сымбатты; кейбір 

асылтҧқымдыларының желбезектері ҧзынырақ; тҥсі ашық жарқын тҥстерге 

боялған. Аталықтарының арнайы жыныстық мҥшесі — гоноподий — 

фаллостық формадағы анальды желбезегі бар. Аналықтарының тҧрқы 2, 8—7 

см; қарны жуан, аналдық аумағында уылдырық кҿрінеді; желбезектері 

аталықтарына қарағанда пропорциялы тҥрде кішірек; табиғи ҿсу 

аймақтарындағы жҽне басқа тҧқымдарының аналықтарының тҥсі сҧр болып 

келеді, теңгесі ромбтҽрізді торға ҧқсайды, сол ҥшін бҧл тҥрдің балықтары лат. : 

reticulum — тор, торкҿз деп аталады.Гуппи ҿте пайдалы балықтар. Табиғи 

жайдайда гуппи балықтары безгек масасының жҧмыртқаларын жояды. 

Айтуынша, гуппи мекендейтін жерлерде безгек масалары кездеспейді. 

Кҿбіне аквариумның беткі қабатында жҥзіп жҥреді, тіпті аквариумнан 

секіретін де қабілеттері бар. Аквариумнан секіріп кетпес ҥшін суын 5-6 см-дей 

толтырмайды жҽне бетін жабын шынымен жауып қояды. Жалпы, беті жабық 

аквариумда ҧстауға болады. Мҥмкіндігінше аквариум суының кҥніне шамалы 

бҿлігін    ғана    ауыстырып    отырған    жҿн.    Гуппи    ҥшін     аквариумның 

суы таза, мҿлдір бірнеше кҥн бҿлме температурасында ҧсталған. Біршама 

бҿлігін ауыстырған жағдайда аталықтарының жҥзу қанаттары тарамдалып 

кетеді. Аптасына бір рет аквариумды тазалаған жҿн. Акваиумды тазалау 

кезінде суын дҽл сондай температуралы суға ауыстыру керек.Ең танымал жҽне 

кҥй талғамайтын аквариум балықтары. Ҥй аквариумында судың барлық 

қабаттарында ҿмір сҥреді. табиғаттағы жабайы тҥріне қарағанда ҥйдегі 

аквариумда қолдан баққан жағдайда ҥлкенірек болып ҿседі жҽне ҧзағырақ ҿмір 

сҥреді. Аквариумдарда гуппилердің тҥрлі будандастырылған тҧқымдары ҿмір 

сҥреді.Аталықтары 1-2 литр, анлықтары 4 литр су қажет етеді.[1] 

Коректенуі. Биотоптары ҽр тҥрлілігіне сҽйкес, қоректендіру тҥрлері де ҽр 

тҥрлі. Гуппи аквариумдық балықтары ҥшін берілетін жемі – нҽрлі, қҧнарлы 

болған абзал. Гуппи ҥшін ең жақсы жем болып саналатын: тірі ҧсақ 
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омыртқасыз 

жануарлар, қҧрттар, тҥтікші, дафния, циклоп, артемия, энхитреустер, коретра, д 

розофила шыбыны. Энхитреустерді гуппи аквариумдық балықтарына шектеулі 

тҥрде ғана беріледі, себебі балықтардың май басып, семіреуіне ҽкеліп 

соғады. Тҥтікшіні жҥкті аналықтарына беруге болмайды. Кептірілген 

шаянтҽрізді жемді кҿбіне қосымша ретінде береді. Мҧндай жем бермес бҧрын 

дҽрумендерді қорек берген жҿн. Ол ҥшін 20 см³ кептірілген жеміне бір тамшы 

таза балық майын қосады. Дайын жемді 3 кҥннен артық қолданбау керек. Кейде 

ҽртҥрлілік ҥшін кептірілген сиыр етін, теңіз балығы филе, майсыздандырылған 

ірімшік беруге болады. Тіпті ақ нан қиқымын, бҧқтырылған сҧлы жармасында 

беруге болады. Гуппи акваруимдық балықтарына жануартекті тағамдармен 

қатар, ҿсімдіктекті тағам берген жҿн. Ол ҥшін жіпше балдырлар келеді. 

Сонымен қатар гуппи балықтарын ҧсақталған сҽбіз бен энхитреймен 

қоректендірген ҿте пайдалы.[2] 

Гуппи (Poecilia reticulate) аквариумдық балығынын биологиясыГуппи 

аквариумдық балықтарың сҧрыптарыГуппи балығының атауы ағылшын 

пірадары жҽне ғалымы Роберт Джон Лемчер Гуппимен байланысты, ол 

Тринидад аралында ҿсімдік кеппешҿптерін жҽне геологиялық ҥлгілер жинау 

барысында тҥрлі-тҥсті тропикалық кішкентай балықтарға назары ауады.1886 

жылы Лондонның патшалыққоғамы мҥшелерінің алдында осы балық туралы 

баяндама жасаған, бҧл баяндамада уылдырық шашпайтын, шабақтарын тірідей 

туатын балықтар туралы айтады. Бҧдан соң ол кҥлкіге ҧшыраған.Жер бетінде, 

жалпы ҽлемде ҿз мансабын аквариумдық балық – гуппиден бастамаған 

аквариумист жоқ шығар. Кҿптеген ҽуесқойлар аквариумдық гуппилерден 

бастайды. Соңғы он жыл бойы гуппи аквариумнан ҿз орнын тауып келуде, 

сҥйкімді, ҽсем аквариумдық балықтар.Табиғи жағдайдан барша ҽлемдік 

қамқорлықтағы аквариумдық балыққа айналды. Селекционерлер ҥшін де 

пайдалы, қажеттілігінше маңызды рҿл атқарады. Тек ҽуесқойлар арасында ғана 

емес, сонымен қатар ғылымда да ерекше орын алуда. Генетика облысында 

таптырмас тҽжірибе кҿзіне айналды. Тіпті қарапайым зоодҥкендегі адамның 

назарына бірден тҥсетін аквариумдық балық, кҿптеген формаларымен, тҥрлі 

тҥстерімен сатып алушыларды еліктіреді.Гуппи балықтарын тек тҧщы суда 

ғана емес сонымен қатар органикалық лас сулардан, тіпті тҧзды сулардан да 

кездестіруге болады.Соңғы 80 жыл бойы селекционерлердің назарында, яғни 

олардың басты объекті. Гуппи балықтарының кҿптеген ҽуесқойлар қоғамы, 

арнайы басылымдары, тіпті халықаралық жарыстар ҧйымдастырылуда.[3] 

Мақаламызды қорытындылай келе Гуппи — тҧщы суда мекендейтін 

тірілей туатын балық.Табиғи жайдайда гуппи балықтары безгек масасының 

жҧмыртқаларын жояды. Айтуынша, гуппи мекендейтін жерлерде безгек 

масалары кездеспейді.Гуппи аквариумдық балықтары ҿте бейбіт балықтар, 

сондықтан кез- келген аквариумдық балықтармен ҧстауға болады. Бастысы 

кҿршілес аквариумдық балықтар жыртқыш болмағаны дҧрыс.Гуппи 

балықтарын тек тҧщы суда ғана емес сонымен қатар органикалық лас 

сулардан, тіпті тҧзды сулардан да кездестіруге болады. 
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Хлебодаровка жалпы орта білім беретін мектебінің химия жҽне биология 
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XXI ғасыр қоғам ҿмірінің ҽр тҥрлі  саласында ҥнемі  ҿзгеріп отырған 

маңызды ғаламдық процестермен сипатталады. Ол білім беру саласына да ҽсер 
етіп, окушыларды ғаламдык ойлауға бейімдеудің жолдарын іздестіруді талап етеді. 

Осыған орай, Елбасының "Қазақстан-2030" жолдауында, Концептуальдық жҽне 

стратегиялық қҧжаттарда кҿрсеткендей, білім беру жҥйесін реформалаудың басты 

мақсаты, ғаламдану тенденциясын ескере отырып, нарықтық экономика 

жағдайында ғылыми білімді қалыптастырудың сапасын жандандыруды қамтамасыз 

ету. 

Еліміз егемендікке қол жеткізген он жылдан астам уақыт аралығында, білім 

беру ҧйымдары жаңа ҿзгерістерге ие бола бастады. Яғни, ҥшінші мыңжылдықтың 

табалдырығын аттаған кезеңде, қазіргі заманның ҿркениетті, прогрессшіл 

бағытына сай, азаматтық-тҧлғалық, адамгершілік қасиеті мол, жан-жақты білімді, 

ҿзгерісті жағдайға тез бейімделгіш, ҿзін-ҿзі саналы игеретін, сондай-ақ, ҧлттық ділі 

мен тілін жоғалтпаған, ҿзге елдердегі замандастарымен тең дҽрежеде бҽсекелесе 

алатын биік ҿрелі, терең білімді ҧрпақты тҽрбиелеуді қоғамның ҿзі талап етіп отыр. 

Жоғарыда кҿрсетілгендей, адам бойындағы асыл қасиеттердің кҿзін ашып, 

оны қоғамның белсенді мҥшесі етіп дайындау, білім, тҽрбие жҽне дамыту катар 

жҥргізілгенде ғана, ҿз дҽрежесінде жҥзеге асады. 

Ҽлемдік білім кеңістігіне ену мақсатында елімізде білімнің жаңа жҥйесі 

қҧрылуда. Осы ҿзгерістер жалпы білім беретін мектептің негізгі сынып 

оқушыларына ғылыми білімді қалыптастыруда мҥғалім іс-ҽрекетінің жаңаша 

тҥрғыдан ҧйымдастыруды талап етеді. 
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Педагогиканың негізгі  мақсаты оқушыны жеке тҧлға етіп 

қалыптастыру болғандықтан, ол  философиялық заңдылықтарды  негізге  ала 

отырып, жеке тҧлғаны жан-жақты терең білімді болып қалыптасуына жағдай жасау. 

Бҥгінгі "XXI ғасыр - білім ғасырына" сҽйкес жан-жақты білімді, 

бҽсекелестік қабілеті бар, ҿзінің ішкі потенциалын кҿрсете алатын жеке тҧлғаны 

қалыптастырудың қажеттігін анықтайды. 

Жалпы білім беретін мектептің практикасында жаңаша жҧмыс істеп, жаңа 

педагогикалық технологияларды пайдаланып жҥрген мҥғалімдер кҿптеп 

кездеседі. Дегенмен де, жаңа педагогикалық технологияларды іс-жҥзінде тиімді 

пайдалану жолдарын бір жҥйеге келтіріп, оның педагогикалық негіздерін 

анықтау мҽселелерін шешу мҧғалімдерге қиындық тудырады. Сонымен 

ғаламдану жағдайында болашақ ҧрпаққа ғылыми білімді қалыптастыру 

мектеп мҥғалімдерінен педагогикалық технологиялардың ғылыми негіздерін 

меңгеруі қажет. 

Бҥгінде білім беру саласының негізгі бағыты - ғылыми білім сапасын арттыру. 

Бҥл мақсатқа жетудің бірден бір жолы - тҧлғаға бағытталған технологиялар 

арқылы ғылыми білімді қалыптастыру болып табылады. Тҧлғаға бағытталған 

ғылыми білімді қалыптастырудың мҽні оқушының интеллектуалдық даму 

деңгейін, белгілі бір пҽннен даярлығын, қабілетін, талабын ескере отырып, саралау 

деп есептелінеді. 

Б. Ҽлмҧхамбетов тҧлғаға бағытталған білім беруде оқу қызметі оқыту емес, 

танымдық қызмет екендігін, осыған орай " мҥғалім-оқулық-оқушы" дҽстҥрлі 

парадигмасын тҥбегейлі тҥрде жаңа "оқушы - оқулық - мҥғалім" парадигмасына 

алмастырудың қажеттілігін ғылыми тҧрғыдан дҽлелдейді. Сонымен қатар ҽлемнің 

озық елдеріндегі білім жҥйесін салыстырмалы тҥрде жан-жақты зерттей отырып, 

бҥгінгі таңда дамыған елдердің білім беру жҥйесінің осы ҥлгіде қҧрылғанын, 

оқушының шын мҽнінде оқу ҥрдісінін басты тҧлғасы жҽне оның танымдық 

қызметі негізгі екендігі анықталды . 

Сондықтан қазіргі жалпы білім беретін мектептің басты мақсаты мен 

қҧндылығы ҽр оқушының барша мҥмкіндіктері мен қабілетінің неғҧрлым толық 

ашылып, олардың қайталанбас, біртуар тҧлға ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету 

болып табылады. 

Зерттеудің мақсатына қарай тҥрлі сызбалар қолданып, шарттары (ҽлеуметтік, 

педагогикалық, психологиялық) айқындалды, ҽртҥрлі мамандар (ҽлеуметтік 

педагог, мектеп директорының орынбасары, мҧғалім, сынып жетекшісі, мектеп 

психолоғы жҽне т.б.) қолданатын зерттеу ҽдістері анықталды. Ғылым мектепте 

оқушы тҧлғасын зерттеудің сан алуан мҥмкіндіктерін ашып отыр. 

Сараптамалық ҽрекеттің кҿптеген тҥрлері: (тестілер, сауалнамалар, 

ынталандырушы материалдар, т.б.) жинақталған. Мысалы, соңғы жылдары 

мектептерде тестілеу ҽдісі кеңінен таралды, оның кҿмегімен оқушының мектепке 

даярлығы, интеллектуалдық дамуы, оқудағы жетістіктерінің деңгейі, жеке 

мҥдделерінің ерекшеліктері, оқуға қызығушылығының сипаты жҽне т.б. 

айқындалды. Бҥған мектептің қызметкерлер кестесіне педағог-психолоғ, 
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ҽлеуметтік-педагог мамандықтарының енғізілуі де біршама жағымды ықпал етіп 

отыр. 

Ҽлемнің ҽртҥрлі елдерінде ғылыми білімді қалыптастыру жҥйесін 

дамытуға деген педагогтардың кҿзқарастары бір-біріне етене жақын. Ҿйткені 

қоғамға терең ойлы, ҿз бетімен дербес шешім қабылдай алатын, ҿзін-ҿзі 

бағалай білуі негізінде ҿз қабілеттерін жҥзеге асыра алатын адамдар қажет. 

Сондықтан жоғарыда айтқанымыздай, тҧлғаға бағытталған оқыту 

технологияларының рҿлі ерекше. 

Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесінде кейінгі кезде оңды 

ҿзгерістердің орын алып отырғаны қуантады. Гимназия, лицей, колледждер мен 

академиялар жҽне медресе, жексенбілік мектеп, т.б мемлекеттік емес оқу 

орындары ашылуда. Білім беру туралы жаңа заңдар қабылдануда. Оқу 

жҥйесінің жоспары мен бағдарламасы қайта қаралып, жаңа оқулықтар мен оқу 

қҧралдары жазылуда. Ҧзақ жылдар бойы идеологиялық институтқа айналып 

кеткен мектеп қайтадан білім ошағына айналып келеді. 

Бізге оқу орындарының жаңа тҥрлерін қҧру, кҥнделікті коп ҧлттық қарым- 

катынас жағдайындағы мҥлде жаңа тҽрбие технологиясын енгізу деңгейіне 

дайындык сипатына жҽне мерзіміне байланысты ғылыми білімді қалыптастыру 

қызметінің сан алуан тҥрлерін дамыту жҿніндегі жҥмысты жандандыру 

қажет. Бҥл мақсаттарды жҥзеге асыру ісі еліміздің ғалымдарының кҥш - 

қуатын біріктіре жҧмылдыруды, теориялық жҽне сынақтык зерттеулерді 

ҥйлестіруді талап етеді. 

ХХІ-ғасыр жаңа технологиялар мен жаңа білім берудің ғасыры. Бҥгінгі 

ғылыми техникалық прогрестің шапшаң дамып, ғылым, техника, мҽдениет 

дамуындағы ғылыми білімді қалыптастырудағы ғылым мазмҧны жанарып, 

ҿзгеріп, жетілуі бҥкіл оқыту процесін қамтитын мҽселе болып отыр. 

Педагогика ғылымы саласында оқытудың педагогикалық технологияларына 

анықтама, оның ғылыми негіздері, классификациялық жіктеулер, ғылыми 

тҥжырымдама, педагогикалық технологияларды талдау, электрондық 

оқулықтарды сабақта пайдалану, интернет т.б. техникалық қҧралдар арқылы 

ғылымдағы жаңалықтан хабардар етіп, онымен ҿз беттерімен айналысуға 

оқушыларды бағыттау қажет. 

Қорыта келгенде, бҥгінгі ғаламдану жағдайына сҽйкес ғылыми білімді 

қалыптастыруда, білім мазмҧнын ҿзгертуде жаңа білімдік технологиялардың 

алатын орны зор. 
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ТОТЫҚҦС АУРУЛАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 
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Ключевые слова:Цирковирус, сальмонеллез, интоксикация, блохи, 

липома,авитаминоз. Аннотация:В статье основное внимание уделяется 

характеристике попугаев, их частым заболеваниям и мерам профилактики, а 

также рассказывается о видах болезней, встречающихся у птиц, их 

возникновении и методах лечения. 

Keywords:Сircovirus, salmonellosis, intoxication, fleas, lipoma, beriberi. 

Abstract: The article focuses on the characteristics of parrots, their frequent diseases 

and preventive measures, and also talks about the types of diseases found in birds, 

their occurrence and methods of treatment. 

 

 
Тотықҧс бҧл ҽдемі экзотикалық қҧс ҿзінің жарқын келбеті мен жоғары 

ақыл-ой қабілеттерінің арқасында кҿптеген отбасыларда ҥй жануарларына 

айнала алды. Тотықҧстар да адамдар секілді тҥрлі ауруға ҽсер еткіш. Тіпті, 

қарапайым тҧмаудың ҿзін жҧқтырып, дене қызыуы кҿтеріліп, жҿтел қысып, 

салмағы тҿмендеп, асқа тҽбеті болмай, шҿлдеп, ҿзін ҽлсіз сезінуі мҥмкін. Бҧл 

кҿбіне инфекция жҧқтырған жануарларда кездеседі. Ҿзін кҥнделікті қалыптан 

басқаша ҧстай бастағаннан бастап дабыл қаға беруге болады. Себебі, ол кей 

кезде тотықҧстың ҿлімімен аяқталуы да мҥмкін. Бҥгінгі таңда қҧстарға кҥтім 

жасап, оларға арнайы ем тағайындайтын дҽрігерлер де жетіп артылады. Ҥйде 

ҿзіндік ем қолданбай, одан да білікті маманға жҥгінген абзал.Ҥй қҧстарының 

ҽлсіреп тҧрғандығын оның қызарған кҿздерінен де аңғаруға болады. Ол ҽдеттегі 

тҥстен басқаша кҿрініп, кейде кҿздің айналасы жасаурап, ісіп кетуі де ғажап 

емес. Ауру одан ҽрі кҥшеймеуі ҥшін, бҿлме температурасының 22-25
0
 С болуын 

қадағалау қажет. Қатты ыстық немесе суық болып кетсе де, бҧл оның ауруының 

белең алуына ҽсер етпей қоймасы анық.Тотықҧстар кейде тамақтан да ҧшынуы 

мҥмкін. Бҧл ҽрине инфекциялық ауруға қарағанда қауіпсіздеу. Бҧл жерде есте 

сақтайтын басты талап, жеуге жарамсыз заттарды оңай жерге қоймау, қҧстың 
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жеп қоймауын қадағалау. Егер де улану жағдайы орын алса, оны иесі ешқайда 

шықпай-ақ, ҥйдегі қажетті қҧралдармен-ақ емдеп алады. Дегенмен, емшараның 

жҥргізілу тҽртібінен алдын-ала хабары болуы тиіс. Дҽл сол секілді аяқ астынан 

орын алып қалған дене жарақаттары да ешқандай қауіп тудырмайды. Тек тиісті 

талаптарды басшылыққа ала отыра, одан ҽрі ҿршуіне жол бермеу керек [1]. 

Ҽрине, адамның ғана емес, жануардың да ҿмірінде шындық жҧмыс істейді 

- емдеуден гҿрі аурудың алдын алған жақсы. Ең бастысы - дҧрыс ҥй 

микроклиматы. Температуралық жағдайларға, ауаның ылғалдылығына, газ 

қҧрамына жҽне т.б.Долягоның денсаулыққа ҽсер ететін маңызды 

факторларының бірі - оның торы. Оның торын ҥнемі бақылап отырыңыз, оны 

уақытында жуыңыз жҽне зарарсыздандырыңыз. Ең дҧрысы, егер сізде бірнеше 

попуга болса, сізге карантиндік клетка қажет. егер бір попугада ауру белгілері 

болса, оны сау попугадан ауыстырған дҧрыс.Сіз сау жҽне ауру попугаяларды 

оңай ажыратуға болады. Дені сау попугаялар қозғалмалы, қатты шырылдайды, 

тҽбеті жақсы, аурудан айырмашылығы - ол бҧзылған, енжар, қауырсындар 

жылтырын жоғалтады. 

Тотықҧстар ҥшін оңтайлы температура 20-25 градус, ылғалдылығы 

шамамен 70% қҧрайды. Кез-келген тірі организмдегідей, сызбалар да 

попугаулар ҥшін қауіпті. Бҿрікшелер ыстық елдерден шыққан, сондықтан 

аурудың негізгі тҥрі - суық тию.Тамақтану - бҧл сіздің попугаңыздың 

денсаулығының маңызды факторы. Диетаның кҥрт ҿзгеруі сіздің ҽл- 

ауқатыңызға ҽсер етуі мҥмкін, сондықтан жаңа попугая сатып алсаңыз, сол 

тамақтануды жалғастыру ҥшін немесе, ең болмағанда, тағамды ҿзгертуді бастау 

ҥшін сатушыдан попугаяға не бергеніңізді сҧрауыңыз керек.Тотықҧс ауруын 

ҥш тҥрге бҿлуге болады: инфекциялық емес, паразиттік жҽне инфекциялық. 

Тотықҧс жҧқпалы ауруларын ҥйде емдеу қиын. дҧрыс диагноз қою ҥшін 

мамандарды тексеру қажет, соның ішінде қақырықты жҽне басқа секреция 

анализін зерттеу.Бҥршіктердің инфекциялық емес аурулары организмде 

дҽрумендер мен қоректік заттардың жетіспеуімен байланысты, бҧл дҧрыс 

тамақтанбауынан туындауы мҥмкін[2]. 

Цирковирус- иммундық жҥйеге ҽсер ететін ҿте қауіпті вирустық ауру. Вирус 

қоқыс пен пайдаланылған тамақ, ауру жҧқтырған ата-аналардың балапандарын 

тамақтандыру арқылы беріледі. Бҧл ауруға шалдыққан тотықҧстар ҧзақ жҽне 

азапты ҿлімді бастан кешуге мҽжбҥр. 

Сальмонеллез-бҧл аурудың басты белгісі сусыздану. Яғни, ҿткір диареядан 

туындап, кейін бҧл ауру су, тамақ арқылы ҿзге тотықҧстарға жҧғады. 

Дені сау тотықҧс ҿзін ҿте белсенді, кҿтеріңкі-кҿңіл кҥйде, ширақ қимылмен 

ҧстайды. Адамдардың айтқан сҿздеріне ҿзінің жауабын білдіріп, ҥнемі тҽбеті 

жақсы болады. Оның қандай да бір ауруды жҧқтырып алғанын бҧл жағдайлар 

орын алмаған бетте аңғара беруге болады. Кҿбіне, бҧл тотықҧстарды ҿз 

жауапкершілігіне алған адамдардың дҧрыс кҥтім жасамауы салдарынан орын 

алып жатады. Олардың мекен ететін аймағы, яғни тор кең ҽрі таза болуы тиіс. 

Оның ішінде суқҧйғышты да ҧмытпаған абзал. 
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Олар кҥйзеліске де кҿп тҥседі. Егер иесі сҽл қысым кҿрсетіп, дҧрыс қарамайтын 

болса, ішқҧса болып, ҿліп қалуы да мҥмкін. Сондықтан, тотықҧстар да адамдар 

тҽрізді мейірімге ҿте зҽру. Оны жақсы кҿретінін білдіріп, оған арнайы есім 

беріп, атын айтып шақыру қажет. 

Семіздік-бҧл ауру кҿбінесе сіздің қауырсынды досыңыздың дҧрыс 

тамақтанбауынан болады, бірақ кейбір жағдайларда қалқанша безінің дҧрыс 

жҧмыс істемеуінен болады. Аурудың алдын алу ҥшін попугаңызға витаминдер, 

минералдар жҽне басқа да пайдалы заттардан тҧратын теңдестірілген тамақ 

беріңіз. Сондай-ақ попугаяға кҿбірек қозғалу мҥмкіндігін беру керек, сонда 

сіздің ҥй жануарыңызға бҧл ауру қауіп тҿндірмейді. 

Липома және ісіктер-бҧл ауру ересектерде, попугаялардың ҿмірінің екінші 

жартысында кҿрінеді. Кеуде аймағында майлы тіннен шыққан қатерсіз ісіктер 

пайда болады. Ауруды емдеу ҽрдайым хирургиялық араласу арқылы мҥмкін 

емес, ҿйткені қҧстар психологиялық кҥйзеліске ҧшырайды, сондықтан емдеу 

дҽрі-дҽрмектермен жҥзеге асырылады. Бургергердің денесінде йод жетіспеген 

жағдайда оның қалқанша безінің ісігі болады, бҧл жағдайда попугаяға тамақпен 

бірге калий йодиді беріледі. 

Тұмсығының деформациясы-деформация толқынды популяцияда, тіпті 

эмбрионалды кезеңде де жиі кездеседі. Айқасқан тҧмсықты рахит немесе 

синуситпен ауыратын қҧстарда байқауға болады. Ересек попугаяларда 

тҧмсықтың мҥйізді бҿлігі кенеттен ҿсе бастайды, бірақ егер ол кесілмеген 

болса, процесс зобпен кездесіп, оны зақымдауы мҥмкін. Маман қалаусыз 

процесті кесіп тастауы керек, ҽйтпесе сіз тҧмсықтың негізгі бҿлігін зақымдауы 

жҽне қан кетуіне ҽкелуі мҥмкін. 

Бургерия диареясы-диареяның себебі ескірген су, жарамдылық мерзімі ҿткен 

тағамдар, попугаяның рационында кҿп мҿлшерде жасыл болуы мҥмкін. Диарея 

кезінде ауру қҧс сапалы қалыпқа ауысады, жағдайы қалыпқа келгенге дейін, 

жасыл жҽне жемістер диетадан шығарылады. 

Іш қату-мҧндай жиі емес, бірақ егер сіз қҧсты мерзімі ҿткен немесе ескірген 

тағаммен, сондай-ақ майлы тағаммен тамақтандырсаңыз, орын алады. Іш 

қатуды тану ҿте қиын емес - қҧс қҧйрығымен ҧрады, депрессияға ҧшырайды 

жҽне кҥңкілдейді. Іш қату кезінде қоқыс ҿте тығыз, кҿлемі ҧлғайған. Тотықҧсты 

емдеу ҥшін қазіргі тамақты екіншісімен ауыстыру керек, оның қҧрамында 2-4% 

зығыр тҧқымы бар, сонымен қатар тҧмсыққа вазелин немесе кастор майының 3- 

4 тамшысын тамызу керек. Неғҧрлым ауыр жағдайларда, сол майларды 

клоакаға енгізген жҿн[3]. 

Тотықҧстарды тҥрлі аурудан сақтау ҥшін, жылына екі рет ішекқҧртына қарсы 

дҽрі берген дҧрыс. Тордың жанында темеуі қалдығы немесе тҥтіннің болмауын 

қадағалаған жҿн. Ҥнемі сапалы, жаңадан піскен ас беру қажет. Кҥнделікті 

жаңадан піскен жеміс-жидектердің болуы да маңызды. 

Жалпы, жаратылысы ҿте тамаша қҧстардың жағдайына бей-жай қарамай, 

ҿте ҧқыпты болған дҧрыс. Кҿркіне кҿз тоймайтын, ақылы ҿз алдына бір бҿлек 

тотықҧстар қашан да ҿзінің ерекшелігімен елді тҽнті етіп, сҥйсіндіре беретіні 

анық. 
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Қорытынды: 

Тотықҧстар табиғатта тамаша ҥйлесім табатын, басқа жануарлардан 

дыбыстарды қайталау, тіл қату, есте сақтау қабілеті арқылы ерекшеленеді. 

Олардың сҧлулығы адамдардың еріксіз таңданысын тудырып, ҿздеріне серік 

етіп алуға итермелейді. Бҿлмеге асыраған тотықҧстардың ҧшуы да ҽдемі. 

Ҽсіресе, балалар оларға ерекше ықылас танытып, кҥн ҧзақ еш жалықпастан 

ойнауы мҥмкін. Алайда, оларды асырау бір бҿлек, кҥтім жасау бір бҿлек. 

Кҿбіне, иелері тор алдым, тамақ бердім, сол жеткілікті деп ойлайды. Дегенмен, 

бҧл тіршілік иелерінің де тҥрлі ауруды жҧқтырып алу қауіпі де жоқ екендігін 

айта кеткен жҿн. Адамдар секілді олар да ҽлсіреп, ҿздерін жайсыз сезінетін 

кездері болады. Сондықтан, мен бҧл мақалада, аурулардың туындау себебі мен 

олардың тиімді шешіміне тоқталып ҿттім. 

Жалпы, кез-келген жан ҿзіне жҥктелген міндетті жауапкершілікпен атқарып, ҥй 

жануарына ерекше кҥтіммен қарау қажет. Сонда ғана тамаша тотықҧстардың 

тағдыры ҧзақ болып, кҿпке дейін қуантып жҥре беретіні анық. 
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Анотация. В этой статье мы рассмотрим общие характеристики попугаев и 

способы ухода за ними, а также правила размещения клеток, а также 

требования к строительству скворечника. 

Key word:Parrot,amazon,instinct,metabolism. 

Аnnotation. In this article, we will look at the general characteristics of parrots and 

how to care for them, as well as the rules for placing cages, as well as the 

requirements for building a birdhouse. 
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Тотықҧстар - бҧл ҿте ақылды қҧстар, оларды керемет ҥй жануарлары 

ретінде ҿсіруге болады, бірақ олар туралы бірнеше нҽрсені білу керек жҽне 

оларды асырап алуды шешпес бҧрын оларды кҥтуге қойылатын 

талаптар.Біріншіден, попугаялар жабайы табиғатқа ие, олар ҥй жануарлары 

емес (ит пен мысық сияқты), сондықтан олар ҿздерінің жабайы туыстарындағы 

сияқты кҿптеген мінез-қҧлық пен инстинкттерді сақтайды. Ҽрі қарай, 

тотықҧстардың бҽрі бірдей жасала бермейді, сондықтан сіз сақтағыңыз келетін 

попугаяның сипаттамалары туралы білуіңіз керек.Ақырында,попугаулар басқа 

ҥй жануарларына қарағанда ҧзақ ҿмір сҥреді:кішкентай попугаялар 

(коктейльдер немесе попугаялар) 20-30 жылға дейін ҿмір сҥре алады, ал ҥлкен 

попугаялар (макао, амазонка немесе кокату) ҿмір сҥре алады. 60-80 жыл. 

Сҽйкес торды таңдаңыз. Тотықҧстарға тҿртбҧрышты немесе тікбҧрышты 

торлар кҿбірек сҽйкес келеді, ҿйткені дҿңгелек торлар бҧрыштардың 

жоқтығынан оларды ҿздеріне сенімсіз сезінеді. Сіздің контурыңыз ҿрмелеп, 

еркін қозғалатындай етіп тордың кең екендігіне кҿз жеткізіңіз. Сондай-ақ торда 

ағаштың бҧтағын жайып отыруға, ойыншықтар, тамақ табақтары, су жҽне 

қҧстардың демалуына арналған орын жеткілікті болуы керек. Тотықҧс 

ҿлшеміне байланысты тордың ҿлшемін таңдаңыз:Кішкентай тотықҧстарға 

арналған тордың ең кіші ҿлшемі: ені 60 см, ҧзындығы x 60 см, биіктігі 60 

смҤлкен попуга тҧқымының торларының ең кіші мҿлшері: ені 1,5 м x 1,8 м 

биіктігі x 1 м Штангалар арасындағы қашықтық кішкентай попугаялар ҥшін 1,2 

см қҧрайды Мака ҥшін барлар арасындағы қашықтық 10 см қҧрайды. 

Сіздің попугаңыз ҿзара ҽрекеттесуі ҥшін торды бҿлмеге орналастырыңыз. 

Тотықҧс - бҧл ҽлеуметтік жануарлар.Егер олар оқшауланған жерлерде сақталса, 

олар бҿліну мазасыздығын тудыруы мҥмкін. Тотықҧстар адамдар ҿтетін 

жерлерде тҧрғанды ҧнатады. 

Егер сізде басқа ҥй жануарлары болса, торды ҥйден шыққан кезде ала алмайтын 

бҿлмеде сақтаңыз. Басқа жануарларды қҧс торына жақын жерде қадағалап 

отырыңыз, егер олар сіздің контурыңыз ҥшін стресс болса, оларды бҿлмеге 

кіргізбеңіз[1]. 

Температураны тұрақты ұстаңыз. Қҧстар температураның ҽртҥрлі 

ауытқуларына тҿзе алады, бірақ қҧстар ҥшін ең жақсы температура 18,5-тен 

29,5 градусқа дейін болады, оларды бҿлмеде тым суық қалдырмаңыз немесе 

қыста тҥнде қыздырғышты сҿндірмеңіз. . 4,5 градустан тҿмен температура 

сіздің контурыңызға, ҽсіресе жҧқа жіңішке температураға қауіпті болуы 

мҥмкін. Температура Цельсий бойынша 29,5 градустан жоғары кҿтерілсе, 

дҿңгелек попугаялар кҥйзеліске ҧшырауы мҥмкін, егер оларды жоғары 

температурада ҧстау керек болса, ауа жақсы айналатынына кҿз жеткізіңіз. 

Жаңа попугаяңызды торға салыңыз. Біріншіден, қауіпсіздік ҥшін барлық 

есіктер мен терезелерді жабыңыз. Осыдан кейін сіз попугаңыздың мейірімді 

немесе агрессивті екенін анықтауыңыз керек. Конураны ҧстап тҧру ҥшін торды 

ақырын ашыңыз, ақырындап қолыңызды попугаға жеткізіңіз. Егер контур кҿп 

реакция жасамаса, қолыңызды соған қарай жылжытыңыз. Бірақ контур 
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тҧмсығын ашып, сіздің қолыңызда агрессивті болса, сізге екінші ҽдіс қажет 

болады. 

Егер попугая агрессивті болмаса, саусақтарыңызды (немесе егер қҧс болса, 

қолыңызды) аяғынан сҽл жоғары тік бҧрышта кҿрсетіп, оған қарай ҧмтылыңыз. 

Егер сіздің попугаңызды кҥшейтуге ҥйреткен болса, сіз «қадам жасаңыз» деп 

айта аласыз, ол сіздің саусағыңызға (немесе қолыңызға) секіреді. Ақырын 

попугаяны тордан шығарып, оны торға ҽкел. Тотықҧсты торға бағыттаңыз, 

сонда тордағы бҧтақтар параллель жҽне қолыңыздан сҽл жоғары орналасады. 

Ол ағаштың бҧтағына шығады, содан кейін тордың есігін жауып, оны жаңа ҥйге 

біраз уақыт ҥйренуге рҧқсат етіңіз.Егер сіздің попугаңыз агрессивті болса 

немесе кҥшейе алмаса, сіз оны ҧстап, торға орналастыруыңыз керек. Бҧл сіздің 

попугаңызбен қарым-қатынасыңызға ҽсер етпейді; ол ҿтеді. Сіз ҿзіңізге сенімді 

болуыңыз керек жҽне контурыңызды шығармай тез ҽрекет етуіңіз керек. Егер 

попуга бҿлменің айналасында ҧшып кетсе, оның қорқынышы кҥшейіп, сізді 

ҧстау қиынырақ болады. Жалаңаш қолдар ҿте қолайлы, бірақ егер сіз қорқатын 

болсаңыз, жҧқа былғары қолғап немесе сҥлгі киюге болады. Тотықҧстың 

басынан сҽл тҿмен тҧрған мойнын ҧстап кҿріңіз (сондықтан сіз 

тістенбейтіндігіңізге сенімді бола аласыз, сонымен қатар оның асқазаныңызды 

ҧстағаныңызға қарағанда тыныс алу жолы аз бітелген. Қалай болғанда да, оны 

тез арада торға ҽкеліп, оның кетуіне жол бермеу керек. 

Тоты қҧстың мҽзірін ҿзгертіңіз. Сіздің попугаңыз кҿптеген қоректік заттармен 

бай диета қажет. Конуре тағамдарын тек жаңғақтар мен тҥйіршіктермен 

шектемеген дҧрыс, бірақ ҥй жануарлары дҥкеніндегі жаңғақ пен тҥйіршіктердің 

қоспасы олардың негізгі рационына сҽйкес жақсы. Тҧқым қоспасы мен 

тҥйіршіктерден басқа контурыңызға арналған бірнеше нҽрсе:Жаңа жемістер 

мен кҿкҿністерді беріңіз. Конурды тамақтандырмас бҧрын, сондай-ақ адамдарға 

жақсылап жуыңыз. Кҿптеген попугаялар жҥзім, банан, алма, сҽбіз, жидектер, 

жасыл кҿкҿністер жҽне барлық тҥрдегі асқабақтың, бҧршақтың жҽне т.б. 

Қҧрамында қант болғандықтан, жемістерді артық тамақтандырмаңыз.Макав 

тҽрізді кейбір попугаялар тҧқымдарды ішінен жеп тастауды ҧнатады. Оған 

пісте, пекан жҽне макадамия жаңғағын беріп кҿріңіз.Қҧрамында кофеин, 

алкоголь, шоколад, қант немесе тҧзды тағамдар, майлы тағамдар, шикі немесе 

кептірілген бҧршақ, ревень жапырақтары, аскҿк, қырыққабат, спаржа, баклажан 

бар контурлы тағамды бермеңіз. кҥлгін жҽне бал.Авокадо мен пиязды ешқашан 

контурыңызға бермеңіз! Бҧл тағамдардың екеуі де попугаяларға улы. Авокадо 

жҥректің кенеттен тоқтап, ҿліміне ҽкелуі мҥмкін [2]. 

Контурыңызға жеткілікті мҿлшерде тамақ беріңіз. Тағамдар мен су 

тостағандары кіші жҽне орташа қҧстар ҥшін кем дегенде 600 мл, ал ҥлкен конус 

ҥшін 900 мл болуы керек. Жаңа емшектен шығарылған балалар мен қҧстар 

метаболизмінің қарқындылығы мен белсенділігі арқасында қосымша тағамға 

мҧқтаж. 

Сіздің контурыңыздың ауыз су ыдысы оған шомылуға мҥмкіндік беретін 

мҿлшерде болуы керек. Қҧс ваннадағы сумен ішеді жҽне бҧл қалыпты жағдай. 

Есіңізде болсын, оған нҧсқаулық берілген кезде де витаминдер қоспаңыз. 
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Себебі қҧс суды кҿп ішпейді жҽне сіз оның қанша жҥктелгенін білмейсіз, 

сонымен қатар суда бактериялардың тез кҿбеюіне себеп болады. 

Екі кҥн сайын қҧстар торының тҥбін тазалап отырыңыз. Парақтарды 

ауыстырыңыз, жаңғақтарды, сынған тҧқым бҥршіктерін, қиыршық тасты жҽне 

сынған ойыншықтарды тастаңыз жҽне т.с.с. Ең жақсысы тазалыққа кҿңіл бҿлу 

керек (ретсіздікті тазалау кҿп уақытты қажет етпейді - бҧтақтарды алып тастау 

жҽне т.б.). кҥніне бір рет. 

