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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

 

УДК 796.4 

АБИЛКАЫРОВ А.Е., РУСАНОВ В.П.  

ВКГУ имени С. Аманжолова, магистрант, г. Усть-Каменогорск   

 

СКОРОСТНАЯ И СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА АКРОБАТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Акробатика является важным средством, обеспечивающим укрепление 

здоровья и повышения уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся. Современный уровень развития мировой 

акробатики предъявляет высокие требования к физической подготовленности 

акробатов, одной из сторон которой являются развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств. В то же время, анализ специальной литературы и 

наш практический опыт показал, что казахстанские акробаты значительно 

уступают в уровне скоростной и скоростно-силовой подготовленности 

представителям мировой акробатической элиты. Всвязи с этим, методика 

развития данных качеств у акробатов является на сегодня актуальной 

проблемой и нуждается в дальнейшем исследовании [1,2].  

Для решения поставленной проблемы необходимо, прежде всего, 

разработать и экспериментально апробировать программу годичной подготовки 

акробатов с учетом эффективности развития скоростных и скоростно-силовых 

качеств;  

В настоящее время уже достаточно хорошо изучены основные 

направления в физической подготовке высококвалифицированных акробатов. 

При этом особо акцентируется внимание на развитии специфических для 

данного вида спорта таких физических качеств как быстрота и скоростная сила, 

в основном, обеспечивающих результативность в выполнении 

соревновательных упражнений [3,4].  

Проблема заключается в рациональном распределении тренировочных 

заданий, которые будут обеспечивать успешное развитие данных качеств в 

подготовку акробатов в макроцикле тренировки. 

Для выявления истины нами было использовано два пути: 

1. Опрос специалистов – тренеров по спортивной акробатике. 

2. Анализ документов планирования тренировочных нагрузок в 

макроцикле тренировки акробатов высокой квалификации. 

3. Разработка оптимальных вариантов распределения тренировочных 

нагрузок в макроцикле тренировок. 

В среде специалистов существуют различные точки зрения на структуру 

тренировочного процесса акробатов-прыгунов высокой квалификации. 

По мнению большинства тренеров на общую физическую подготовку 

акробатов необходимо отводить 60-70%, а на специальную - 30-40%.  
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Анализ планов тренировочного процесса и дневников спортсменов дал 

нам возможность констатировать, что данные параметры тренировки акробатов 

высокой квалификации в основном не выдерживаются. Так, распределение 

нагрузки на общую и специальную составляет соответственно 75-80% на 20-

25%. 

При всем многообразии применения различных тренировочных 

методик, нами, как наиболее рациональная концепция, была выбрана схема 

построения тренировочного процесса с акцентом наибольшего тренировочного 

воздействия на специфические физические качества акробатов-прыгунов на 

дорожке.  Что, как предполагается, позволит нам, добиться положительных 

сдвигов в системе подготовки акробатов и достичь положительных результатов 

[5,6]. 

Исследование проводилось на базе СШ № 26 г. Усть-Каменогрска на 

отделении прыжков на акробатической дорожке в 2018-2019 гг. В эксперименте 

участвовали 12 высококвалифицированных акробатов-прыгунов (мастеров и 

кандидатов в мастера спорта). Для определения уровня их физической 

подготовленности нами был использован следующий блок тестов: Прыжок в 

длину с места, бег 30 метров с хода, бег 1000 метров, наклон вниз, упражнение 

«лягушка». 

Для активизации развития специальных физических качеств (быстроты 

и скоростной силы) у акробатов было предложено два варианта распределения 

тренировочного времени:  

1 вариант (экспериментальная группа А-6 человек) – с направленностью 

на развитие скоростной выносливости, здесь в годичном цикле подготовки, 

согласно планированию, 40% времени отводится на развитие качества 

скоростной выносливости, 30% времени на развитие скоростно-силовых 

качеств, 20% времени на развитие скорости и по 5% отводится на дальнейшее 

совершенствование гибкости и ловкости;  

2 вариант (экспериментальная группа В- 6 человек) – со скоростно - 

силовой направленностью, здесь на долю развития качества скорстной 

выносливости отводится 30% времени, 40% на дальнейшее развитие скоростно-

силовых способностей, 20% времени на совершенствование скоростного 

потенциала, и по 5% времени на реализацию гибкости и ловкости. 

В экспериментальных группах, помимо использования основных 

средств спортивной тренировки акробатов применялись прыжковые 

упражнения с небольшими отягощениями, направленные на улучшение 

скоростно-силовых показателей и специальной выносливости.  

Тренировочные занятия в контрольной группе проводились с 

относительно равномерным распределением разнонаправленных нагрузок в 

макроцикле тренировки, здесь 50% времени отводится на развитие качества 

выносливости, по 20% на совершенствование силы и скоростных показателей 

юных спортсменов, и по 5% времени на реализацию гибкости и ловкости.  

Согласно экспериментальным планам тренировочный процесс в группе 

«А» строился с акцентом наибольшего воздействия на качество скоростной 
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выносливости, в подгруппе «В» предполагалось наибольшее увеличение 

скоростно-силовых показателей на фоне прироста остальных показателей. 

Поэтому на динамику достоверного прироста результатов общей и специальной 

подготовленности акробатов экспериментальных групп оказала разработанная 

и опробованная нами на практике методика распределения тренировочного 

времени. 

В совокупности показатели тестовых упражнений за время проведения 

эксперимента (см. табл. 1) достоверно возросли по всем 5-ти основным 

тестовым упражнениям, в то время как результаты педагогического 

тестирования в контрольной группе достоверно улучшились лишь в 2-х 

упражнениях.  

Результаты упражнения «прыжок с места» достоверно возросли с 

191,26±9,48 см. до 205,32±5,81 см., что составило 7,35%, а в контрольной 

группе прирост показателей, не являющийся достоверным составил лишь 

1,99%.  

В беге на 30 метров с хода произошло достоверно положительное 

изменение результатов с 4,12±0,14 с. до 4,03±0,11 с., при этом, прирост 

составил 2,23%.  

В беге на 1000 метров результаты акробатов экспериментальной группы 

увеличились с 231,71±9,22 до 212,24±8,14, прирост составил 9,17%. 

 

Таблица 1 Изменение показателей уровня физической подготовленности 

акробатов за время эксперимента. (X±m, t-критерий Стьюдента)     

 

№ Конт-

рольные 

упраж-

нения 

До начала  

эксперимента 

После окончания  

эксперимента 

t-критерий   

различий 

1- 

вари-

ант 

2- 

вари-

ант 

Контр.

группа 

1- 

вари-

ант 

2- 

вари-

ант 

Конт.

груп-

па 

1

. 

Прыжок с 

места (см.) 

184,5    196,83     198,54 

10,43    4,24         7,82 

199,6     214.83    198,54 

 5,52      5 ,76        7,82 

 4,44  

2

. 

Бег 30 м. 

с/х 

 4,26     3,98       4,18  

 0,12     0,14       0,15 

4,15       3.89         6,43 

0,09       0,08         0,09 

 1,42 

3

. 

Бег 1000 

м. 

 225,5   235,5      233,25 

 8,28     5,19     6,79 

203,5     221,5      221,84 

5,83       6,62         9,34 

 7,53 

4

. 

Упраж-

нение 

«лягуш-

ка»  

За 30 сек. 

(м.) 

 31,33   38,4      32,3 

 2,46     2,88      3,05 

32,58      43,1         33,23 

2,45       3,17         2,52 

 3,25 

5

. 

Наклон 

вниз(см)  

 3,32      5,78       5,13 

 0,74      0,61       0,87 

 4,61      7,94         5,41 

 0,77      0,89         1,11 

 4,24 
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Примечание: В числителе среднеарифметический показатель, в 

знаменатиле – ошибка средней арифметической. 

Достоверное положительное изменение показателей во второй 

экспериментальной группе выявило тенденцию к дальнейшему использованию 

данной тренировочной методики. При этом достоверность различий колеблется 

от P<0,05 до P<0,01. Динамика улучшения показателей общей и специальной 

подготовленности позволяет утверждать о правильном сочетании основных 

средств и методов тренировки, их соотношения в годичном цикле подготовки. 

Положительное изменение результатов основных тестовых упражнений в 

контрольной группе позволяет констатировать о приросте показателей общей и 

специальной подготовленности. Однако изменения не столь существенны, а во 

2-ом и 4-ом упражнениях не наблюдается достоверного прироста показателей, 

что отражает меньшую результативность использованной тренировочной 

методики.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Полученные данные дают нам основание говорить об эффективности 

экспериментальных методик по развитию ключевых для акробатов-прыгунов 

физических качеств, по сравнению с контрольной группой.  