Кҥн сайын тамақ пен су ыдыстарын жуып, ауыстырыңыз. Тамақ пен суды 

тостағандардан алып тастаңыз, кҥн сайын тамақ пен суды жуыңыз, 

ҿзгертіңіз.Пісірілген бҧршақ сияқты тез бҧзылатын тағамдарды жеп болғаннан 

кейін бірден тастаңыз. Сіздің конусыңыз инфекцияға сезімтал болуы мҥмкін, 

сондықтан торды таза ҧстау ҿте маңызды.Ҽр апта сайын торды тазарту ҥшін 

қҧстарға қауіпсіз антисептик қолданғаныңызға кҿз жеткізіңіз. Бҧл дҽрі-дҽрмекті 

ҥй жануарлары дҥкенінен сатып алуға болады. Адамның қарапайым 

антисептикасы тым кҥшті болуы мҥмкін жҽне сіздің контурыңызға зиян 

тигізеді. 

Ветеринарға мезгіл-мезгіл қаралу керек. Кейбір попугаялар ҿмір бойы сау 

болады, бірақ денсаулығыңызға байланысты проблемалар туындаған сайын сіз 

оны алдын-алу шаралары туралы ветеринармен кеңесу арқылы шеше аласыз. 

Сіздің ветеринарыңыз қҧстарды емдеуде тҽжірибесі бар екендігіне кҿз 

жеткізіңіз, ҽйтпесе бҧл сізге бекерге кетеді.Сіз қҧстарға жыл сайынғы тексеруді 

жоспарлауыңыз керек. 

Торға қалай дҧрыс жақындауға болатынын біліп алыңыз. Алдымен, торға 

ақырын жҽне шу шығармай жақындаңыз. Алдымен қорқынышты попугаямен 

кҿзге тҥсуден аулақ болыңыз, сондықтан оны жыртқыш байқамай қалуы 

мҥмкін. Егер сіз ҿзіңіздің попугаңыздың сізді тістеп алғысы келетінін немесе 

торда қиналғысы келетінін немесе сіз пайда болған кезде қатты ыңғайсыздықты 

сезінетінін кҿрсеңіз, сізге оған ҥйренуіне мҥмкіндік беруіңіз керек:Бҿлмеден 

кҿрінбейтін жерге шығыңыз. Артқа кҿтерілуді бастаңыз, жағымсыз реакцияны 

байқағаннан кейін тоқтап, бір орында тҧрыңыз. Ҽрі қарай жҥрмеңіз жҽне 

контурыңыздың тынышталуын кҥтіңіз. Содан кейін сіз қайтадан жақындай 

бастайсыз. Егер сіздің попугаңыз тағы осылай ҽрекет етсе, тоқтап, ол 

тынышталғанша кҥтіңіз. Мҥмкін, сіз торға жақындағанша мҧны бірнеше рет 

жасауыңыз керек.Конур сіздің қолыңызда тамақтануға ыңғайлы болғаннан 

кейін, оны шерту белгісіне ҥйренуге ҥйретіңіз. Сіз попугаяға сҥйікті тамағын 

қолына бермес бҧрын, сіз оны нҧқыңыз. Мҧны ҽрдайым ҿзіңіздің сҥйікті 

тағамдарыңызды жегенге дейін шертуге ҥйрену ҥшін жасаңыз.Ҿзіңіздің 

конусыңызды тордың белгілі бір аймағына кҿшуге ҥйрету ҥшін таяқшаларды 

пайдаланыңыз. Алдымен оның конусын оның таяқшаларымен таныстырыңыз, 

таяқшалардың жанына жақындатыңыз, содан кейін нҧқып, сҥйікті тамағын 

беріңіз. Сіз ҿзіңіздің контурыңызды таяқшаны ҽр басқан сайын жҽне оны 

емдеген сайын жақындауға ҥйретіңіз. Егер попуга енді таяқшаға назар 

аудармаса, онда ол толы болуы мҥмкін жҽне жаттығуды жалғастыру ҥшін сіз 

аш болғанша кҥтуіңіз керек.Сіздің контурыңызды қолыңызға немесе 



751  

қолыңыздағы бҧтаққа басуға ҥйрету ҥшін таяқшаларды пайдаланыңыз. Ақыр 

соңында сіз клетканы тазартуды жҽне / немесе тазартуды жалғастыру ҥшін 

ҿзіңізді жібере алуыңыз керек.Жаттығу уақыты қысқа болуы керек (ҽрқайсысы 

10-15 минуттан) жҽне кҥніне бір-екі рет қана сабақ беруге тырысыңыз. 

 
Қорытынды: 

Жалпы, сіздің контурыңыз тік, тегістелген жҽне сергек немесе қорқынышты. 

Тотықҧс босаңсыды, жҥні сҽл қыл-қыбыр - қуаныштың белгісі. Бір аяғында 

тҧрған ҥлпілдек жҽне ҥлпілдеген қауырсын оның нашар екендігінің белгісі 

болуы мҥмкін. Барлық толығымен кҿтерілген қауырсындар ҽдетте сіздің 

контурыңыз флирт жасайтынын немесе кҥресуге дайын екенін білдіреді. Ҽр 

қанатты бір-бірлеп созу немесе қҧйрық қауырсындарымен ақырын сермеу сау 

ҽрі бақытты. Кейбір попугаялар ҿздерін қызықтырған нҽрсені кҿргенде қуана- 

қуана тілдерін сілкіп алады немесе бас изейді. жарнамаКҿптеген попугаялар 

кейде жҧмсақ тҧманнан рахат алады. Контурыңызды таза ҧстау ҥшін бҥріккіш 

бҿтелке мен кішкене жылы суды қолданыңыз.Қҧстар қауырсындарды ҽр 

уақытта ауыстыратынын жҽне сіздің попугаңыздың қауырсындарын жоғалтып 

алуы дҧрыс екенін ҧмытпаңыз. Егер сіздің конураның қауырсындары біркелкі 

кҿрінбесе немесе жалаңаш патчтар болса, сіз оны ветеринарға апаруыңыз 

керек.Тотықҧсқа қанша кҥш жҧмсау керек екенін біл. Сіздің попугаңыз - талап 

етілетін ҥй жануарлары, сондықтан оған жеткілікті уақыт пен кҥш бергеніңізге 

кҿз жеткізіңіз.Тотықҧс форумдары - бҧл білім алуға жҽне басқа попугащиктерді 

ҧнатуға тамаша идея.Конурдың аяқтарын жаттықтыру ҥшін ҽр тҥрлі диаметрлі 

жҽне кедір-бҧдырлы бҧршақ ҿсімдіктерін қолданыңыз. Қҧммен қапталған 

бҧршақ қҧсқа тырнақтары мен тҧмсықтарын табиғи тҥрде қайрауға 

кҿмектеседі. 

 
Пайдаланылған ҽдебиеттер: 

1. Ҧлттық энцклопедия / Бас редактор Ҽ. Нысанбаев – Алматы «Қазақ 

энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998. 

2. Москва, 1989. Михайлов В. А. Волнистые попугайчики. Птицы в нашем 

доме. — Москва, 1994. Винс Т. Волнистые попугайчики. – Москва, 2011. 

 
Ғылыми жетекші- аға оқытушы Абдукаримов А.М. 

ТОТЫҚҦС ТҤРЛЕРІНЕ ЖАЛПЫ СИППАТТАМА 

Г.Н.Аралбаева., Б.А.Фазылбек., Б.Ә.Данагулов. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
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Анотация.В этой статье описаны особенности попугая. Кроме того, описаны 

виды заболеваний, возникающих у птиц, их возникновение и методы лечения. 



752  

Мы также ищем ответы на вопросы о том, как ухаживать за попугаями и что 

делать, чтобы увеличить продолжительность их жизни. 

Key word:Parrot, aratingi, passericter, gray, emerald, monk. 

Аnnotation. This article describes the features of a parrot. In addition, the types of 

diseases that occur in birds, their occurrence and methods of treatment are described. 

We are also looking for answers to questions about how to care for parrots and what 

to do to increase their lifespan. 

 

 

 

 
Тоты қҧс-бҧл ҽдемі экзотикалық қҧс ҿзінің жарқын келбеті мен жоғары 

ақыл-ой қабілеттерінің арқасында кҿптеген отбасыларда ҥй жануарларына 

айнала алды. 

Зоологиялық классификация бойынша тотықҧс қҧстар класының тотықҧс 

тҧқымдасына жатады. Ресейде бҧл жануар туралы алғашқы ескерту 1490 жылы, 

ол ханшайым София Палеологқа сыйлық ретінде ҧсынылды.Сіз попугаяны 

басқа қҧстармен шатастыра алмайсыз, ҿйткені оның ашық тҥсі мен ерекше дене 

бітімі. Попугаялардың ең кҿп таралған тҥсі - жасыл шҿп. Ал ҥй жануарының 

мҿлшері 9,5 см-ден 1 м-ге дейін ҿзгеруі мҥмкін.Қҧстың сыртқы белгілері 

тҧқымға, мекендеу ортасына жҽне жынысына байланысты.Попугаялар 

ҥйірлерде немесе кем дегенде жҧпта ҿмір сҥруге ҥйренгендіктен, олар 

ҽлеуметтік жҽне ҿте кҿпшіл қҧстар болып саналады. Бірақ олардың гендерінде 

бейтаныс адамдарға сақтықпен қарау жҽне ҿзін-ҿзі қорғау инстинкттері бар 

(бҧл қҧстар жауларын тістеп, тізе алады). Ақылға келетін болсақ, адам мҧндай 

қҧстарды ақылды деп санағанымен, олардың ақыл-парасаты тҿмен бағаланады. 

Кҿптеген зерттеулер попугаялардың кҥрделі мінез-қҧлыққа қабілетті екенін 

кҿрсетті, яғни. ірі приматтарға жақын - олар мақсатқа жету ҥшін ҽртҥрлі 

ҽдістерді қолдана алады (мысалы, ҿз бетімен торды ашу, ойыншық бҿлшектерін 

сҧрыптау), теледидарды қарау, экранда болып жатқан нҽрсеге ҽрекет ету, 

санау.Тотықҧстардың 330-ға жуық тҥрі бар, олар ерекше қауырсындары мен 

ҽдеттерімен ерекшеленеді. Олардың ішінде макавтар, толқынды, джакостар, 

кокатулар, коктейлдер, ғашықтар, секіргіштер, розеллалар, сҽнді таулар, сҽнді 

баррабандтар, сенегалдар, жартасты, шҿпті, эклектустар жҽне т.б[1]. 
 

 

 

Тоты қҧс 

тҥрлері тҥрлері 

Ҿмірдің 

ҧзақтығы 

Салмағы Кҿле 

мі 

Амазонкалар 70 жылға 

дейін 

500 г дейін 40 

см-ге 

дейін 
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Ара 80 жылға 

дейін 

2 кг-ға дейін 100 
см-ге 

дейін 

Аратинги 15 жылға 

дейін 

120 г дейін 35 

см-ге 

дейін 

Ақ қарын 25 жылға 

дейін 

170 г дейін 23 
см-ге 

дейін 

Ілулі 15 жылға 

дейін 

50 г дейін 16 

см-ге 

дейін 

Желдеткіш 40 жылға 
дейін 

275 г дейін 35 
см-ге 

дейін 

Толқынды 18 жастан 

тҿмен 

44 г дейін 20 

см-ге 

дейін 

Жағалы 30 жылға 

дейін 

160 г дейін 40 
см-ге 

дейін 

Тоқылдақтар 15 жылға 

дейін 

12 г дейін 10 см 

дейін 

Пассериктер 18 жастан 

тҿмен 

30 г дейін 17 

см-ге 

дейін 

Жако 90 жыллға 

дейін 

410 г дейін 28 

см-ге 

дейін 

Жасыл бетті 

қызыл қҧйрықтар 

18 жастан 

тҿмен 

100 г дейін 25 

см-ге 



754  

   дейін 

Топырақ 15 жылға 

дейін 

300 г дейін 30 

см-ге 

дейін 

Изумруд 30 жылға 

дейін 

160 г дейін 37 

см-ге 

дейін 

Какаду 90 жылға 

дейін 

1,2 кг-ға 

дейін 

70 

см-ге 

дейін 

Кеа 50 жылға 

дейін 

1 кг-ға дейін 46 

см-ге 

дейін 

Какапо 95 жасқа 

дейін 

2,2 кг-ға 

дейін 

60 

см-ге 

дейін 

Какарики 20 жылға 

дейін 

90 г дейін 30 

см-ге 

дейін 

Конголық 60 жасқа 

дейін 

300 г дейін 29 

см-ге 

дейін 

Корелла 10 жылға 

дейін 

150 г дейін 35 см 

ге дейін 

Корольдік 20 жылға 

дейін 

2 кг-ға дейін 61 

см-ге 

дейін 

Лориевые 20 жылға 

дейін 

130 г дейін 38 

см-ге 

дейін 

Таспа 20 жылға 150 г дейін 23 
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 дейін  см-ге 
дейін 

Пионус 

тотықҧстары 

45 жасқа 

дейін 

245 г дейі 28 

смге дейін 

Ҽншілер 25 жылға 

дейін 

60 г дейін 27 

см-ге 

дейін 

Бҥркіттер 40 жылға 

дейін 

1 кг-ға дейін 50 

см-ге 

дейін 

Алқа 12 жылға 

дейін 

125 г дейін 58 

см-ге 

дейін 

Ғашықтар 15 жылға 

дейін 

50 г дейін 18 

см-ге 

дейін 

Ваза попугая 55 жасқа 

дейін 

315 г дейін 50 

см-ге 

дейін 

Монах 30 жылға 

дейін 

150 г дейін 30 

см-ге 

дейін 

 

Амазонкалар.Ашық жҽне ҧшқыр қҧс Америка мен Антиль аралдарында 

тҧрады. Планетада амазонкалардың 30-ға жуық тҥрі бар, бірақ олардың 

барлығының ҧқсас ерекшеліктері бар - ҽсерлі ҿлшемдер мен басым жасыл тҥсті. 

Ара.Фильмдердегі попугаялардың жиі кездесетін ҿкілдерінің бірі. Мҧндай 

қҧстар отбасының ең ҥлкені болып саналады. Олардың тҥстері жасыл, қызыл, 

сары, қызғылт сары, кҿк жҽне кҿк. Макаваның ҿзіндік ерекшелігі бар - олардың 

табандары дірілге ҿте сезімтал, соның арқасында бҧл попугаялар басқа 

жануарлардың жақындағанын алыстан сезінеді. 

Аратинги.Қауырсынының басым сары реңктері бар ойнақы қҧстар. Олар 

мейірімді жҽне қызықты, ҿте адал жҽне ҽртҥрлі командалар мен сҿздерді 

ҥйренуге қуанышты. 

Ақ қарын.Ақ қарын тотықҧстардың сҥйікті қозғалыс тҥрі - секіру. 

Белсенділігі мен ерекше ақыл-ойына қарамастан, бҧл тҧқымның ҥй жануарлары 

сҿйлеуді есте сақтай алмайды. 

Ілулі тотықҧс.Жасыл тҥсі басым кішкентай қҧстар. Бҧл тҧқым ҿте ҽуезді, 

бірақ тҧтқынға жақсы шыдамайды. Қҧстың атауы ҽдеттен тыс демалу тҽсіліне 

байланысты - олар бастарын тҿмен тҥсіріп, бҧтаққа ілініп ҧйықтағанды ҧнатады 

[1]. 
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Қорытынды: 

Табиғатта тамаша ҥйлесім табатын, басқа жануарлардан дыбыстарды 

қайталау, тіл қату, есте сақтау қабілеті арқылы ерекшеленеді. Олардың 

сҧлулығы адамдардың еріксіз таңданысын тудырып, ҿздеріне серік етіп алуға 

итермелейді. Бҿлмеге асыраған тотықҧстардың ҧшуы да ҽдемі. Ҽсіресе, балалар 

оларға ерекше ықылас танытып, кҥн ҧзақ еш жалықпастан ойнауы мҥмкін. 

Алайда, оларды асырау бір бҿлек, кҥтім жасау бір бҿлек. Кҿбіне, иелері тор 

алдым, тамақ бердім, сол жеткілікті деп ойлайды. Дегенмен, бҧл тіршілік 

иелерінің де тҥрлі ауруды жҧқтырып алу қауіпі де жоқ екендігін айта кеткен 

жҿн. Адамдар секілді олар да ҽлсіреп, ҿздерін жайсыз сезінетін кездері болады. 

Сондықтан, мен бҧл мақалада, аурулардың туындау себебі мен олардың тиімді 

шешіміне тоқталып ҿттім. 
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АҚТӚБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

Мҧрат.А., Насыр.Р., Орынғалиева.А., Иманкулова.А., Алдабергенҧлы.Н. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Қазақстан Республикасы экологиялық проблемасы кҥрделі аймаққа кіреді. 

ХХ ғ. физика-химиялық технологиялардың дамуы мен ғылыми жаңалықтар 

бҥкіл биосфера мен адамзат ҥшін ҥлкен потенциалдық қауіп тҿндіретін 

радиацияның жасанды көзінің пайда болуына ҽкеп соқты. Бҧл потенциал 

барлық тірі табиғат бейімделген табиғи радиациялық фонға қарағанда біршама 

кҿп. 

Табиғи радиациялық фон космостық сҽуле сіңірілген жер қабатының 

сейілген радиоактивтілігімен, биогендік радионуклидтер қорегін тҧтынумен 

шартталған жҽне 1 сағатта 8-9 микрорентгенді (мкР/сағ) қҧрады, бҧл Жер 

тҧрғыны ҥшін 2 миллизиверт (мЗв) болатын орташа жылдық эффективті 

эквиваленттік дозаға (ЭЭД =HD) сҽйкес келеді. Адам қызметі ортада бар 

болатын радионуклидтердің санын бірнеше есеге арттырды жҽне олардың 

массасын планета бетінде бірнеше қатарға арттырды [1]. 
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Басты радиациялық қауіптілікті ядролық қару қорлары мен жанармайлар, 

ядролық жарылыстар нҽтижесінде немесе уранды кен ҿндіру мен байытудан 

бастап қалдықтарды кҿмуге дейінгі ядролық-жанармайлық циклдегі авариялар 

нҽтижесінде тҥзілген радиоактивтік қалдықтар кҿрсетеді. 

Атомдық қондырғылар мен двигательдердің қолданылуы кезінде 

атмосфераға тҥсетін радиоактивті заттар қауіп тудыруы мҥмкін. Алайда 

қорғаныс техникасының қазіргі кездегі деңгейіне байланысты 

радиоактивтіліктің бҧл бастау кҿзі мҽнді емес [2]. Атмосфераның радиоактивті 

заттармен ең кҿп ластануы атомдық жҽне сутекті жарылғыш заттардың 

жарылуы нҽтижесінде жҥреді. Мҧндай ҽрбір жарылыс радиоактивті шаңның 

ҥлкен бҧлтының тҥзілуімен сҽйкес жҥреді. Ҥлкен кҥштің жарылыс толқыны 

оның бҿлшектерін 30 километрден астам биіктікке кҿтере отырып барлық 

бағытта таратады [3]. 

Жарылыстан кейінгі бірінші сағаттарда неғҧрлым ірі бҿлшектері тҧнады, 

кішкене аз кҿлемдегілері 5 тҽулік ішінде, ал ҧсақ дисперсті шаң ауа ағынымен 

мыңдаған километрлерге таралып, жер шарының бетіне кҿптеген жылдар бойы 

тҧнады [4]. 

Технологиялық тҥрде қалыпты ядролық жанармайлық циклмен 

байланысты радиациялық ластанулар жергілікті сипатта болады жҽне бақылау, 

оқшаулау жҽне эмиссияны жою ҥшін ашық болады. Атомдық энергетика 

объекттерінің қолданылысы болар-болмас радиациялық ҽсерлесумен қатар 

жҥреді [5]. 

Ақтҿбе қаласының радиациялық ахуалын зерттеу 2021 жылдың желтоқсан 

айы мен 2022 жылдың наурыз айларында жҥргізілді. 

Осы зерттеулердің нҽтижесі 2007 жҽне 2008 жылдар кҿрсеткіштерімен 

салыстырыла отырып, кесте тҥрінде кҿрсетілді. 

Кесте-1. Ақтҿбе қаласының радиациялық деңгейінің дозиметриялық 

кҿрсеткіштері, мЗв. 2007-2008 жылдар 

Сынама алынған аудан 

атаулары 

Сынама алынған уақыты 

11.11.07 11.05.08 25.05.0 

8 

1 2 3 4 

8 МКР 

Анвар дҥкені 

№ 21 мектеп ауласы 

Алия базары 

Ҧшқыштар аялдамасы 

(Ҽсемдік сл. Грация) 

 
0,17 

0,14 

0,09 

0,14 

0,78 

 
0,16 

0,16 

0,07 

0,11 

0,67 

 
0,16 

0,17 

0,08 

0,12 

0,68 

КҾНЕ ҚАЛА 

Акация 

№ 20 ҥй ауласы 

Темір жол вокзалы 

 
0,03 

0,01 

0,02 

 
0,02 

0,01 

0,03 

 
0,01 

0,01 

0,02 
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Пушкин саябағы 0,05 0,04 0,03 

ГМЗ 

ТОО "Изыскатель" 

Поликлиника 

аялдамасы 

Маяковский аялдамасы 

№ 15 мектеп ауласы 

 
0,06 

0,05 

0,09 

0,11 

 
0,09 

0,05 

0,10 

0,11 

 
0,09 

0,06 

0,10 

0,11 

АЭРОПОРТ 

Аэропорт 

Анвар дҥкені 

Конечная аялдамасы 

 
0,09 

0,11 

0,12 

 
0,11 

0,12 

0,12 

 
0,11 

0,11 

0,12 

ЖИЛГОРОДОК 

Площадь аялдамасы 

№ 23 ҥй ауласы 

0,14 

0,10 

0,09 

0,09 

0,10 

0,09 

11 МКР 

11 мкр аялдамасы 

Набережная аялдамасы 

№ 9 мектеп ауласы 

11 мкр базары 

№ 33 ҥй ауласы 

  
0,09 

0,06 

0,10 

0,09 

0,04 

 
0,08 

0,06 

0,09 

0,09 

0,04 

ШАНХАЙ 

Сҽнкібай батыр 

даңғылы 

Чернышеский кҿшесі 

Пожарский аялдамасы 

Лицей аялдамасы 

Магазин аялдамасы 

  
0,04 

0,06 

0,09 

0,05 

0,05 

 
0,05 

0,06 

0,09 

0,06 

0,06 

 

Кесте-2. Ақтҿбе қаласының радиациялық деңгейінің дозиметриялық 
кҿрсеткіштері, мЗв. 2022 жыл 

Сынама алынған 

аудан 

атаулары 

Сынама алынған 

уақыты 

Сынама алынған 

уақыты 

21.01.22 21.03.22 

1 2 3 

КҾНЕ ҚАЛА 0,09 0,10 

Акация 0,15 0,17 

аялдамасы   

Темір жол   

вокзалы   
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Тҧрғындар қал. 

АЗХС 

0,07 

0,08 

0,10 

0,10 

«Жаңа қоныс» 

ауылы 
 

0,15 

 
0,17 

 

Кҿпжылдық систематикалық ҿлшеулер мен радиациялық жағдайды 

бақылаулар айналадағы қоршаған орта объектілерінің кҥйіне жасалатын 

кҥрделі ҽсер етулерді тапқан жоқ. АЭС айналасында тҧратын тҧрғындардың 

сҽулелену дозасы 10 мкЗв/жыл-дан аспайды, бҧл дегеніміз бекітілген рҧқсат 

етілген деңгейден 100 есе аз дегенді білдіреді. АЭС реакторларының 

радиациялық аварияларының ықтималдығы қазір бір жылда 10
-4

 – 10
-5

 ретінде 

бағаланады [6]. 

Қорыта айтқанда, Ақтҿбе қаласының радиациялық жағдайын бағалайтын 

болсақ ең кҿп ластанған аудандар- Аэропорт, Тҧрғындар қалашығы жҽне 8 

мҿлтек ауданы. Ал Кҿне қаланы таза аудан деп айтуға болады. 

2022 жылдың кҿрсеткіштеріне қарасақ, кҿктем айында радиация деңгейі 
жоғары екенін кҿруге болады. 

 

 
Қолданылған әдебиеттер: 

1. Акимова. А.П. «Экология» М.: 2001г. 

2. Будыко. М.И. «Современные проблемы экологии» М.: 1994г., 307с. 

3. Булдаков Л.А. «Радиоактивные вещества и человек М.: Энергоатомиздат., 

1990г. 

4. Василенко. О.И. «Радиационная экология» М.: (Медицина) 2004г. 

5. Василенко И.Я., Булдаков Л.А. «Радионуклеидное загрязнение окружающей 

среды и здоровья населения. М.: (Медицина) 2004г. 

6. Воробьев А.М. «Методы определения радиоактивных веществ в воздухе» М.: 

Энергоатомиздат., 1974г. 

 
Ғылыми жетекші - Тургенова О.М. - б.ғ.к.,доцент. 
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Мырзағали А.Р.,Боранбаева А.М.,Мақсҧтқызы Н.,Байжанова А.,ЖеңісоИ. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Бҥгінгі таңда Қазақстан Республикасының білім беру саласы мектеп 

оқушыларын дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалардың талабына сай 

жҥзеге асырылуда. Осы тҧрғыдан алғанда, елімізде жыл сайын жалпы білім 

беретін мектептердегі білім мазмҧны мен қҧрылымы педагогикалық, 



760  

психологиялық жҽне ҽдістемелік нҽтижелерге байланысты қайта қаралып, 

жетілдіріліп отырады. 

Қазақстан-2050 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. 

деген сҿзінде де «...білім беру мен оқыту – заманауи білім берудің, кадрларды 

даярлау мен қайта даярлаудың негізі, біз сауаттылығы жоғары деңгейлі елге 

айналуға тиіспіз» делінген. Барлық жас ҧрпақтың функционалдық 

сауаттылығына кҿп кҿңіл бҿлінеді...». Орта білім берудің ҽрбір пҽнінің ҿзіндік 

ерекше мақсаттары мен міндеттері бар. Қоғамдағы ғылымның даму қарқыны 

жаратылыстану пҽндерінің, атап айтқанда, химияның ғылыми деңгейін одан ҽрі 

дамытуды кҿздейді [1]. 

Химия – жаратылыстану ғылымдары саласының бірі. Орта мектепте химия 

пҽні 7 сыныптан бастап оқытылады. 7 сынып химия оқулығында оқушылар зат, 

оның агрегаттық кҥйі, қоспа, атом жҽне молекулалар, химиялық элементтер 

жҽне адам ағзасындағы химиялық элементтер жҿнінде мағлҧматтар алады. 

Қоғамның жаңа ҧрпағы белгілі бір дҽрежеде «химиялық» білімге ие болмаса, 

онда олардың «материалдық ҽлемге» шынайы кҿзқарасты қалыптастыруы 

мҥмкін емес. Кҿптеген елдердің ірі ҿндірістік салаларының дамуы химияның 

дамуымен байланысты. 

Қазақстан Республикасы Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық 

диалог – Қазақстанның тҧрақтылығы мен ҿркендеуінің негізі» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында Мемлекет басшысы оқушыларды сапалы оқулықпен 

қамтамасыз ету керектігін атап кҿрсеткен [2]. 

Химия оқулығы авторлары: Оспанова М.Қ., Белоусова Т.Г., Аухадиева 

Қ.С. қҧрастырған жалпы білім беретін орта мектептің 7 сыныбына арналған 

оқулықтың мазмҧны мен қҧрылымдық ерекшеліктеріне тоқталып ҿтейік. 

Оқулық мазмҧнында ІХ тарау, 23 тақырып, 11 зертханалық жҽне 4 

практикалық жҧмысты қамтылған.   Ҽрбір тақырыпта Сен білесің бе? Ойлан, 

Ҿте маңызды, тірек сҿздер айдары бойынша қысқаша мҽліметтер келтірілген. 

Оқулықтың мҧқабасы мен парақтарындағы суреттер, кейбір жазбалар тҥрлі 

тҥсті бояумен безендірілген. Жалпы оқулық 126 беттен тҧрады [3]. Педагогика 

саласындағы зерттеулер білім беру мазмҧнын ізгілендіруге, оқытудың 

тҽрбиелік рҿлін жҽне оқушылардың оқуға қызығушылығын арттыруға 

бағытталған. Сондықтан оқытудың мақсаты мектептегі химияға ғылыми білім 

беру технологияларын қолдану, химияның ғылым ретінде дамуын талдау 

арқылы қол жеткізу. 

Осы уақытқа дейін жҥргізілген кҿптеген зерттеулер мен талдауларға назар 

аудара отырып, бҥгінгі таңда мектептерде қолданылып жҥрген химия 

оқулықтарының теориялық жҽне ҽдістемелік сипаттамасын оқулықтардың 

мазмҧнына сҽйкес келетін қосымша оқу қҧралдарын талап ететінін атап ҿтуге 

болады. 

Қоғамдық қҧндылықтар тарихындағы ҿзгерістерге жҽне қазіргі 

технологияның дамуына байланысты химиядан қосымша оқу-ҽдістемелік 

қҧралдарды дайындауды жетілдіру талап етіледі. Оқулық мҽселелерін талдау 
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жалпы білім беретін мектептер мен жаңа буын оқулықтарын дайындау 

оқулықтар мен оқу-ҽдістемелік қҧралдардың мазмҧнын толықтыру, жҥйелеу, 

логикалық қҧрылымдау қажет екенін кҿрсетті. 

Бҧл жерде жҥйелі қарым-қатынас мазмҧны жағынан оқулықтар мен оқу 

қҧралдарының сҽйкестігі жҽне оқу процесінде осы қатынастардың міндетті 

тҥрде сақталуы ортақ мҽселе болып табылады. 

Жаңартылған бағдарламаға сҽйкес қҧрастырылған мектептің Химия 

оқулықтары оқушының ҿз бетімен жҧмыстануына, ізденісіне бағытталған. 

Мысалы, 8 сынып Химия оқулығы, авторлары М.Қ.Оспанова, Қ.С.Аухадиева, 

Т.Г.Белоусованың, Мектеп баспасынан (2018ж) шыққан оқулығындаа 

оқушыларға арналған шығармашылық тапсырмалар (14бет,125бет) жҽне ҿз 

бетімен орындайтын тҽжірибелік тапсырмалар (36бет, 53бет, 102бет, 142бет, 

163бет, 170бет) берілген [4]. Шығармашылық жҽне ҿзіндік тапсырмалар 

оқушыны ізденіс жҧмыстарын жҥргізуге баулиды. 

Химия оқулығындағы тірек ҧғымдары, Сен білесің бе?, Ойлан!, Бҧл қызық! 

Ҿте маңызды! деп кҿрсетілген айдарлар оқушылар ҥшін де керекті 

ақпараттарды қамтыған. Ҽрбір тақырып соңында ҿтілген материалға сҽйкес 

біліміңді тексер деген атпен жаттығулар мен есептер берілген. Жаттығулар 

сҽйкестендіру, кестені толтыру, сызба сызу, диаграмма сызу, қысқаша мҽлімет 

жазу секілді тапсырма тҥрлерін қарастырған. Химия сабағы барысында 

оқушылар тҥрлі деңгейдегі жаттығуларды орындау арқылы белсенділікке 

ҧмтылады. Жалпы 8 сыныптың химия оқулығы мектеп оқушысы ҥшін тҥсінікті 

тілмен жазылған. Оқулықтың мектеп оқушысына берері мол. 

«Кітап білім бҧлағы» деп халық даналығынан қалған нақыл ҽрбір білім 

алушы ҥшін басты қағида болуы тиіс. 
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Н.Е.Нағымедулла 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Сабақ - оқу процесінің негізгі элементі болып табылады, бірақ жеке 

тҧлғаға бағытталған оқыту жҥйесінде оның қызметі мен ҧйымдастыру формасы 

ҿзгереді. 

Жеке тҧлғаға бағытталған сабақ дҽстҥрлі сабаққа қарағанда, ең алдымен 

«мҧғалім-оқушы» ҽрекетінің тҥрін ҿзгертеді. Оқушының позициясы ҿзгереді – 

ынталы орындаудан белсенді шығармашылыққа, оның ойлауы басқаша: 

рефлексиялық, яғни нҽтижеге бағытталған болады. Сыныпта қалыптасатын 

қарым-қатынастардың сипаты да ҿзгереді [1]. Ең бастысы, мҧғалім тек білім 

беріп қана қоймай, оқушылардың жеке тҧлғасын дамытуға оңтайлы жағдай 

жасауға кҿшеді. 2-кестеде дҽстҥрлі жҽне жеке тҧлғаға бағытталған сабақтардың 

негізгі айырмашылықтары берілген. 

2- кесте 

Дҽстҥрлі жҽне жеке тҧлғаға бағытталған сабақтардың негізгі 

айырмашылықтары 

Дҽстҥрлі сабақ Жеке тҧлғаға бағытталған сабақ 

Мақсат қою. Сабақ 

оқушыларды берік білім, білік, 

дағдымен  қаруландыруға 

бағытталған. Тҧлғаның қалыптасуы 

осы процестің салдары болып 

табылады жҽне психикалық 

процестердің дамуы ретінде 

тҥсініледі: зейін, ойлау, есте сақтау. 

Балалар сауалнама кезінде жҧмыс 

істейді, содан кейін «демалады», 

ҥйде оқиды немесе ештеңе 

істемейді. 

 
Мҧғалімнің іс-ҽрекеті: 

кҿрсетеді, тҥсіндіреді, ашады, 

айтады, талап етеді, дҽлелдейді, 

жаттығулар жасайды, тексереді, 

бағалайды. Орталық тҧлға – мҧғалім. 

Баланың дамуы абстрактілі, 

кездейсоқ! 

Мақсат қою. Мақсаты – 

оқушыны дамыту, ҽрбір сабақта оны 

оқуға ынталы субъектіге, ҿзіндік 

белсенділікке айналдыратын оқу 

ҽрекеті қалыптасатындай жағдай 

жасау. Оқушылар сабақ бойы жҧмыс 

істейді. Сыныпта: мҧғалім-оқушы 

арасында тҧрақты диалог орнайды. 

 

 

 
Мҧғалімнің іс-ҽрекеті: оқушы 

бірлескен ҽзірлемелерге сҥйене 

отырып, ҿз бетінше ізденіс 

жҥргізетін оқу іс-ҽрекетін 

ҧйымдастырушы.  Мҧғалім 

тҥсіндіреді, кҿрсетеді, еске салады, 

тҧспалдайды, мҽселеге жетелейді, 

кейде ҽдейі қате жібереді, кеңес 

береді, ақылдасады, қателіктің 

алдын алады. Орталық тҧлға – 

оқушы! Ал, мҧғалім болса, арнайы 

табыс жағдайын жасайды, 

жігерлендіреді, сенім ҧялатады, 

жҥйелейді, қызықтырады, оқытудың 
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 мотивтерін қалыптастырады: 

оқушының беделін кҿтереді, 

шабыттандырады. 

Оқушының іс-ҽрекеті: оқушы – 

мҧғалімнің ықпалы бағытталған оқу 

объектісі. Бір ғана мҧғалім бар - 

балалар жиі бҿгде істермен 

айналысады. Олар білім, білік жҽне 

дағдыларды ақыл-ой 

мҥмкіндіктерінің (есте сақтау, зейін) 

есебінен алады, кҿбінесе мҧғалімнің 

сҧрауы, жаттандылық. Мҧндай білім 

тез жоғалады. 

Оқушының іс-ҽрекеті: оқушы 

мҧғалім іс-ҽрекетінің субъектісі 

болып табылады. Белсенділік 

мҧғалімнен емес, баланың ҿзінен 

келеді. Проблемалық-ізденіс жҽне 

жобалық оқыту, дамыта оқыту 

ҽдістері қолданылады. 

 
«Мҧғалім-оқушы» қарым- 

қатынасы субъект-объект. Мҧғалім 

сынақпен, емтиханмен талап етеді, 

мҽжбҥрлейді. Оқушы бейімделеді, 

жаттанды оқиды, кейде ҥйренуге 

талпынады. Оқушы екінші деңгейлі 

тҧлға. 

«Мҧғалім – оқушы» қатынасы 

субъектілік-субъективті. Мҧғалім 

бҥкіл сыныппен жҧмыс жасай 

отырып, оқушының жеке 

мҥмкіндіктерін дамытуға, соның 

ішінде оның рефлексиялық ойлауын 

жҽне ҿзіндік пікірін қалыптастыруға 

жағдай жасай отырып, ҽрбір 

оқушының жҧмысын нақты 

ҧйымдастырады. 

 

Жеке тҧлғаға бағытталған сабақты дайындау жҽне ҿткізу кезінде мҧғалім 

ҿз іс-ҽрекетінің іргелі бағыттарын бҿліп кҿрсетуі керек, алдыңғы орынға 

оқушыны қояды, одан кейін белсенділікті ерекшелеп, ҿз ҧстанымын 

айқындайды. Бҧл ерекшелік 3-кестеде берілген. 

3- кесте 

Жеке тҧлғаға бағытталған сабақтың ерекшелігі 

Мҧғалімнің 

бағытталуы 

іс-ҽрекетінің Жҥзеге асыру қҧралдары мен 

жолдары 

1. Студенттің 

тҽжірибесіне жҥгіну 

субъективті а) Сҧрақтар қою арқылы осы 

тҽжірибені анықтау: Ол мҧны қалай 

жасады? Неліктен? Неге сҥйендіңіз? 

  б) Оқушылар арасындағы 

субъективті тҽжірибенің мазмҧнын 

алмасуды ҿзара тексеру жҽне тыңдау 

арқылы ҧйымдастыру. 

  в) Талқыланып отырған мҽселе 

бойынша оқушылардың ең дҧрыс 

нҧсқаларын қолдау арқылы 

барлығын дҧрыс шешімге жетелеу. 
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 г) Олардың негізінде жаңа 

материалды  қҧрастыру: 

мҽлімдемелер, пайымдаулар, 

тҥсініктер арқылы. 

д) Оқушылардың сабақтағы 

субъективті тҽжірибесін байланыс 

негізінде жалпылау жҽне жҥйелеу. 

2. Сабақта ҽр тҥрлі 

дидактикалық материалды 

пайдалану 

а) Мҧғалімнің ҽртҥрлі ақпарат 

кҿздерін пайдалануы. 

б) Оқушыларды проблемалық 

оқу тапсырмаларын орындауға 

ынталандыру. 

 в) Тҥрлі типтегі жҽне 

формадағы тапсырмалардың ішінен 

таңдау ҧсынысы. 

 г) Оқушылардың жеке 

ҧсыныстарына сҽйкес келетін 

материалды таңдауға ынталандыру. 

 д) Негізгі оқу іс-ҽрекетін жҽне 

оларды орындау ретін сипаттайтын 

карточкаларды, т.б. ҽр қайсысына 

сараланған кҿзқарасқа жҽне тҧрақты 

бақылауға негізделген 

технологиялық карталарды 

пайдалану. 

3. Сабақтағы педагогикалық 

қарым-қатынастың сипаты. 

а) Оқу жетістіктерінің деңгейіне 

қарамастан жауап беруші оқушыны 

қҧрметпен жҽне мҧқият тыңдау. 

 ҽ) Оқушыларға аты-жҿнін айту. 

 в) Балалармен сҿйлескенде ҿзін 

ҿзі жоғары ҧстамау, айтылған 

ҽңгімені кҥлімсіреп қолдау. 

 г) Оқушыны тҽуелсіз болуға 

жігерлендіру, жауап беруге деген ҿз- 

ҿзіне сенімділікті ояту. 

4. Оқу жҧмысының ҽдістерін 

белсендіру. 

а) Оқушыларды 

ҽртҥрлі  ҽдістерін 

ынталандыру. 

оқытудың 

қолдануға 

 б) Оқушыларға 

жҥктемей, барлық 

жолдарды талдау. 

ҿз пікірін 

ҧсынылған 

 в) Ҽр оқушының 

талдау. 

іс-ҽрекетін 
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 г) Оқушылар таңдаған 
мағыналы жолдарды анықтау. 

е) Ең ҧтымды жолдарды - 

жақсы немесе жаман емес, бҧл 

жолмен ненің оң екенін талқылау 

д) Нҽтижені де, процесті де 

бағалау. 

5. Мҧғалімнің 

оқушылармен жҧмыс 

педагогикалық икемділігі 

сабақта 

істеудегі 

а) Ҽр оқушының сынып 

жҧмысына «қатысу» атмосферасын 

ҧйымдастыру. 

  б) Балаларға жҧмыс тҥрлерінде, 

оқу материалының сипатында, оқу 

тапсырмаларын орындау 

қарқынында таңдаулылық танытуға 

мҥмкіндік беру. 

  в) Ҽрбір оқушының белсенді, ҿз 

бетінше болуына жағдай жасау. 

  г) Оқушының эмоциясына 

жауап беру. 

  д) Сынып қарқынына ілеспеген 

балаларға кҿмек кҿрсету. 
 

Ҽрбір оқушының субъективті тҽжірибесін, яғни оның оқу іс-ҽрекетіндегі 

қабілеттері мен дағдыларын анықтамайынша, жеке оқушыға бағытталған оқыту 

тҽсілін елестету мҥмкін емес. Бірақ балалар, ҿздеріңіз білетіндей, ҽртҥрлі, 

олардың ҽрқайсысының тҽжірибесі таза жеке жҽне ҽртҥрлі сипаттамаларға ие. 

Мҧғалім жеке оқушыға бағытталған сабақты дайындау жҽне ҿткізу кезінде 

оқушылардың субъективті тҽжірибесінің ерекшеліктерін білуі керек, бҧл оған 

ҧтымды ҽдістерді, қҧралдарды, жҧмыстың ҽдістері мен формаларын ҽрқайсысы 

ҥшін жеке таңдауға кҿмектеседі [3]. 

Мҧндай сабақта қолданылатын дидактикалық материалдың мақсаты – оқу 

бағдарламасын пысықтау, оқушыларға қажетті білім, білік, дағдыны меңгерту. 

Дидактикалық материалдың тҥрлері: оқу мҽтіндері, тапсырма карточкалары, 

дидактикалық тесттер. Бҧл тҽсіл білім, білік, дағдыны меңгерудегі жетістік 

деңгейін бағалау мҥмкіндігіне негізделген. Мҧғалім оқушылардың танымдық 

ерекшеліктері мен мҥмкіндіктерін біле отырып, карточкаларды таратады[4]. 

Жеке тҧлғаға бағытталған сабақтың тиімділік критерийлері: 

- сыныптың дайындығына қарай мҧғалімнің сабаққа арналған оқу 

бағдарламасының болуы; 

- проблемалық шығармашылық тапсырмаларды пайдалану; 

- оқушыға материалдың тҥрін жҽне формасын таңдауға мҥмкіндік беретін 

білімді қолдану (ауызша, графикалық, символдық); 
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- сабақтың соңында балалармен тек «біз не білдік» туралы ғана емес, 

сонымен бірге бізге не ҧнады (ҧнатпады) жҽне неліктен, мен нені қайта 

жасағым келеді, бірақ оны басқаша орындаймын деген сҧрақтарды талқылау; 

- оқушыларды тапсырмаларды орындаудың ҽртҥрлі тҽсілдерін таңдауға 

жҽне ҿз бетінше қолдануға ынталандыру; 

- сабақтың соңында оқушыға қойылған баға бірқатар параметрлер 

бойынша дҽлелденуі керек: дҧрыстығы, дербестігі, ҿзіндік ерекшелігі; 

- ҥй тапсырмасын орындау кезінде тапсырманың тақырыбы мен кҿлемі 
аталып қана қоймай, ҥй тапсырмасын орындау кезінде оқу жҧмысын қалай 

ҧтымды ҧйымдастыру керектігі жан-жақты тҥсіндіріледі. 

Жоғарыда аталған критерийлер жеке тҧлғаға бағыттап оқытудың кез 

келген оқу пҽні ҥшін тиімділігі мен басқа ҽдістерден ерекшелігін толығымен 

кҿрсетеді. 
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MAGNOLIOPSIDA КЛАСЫ ҚҦРАМЫНДАҒЫ ОМАРТАЛЫҚ 

ӚСІМДІКТЕРІНЕ ТАЛДАУ 

 
Оразбаева Н.У. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Қазіргі таңда антропогендік ҽсері болмаған экожҥйелер мен ҿсімдіктер 

қауымдастығы жоқ деп айтуға болады. Сонымен қатар қоршаған ортаға 

адамзаттың ҽсері жыл сайын арта тҥсуде. Бҧл алдымен ҿсімдіктердің 

биологиялық алуантҥрлілігінің тҿмендеуіне ҽкеліп соқтыратыны белгілі. Осы 

орайда, ҽлем қауымдастықтары биологиялық алуантҥрлілікті сақтаудың 

қажеттілігі жайлы айтуда. 
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Бҥгінгі кҥні биолалуантҥрлілік туралы конвенция қабылданған жҽне 

ҽлемнің кҿптеген елдерінде, соның ішінде Қазақстанда биологиялық 

алуантҥрлілікті сақтап қалу жҿнінде заңддамалар мен ҧлттық арнайы 

бағдарламалар жасалып, орындалып жатыр [1, б. 7-12]. Осы тҧрғыдан 

биоресуртардың бір тҥрі фиторесуртарының шаруашылық маңызы тарапынан 

талдануы ҿте ҿзекті мҽселелердің бірі деп атап ҿтіге болады. 

Фиторесурстар пайдалы ҿсімдіктердің белгілі бір топтарының ресурстарын 

зерттейтін бҿлімдерге бҿлінеді, мысалы, дҽрілік ҿсімдіктердің ресурстары, 

тағамдық, омарталық жҽне т. б. Фиторесурстардың аталған бҿлімдерінің 

ҽрқайсысының ортақ нақты ҽдістерді ғана емес, ҿзіндік зерттеу кҿлемі бар, 

сонымен қатар оның мақсаттары мен міндеттері жҽне практикалық маңызы 

орасан зор. 

Азық-тҥлік мҽселесін шешуде фиторесурстарды ҧтымды пайдалану жҽне 

молайту ауыл шаруашылығының қауіпсіздігі мен одан ҽрі дамуына ерекше мҽн 

береді. Мҧндай ресурстарға омарталық ҿсімдіктері, аралар жҽне олар ҿндіретін 

ҿнімдер жатады. Омарталық ҿсімдіктер негізінде, ҽр тҥрлі жҽндіктердің 

кҿптеген табиғи популяциясы бар, олардың кҿпшілігі жабайы жҽне мҽдени 

гҥлді ҿсімдіктердің тозаңдандырғыштары болып табылады. Сондықтан бҧл 

ҿсімдіктердің табиғи экожҥйелердің, агроэкожҥйелердің жҽне ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтардың ажырамас бҿлігі. Ҿз кезегінде, омарталық 

ҿсімдіктерін жҽне олардың бал ҽлеуетін зерттеу ғылым саласының ажырамас 

бҿлігі болып табылады. Бал ҿсімдіктері ҿсетін барлық жерде табиғат қҧнды 

биологиялық ҿнімді - балшырындарды ҧсынады [2, б. 23]. 

Жердің ҿсімдік жамылғысында омарталық ҿсімдіктерінің ҥлесі 

жабықтҧқымды тҥрлерінің жалпы санының 50 пайызын қҧрайды. Соның ішінде 

Magnoliopsida класының ҿсімдіктерінің маңызы зор. Табиғи ҿнім ретінде 

балдың орны ерекше [3, б. 14]. 

Осы орайда, Ақтҿбе облыс флорасындағы Magnolіopsіda класына жататын 

омарталық ҿсімдіктердің зерттелуіне ҽдеби шолу жасалып, жетекші 10 

тҧқымдасы анықталды. 

Облыс флорасының қҧрамындағы пайдалы ҿсімдіктер бірқатар жарық 

кҿрген ғылыми еңбектерде тізімге алынған. Ақтҿбе флористакалық округының 

флорасын зерттей келе, С.А.Айпеисова, жабайы ҿсетін пайдалы ҿсімдіктердің 

876 тҥрін тіркеп, оның ішінде 238 тҥрі омарталық ҿсімдік екендігін анықтаған. 

Осы ҿсімдіктрдің Magnolіopsіda класына 232 тҥрі (97,5%) жатады. Бҧл 

ҿсімдіктердің басым бҿлігінің кешенді қасиеттері бар. [4, б. 9]. 

Ақтҿбе облысында Magnolіopsіda класының жабайы ҿсетін омарталық 

ҿсімдіктерін талдау барысында, жетекші тҧқымдастары анықталды (1-кесте). 

 
Кесте 1. Ақтҿбе облысы флорасының Magnolіopsіda класына жататын 

жетекші омарталық ҿсімдіктері. 

Тҧқымдастар Тҥр саны Жалпы тҥр 

санынан 
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Tamaricacea 2% 

Boraginaceae 2% 

Gentianaceae 3,70% 

Scrophulariaceae 3,40% 

Caryophyllaceae 4,70% 

Salicaceae 5,60% 

Ranunculaceae 5,60% 

Rosaceae 8,60% 

Asteraceae 10,30% 

Fabaceae 11,60% 

Fabaceae 27 11,6% 

Asteraceae 24 10,3% 

Rosaceae 20 8,6% 

Ranunculaceae 13 5,6% 

Salicaceae 13 5,6% 

Caryophyllaceae 11 4,7% 

Scrophulariaceae 8 3,4% 

Gentianaceae 7 3,7% 

Boraginaceae 5 2% 

Tamaricacea 5 2% 

 

Тҿмендегі сҥретте бҧл тҧқымдастардың пайыздық қатынасы кҿрсетілген. 

 

 
Жасалған талдау барысында кҿріп тҧрғанымыздай, Magnolіopsіda 

класының омарталық ҿсімдіктердің басым бҿлігі Fabaceae, Asteraceae жҽне 

Rosaceae тҧқымдастары. Олар: Cerasus fruticosa, Comarum palustre, Cotoneaster 

melanocarpus, жҽне т.б. Алғашқы екі тҧқымдастың, яғни Fabaceae, Asteraceae 

тҥрлер саны жағынан басым болуы, жалпы флористикалық еңбектерде 

Евразияняң материктік флорасына тҽн белгі деп қарастырған. 

Омартылық ҿсімдіктердің гҥлдеу мерзіміне қарай ҥш топқа бҿлінеді: 

кҿктемгі, жазғы, жаздың соңғы маусымындағы жҽне кҥзгі. Кҿктемгі бал 

шырынды ҿсімдіктер: Betula, Ulmus, Salix, Taraxacum, Viburnum, Populus, Padus, 

Amygdalus жҽне т.б. туыстардың тҥрлері. 

Жазғы омарталық ҿсімдіктер: Chaтerion angustifolium, Echium vulgare, 

Filipendula ulmaria, Medicago falcata, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Rubus 

idaeus, Vicia cracca, жҽне т.б. 
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Жаздың соңғы маусымындағы жҽне кҥзгі омарталық ҿсімдіктер: Achillea 

millefolium, Berteroa incana, Origanum vulgare, Bidens tripartita, Odontites 

vulgaris жҽне т.б. 

Жалпы қазіргі уақытта облыстың омарталық ҿсімдіктері негізінен 

толығымен тізімделіп, конспектілері жасалған. Бір аймақтың ҽртҥрлі 

фитоценоздарында ҿсетін омарталық ҿсімдіктерінің жиынтығын зерттеу, 

олардың биологиялық жҽне морфологиялық ерекшеліктерін баға беріп, 

солардың ішінде перспективті тҥрлерін ҧсыну маңызды. Сондықтан омарталық 

ҿсімдіктерін неғҧрлым толық жҽне жан-жақты зерттеу, ҥздіксіз гҥлді 

балшырындар конвейерін қамтамасыз ететін ең қҧнды бал ҿсімдіктерін анықтау 

қажет. 

Біздің аймақта омарта ҿсімдіктерінің арасында Magnoliopsida класының 

тал (Salix), беде (Trifolium) жҽне тҥйежоңышқа (Melilotus) тҧқымдастарының 

тҥрлері бар. Олардың ішінен шаруашылық маңызы жоғары, пайдалы тҥрлері 

баршылық. Тҥйежоңышқа (Melilotus) туысынан ақ тҥйежоңышқа (M. abbus), 

тісті тҥйежоңышқа (M. dentatus) жҽне дҽрілік тҥйежоңышқа (M. Offisinalis) 

бағалы омарталы ҿсімдіктер қатарына жатады. 

Біз жоғары шаруашылық мҽнге ие, Salix туысының пайдалы тҥріне 

тоқталып ҿтеміз. Salixviminalis - бҧл ҿзен аңғарында ҿсетін сҽндік ҿсімдіктердің 

бірі. Себеттерді тоқу ісінде ҿте қҧнды ҿсімдік, оның сапасы ҿте жоғары. Ол 

жасыл, ақшыл жҽне тазартылған шыбықтар ретінде қолданылады. бҧл 

ҿсімдіктер қалемшелеу ҽдісі арқылы кҿбейеді.. Қағаздық целлюлоза ҿндірісінде 

де қайнату арқылы пайдалынады. Ҿсімдіктің сыртқы қабығы илік заттарға ҿте 

бай жҽне онда таза кҥйінде алуға болатын глюкозид – салицин бар. Сҽндік 

мақсатта қолданыс табады. Гҥлдеген кезде жақсы омарталық ҿсімдік.[5] 

Облыс флорасының қҧрамында омарталық маңызы жоғары – шайқурай 

тобылғы (Spiraea hypericifolia), крената тобылғы (S. crenata), бҧта қараған 

(Caragana frutex), тҥйнекті фломис (Phlomoides tuberosa), қотыр раушан (Rosa 

laxa), талжапырақты тергҥл (Lythrum salicaria), шыбықша тергҥл (L. virgatum), 

сарбас жоңышқа (Medicago falcata). Populus,Salix, Trifolium жҽне Melilotus 

туыстарының тҥрлері де омарталы ҿсімдік тҥрлеріне жатады. 

Жалпы мақала мазмҧнына жинақтап берілген осы шолу нҽтижесін, Ақтҿбе 

облысының табиғи ресурстарын пайдалану жҽне табиғатты қорғау мҽселелерін 

шешуде мақсатты тҥрде пайдалануға толықтай болады деп санаймыз. 
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гиродецилоз жҽне глюоз . 

Аннотация: В данной статье описаны болезни аквариумных рыбок в целом и их 

лечение. 

Инфекционные или неинфекционные заболевания аквариумных рыбок 

описывают двумя основными способами. 

Описаны методы ее профилактики и лечения. 

Keywords: Exophthalmos or rash, plaphophorosis, final rot, gyrodecylosis and 

glucose. . 

Abstract: This article describes the diseases of aquarium fish in general and their 

treatment.Infectious or non-infectious diseases in aquarium fish are described in two 

main ways.The methods of its prevention and treatment are described. 

 

 

 

 

 
Аквариум балықтарының жай-кҥйі мен олардың мінез-қҧлқына жҥйелі 

бақылау ерте кезеңде кҿптеген ауруларды анықтауға мҥмкіндік береді. Осы 

кезеңде жҧқтырған балықтар ҽлі ҽлсіреген жоқ, ал сау балықты жҧқтыру 

ықтималдығы аз. Дҧрыс диагноз қою - аквариум балықтарының кез-келген 

ауруларын емдеудің кілті. Бҧл сау балық пен ҿсімдіктерге ҽсер етпейтін қажетті 

дҽрі-дҽрмектерді таңдауға мҥмкіндік береді.Аквариум балықтарының барлық 

дерлік аурулары ҧқсас сыртқы белгілерге ие. Оларға летаргия, аппетит азаяды, 
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соның салдарынан салмақ жоғалту, тҥссіздік, жҥзу кезіндегі бағдар жоғалуы. 

Мҧндай белгілері бар балық карантинге кҿшуге жҽне оны мҧқият бақылауға 

ҧсынылады. Аквариумдағы су арнайы сынауды қолдану арқылы зиянды 

қоспалардың қҧрамына тексерілуі керек. 

Балықтардағы сырқат кҿріністеріне де тітіркену белгілері де бар. Олармен 

бірге балық абайсызда қоқан-лоқы мен лақтырып, гельдердің жылдам ҿтуі, 

секіріп кету, тырысу жҽне конвульсиялары бар хаотикалық қозғалыстарға ие. 

Жыныс немесе теріге ҧқсас белгілермен бірге тітіркену пайда болуы мҥмкін. 

Аквариум балықтарының сипаттамалық аурулары 

Барлық аквариумдық балықтар ауруға бейім, симптомдары мен емдеуі 

химиялық, физикалық немесе жҧқпалы факторлармен байланысты. 

Химиялық немесе физикалық факторлар хлордың улануына, аноксии немесе 

оттегі жетіспеушілігіне, температураның соққысына, сілтілі ауруға, семіздік 

пен газ эмболиясына ҽкеледі. 

Инфекциялардың ҽсерінен балықтардағы ең кҿп таралған кҿрініс - ақ тері, 

экзофтальмия немесе бҿртпені, плафофороз, финальды шірік, гиродецилоз жҽне 

глюоз. 

Негізгі аурулардың белгілері жҽне емдеу ҽдістері 

Бҧл аквариум балықтарының аурулары ҿздерінің мінез-қҧлқын ҿзгерткен кезде 

назар аудару керек, ҿз ерекшеліктері бар симптомдары бар. 

Ақ тҥсті . Балықтардағы бҧл аурудың дамуы, қҧйрықты жҽне доральді 

финке ақ дақтардың пайда болуы. Балық жиі бетіне жақын. Инфекцияланған 

балықтар бҿлек контейнерге орналастырылады. 1 литр суда 200 мг 

левомицетинді ерітіп, алынған ерітінді балықпен аквариумға қосыңыз. 

Карантиндік жағдайда ауру балықты 5 кҥн бойы сақтау керек. 

Экофтальмия . Аурудың негізгі белгілері - бҧл кірпік. Балықтың кҿзі шырмайды 

жҽне орбитадан шығып кетеді. Ауру дертінің аздығынан жҽне диетадағы 

витаминдердің болмауынан туындайды. Емдеу судың жҥйелі тҥрде ҿзгеруіне 

жҽне жоғары сапалы азықтың диетасына енгізілуіне байланысты. 

Плистопороз . Ауру амоебоид спорт тҥрлерімен қоздырады. Ауру кезінде 

балықтың тҥсі ҿзгереді, қозғалыс ҥйлестіріледі, балық жақсы жейді. Бҥгінгі 

кҥні бҧл ауру емделмейтін деп саналады. Бҧл жағдайда барлық балықты 

жойып, аквариумды дезинфекциялау керек. 

Жартаулардың қисаюы . Кҿбінесе аквариумдағы судың сапасы нашарлауына 

байланысты. Кҿзі басқа балықтар агрессия болуы мҥмкін. Бҧл аурудан 

финдердің деформациясы, шеттері біркелкі емес, олардың беті де азаяды. 

Емдеу судың сапасын арттыру болып табылады. Себеп басқа балықтардың 

агрессивті мінез-қҧлқы болса, науқас толық сауыққанға дейін жеке контейнерге 

жақсырақ орналастырылуы керек. 

Гиродецилоз . Ауру аквариумда тек бір ғана балықтың тҥріне ҽсер етуі мҥмкін. 

Дененің тҥсі бҧлыңғыр болуы мҥмкін жҽне сенсорлы тҥрде жабық болуы 

мҥмкін, жҽне кҿздер де нашарлайды. Емдеу кезінде балықтар оқшауланады 

жҽне мыс сульфаты ерітіндісі 10 л су ҥшін 15 мл негізіндегі дҽрі ретінде 

қолданылады. 



772  

Ақ терілі.Жҧқпалы аурулар да жеке санатқа енгізілген, олардың арасында ақ 

терілерді атап ҿту керек. Атауынан болжап отырғаныңыздай, бҧл аквариум 

балық ауруының симптомы тҥстің ашық немесе толық ақ тҥске ҿзгеруі болып 

табылады. Бҧл аурумен ауыратын адамдар да жер бетіне кҿтеріліп, кҿп 

уақыттарын сонда ҿткізеді.Бҧл аурудың қоздырғышы Pseudomonas dermoalba 

бактериясы болып табылады. Ол аквариумға ҿсімдіктермен де, басқа 

балықтардан да жҧғуы мҥмкін.Егер бҧл ауру бір немесе бірнеше балықта 

анықталған болса, оны жеке аквариумға ауыстырып, бҥкіл ыдысты 

зарарсыздандыру ҧсынылады. Ауру балықты Левомицетинмен ерітіндіге 

орналастыру керек. 

Микобактериоз.Қылыштастар, лабиринттер мен гурами негізінен осы 

аурумен ауырады. Ҿкінішке орай, бҧл ауру тек ерте сатысында емделеді. 

Кейінірек процесс қайтымсыз болады. Бҧл аурумен балықтың иісі жағымсыз 

болады. Бҧл ең тҽн қасиет.Аквариум балықтарындағы аурудың белгілері 

ҽртҥрлі жолдармен кҿрінеді. Кейбіреулер кеңістіктегі бағдарларын жоғалтады 

жҽне жай енжар болады, ал басқалары соқыр болады. Кейбір тҥрлері дақтармен 

жабылған, ал басқаларында денеде жаралар мен абсцесс бар. Кейбір балықтар 

тіпті сҥйектерді де кҿрсете бастайды.Егер ауру ерте сатысында анықталса, онда 

мыс сульфаты немесе моноциклин қолдану керек. 

Жіңішке шірік.Аквариум балықтарының арасында бҧл ең кҿп таралған 

болып саналады, атап айтқанда, бҧл кокерель балықтарының аурулары деп 

аталады. Бҧл ауру сол аквариумда мінез-қҧлыққа сҽйкес келмейтін жеке 

адамдар болғандықтан пайда болуы мҥмкін. Бҧл балықтардың бірін-бірі 

шағуына ҽкеледі, нҽтижесінде бҧл ауру дамиды. Кейде фин шіруі сапасыз су 

немесе аквариумдағы ҿсімдіктерден де туындауы мҥмкін.Егер бҧл ауру 

анықталса, ауру балықты басқа аквариумға ауыстырған жҿн. Сіз сондай-ақ 

аквариумды мҧқият дезинфекциялауыңыз керек жҽне суды міндетті тҥрде 

ауыстырыңыз. Ақ терілі балықтардағы сияқты, ауру балықтар левомицетин 

ерітіндісіне салынуы керек.Бҧл аурудың қоздырғышы Pseudomonas 

бактериялары болып табылады. Ауру кезінде балықтың желбезектері тҥсін 

ашық тҥске ҿзгертеді, мҿлшері кішірейеді жҽне деформацияланады. 

Тесік ауруы немесе гексамитоз.Бҧл не? Гексамитоз балықтың ҿт қабы мен 

ішек жҥйесіне ҽсер етеді жҽне оны алғашқы сатысында ғана емдейді.Инфекция 

сапасыз судың немесе инфекцияны тасымалдайтын басқа балықтардың 

ҽсерінен болуы мҥмкін. Сонымен бірге ауру балықтар тҽбетін жоғалта 

бастайды, сонымен қатар бҽрінен аулақ болуға тырысады. Тҥстердің ҿзгеруі 

жҽне шырышты ағуы мҥмкін.Балықты емдеу ҥшін аквариум температурасын 

бірнеше градусқа кҿтеру жеткілікті, бірақ 35 градустан жоғары емес. Егер бҧл 

жеткіліксіз болса, онда метронидазолды 25: 10 қатынасында ыдыста сҧйылту 

қажет. 

Неон ауруы.Плистифороз (немесе неон ауруы) іс жҥзінде емделмейді. 

Барлық жҧқтырған адамдарды жою, аквариумды дезинфекциялау жҽне мҧқият 

тазарту жақсы деп санайды.Бактопур ерітіндісімен ҿңделетін 

псевдоплистифороз бар (50 литр суға бір таблетка жеткілікті).Аквариум 
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балықтарының бҧл тҥрінің белгілері мен емі қандай? Жҧмсақ кезеңдерде 

қалпына келтіру мҥмкіндігі ҽлі де бар. Белгілері кеңістіктің жоғалуы, 

тҿңкеріліп жҥзу, тҽбеттің тҿмендеуі, тҥс ҿзгеруі болуы мҥмкін. Балық ҿздігінен 

ҧстауға тырысады жҽне отарда болудан аулақ болады. Бҧған оның беткі қабатта 

болуға деген ҧмтылысы жҽне спазмодикалық қозғалыстар жатады. 

Асқазан жарасы.Кез-келген балық ауруы кезінде емдеуді дереу бастау 

керек. Ҽйтпесе, сізде аквариум тҧрғындарын қҧтқаруға уақыт болмауы мҥмкін. 

Асқазан жарасы да осындай ауруларға жатады. Қоздырғышы қандай? Бҧл 

ауруды псевдомонас флуоресценді бактериясы тудыруы мҥмкін, ол басқа 

балықтардан немесе жем арқылы жҧғуы мҥмкін (сапасыз болуы 

ықтимал).Бастапқы кезеңде балықтың терісінде дақтар пайда болады, олар ақыр 

соңында жараға айнала бастайды. Сондай-ақ, инфекция ағзаға енген кезде 

домбығу, тҽбеттің тҿмендеуі, іштің ісінуі байқалады, ал қабыршақтар едҽуір 

дҽрежеде зардап шегеді - оның беткі қабаты кҿп ҽсер етеді.Емдеу суда 

сҧйылтылған стрептоцидпен немесе калий перманганатымен жҥзеге 

асырылады. 

Кордурой ауруы немесе оодиноз.Бҧл ауру ҿте кең таралған емес, сондықтан 

барлық аквариумдар қанаттардың шеттерінде ҽр тҥрлі тҥсті тҥйіндер пайда 

болған кезде балық ауруы қалай аталатынын білмейді. Оған сазан тҥрлері 

басым ҽсер етеді.Бҧл аурудың кҿптеген себептері бар. Бҧл аквариумды, 

аквариумға қонар алдында ҿңделмеген балықты нашар тазарту немесе кҿбінесе 

судың тҿмен температурасы.Кордурой ауруы бірнеше кезеңнен тҧрады. 

Алдымен желбезектердің шеттерінде сҧр немесе алтын тҥсті тҥйіндер пайда 

болады. Содан кейін қабыршақтар қабыршақтай бастайды, содан кейін 

желбезектер бір-біріне жабысады. Балық аппетитін жоғалтады жҽне тыныс алу 

проблемалары бар. Ол ҽрдайым аквариумның тҥбінде, қозғалмалы тҥрде 

қозғала бастайды.Емдеу тек дҽрі-дҽрмектермен ғана жҥргізілуі мҥмкін, 

сонымен қатар дҽрігердің ҧсынысы бойынша ғана. Ауру балықты, ҽдеттегідей, 

басқа аквариумға ауыстыру керек. Бҧл аквариумдағы судың температурасы 

кҿтеріліп, оны бастапқы аквариумда ауыстыру керек, инфекцияның таралуын 

болдырмау ҥшін барлық ҿсімдіктер мен декорацияларды ҿңдеу керек. 

Дерматомикоз.Бҧл аурудың қоздырғышы - кҿгерген саңырауқҧлақтар. Олар 

тармақталған жіптер. Бҧл саңырауқҧлақ балықтың сыртқы қабықтарын басып, 

желбезектерге ҽсер етеді, сирек тереңірек енеді, ішкі тіндерге (бҧлшықеттерге) 

жҽне ішкі мҥшелерге ҽсер етеді.Бҧл ауру, ҽдетте, аквариумда дҧрыс кҥтім 

жасамаудан туындайды. Саңырауқҧлақтар ҽлсіреген балықтарға, кейде басқа 

ауруға шалдыққан балықтарға қонады.Бҧл жағдайда алдымен басқа 

инфекцияны емдеу керек, содан кейін паразиттен арылу керек.Бҧл аурудың 

пайда болуының жарқын симптомы - бҥкіл денеде жҧқа ақ жіптердің пайда 

болуы, олар бір-бірімен араласып, ашық сары тҥсті жабынды қҧрайды. Ауру 

жедел емдеуді қажет етеді. Ҽйтпесе, ішкі органдар зардап шегеді, ал балық 

жақын арада ҿледі.Емдеу ретінде ҽртҥрлі дҽрілік ерітінділер қолданылады, 

олардың ішіндегі ең танымал мыс сульфаты, калий перманганаты, ас тҧзы, 
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гидрохлорид немесе формалин. Балықты осы ерітіндіге бҿлек ыдысқа салып, 

толық қалпына келгеннен кейін ғана аквариумға қайтару керек. 

Инвазиялық балық аурулары келесі ауруларға жатады: 

-Ихтиофтириоз немесе манна. 

-Триходиноз. 

-Глюгеоз. 

-Ихтиодоз. 

-Аргулез. 

-Ҽр тҥрін толығырақ қарастырайық. 

-Жарма 

Жоғарыда айтылған белгілердің біреуін байқасаңыз, белгілі бір шараларды, 

дҽлірек айтсақ, бірқатар шаралар қабылдау қажет. Кез келген жағдайда 

қҧзыретті жҽне уақытылы алдын-алу шаралары аквариум тҧрғындарын 

кҿптеген мҽселелерден қҧтқара алады. 

Балық ауруын жалпы аквариумда немесе жеке карантиндік кемелерде емдеуге 

болады, ол кҿбінесе, ҽсіресе, жҧқпалы ауруларға қатысты тиімдірек болады. 

Емдеу жануарлар дҥңгіршектері мен ветеринариялық дҽріханаларда табуға 

болатын тҥрлі арнайы зоопарктерді қолдану арқылы жҥргізіледі.Ҽдетте ҽдістер 

мен дозалар жапсырмаларда кҿрсетіледі. Балық (немесе балық) толық қалпына 

келтірілгенге дейін (аэрациясыз бірінші кезеңде) ҿңделеді. Қалпына келтірілген 

балықты жалпы аквариумға ауыстыру тек толық қалпына келтірілген жағдайда 

ғана мҥмкін болады. Бҧл жолы қайтадан инфекцияны болдырмау ҥшін 

аквариумның суын, заттарын жҽне қабырғаларын тазалау немесе ҿзгерту жаман 

емес.Сонымен қатар, аквариум балықтарына қалай қарау керек?Аквариумда 

балық ауруын оңай байқауға болады, ҽсіресе оның тҥсі ҿзгеріп, тыныс алуы 

қиындаған болса. Ҽдетте, хлормен уланғанда, балықтардың желбезектері 

шырышпен жабылады жҽне олар ҿздері аквариумнан секіруге тырысады. Кейін 

олар летаргияға айналады жҽне тез ҿледі. Бҧл ҥш-тҿрт кҥн ішінде болады.Бҧл 

жағдайда балық ауруын емдеу оларды басқа аквариумға, қазірдің ҿзінде таза 

сумен жылжытуға болады. Ондағы хлордың мҿлшері тексерілуі керек. 

 

 

 
Қорытынды: 

Аквариум тҧрғындарына дҧрыс кҥтім жасау жҽне кҥдікті мінез-қҧлыққа 

немесе ҥй жануарларыңыздың сыртқы тҥрінің ҿзгеруіне назар аудару арқылы 

олардың кҿпшілігін болдырмауға болады. Сондай-ақ, жемді дҧрыс таңдап, 

сатып алу керек. Есіңізде болсын, арзан тағам проблемалы жҽне балық 

ауруының кҿзі болуы мҥмкін. Арнаны ҥнемдемеңіз. Аквариум балықтарының 

ҿмірі мен денсаулығы туралы айтқанда.ін ҧмытпаңыз.Ҧлулар аквариумға 

ҽрдайым пайдалы бола бермейді жҽне инфекцияны қоздыруы мҥмкін. Оларды 

аквариумға орналастырмас бҧрын, алдымен карантинге қойып, ҿңдеген 

жҿн.Ықтимал инфекцияның таралуын болдырмау ҥшін кез-келген жаңа 
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балықты карантинге алу ҧсынылады (тіпті егер сіз балықтың сау екеніне 

сенімді болсаңыз да). Бҧл оларға зиян тигізбейді жҽне сіз аквариумның басқа 

тҧрғындарының қауіпсіз екеніне сенімді боласыз.Жаңа ҿсімдіктер калий 

перманганатының ҽлсіз ерітіндісімен ҿңделіп, содан кейін ғана аквариумға 

орналастырылуы керек. Кез-келген декорацияларға келетін болсақ, оларды 

сатып алғаннан кейін бірнеше рет дезинфекциялау ҧсынылады. 

Аквариумды таза ҧстау сіздің балықтарыңыздың денсаулығы ҥшін ҿте 

маңызды. Резервуарды ҥнемі тазалауды, ондағы су мен топырақты ауыстыруды 

ҧмытпаңыз.Судың температурасы жҽне оның сілтілі балансы ҽрдайым тҧрақты 

деңгейде болуы керек. Осы кҿрсеткіштердің кез-келгенінде кҥрт секіру кезінде 

балықтар ауырып қалу қаупі бар жҽне оларды емдеу ҿте қиын болады. Ол ҥшін 

арнайы қҧрылғылар бар (мысалы, аквариум ішіндегі термометр), олардың 

индикаторларын мҧқият бақылау керек.Аквариумның аэрациясын ҥнемі 

тексеріп отыру керек. Мҧны балықтардың ҿздері де байқауы мҥмкін. Ақыр 

соңында, олардың барлығы беткі қабатқа бейім болады немесе керісінше 

тҥбінде орналасады. Бҧл жағдайда жабдықты тезірек ауыстыру қажет (немесе 

оның жҧмысқа жарамдылығын тексеру).Егер, ҿкінішке орай, балық жҧқпалы 

ауруға шалдыққан болса, оны тек дҽрі-дҽрмекпен емдейді. Балықтың немесе 

тіпті бірнеше адамның кҥйінің нашарлауына жол бермеу ҥшін маманмен 

кеңескен дҧрыс. 
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Танымжорықты белсенді оқыту ҽдісі ретінде қолдану идеясын алғаш рет 

ҧсынған кҿрнекті орыс педагогы жҽне ғалымы К. Д. Ушинский болатын. 

Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру мҽселесіне 

назар аударған педагог ғалымдар Я.А.Каменский, К.А.Руссо, И.Ф.Гербарт 

болатын. Олар оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру жҽне 

дамыту ҽдістемесін зерттеумен айналысқан болатын. 
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Жетекші ҽдіскер мҧғалімдердің кҿпжылдық тҽжірибесін зерттеу 

нҽтижелері, биология пҽніне деген сҥйіспеншілік, биология саласына 

қызығушылық, шебер ҧйымдастырылған танымжорықтың салдарынан 

туындайтыны анықталған.Сондықтан,болашақ танымжорықтың мазмҧны, оның 

қҧндылығы мҧғалімнің біліміне, қҧзыреттілігіне, педагогика мен психология 

негіздерін игеру дҽрежесіне, танымжорықтың тиімді ҽдістерін таңдай білуіне 

тікелей байланысты. 

Танымжорық ҿз ісін жақсы кҿретін мҧғалімнің кездейсоқ жҽне ерікті 

бастамасы емес, мектептің оқу жоспарының ажырамас бҿлігі болған кезде ғана 

ҿзінің тҽрбиелік жҽне білім беру мҽнін ашады.Танымжорықтың орыны 

мектептің жалпы оқу жоспарымен жҽне білім беру міндеттерімен анықталуы 

қажет.Ҽрбір танымжорықтың жоспары мҧқият дайындауды қажет етеді. 

Мҧғалім алдын ала танымжорықтың мерзімдерін белгілейді, олардың 

мазмҧнын алдыңғы сабақтардың материалдарымен байланыстырады. 

Танымжорыққа дейін ҿткізілетін сабақтар оқушыларды танымжорыққа 

дайындайды.Тек дҧрыс ҧйымдастырылған жҽне ойластырылған танымжорық 

жоспарланған оқу тапсырмаларын сҽтті шешеуге мҥмкіндік беретінін 

ҧмытпауымыз керек[1, б. 22-24]. 

Сонымен қатар, мҧғалім оқушылардың табиғаттағы бақылауларының 

нҽтижелерін кҿптеген кейінгі сабақтарда қолдануды жоспарлап отырады.Ҽр 

танымжорық сабақтардың тақырыптық жҥйесіне органикалық тҥрде енеді жҽне 

осы жҥйеде белгілі бір орын алады. 

Жалпы,сабақ жҽне танымжорықтың ортақ белгісі, олардың 

мақсаттары,яғни,биология пҽніне тҧрақты танымдық қызығушылығын 

қалыптастыру, табиғаттағы зерттелтін қҧбылыстармен оқушыларды таныстыру 

жҽне ойлау қабілетін дамыту. 

Танымжорыққа дайындық кезең-кезеңмен жҥзеге асырылады. 

Бірінші,танымжорық тақырыбын таңдап жҽне оның мақсатын анықтау қажет. 

Ҽр танымжорықтың нақты анықталған тақырыбы болуы керек. Танымжорық 

тақырыбы бҧл танымжорық мҽселесі мен мазмҧнын кҿрсететін қысқаша 

тҧжырым. Танымжорық тақырыбы,сонымен қатар танымжорықтың бҥкіл 

қҧрылымын анықтайды. 

Танымжорық тақырыбы зерттелетін табиғи нысандарымен тығыз 

байланысты, ҿйткені танымжорық оқушылардың осы нысандарды бақылау 

жҧмыстарына негізделген. 

Танымжорықтың мақсатын оның алдында тҧрған міндеттермен 

шатастыруға болмайды.Танымжорықтың мақсаты тақырыптың ҿзектілігін 

ашып, танымжорықтың кҥтілетін нҽтижесін анықтайды. Ал,танымжорық 

міндеттері мақсатқа жету кезеңдерін белгілейді. 

Танымжорықтың тақырыбы бойынша кітаптар, брошюралар, мақалалар 

тізімі жасалады. Бҧл тізімге оқушыларды алдын-ала дайындауға арналған 

ғылыми, арнайы, анықтамалық, ҿлкетану ҽдебиеттер кіреді. 

Теориялық жҽне нақты мҽліметтерді мҧқият зерттеп, жазып алу керек, 

бірақ оның барлығы танымжорыққа қосылмауы керек. Мҽліметтерді 
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таңдағанда, ең алдымен, оның табиғи нысандарымен байланысын ескеру 

қажет.Танымжорық ҥшін таңдалған мҽліметтердің ауқымы нысандарды зерттеу 

кезінде мҥмкіндігінше толық ашылуы керек [2, б. 14-17]. 

Ҧйымдастырылатын танымжорық тақырыбының мҽнін ашу ҥшін табиғи 

нысандарды дҧрыс таңдау ҿте маңызды.Табиғи нысандар танымжорықтың 

кҿрнекілік қҧралдары болып табылады,мҧғалімнің беретін мҽліметтері 

олардың кҿрсетіліміне негізделген.Табиғи нысандарды іріктеу кезінде олардың 

тҽрбиелік мҽні, табиғи нысандардың сақталуы,сондай-ақ танымжорықтың 

тақырыпты ашу ҥшін қажетті материалдың болуы ескеріледі. 

Ең бастысы, табиғи нысандар оқушылар ҥшін қызықты сипаттамаларға 

ие болуы керек. 

Танымжорықты ҧйымдастыру кезінде, табиғи нысандарды іріктеу кезінде 

оларды бағалау келесі кҿрсеткіштер (нышандар)бойынша жҥргізіледі: 

1. Танымдық қҧндылығы; 

2. Белгілі деңгейі; 

3. Ерекшелігі (экзотикалығы); 

4. Айқындылығы; 

5. Табиғи нысанның қазіргі кездегі жай-кҥйі; 

6.Табиғи нысанға дейінгі қашықтық (орналасқан жері, нысанның 

жанында топтың ыңғайлы орналасуы ҥшін орынның болуы). 