2. По силе воздействия следует выделить 2 тренировочный вариант, со 

скоростно-силовой направленностью, который дал наибольший прирост уровня 

развития скоростных и скоростно-силовых качеств у 

высококвалифицированных акробатов в макроцикле тренировки. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨҢІРЛІК ЭКОНОМИКАНЫ 

БАСҚАРУДА ЖЕЛІЛІК ӘДІСТЕРДІҢ ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІПТЕ  

ҚОЛДАНЫЛУ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

 

Қазақстан Республикасының экономикалық дамуын басқарудағы 

желілік әдістердің қолданылу жағдайлары жекелеп алғанда жеңіл өнеркәсіп 

оның ішінде тамақ өнеркәсібі мен ауыл шаруашылық аясында қарастырылды. 

Тамақ өнеркәсібінің бастымақсаты қоғамның азық - түлікке деген 

қажеттілігін қанағаттандыру, азық - түліктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

болып табылады. 

Азық - түлік өнеркәсібінің сапалы әрі тиімді формада дамуы адам 

денсаулығына тікелей байланысты. Тамақ өнеркәсібінің ерекшелігі сол, бұл 

өнеркәсіп түрі аграрлық өнімдерді өндіру үдерісінде қосылған құнды көрсетеді. 

Бірақ нақты ел бойынша оны жіктеуге болады. Қазақстан үшін тамақ өнеркәсібі 

келесідей жіктеледі. 

 

1-сурет – Жергілікті шикізат белгілері бойынша Қазақстан 

Республикасындағы тамақ өнеркәсіптік салалардың жіктелуі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жергілікті шикізат өндірісі. Қазақстан Республикасындағы тамақ 

өнеркәсібінің үлесі АӨК үлесімен тәуекелділікте болады. 

Тамақ өнеркәсібі 

Жергілікті шикізатпен 

жұмыс жасайтын 

өндіріс түрлері 

Жергілікті шикізаттарды 

шектелген көлемде (30%- дан 

артық емес) қолданылатын 

кәсіпорындар 

Жергілікті шикізатты 

қолданбайтын 

өндіріс түрлері 

Қант зауыттары 

-Май зауыттары 

- ет өңдеу зауыттары 

-нан пісіретін комбинаттар 

- кондитерлік  бұйымдар 

өндірісі; 

- сусындар өндірісі; 

- астық өндірісі; 

- темекі өнімдерінің өндірісі; 

- маргарин өнімдерінің 

өндірісі 

Орама: 

Шай 

Кофе 

какао 
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Ұлттық агроөнеркәсіптік кешен жүйесі келесі құрылымдық 

элементтерден тұрады: 

- ауыл шаруашылық, мұнда өз өңірлерімізде бар мал және өсімдік  

шаруашылығы аясында  өңдеу үшін  ауыл шаруашылық шикізаттың әр түрі 

қолданылады. (бидай, техникалық мәдени өсімдіктер, мал шаруашылығы 

өнімінің көптеген түрлері), тұтынушыға балғын күйінде жеткізілілетін азық - 

түлік өнімдері (картоп, жемістер, жидектер, жүзім, жұмыртқа, сүт) мал 

шаруашылығына арналған жем - шөп азығы; 

- өңдеуші өнеркәсіп (жеңіл, тамақ, ұн, жем – шөп салалары, тамақ 

өнімдерін, онымен қоса алғанда сусын және темекі, теріден жасалған бұйым, 

текстиль және талшықтар). 

- үй шаруашылығын, АӨК-нің әр түрлі өнімдерін қоса алғанда көтерме 

және бөлшек саудаға, қоғамдық тамақтануға сәйкес жүйедегі азық – түлік 

нарығы; 

- ауыл шаруашылығына, орман және балық шаруашылығына, өңдеу 

өнеркәсібіне әр түрлі тауарларды ұсынатын және өндіретін салаларды 

инфрақұрылыммен, ресурспен қамтамасыз ету; 

- агроөнеркәсіптік кешеннің ерекше жүйесі ауылдағы тұтынушылық 

кооперация болып табылады. Өйткені онда ауыл шаруашылық тауарлар бар. 

Сонымен ауыл шаруашылылығы кешені келесі салаларға тікелей 

байланысты, әрі тәуелді: 

- Азық - түлік кешені; 

- тұтынушылық кооперация; 

- ресурспен қамтамасыз етуші және ақпараттық – технологиялық 

инфрақұрылым немесе өңдеуші өнеркәсіп. 

Бұл салалар бір – бірімен тікелей байланысты. АӨК саласында тамақ 

өнеркәсібі ауыл шаруашылығымен байланыста болу себебі: тамақ өнеркәсібі 

бойынша дайын өнім алу үшін ауыл шаруашылық шикізат қажет. 

АҚШ, Канада, Австрия секілді даму деңгейі жоғары елдердің 

тәжірибесінен байқағанымыздай, дамыған елдер экономикасы аталған дәстүрлі 

саланы толығымен өзгеріске ұшыратты. Қазіргі замаңғы геоақпараттық 

жүйелер және т.б деректерден алынған үлкен көлемдегі мәліметтер қолда бар 

ресурстарды оптималды қолдана отырып, егіннен үлкен көлемде табыс алуға 

болатындығын көрсетті. Заттардың өнеркәсіптік интернетті қашықтықтан 

басқару әдісін қолдана отырып автоматтандырылған фермаларды жүзеге 

асыруға жағдай жасайды. Электронды сауда және логистикалық дамыған 

жүйесі аз ғана фермерлік шаруаның өзімен ғана сатып алушыға жеткізілетін 

ауыл шаруашылық өнімдерінің өзіндік құнын азайтуға болады. Бұл жағдайдың 

орын алуыэкологиялық таза өнім өндірісін сақтау және дамыту факторы бола 

отырып, ұлттық денсаулықты сақтайды, экспорттық әлеуетті жүзеге асырады. 

Бүгінгі күнде ҚР- ғы ауыл шаруашылық тауар өндірушілер өңірлердің 

экономикасын басқару құралы желіні қолдану шамасы аз болып отыр.Ауыл 

шаруашылық жерлерді қолдану тиімділігі артпай отыр. Оған 2 себеп болуы 

мүмкін: ауылшаруашылық жерлерді қолдану деңгейі төмен, ауылшаруашылық 
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жерлер белгіленуі бойынша қолданылмайды. Бұл жағдайларды бақылау өте 

қиын. Балық шаруашылығын алсақта, балық аулау саны  нақты белгісіз. 

Экономиканың осы салалары желі арқылы басқарған тиімді екендігі тағы да 

дәлелденіп отыр. Бүгінгі күнде ақпараттық - коммуникативтік инфрақұрылым 

экономикалық жетілудің ең маңызды бөлігіне қалыптасуда.  

Бұл инфрақұрылымның дамыған түрі экономиканы ғаламтор желісі 

арқылы басқару. Бағдарлама бойынша жат аймақта орналасқан елді мекендер, 

ауылдық жерлерде де осы желіні іске қосу қолға алынатын болады. Мысалы, 

Канадада сандық экономиканың негізінде ауылдық және оқшауланған 280 мың 

үй шаруашылығына ғаламтор желісі инвестиция арқылы іске қосылды. ҚР- ның 

ҰЭМ статистика Комитетінің деректеріне сүйенсек 2016 жылы6-74 жас 

аралығындағы ғаламторды қолданушылар саны 72% 6 ал 2018 жылы 72%. 

Негізінде ауылдық елді мекендерде желі арқылы мәліметтер мен 

деректердің тарауы бойынша артта қалып отыр. Қала бойынша желіні 

қолданушылар 82% болса, ауылдық елді мекендерде 52,7% болып отыр. 

Әлемдік тәжірибе бойынша бұл мәселені жою үшін ғарыштық байланысты 

дамыту қажет. 

Елдегі азық- түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылық 

саласын желі арқылы басқаруды жүзеге асыру қажет. Дегенменде басқа 

салаларға қарағанда, ауыл шаруашылық саласын желі арқылы басқару дұрыс 

жолға қойылмай отыр, Мемлекеттік билік органдары ауыл шаруашылық 

саласын автоматтандыруға бағытталған мониторлік шараларды жүзеге 

асырылады. Бүгінгі күнде фермерлік шаруашылықтар метеорологиялық 

станцияларды қоса алғанда, «дәл құнарлы жерге егу» жобасын жүзеге асыруда. 