Табиғи нысандар неғҧрлым кҿп болса, тақырып соғҧрлым толыққанды 

ашылады; егер табиғи нысандары аз болса, танымжорық толыққанды 

болмайды.Танымжорықты ҧйымдастыру кезінде табиғи нысандардың негізгі 

жҽне қосымша нысандары ажыратылады: олардың біріншісі танымжорық 

кезінде жан-жақты жҽне терең талданады. 

Мҧғалім табиғи нысандар туралы мҽліметтер жинақталуына қарай 

оларды арнайы карточкаларға енгізуді ҧсынады. Карточкаларға танымжорық 

кезінде зерттелген нысандардың фотосуретін жҽне олардың орналасу схемасын 

қосқан жҿн. 

Танымжорықты ҧйымдастыру кезінде табиғи нысандарды кҿрсету 

қарапайым кҿрнекілік емес, бҧл оқушылардың визуалды ақпараттың 

талдануына мҥмкіншілік береді. 

Танымжорықты ҧйымдастыру кезінде табиғи нысандарды бақылаудың 

ерекшелігі, бірінші қараған кезде нысандардың кҿрінбейтін қасиеттерін 

анықтау мҥмкінділігі. Нысандардың сипаттамасын сыртқы ерекшеліктерінен 

бастаған жҿн, содан кейін біртіндеп оның ішкі қҧрылымының талдауына 

кҿшкен жҿн. 

Танымжорықтың жҥру бағыты - бҧл табиғи нысандарды кҿрсету ҥрдісіне 

байланысты танымжорыққа шыққан топтың жҥру жолы. Танымжорық кезінде 

оқушылардың жҥру жолын қҧру кезінде екі ережені ескеру қажет: біріншіден, 

нысандарды бақылау шаралары белгілі логикалық ретпен жҥргізілуі керек, 

екіншіден, танымжорық кезінде оқушылардың жҥру жолы танымжорық 

тақырыбын толық ашуға қажетті объектілерді кҿрсетуді қамтамасыз етуі керек. 

Ҧзақ ҥзілістерге жол бермеу жҽне топтың жҥру жолы ықшам болуы керек. 
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Танымжорық кезінде топтың жҥріп ҿткен жолына қайта ҿтуге жол беруге 

болмайды [3, б. 77-79]. 

Мҧғалім танымжорыққа шығардың алдында, бірнеше кҥн бҧрын топтың 

жҥру жолы бойынша алдын ала жҥріп ҿтеді, зерттеу нысандарын, 

аялдамаларды қарастырады, оқушылардың ҿз бетімен бақылаулары ҥшін 

нысандарды анықтайды. 

Кейбір жағдайларда оқушылар танымжорық барысында ҿз бетінше 

жҧмыстары ҥшін алдын-ала тапсырмаларын алады. 
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АҚТӚБЕ МЫС КОМПАНИЯСЫНЫҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІ 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Ақтҿбе мыс компаниясы ЖШС-і мыс жҽне мыс-мырыш кендерін ҿндіруге 

жҽне қайта ҿңдеуге маманданған. Компанияның ҿндірістік нысандары 

Қазақстан Республикасы Ақтҿбе облысының Хромтау ауданына қарасты 

Кҿктау селосында орналасқан. Кҽсіпорын қҧрамына жалпы ҿңдеу қуаты 

жылына 5 млн тонна кен ҿндіретін екі байыту фабрикасынан тҧратын тау-кен 

байыту комбинаты жҽне "Октябрьдің 50 жылдығы" жҽне "Приорское"кен 

орындарындағы екі карьер кіреді. АМК байыту фабрикаларының ҿнімділігі 

жылына 60 мың тонна мыс пен 45 мың тонна концентраттағы мырышты 

қҧрайды. "Октябрьдің 50 жылдығы "кен орны 1964 жылы ашылған жҽне 

Қазақстандағы ең ірі мыс-колчедан кен орындарының бірі болып табылады. 

Мыс колчедан кендерінің қоры шамамен 46 млн тоннаны, оның ішінде 823 мың 

тонна мысты қҧрайды. Кендегі мыстың орташа мҿлшері шамамен 1,81% 

қҧрайды. "Приорское" мыс-мырыш кендерінің кен орнын барлау 1967-1972 

жылдары жҥргізілді, ондағы мыс-колчедан кендерінің қоры шамамен 36 

миллион тоннаны қҧрайды, оның ішінде 377 мың тонна мыс жҽне 1,4 миллион 

тонна мырыш. Кендегі мыстың орташа мҿлшері — 1,02 %, мырыш — 3,88 %. 

Ақтҿбе мыс компаниясының шамамен 1 600 қызметкері бар, олардың 80 

пайызы – жергілікті жҧмысшылар.. Бҧдан басқа, жабдықтарды жҿндеу жҽне 
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ҧстау бойынша қызмет кҿрсету мақсатында штаттық саны 600-ге жуық адам 

мердігерлік ҧйымдар тартылды. Кҽсіпорында бҥкіл Қазақстанның мамандарын 

тарта отырып, вахталық жҧмыс ҧйымдастырылған. 

―Ақтҿбе мыс компаниясы‖ЖШС-нің мыс жҽне мыс-мырыш кенін 

ҿндірумен айналысуы осы елді мекеннің қайта тҥлеуіне ықпал етіп отырғаны 

рас. Ҥдемелі индустриялық-инновациялық бағдарлама аясында жҥзеге 

асырылып жатқан бҧл жоба облыс экономикасының бойына қан жҥгіртіп қана 

қоймай, ҽлеуметтік мҽселелердің оң шешілуіне септігін тигізуде. 

Ақтҿбе мыс кҽсіпорны кҽсіпорынға бекітілген аумақта жҧмысшылардың 

да, жақын маңдағы елді мекендердің тҧрғындарының да ыңғайлы болуы ҥшін 

барлығын жасайды. АМК қызметкерлері ҥшін жайлы ҥйлер салынды. Вахталық 

жҧмысшылар ҥшін жатақханалары бар қалашық салынды. Зауыт іргесіндегі 

ауылдарда орналасқан ҽлеуметтік нысандарға жҿндеу жҧмыстарына, мҽдени- 

кҿпшілік шараларға жҥйелі тҥрде қаржы бҿлініп отырады. Муниципалдық 

аумақты абаттандыру АМК қамқорлығында. 

Бірақ, теңгенің екінші жағы бар екенің естен шығармаған жҿн. Соңғы 

жылдары мамандардың сараптамасына сҥйенер болсақ, елді мекен 

тҧрғындарының денсаулығы аландатушылық туындатып отыр.Соның ішінде 

ата- анам елді-мекен тҧрғыны. Сол себептен, бҧл жағдай не себептен орын 

алғаны қызығушылық туғызды. 

Осы сҧрақтың жауабын анықтау мақсатымен ҿз бетінше зерттеу жҥргізген 

болатынмын. 

Хромтау ауданы Ақтҿбе облысының солтҥстігінде орналасқан, одан 

шамамен 100 шақырым жерде,Хромтау ауданынынң солтҥстігінде Кҿктау елді 

мекені орналасқан . Кҿктау шамамен Хромтау ауданының 4% алып жатыр. 

Кҿктау ауылы географиялық орналасуы бойынша Мҧғалжар тауларына 

кіреді. Мҧғалжар таулары солтҥстікте Ор ҿзенінен ҿтіп, оны батыс жҽне шығыс 

бҿліктеріне бҿледі. 

Зерттеу нысаны ретінде ауылдың атмосфералық ауасын алдым. 

Газоанализатор «Ганк-4» кҿмегімен зиянды заттардың концентрациясын 

анықтадым. 

Зерттеу нҽтижесінде ластаушы негізгі заттар: азот диоксиді, азот оксиді, 

кҿміртек оксиді, формальдегид, кҥкірт диоксиді, С12-С19 алкандар, 

кҥкіртсутегі анықталды. (кесте-1) 

Сынама алу 

нҥктелері 

Зат 

коды 

Ластаушы 

заттың атауы 

Ластаушы  заттың 

концентрациясы 

(максимально разовая, 

мг/м3) 

СҚА 
шекарасы. 

Солтҥстік 

030 

1 

Азот диоксиді 0,4 

030 Азот оксиді 0,5 
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 4   

033 

7 

Кҿміртек оксиді 7,0 

132 

5 

Формальдегид 0,05 

033 

0 

Кҥкірт диоксиді 0,9 

275 

4 

Алкандар С12- 

С19 

1,9 

033 

3 

Кҥкірт сутегі 1,2 

СҚА 

шекарасы. 

Шығыс 

030 

1 

Азот диоксиді 0,6 

030 

4 

Азот оксиді 0,9 

033 

7 

Кҿміртек оксиді 5,0 

132 

5 

Формальдегид 0,05 

033 

0 

Кҥкір диоксиді 0,5 

275 

4 

Алкандар С12- 

С19 

1,0 

033 

3 

Кҥкіртсутегі 0,008 

СҚА 
шекарасы. 

Оңтҥстік 

030 

1 

Азот диоксиді 0,8 

030 

4 

Азот оксиді 0,6 

033 

7 

Кҿміртек оксиді 8,0 

132 

5 

Формальдегид 0,05 

033 

0 

Кҥкірт диоксиді 0,1 

275 

4 

Алкандар С12- 

С19 

2,0 

033 

3 

Кҥкірт сутегі 0,09 

СҚА 

шекарасы. 

030 

1 

Азот диоксиді 0,1 
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Батыс 030 

4 

Азот оксиді 0,2 

033 

7 

Кҿміртек оксиді 4,0 

132 

5 

Формальдегид 0,03 

033 

0 

Кҥкірт диоксиді 0,2 

275 

4 

Алкандар С12- 

С19 

1,0 

033 

3 

Кҥкірт сутегі 0,004 

 

ШЖК – зиянды заттардың жол берілген концентрациясы (кесте-2) 

Сынама алу 

нҥктелері 

Зат 

коды 

Ластаушы 

заттың атауы 

Ластаушы  заттың 

концентрациясы 

(максимально разовая, 

мг/м3) 

СҚА 

шекарасы. 

Солтҥстік 

030 

1 

Азот диоксиді 0,4 

030 

4 

Азот оксиді 0,5 

033 

7 

Кҿміртек оксиді 7,0 

132 

5 

Формальдегид 0,05 

033 

0 

Кҥкірт диоксиді 0,9 

275 

4 

Алкандар С12- 

С19 

1,9 

033 

3 

Кҥкірт сутегі 1,2 

СҚА 
шекарасы. 

Шығыс 

030 

1 

Азот диоксиді 0,6 

030 

4 

Азот оксиді 0,9 

033 

7 

Кҿміртек оксиді 5,0 

132 Формальдегид 0,05 
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 5   

033 

0 

Кҥкір диоксиді 0,5 

275 

4 

Алкандар С12- 

С19 

1,0 

033 

3 

Кҥкіртсутегі 0,008 

СҚА 

шекарасы. 

Оңтҥстік 

030 

1 

Азот диоксиді 0,8 

030 

4 

Азот оксиді 0,6 

033 

7 

Кҿміртек оксиді 8,0 

132 

5 

Формальдегид 0,05 

033 

0 

Кҥкірт диоксиді 0,1 

275 

4 

Алкандар С12- 

С19 

2,0 

033 

3 

Кҥкірт сутегі 0,09 

СҚА 
шекарасы. 

Батыс 

030 

1 

Азот диоксиді 0,1 

030 

4 

Азот оксиді 0,2 

033 

7 

Кҿміртек оксиді 4,0 

132 

5 

Формальдегид 0,03 

033 

0 

Кҥкірт диоксиді 0,2 

275 

4 

Алкандар С12- 

С19 

1,0 

033 

3 

Кҥкірт сутегі 0,004 

Кҿмірсутектер-атмосфералық ауаны ластайтын, адамға зиянды ҽсер ететін 

негізгі газ қоспалары. Шекті кҿмірсутектер (метан - пентан) адамдар ҥшін 

қауіптілігі тҿмен қосылыстар ретінде қарастырылады. Олардың қауіптілігі 

атмосферада кҿмірсутектер кҿп болған кезде оттегінің жетіспеушілігімен 

асфиксиямен байланысты, ал ішінара қысым мен оттегінің нақты мҿлшері кҥрт 

тҿмендейді. Кҿміртек оксиді (СО) - отынның толық жанбауының ҿнімі. Қан 

(жасуша) уы. Оттегіге қарағанда 200 есе белсенді, гемоглобинмен ҽрекеттесіп, 
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ҿте тҧрақты қосылыс – жасушалық тыныс ала алмайтын карбоксигемоглобин 

тҥзеді, сондықтан тіпті тҿмен концентрациялар адамға зиянды ҽсер етеді: 

орталық жҥйке жҥйесінің тыныс алу орталығы тежеледі, жҥрек – тамыр жҥйесі 

бҧзылады. 

Азот оксидтері (NOх) негізінен азот тотығы (NO) жҽне қос тотығы (NO2) 

қоспасынан тҧрады. Азот оксидтері тыныс алу органдарына ҽсер етеді, ҿкпенің 

ісінуін тудырады, орталық жҥйке жҥйесіне ҽсер етеді. Азот диоксиді- 

тҧншықтыратын қышқыл иісі бар қоңыр газ. Ҿкпе тініне ҿте тез ҽсер етеді. 

Жедел улану ҿкпенің ісінуіне ҽкеледі. 

Қорытынды 

Қорытындылай келе, Кҿктау селосында орналасқан Ақтҿбе мыс 

компаниясы ҿз жҧмысын бастағалы бері, тҧрғындардың денсаулығы 

ҿзгерістерге ҧшырағаның естен шығармаған жҿн. Мамандардан алған 

мҽліметтер бойынша 2006-шы жылға дейін Кҿктау халқының тыныс алу 

жҥйесінің қабынуы 3-5% ,ал қазіргі таңда 20% кҿрсетіп тҧр. Жарылыстың ҽсері 

адам денсаулығына ҥлкен зиян тигізеді. Ауыл тҧрғындары ҿкпе, ангина, 

бронхит, шаштың тҥсуі, терінің тҥсі ҿзгеруі, аллергия, артериялық қысымның 

жоғарлауы секілді аурулармен кҿп ауыратын болды. Сонымен қатар, ҿт 

аурулары, жҥйке жҥйесі ауруларына ҽкеліп соқтырды. Адам денсаулығының 

проблемаларын алдын алу ҥшін, тҧрғындар қоныстанған елді мекеннің 

айналасына кҿгалдандыру жҧмыстарын жҥргізіуді ҧсынамын. 
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Зерттеудің мақсаты: Батыс Қазақстанның мҧнай-газ химиясы кешенін 

дамыту тҧжырымдамасын қалыптастыруда экономикалық-географиялық жҽне 

ҽлеуметтік-географиялық тҽсілдерді пайдалану. 

Мҧнай-газ ресурстары бар аумақтарды дамыту ҥшін жағдайлар мен 

факторларды бағалау. 

Осы ресурстарды пайдаланудың ықтимал жағдайларын анықтаңыз. 

Аумақтың ресурсын кешенді пайдалану мен дамыту оның кҿтерілуіне 

қалай ықпал ететінін кҿрсету. 

Қойылған мақсат мынадай міндеттерді шешуді талап етті: 

Мҧнай-газ химия кешенінің дамуына ҽсер ететін географиялық жағдайлар 

мен техникалық-экономикалық факторларды бағалау. 

Батыс Қазақстан аумағында мҧнай мен газды қайта ҿңдеумен байланысты 

ҿндірістерді қалыптастыру бағыттарын ҽзірлеу. 

Батыс Қазақстан мен Қазақстанның басқа ҿңірлері арасындағы 

экономикалық байланыстарды бағалау. 

Мҧнай-газ химиясы кешенін қалыптастырудың Батыс Қазақстанның, 

сондай-ақ бҥкіл Қазақстанның ҽлеуметтік-экономикалық дамуына ҽсерін 

кҿрсету. 

Зерттеудің жаңалығы. Батыс Қазақстан Республиканың негізгі мҧнай-газ 

ҿндіру аумағы ретінде мҧнай кен орындары ашылған уақыттан бастап ғылыми 

зерттеу объектісі болды. Бҧл аумақтағы ҽдебиеттер тізімі кең. Алайда, 

зерттеулердің кҿпшілігі тар салалы сипатқа ие жҽне мҧнай мен газ 

геологиясына, табиғи жағдайлардың сипаттамасына жҽне аймақтың жалпы 

экономикалық-географиялық сипаттамасына арналған. Бҧл ретте мҧнай мен газ 

ҿндірудің дамуына байланысты Батыс Қазақстан шаруашылығын қалыптастыру 

жолдарын бағалайтын кешенді сипаттағы жҧмыстар жоқ. 

Мҧнай-газ химия кешенін қалыптастыру жолдарын анықтау ҥшін бағалау 

жҥргізілді: 

тҧтастай алғанда мҧнай-газ химиясы кешенін дамыту ҥшін Батыс 

Қазақстанның кҿлік-географиялық жағдайы. Мҧнай-газ-химия кешенінің 

жекелеген буындарының жҧмыс істеуі ҥшін қолайлылық дҽрежесі бойынша 

ҿндірістік-кҿлік тораптарының экономикалық-географиялық жағдайын саралау 

жҥргізілді. 

мҧнай мен газды ҿндірумен жҽне ҿңдеумен байланысты ҽр тҥрлі 

ҿндірістердің ҽсерінен табиғи ортаның ықтимал ҿзгеруі, сондай-ақ табиғи 

ортаның антропогендік жҥктемеден осалдығы дҽрежесі бойынша аудандастыру 

жҥргізілді. 

мҧнай-газ химиясы кешенінің дамуына байланысты халықтың ҽлеуметтік- 

экономикалық жағдайының ҿзгеруі. Жағдайдың ҽлеуметтік-экономикалық 

деңгейін анықтау ҥшін Адами даму индексі (АДИ) бойынша деректер 

қолданылды. 

Қорытынды 
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Мҧнай-газ химия кешенінің даму факторларын бағалау оның дамуы ҥшін 

қолайлы жағдайлар бар екенін кҿрсетті. Олардың қатарына мҧнда мҧнай мен 

газ ҿндіру жҿніндегі ірі орталықты дамыту ҥшін алғышарт жасайтын 

кҿмірсутек шикізатының орасан зор қорлары жатады. Мҧнай қорларының 90% 

- дан астамы Батыс Қазақстанға тиесілі, негізінен Атырау (Гурьев) жҽне 

Маңғыстау облыстарында, онда республика қорларының 75% шоғырланған. 

Мҧнай-газ-химия кешенінің дамуын тежейтін факторлардың бірі табиғи 

жағдайлардың кҥрделілігі болып табылады. Олар мҧнай-газ ресурстарын 

игеруді қиындатады, кен орындарын пайдалану шығындарын арттырады. Батыс 

Қазақстанның аумағы табиғи жағдайлары бойынша ҽртҥрлі, мҧнда басым 

бҿлігінде шҿл жҽне шҿлейт аймақ басым, онда бҿлінген алты мҧнай-газ ҿндіру 

кен орындарының бесеуі орналасқан, тек Қарашығанақ кең орны ғана дала 

аймағында орналасқан. 

Тежеуші факторлардың қатарына табиғи ортаға теріс ҽсер ету жатады. 

Мҧнай мен газды болжамды ҿндіру бойынша мҧнай-газ ҿндіру кен 

орындары болашақта дамуын болжай отырып, Доссор, Жетібай-Ҿзен жҽне 

Бозашы кен орындарының ластану қаупінің деңгейі кен орындарының 

кҿпшілігі игерілгендіктен ҿзгеріссіз қалады жҽне мҧнай мен газ ҿндірудің ҿсуі 

кҥтілмейді деп айтуға болады. 

Мҧнай ҿндірудің айтарлықтай ҿсуіне жҽне кҥкіртсутегінің жоғары 

болуына байланысты теңіз аймағына ерекше назар аудару керек. Ауқым 

аумағында жер ҥсті ағындары жоқ, бҧл зиянды заттарды мҧнай-газ ҿндіру 

аймағынан тыс жерлерге шығаруды қиындатады.[1, 22-бет ] 

Ақтҿбе мҧнай-газ кен орындарын игеру кезінде табиғи орта ҥшін 

қауіптілік дҽрежесі ландшафтық-геохимиялық кен орындарын тҧйықталуынан, 

жылдық ағынның тҿмендеуінен, кҥкірт қҧрамының жоғарылауынан жҽне мҧнай 

ҿндірудің болжамды ҿсуінен кҥшейеді. 

Қарашығанақ кең орнын ҽзірлеу кезінде қоршаған орта ҥшін қауіптіліктің 

артуына мҧнайдағы кҥкіртсутегінің кҿп мҿлшері, жылына тыныштығы бар 

кҥндердің кҿп болуы жҽне ластаушы заттардың аумақтан тыс жерлерге 

шығарылуын қиындататын басқа кен орындармен салыстырғанда Органикалық 

заттардың ыдырауының ҽлсіз дҽрежесі сияқты факторлар ҽсер етеді. 

Шикізат, отын, қосалқы материалдар, дайын ҿнім бойынша материалдық- 

техникалық байланыстарды дамыту бойынша МГХК ықтимал қҧрылысын 

бағалау бойынша жҧмыс жҥргізілді. Кешен қалыптасудың басында екені 

белгілі болды. 

Кешеннің қалыптасуының негізі болып мынадай белгілердің бар, атап 

айтқанда: шикізат, жартылай фабрикаттар бойынша кҽсіпорындар арасында 

технологиялық байланыстар қалыптасып, кеңейетін болады; Батыс 

Қазақстанның шикізаттық қамтамасыз етілуін ресейлік кҽсіпорындардан Батыс 

Қазақстан кҽсіпорындарына қайта бағдарлау жҥріп жатыр; бірыңғай дамыған 

инфрақҧрылым: магистральдық қҧбырлар жҥйесі, темір жҽне автомобиль 

жолдары. 
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Батыс Қазақстанның МГХК қараған кезде кешенді дамытудың негізгі 

бағыттары айқындалды. Біріншіден, Атырау (Гурьев) МҾЗ-ін 2030 жылға қарай 

толық тиеу жҽне ҿңдеу кҿлемін жылына 11 млн тоннаға дейін ҧлғайту, сондай- 

ақ оны қайта жаңарту қажет. Атырау (Гурьев) МҾЗ-ін жаңғырту мҧнай ҿңдеу 

кҿлемін 3 млн.тоннаға, сондай-ақ мҧнай ҿңдеу тереңдігін 54,9-дан 80% - ға 

дейін ҧлғайтады, ол ашық тҥсті мҧнай ҿнімдерінің тҥр-тҥрін жҽне ҥлес 

салмағын кеңейтеді. [2, 14-бет ] 

Қазіргі уақытта Батыс Қазақстан, бҥкіл республика сияқты, жағар майлар, 

авиациялық бензин, қысқы дизель отыны сияқты ақшыл мҧнай ҿнімдерін 

импорттайды. 

Атырау (Гурьев) МҾЗ қуаттылығының кҥшеюімен жҽне қайта ҿңдеу 

тереңдігінің ҧлғаюымен бірге 2030 жылы 11 млн.тоннаға дейін, республика 

бойынша барлық МҾЗ-дерді қайта ҿңдеудің жиынтық кҿлемі жылына 30 млн. 

тоннаға жетеді. 

Жоспарланып отырған мҧнай ҿнімдері қҧбырларын салу мҧнай ҿнімдерін 

жеткізуге арналған кҿлік шығыстарын азайтады, темір жолдардан жҥк 

жҥктемесін алып тастайды жҽне республиканың ірі ҿнеркҽсіп орталықтарын 

мҧнай ҿнімдерімен ҥздіксіз қамтамасыз етеді. 

Мҧнай ҿңдеу кҿлемін кеңейте отырып, Қазақстан мҧнай ҿңдеу ҿнімдеріне 

деген ҿзінің қажеттілігін толық қамтамасыз етеді жҽне ТМД мемлекеттері 

арасында мҧнай ҿнімдерін экспорттау бойынша жетекші болады. 

Екіншіден, Батыс Қазақстанның мҧнай-химия ҿндірістерін жергілікті 

шикізатпен қамтамасыз ету бір аудан шегінде мҧнай-энергетикалық жҽне газ- 

энергетикалық циклдердің тізбектерін тҧйықтауға мҥмкіндік береді. Бҧл 

шикізаттың импорттық жеткізілімінен бас тартқаннан кейін кҿлік шығындарын 

азайтады. Осы мақсатта Жаңа Ҿзен қаласында, Жаңажол жҽне Теңіз кен 

орындарында қолданыстағы ГҾЗ кеңейту, сондай-ақ Ақсай қаласында, 

Қарашығанақ кен орнында (Батыс Қазақстан облысы) жҽне Токарев-Теплов кен 

орындары тобында (жылына 1,5 млрд. текше метр) жаңа ГҾЗ салу (жылына 6 

млрд. текше метр) жоспарлануда. 

Адам дамуының индексі (АДИ) бойынша деректердің кҿмегімен Батыс 

Қазақстан облыстарының ҽлеуметтік-экономикалық дамудағы 

айырмашылығының себептерін бағалау жҥргізілді. Мҧнай-газ химиясы 

кешенінің дамуы Батыс Қазақстанның ҽлеуметтік-экономикалық жағдайының 

деңгейін кҿтереді. Бюджетке қосымша салық тҥсімдерінің арқасында ,жаңа 

жҧмыс орындарын ашудан жҽне жҧмыссыздар санының азаюынан 

(жҧмыссыздық бойынша жҽрдемақы тҿлемдерінің азаюы). [3, 36-бет ] 

Жан басына шаққандағы ақшалай табыстың артуы жан басына шаққандағы 

ЖІҾ-нің артуына ҽкеледі. Ескі ауруханаларды жаңғырту жҽне жаңа 

ауруханалар, емханалар салу есебінен денсаулық сақтау жҥйесі жақсарады. 

Медициналық қызмет кҿрсету деңгейінің артуы нҽтижесінде халықтың ҿлімі 

тҿмендейді. Бҧл аймақта кҥтілетін ҧзақтық индексінің ҿсуіне ҽкеледі. 

Ауылдық жерлердегі мектептердің бҧрынғы санын қалпына келтіру, 

мҧнай-газ химиясы кешені ҥшін мамандар даярлайтын арнаулы оқу 
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орындарының желісін қҧру салдарынан облыс бойынша білім индексі ҿседі. 

Мҧнай-газ химиясы кешенін дамытуға дҧрыс кҿзқараспен Батыс Қазақстанның 

ғана емес, бҥкіл республиканың ҽлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту 

перспективасы бар. 
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Ҽртҥрлі сорбенттермен ылғалды сіңіруді білдіретін тҽсіл екі негізгі топқа 

бҿлінеді: адсорбция (қатты сорбенттерді қолдану арқылы) жҽне абсорбция 

(сҧйық сорбенттерді қолдану арқылы). Ҿндірілген табиғи газ, кҿмірсутектермен 

қатар, қҧрамында кҿмірқышқыл газы, кҥкіртсутек, ылғал буы бар, ылғал будың 

мҿлшері газдың қҧрамына, қысым мен температураға жҽне басқа қоспаларға 

байланысты. Газ (негізгі қҧрамда, метан) тҧтынушыға отын немесе химиялық 

ҿнімдерге қайта ҿңдеу ҥшін шикізат ретінде берер алдында тасымалдау кезінде 

кептірілуі жҽне тазартылуы тиіс. 

Газды гликольдік кептіру - газды сҧйық сіңіргіштерді-гликольдерді 

пайдалана отырып кептірудің абсорбциялық технологиясы, ол қҧбыр жолдары 

арқылы, оның ішінде магистральдық қҧбыр арқылы тасымалдау жҽне осындай 

газды отын ретінде пайдалану ҥшін жеткілікті газды қалыпты кептіру ҥшін 

пайдаланылады. 

Табиғи газды гликольдармен кептіру 

Сҧйық сорбенттер табиғи жҽне мҧнай газдарын кептіру ҥшін 

қолданылады. Сҧйық сорбенттер суда жоғары ерігіштікке, тҿмен бағаға, жақсы 

коррозияға қарсы қасиеттерге, газ тҽрізді компоненттерге қатысты 

тҧрақтылыққа, тҿмен тҧтқырлыққа жҽне регенерацияға қабілеттілікке ие болуы 

керек. Бҧл талаптардың кҿпшілігін келесі сҧйық сорбенттер жақсы 

қанағаттандырады: диэтиленгликоль жҽне триэтиленгликоль, аз дҽрежеде 

моноэтиленгликоль. 

Диэтиленгликоль – екі атомды спирттердің бір тҥрі, тҥссіз немесе сарғыш 

тҥсті мҿлдір сҧйықтық. 
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Ол химия ҿнеркҽсібінде (органикалық синтезде, қанықпаған кҥрделі 

эфирлерден полиуретандар мен шайырлар алуда, пластификаторлар 

ҿндірісінде), газ ҿндіруде (гидрат тығындарын кетіру ҥшін кептіргіш ретінде), 

мҧнай ҿңдеуде (еріткіш ретінде) қолданылады. ароматты кҿмірсутектерді алу). 

Триэтиленгликоль – мҿлдір сҧйықтық, этилен жҽне диэтиленгликоль 

ҿндірісіндегі жанама ҿнім. Ол химия ҿнеркҽсібінде (тҿмен мҧздатқыш 

сҧйықтықтарды, олигоэтеракрилаттар ҿндірісінде), сондай-ақ мҧнай жҽне газ 

ҿндірісінде (кептіргіш агент) қолданылады. 

Газды гликольді қҧрғату қондырғылары -10°- -20° С диапазонында су 

бойынша ТТР (шық нҥктесінің температурасы) жетуге мҥмкіндік береді. 

Жҧмыс температурасы мен қысымының типтік комбинациясы, сондай-ақ 

қалдық ылғалдың қажетті мҿлшері триэтиленгликольдің кептіру 

қондырғыларының жҧмыс денесі ретінде кең таралуын анықтады. Моно - жҽне 

диэтиленгликольдер газды дайындау процесінде де, негізінен гидрат тҥзілу 

ингибиторлары ретінде де қолданылды. 

Гликольді қҧрғату қондырғыларының негізгі артықшылығы- 

технологиялық схеманың қарапайымдылығына байланысты адсорбциялық 

жҥйелермен салыстырғанда тҿмен ҿзіндік қҧн. Мҧндай қондырғылардағы 

жҧмыс қысымының тҿмендеуі минималды жҽне тек колоннаның 

гидравликалық кедергісіне байланысты-контактор (сіңіргіш). 

Газды гликолдармен кептіру ҽдістерінің қондырғылары 

а) Адсорбциялық кептіру қондырғысы 

Ҽдістің артықшылықтары. 

• Шық нҥктесін -50° С дейін жҽне одан тҿмен тҿмендете отырып, газды 

ылғалдан терең тазарту; 

• Аз мҿлшерде газ дайындау ҥшін тҿмен кҥрделі шығындар; 

Адсорбциялық кептірудің кемшіліктері: жоғары қуатты қондырғыны салу 

кезінде ҥлкен шығындар, жоғары операциялық шығындар, коррозия 

ингибиторларымен ластану нҽтижесінде адсорбенттің тиімділігі тҿмендейді, 

сондықтан адсорбентті ауыстыру қажет [7]. 

ҽ) Абсорбциялық кептіру қондырғысы 
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Абсорбция табиғи газдардың ҥлкен ағындарын жоғары қысыммен жҽне 

шық нҥктесінің депрессиясымен 60 °C дейін қҧрғатқанда ҿте ҥнемді. 

60-80 °С жҽне одан жоғары шық нҥктесінің депрессиясы болуы қажет 

болған жағдайда абсорбция мен адсорбцияны қолдануға болады. Қатты 

сіңіргіштермен салыстырғанда газды кептіру кезінде сҧйық сіңіргіштерді 

пайдалану келесі артықшылықтармен сипатталады: 

• қҧрамында қатты сорбенттерді улайтын заттар бар газдарды кептіру 

мҥмкіндігі; 

• процестің ҥздіксіздігі; 

• жеңіл автоматты басқару жҥйесі; 

• газды шық нҥктесіне дейін кептіру -70 °С. 

Абсорбция-сҧйық сіңіргіштермен газ немесе бу қоспаларынан газдарды 

немесе буларды сіңіру процесі. Газдан ылғалды сіңіру кезінде процесс газдағы 

сіңірілген ылғалдың парциалды қысымы сҧйықтық ҥстіндегі парциалды қысым 

мҿлшеріне жеткенге дейін жҥреді. Сіңіргішпен сіңірілген ылғал одан кейінгі 

десорбция нҽтижесінде бҿлінеді 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

АКТОБЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ 

 
Кульмуханбетова Т. 

Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова 

 
Экологическое просвещение - это распространение экологических знаний 

об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации 

о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в 

целях формирования экологической культуры в обществе. [1] Основной целью 

экологического просвещения является формирование у людей экологической 

культуры и экологических знаний, для дальнейшего устойчивого развития и 

сохранения нашей планеты для следующих поколений. 

Учитывая нынешнее экологическое положение всего мира в целом, можно 

сказать, что люди не знают многого. С каждым годом все меньшее количество 

людей заботиться об окружающей среде. И все больше людей загрязняют, 

уничтожают, губят природу. Думаю в первую очередь стоит начать с 

экологического просвещения населения в целом. Проще всего это можно 

сделать        путем        создания        различных        экологических        акций. 

По всему миру регулярно проводятся различные экологические акции, которые 

должны привлекать внимание к проблемам и побуждать людей к тому или 

иному действию. Масштаб таких акций совершенно разный: от локальных и 

касающихся одного населенного пункта (например, субботники и 

экологические пробежки), до национальных и международных.[2] Любая акция 

подобного типа должна объединить в себе такие факторы как: 

доступность; 

легкость; 

польза. 

Если экоакция будет следовать этим принципам в любом случае она будет 

проведена успешно и во благо окружающей среде. Из международных и общих 

экологических акций можно выделить «Час Земли» - которая учит людей 

относится к ресурсам планеты бережно, «Всемирный день воды» - показывает 

насколько вода является важной для нас и природы , «День без автомобиля»- 

акция направленая на отказ от автомобилей на день и дать предпочтение 

другому более чистому транспорту (велосипеды, самокаты, пешие прогулки). 
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Я в свою очередь предлагаю в сезон пригодный для посадки многолетних 

растений и просто растений, для восполнения в окружающей среде источников 

чистого воздуха провести массовую акцию «Ура зеленый мир!». Она является 

небольшой альтернативой акции «Всемирный день посадки леса». Безусловно 

это совершенно простая акция, тем не менее это принесет много пользы для 

окружающей среды. Мы помним каким красивым был наш город пару десятков 

лет назад. 

Чистый воздух, зеленые аллеи и парки, великолепные и простенькие 

бульвары, мало машин. Все это было в нашем родном городе . К сожалению мы 

не сохранили и половины всего, но у нас есть шанс это исправить. Все мы 

хотим чтобы наш родной город был чистым, зеленым, светлым, прекрасным 

для нашей с вами жизни. И если мы все вместе примим участие в акции «Ура 

зеленый мир» мы сможем все вернуть то что потеряли намного быстрее. 
Краткий план проведения акции. 

 Описание 

 
. 

В местах массового скопления людей(ТРЦ, парки, магазины) мы 

проведем ознакомления с нашей акцией, а также разместим информацию 

в СМИ и осведомим большее количество людей. 

 
. 

В рамках данной акции купить саженцы деревьев, кустарников 

впрочем всех растений будет предоставлено со скидкой до 70%. 

 
. 

Если у вас нет территории на который вы хотите что либо посадить, 

у вас есть возможность озеленить парки, улицы. 
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. 

По нашим расчетам каждый третий человек ознакомившейся с 

нашей акцией по меньшей мере посадит хотя бы одно дерево или любое 

другое растение , а значит наша акция в любом случае будет проведена 

успешно. 

 

В нашей акции могут принимать участие все от мало до велика, и каждый 

внесет свои усилия на благо нашего города. 

Исходя из вышесказанного стоит отметить, что цель любой 

экологической акции — заставить людей задуматься о существующих 

глобальных проблемах: бездумном потреблении природных ресурсов, 

загрязнении воды и почвы, необходимости сохранения исчезающих видов 

животных, и попытаться принять хоть небольшие меры по сохранению и по 

возможности обогащению того что уже у нас есть. Участие в популярных 

мероприятиях — лишь малая часть экологического просвещения и воспитания, 

ведь должен поменяться образ мыслей на уровне отдельного человека. [3]. 

Данные акции служат своего рода экологической пропагандой, комплексными 

мероприятиями, в следствии чего мы можем снизить нагрузку окружающей 

среде. 

Список использованной литературы: 

Учение об окружающей среде: учебное пособие / И. Б. Джакупова. - Алматы : 

Medet Group, 2019. - 328 с. 

Как устойчивое развитие может изменить мир Аткиссон Алан 
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ПРОБЛЕМА ВРЕДА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Пипко Полина 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 
Многие вещи, кажущиеся нам привычными и нормальными, которые мы 

регулярно применяем и даже покупаем детям, могут быть на самом деле 

опасными не только для здоровья, но и для экологии. Одна из таких вещей- 

обычная жевательная резинка. 

 
Если 150 лет назад она состояла из каучука, мела и угля , то сейчас же, 

современная жевательная резинка значительно отличается от своего первого 

предшественника. В ней более 60% сахара и его заменителей, состоит она из 

https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/ekologicheskoe-prosveschenie
https://ecologynow.ru/knowledge/top-8-mezhdunarodnykh-ekologicheskikh-akciy
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резины и полимеров , а полиизобутилен делает ее эластичной. То есть , можно 

сказать, мы жуем практически сырье для резины. 

Поэтому в данной статье , я хочу рассмотреть проблему вреда жевательной 

резинки. Так уж вышло, что жевание жвачки- одна из самых популярных 

привычек человечества. Но я считаю ,что она не может заменить чистку зубов 

или зубную нить – она не справится с налетом между зубами и в 

труднодоступных участках , хотя в рекламе производители позиционируют 

свой продукт, как гигиенический. Детские же марки жевательной резинки 

продают, как сладость , акцентируясь на вкусовых качествах. Да, кто-то любит 

постоянно жевать жевательную резинку , другие используют для освежения 

дыхания, а кому-то просто нравится вкус. Но лучше всего отказаться от данной 

привычки. 

Сейчас я приведу небольшой пример того, как жевательная резинка влияет 

на организм человека. При жевании жвачки выделяется слюна, она же 

провоцирует выброс большего количества желудочного сока , а в желчном 

пузыре собирается желчь- вся пищеварительная система готовится к 

переработке пищи , а ее нет. Слюна никуда нейтрализоваться не может, и 

желудочный сок тоже. Такие явления приводят к тому, что образуются камни в 

желчном пузыре, гастриты, дуодениты , холециститы и патологии слюнных 

желез[1]. Увы, факторов негативного влияния значительно больше , чем 

преимуществ. 

Теперь время перейти к тому ,как жевательная резинка влияет на 

окружающую среду. Это второй по распространению уличный мусор после 

окурков. 

560 000 тонн жвачки жители земли выплевывают каждый год. И как вы 

думаете, что общего между слонами и жвачкой? Да в общем-то ничего ,кроме 

того ,что 560 000 тонн жвачки- это масса 112 000 слонов. 

Также сама упаковка жевательной резинки не подлежит переработке, чаще 

всего она не выбрасывается людьми в мусорный контейнер, а остается лежать 

на улицах. 

При попадании в почву, на газон , жевательная резинка может находиться 

там целых 30 лет. Это во влажном и жарком климате. Но если условия 

окружающей среды холодные, то она может распадаться несколько сотен лет. 