Сонымен қатар табиғи ресурстарға бақылау жасауда, оның ішінде балық 

шаруашылығына бақылау жасау мониторингісін автоматтандыру, яғни барлық 

табиғи ресурстармен байланысты операциялар, оның ішінде су ресурстары да 

желі арқылы басқарылатын болады. Отандық ауыл шаруашылық өнімдерінің 

бәсекегеқабілеттілігін арттыру және оларды өңдеу ішкі және сыртқа нарыққа 

шығаруды қажет етеді. Аграрлық өнімдерді сатуды дамыту үшін фермерлер, 

көтерме - таратушы орталықтар, сауда желілері, азық-түлік қорларының 

нарықтары арасында электронды сауда арқылы жүзеге асыратын желілік 

басқару жүзеге асырылатын болады. 

Ал тамақ өнеркәсібі келесі салалардан тұрады: 

- сүт - сүт және сүт өнімдері алынады, сонымен қатар май алынады, 

техникалық және парфиомерлік компоненттерде қолданылады; 

- ет - мал жануарларының шикізатынан алынады. Ет және ет өнімдері 

өндіріледі, кейде дәрі қоспаларына  қосылады; 

- балық - өзен, көл, теңізден аулау арқылыалынады; 

- тұз - жер асты қабатынан алады; 

- нан өнімдері - бидай, т.б. мәдени дәнді дақылдар қолданылады. 

Жергілікті шикізатты шектелген көлемде қолданатын өндіріс 

(материалдық активтерді қолдану 30% - дан аспайды). 
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Бұл топта шикізатты сырттан алатын объектілер жұмыс жасайды. Олар 

өнімді жеткізу порттарына, темір жол буындарына, ірі өнеркәсіп орталықтарға, 

астаналарға негізделген. 

Өндірілетін өнім. Мысалы кондитерлік бұйымдар, сусындар, ұн 

өнімдерін өндіретін кәсіпорындар, темекі өнеркәсібі. 

Жергілікті шикізатты қолданбайтын өндіріс орындары – бұл топқа да 

тек сырттан тауар әкелетін кәсіпорын жұмыс жасайды. Олардың негізгі қызмет 

түрлері: дайын шикізатты орау. Мұндай салаларға Қазақстанның какао, кофе 

және шай өндірісін жатқызуға болады [2, 193-197 б]. 

Тамақ өнеркәсібі 20-30 жыл ішінде келесі факторлар әсерінен өзгеріске 

ұшырады. 

Бірінші фактор – технико - технологиялық фактор - дайын өнімді 

өңдеумен сақтаудың (мұз күйіне дейін қатыру, вакуумдық орама, 

консерванттардың қолданылуы, прибиотиканың қосылуы және т.б.) 

инновациялық технологиясы.  

Бұл технологиялар тамақ өнеркәсібінде  азық- түлік түрін кеңейтті және 

жіктеді. Сонымен қатар, үй шаруашылығында тамақ дайындауға кететін 

уақытты үнемдеуді, туристердің қолданатын тамақтарында кеңейтті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 сурет - Тамақ өнеркәсібіне әсер ететін факторлар 

 

Тамақ өнеркәсіптегі жартылай фабрикаттар өндірістің пайда болуы 

(мысалы, жеміс-жидектің мұздатылған түрлерінің кеспелері, пиццаның 

мұздатқышта қатырлыған түрі, дайын пельмендердің) азық-түлік нарығының 

ажырағысыз бөлігіне айналды. 

2 фактор - геосаяси факторлар - дамыған елдердегі өнімдер қатарында 

адам денсаулығына зиян өндірістің пайда болуы. 

Бір жағынан алып қарасақ, дамымаған немесе орта шамада дамыған 

елдерде дәстүрлі тамақ өнеркәсібі үлесі әлі де артып отыр, ал дамыған елдерде 

дәстүрлі тамақ өнеркәсібі үлесі әліде артып отыр, ал дамыған елдерде азайып 

барады, себептерінің бірі дамыған елдер салауатты өмір салтына көшуде. 

Мұның нәтижесінде вино сусынының өндірісі, темекі өндірісі, сыра өндірісі, 

қант өндірісінің көлемі азаюда. Ал, керісінше дамушы елдерде темекі, қант, 

Заманауи экономикада тамақ өнеркәсібіне әсер ететін 

факторлар 

1 техника-технологиялық 

2 геоэкономикалық 

3 Әлем және ішкі нарықта бәсекенің күшеюі 
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сыра және т.б өндіріс түрлері дамуда. Қант өнімінің көп бөлігі дамыған 

елдерден келеді. Ең ірі экспортерлары Бразилия, Куба, Австрия, Тайланд, 

Нидерланд, ГФР және т.б. Темекі тұтыну көлемі бойынша Турция, Ресей және 

Қазақстан елдері алда келе жатыр [3, 44б]. 

Бірақ даму деңгейлері жоғары елдерде әр түрлі жартылай фабрикат 

өндірісі дамып отыр. Бүгінгі күнде тамақ өнеркәсібін дамытып отырған 

салалардың бірі осы жартылай фабрикаттар өндірісі болып табылады. Дамушы 

елдерде консервілік өнеркәсіп (сусын, жеміс - жидек консервісі) және аз 

көлемде ет және балық өнімдеріне деген сұраныс артып отыр. 

3 фактор - ішкі және сыртқы нарықта бәсекенің күшеюі. 

А) Ұсыныс жасайтын субъектілер санының артуы (Калифорнияның, 

Чили винолары, қытай сырасының пайда болуы). Нарықта дәстүрлі  еуропалық 

өнім өндірушілерге қарағанда сапалы өнім ұсыну арқылы әлемдік нарыққа 

шығу. 

Ә) Өнімнің жоғары сапалы екендігін куаландыратын қауіпті 

факторларды анықтау (НАССР) стандарттың жаппай нарыққа енгізілуі. 

Тамақ өнімдері нарығында бәсекенің жоғары деңгейінің болуы 

халықаралық деңгейдегі 9000 сериялы ISO стандарттың пайда болуы. 

Қазақстан Республикасындағы тамақ өнімдерін өндіретін кәсіпорынның 

осы стандартқа тәуелді болуының себебі – осы стандарт негізінде көптеген 

кәсіпорындар саны 20000-ға жетті. Бұл сонымен қатар тұтынушының, 

мемлекеттік құрылымдардың талабы, басшылықтың нарықта өз жағдайын 

нығайтуға ұмтылуы, сапаны басқару жүйесін еңгізу және  т.с.с. Ал қазіргі 

кезеңде ҚР нарығында келесі стандарттар қолданылады. 

1. ISO 9001:2000 

2. ISO 14001:2004 

3.OHSAS 18001:1999 

4.HACCP 

5. ISO 22000:2005 

Тамақ өнеркәсібіндегі сапаға қатысты стандарттың барлығы ISO 9001 

стандартына негізделеді. 

Б) Бизнес субъектілерінің ресми немесе корпоративті интеграциясы. 

Заманауи әлем өңірлік экономикалық бірлестіктерді қалыптастыратын 

күрделі өзара байланыспен сипатталады. Дегенменде өңірлік экономикалық 

интеграция ерекше роль ойнайды. 

А. Рэгмонның зерттеуіне сүйенсек, әлемдегі ірі корпорацияның 

айналымының 72% өңірлерінің үлесінде. Әр өңірде интеграциясының 

корпоратив үлгісі әр түрлі нәтижеге ие болды. Негізінен өзара әрекет етудің 3 

үлгісін бөліп көрсетуге болады. 

Біріншіден, шетелдік компанияларымен біріге отырып өңірлер 

субъектілерінің өзара әрекетін қалыптастыру интеграциясының бірлестіктерді 

қалыптастыруда, қозғаушы күш болып табылады. Бір жағынан корпоративтік 

құрылымдар шектеулерді, сауда кедергілерін жоюға өздері де мүдделі болып 

отыр. Сәйкесінше өңірлік интеграция саясатын қолдайды. Ал екінші жағынан 
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мемлекеттің өзі жеке бизнестің әрекетін бақылау үшін нәтижені мүмкіндіктерді 

пайдалануға тырысады.  

Сонымен қатар, корпоративтік интеграция басқа өңірлерде осындай 

топтың болуын көздейді. Өйткені бизнестің өңірлік мамандануы олардың басқа 

өңірлерге, аймақтарға интеграциясын тура шетелдік инвестицияны тарту 

құралы ретінде қолданады. Екіншіден, корпоративтік интеграция ресми 

интеграциялық топтардың субститі болуы мүмкін. Басқаша айтқанда, 

корпоративтік интеграция әлемдік экономикаға кедергілерді жоюға қолдау 

береді [4, 12б]. 