Как говорилось раннее, основа жвачки – синтетический каучук – полимер , 

подобный пластику. Становится очевидным, что жвачка – еще один источник 

пластикового загрязнения нашего мира. Особенно отрицательно она влияет на 

птиц и собак. Так как ,птицы могут прилипнуть к ней или принять ее за корм , 

который приведет их к голодной смерти , а содержащийся в составе ксилитоп 

ядовит для псов [2]. 

Но я как будущий эколог хотела бы решить данную проблему , и уже 

сейчас подробнее расскажу о своей идее и продемонстрирую вам небольшой 

макет моей работы. 
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Я считаю ,что было бы правильней установить в нашем городе ,но и в 

последующем во всех городах РК , специальный автомат для сбора 

использованной жевательной резинки. 
 

 

Рисунок 1 Автомат для сбора использованной жевательной резинки и обмена 

на витамин С. 

Данный автомат нужно установить по городу: в парках ,скверах, возле 

пешеходных переходов и на фонарных столбах. Задача его заключается в том, 

вместо того ,чтобы кинуть жвачку на землю , ее можно поместить в данный 

автомат, который выступает в роли контейнера , а в замен из другой ячейки вы 

получите витамин С, если говорить простым языком, аскорбиновая кислота. 

Стоит заметить ,что использование данного автомата поможет решить сразу 

две актуальные на данный момент проблемы : 

Во-первых, жевательные резинки не будут валяться на земле. 

Во-вторых, благодаря ему удастся привить населению города любовь к 

витаминам. Сам автомат представляет собой форму надутого шара из 

жевательной резинки. Состоит он из двух отделов по приему жевательной 

резинки и выдаче витамина. Между ячейками находится разделение. Также 

внутри находится спуско-подъемный механизм для жевательной резинки, 

чтобы она не прилипала сразу и не забивала тем самым место в отделе. Еще 

есть     режим     подсветки     в     ночное     время     для     удобства     граждан.  

Я думаю , вместо того ,чтобы тратить бюджет города на «пустые нужды», 

лучше задуматься об этой экологической проблеме и решить ее. Тем самым, 

улучшится обстановка в городе. Среди населения это будет нужным 

просвещением в области экологии своего здоровья и окружающей среды. Но 
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это еще не все. Собранная жевательная резинка на заводе измельчается и 

соединяется с другим переработанным пластиком. Далее смесь перерабатывают 

в литьевой машине до состояния пасты, из которой ,когда она охлаждается, 

можно делать резиновые сапоги, резиновые баночки, резиновые стаканы, 

подошвы для обуви. 

В заключение хочется сказать, если вам все же откликается проблема 

жевательной резинки, то каждый раз , когда ваша рука тянется за новой пачкой 

белых подушечек, помните ,что эта привычка не является необходимой для 

человека! Освежить дыхание можно с помощью натуральных средств- пожевав 

лист мяты выпив зеленый чай или воспользовавшись спреем с лакто и 

бифидобактериями. 
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АДСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА ГАЗА: ОСОБЕННОСТИ И 

АДСОРБЕНТЫ 

 
Тӛреш А.А. 

Актюбинской региональный университет имени К.Жубанова 

АННОТАЦИЯ 

В научной статье рассматриваются изучение осушки газа адсорбционным 

способом, эффективный подбор и использование адсорбентов при осушке газа. 

Ключевые слова: Адсорбционный метод, природный газ, адсорбенты, 

осушка газа. 

 
Адсорбционный метод сушки. Суть адсорбционной осушки заключается в 

избирательном поглощении молекул воды с поверхности пор твердого 

адсорбента, которые затем удаляются из пор внешними воздействиями 

(повышением температуры адсорбента или понижением давления окружающей 

среды). Осушку газа твердыми осушителями проводят в периодических 

установках с неподвижным слоем осушителя. Полный цикл процесса осушки 

состоит из стадий адсорбции, регенерации и охлаждения адсорбента. В 
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качестве осушителей применяют силикагели, алюмосиликатные гели, 

активированный оксид алюминия, бокситы и молекулярные сита (цеолиты). 

Их адсорбционная способность зависит от размера отверстия и, 

соответственно, фактической поверхности последнего. Особенность 

молекулярных сит в том, что они поглощают не только влагу, но и сероводород 

и углекислый газ, т. е. очищают газ от кислых компонентов. Адсорбенты 

изготавливают в виде шариков или гранул для уменьшения сопротивления 

движению газов. Требования к осушителю очень жесткие: он должен быстро 

поглощать влагу из газа и легко восстанавливаться, выдерживать многократную 

регенерацию без значительной потери активности и прочности, иметь высокую 

механическую прочность и гигроскопичность, малое сопротивление газовому 

потоку, низкую стоимость. Иногда в одном устройстве используется 

комбинация двух осушителей, например силикагель и активированный оксид 

алюминия, это позволяет сочетать высокую поглощающую способность 

силикагеля с оксидом алюминия с высокой скоростью высыхания. Нагретый газ 

используется для восстановления сушилки. 

Процесс осушки обеспечивает непрерывную работу устройств и 

газопроводов для предотвращения образования ледяных пробок и гидратов в 

системе осушки.Важные способы осушки газов основаны на поглощении и 

адсорбции влаги. Технологию осушки газа в производстве можно разделить на 

две группы: 

-технология с использованием абсорбирующих жидких поглотителей 

-технология с использованием твердых адсорбентов 

Адсорбенты — искусственные или природные тела с поверхностным 

слоем (из капиллярной или кристаллической решетки), хорошо поглощающим 

(адсорбирующим) вещества из газов и растворов. 

Адсорбенты характеризуются развитой внутренней поверхностью, 

образующей капилляры или кристаллические решетки; она неизмеримо 

больше, чем внешняя поверхность адсорбента. Адсорбенты, используемые в 

промышленной осушке газов, включают силикагель, алюмогель, 

активированный боксит и молекулярные сетки типов 4А и 5А. В последнее 

время молекулярные сита находят широкое применение в промышленности не 

только при осушке газов, но и в нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

процессах. 

Молекулярные сита представляют собой кристаллические цеолиты с 

высокими адсорбционными свойствами по размеру молекулы. Легче 

адсорбируются маленькие молекулы, чем большие. Поскольку кристаллические 

решетки молекулярного сита имеют одинаковый размер по сравнению с 

адсорбентами, такими как обычный алюмогель или силикагель, можно 

количественно определить маленькие молекулы из больших молекул, входящих 

в их поры. В результате адсорбцию на их поверхностном слое называют 

«молекулярной ситой», потому что он действует как фильтр на размер молекул. 

Адсорбенты – это вещества, обладающие способностью адсорбировать, 

поглощать через поверхностный слой вещества, отличного от раствора или 
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газа. Причиной адсорбции является наличие вблизи поверхности 

межмолекулярных сил, т. е. поля сил адсорбции. Тело, адсорбент, 

адсорбированное вещество или молекула, создающая такое поле, называется 

адсорбентом, а адсорбированное вещество - адсорбатом. Природа 

адсорбционных сил может быть различной, если это сила Ван-дер-Ваальса, 

физическая адсорбция, а если это сила валентности (т. е. адсорбция происходит 

путем образования поверхностных химических соединений), то она называется 

химической или хемосорбцией. Адсорбционный метод осушки обычно 

применяется для обеспечения глубокой осушки газа до точки росы минус 

100°С. Процесс основан на способности адсорбентов поглощать влагу из газа 

при относительно низких температурах и удалять ее при высоких температурах. 

Процесс сушки осуществляется в адсорбере - адсорбционном аппарате. 

Адсорберы состоят из кольцевых сосудов, заполненных вертикально или 

горизонтально адсорбентом, через которые фильтруется поток очищаемого 

газа. Вертикальные адсорберы обычно предназначены для небольших объемов 

очищаемого газа; горизонтальные и кольцевые адсорберы – используются для 

высокоэффективной очистки газов. Адсорбенты строго необходимы при 

осушке воздуха, углекислого газа, водорода, природного газа в 

промышленности, особенно при осушке воздуха, когда требуются высокая 

скорость газа и давление. 

Одним из основных показателей, определяющих абсорбирующие свойства 

осушительного слоя, является относительная плотность газа. Чем выше 

относительная плотность, тем выше активность адсорбента. 

Полная регенерация адсорбента необходима для достижения точки росы 

газа-осушителя. Это, в свою очередь, происходит только при десорбции сухого 

газа. Если размер адсорбента большой, то немного увеличивается размер 

пористой молекулы адсорбента, и последняя полностью отделяется от системы. 

При  выборе адсорбента (типа и  марки)  для конкретного процесса 

необходимо учитывать все вышеперечисленное. Для осушки природного газа 

на промышленных предприятиях  используются следующие  адсорбенты: 

силикагели, оксид алюминия и цеолиты (молекулярные сита). Эти адсорбенты 

делятся на микропористые, макропористые и смешаннопористые в зависимости 

от размера пор. Наименьшие микропоры имеют радиус до 1,5 нм, макропоры — 

от 100 до 200 нм, а смешанные поры — от 1,5 до 100 нм. Так, силикагели 

представляют  собой  смешанные поры, а  цеолиты — микропористые 

адсорбенты. При целевом использовании любого адсорбента в первую очередь 

учитываются влажность газа, поступающего в адсорбционное устройство, 

состояние процесса и температурный режим сушки. 
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ТАБИҒИ ГАЗДЫ ГЛИКОЛЬДАРМЕН КЕПТІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ЖЕТІЛДІРУ 

 
Қарабасов Есет Ертайҧлы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Табиғи газдың физикалық жҽне химиялық қасиеттерін зерттеу. Газ алудың 

ҽртҥрлі ҽдістерін ашу жҽне т.б., қолданылатын абсорбенттер мен адсорбенттер 

жҽне олардың сипаттамалары. Газды тазарту мен тазартудың арқасында 

қҧрылғылардың тиімділігі жоғарылайтыны атап ҿтілді. Сондай-ақ ауыр 

кҿмірсутектерді алудың абсорбциялық ҽдісі, гелийді қалпына келтіру, тҿмен 

температурада бҿлу жҽне конденсациялау туралы айтылады. 

Табиғи газ - органикалық заттардың анаэробты ыдырауы кезінде жер 

қойнауында пайда болған газдардың қоспасы болып келеді. Газдардың қоспасы 

жанғыш жҽне жанбайтын газдар мен тҥрлі қоспалардан тҧрады. Жанғыш 

газдарға кҿмірсутектер, сутегі жҽне кҿміртегі оксиді жатады. Жанбайтын 

компоненттер-азот, кҿміртегі оксиді (II) жҽне оттегі. Бҧл газ тҽрізді отынның 

балласты. Қоспаларға су буы, кҥкіртсутек, шаң кіреді. 

Табиғи газ пайдалы қазбаларға жатады. Кҿбінесе мҧнай ҿндіру кезіндегі 

ілеспе газ болып табылады. Табиғи газ жер қойнауында жату жағдайында 

жекелеген шоғырлар (газ шоғырлары) тҥрінде немесе мҧнай-газ кен 

орындарының газ қалпақшасы тҥрінде газ кҥйінде болады - бҧл бос газ, не 

мҧнайда немесе суда еріген кҥйде, ал қалыпты жағдайда (0,101325 МПа жҽне 

20°С) - тек газ кҥйінде. Газды кептіру негізінен газ қҧбырларында ылғалды 

сҧйықтың конденсациясы жҥрмейтіндей дҽрежеге дейін газдың қҧрамындағы 

су буын азайту мақсатында жҥргізіледі. Газды кептіру шаралары Газдан суды 

кез келген басқа компанентер сияқты физикалық ҽдістермен (адсорбция, 

абсорция, мембраналар, кондицатциялау, химиялық ҽдістер жҽне тағыда 

басқалар) жҽне олардың шексіз будандастыруымен жоюға болады. 

1. Осы тізімде табылған келесі ҽдістер коммерациялық 

қолданбаларды ҧнайтпайтынан анықталады: 

2. Абсорбциялық гликольді кептіру цеоэлиттердің,силикагельдің 

немесе активтендірілген алюминийдің адсорбциясы. 
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3. Конденсация гидратация ингибиторларын (гликольдер немесе 

метанол) шығаратын тоңазытқыш. 

4. Мембраналар эластомерлер негізіндежаалады. 

5. Химиялық ҽдіс гигроскопиялық тҧздар ҽдетте метал хлоридтері 

(CaCL2 тағыда басқа). 

6. Ҽлемдегі қондырғылардың басым кҿпшілігі алғашқы екі ҽдіске 

негзделген. 

Кҿмірсутектерді ҿндіру процесінде ҿндірілген табиғи газдың ҥлкен кҿлемі 

жер асты газ қоймалары (ЖГС) деп аталатын жер асты асты ҥлкен 

қондырғыларында сақталады. 

Газды кептіру ҥшін сҧйық сорбенттер-гликолдер қолданылады олар: 

ылғалды жҧтуға немесе сіңіруге қабілетті диэтиленгликоль (ДЭГ) жҽне 

триэтиленгликоль (ТЭГ). 

Гликолдар тҧтқыр, мҿлдір сироп тҽріздес сҧйықтық тҥрінде болады. Сҧйық 

сорбенттердің артықшылықтары: 

• суда жақсы ериді; 

• жеңіл регенерацияланады (қалпына келеді); 

• шығынның аз болуы; 

• кҿмірсутекті конденсатпен кҿбіктер мен эмульсиялар мҥлдем тҥзілмейді; 

• тығыздықтарының айтарлықтай айырмашылығының нҽтижесінде 

тҧндырғыштарда жеңіл бҿлінеді; 

• процесстің ҥздіксіздігі, басқарудың қарапайымдылығы; 

• қондырғыдағы қысым тҥсуінің, яғни қысым ҿзгерісінің елеусіздігі. 

Сорбенттердің негізгі кемшіліктері олардың салыстырмалы бағасының 

жоғары болуы болып табылад. 

Жану жылуы-бҧл 1 м
3
 газдың толық жануы кезінде бҿлінетін жылу 

мҿлшері. Жану жылуы ккал/м
3
, кДж/м

3
 газымен ҿлшенеді. Тҥтін газдарындағы 

су буларының конденсациясына жҧмсалған жылу ескерілетін жану жылуы 

жоғары деп аталады, ал керісінше, тҿмен – бҧл жылу есепке алынбайды. 

Есептеулерде олар негізінен су буларының конденсациясы жҥзеге асырылатын 

температураға тең келетін отын беру қҧрылғыларындағы шығатын газдардың 

жоғары температурасына байланысты жанармайдың тҿмен жану жылуын 

пайдаланады. Зат массасының оның кҿлеміне қатынасы арқылы есептелген 

шама заттың тығыздығы деп аталады. Табиғи газдың тығыздығы толығымен 

оның қҧрамына байланысты жҽне С=0,73-0,85 кг/м
3
 шегінде. 

Табиғи газдардың жылу шығымдылығы шамамен 2 000-2 100°C, метан - 

2043 °C. Пештердегі жанудың нақты температурасы жылу шығымдылығынан 

ҽлдеқайда тҿмен жҽне жану жағдайларына байланысты.Газды гликольді 

қҧрғату қондырғылары -10°- -20° С диапазонында су бойынша ТТР (шық 

нҥктесінің температурасы) жетуге мҥмкіндік береді. 

Жҧмыс температурасы мен қысымының типтік комбинациясы, сондай-ақ 

қалдық ылғалдың қажетті мҿлшері триэтиленгликольдің кептіру 

қондырғыларының жҧмыс денесі ретінде кең таралуын анықтады. Моно - жҽне 
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диэтиленгликольдер газды дайындау процесінде де, негізінен гидрат тҥзілу 

ингибиторлары ретінде де қолданылды. 

Гликольді қҧрғату қондырғыларының негізгі артықшылығы- 

технологиялық схеманың қарапайымдылығына байланысты адсорбциялық 

жҥйелермен салыстырғанда тҿмен ҿзіндік қҧн. Мҧндай қондырғылардағы 

жҧмыс қысымының тҿмендеуі минималды жҽне тек колоннаның 

гидравликалық кедергісіне байланысты-контактор (сіңіргіш). 
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Қылмыс, оның ішінде экономикалық кҿптеген қҧбылыстардың теріс тҥрі 

ретінде оған ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау қажет. Мҧның 

практикалық маңыздылығы айқын. Қҧқық қорғау органдарының экономикалық 

қылмыстардың алдын алу жҿніндегі тиімді қызметі себептер мен жағдайларды 

анықтау жҿніндегі ғылыми негізделген ҧсынымдарда мҥмкін болады. 
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Экономикалық қатынастардың криминализациясына ықпал ететін 

факторлар жиынтығының кҥрделі ҿзара байланысы мен шарттылығы бар. 

Экономикалық қылмысты білу ҥшін оның макро деңгейде жҧмыс істеуін 

қолдайтын жҽне белгілі бір қызмет саласында қылмыс жасауға шешім 

қабылдауға тікелей ҽсер ететін жағдайларды анықтау маңызды. 

Осы жағдайлардың кҥрделі жҽне қарама-қайшылықты ҿзара ҽрекеті осы 

саладағы қылмыстық жағдайды қалыптастырады. 

Криминологтар экономикалық қатынастар тҧтастай алғанда қылмысты 

жҽне қылмыстың нақты тҥрлерін тудыратын негізгі нҽрсе екендігіне ҥнемі тап 

болды. Маркс қоғамдағы барлық басқа қатынастарды анықтайтын 

экономикалық қатынастардың басымдылығын кҿрсетті - оң жҽне теріс. Бір 

немесе басқа командаларсыз экономикалық жҥйелердің ешқайсысы ҿмір сҥре 

алмайды. Мҽселе тек алдыңғы қатарда-экономикалық реттеушілер (сонымен 

қатар командалардың бір тҥрі) немесе экономикалық реттеушілерді елемейтін 

немесе оларды валюнитарлық тҥрде қолдайтын прожекторлар. Сондықтан кез- 

келген экономикалық қатынастар, олардың қайшылықтары қылмысты 

тудырады. Нарықтық қатынастар бастапқыда қылмысқа байланысты, ҿйткені 

олар бҽсекелестікке негізделген (демек, бҽсекелестерді басу), жҧмыс кҥшінің 

бағдарламаланған артықтығына, яғни жҧмыссыздыққа, мҥмкін ҥлкен мҿлшерде 

пайданы сығуға, бірдей бағдарламаланған мҥліктік жҽне ҽлеуметтік 

стратификацияға негізделген.адамдар. 

Экономикалық (тауарлар мен қызметтерді ҿндіру) нарықтық экономика 

ҿзінің ҿміршеңдігін дҽлелдеді, алайда гҥлденген елдерде де жоғары қылмыс - 

шындық бар. Ақшаға ҧмтылу адамзат қоғамының рухани ҽлеуетін едҽуір 

тҿмендетті. 

Біздің елімізде нарыққа кҿшу ең басында экономикалық қатынастардың 

қҧрылымдық реформалауға емес, деструктивті деформацияға ҧшырауымен 

байланысты болды. Экономикалық жҥйеде осы қатынастарды реттеуге 

арналған ҽлеуметтік институттардың дисфункциясы айқын кҿрінді. Ҽлеуметтік 

институттың қоғаммен ҿзара ҽрекеттесуінің негізі оның негізгі функциясы - 

нақты ҽлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру болып табылады. Егер 

қоғамдық қажеттіліктер тиісті ҽлеуметтік институттың қҧрылымы мен 

функцияларында тиісті кҿрініс таппаса, оның қызметінде дисфункциялар пайда 

болады [1;482]. 

Экономикалық реформалар кезіндегі қылмыстық жағдайды талдау, қажетті 

жҽне жеткілікті ҧйымдастырушылық-қҧқықтық қолдау болмаған кезде, 

ҽлеуметтік-экономикалық қайта қҧрудың нақты бағдарламасы экономикадағы 

кҿлеңкелі жҽне қылмыстық қҧбылыстарды жеңу тҧрғысынан нарықтық 

реттеушілердің ҿзін-ҿзі қамтамасыз етуін есептеудің қателігі туралы 

қорытынды жасауға мҥмкіндік береді. Осы жҽне басқа да бірқатар жағдайлар 

экономикалық қызмет саласында тҧрақты жҽне жаппай қҧбылыс ретінде мінез- 

қҧлықтың қалыптан тыс болуының пайда болуына ҽкелді [2;334]. 

Қазіргі экономикалық қылмыс ішінара мемлекеттің нарыққа кҿшуіндегі 

басқарушылық сипаттағы қателіктердің нҽтижесі, ішінара реформадан кейінгі 
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кезеңдегі қоғамдық экономикалық қатынастарды нормативтік-қҧқықтық 

реттеудің кемшіліктері болып табылады. Басқарушылық қателіктер "векторға", 

экономикалық реформалар стратегиясының бағытына ҽсер етті, олардың 

криминологиялық сипатын тудырды. 

Басқарудың ең ҥлкен қателіктерінің қатарына мыналар жатады: 

1. Экономикалық реформалардың нақты тҧжырымдамасының болмауы; 

2. Қажетті тҧжырымдамалық, психологиялық, қҧқықтық жҽне басқа да 

ҽлеуметтік алғышарттар жасамас бҧрын меншікті реформалаудың 

жылдамдығы; 

3. Меншікті жекешелендіру, экономикалық реформаторлық қызметтің ҿзге 

де тҥрлері кезінде лауазымды адамдарға, мемлекеттік басқарудың ҿзге де 

қызметшілеріне кең, дерлік бақыланбайтын ҿкілеттіктер беру [3;156]. 

Экономикалық саясаттың шығындары мен ҿрескел қателіктерінен 

туындаған криминогендік салдарларды ескеру ерекше ҿзекті болып табылады, 

олар толыққанды жҽне ҿркениетті нарықтық қатынастардың дамуын, 

кҽсіпкерліктің, жеке меншік институттарының еркіндігін алдын - ала 

анықтайды немесе қысқартады, нҽтижесінде осы қатынастар субъектілерінің 

кҿлеңкелі секторға кетуіне ҽкеледі. 

Заңды сектордағы экономикалық мінез-қҧлық еркіндігінің ҿсуін басуда 

жҽне экономикалық қатынастарды одан ҽрі криминализациялауда ерекше рҿл, 

ҿкінішке орай, билік органдарының мемлекет иелігінен алу процестеріндегі 

ҿндіріс қҧралдарына бақылаусыз билік ету, біржақты артықшылықтар, атаулы 

жеңілдіктер саясаты, яғни жеке адамдарға нарықта заңсыз артықшылықтар 

беретін салық, кеден жҽне басқа да жеңілдіктердің барлық тҥрлерін тарату 

("ҿзінің жеке меншігі").") экономикалық қҧрылымдарға жҽне т. 

Дамыған елдердің заңнамасында бағалық бақылау бар, ал бізде ол жоқ. 

Мысалы, салық полициясы, Мемлекеттік кірістер министрлігі 

экспорттаушыларға қазыла алмайды, ҿйткені олар бастапқы деректерді 

білмейді - тауарлар қандай бағамен экспортталды, салықты қанша мҿлшерде 

алады. Біздің заңнамада Ҥлкен тесік бар - бағаны бақылау тҿмендеді, 

анықтамалық бағалар жҥйесі жоқ жҽне MGD-де экспорттық келісімшарттарды 

бақылау механизмі жоқ. Бізде мҧнай, мырыш, мыс сияқты тауарлар, ҽдетте, 

трансҧлттық корпорациялармен экспортталады. Бірақ бҧл жалған 

корпорациялар, іс жҥзінде олардың артында жеке тҧлғалар тҧр, мҥмкін біздің 

отандастарымыз. Нарықтарды біле отырып, ҽлемдік сауданы біле отырып, олар 

мҧрынның масасы ағып кетпеуі ҥшін келісімшарттар жасай алады. Схема 

қарапайым: ҽдетте трансҧлттық корпорация ҽртараптандырылған, ҽр тҥрлі 

елдерде кҿптеген филиалдары бар, ҽр тҥрлі деңгейде. Мҧндай виртуалды 

филиалдар оффшорлық аймақтарда, ҽдетте Бермуд, Сейшел аралдары, Виргин 

аралдары, Кипрде тіркелген... Бҧл аралдар ешқашан қазақстандық мҧнайға 

мҧқтаж емес еді, ал мҧнай оған ешқашан тҥскен емес. Бірақ бҽрі оффшорлық 

аймақ арқылы жасалады. Нҽтижесінде мҽміле қайта сату тізбегі сияқты 

кҿрінетін ҽртҥрлі кезеңдерге бҿлінеді. Медиацияның мҧндай имитациясы 

бағаны ҽлемдік деңгейге дейін кҿтеруге мҥмкіндік береді. Қазақстаннан тауар 



803  

бір баға бойынша шығарылады, ал ҽлемдік нарыққа мҥлдем басқа баға 

бойынша тҥседі жҽне сатылады. Нҽтижесінде Қазақстан жоғалтады, ал 

корпорация супер пайда алады. Міне, мысалы: ҿткен жылдың маусым айында 

Кипрге тоннасына 11$ бағасымен 218 мың тонна мҧнай сатылды, ал осы айда 

ҽлемдік экспорттық баға барреліне шамамен 17$ немесе тоннасына 64,8 доллар 

болды. Қазақстан мҧнайды ҽлемдік бағадан алты есе арзан сатты. 5-қосымшада 

сіз 1999 жылы мҧнайдың қайда жҽне қанша ағып кеткенін кҿре аласыз [4;6]. 

Кҿлеңкелі капиталды нарықтық реформалардың негізі ретінде 

пайдаланудың қажеттілігі мен пайдалылығы туралы бастапқы қатал 

ҧстанымнан туындайтын экономикалық қылмысқа қарсы кҥрестің саналы тҥрде 

ҽлсіреуі де ҿз рҿлін атқарды. Бастапқыда нарықты қалыптастыру бойынша іс- 

шаралардың ҿзі "кҿлеңкелі экономика операциялары кҿлемінің 90% - дан 

астамын" автоматты тҥрде жҽне ҿте тез жоюға мҥмкіндік береді деген болжам 

айтылды[5;86]. 

Осылайша, реформаларды жҥзеге асырудың саяси-идеологиялық жҽне 

ҽлеуметтік-экономикалық факторлары, бір жағынан, қылмыстық топтар мен 

жеке тҧлғаларды мемлекет есебінен тез байыту мҥмкіндігін жеңілдететін жҽне 

қҧқық қорғау органдарының реформалардың теріс салдарымен кҥресу 

мҥмкіндіктерін ҽлсірететін жағдайлар жасалды деп айтуға болады. 
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ТАБИҒИ ГАЗДЫ КЕПТІРУДІҢ ТАҢДАМАЛЫ АДСОРБЕНТТЕРІ 

 
Тӛреш Асылан Асхатҧлы 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 
Адсорбенттер — кептіргіштерді бокситтерге — негізінен алюминий 

оксидінен тҧратын табиғи минералдарға; белсендірілген алюминий оксиді— 

тазартылған боксит; гелдер — кремний оксиді немесе алюмогельдерден 

тҧратын заттар; молекулалық електер — цеолиттерге жіктеуге болады. 
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Адсорбенттер капиллярлар немесе кристалл торлары жасайтын дамыған 

ішкі бетімен сипатталады; ол адсорбенттің сыртқы бетінен ҿлшеусіз ҥлкен 

болып келеді. Ҿндірісте газдарды кептіруде қолданылатын адсорбенттерге 

силикагель, алюмогель, белсендірілген боксит жҽне 4Ажҽне5А тҥріндегі 

молекулалық тор жатады.Соңғы уақытта молекулалық електер ҿндірісте тек 

газдарды кептіруде ғана емес, сонымен бірге мҧнай ҿңдеуде жҽне 

мҧнайхимиясындағы процесстерде де кеңінен қолданыс тапты. 

Молекулалық електерге ірі молекулаларға қарағанда ҧсақ молекулалардың 

адсорбциясы оңай жҥретін молекуланың ҿлшемі бойынша адсорбциялық 

қасиеті жоғары кристалдық цеолиттер жатады. Қарапайым алюмогель немесе 

силикагель тҽрізді адсорбенттермен салыстырғанда молекулалық електің 

кристалл торларының ҿлшемі біркелкі болғандықтан, саңылауларына енген ірі 

молекулалардан ҧсақ молекулаларды сандық мҿлшерде бҿліп алу мҥмкіндігі 

болады. Соның нҽтижесінде олардың беткі қабатында жҥретін адсорбция 

молекулалардың ҿлшемі бойынша сҥзгі тҽрізді жҥретін болғандықтан, оларды 

«молекулалық елек» деп те атайды. 

Адсорбенттер–бҧл газ жҽне ерітінділерден заттарды жақсы сіңіретін 

(адсорбциялайтын) беткі қабаты (капилляр немесе кристалл торынан жасалған) 

бар жасанды немесе табиғи денелер. 

 

6 сурет.Қатты дененің беткі қабатындағы газ молекуласының адсорбциясы: 

а - аз мҿлшерде адсорбцияланған заттар (Генри изотермиясы); б - 

адсорбцияланған молекулалардан тығыз моноқабаттың тҥзілуі (Ленгмюр 

изотермиясы); в - полимолекулалық адсорбция изотермасы (БЭТ изотермиясы) 

 
Цеолиттің ерекшелігі газдың кез келген салыстырмалы ылғалдылығында 

адсорбциялық қабілетінің сақталуы болып табылады, сонымен қатар олар кең 

температуралық диапазонда жоғары белсенділікке ие. Бастапқы салыстырмалы 

ылғалдылықтың салыстырмалы жоғары мҽндерінде (20-дан 100% 

диапазонында) газдарды кептіру сорбциялық кеуектердің ҥлкен ҿлшемдерімен 

жҽне олардың кҿлемдерінің айтарлықтай мҽндерімен сипатталатын 

силикагельдердің кҿмегімен жҥзеге асырылады. Ылғалдылықтың тҿмен 

мҽндерінде газды сусыздандыру салыстырмалы тҥрде шағын кеуектері бар 

цеолиттерді қолдану арқылы жҥреді. Силикагельдер газдарды салалық 

дайындауда ҧтымды қолданылады жҽне олар, ҽдетте, ҿте терең емес (шық 

нҥктесі 0°C) соңғы ылғалдылығына дейін кептіру процестерін жҥргізуге 

мҥмкіндік береді. 
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Цеолиттер суға қарағанда сіңіргіштік қабілеті ҿте жоғары жҽне сҧйықтар 

мен газдарды, оның ішінде ылғалы бар газдарды кептіруде жҽне тазартуда 

тиімділігі жоғары адсорбент болып табылады. Цеолиттердің тҥйіршіктернің 

ҿлшемі 2 ден 5 мм аралығында болады.Цеолиттердің кейбір қасиеттері 2 

кестеде берілген. 

2Кесте 

Кең таралған кейбір цеолиттердің қасиеттері 

Цеолитің 

тҥрі 

Катион 

ды 

формас 

ы 

Саңылауыны 

ң номинальды 

диаметрі,нм 

Si/Al 

қатынас 

ы 

3А К 0,3 1 

4А Na 0,4 1 

5А Ca 0,59 1 

10Х Ca 0,78 1,2 

13Х Na 0,8 1,2 

У K 0,8 2,4 

силикат - 0,6 - 

 
Силикагелдер–белгілі бір температурада қыздырылып, кептірілген, 

қоспасынан тазартылған, кремний қышқылы гелінің сусыздандырылған 

ҿнімдері.Ҿндірістік силикагельдер пайдаланылған шикізат кҿзіне байланысты 

алюминий, темір, кальций жҽне басқа да металл оксидтерінің аз ғана 

мҿлшерінен тҧрады. Техникалық силикагельде шамамен 99,5% SiО2 бар. 

Силикагелді адсорбенттер 0,2-7,0 мм ҿлшемде тҥйіршік тҥрінде 

дайындалады. 

Қҧрамында қанықпаған кҿмірсутектер болмайтын газдарды кептіруде 

силикагельдерді қолдануға болмайды. Май тҽрізді регенерация кезінде 

силикагельдерде гликольдер мен аминдер оңай сорбцияланып, біртіндеп 

ыдырап, сағылауларды бітейтін шайыр тҥзеді де адсорбенттің ылғал 

сыйымдылығын тҿмендетеді. 

Газды адсорбциялық кептіру –қатты адсорбент бетінің кеуектерімен газдан 

су молекулаларын таңдап сіңіруден тҧрады, содан кейін оларды сыртқы 

ҽсерлерді қолдану арқылы кеуектерден алудан тҧратын технологиялық процесс. 

Газды адсорбциялық кептіру процесі шық нҥктесінің 100°С тҿмендеуіне қол 

жеткізуге мҥмкіндік береді. (Адсорбция нҽтижесінде қол жеткізілетін ең 

тҿменгі шық нҥктесі шамамен -90°C.) Шық нҥктесінің тоқтап қалуы - 

кептіруден кейін газдың шық нҥктесі мҽнінің тҿмендеуінен болады. 

Адсорбциялық газды сусыздандыру қондырғыларында қолданылатын 

адсорбенттерді таңдауды кҽсіпорын мамандары газдың қҧрамын, ондағы 
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адсорбенттерге ҽсер ететін белгілі бір компоненттердің болуын жҽне процеске 

жҽне соңғы нҽтижеге ҽсер ететін басқа факторларды ескере отырып жҥзеге 

асырады. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ 

 
Тютьков В. С. 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 
В статье рассматриваются характеристики термостимулированной 

люминесценции кристаллов. Целью исследования было изучение 

характеристик термостимулированной люминесценции кристаллов содержащих 

примесь Мn²+. Термостимулированная люминесценция характеризуется 

процессом в результате, которого накопленная энергия в кристалле под 

действием нагрева (теплового возбуждения) в энергию квантов света – 

фотонов. Френкель, Тамм, Мотт, Зейтц на основе квантовой теории 

сформулировали фундаментальные представления об электронных 

возбуждениях фотонах и дефектах в твердых телах, тогда доминировала теория, 

что основным каналом распада собственных электронных возбуждений в 

кристаллах считали трансформацию энергии электронных возбуждении в 

малые смещения и колебания атомов (тепло). Позже появилось представления о 
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собственных электронных возбуждении, которая будет основой для проведения 

исследования по теме данной статьи [1, с. 12-15]. В качестве оборудования 

использовалась установка для исследования спектров рентгенолюминесценции, 

термостимулированной и туннельной люминесценции, а также спектры 

термостимулированной люминесценции щелочногалоидных кристаллов в 

условиях понижения симметрии решетки под постоянным воздействием 

температуры. Экспериментальная установка позволяет исследовать спектры 

рентгенолюминесценции, термостимулированной и туннельной 

люминесценции, а также спектры термостимулированной люминесценции 

щелочногалоидных кристаллов в условиях понижения симметрии решетки под 

постоянным воздействием низкотемпературной деформации [2, с.20,28,29]. 

Рассмотрим термостимулированную люминесценцию кристаллов 

содержащих примесь Мn²+ (смотрите рисунок 1). 

Рисунок 1. Схема энергетических уровней Мn²+. 

 
Как показано на рисунке 1, термостимулированная люминесценция 

создает в кристаллах содержащих примесь Мn²+ электронно-дырочные пары. 

Электрон продолжает движение по кристаллу и связывается с электронной 

ловушкой с образованием А-центра, а дырка соединяется с ионами Мn²+. Если 

продолжать нагрев электрон освободиться электронной ловушки А и переходит 

зону проводимости 1. Потом соединяется с дыркой (переход 2), ион активатора 

Мn²+ оказывается в возбужденном состоянии Мn²+* (переход 3). Далее 

возбужденный ион переходит состояние Мn²+* образует фотон 

кристаллической решетки при этом энергия переходит в тепло (переход 4). В 

конце происходит свечение люминесценции (переход 5) [3, с.12-15]. 

Применение такого режима позволяет выделить элементарные стадии 

релаксационных процессов, которые для твердых тел имеют сложный, 

многоступенчатый характер. Обычно элементарная стадия сложного 

релаксационного процесса соответствует освобождению электронов, дырок или 

интерстициалов из одного определенного сорта ловушек. Это может быть 

охарактеризована энергией активации [4, с.18-23]. 

Спектр люминесценции зависит от химической природы, Мn2+ 

характеризуется зелено- оранжевым свечением. Изучение зависимости 

физических свойств от атомной структуры вещества остается актуальной 

задачей современности. Физические свойства кристаллов напрямую зависят от 
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химической природы элементов и от типа химических связей (смотрите 

рисунок 2) [5, с.104-111]. 

 

Рисунок 2. Строение атомов Mn2+ 

Фактором, определяющим энергию электронных переходов, считают 

величину силы кристаллического поля. Влияние локальной симметрии центра 

свечения окружения на параметры спектров излучения иона марганца 

установлено для многих систем. Изменение в спектрах люминесценции Mn2+ 

связанно изменением координации. При переходе от октаэдрической к 

тетраэдрической координации для ионов с d- конфигурацией (Mn2+) схема 

уровней остается одинаковой, изменяется только сила кристаллического поля 

Dq. По сравнению с октаэдром в тетраэдре (Dq тетр = 4/9 Dq окт) с 

уменьшением Dq увеличивается энергия всех переходов. Соответственно, 

изменяется и положение определяющей его полосы излучения. Для марганца 

характерна изменчивость не только спектральных, но и кинетических 

характеристик свечения (смотрите рисунок 3) [6, с. 107- 115]. 

Рисунок 3. Время затухания свечения ионов марганца 

 
Как видно из данных изображенных на рисунке 3 время затухания 

свечения ионов марганца зависит от типа минерала. Величина времени жизни 

затухания свечения и активации марганцевых центров имеет прямую 

зависимость от концентрации марганца в кристаллах и степени их дефектности. 

Наибольшими значениями обладают марганцевые центры в совершенных 

кристаллах с наименьшим числом дефектов. Марганцевые центры при больших 

концентрациях взаимодействуют между собой. Эффект разгорания 

люминесценции был обнаружен при селективном возбуждении кристалла 

Мn2+, находящийся при упругой деформации, фотонами с энергией, 

соответствующей созданию экситонов и электронно-дырочных пар. 
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В результате проведенного анализа можно утверждать, что 

люминесценция неоднородно распределена по объему деформированного 

кристалла. Естественно было попытаться проследить связь между 

пространственным распределением центров дополнительной люминесценции и 

структурными неоднородностями деформированных кристаллов. 

На основе приведенных данных можно предположить, что возникновение 

новых центров свечения в кристаллах содержащих примесь Мn²+ связано с 

взаимодействием примесей. 

В заключении можно сделать вывод что, термолюминесценция имеет ряд 

особенностей: 

спектр термолюминесценции характерный для ионов входящих в 

структуру кристалла и определяется химической природой. 

центры, возникшие при внешнем облучении кристалла возвращаются в 

исходное состояния в процессе затухания термолюминесценции. 

Термолюминесцентные методы обнаружения радиационных дефектов 

имеют весьма высокую чувствительность, требуют для интерпретации 

привлечение сложных рекомбинационных процессов. 
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5. Агранович В. М., Галанин М. Д., Перенос энергии электронного возбуждения 

в конденсированных средах, М.. 1978. стр. 104-111 (интернет источники) 

6. K. Shunkeyev, L. Myasnikova, A. Barmina, N. Zhanturina, Sh. Sagimbaeva, Z. 
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источники) 

 
Научный руководитель: к.ф-м.н., ассоциированный профессор, 

Мясникова Л.Н 

 

 
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

 

Мамбеталина Даяна 
 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 



810  

Естественные науки – науки изучающая природу. К естественным наукам 

также относят геологию, биологию, астрономию, географию, химию, 

математику и т.д. 

Естественные науки – науки о живых организмах. Одним из которых 

является человек. Для настоящей жизни человека нужно общество т.к. в 

обществе человек воспитывается, а образование – это предоставление навыка 

из поколения в поколение. Человек подражая собственным опекунам, 

обучается, перенимает главные способности, человек имеет возможность 

развиваться и существовать. Сквозь время в процесс воспитания человека 

подключаются среднее учебное заведение и высочайшие учебные заведения. 

Когда человек, завершив учѐбу, поступает на работу, он вновь оказывается под 

воздействием иных людей. Можно сделать вывод, собственно что для человека 

ключевым звеном считается человек и для настоящей жизни ему нужны как 

природа , так и общество. 

Без трудностей естественная наука не сумела бы пройти данный путь 

становления. И как раз в следствие этого у нее есть актуальные проблемы. 

Ассоциация меж человеком и природой считается ключевой 

животрепещущей задачей для естественных наук на нынешний день. 

Нынешний человек не достаточно времени проводит в общении с природой. 

Современные процессы глобализации отнимают то, собственно что всякий раз 

было свойственно нашим праотцам: деятельный тип жизни, перемещение, 

телесное и духовное самочувствие. Животрепещуща данная неувязка тем более 

для подрастающего поколения. Прогрессивное поколение великолепно 

совладевает с техникой, но не имеет возможность распалить костѐр, способно 

разобраться с компьютером, но не в силах выйти из леса применяя компас и 

карты. Туристские походы, занятия спортом на бодром воздухе и обычные 

прогулки укрепят связь с природным и животным миром. Благодаря чему 

улучшится самочувствие, смена быта, а главное - психическая разгрузка. Так 

как именно стресс негативно воздействует на людей. Задаче «человек и 

природа» надо уделять всѐ более интереса. Т.к. результаты имеют все шансы 

всерьез воздействовать на его психическое и телесное самочувствие. 

Одной из проблем является проблема нравственного развития человека, 

основным элементом которого является патриотическое воспитание человека. 

[2 с.123] 

Патриотизм –качество, значащее приверженность человека к Родине, 

которое сближает старшее и младшее поколения. Это содействует сохранению 

истории края, что наиболее случается прогресс в развитии. 

Патриотизм не рождается на пустом месте. Его истоки - в глубоком знании 

истории страны, в понимании и уважении деятельности тех поколений, 

усилиями которых обеспечивались ее независимость и процветание. [1 c.4] 

Его сердце должно пылать беззаветной любовью к Родине. [3 c.2-3] Изучая 

историю страны, человек ощущает себя наследником прошлого, тем самым 

прикасается к искусству. Чем больше он узнаѐт, тем больше для чувства любви 

к Родине он получает. Чтобы пробудить у детей патриотические чувства, их 
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знакомят с достопримечательностями своего города и края; посещают с ними 

музеи, выставки, памятники; рассказывают им о труде людей. Воспитание 

патриотических чувств начинается в юном возрасте. 

Создание общественно – политических организаций считается реальным 

показателем процесса развития штатского общества. В Республике Казахстан 

зарегистрированы выше четырѐхсот объединений. К ним относятся: союз 

молодѐжи, научные ассоциации, культурные фонды, дамские организации, 

советы ветеранов войны и т.д. Все они вносят нешуточный вклад в жизнь 

общества. Ключевым направлением считается патриотическое образование 

молодѐжи, благодаря чему юное поколение становится заслуживающими 

горожанами собственной страны. 

Я считаю, собственно что данной задаче нужно уделить особенное 

внимание. Надо проводить литературные вечера, занятия на открытом воздухе, 

для разнообразия проводить занятия в форме игры. Почему именно урок 

литературы? Т.к. литература содействует формированию миропонимания и 

личной точки зрения. 

В заключении хочется высказать надежду на то, собственно что все 

трудности в области естественных наук, возможно с триумфом решить. Это 

сделает лучше жизнь человека, а еще заново бросит взгляд на становление 

прогрессивной науки и в полном объѐме расценить, собственно что уже 

достигнуто, а чего надо добиться. 
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Актуальность: 

Первичный билиарный холангит (ПБХ) - это хроническое аутоиммунное 

холестатическое заболевание печени, характеризующееся прогрессирующей 

деструкцией мелких и средних внутрипеченочных желчных протоков с 
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последующим холестазом и прогрессирующим фиброзом[1]. 

Урсодезоксихолевая кислота и обетихолевая кислота являются единственными 

препаратами, одобренными FDA для лечения ПБХ[2]. Для пациентов с поздней 

стадией ПБЦ трансплантация печени остается наиболее эффективным методом 

лечения. Трансплантация аутологичных стволовых клеток (ТАСК) является 

эффективной альтернативной терапии для этих пациентов[3]. 

Цель работы: 

В данной публикации представлен анализ исследования биохимических 

показателей функции печени пациентов, страдающих первичным билиарным 

холангитом и получавшим лечение ТАСК. 

Материалы и методы исследования: 

Для участия в исследовании были отобраны 20 больных, которые начали 

лечение в АО ННМЦ в виде повторных процедур трансплантации 

аутологичных стволовых клеток (ТАСК) в количестве 6 процедур (за 3 года 

наблюдений). Все пациенты получали базовую терапию УДХК в дозе 15мг/кг 

в сутки и были отобраны для лечения стволовыми клетками по причине 

неэффективности УДХК. Обследование пациентов проводилось с помощью: 

биохимические анализы крови, УЗИ, КТ ОБП, фиброскан печени, гистология 

образцов печени, световая микроскопия клеток, проточная цитометрия 

Критерии включения: 

1. Подтвержденный диагноз ПБХ на протяжении 2 лет и дольше до первой 

госпитализации,т.е. пoвышeннaя щeлoчнaя фocфaтaзa пeчeни в тeчeниe 

минимум 6 мecяцeв в coчeтaнии c AMA в титpe вышe 1:40 

2. Как минимум 2 биохимических показателя холестаза и цитолиза из 

нижеследующих в течение не менее 2 лет до первой госпитализации: 

3.Неэффективность УДХК в дозе 13-15мг/кг/сут т.е.: повышеный уровень ЩФ в 

2 и более раз выше нормы через 24 месяцев консервативной терапии; 

сохранение выраженного зуда; наличие слабости, утомляемости и болей 

4.Морфологические критерии ПБХ, вывленные на биопсии – негнойный 

гранулематозный лимфоцитарный холангит, приведший к холестазу, 

дуктопении и прогрессивному фиброзу. 

Критерии исключения: 

1. Возраст старше 75 лет 

2. Наличие онкологического заболевания в анамнезе (в последние 5 лет). 

Наличие острого заболевания или обострение хронического 

3. Бepeмeнныe или кopмящиe пaциeнтки, a тaкжe плaниpующиe бepeмeннoсть 

дo кoнцa лeчeния. 



813  

4. Значительные отклонения состава крови, нарушения гемостаза 

5.Присутствие других соматических, метаболических, инфекционных, 

атоиммунных или психических заболеваний 

Результаты: 

Таблица 1 - функции печени в начале и в конце исследования 

Показатель  Среднее Показатель  Среднее 

АЛТ До 2,83 Прямой 

билирубин 

До 29,11 

После 1,10 После 10,16 

АСТ До 1,96 ГГТП До 7,30 

После 0,94 После 3,88 

Общий 
билирубин 

До 33,22 ЩФ До 10,18 

После 19,16 После 5,21 

Таблица 2 – Разница между исходными и заключительными параметрами 

печеночных проб после 6 процедур ТАСК 
 

№ Показатель Разница (показатель снижения) 

1. АЛТ 61,1% 

2. АСТ 52,1% 

3. Общий билирубин 42,3% 

4. Прямой билирубин 65,1% 

5. ГГТП 46,8% 

6. Щелочная фосфатаза 48,8% 

7. Среднее 52,7% 

Диаграмма 1- функции печени в начале и в конце исследования 

 

 

На основании проведенного клинико-лабораторного анализа, можно сделать 

вывод об эффективном применении ТАСК в лечении первичного билиарного 

холангита. 

В результате проведенного лечения отмечено снижение уровней АЛТ, АСТ, 

общего билирубина, прямого билирубина, ГГТП, ЩФ. 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении функции печени 
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Выводы: 

1. Применение ТАСК у больных первичным билиарным холангитом 

способствует клиническому улучшению состояния больных. 

2. В результате проведенного лечения отмечено улучшение 

лабораторных показателей. 
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Танымжорықты белсенді оқыту ҽдісі ретінде қолдану идеясын алғаш 

рет ҧсынған кҿрнекті орыс педагогы жҽне ғалымы К. Д. Ушинский 

болатын. 

Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру мҽселесіне 

назар аударған педагог ғалымдар Я.А.Каменский, К.А.Руссо, И.Ф.Гербарт 

болатын. Олар оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру 

жҽне дамыту ҽдістемесін зерттеумен айналысқан болатын.Биологияны 

оқытуда танымжорықтың ҽдістемесінің дамуына А.Я.Герд, В.В.Половцев, 

К.П.Ягодовский, В.Е.Райков, Н.М.Верзилин, В.М.Корсунская, жҽне басқа 

да ҽдіскерлері айтарлықтай ҥлес қосты. 
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Жетекші ҽдіскер мҧғалімдердің кҿпжылдық тҽжірибесін зерттеу 

нҽтижелері, биология пҽніне деген сҥйіспеншілік, биология саласына 

қызығушылық, шебер ҧйымдастырылған танымжорықтың салдарынан 

туындайтыны анықталған. 

Оқушылардың биология пҽніне қызығушылығын арттырудың тиімді 

жолы танымжорықты педагогикалық ҥрдісте белсенді пайдалану. Қазіргі 

уақытта оқушылардың биология пҽніне танымдық қызығушылығының 

дамуы орташа деңгейде екенін кҿруге болады,бҧл жағдай қазіргі қоғамның 

даму қарқынының тез ҿзгеруіне,ақпараттардың ҧлғаюына, білім беру 

жҥйесінің деңгейінің ҿзгеруіне байланысты болып отыр. 

Танымжорық оқу ҥрдісін ҧйымдастыру формаларының бірі жҽне 

сонымен қатар оқушылардың ҿз бетімен зерттеу жҧмыстары дағдыларын 

қалыптастыру ҥшін қолданылады. 

Қазіргі уақытта оқу процесінің жетекші принципі оқушылардың 

бойында ҿзіндік ойлау қабілетін қалыптастыру болғандықтан,танымжорық 

қазіргі уақытта ҥлкен рҿл атқарады, ҿйткені, оқушылар аталған 

педагогикалық ҥрдісте белсенді  субъект болып табылады. 

Табиғат жағдайындағы биологиялық нысандарды, қҧбылыстарды 

зерттеу, оларды тікелей бақылаусыз мҥмкін емес.Ол ҥшін арнайы 

ҧйымдастырылатын танымжорық сабақтары бар[1, б. 10-11]. 

Ҽдістемелік тҧрғыдан дҧрыс ҧйымдастырылған, жақсы дайындалған 

жҽне ҿткізілген танымжорық оқушыларға биология сабақтарында алған 

білімдерін тереңдетуге мҥмкіндік береді жҽне білімдерін тҧрақты 

кҿзқарасқа айналдырады.Танымжорық кезінде оқушылар қажетті тірі 

нысандарды кҿруге, байқауға салыстыруға ҥйренеді, ағзалардың бір- 

бірімен жҽне қоршаған орта жағдайларымен байланысының мысалдарын 

кҿре алады.Ҽрбір танымжорық оқушылардың биология пҽніне 

қызығушылығын қалыптастыратын ҽдістемелік қҧрал болып есептеледі. 

Танымжорық оқыту формасы ретінде сонымен қатар, оқушыларға 

экологиялық тҽрбие береді.Танымжорық оқушылардың бойында 

эстетикалық сезімдерді тҽрбиелеуге қажетті материалдармен қамтамасыз 

етеді. 

Экологиялық сананы тҽрбиелеу мҽселесі біздің заманымызда анағҧрлым 

маңызды бола бастады. Тек қана сыртқы ортаның ластануы, экологиялық 

тоқыраудың қаупі ғана емес, сонымен бірге адамның ішкі дҥниесінің, 

рухани жадының, санасының ластануы тҧлғаның кҥйзелісін білдіреді. 

Мектеп қабырғасында оқушылардың биология сабақтарында алынған 

білімдері биологиялық мҽдениетін қалыптастыруда жеткіліксіз болып 

есептеледі, себебі, сынып жағдайында оқушылардың алған білімдерінің 

кҿпшілігі табиғи орта жағдайындағы ҿзара байланысты кҿруге 

мҥмкіншілік бермейді, нҽтижесінде,адамзаттың табиғатқа тигізетін зиянды 

іс-ҽрекеттерін сезінбейді [2, б. 12-14]. 
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Оқушардың бойында биологиялық мҽдениетті қалыптастыру мҽселесі 

ешқашан ҿзектілігін жоғалтпайды, ҿйткені, Жер бетіндегі тіршілік 

жағдайы адамның табиғатқа кҿзқарасымен, оның білімінің деңгейімен 

анықталатыны белгілі. 

Танымжорық тҽрбие жҧмысының нысаны ретінде ҿте екі маңызды 

сипаты бар: біріншіден, ҽлемді визуалды тану процесі;екіншіден 

оқушылардың биология пҽніне қызығушылығын дамытудағы ролі. 

Танымжорық қоршаған ортаны жіне оның нысандарын тану ҥрдісі 

ретінде, білімнің екі танымдық формасына негізделген: сезімдік жҽне 

логикалық. 

Танымжорықтың педагогикалық міндеттеріне тоқталатын болсақ, 

танымжорық негізінде оқушылардың максималды белсенділігін арттыру 

мҽселесі шешіледі; оқушылардың шығармашылық дағдыларын 

ынталандыру мҽселесі жҥзеге асырылады жҽне оқушылардың ҿз бетімен 

бақылау дағдылары қалыптасады. 

Оқу-тҽрбие ҥрдісінде танымжорықтың тиімділігі ҽлі де жеткіліксіз 

болуының бір себебі, танымжорық кезінде оқушыларға қарағанда кҿбінесе 

мҧғалімнің белсенділігі басым болуы . 

Танымжорықтың ҧйымдастырылуы кезінде оқушылар зерттелетін 

нысандарын табиғи жағдайда бақылап, сондай-ақ табиғи қҧбылыстарды 

бақылай отырып, табиғаттың сҧлулығын кҿруге, сезінуге ҥйренеді, 

нҽтижесінде олардың бойында табиғатқа, Отанға деген жауапты кҿзқарас 

пен сҥйіспеншілікті қалыптасады. 

Танымжорықтың ерекшелігі мҧғалімнің сҿзі мен зерттелетін 

нысандардың органикалық ҥйлесімділігі.Мҧғалім оқушыларға табиғи 

нысандарды кҿрсете отырып оларға талдау жасап сҥйемелдейді, 

оқушыларға кҿргендерін дҧрыс қабылдауға, кҿрген қҧбылыстарына баға 

беруге ҥйретеді. 

Осындай танымжорықтар кезінде тірі табиғи нысандардын зерттеу 

жҧмыстары жеке тапсырмалар бойынша жҥргізіледі. 

Тапсырмаларды орындай отырып, оқушылар топта жҧмыс істеуді 

ҥйренеді, табиғи қҧбылыстарды жан-жақты зерттеудің алғашқы 

дағдыларын алады. 

Танымжорықтарда табиғатты қорғау ережелерін ескере 

отырып,сыныпта, сабақтан тыс жҽне сабақтан тыс уақытта қажет материал 

жиналады .Сонымен қатар,ҿсімдіктерді жинау, оқу-тҽжірибелік учаскеде 

жҧмыс істеу, коллекциялау жҽне гербаризациялау дағдылары алынады. 

Танымжорықтарда жиналған материалдар кеппешҿптер, коллекциялар, 

фотосуреттер, бейнежазбалар есеп тҥрінде рҽсімделеді. Танымжорықтан 

кейін оқушылар ҥй жағдайында орындайтын тапсырмалары да болуы 

мҥмкін:шығармалар, суреттер, фотосуреттер, бейнежазбалар жҽне 

жасалған жҧмыс туралы жазбаша есептер жасау. 
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Танымжорық кезінде алынған білімдері, бақылау нҽтижелері жҽне 

жиналған материалдар келесі сабақтарда міндетті тҥрде жҥзеге 

асырылады. Биология пҽндері бойынша оқу бағдарламалары 6-дан 11- 

сыныпқа дейін танымжорықтар ҧйымдастырулары қарастырылған, оқу 

бағдарламаларының тиісті тақырыптарын зерттеуге бҿлінген уақытқа 

байланысты табиғатқа, мҧражайларға танымжорықтар тақырыбын 

ҧсынады,сонымен қатар,танымжорықтар бағдарламадан тыс да болуы 

мҥмкін [3, б. 12-14]. 

Кез-келген танымжорық мҧғалімге ҿз оқушыларының танымдық 

қызығушылығын, зерттеу дағдыларын зерттеуге мҥмкіндік береді. 

Себебі,мҧғалім,оқушылардың сабақ жағдайында анықтай алмайтын 

қабілеттерін, оқушылардың табиғи орта жағдайларында нақты жеке 

қабілеттерін бақылай алады . 
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Аннотация 

Кез-келген елдің экономикалық жағдайы кҿбінесе ҿнеркҽсіп даму 

деңгейіне байланысты. Демек, ҿнеркісіптік кешеннің жай-кҥйі мен даму 

динамикасы, стратегиялық жҽне тактикалық міндеттерді табысты шешу 

мҥмкіндіктерін айқындайды. 

Бҧл мақалада заманауи тҧрғыда жергілікті шикізат материалдарын 

қолдану арқылы шыны алудағы технологияны жан-жақты анализ жҥргізу 

негізінде экономикалық нарықта ҚР-ның шыныны дамытудағы ҿзектілігі 

анықталады. Берік ҽрі жоғары сапалы шыны алудағы негізгі қиындықтар мен 

даму стратегиялары қарастырылады. Жоғары сапалы шыны мҿлшерін арттыру 

ҥшін жаңа зауыттарды салу қажеттілігі туралы қорытынды жасалды. 
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Кілт сӛздер: Шыны, жергілікті шикізат, заманауи тенденциялар, шыны 

ҿндірісі, сапа, жеңіл балқитын шыны. 

 
Инновациялық технологияларды қҧрудың экономикалық 

ҽртараптандыруға бағытталған индустриалды-инновациялық стратегия 

жағдайында Қазақстанның ішкі шыны нарығын дамытудың ҿзектілігі кҥшейе 

тҥсуде,[1] себебі, нарықтың жоғары сыйымдылығы мен ҿндірістің жоғары 

рентабельділігіне байланысты инвестициялық тартымдылыққа ие бҧл сала 

дағдарыс кезінде сандық шығынға ҧшырамаған санаулы салалардың бірі.[2] 

Шыны – қҧрылымында бір мезгілде сҧйық (аморфты) жҽне қатты, 

кристалды қҧрылымы жоқ ерекше зат. 

Шынының ашылу масштабы – бҧл ҥлкен ғылыми-техникалық жетістік, 

оның технология мен мҽдениет тарихында пайда болуы металдардың, керамика 

мен металл қорытпаларының ашылуымен салыстыруға болады.[3] 

Қазіргі уақытта елдің технологиялық қҧрылымында белгілі бір шикізат 

бар немесе шикізатқа бағдарланған: республикада жоғары деңгейлі ҿнім 

ҿндіретін кҽсіпорындар жеткіліксіз. Елде керамика жҽне шыны бҧйымдар, 

сантехникалық бҧйымдар ҿндірісі іс жҥзінде жоқ. 

Қазақстандағы шыны ҿнеркҽсіптеріне Шымкенттегі "Шымкент стекло", 

Ҿскемендегі "Стекломир", "ЛИК НПФ ЖШС" мен "УК Триплекс"; Нҧр- 

cҧлтандағы "Астана строй стекло" жҽне "СТЕСА-ҚАЗАҚСТАН"; 

Қарағандыдағы "Дара", "GLASS", Алматыдағы "Дискус ЖШС", "САФ", "SAT 

GLASS", пен "КАЗСТРОЙСТЕКЛО", Қызылордадағы "Жабдықтау ЖШС", 

Қостанайдағы "Стеклоград", "Стеклолюкс+", Павлодардағы "Элит стек" жҽне 

Кҿкшетаудағы "Стеклографика" жҽне т.б. секілді ҥлкенді-кішілі зауыттарды 

атауымызға болады. 

Жоғарыда келтірілген мҽліметтер негізінде біреуіне тоқталып кетсек. Бҧл 

жаңа ҿнеркҽсіп салаларын дамытудың бастамасы болған Алматыдағы ШК 

"САФ" қазіргі уақытта шыны ҿнімдерін ҿндірушілердің кҿсбасшысы болып 

табылады жҽне шыны ыдыстарын шығаратын 3 зауытты байланыстырады: 

1) Алматы облысы (филиал "Южный-1,2") 

2)Щучинск  қаласы  (филиал  "Северный") 

3) Тараз  қаласы (филиал "Южный-3") 
Бҧл кҽсіпорынды толық қуаттылықта шығаруда шыны ыдыстарына 

еліміздегі ішкі нарықты тҧтынуды толық қамтамасыз етуге мҥмкіндік берді. [4] 

Қазіргі кезде Қазақстанда жазық шыны ҿндірілмейді, ал дайын шыны 

бҧйымдардың кҿп бҿлігі импортталады. Шыны бҧйымдары Қазақстанға Ресей, 

Қытай жҽне Тҥркиядан жеткізіледі.[2] Шыны импортының ҥлкен кҿлемде ҿсуі 

шыны ҿндірісін ҧйымдастыруды қажет етеді. 

Мысалы, қҧрамында кремний оксиді 98% -дан асатын кварц қҧмының болуы 

жҽне оның қоры 50 млн. тоннадан астам деп бағаланады. Қҧрылыс керамикасы 

тек Ақтҿбе облысының Хромтау қаласындағы «Керамика» АҚ-да шығарылады. 

Керамика ҿндірісі бай шикізат базасының болуына қарамастан жақында ғана 

дами бастады.[5] 
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Ғылыми-техникалық прогресс шынының соңғы жылдарда жасау 

техникасының ҿзгерістері мен ҿндірістің жаңа ҽдіс-тҽсілдерінің пайда болуы 

айтарлықтай ҿзгерістер енгізіп, оның тиімді қолданылу аймағын кеңейтті. Сол 

себепті шыныны қолданатын жаңа облыстар пайда болды, шыны 

қҧрамдарының мҿлшері артуымен каталитикалық кристалдаудың пайда болуы 

жҽне ситаллдар мен шлакоситаллдар ҿндірісін ҧйымдастырушы негізіндегі 

бҧйымдардың қолданылуын бҧрынғыдан да арттырды. Солардың бірі, ірі 

механикалық конвейерлердегі тегістеу мен жылтыратудың қымбат тҽсілін 

алмастыра алатын қалайы балқымасы негізінде полирленген шыны алу ҿндірісі 

қазіргі заманғы жетістіктер қатарына жатады.[6] 

Шыны – бҧл біз бҧрыннан білетіндей жиһаз, ғимараттар мен кҿлік 

қҧралдары ғана емес. Қазіргі таңда, зерттеу зертханаларында ҥлкен сҧранысқа 

ие шыны ҿндірісіне қатысты тағы бірқатар: химиялық, физикалық, 

биологиялық жҽне фармацевтикалық ҿнеркҽсіптер бар.[7] Металды жҽне 

кҿміртекті шынылар пайда болды, олар мҿлдір емес, бірақ басқа ерекше 

маңызды қасиеттерге ие (коррозияға тҧрақтылық, беріктігі жоғары, жеңіл 

магниттеледі). Жоғары берікті шыныны шынықтыру, термохимиялық ҿңдеу 

жҽне ионалмасу жолымен жасау мҽселелері де шешілуде. Шыны механикалық 

жҽне оптикалық қасиеттерінің, химиялық жҽне жылу тҿзімділігінің арқасында 

ҽр тҥрлі салаларда соның ішінде халық шаруашылығында кеңінен 

қолданылатын ерекше материалға айналды. Космостық, радио- жҽне 

электротехникалық, электрондық, атомдық, ракеталық жҽне техниканың басқа 

салаларындағы ҿлшеусіз элемент ретіндегі маңызы ҿскен шынының дамуы 

оның арнайы шынылардың ҿнеркҽсіпке енуіне ҽкелді. Осыған орай шыны 

ҿнеркҽсібін дамыту еліміздің экономикасын кҿтеруде алатын орны ерекше. 

Жоғарыда келтірілген мҽліметтерде, ҽртҥрлі мақалалар мен зерттеулерде 

кҿрсетілгендей, шыны конструкциялық жҽне қҧрылыстық мақсаттағы 

алмастырылмайтын материал екені анық. Осы мақсатта жергілікті шикізат 

материалдарынан шыны алу технологиясын зерттеу кҿзделді. Мақалада жеңіл 

балқитын шыныдан бастап, кварцті, медициналық, терезелік пен талшықты 

шыны алудағы зертханалық тҽжірибелер жҥргізілді. Негізгі шикізат ретінде 

Мҧғалжар қҧмы (кварц, кремнезем) алынды. 

Зерттеудің мақсаты жергілікті шикізат материалдары негізінде шыны алу 

жҽне алынған шыныларға зерттеулер жҥргізу. Осыған байланысты шынының 

(тҥссіз мҿлдір не тҥрлі-тҥсті) модульі жҽне концентрациясын анықтау, алынған 

материалдардың физико-химиялық қасиеттері мен механикалық қасиеттерін 

жан-жақты зерттеу міндеті қойылды. 

Тҽжірибе барысында ең алдымен жеңіл балқитын шыны алынды. Алдын 

ала қажетті оксидтер: кремний, бор жҽне қорғасын дайындалып, шыны 

массасын жасауда 3 г есеп жҥргізілді. Оксидтерді технохимиялық таразыда 

ҿлшегеннен соң, қағаз бетте жақсылап араластырылып, тигель ыдысқа біркелкі 

салынды. Бҧл жерде ҥлгіні таразыда ҿлшеу тҽжірибеге дейінгі жҽне кейінгі 

салмақ айырмашылығымен шынының химиялық тҧрақтылығын 

анықтайтындықтан, сыналатын шыны мҿлшері қателіксіз нақты ҿлшенуі тиіс. 
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Шыны пісіру процесі 850ºС температурада қыздырылған пешке салынды. 30-45 

минуттан соң алынған шыны массасы пісіру аяқталғаннан кейін пештен 

алынып, шыныны керамикалық плитканың ҥстіне тҥсірілді. Формалау ҥшін 

дайын шыны тҥсірілгеннен бетін ыстыққа тҿзімді материалмен басады. Кейін 

бҿлме температурасында кептіріліп, таразыда ҿлшелінді. Ары қарай алған 

шынының қасиеттерін анықтау ҥшін зерттеу жҧмыстары жҥргізіледі. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ АКТОБЕ 

Асанова Жулдыз Аскаркызы 

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова 

 

Город Актобе – крупнейший промышленный центр Актюбинской области. 

В границах города находится большое количество экологически небезопасных 

объектов. 

В городе Актобе функционирует более 200 промышленных предприятий и 

результаты проводившихся ранее наблюдений характеризуют территорию 

города как территорию с неблагополучной экологической ситуацией [1]. 

http://web.snauka.ru/issues/2012/01/6129
http://expertonline.kz/
http://5rik.ru/na5/2202-1.php
https://azaoknom.ru/istoriya-poyavleniya-stekla.html
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Находящиеся в Актюбинской области предприятия АО «АЗХС» и АО ТНК 

«Казхром» (Донской ГОК, ОАО «Феррохром») являются градообразующими. 

Однако, по мнению А.А. Мамырбаева [2], именно результатом их многолетней 

деятельности в Актюбинском регионе Казахстана стало «формирование 

устойчивой антропо-техногенной хромовой биогеохимической провинции», 

что непосредственным образом сказывается на здоровье населения. Так, на 

колошниковой площадке и пульте управления рудотермической печи 

предприятия ОАО «Феррохром» автором монографии было зафиксировано 

превышение содержания хрома (VI) в 2,9 раз. 

По данным 2013-2015 гг., полученным с помощью автоматических постов, 

расположенных в городе Актобе [3], самая большая кратность превышения 

ПДК в эти годы наблюдалась по оксиду углерода, сероводороду и 

формальдегиду. В 2014 году кратность превышения ПДК хрома (по 

максимальной концентрации) составила 2,6, а в 2015 году – 3,33 раза. 

По данным за 1-е полугодие 2019 года [4] стандартный индекс уровня 

загрязнения города Актобе имеет самое большое значение среди всех 

населенных пунктов Казахстана. Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

характеризовался как очень высокий. Некоторые показатели загрязнения 

воздуха в г. Актобе приведены в таблице 3. Видно, что самое большое 

количество случаев превышения ПДК наблюдалось для диоксида серы, оксида 

углерода и озона. Превышений ПДКм.р. по хрому не наблюдалось. 

В [5] сообщается о следующих экологических проблемах Актюбинской 

области: 

 утилизация (сжигание) попутного газа на факелах при добыче 
нефти – ведет к изменению климата (засухе); 

 выбросы автомобильного транспорта, количество которого 

постоянно растет; 

 плохое качество питьевой воды из-за сброса неочищенных сточных 

вод, происходящего в результате аварийного состояния очистных сооружений 

города; 

 сжигание мусора вследствие отсутствия в области предприятий по 

переработке отходов. 

В этой же работе сообщается о том, что за последние годы в области 

произошло более 10 аварийных ситуаций, среди которых, например, аварийные 

сбросы нефти и утечка серной кислоты из цистерны грузового поезда. 

В работе 2015 года [6] образцы почв были отобраны в 12-ти точках. 

Результаты определения хрома в почвах приведены на рисунках 3-4. Видно, 

что в некоторых пробах содержание хрома в подвижных формах превышает 

ПДК в 21,5 раз (0-20 см), 20 раз (20-40 см). 

В марте 2015 года в средствах массовой информации появилась 

информация о лужах зеленого цвета недалеко от АО «АЗХС» [7]. В пробах 

воды из этих луж были обнаружены ионы Cr
6+

 в концентрации 138 мг/м
3
. 

В апреле 2020 года СМИ сообщили о 3-х тысячах тонн опасных 

химических отходов в промзоне г. Актобе [8]. В ходе расследования стало 
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известно, что компания-арендатор склада заключила договор с Актюбинским 

заводом ферросплавов на утилизацию и переработку отходов. Однако, 

компания не выполнила своих обязательств. По информации департамента 

экологии по Актюбинской области, обнаруженные отходы имеют "янтарный" 

уровень опасности. В составе отходов – шлам мокрых газоочисток, 

образующийся при выплавке высокоуглеродистого феррохрома. Очевидно, что 

в составе этих отходов присутствуют токсичные и канцерогенные вещества, 

содержащие и шестивалентный, и трехвалентный хром. 

Подземные и поверхностные воды города Актобе и Актюбинской области 

имеют повышенный уровень загрязненности хромом. По мнению автора 

издания [2], причиной этому является инфильтрация Cr
6+

 из хромсодержащих 

шламов прудов-накопителей, находящихся в регионе. Повышенное содержание 

хрома наблюдалось и в растениях, произрастающих на расстоянии одного 

километра от Актюбинского завода хромовых соединений. 

По результатам проведенных в последние годы исследований стало ясно, 

что неблагоприятная окружающая среда города Актобе оказывает 

отрицательное влияние на здоровье людей: происходит угнетение иммунного 

гомеостаза, возрастает эко- и профриск для здоровья населения, наблюдается 

рост аллергической заболеваемости и рост общей заболеваемости и 

инвалидности среди населения всех возрастов [9]. 

В 2013 году вышел Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции 

по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» на 2013-2020 годы. 

План реализации проекта [10] включает в себя, в том числе, мероприятия по 

снижению загрязнения воздуха, по устойчивому использованию 

биологических и водных ресурсов, совершенствование системы управления 

отходами и т.д. Исходя из анализа литературных данных, на данный момент 

сложно сказать, оказало ли исполнение данного Указа положительное влияние 

на экологию региона. 

Таким образом, экологическую обстановку в городе Актобе можно 

однозначно назвать неблагополучной. Определенный вклад в данную 

проблему вносит и загрязнение воздуха соединениями хрома (VI). 

Результаты исследований за 2019–2020 года на базе АРУ имени К. 

Жубанова, выявили несколько наблюдений. Средняя концентрация марганца в 

осенний период была в 4,3 раза выше, чем в зимний. Средняя концентрация 

свинца осенью была в 2,2 раза выше, зимой. Марганец и свинец в атмосфере 

могут окислять Cr (III) до Cr (VI), а значит, от содержания этих металлов 

может зависеть содержание хрома (VI) в воздухе. Средняя концентрация 

железа в осенний период была примерно в 4,9 раз выше, чем в зимний. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Оразгалиев А.М. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

Актюбинской области // Вестник Казахско-Русского Международного 

университета, № 4 (13), 2015. С. 220-229. 



823  

2. Мамырбаев А.А. Токсикология хрома и его соединений, 

монография, – Актобе, 2012. – 284 с. 

3. Ишангалиев А.А. Тяжелые металлы в почве города Актобе / 

Ишангалиев А.А. Урынбаева Г.Н. // Вестник Казахско-Русского 

Международного университета, № 4 (13), 2015. С. 209-214. 

4. Тусупкалиев Б.Т. Заболеваемость и содержание микроэлементов в 

крови у школьников, проживающих вблизи хромовых предприятий / 

Тусупкалиев Б.Т., Бермагамбетова С.К., Тусупкалиев А.Б. // Гигиена и 

санитария, 2016. № 95 (7). С. 655-658. 

5. ПДК шестивалентного хрома в зеленых лужах промзоны Актобе 

превышает норму в 6 000 раз. [Электронный ресурс]. – 2015. – URL: 

https://timeskz.kz/7024-pdk-shestivalentnogo-hroma-v-zelenyh-luzhah-promzony- 

aktobe-prevyshaet-normu-v-6-000-raz.html (дата обращения 02.04.2021). 

6. Актобе на грани экологической катастрофы. [Электронный ресурс]. 
– 2020. – URL: https://ratel.kz/raw/aktobe_na_grani_ekologicheskoj_katastrofy 

(дата обращения 02.04.2021). 

7. Под Актобе скопилось 700 тысяч тонн химотходов. Почему 

экологи против проекта их утилизации? [Электронный ресурс]. – 2019. – URL: 

https://informburo.kz/stati/pod-aktobe-skopilos-700-tysyach-tonn-himothodov- 

pochemu-ekologi-protiv-proekta-ih-utilizacii-.html (дата обращения 03.04.2021). 

8. Патент: RU 2627854 C1, опубл. 14.08.2017. 

9. Патент: SU 941296 A1, опубл. 07.07.1982. 
10. РД  52.04.186-89. Руководство   по контролю загрязнения 

атмосферы"  (утв. Госкомгидрометом СССР  01.06.1989,    Главным 

государственным санитарным врачом СССР 16.05.1989) (ред. от 11.02.2016, с 

изм. от  03.07.2020)  – [Электронный  ресурс].   – 2020.   – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=10899- 

0&rnd=0CB2AF8FB33CB0F21A64E26745E616F4&req=doc&base=ESU&n=2475 

8&REFDOC=10899&REFBASE=ESU#2mlovbm6hv2   (дата  обращения 

17.04.2021). 

Научный руководитель : доцент, хғк, Тастанова Л.К. 

 

ПОЛИВИНИЛ СПИРТІ МЕН КРАХМАЛ НЕГІЗІНДЕ ДИОТАМИТ 

ЖЫЛУ ОҚШАУЛАҒЫШ МАТЕРИАЛДАРЫН ҾНДІРУ 

Ш 

Шохан Фарух Қайратҧлы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

Қазіргі таңда Қазақстан экономикасының дамуы кҽсіпорындар мен 

халықтың электр жҽне жылу тҧтынуының тҧрақты ҿсуіне алып келеді. 

Қазақстанның энергетикалық ресурстарды игерудегі мемлекеттік саясаты 

барлық ҿнеркҽсіптік орталарда жҽне кҥнделікті ҿмірде энергияны тиімді 

пайдалануға жҽне инновациялық технологияларды енгізуге бағытталған. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=10899-
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Жылуды оқшаулаудың мақсаты – берілген жылу мҿлшерін шектеу, бҧл 

жағдайға кеуектілігі жоғары оқшаулағыш материалдарды пайдалану арқылы 

қол жеткізуге болады. Кҿбінесе жылу оқшаулағыш материалдарды минералды 

жҽне полимерлі материалдардан алады. 

Кҿптеген оқшаулағыш материалдардың негізі – ескі қамыс пен сабан, 

сондай-ақ минералды мақта болып табылады. Қазіргі уақытта жылу 

оқшаулағыш материалдар – дисплейлік тақталар, цемент тақтайшасы, кеуекті 

бетон, кҿбік шыны, газ толтырылған пластмасса, полимер жҽне т.б. Алайда 

Қазақстанда полимерлік толтырғыштар ҿндірілмейді, сондықтан қазіргі 

уақытта полистирол толтырылған қҧрылыс блоктары Қытайдан импортталады. 

Бейорганикалық заттардан жылу оқшаулағыш материалдар ҿндіру ҥшін 

асбест, диатомит (Д), перлит (П) жҽне вермикулит, цемент, доломит, кремний 

жҽне т.б. қолданылады. 

Диатомиттен жасалған ҿнімдерінің салмағы 350- 450  г/м3 , ыстыққа 

тҿзімді қоспалар – 500-700 кг/м3 қҧрайды. Бҧл ҿнімдер ҽдетте кірпіш, 

қабықшалар жҽне қҧбыр оқшаулау сегменттері тҥрінде жасалады. 

Кҥріш қауызы (КҚ) – бҧл кҥрішті ҧнтақтау процесінің маңызды жҽне ауыл 

шаруашылық қалдықтарының негізгі ҿнімі болып табылады. КҚ салмағы 

бойынша гидратталған аморфтық формасында шамамен 20% кремний 

кездеседі. Олар қҧнды кремнийлі композиттік ҿнімдерді ҿндіру ҥшін 

биомассаның маңызды кҿзі болып табылады. Кҥріш қауызы – кҥріш ҿсіретін 

елдерде – Қытай, Ҥндістан, Ресей, Вьетнамда, соның ішінде Қазақстандағы 

зерттеу тақырыбы болып табылады, ҿйткені ол қайта қалпына келетін жҽне ҿте 

арзан қалдық шикізат. 

Диатомит негізінде алынатын жылу оқшаулағыш материалдардың негізгі 

кемшіліктері механикалық қасиеттерінің нашар болуында, материал тапсырыс 

берушіні қанағаттандырмайды, сонымен қатар материал ауыр жҽне сынғыш 

болып келеді. 

Негізінде бетон немесе қҧрылыс материалдарын модификациялау кезінде 

суда еритін полимерлер кҿптен қолданылады. Суда еритін полимерлердің 

тҥрлері кҿп. Мысалы, бейионды оттекті жҽне азотты полимерлер. Оларға 

полиэтилен жҽне полиэтилениминді жатқызуға болады. Екінші тҥрі, ионды 

акрил тобы бар полимерлер, мысалы полиакрил қышқылы мен полиакриламид. 

Тағы бір суда еритін полимердің тҥрі – поливинил спирті (ПВС). ПВС 

бетондарды модификациялауда кҿптеп қолданады. Суда еритін полимерлердің 

жақсы қасиеттерінің бірі, кеуекті материалдардың (бетон, керамика т.с.с) 

жабысуын арттырады. Ҿйткені қоспа қҧрамында судың мҿлшері ҧзақ уақытқа 

дейін сақталып, қаттырақ жабысуға алып келеді. 

Қҧрылыс материалдардың механикалық қасиеттерін жақсарту мақсатында, 

ҽртҥрлі полимерлер қолданады. 

Полимерлер – агрегаттарды жақсы байланыстырушы жҽне адгезиялық 

қасиеттерін жақсартушы болып табылады. 