Үшіншіден, корпоративтік интеграцияның интенсификациясы ресми 

өңірлік экономикалық интеграцияның нәтижесі болып табылады. Бұл жағдайда 

екі түрлі механизм әрекет етеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 сурет - Экономикаға интеграцияның корпоративті және  

ресми үлгілерінің  өзара байланысы 

 

Біріншіден, интеграцияның инициатива нақты институттар мен 

режимдердің өзара экономикалық қызметінің гипотезасы болып табылады, яғни 

корпорация бұрын соңды өзі үшін жабық болған экономикамен етене 

араласады.  

И. Шумпетердің  теориясына сәйкес кез келген кәсіпкерліктің негізі 

сұранысқа бейімделу емес, сұранысты қалыптастыру болып табылады. 

Сондықтанда өңірлік интеграция корпоративтік құрылымның әрекетін 

тұрақтандырады. 

Бүгінгі күнде дәл осы біріккен және шоғырландырылған 

агроөнеркәсіптік кешендер мемлекеттің ұлттық экономикасына әсер ететін 

Корпоративті  және ресми үлгілердің  

интеграциясының өзара байланысы 

Ресми интеграциялық 

кеңістіктер 

1.Елдер арасындағы саудада 

шектеулерді жаса 

2. Жалпы кедендік тарифтерді бекіту 

3. Келісілген салықтың, ақша – 

несиелік, валюта қаржылық, тарифтік 

саясат жүргізу 

4. Тауар, қызмет және капиталының 

еркіндігі 

5. Жаһандық экономика жағдайында 

ұлттық экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігін модернизациялау, 

көшіру 

ТҰК бірлескен 
кәсіпорын 
кластерлер 
Альянстар 

Тура шетелдік инвестициялар 

Технологиялар 

Тамақ өнеркәсібінің 

Стандарттары 

Менеджмент  

Өнім өндірушінің бәсекеге 

қабілеттілігінің артуы 

И
н

те
гр

ац
и

я
н

ы
ң

 

к
ү
ш

ею
і 



13 

 

мәнге ие болып отыр. Заманауи экономикада дамыған елдер ТҰК болмаса 

бәсекегеқабілеттілігі, сонымен қатар әлем және ішкі нарықта билікті 

жоғалтады. Сондықтанда ТҰК экономикасының сауда тұрақтылығының 

формасы болып табылады. Сонымен, тамақ өнеркәсібіндегі кәсіпкерлікті 

дамытуда келесідей қорытынды жасауға болады:- тамақ өнеркәсібінің даму 

ерекшеліктері технико – технологиялық, геоэкономикалық және бәсекелік 

факторлармен тікелей байланысты. 

- интеграцияның 2 формасы бір-бірінен тәуелсіз жүзеге асырылады, 

бірақ корпоративтік интеграцияның  ресми бекітілуі маңыздылыққа ие, себебі 

біріккен кәсіпорын, сауда альянстары және іскерлік желілер қалыптасу 

формасындағы корпоративтік өзара байланысты тұрақтандырады және 

жеңілдетеді; тамақ өнеркәсіптік желілік басқару өңірге тікелей байланысты 

(себебі ауылшаруашылығы тамақ өнеркәсібінің шикізат базасы болып 

табылады). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 сурет - Тамақ өнеркәсібіндегі интеграцияның құрылымдық түрлері 

 

Қызмет көрсету мақсатына байланысты агроөнеркәсіптік кооперативтің 

4 түрін көрсетуге болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 сурет – Агроөнеркәсіптік корпоративтер

Интеграциялық құрылымдар 

Біріккен кәсіпорындар 
Транзиттық 

корпорациялар 

Кластерлер: 

- өнеркәсіптік өңірлер 

- ғылыми-техникалық 

саладағы желілер 

- альянстар 

Кооперативтер 

Фермерлер 

Агроөнеркәсіптік кооперативтер 

Маркетингтік 

кооперативтер 

Жабдықтау 

кооперативтері 

Сервистік 

кооперативтер 

Аралас 

кооперативтер 

Өнімді сату 

бағыты 

Ауылшаруашылық 

өнеркәсібі үшін 

шикізат, құрал – 

жабдықтар, 

материалдарды 

сату 

Мамандандырыл-

ған қызмет: жер 

жырту, жем – шөп 

дайындау, егін 

жинау, өнімді 

сақтау 

Әртүрлі 

қызметтерді 

біріктіретін 

кооперативтер 
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ӘОЖ 336.748.12(574) 