 жҧмыстың авторлары 2%-ға дейінгі ПВС-пен модификацияланған цемент 

пен полимерсіз цементтің қасиеттерін салыстырып, зерттеген. Материалдың 
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фазааралық аудандары мен беттің бҥдірлігі оптикалық микроскоп жҽне 

сканерлеуші микроскопқа тҥсірілген. Нҽтижесінде ПВС-пен 

модификацияланған цементтің су сіңіргіштігі азаятындығына қорытынды 

айтқан. [10] жҧмыста ПВС-пен модификацияланған цементтің механикалық 

қасиеттер артып, алынған материалдар азаматтық қҧрылыста қолдануға 

ҧсынылған. Гидрофильді полимерлердің бетондардың 

суперпластификаторлары ретінде тиімді екенін кҿптеген жҧмыстарда 

дҽлелденгенін кҿруге болады екен. Алайда, қазіргі уақытта оларды 

жылуоқшаулағыш материалдың қасиеттерін оңтайландыру мақсатында 

жҥргізілген зерттеулер жеткіліксіз. 

Бҧл жҧмыста ҽр тҥрлі массалық қатынаста сулы қышқыл ортада поливинил 

спирті (ПВС) мен крахмал (КХ) қоспалары негізінде биоыдырайтын ҥлдірлер 

алған, қоспалардың ҥйлесімділігі ИҚспектроскопия ҽдісімен тағайындалып, 

суда еру, термиялық жҽне беріктілік, биоыдырау параметрлеріне ПВС-тың 

молекулалық массасының жҽне бастапқы қоспадағы мҿлшерінің ҽсері 

тағайындалған. [ПВC]:[КХ] = 95:5, 90:10, 80:20 мас.% қатынастарында алынған 

қоспалармен тҥрлендірілген диатомит негізіндегі жылу оқшаулағыш 

материалдар (ЖОМ) [12] жҧмыста алынған, ЖОМ-ның физика-механикалық 

жҽне жылу ҿткізгіштік параметрлеріне ПВС-КХ қоспаларының оңтайлы ҽсер 

ететіндігі тағайындалған. Ҧсынылған жҧмыстың негізгі мақсаты, қол жетімді 

компонент – крахмал кҿбірек мҿлшерде алынған, [ПВC]:[КХ] = 70:30, 60:10, 

50:50 мас.% қатынастарындағы биоыдырайтын қоспалармен тҥрлендірілген 

диатомит негізінде жылу оқшаулағыш материалдар (ЖОМ) алу жҽне олардың 

физика-механикалық жҽне жылуҿткізгіштік қасиеттеріне ҽсерін тағайындау 

болып табылады. 

Материалға ПВC-КХ қоспасын қосу – материалдың сызықты отырылуы 

мен тығыздығына едҽуір ҽсер ететіндігін 1-кестеден кҿруге болады. Полимерсіз 

[Д]:[КҚ]:[БТ]:[П] материалының муфельді пештен кейінгі сызықты отырылуы 

14,5%-ды кҿрсетті. Ал полимер таза ПВС – 1 мас.% қосылған кезде 

материалдың сызықты отырылуын 10,5% дейін, ал [ПВC]:[КХ] – 50:50 

полимерінің 1% қосқанда сызықты отырылуын тҿмендеткенін кҿруге болады. 

Ал материалға [ПВC]:[КХ] – 50:50 – 1% қосылған кезде тығыздығы 

артқанымен, Мемлекеттік стандартқа сҽйкес аралықта жатыр. Мемлекеттік 

стандарт бойынша тығыздығы 0,8-1 г/см3 жоғары болмау керек. 1-кестедегі 

мҽліметтерге қарап отырып, [Д]:[КҚ]: [БТ]:[П] негізінде алынған жылу 

оқшаулағыш материалдардың тығыздығы мен сызықты отырылуына 

полимердің ҽсері бар екенін кҿруге болады. Ҿйткені қосылған полимерлі қоспа 

ҥлдір тҥзу қабілетке ие болғандықтан, жылу оқшаулағыш материалдың 

микроқҧрылымының беріктігін жҽне жоғары тиімділігін арттырады. 

Модификацияланған материалдың беріктігін тексеру, маңызды шамалардың 

бірі. Себебі қҧрылымы ҿзгерген материалдың механикалық қасиеттерінде 

ҿзгерістер байқалады. 
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ТАБИҒИ ДИАТОМИТТЕРДІҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Шохан Фарух Қайратҧлы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Бейорганикалық материалдарды минералды шикізаттың (тау жыныстары, 

шлак, шыны, тҧтқыр зат, асбест жҽне т.б.) негізінде жасайды. Осындай 

материалдарға минералды мақтадан, ҧяшықты бетоннан, асбест қҧрамдас 

тҿгінділерден жҽне мастик қҧрамдардан жасалған бҧйымдар, сонымен қатар 

жылуҿткізбейтін тҿгінді ретінде (керамзит, вермикулит, перлит жҽне т.б.) 

пайдаланылатын кеуекті толтырғыштар жатады. 

Жылуҿткізбейтін материалдарды алу ҥшін келешегі бар тау 

жыныстарының ішінде негізгі диатомит болып табылады. 
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Диатомит (Diatome – жару), кеңінен таралған сары тҥсті кҿптеген шағын 

балдырлардан тҧрады, ал олардың қабаты кремноземмен сіңірілген екі 

бҿлшектен тҧратын жеңіл, кеуекті тҧңбалы тау жынысы. Балдырлардың 

қабаттарының жиналуы жіңішке тҥйіршікті тау жыныстарының тҧтас 

қабаттарын (трепел, диатомит, инфузорлы жер, кизельгур), сонымен қатар 

арктик жҽне антарктика аймақтарында мҧхиттардың тҥбін жабатын диатомитті 

тҧнбаны қҧрайды. Химиялық диатомит 96%-ға кремнезем тотығынан (жылтыр 

тас) тҧрады. Диатомит ерекше кеуектілікке ие (90- 92% дейін), ол диатомей 

ҧсақ қуыс бақалшықтан тҧратын жыныстың қҧрамымен, сонымен қатар 

адсорбцияға қабілеттілікпен, нашар жылу жҽне дыбыс ҿткізгіштікпен, баяу 

балқу жҽне қышқылға тҧрақтылықпен анықталады. Диатомиттің кҿлемдік 

салмағы 0,42 - 0,96 г/см
3
 арасында болады. Қҧрғақ кҥйіндегі диатомиттің 

орташа тығыздығы 0,15 - 0,6 г/см
3
 арасында болады. Шынайы тығыздығы – 1,8-

2,0 г/см
3
. 

Диатомит қҧрылыс саласында жылу жҽне дыбыс ҿткізбейтін материалдар 

ҥшін шикізат ретінде, сонымен бірге цементке, бетонға, қҧрылыс ерітінділеріне 

жҽне қҧрғақ қоспаларға ҥстеме ретінде қолданылады. 

Бастапқы шикізат материалы ретінде Қазақстан Республикасының Ақтҿбе 

облысындағы Жалпақ, Ҿтесай жҽне Қырғыз кен орындарының табиғи 

диатомиттері пайдаланылады. Олар тҧнбалы жыныстар, шамалы цементтелген 

болып келеді, сҧрғылт-сары тҥсті, тҿгінді тығыздығы~300 – 500 кг/м
3
 болатын 

ультрадисперсті ҧнтаққа айнала отырып, жеңіл сынады. 

Темір жолға жанаса отырып, Эмбаның оңтҥстік-шығысына қарай ауданы 100 

шаршы километр болатын Ҿтесай диатомиттер даласы орналасқан. Мҧнда ХХ 

ғасырдың 60–шы жылдары екі кен орын ашылды (Ҿтесай жҽне Қырғыз). 

Диатомитті қабаттың қуаты мҧнда 17 метрден асады. Осы кен орындардың 

диатомиттері кен орыннан мыңдаған километр қашықтықта орналасқан цемент 

зауыты ҥшін ақ цементке ҥстеме ретінде қарастырылды. Осы диатомиттер 

жеңіл салмақты кірпіштерді жасау ҥшін де жарамды деп танылды. Ҿтесай жҽне 

Қырғыз кен орындары жалпыланған геологиялық денелер ретінде емес, Ҿтесай 

даласының кең телімдері ретінде ерекшеленді. Осы даланың ресурстары 

болжам бойынша 2 миллиард тонна деп бағаланады. 

Ҿтесай кен орнының диатомиттері сҧрғылт-сары тҥсті, тығыз, келесідей 

химиялық қҧрамға ие, масс.: SiO 2 65,88-83,65%; Al2O3 8,36-14,00%; Fe2O3 

2,35- 6,9%; СаО 0,5-1,5%; MgO 0,62-1,64%; SO3 0,1-3,0%; 

Диатомиттің негізгі массасы аморфталған зат болып табылады жҽне 

рентгенограммада анықталмайды. Ембінің солтҥстік-шығысына қарай Ҽулие, 

Қҧндызды жҽне Ембі ҿзендерінің арасында Жалпақ диатомиттер даласы 

бҿлінген, оның ауданы 84 шаршы метр. Мҧнда диатомиттер биіктігі 20 м дейін 

ҽсерлі ақ ҥзік жерлер тҥрінде келтірілген. 

Материалдарды дайындау және үлгілерді жасау. 
Диатомитті ҧнтақтау шар тҽріздес фарфор тартқышта іске асырылды. 
Табиғи диатомитті тҥрлендіру кірне-гель ҽдісі бойынша іске асырылды. 
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Вакуумдалған панельдердің ҥлгілерін жасау TITAN – F800 тҥріндегі вакуум- 

қораптаушы машинасында іске асырылды. Вакуумның тереңдігі 1м-ді қҧрады. 

Қазақстан Республикасы кҥрт континенталды климат аймағында 

орналасқан, қысқы мерзімде оның кҿптеген аумағында тҥндегі температура 

едҽуір кері мҽнге дейін жетеді. Осыған байланысты, ғимараттардың жҽне 

қҧрылыстардың қоршауыш қҧрылымдарын қосымша жылумен оқшаулау 

шаралары ҿте ҿзекті болып табылады. 

Қазіргі таңда рефрижераторлы жҥйелердің, аэро жҽне ғарыштық 

аппараттардың, криогенді қондырғылардың қҧрылымдарының энергиялық 

тиімділігін арттыру мақсатында келешегі бар бағыттардың бірі болып, 

дҽстҥрлі жылытқыштармен салыстырғандағы аз жылу ҿткізгіштікке ие ВЖП 

қолдану керек. Осындай панельдерді ҿндіру Германия, АҚШ, Канада, Қытай 

елдерінде игерілген. Ресейде жіңішке дисперсті минералды ҧнтақтың негізіндгі 

жылуҿткізбейтін материалдарды жҽне ВЖП жасау бойынша қарқынды 

жҧмыстар жҥргізіліп келеді. ВЖП толтырғышы ретінде тҥрлі аморфты кремний 

қос тотығы – кремний қышқылы, микрокремнезем жҽне басқа да тҥйіршікті 

жҥйелер қолданылады. ВЖП толтыру ҥшін микрокремнеземді арзан жергілікті 

минералды шикізатты – дисперсті аморфты SiO2 бҿлшектерден тҧратын 

диатомитті тҧнба жыныстарын қолдану арқылы алуға болады. 

Кҿптеген табиғи дисперсті ҧнтақтардың, яғни диатомиттердің, 

трепелдердің, кизельгурлардың жҽне т.б. негізін қҧрайтын кремнеземнің 

бірегей қасиеттері, сонымен қатар аэросил, ақ кҥл сияқты жасанды 

микрокремнеземнің қасиеттері жаңа қҧрылыс материалдарын жасау, бҧйымның 

пайдаланушылық қасиеттерін болжау, қҧрылыстың энергия тиімділігін арттыру 

жҽне қоршаған ортаға зиянын азайту ҥшін олардың қҧрылымын зерттеуді 

ынталандырып отырады. Дисперсті жҥйелердің жылуҿткізгіштігі кейбір 

жағдайда, бҿлшектердің қҧрамымен дҽне қасиеттерімен анықталады. Заманауи 

зертханалық жабдықтарды қолдану наноқҧрылымдалған дисперсті жҥйелердің 

ҿздігімен ҧйымдасуына, қҧрылымдар мен кластерлердің пайда болу 

тенденциясын ескере отырып, зерттеу нҽтижелерін дҧрыс ҧсынуға мҥмкіндік 

береді. 

Диатомиттер шығу тегі органикалық тҧнбалы жыныстарды білдіреді, 

олардың негізін бір жасушалы диатомитті балдырлардың қалдықтары мен 

сынықтары қҧрайды. Олардың кен орындары кҿбіне Қазақстан 

Республикасында, Ресей Федерациясында, Қытайда, АҚШ-та, Канада мен басқа 

елдерді ҧсынылған. Еуропа, Солтҥстік Америка елдерінде ВЖП 

толтырғыштарында аморфты кремний қос тотығы тҥрінде қолданылатын 

тҥрлендірілген диатомиттер атқарады. 

Қазақстан Республикасы минералды ресурстарға бай, оның ішінде ашық 

ҽдіспен ҿндіру жҽне қҧрылыс саласында аморфты кремний қос тотығын ҿндіру 

ҥшін бастапқы шикізат ретінде қолдануға арналған диатомиттің едҽуір 

қорларына ие. 
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АКВАРИУМ БАЛЫҚТАРЫН ӚСІРУДІҢ ӚЗІНДІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Тасбулат А.Р., Нҧрғайырова Г.Н., Бисенбі И.М. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 

 

Ключевые слова:контейнер, 

пластика,декорация,процедура,микроскопия,литр,панорама,параметр,экожҥйе,д 

изайн,температура,лампа,фильтр, аэратор, физа, aмпулярия, ареал,гигрофила 

Аннотация: Аквариум белгілі бір биологиялық заңдарға сҽйкес жҧмыс істейтін 

тірі тіршілік иелерінің шағын қауымдастығы ҥшін контейнер болуы керек 

болғандықтан, жасанды пластикалық ҿсімдіктер бҧл жерде болмауы 

керек.Аквариум тҧрғындарының тіршілігіне кез келген адамның араласуы 

ҥлкен нағыз соққы болып табылады. Декорацияны ҿзгерту немесе ҿсімдіктерді 

ауыстыру басқа процедуралармен жақсы ҥйлеседі: шыныларды тазалау, сҥзгіні 

алу, аэраторды тексеру. Жайындар жҽне ҧлулар қабырғалардан 

микроскопиялық балдырларды жоюға кҿмектеседі. 

Keywords: container, plastic, decoration, procedure, microscopy, liter, panorama, 

parameter, ecosystem, design, temperature, lamp, filter, aerator, physics, ampoule, 

area, hygrophile 

Abstract: Since the aquarium should be a container for a small community of living 

creatures that operate according to certain biological laws, artificial plastic plants 

should not be here. Any human interference in the life of the aquarium inhabitants is 
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a big real blow. Changing the scenery or replacing the plants goes well with other 

procedures: cleaning the glass, removing the filter, checking the aerator. Snails and 

snails help to remove microscopic algae from the walls. 

Аквариумдардың ҿлшемдері кең ауқымда ҿзгеруі мҥмкін: бір литрден бірнеше 

мың литрге дейін. Ҽртҥрлі типтегі балықтарға аквариумдардың кҿлеміне 

ҽртҥрлі талаптар қояды.Мысалы, ҿте жылдам қозғалатын жҽне табиғи тҥрде тез 

ағып жатқан ҿзендерде ҿмір сҥретін балықтар ҥшін дене ҧзындығы шамамен 10 

есе ҥлкен аквариум қажет. Скаттар сияқты балықтар тҥбінің ҥлкен ауданы бар 

аквариумдарды қажет етеді, басқа балықтар ҥшін тереңдік аквариумдағы ең 

маңызды параметр болуы мҥмкін.Кейбір балықтар, керісінше, ҿте қарапайым, 

мысалы, петушок кҿлемі 0,5 литр болатын контейнерлерде ҿмір сҥре алады. 

Тҧщы су аквариумдары ҽдетте кҿл, ҿзен, тоған немесе батпақ сияқты тҧщы су 

экожҥйесінің қҧрамына сҽйкес болады. Мҧндай аквариумдар ҥшін осындай 

жерлерде табиғи тҥрде ҿмір сҥретін ҿсімдіктер мен балықтар таңдалады. 

Арнайы жабдық пен сҽндік дизайн кҿмегімен тҧщы су аквариумдарының 

балықтарыҥшін табиғиға барынша жақын жағдайлар жасалады.[1] 

Аквариум таңдауда біз ең алдымен пҽтеріміздің, яғни бҿлменің сҽні ретінде 

санаймыз. Дегенмен, ең алдымен болашақ аквариумдық балықтардың жайын 

ойлағанымыз жҿн. 

Кҿптеген жағдайларда аквариумның кҿлемінің шағын болуына байланысты 

аквариумдық балықтардың ҿспеуіне, кҿбеймеуіне ҽкеліп соқтырады. Себебі, 

кҿлемі шағын аквариумда температураның кҥрт тҥсуі, химиялық қҧрамының 

ҿзгеріуі жиі болып тҧрады. Ал, кейбір аквариумдық балықтар тек қолайлы 

ортада ғана тіршілік ҽрекетін жалғастыра алады. 

Кҿлемі бойынша аквариумдар шағын (24 литрге дейін), орташа (24 литрден - 96 

литрге дейін) жҽне ҥлкен аквариумдар (96 литрден жоғары). 

Біріншіден, аквариумның кҿлемі, мҿлшеріне тоқталған абзал. Ҽдеттегі 

аквариумдар қалыпты кҿлемді, тік бҧрышты, ҧзындығымен, ені жҽне биіктігі 

бар. Яғни, типтік аквариум болғандықтан, олардың қҧны да арзан, қолайлы. 

Сонымен қатар пҽтерге ыңғайлы етіп, белгілі бір кҿлемге сҽйкес аквариум 

таңдауға да болады, оған қоса кҿптеген қызықтырарлықтай формалары да 

кездеседі: алты бҧрышты немесе бес бҧрышты, тіпті «жиһаздырылған» 

аквариумдар да кездеседі. Сҧранысқа ие панорамдық аквариумдер бҿлменің 

гармониялық сҽнін келтіріп тҧрады. 
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Кҿптеген жағдайларда аквариумның ҿлшемі, кҿлемі бҿлмедегі жиһаздарға 

сҽйкес келмегендіктен, аквариумды арнайы тапсырыс арқылы жасатады. 

Дегенмен, келешекте аквариумды тазалағанда қолайсыз жағдайлар туындамас 

ҥшін, бірнеше ережелерді ескерген жҿн. Ең бастысы аквариумның биіктігі. 

Тҿменгі 60 см қабатындағы топырағына жарық жетіспеуі мҥмкін, сол себепті 

аквариумдық ҿсімдіктердің қолайсыздығына ҽкеліп соқтырады. Жасанды 

жарық тҥсіру нҽтижесінде акваримның беткі қабатында ҿсімдіктердің қаптап 

ҿсуіне ҽкеледі. Аквариумның биіктігі бҿлме жағдайына байланысты болғаны 

жҿн. Жылдам жҥзетін аквариумдық балықтарға аквариумның биіктігі 

жеткіліксіз болуы мҥмкін. Аквариумның ені мҥмкіндігінше ҧзынырақ болғаны 

дҧрыс.[2] 

Жалпы аквариумды орналастырғанда қолайлы орын таңдаған жҿн. Мысалы, 

қажет болған жағдайда электр лампасын, фильтр, аэратор қолданылуы мҥмкін. 

Аквариумды табиғи тазалау мақсатында мҥйізді ҧлу мен физаны пайдалануға 

болады.Аквариумдық физа ҧлуы балықтарға жеңіл тағам болып келеді. 

Аквариумдағы температура 20 градустан аспауы керек. Физа жайлауының 

ареалы - біздің еліміздің кең байтақ жазиралары, ал нақты: тоғандар, кҿлдер 

жҽне ҿзендер. Осы жерлерден оларды жеңіл табуға болады жҽне азықтанатын 

жапырақтардың арасында іздеуге болады. Осы ҧлудың айырымашылығы 

қармалауыштар: олардың қармалауыштары басқа ҧлулардың 

қармалауыштарына мҥлдем ҧқсамайды. Физа қармалауыштары ҿте жіңішке, 

қозғалғыш, орналасу тҽртібі бойынша, біріне-бірі қарама-қарсы жҽне алшақ 

орналасқан. Жалпы, физаны кҿрсеңіздер, қармалауыштарындағы 

айырмашылықты тез байқайсыздар. Физаның қабыршақтары ҿзгереді.Кҿбею 

жылдамдығы ҿте тез. Ҧрықтандырған ҧлу жҧмыртқаларын ҿсімдіктердің 

жапырағынын астына салады. Физа ҧлуының ҽсемділігі, аквариумдағы 

ҿсімдіктерді аздырмайды, ол жемтіктің қалдықтарымен жҽне жапырақтармен 

жҽне аласа балдырлармен азықтанады.[3] 

Аквариум ҿсімдіктері – аквариумда арнайы ҿсірілетін ҿсімдіктер. Аквариум 

ҿсімдіктері сҽндік ҥшін ғана қызмет етпейді, ол сонымен бірге суды оттекпен 

қанықтырады.Аквариумның бҿлмеге қараған қабырғасына іргелей ҿрнек 

жапырақты ҧсақ ҿсімдіктер отырғызса, кҿзге ҽдемі кҿрінеді.Аквариумдардағы 

ҿсімдіктерді тоғандардағыдай онай зақымдамайды, бірак ҧлулар зақымдануды 

жылдамдатуы мҥмкін.. Mысалы кҿпдҽнді гигрофила (Hygrophilia polysperma) 

ҧлудың ҥлкен популяциясы болмаған жағдайда ,аквариумда ҿте жеңіл ҿсетін 

ҿсімдік саналады.Аквариумда ҿсетін басқа тҥрлерге тиііспей , бірыңғай дерлік 

осы ҿсімдіктерді таңдап жапырағымен қоректенеді.[4] 
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АҚТӚБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫНЫҢ АУЫР МЕТАЛДАРМЕН 

ЛАСТАНУЫН БАҒАЛАУ 

Әбді Олжас Анасҧлы 

Қ. Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Топырақтың ауыр металлдармен ластануы табиғи ортаның барлық 

объектілерін деградацияға ҧшыратып, оларға локалды, регионалды жҽне 

ғаламдық деңгейде ҽсерін тигізеді. Ауыр металдардың концентрацияларының 

топырақта жинақталуы биологиялық тҥрлердің тіршілік ету жҥйелеріне тікелей 

ықпалын тигізеді, олардың артық мҿлшерде жинақталуы тірі организмдерді 

ауруға шалдықтырып оның салдары генетикалық деңгейде байқалуы мҥмкін. 

Техногенді ландшафтардың топыраққа тигізетін ҽзері ҧзақ болатындықтан 

топырақ негізгі зерттеу объектісі ретінде таңдалынады. Топырақ ауа мен сулы 

ортадан токсиканттарды сіңіреді жҽне фильтрдің ролін атқарады. Сондықтан да 

топырақтың қҧрамындағы ауыр металдардың концентрацияларын транспорт 

жҽне ҿндірістік кҽсіпорындардың ҽсерін анықтайтын диагностикалық белгі 

ретінде қарастыруға болады. 

Ауыр металдар физикалық-химиялық немесе биологиялық 

деградациялануға ҧшарамай, топырақтың беткі қабатында жинақталып 

олардың қасиетін ҿзгертеді жҽне ҧзақ уақыт бойы ҿсімдіктердің тамырларының 

сіңіруіне қолжетімді болады, сондай-ақ трофикалық тізбектер бойынша 

миграциялық процестерге белсенді тҥрде қатысады. 

Ақтҿбе ҥлкен металургиялық, химиялық жҽне басқада тҥрлі ҿндірістік 

кешендер орналасқан еліміздегі ҥлкен ҿнеркҽсіптік қалалардың бірі. 

Автотранспорттар, Ақтҿбе ферроқорытпа заводы (АФЗ) жҽне Ақтҿбе хром 
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қосындылар заводы (АХҚЗ) қалаға техногенді жҥктеме тҥсіретін негізгі 

ластаушы кҿздер болып табылады. 

Ауыр металдар қоршаған табиғи орта компоненттерін (атмосфера, 

гидросфера, литосфера) ластайтын негізгі полютанттар болып табылады. 

Қоршаған орта объектілерінің, ҽсіресе урбанизацияланған территориялардың 

топырағының ауыр металдармен ластануын экологиялық талдау жҽне 

бағалаудың практикалық маңыздылығы жоғары. 

Қазіргі уақытта елімізде урбанизация процесі жҥріп жатыр, қала халқы 

ҿсіп, қалалар кеңейіп жатыр, территориялардың игерілуінің нҽтижесінде табиғи 

ландшафтар техногендік ҽсерге ҧшырайды. Елді мекендердің топырағының 

ауыр металдармен ластануы табиғи территориялардың техногендік ҽсерге 

ҧшырауының негізгі кҿрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

Ақтҿбе, Хромтау сияқты ҿндірістік қалалардың қоршаған ортасының 

экологиялық жағдайына экологиялық мониторинг, экологиялық бағалау ҿзекті 

мҽселе. 

Ластаушы заттардың кең тобын сипаттайтын ауыр металдар термині соңғы 

уақытта кең тарады. Тҥрлі ғылыми-қолданбалы еңбектерде авторлар бҧл 

ҧғымның мағынасының ҽр тҥрлі анықтамалары бар. Осыған байланысты ауыр 

металдар тобына жататын элементтердің саны кең ауқымда ҿзгереді. Ауыр 

металдар тобына жатқызу критерийлері бойынша кҿптеген сипаттамалар 

қолданылады: атомдық масса, тығыздық, уыттылық, табиғи ортада таралуы, 

табиғи жҽне техногендік циклдерге қатысу дҽрежесі. Кейбір жағдайларда ауыр 

металдардың анықтамасына сынғыш элементтер (мысалы, висмут) немесе 

металлоидтар (мысалы, мышьяк) жатады. 

Ауыр металдардың топырақ бетінде таралуы кҿптеген факторлармен 

анықталады. Ол ластану кҿздерінің ерекшеліктеріне, аймақтың 

метеорологиялық ерекшеліктеріне, геохимиялық факторларға, жалпы 

ландшафттық жағдайларға байланысты [1-3]. 

Бҥгінгі таңда қоршаған ортаның ластануы мен қоршаған ортаны бақылау 

жҧмыстарында Д.И. Менделеевтің периодтық жҥйесіндегі 40-тан астам 

металдар қолданылады. атомдық массасы 50-ден астам атомдық бірлік: V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi, т.б. 

Сонымен бірге ауыр металдарды жіктеуде келесі жағдайлар маңызды рҿл 

атқарады: салыстырмалы тҥрде тҿмен концентрацияларда тірі организмдерге 

жоғары улылық ҽсері, сонымен қатар олардың биоаккумуляция жҽне 

биомагниттік қабілеті. Осы анықтамаға жататын барлық дерлік металдар 

(қорғасын, сынап, кадмий жҽне висмуттан басқа, олардың биологиялық рҿлі 

қазіргі уақытта анық емес) биологиялық процестерге белсенді тҥрде қатысады 

жҽне кҿптеген ферменттердің қҧрамына кіреді. Н. Реймерс классификациясы 

бойынша тығыздығы 8 г/см
3
 жоғары металдарды ауыр деп есептеу керек. 

Сонымен ауыр металдарға Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg жатады. 

Ауыр металдармен ластану – топырақта экологиялық улы химиялық 

элементтер тобының (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Co, Sb, Sn, Bi, Hg, Mo, Mn, V, Ti, 

W) шамадан тыс жинақталуы. 
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Кҿптеген элементтердің тҿмен концентрациясының токсикалық қасиеттері 

тірі организмдерде жинақталу қабілетімен кҥшейеді. Сондықтанда 

топырақтағы ауыр металдардың концентрацияларырың экологоиялық нормада 

болуын қадағалаудың актуалдылығы жоғары. 

Сынамалар топырақтың беткі қабатынан (0-20 см) конверт ҽдісімен (10 

нҥктеден) алынды. 10 нҥктеден алынған сынамалардың ҽрқайсысының салмағы 

1 кг қҧрады. Ақтҿбе қаласы бойынша 35 топырақ сынамалары алынды. 

Топырақтағы элементтердің мҿлшерін анықтау ҥшін топырақ сынамаларын алу 

жҽне дайындау МЕМСТ 17.4.4.02-84 «Табиғатты қорғау. Топырақ. Химиялық, 

бактериологиялық, гельминтологиялық талдау үшін сынамаларды алу және 

дайындау әдістері» бойынша жҥзеге асырылды. 

Ақтҿбе қ. топырағында ауыр металдардың концентрацияларының таралуы 

диаграммада кҿрсетілген (1-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 1. Ақтӛбе қ. топырағында ауыр металдардың концентрациялары 

 

 
топырақ сынамаларында келесі элементтердің концентрациялары, мг/кг: 

Сu-2,0, Pb 6,4, Co-2,4, жҽне Cd-2,3 есе фондық концентрация кҿрсеткіштерінен 

жоғары. Zn жҽне Mo концентрацияларының орташа мҿлшері фондық 

концентрация деңгейінде. 
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Биологияны оқыту ҽдістемесінде сабақта кҿрнекілікті қолдануға кҿп кҿңіл 

бҿлінеді. Кҿрнекілік оқушылардың ойлау қабілетін дамытудағы білім беру 

принциптерінің бірі. 

Қазіргі ақпараттық технологиялар білім беру ҥрдісіне терең еніп кетті, 

биология сабақтарында презентациялар, фильмдер кҿру ҧйымдастырылады, 

бірақ соған қарамастан табиғи нысандар биологиялық білімінің негізгі 

кҿздерінің бірі болып қала береді. Мҧндай нысандардың ішінде ерекше орын 

тірі табиғат нысандарына беріледі, оларды ең заманауи компьютерлік 

технологияларда ешқашан ауыстыра алмайды.Осыған байланысты,биология 

сабақтарында тірі мҥйістегі жануарлар ҽлемін бақылау биологияны оқытуда 

ҥлкен маңызға ие [1, б. 33-37]. 

Тірі мҥйіс жануарлар мен ҿсімдіктердің тіршілік ету ортасы ғана емес, 

сонымен қатар оқушылардың тҽжірибелік жҽне зерттеу жҧмыстарының, 

сабақтан тыс жҽне сыныптан тыс жҧмыстарының орындау орны болып 

саналады. 

Кҿптеген балалар жануарларды жақсы кҿреді, бірақ бҽрі бірдей ҥйлерінде 

жануарларды ҧстауға мҥмкіншілігі жоқ.Біреулеріне ата-аналары рҧқсат 

бермейді немесе отбасында біреулеріне жануарлардың белгілі бір тҥрлеріне 

аллергиясы болады, ал біреулеріне оларды ҧстауға қаражаты жоқ. 

Сондықтан, қаланың ҽрбір екінші баласы жас натуралистер станасасы 

базасындағы тірі мҥйісіндегі жануарлар ҽлемімен танысуға мҽжбҥр, балалар 

жас натуралистер станасасы базасындағы тірі мҥйісіне ҥлкен қуанышпен 

барады. 

Биология пҽнін оқытуда тірі нысандарды қолданудың рҿлі орасан зор: 

Біріншіден, балалар жануарларға кҥтім жасау, торларды тазарту, тірі 

мҥйістің жануарларын тамақтандыру, қоректенетін ыдыстардағы суды 

ауыстыру жҽне т. б. кҥтім жасауға мҥмкіншілік алады. 

Екіншіден,тірі мҥйіс жануарларымен қарым-қатынасы, жануарларға 

жағымды эмоционалды қарым қатынасты дамытуға, эстетикалық сезімдерді 

қалыптастыруға, табиғатқа деген сҥйіспеншілік пен ҧқыптылықты дамытуға 

мҥмкіндік береді. 
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Ҥшіншіден, тірі мҥйіс оқу ҥрдісінің қызықты ҿтуіне кҿмектеседі, ҿйткені, 

оқулықтарда суретпен бейнеленген жануарлармен танысу жҽне оларды тірілей 

кҿріп танысу мҥлдем басқа. Тағы бір артықшылдығы, тірі мҥйіс қҧстары, 

сҥтқоректілері, бауырыменжорғалаушылары, балықтары жҽне т. б. 

жануарлардың қҧрылысымен, мінез-қылығымен, тіршілігімен, кҿбею 

ерекшеліктерімен танысуға мҥмкіншілік алады. 

Тҿртіншіден,     тірі     мҥйісте оқушылардың зерттеу дағдылары 

қалыптасады,тҽжірибе жҥргізуге, жануарларды бақылауға, ғылыми-зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізуге болады,нҽтижесінде білім алушылардың ғылыми 

зерттеулерге қызығушылығы қалыптасады [3, б. 22-24]. 

Сонымен қатар,тірі мҥйіс оқушылардың тҽжірибелік жҽне зерттеу 

жҧмыстарының, сабақтан тыс жҽне сыныптан тыс жҧмыстарының орындау 

орны ғана емес, танымжорық ҿткізетін орны болып та саналады 

Тірі мҥйістің жҧмысын ҧйымдастыру кезінде, тірі мҥйісте қандай 

жануарлар тҥрлерін ҧстау керектігін біліп қана қоймай, оқушыларды 

жануарлардың қандай тҥрлерін ҧстауға қатаң тыйым салынатын тҥрлерімен 

таныстыру қажет. Тірі мҥйіс жҧмыстары дҧрыс жоспарланған жағдайда, ҽр 

тҥрлі практикалық жҽне зерттеу жҧмыстарының орындалуын толық 

қамтамасыз етеді,осы жерде алған білімдерін биология сабақтарында 

қолдануға мҥмкіндік алады. 

Тірі мҥйіс жҧмысын ҧйымдастыру кезінде, оқушылардың зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру зертханалық жҧмыстарды орындау арқылы , ҿзіндік 

жҧмыстары арқылы, тҽжірибелер, бақылаулар жҽне эксперименттер орындау 

арқылы жҥзеге асырылады. 

Оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыруда зерттеудің негізгі 

ҽдістері болып бақылау жҽне эксперимент саналады. 

Тірі мҥйіс жҧмысын ҧйымдастыру кезінде,келесі шаралар жҥзеге 

асырылуы қажет: 

1) биологиялық нысандарды зерттеу, бақылау. 
2) тірі мҥйіс жануарлары мен ҿсімдіктерінің тіршілік ҽрекетін зерттеу. 

3) тірі мҥйіс жануарлары мен ҿсімдіктерінің қҧрылысын зерттеу. 
Тірі мҥйіс қабырғасында тҽжірибелерді орындау кезінде оқушылар 

игеруі қажет: 

1. Жҧмыстың мақсатын белгілеуді ҥйрену. 

2. Гипотезаны тҧжырымдау жҽне негіздеу . 

3. Тҽжірибелерді жҥргізу ҥшін қажетті жағдайларын анықтау. 

4. Жҧмысты жоспарлау. 

5. Қажетті аспаптарды іріктеу. 

6. Алынған деректерді талдау жҽне қорытындыларды тҧжырымдай білу. 

Мектеп қабырғасында оқушылардың биология пҽніне қызығушылығын 

анықтау мақсатында келесі сауалнаманы (В. С. Юркевич бойынша) жҥргізуге 

болады. 

Сауалнама бес сҧрақтан тҧрады: 

1.Сізге « Биология» пҽні ҧнайды ма? 
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2.Сіз табиғат жҽне қоршаған орта туралы қосымша ҽдебиет оқисыз ба? 

3.Сіз биология сабақтарында биологиядан сізді қызықтыратын сҧрақтарды 

жиі қоясыз ба? 
4.Жануарлар ҽлемін зерттеу қызықты ма? 

5.Сізге биология пҽні маңызды деп санайсыз ба? 

Сауалнама ҥш жауап нҧсқасынан тҧрады, ҽрбір "иҽ" деген жауабы ҥшін-2 

балл,"білмеймін" деген жауабы ҥшін-1 ҧпай, "жоқ" деген жауабы - ҥшін 0 балл 

беріледі.Максимальды ҧпай саны – 10 балл қҧрайды. 

Сауалнама нҽтижелерін ҿңдеу нҽтижесінде оқушылардың биологиялық 

пҽндерге танымдық қызығушылығының жоғары деңгейінің кҿрінісі: 8-10 балл, 

орташа деңгейінің кҿрінісі: 6-7 балл,тҿмен деңгейінің кҿрінісі: 5 балл жҽне одан 

тҿмен болады. 

Сауалнама нҽтижелерін ҿңдеу нҽтижесінде оқушылардың биологиялық 

пҽндерге танымдық қызығушылығын анықтауға болады [2, б. 17-24]. 

Кҿріп отырғанымыздай, тірі мҥйіс биология пҽндерін оқыту базасы ғана 

емес, сонымен қатар оқушылардың танымдық қызығушылықтарын, 

оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыратын орны екенін кҿруге 

болады. 
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Соңғы жылдары қалалық орта мектептердің мҧғалімдері биология 

кабинеттерінің жанындағы тірі мҥйіс жануарларларымен жҧмыс жасауды 

ҧмытып кетті. Кҿптеген мҧғалімдер тірі нысандармен жҧмысты бейне 

материалдармен алмастыруда.Қазіргі кезде мектептегі тірі табиғат мҥйістің 

атқаратын қызметі онда жануарлар ҽлемі, ҿсімдіктерді, биоценоздар жайлы 

жасанды нысандары,қабырғаға ілінген суреттер, ҽртҥрлі препараттар 

жануарлардың тҧлыптары сақталатын орнына айналып отыр[1, б. 12-14]. 

Биологияны оқытудың негізгі мҽселелері ҽрқашан білімнің қҧрылымы мен 

мазмҧнын, оның ҽдістері мен қҧралдарын таңдаумен, сондай-ақ олардың 
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оқушылардың жеке басын тҽрбиелеу мен қалыптастыруға ҽсерімен байланысты 

болады. Қазіргі мҧғалімнің міндеті оқушылардың белгілі бір білім мен 

дағдыларды игеруіне жағдай жасау. Жаңа мемлекеттік стандарт ережелерінің 

бірі биологиялық ғылым ҽдістерін пайдалану тҽжірибесін алуды жҽне тірі 

ағзаларды зерттеу ҥшін кҥрделі емес биологиялық эксперименттер жҥргізуді 

кҿздейді. 

Жоғары сынып оқушылары зерттеу дағдыларын қажетті қҧзіреттіліктерді 

игеруі керек, бҧл олардың келешекте оқу ҥрдісінде жетекші қызмет тҥріне 

айналуы керек. 

Тірі мҥйіс қабырғасында жҽне сабақтан тыс уақытта зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру оқушылардың ҿзіндік танымдық ҽрекетін дпмытады. 

Биологияны оқытудың оң аспектілеріне зерттеу процесінде қалыптасатын 

жалпы білім беру дағдылары жатады:рефлексиялық біліктер,ізденіс (зерттеу) 

іскерліктері, бағалау дербестігі дағдылары, ынтымақтастықтағы жҧмыс 

дағдылары мен іскерліктері, коммуникативтік дағдылары. 

Оқушылардың зерттеушілік дағдыларын, іс ҽрекеттерін қалыптастыруда 

тиімді шартты ҧйымдастыру маңыздылығы ҿте зор, оқушыларға олардың 

шығармашылық зерттеушілік дағдылардың   мағынасын сезінуге ынталандыру 

іс ҽрекеттері, ҿзіндік жҧмыстарын жҥзеге асыру мҥмкіндіктері, мақсатының 

жҥйелілігі,зерттеушілік дағдыларға қолжетімді деңгейде жҥзеге асырылуы 

жҽне зерттеудің ҿзі қызықты жҽне пайдалы болуы. 

Оқушы зерттеу жҧмыстарымен айналыса бастағанда, ол зерттеудің 

мақсаттары мен міндеттерін, нысаны мен тақырыбын анықтау, кҿптеген 

ҽдебиеттермен жҧмыс жасау, гипотеза жасау, зерттеудің ҽртҥрлі ҽдістерін 

қолдану, нҽтиже алу, қорытынды жасау, жҧмысты ҧйымдастыру, содан кейін 

конференцияға баяндама дайындау жҧмыстарын игеру қажет. 

Мҧғалім бастауыш сынып оқушыларын зерттеу дағдыларына бейімдеу 

ҥшін , оқыту ҥрдісінің қажетті дидактикалық ҽдістеріне жағдайды жасау қажет , 

нҽтижесінде оқушы білім алумен қатар ҿзіндік жеке тҽжірибелік зерттеу іс 

ҽрекетін қалыптастырады. 

Оқушының білім алумен қатар, ҿзіндік жеке тҽжірибелік зерттеу ҽрекетін 

жҥзеге асыруда технологиялар, ҽдістер мен тҽсілдердің ҥлкен қоржыны бар: 

бағытталған оқыту, зерттеушілік жҽне жартылай зерттеушілік ҽдістері жҽне 

жобалау ҽдісі жҽне т.б.. 

Оқушылардың зерттеу дағдыларына – салыстыру, бақылау жҧмыстары, 

басты мҽселені анықтау, қорытындылар жасауға жҽне т.б. жатқызылады. 

Жартылай зерттеу ҽдісін пайдалана отырып мҧғалім зерттеудің жекелей 

саты жҧмыстарын орындау кезінде оқушылардың жҧмыс ҽрекеттерін 

ҧйымдастырады жҽне бағыт береді, оның қадамдарын қадағалайды, 

тапсырмаларды қҧрастырады жҽне оның кҿмекші бҿліктерін іріктейді. 

Жартылай зерттеу ҽдісін пайдалану барысында бастауыш сынып 

оқушылары бойында жоспарлау дағдылары дамиды, ҿз ҽрекеттерінің мақсатын 

жете тҥсінеді; синтездеу мен талдаудың тҽсілдері жасалады, міндеттерге сҽйкес 
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ҽдіс тҽсілдерінің ҿзгерту дағдылары дамиды, дҽстҥрлі жағдаяттарда туындаған 

мҽселелерді кҿре алу, оларды шешудің нҽтижелі тҽсілдерін таңдай білу.\ 

Мектеп қабырғасында тірі мҥйістің болуы оқушыларға зерттеу жҽне оқу- 

тҽрбие жҧмысының ҧйымдастыруға, сабақ жҽне зертханалық-практикалық 

сабақтарды ҿткізу кезінде тірі нысандарды кҿрнекілік қҧрал ретінде қолдануға 

жҽне жеке жҧмыстарды орындау кезінде қолдануға мҥмкіншілік береді. 

Мектеп қабырғасында тірі мҥйістің болуы, табиғи жағдайда мҥмкін емес ҧзақ 

уақытты қажет ететін тҽжірибелерді ҧйымдастыруға мҥмкіншілік береді. 

Тірі мҥйісте жҧмыс барысында оқушылар туған ҿлкесінің кҿптеген 

жануарларының қҧрамы мен биологиясы,ҽр тҥрлі жануарлар мен ҿсімдіктерді 

кҥтіп баптау дағдылары қалыптасады. 

Омыртқасыз жануарлар зоологиясы бойынша зерттеулер жҥргізе отырып, 

тірі нысандарды пайдалану арқылы, жануарлар туралы ҽдеби деректері немесе 

компьютерлік кҿрнекілікті қолданумен салыстырғанда, салыстырмалы тҥрде 

оқушылар кҿп нҽрсені ҥйренеді. 

Тіпті тірі мҥйісте қабырғасындағы қысқа мерзімді зерттеу жҧмыстары 

олардың жануарлар ҽлемін зерттеуге деген қызығушылығын дамытуға ықпал 

етеді жҽне сонымен бірге биология пҽні мҧғалімдері мамандығына 

ынталандырудың алғы шарттарын қҧрайды. 

Омыртқасыз жануарларды зерттеу жҧмыстары, ҽдетте, оқушылардың аз 

бҿлігін қызықтырады, себебі,бҧл нысандарға жеке қызығушылығы бар 

оқушылар ҿте аз болады,сондықтан биология мҧғалімдерінің міндеті 

оқушылардың кҿп бҿлігін зерттеу жҧмыстарына жҧмылдыратын жағдайларын 

жасау болып табылады . 

Тірі мҥйіс жҧмысын ҧйымдастыра білу жҽне тірі нысандарды оқу-тҽрбие 

жҧмысында қолдана білу болашақ мҧғалімнің баға жетпес байлығы. 

Зерттеушілік дағды кезінде бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 

дағдыларын қалыптастыруда жағымды шарттарды қҧру маңыздылығы зор, 

оның ішінде аса ерекшеленетіндері: оқушыларға олардың шығармашылық 

зерттеушілік       дағдылардың мағынасын сезінуге кҿмектесетін 

мотивацияланулары, ҿзіндік жҥзеге асыру мен жетілу мҥмкіндіктері, мақсатты 

бағыттылық жҽне жҥйелілік, шығармашылық орта, психологиялық жайлылық, 

педагогтың тҧлғасы жҽне жас ерекшеліктерін есепке алу, ҿйткені зерттеушілік 

дағдыларға оқыту балалардың қабылдауы қолжетімді деңгейде жҥзеге асырылу 

қажет, ал зерттеудің ҿзі қызықты жҽне пайдалы болуы тиіс. 

Сыныпта зерттеу жҧмыстары жҥргізілген кезде мҧғалім ғылыми жетекші 

родін атқарады,ал, оқушының рҿлі – зерттеуші, кейін баяндамашы. 

Тҥрлі тҽжірибелер жҥргізу кезінде ҽр тҥрлі тапсырмаларды қолдану, 

бақылау жҧмыстарын сҽтті орындауға жҽне оң нҽтижелерді алуға 

кҿмектеседі.Тҽжірибелер мен бақылаулардың нақты ҧйымдастырылуына 

мҥғалімнің пҽнге сҽйкес дайындаған арнайы тапсырмалары ықпал етеді . Бҧл 

тапсырмалар жҧмыс ретін анықтайды, оқушылардың назарын ондағы ең 

маңызды сҽттерге бағыттайды, бақылауды немесе тҽжірибені нақтылайды. 
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Тірі мҥйіс қабырғасында оқушылардың ғылыми дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған жҧмысытарын ҧйымдастыру кезінде, 

оқушылардың жеке тапсырмалар тҥрлерін орындауға белсенділігі жоғары 

болады, оларды жақсы ҧйымдастырады жҽне ынталандырады ,ҿйткені бҧл 

жҧмыс тҥрлері оқушыларға кҿбірек ҧнайды, оларды орындау кезінде балалар 

олар ҿздерін нағыз зерттеушілер сияқты сезінеді.Сондықтан,мектептегі тірі 

табиғат мҥйісінің мҽні, оқушылардың сабаққа тҽжірибелер дайындап сабақтан 

тыс, сыныптан тыс жҧмыстарды, орындау, тірі ҿсімдіктер мен жануарларды 

сақтау орны болып шектелмей оқушылардың дҥниетанымын, танымдық 

қызығушылығын, дағдыларын, еңбекке деген ынтасын арттырып, тҽрбиелік 

мҽселелерді шешудегі маңызы ҥлкен.Тірі мҥйіс қабырғасындағы практикалық 

сабақтары, бақылаулары, тҽжірибелер жҽне зерттеу жҧмыстары табиғат 

негіздерін терең жҽне берік игерілуіне ықпал етеді,Оқушылар шынайы білімді 

бақылау жолдары арқылы жақсы алады ҿйткені олар тірі нысандар жҽне 

қҧбылыстар туралы нақты тҥсінік береді .Қосымша жҽне негізгі білім беру 

мекемелерінде тірі мҥйіс жҧмыстарын ҧйымдастыру ҿте маңызды мҽселе.Тірі 

мҥйіс қабырғасында тірі нысандарды кҥтіп баптау жҧмыстары оқушылардың 

зерттеу дағдыларын қалыптастыруда;ой ҿрісін, экологиялық сауаттылығын 

арттыруда ҥлкен рҿл атқарады. [2, б. 33-37]. 

Балаларды оқытуда зерттеу ҽдісін қолдану қажеттілігі олардың табиғи 

қызығушылығы қоршаған ортасына деген қҧштарлығының басымдылығымен 

тҥсіндіріледі[3, б. 7-10]. 
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ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 

Агишева А.А., Сагитжанкызы У., Орумбаева Д.Т. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті 
 

Жҥздеген педагогикалық технологиялардың бір тҥрі - ойын технологиясы. 

Оқыту процесін ойын тҥрінде дайындау жҽне жҥргізу барысында сҽйкес ҽдістер 

мен тҽсілдер аталған технологияның компоненттері болып табылады (суреттер 

1, 2). В.В. Николина менгерген зерттеу қорытындыларын қарастырсақ, ойын 

технологиясының ҽртҥрлі элеметтерін атап кҿрсетуге болады. Солардың 
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ішінде: мақсаттылық, мотивациялық, бағдарлаушылық, қҧндылық-еріктік, 

мазмҧнды-тҽсілдік, бағалаушылық тҥрлері бар. 

 

Сурет 1. Ойын технологиясының қолдану аясы 

Сурет 2. Ойын технологиясының сипаттамасы 

Ойын технологиясының мотивациялық элементін сипаттасақ, 

оқушылардың іс-ҽрекетінің негізімен, оқу процесіне қатынасымен белгіленетін 

барлығының ойынға деген қҧлшынысын, танымдық ҽрекетін жҽне қажеттілігін 

анықтайды. Келесі бағдарлаушылық элемент жасҿспірімдердің білім 

алуындағы іс-ҽрекеттің, адами қасиеттердің, қҧндылықтың міндетін тҥсініп, 

қолдауымен байланысты болып табылады. Ойын технологиясының ҥшінші 

бҿлігі - мазмҧндық-тҽсілдік элементі оқушылардың кҥн сайын мектепте 

берілетін танымдық материалының негізін ҥйренуінің, сонымен бірге, олардың 

ҿздерінде ертеден қалыптасқан білімді, сол білімді алу ҽдістерін пайдалана білу 

қасиетін анықтайды. Қҧндылық-еріктік элемент дидактикалық активтіліктің 

тҧрақты міндетке бағытталуын сипаттай отырып, баланың ойынға назарын 

аудартады, сонымен бірге ойын процесінде ішкі сезімді, эмоцияны, кҿңіл-кҥйді 

оятады. Бағалаушылық элемент ең маңызды рҿл атқарады, себебі ойын 

қорытындысын ойынның міндеттерімен сҽйкестігін қамтамасыз етіп, соңғы 

жоспарланған мақсатқа жеткізеді. Сонымен қатар, баланың оқу-танымдық 
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процестің барысында нақты мҽліметтерді (оқу, білік, жады) жҥйелі ҥйренуі 

кіреді. 

Ойын тҥрлері: дидактикалық ойындар, рҿлдік, сюжеттік, топтық, қимыл- 

қозғалыс, логикалық. Ойын – оқыту тҽсілдерінің айрықша тҥрі. Ойын ҥйренуді 

міндеттемейді, оқушының қалауымен, қызығушылығымен жҥзеге асырылады 

(Сурет 3). 

 

Сурет 3. Химия сабағына арналған жҧмбақтар 

Ойын технологиясын сабақ барысында пайдалану оқу жҥйесін дамытады, 

оқушының сабаққа деген зейінін ашады, осындай сабақ жоғары деңгейде ҿтеді. 

А.Байтҧрсынов «...баланы ойынға ҥйрету, ойынға қатыстыру арқылы ойыны 

қайсы, ҥйретуі қайсы екенін балалар айырмастай, сезбестей етіп ҥйретуі керек» 

деген ой-пікірін қорытып, есте сақтаған дҧрыс. 

Қазіргі ҿмірде мҽліметтердің мҿлшерінің артуы, сабақ мазмҧнының 

тоқтаусыз жаңаруы балалардың мектеп қабырғасынан бастап химия ғылымына 
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жҽне пҽніне ынтасының жойылуына келтіреді. Химиялық ҽдебиеттерді, 

сонымен қатар ғылыми жазбаларды меңгеруден кері шегіну, оларды толығымен 

есте сақтау қасиеттерінің жҽне дағдыларының орын алмауы кездеседі. Осындай 

қиыншылықтардан ҿтіп кету мақсатында, оқу процесін дайындаудың пайдалы 

қҧралы ретінде қолданатын ойын элементтері маңызды жҽне қажетті танымдық 

бҿлігі болады. 

Ойын ортасында оқушылар қызығып белсенді іс-ҽрекеттерді орындайды, 

оларға жағдай жасайды, ауқымды мҿлшерде білімін нығайтуға қажетті 

мҥмкіндіктерін пайдаланады жҽне нҽтижеге жете алатындығын тҥсінеді. 

Сонымен бірге, сабақтарды жҥргізудің ойын технологиясы мҧғалім мен 

балалардың топтық қарым-қатынасын нығайтады. Ҧжымды басқару кезінде 

білім алушылардың білім дҽрежелері, олардың ынталарының бағдары, 

психологиялық ерекшеліктері есепке алынады. Тек сол кезде білім алушы 

міндеттелген жҥктемені орындайды, сонымен қатар, ол басқа балалармен 

білімімен бҿліседі, нҽтижесінде ҿз білімін арттырады жҽне топтық іс-ҽрекеттің 

маңызды дағдыларын меңгереді. Соның арқасында керекті адами 

қҧндылықтарының, ойлау қабілеттерінің дамуы іске асады. 
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С изменением социально-экономических условий жизни современного 

Казахстана неотвратимо происходят изменения в процессе обучения. Учащийся 

современной школы давно уже не объект образовательного процесса, а его 

субъект, активно формирующий свою, индивидуальную траекторию развития, а 

сама школа – формирующая и развивающая среда, обеспечивающая 

целостность и преемственность процесса. Ушли в прошлое времена 

«двоечников» и «второгодников», каждый обучающийся имеет право на свою 

скорость познания и взаимодействия с миром. В этих условиях особенно 

актуальным является качественная методическая подготовка будущего учителя, 

способного ответить на вызовы сегодняшнего дня, способного указать ученику 

наилучший путь поиска знаний, способного ввести этого ученика в жизнь, в 

мир, в общество. 

В связи с обозначившимися реалиями и изменчивостью профессиональной 

сферы практика обучения обросла самыми различными подходами, 

технологиями, методиками, методами и способами обучения, научения и 

познания, число которых, по самым скромным оценкам, давно перевалило за 

три сотни. Попытки систематизации педагогических технологий привели к 

целому ряду их классификаций: по уровню применения, по философской 

основе, по фактору развития, по концепции усвоения, по ориентации на 

личностные структуры, по характеру содержания, по типу управления, по 

организационным формам, по подходу к обучающемуся, по преобладающему 

методу, по направлению модернизации, по категории обучающихся. 

С точки зрения наиболее тесного взаимодействия учителя и ученика 

следует рассмотреть подходы, сформировавшиеся в последние десятилетия 

прошлого столетия в качестве педагогики сотрудничества (определение С.Л. 

Соловейчика), поскольку именно в сотрудничестве объединяются наиболее 

ценные качества учителя, как предметника, и учителя, как воспитателя и друга. 

Основная идея педагогики сотрудничества – взрастить в обучающемся 

уверенность в своих силах, веру в успех и результативность учения. Развитие 

способностей и развитие коллективизма – условия сотрудничества. Стремление 

к достижению трудной цели – главный мотив сотрудничества. 

Для уверенного ответа любого ученика существуют логические опоры – 

опорные сигналы В.Ф. Шаталова, схемы С.Н. Лысенковой, опорная деталь Е.Н. 

Ильина. По Шаталову учащийся составляет опорный конспект в качестве 

домашнего задания, краткость и наглядность первого позволяют сразу 

визуально оценить выполнение второго. Развиваются творческое мышление и 

творческие способности, что особенно важно в условиях свободного выбора 

(количества заданий, способа их выполнения и др.). Прием комментируемого 

управления Лысенковой позволяет каждому учащемуся почувствовать себя в 

роли учителя, ведущего класс. Новаторы образования считают, что усвоение 

материла крупными блоками снимает излишнюю тревожность со стороны 

ученика, увеличивает объем рассматриваемого материала, снижает нагрузку, 

при этом делая акцент на целостности восприятия главной мысли и 

существующих логических связей. Наконец, важнейшим показателем 
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результативности процесса обучения служит процесс самоконтроля и 

взаимоконтроля для проведения самоанализа и взаимоанализа, а также 

самооценки и взаимооценки в классе. Место критериев и дескрипторов 

сегодняшнего дня занимают эталоны, идентичность с которыми сличается в 

ходе оценивания. Таким образом, развивается ответственность обучающегося 

за результат образовательного труда. Успешность образовательного процесса 

не в последнюю очередь определяется общим психологическим фоном класса, 

общим стремлением коллектива к педагогической цели, общим мотивом 

образовательного труда. 

Можно перечислить основные идеи педагогики сотрудничества: 

внимательное отношение к ученику, отсутствие принуждения в ходе обучения, 

постановка трудной цели, наличие опоры при ответе, возможность улучшения 

оценки, существование личного выбора, компоненты опережающего обучения 

и подачи материала блоками, выбор формы урока в соответствии с предметом, 

активное участие учащихся в анализе урока и оценивании школьных 

достижений, учет и развитие благоприятности микросреды класса, 

коллективность воспитания и трудового обучения, личностный подход. 

Таким образом, общий обзор сущности педагогики сотрудничества, 

кратковременное погружение в ее среду, основные параметры развития идеи 

совместной работы ученика и учителя в образовательном процессе 

представляют понятие педагогической технологии, как единого процесса 

формирования личности обучаемого, состоящего из целого комплекса идей и 

подходов. Это пробно-порциальный способ опережающего обучения, 

комментируемое управление и опорные схемы С.Н. Лысенковой; 

гуманистический подход, обучающее воспитание, проблемное обучение и 

опорная деталь Е.Н. Ильина; обучение творчеству, межпредметные связи и 

блочное обучение И.П. Волкова; опережающее обучение, блочная система и 

опорные сигналы В.Ф. Шаталова, и этот список можно продолжать. Итак, 

процесс обучения передовыми педагогами воспринимается, как 

многосоставной и многовекторный. Педагогическое мастерство включает в 

себя многофакторный анализ образовательного процесса и, соответственно, 

многокомпонентное планирование педагогического труда. 

Казалось бы, налицо противоречие между изучением методических 

дисциплин в ВУЗе и реалиями педагогической профессии. На это логическое 

несоответствие следует обращать внимание будущих учителей. Методика 

преподавания, как наука и дисциплина, ставит систематизацию и расчленение 

на составляющие различных педагогических явлений во главу угла, что 

обеспечивает последовательность и преемственность процесса формирования 

личности будущего учителя. Происходит, так сказать, «поедание слона 

кусками» - анализ педагогических тенденций и дальнейшее их усвоение во 

благо будущей профессиональной деятельности. Но происходит ли дальнейший 

синтез усвоенных знаний, формирование целостного мировоззрения учителя 

или этот процесс оставляется до поры включения молодого учителя в 

образовательное пространство первого рабочего места? Даже отчет по 
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педагогической практике строго дифференцирован по отдельным 

составляющим, хотя, казалось бы, зона педагогической практики – место 

окончательной «комплектации и сборки» нового учителя. 

Процесс перехода студента педагогической образовательной программы в 

бакалавра образования – не есть момент получения соответствующего диплома. 

Не здесь ли кроется причина трудностей вхождения молодого учителя в 

коллектив, образовательную среду школы, педагогическую профессию? 

Возможно, пришло время пересмотра содержания методических дисциплин, 

когда за анализом педагогических теорий будут следовать вопросы 

совместимости и координации различных педагогических идей в реальном 

педагогическом процессе, возможности использования педагогических 

технологий с целью создания наиболее гармоничного и сбалансированного по 

своим составным частям урока, когда студент почувствует себя не 

пользователем чьих-то разработок и методик, а творцом своего собственного 

видения на форму, структуру и содержание процесса подачи предметного 

материала и транслирования своего мировоззрения. 
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жоғары білімді ел ретінде танылуға 

тиіс. Олар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, 
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Орыс тілі-ҧлтаралық қатынас тілі 

жҽне ағылшын тілі - жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. 

Н. Ҽ. Назарбаев 

Ҽр уақытта, бірнеше тілді меңгерген халықтар мен ҧлттар бастапқы 

орынымен мемлекеттік санатқа кіреді,ҿзара қарым-қатынас арқылы жҽне 

интеграциялық білімдерін жетілдіріп жҥргені ертеден айқын кҿрініс табады. 

Мысалы, ерте дҽуірдегі Египеттің тҧрғындары кҿп шетел тілін меңгерген 

азаматтар қоғамдық орынымен алдыңғы қатарды алуда, халқының жартысы 

салық тҿлеуден босатылған болатын. XXI-ғасырда ғаламның алдынғы 

қатардағы елдері бірнеше тілді, кҿбіне ҧлтаралық тілдерді ҥйренуді басты 

мақсат деп есептейді. Сонымен Қазақстан еліміздің қарқынды ҿсіп келе жатқан, 

ҿркениеттік дҽуірден артта қалмау ҥшін,бірнеше тілді меңгеруіміз керек.Қазіргі 

кезеңдегі ең ауқымды туындап отырған мҽселелердің бірі.Себебі, кҿптілділікті 

ҧстанатын тҧлға ол- ҿз ойын анық жеткізе алатындай дҽрежені кҿрсетеді. 

Ҽрине, бҧл бҽсекеге қабілетті тҧлға болып қалыптасады. Бҧл ретте, CLIL шетел 

тілін ҥйренуде жаңаша бағдар болып келеді, осы ҽдістеме бойынша білім 

ордасында сабақ ағылшын немесе басқа тілдерінде беріледі. CLIL дегеніміз 

«Content and Language Integrated Learning» деп ашылады, оның аударылуы 
«пҽндік-тілдік интеграцияланған оқыту» деп қарастырылады (сурет 1). 

 

Сурет 1. CLIL әдістерінің бӛлінуі 

CLIL анықтамасын 1994 жылы Девид Марш білім беру шарттарын арнайы 

ҽзірлеу кезеңінде тҧтас пҽндер, сонымен қатар кейбір сабақтары «екінші» тілде 

ҧйымдастырғанда негізгі бҿлім ретінде ҧсынған болатын. 

CLIL – бҧл негізгі пҽндердің жартысы шет тілінде оқыту тҽсілі екені 

мҽлім. Меңгеру екі тілде арнайы ҿткізіледі, сол себептен оқу процесінде жҽне 

оқу мақсатымен бірге екі тіл қатар қолданылады. CLIL технологиясы ҧқсас 

ҿзіміздің (қазақ) тілімізден ҿзге тҥгелдерлік сабақтар ағылшын жҽне басқа да 

тілдерінде беріледі, басқа сҿзбен айтқанда тілді ҥйрену нысаны емес, керісінше, 

пҽнді меңгеру ҽдісі болып келеді (сурет 3). 

CLIL технологиясы келесі негізгі екі міндетті қарастырады: 

біріншісі - ағылшын жҽне басқа да тілдері кҿмегімен тақырыпты зерттеу; 
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екіншісі - пҽн бойынша ағылшын жҽне басқа да тілдерді ҥйрену. 

CLIL ҽдістеме ҽдіснамасының негіздері келесі тармақтарды қамтиды: 

-тіл білімінде пҽннің ауқымды қҧралы болып ҿткізіледі; 
-сабақтар технологияның ҽдіснамасы бойынша жҥргізіледі; 

- жалпы білім берудің интеграцияланған бағдарламасында кҿрсетіледі; 

-маңызды тақырыптарды саралау ҥшін тілді меңгеруді ынталандыру; 

-ҿзара қарым-қатынас арқылы тілді барынша тҥсіну; 

-қажетті дағдыларды қалыптастыру; 

- шет тіліндегі термин сҿздерді білу. 

 

Сурет 2. CLIL технологиясының ерекшеліктері 

CLIL технологиясының негізгі міндеттері: оқушыларды пҽнмен 

байланысқан жаңа тірек сҿздермен жҽне идеялармен ҧштастыру; білім 

алушылар пҽн мен тілді бірге ҥйренуіне ықпал кҿрсету; білім алушыларға 

бірнеше - ағылшын жҽне басқа да тілдерде еркін сҿйлесуіне сенімділіктерін 

арттыру; сабақта тақырыптың негізгі мақсатын алдыңғы орынға қою; оқыту 

процесінде кҿптілділік оқу жоспарына сай оқушылардың ерекшеліктеріне қарай 

жасалады; білім алушылардың сыни ойлау деңгейіне қарай жаттығулар ҧсыну; 

Оқушыларымызға тілді жҽне пҽнді қосарласа меңгеруіне барынша жағдай 

жасау. 

Артықшылықтары:оқушылардың бір-бірімен шет тілінде сҿйлесу 

қабілеттілігі артады; Білім алушылардың мҽдениаралық стилі қалыптасады; 

білім алушылар ой-ҿрісі мен дарындылық қабілеттерін шыңдайды; 

оқушылардың беріктілігін, сонымен қатар зейінін ашады; ағылшын жҽне басқа 

да тілдерін меңгеру деңгейлерін жетілдіріп, білгенін кез-келген сабақта жҽне 

ҿмірде пайдалану маңызын жоғарлатады. 

Ҽдісінің нҽтижесі: кҿптеген тілдерді білетін, басқа ҧлттардың дҽстҥрлері 

мен салттарын қҧрметтейтін мҽдени, патриоттық тҧлға қалыптасады; білім 

алушы бір уақытта екі тілді меңгереді; толерантты тҧлға қалыптасады; білімді 

практикамен ҧштастырады. 
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Сурет 3. CLIL технологиясының принциптері 
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218. Мҧқышова Ж.Б., Имангалиева Б.С. ФУНКЦИОНАЛДЫ САУАТТЫЛЫҚ – 

САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 

219. Жаналинова Г.А. ЖЫЛЫЖАЙ ЖАҒДАЙЫНДА БАЯЛДЫ КҾШЕТІН ҾСІРУ 

220. Аймаганбетова Б.П. МЕКТЕП БАҒДАРЛАМАСЫНДА БИОЛОГИЯНЫ 
ЖОБАЛАП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

221. Акшораева А.Ж. ОРТОЦЕНТРЛІК ТЕТРАЭДРЛЕР 

222. Арипова С.С. ОРТА МЕКТЕПТІҢ 5 СЫНЫБЫНДА МАТЕМАТИКА 

САБАҒЫНДА АУЫЗША ЕСЕПТЕУ ҼДІСТЕРІ 

223. Б.С. Азамат, Н.А. Әбдірахимова, А.А Буркутова, М.Қ. Иса, 

224. 224. 
225. Р.А. Розымов, Ж.Н. Тайманова. «ХИМИЯ ОҚЫТУДА СЫН ТҦРҒЫСЫНАН 

ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ – ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҦРАЛЫ РЕТІНДЕ» 

226. Бахаева М. К., Байгенжин А. К., Жампеисов Н. К., Туганбеков Т. У., 

Омарбеков А. Ж. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ПАРАЗИТАРНЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ 

227. Бисембина А.Ж. ТЕРРОРИЗМНІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҦҚЫҚТЫҚ ҦҒЫМЫ 

228. Шарафадинова А.М.,Сейилова А.А.,Сейтжанқызы А.,Ибрагим А.,Ӛткелбай Б. 

БІР ЖЫЛДЫҚ ГҤЛДІ ҾСІМДІКТЕРДІ ҾСІРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
229. Ганибаев С.А. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН АЛУ ҤШІН СУТЕГІНІ ҚОЛДАНУ 

МҤМКІНДІГІН ЗЕРТТЕУ. СУТЕГІ КҾЛІК ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ДАУЫ. 

230. Шарафадинова А.М.,Сейилова А.А., Сейтжанқызы А.,Ӛткелбай Б.,Ибрагим А. 

МЕКТЕП ЖАНЫНДАҒЫ ОҚУ-ТҼЖІРИБЕ ҤЛЕСКІСІНДЕГІ БІР ЖЫЛДЫҚ 
ҾСІМДІКТЕРДІ ҾСІРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

231. Еркін Асқар Арманҧлы СПОСОБЫ УСТОЙЧИВОСТИ БАКТЕРИЙ К 
АНТИБИОТИКАМ. ЭВОЛЮЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

232. Ерлан Р ЖЕМІС-ЖИДЕК ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДА ДАМУ 

ПЕРСПЕКТИВАСЫ 

233. Әбуғалиева Б. КӛгісовС.М. ХИМИЯЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ 

ҚҦРЫЛЫМДЫҚ ФОРМУЛАЛАРЫН ҚҦРАСТЫРУДЫҢ ҼДІСТЕРІ 

234. А. Е. Жоламан КҾКҾНІС ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ МЕН МАҢЫЗЫН 

ТАЛДАУ 

235. А.Б.Досбаева., Қ.Ж.Жоланова АЛТЫН БАЛЫҚТАРДЫҢ 

БИОАЛУАНДЫЛЫҒЫ. 

236. Жоланова Қ., Досбаева А. ЕҢ ТАНЫМАЛ АКВАРИУМ БАЛЫҒЫ 

237. Нуркубаева А.Ж. ЖЫЛЫЖАЙДА ҚИЯР ҾСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
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238. Зәкір Айман Тӛлеуқызы ИНТЕГРАТИВТІ-АҚПАРАТТЫҚ НЕГІЗДЕ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДЫҢ 

ҼДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

239. Кадырова Г.А.,Турсынбай А.А., Байгенжин А.К., Жампеисов Н.К., Туганбеков 

Т.У., Омарбеков А. Ж СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ 
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К.Т. HIFU ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ФИБРОАДЕНОМ 
МОЛОЧНЫЙ ЖЕЛЕЗЫ 

242. Косымова Д.М
1
, Жаманбаева Қ.О

2
.   ҼРТҤРЛІ ОРТА ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ 
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243. Бердіғалиев Н., Шиязбай Ж. КҾҒАЛДАНДЫРУҒА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАСЫЛ 
ЖЕЛЕКТЕРДІҢ ПАЙДАСЫ 

244. Кҧспанова А.Т., Атабаева Қ.Ж. ЖЫЛЫЖАЙ ЖАҒДАЙЫНДА ОРАМЖАПЫРАҚ 

КҾШЕТІН ҾСІРУ 

245. Жаңалықова С.,Сулейменова А.,Жақсылықова Ҥ. ҚАЛА ЛАНДШАФТЫН 

КҾГАЛДАНДЫРУДЫҢ ТАРИХИ ТҼЖІРИБЕЛЕРІ 

246. Қарағҧл Н.Б. ҚЫЗАНАҚ КҾШЕТІН ЖЫЛЫЖАЙДА ҾСІРУ 

247. Кайркулова А.Б., Ибадуллаева К.С. СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЫ ЖҼНЕ ОНЫҢ ФАКТОРЛАРЫ 

248. Салиева Д.Б., Райсова А.А. ТАНЫМЖОРЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

БИОЛОГИЯ ПҼНІНЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕГІ 

РҾЛІ 

249. Нурмуханова Алия Борашевна. ҒАЛАМДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА 
ОҚУШЫЛАРДА ҒЫЛЫМИ БІЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ 

250. Абат Аяжан Сандыбайқызы, ХИМИЯ ПҼНІНЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ МҼСЕЛЕСІ 

251. Д.Г. Дәуренбек. ЖЫЛЫЖАЙДА FAVORI ҚҦЛПЫНАЙ СҦРПЫН ҾСІРУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

252. Жаңабергенова Аяжан. ЖИДЕКТІК ДАҚЫЛДАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ЖЕМІС 

ТҦҚЫМБАҒЫНДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

253. Қыдыралина Е.А. ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

ТАМАҚТАНУЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР ЖҼНЕ ОНДАҒЫ 

КЕМШІЛІКТЕРДІ ТҤЗЕТУ ЖОЛДАРЫ 

254. Әбдікова А., Айнагулова Р., Абдуллаева Д., Утепбергенов С., Жаржанов А., 
Қалдыбекова Н. ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ҾЗІНДІК ЖҦМЫСТАРДЫ 
ҚОЛДАНУДЫҢ ҼДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

255. Бисенбі И.М.,Тасбулат А.Р., Дошанов Р.Б. ГУППИ АКВАРИУМДЫҚ 
БАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТІРШІЛІК ҼРЕКЕТТЕРІ 

256. Нурмуханова Алия Борашевна. ҒАЛАМДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА МЕКТЕПТІҢ 

НЕГІЗГІ САТЫСЫНДА ҒЫЛЫМИ БІЛІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА 

БІЛІМДІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

257. Г.Н.Аралбаева.,А.І.Базарбаева.,Б.Ә.Данагулов. ТОТЫҚҦС АУРУЛАРЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 

258. Г.Н.Аралбаева,А.І.Базарбаева,Б.А.Фазылбек. ТОТЫҚҦСТАРҒА КҤТІМ 

ЖАСАУ ТҼСІЛДЕРІ 

259. Г.Н.Аралбаева., Б.А.Фазылбек., Б.Ә.Данагулов. ТОТЫҚҦС ТҤРЛЕРІНЕ 

ЖАЛПЫ СИППАТТАМА 
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260. Мҧрат.А., Насыр.Р., Орынғалиева.А., Иманкулова.А. Алдабергенҧлы.Н. 

АҚТҾБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ РАДИАЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

261. Мырзағали А.Р.,Боранбаева   А.М.,Мақсҧтқызы   Н.,Байжанова   А.,ЖеңісоИ. 

ОРТА МЕКТЕПТІҢ ХИМИЯ ОҚУЛЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 
262. Н.Е.Нағымедулла. ЖЕКЕ ТҦЛҒАҒА БАҒЫТТАП ОҚЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

263. Оразбаева Н.У. MAGNOLIOPSIDA КЛАСЫ ҚҦРАМЫНДАҒЫ ОМАРТАЛЫҚ 
ҾСІМДІКТЕРІНЕ ТАЛДАУ 

264. Г.Н.Аралбаева.,Г.Н.,Нҧрғайырова.,Р.Б.Дошанов. АКВАРИУМ 

БАЛЫҚТАРЫНЫҢ АУРУЛАРЫНА ЖАЛПЫ СИПАТТАМА 

265. Салиева Д.Б., Қауынбаева А.Т., Утесбай Г.У. БИОЛОГИЯ ПҼНІН ОҚЫТУДА 

ТАНЫМЖОРЫҚТЫ ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

266. Санаева А. А. АҚТҾБЕ МЫС КОМПАНИЯСЫНЫҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА 

ҼСЕРІ 

267. Ж.А.Досмағанбет
1
, Ж.С.Сарқҧлова

1
 , М.А.Жанабаев

1
 

268. БАТЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҦНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІҢ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

269. Қарабасов Есет Ертайҧлы. СҦЙЫҚ СОРБЕНТТЕР: ҚОЛДАНУЫ ЖҼНЕ 

ТҤРЛЕРІ 

270. Кульмуханбетова Т. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

АКТОБЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ 

271. Пипко Полина. ПРОБЛЕМА ВРЕДА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

272. Тӛреш А.А. АДСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА ГАЗА: ОСОБЕННОСТИ И 

АДСОРБЕНТЫ 

273. Қарабасов Есет Ертайҧлы. ТАБИҒИ ГАЗДЫ ГЛИКОЛЬДАРМЕН КЕПТІРУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖЕТІЛДІРУ 

274. Тӛкеш Г.Б. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҢ ҾСУІНЕ ЫҚПАЛ ЕТЕТІН 

СЕБЕПТЕР МЕН ЖАҒДАЙЛАР 

275. Тӛреш Асылан Асхатҧлы. ТАБИҒИ ГАЗДЫ КЕПТІРУДІҢ ТАҢДАМАЛЫ 

АДСОРБЕНТТЕРІ 

276. Тютьков В. С. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ 

277. Мамбеталина Даяна. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

278. Нургалиева А.Е., Сайпиева Д.Т. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНОГО БИЛНАРНОГО ХОЛАНГИТА 

279. Утесбай Г.А., Райсова А. А., Жҧбаныш А.Ә. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ ТАНЫМЖОРЫҚТЫҢ РОЛІ 

280. Койчукулова А.Э. ЖЕРГІЛІКТІ ШИКІЗАТ МАТЕРИАЛДАРЫНАН ШЫНЫ АЛУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

281. Асанова Ж.А. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ АКТОБЕ 
282. Тӛремҧрат А.К. ЖЕЛ ЭНЕРГЕТИКАСЫН ДАМЫТУДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ 

283. Ағлеш Г.С. МҦНАЙМЕН ЛАСТАҒАН ТОПЫРАҚТАРДЫ ТАЗАЛАУДЫҢ 

БИОЛОГИЯЛЫҚ ҼДІСТЕРІ 

284. Сҧлтанова К.Б., Бақтыбай Г.А., Табылғанҧлы М., Болатқызы С., 

Сарсенғалиев А.Т. АҚБҾКЕНДЕРДІ БЕТБАҚДАЛА ПОПУЛЯЦИЯСЫНЫҢ 

ДИНАМИКАСЫН БАҚЫЛАУ 

285. Қибатов А. ҤСТІРТ ПОПУЛЯЦИЯСЫ АҚБҾКЕНДЕРДІ ДЕПРЕССИЯ 
АРЕАЛЫНЫҢ ҾЗГЕРУІНЕ СЫЗЫҚТЫҚ ИНФРАҚҦРЫЛЫМНЫҢ ҼСЕРІ 

286. Жазым А. АҚТҾБЕ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ҚАТТЫ ТҦРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ 

БАСҚАРУ 
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287. Тәжіғали А. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА   ҚАТТЫ ТҦРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАР 

ПОЛИГОНЫНЫҢ ҼСЕРІНІҢ ГЕОХИМИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

288. Шохан Фарух Қайратҧлы. ПОЛИВИНИЛ СПИРТІ МЕН КРАХМАЛ НЕГІЗІНДЕ 

ДИОТАМИТ ЖЫЛУ ОҚШАУЛАҒЫШ МАТЕРИАЛДАРЫН ҾНДІРУ 

289. Шохан Фарух Қайратҧлы. ТАБИҒИ ДИАТОМИТТЕРДІҢ ҚАСИЕТТЕРІН 

ЗЕРТТЕУ 

290. Тасбулат А.Р., Нҧрғайырова Г.Н., Бисенбі И.М. АКВАРИУМДЫҚ 

БАЛЫҚТАРДЫҢ ҾСІРУІНІҢ ҾЗІНДІК ЕРЕКШЕКЛІКТЕРІ. 

291. Әбді Олжас Анасҧлы. АҚТҾБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫНЫҢ АУЫР 
МЕТАЛДАРМЕН ЛАСТАНУЫ 

292. Юсупова А.Ж.,Нҧржан М. Қ.,Шауғанов Ә. Е. БИОЛОГИЯ ПҼНІН ОҚЫТУДА 

ТІРІ НЫСАНДАРДЫ ҚОЛДАНУ ФОРМАЛАРЫ 

293. Еркинбаева А.Е., Есенжанова Н.Е. ТІРІ МҤЙІСТІҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ҒЫЛЫМИ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РҾЛІ 

294. Агишева А.А., Сагитжанкызы У., Орумбаева Д.Т. ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ 

ҼДІСІ РЕТІНДЕ ХИМИЯ САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

295. Агишева А.А., Кусайнова Т.Ж., Иванова Д.Н. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ КАК КОМПЛЕКС МЕТОДОВ, СПОСОБОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

296. Агишева А.А., Асылова А.М., Мысыр А.Н. САБАҚ БАРЫСЫНДА ТІЛДІК 
ҚҦЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 