ӘБІЛНҮСІПОВА Г., ЖАНУЗАКОВА А.Р., ЖАКИБАЕВА Л.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенттері, Өскемен қ. 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ПЕН  

ИНФЛЯЦИЯ АРАҚАТЫНАСЫ 

 

Әлемде XX ғасырдың екінші жартысында инфляция мен жұмыссыздық 

мәселесі болмаған елдер жоқ. Қазіргі уақытта инфляция-қаржыға, тұтастай 

алғанда ақша және экономикалық жүйеге теріс әсер ететін ең қауіпті 

процестердің бірі; инфляция ақша сатып алу қабілетінің төмендеуін ғана емес, 

шаруашылық реттеу мүмкіндіктерін бұзуды білдіреді, құрылымдық қайта 

құруларды жүргізу, бұзылған пропорцияларды қалпына келтіру бойынша күш-

жігерді жоққа шығарады; өндірістің қаржылық нәтижелерінің нақты көрінісін, 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді тұтыну деңгейі мен серпінін 

бұрмалайды; салықты дұрыс анықтауға және алуға, мүлікті бағалауға, халық 

пен кәсіпорындардың табыстары мен шығындарын нақты анықтауға мүмкіндік 

бермейді. 

Бұл күрделі құбылыстардың мазмұны ұлттық табыс пен қоғамдық 

байлықты жаппай және бақылаусыз қайта бөлу; жұмысшылар санының 

төмендеуі салдарынан ел экономикасының бұзылуы; инфляция үй 

шаруашылықтары мен фирмаларының нақты кірістеріне тікелей әсер етеді, 

шаруашылық субъектілері арасында байлықты қайта бөлуге әкеп соғады. 

Сонымен, нарықтық экономиканың ажырамас бөлшегі жұмыссыздық - 

экономикалық белсенді халықтың уақытша жұмыспен қамтылмауы болып 

табылады.  

Алайда, ең алдымен, Қазақстан жағдайында жұмыссыздықты тудыратын 

дағдарыстың сипаты туралы айту керек. Бұл қалыптасқан капитализм 

экономикасынан белгілі циклдік дағдарыс емес, тек фрикциондық және 

шектеулі құрылымдық жұмыссыздық ғана айқындалады. Қазақстанда жаппай 

жұмыссыздық трансформациялық экономикалық дағдарыс тудырады. Ол 

командалық экономикадан нарықтық экономикаға көшу шарттарының терең 
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қайшылықтарын көрсетеді және циклдік емес, негізінен құрылымдық сипатқа 

ие. 

Экономикалық құбылыс ретінде инфляция ұзақ уақыт бойы бар. Ол 

жұмыс істеуімен және ақшаның пайда болуымен тығыз байланысты. Инфляция 

термині (латынша inflatio-кебу) алғаш рет 1861-1865 жж. азаматтық соғыс 

кезінде Солтүстік Америкада қолданыла бастады. Бұл термин Бірінші 

дүниежүзілік соғыстан кейін Англия мен Францияда қолданылған, ал кеңестік 

экономикалық әдебиетте XX ғасырдың ортасынан бастап инфляция ұғымы 

кеңінен таралған. Инфляцияның дәстүрлі анықтамасы - тауар айналымының 

қажеттілігінен тыс ақша массасымен айналым арналарын асыра толтыру, бұл 

ақша бірлігінің құнсыздануын және тиісінше тауар бағаларының өсуін 

тудырады. Инфляция тауар бағасының өсуінде көрінсе де, таза ақша 

феноменіне ғана теңестірілуі мүмкін емес. Бұл нарықтық шаруашылықтың 

түрлі салаларында ұдайы өсудің сәйкессіздігінен туындайтын күрделі 

әлеуметтік-экономикалық құбылыс. Инфляция әлемнің көптеген елдерінде 

экономиканың қазіргі заманғы дамуының аса өткір проблемаларының бірі 

болып табылады. Ақша өзінің сатып алу күшінің тұрақтылығын сақтайтын 

тауарлар мен шетел валюталарына қатысты құнсызданады.Инфляция-бұл 

көптеген нарықтарда сұраныс пайдасына ұзақ теңсіздікке байланысты 

туындайтын елдегі бағалардың жалпы деңгейінің артуы. Басқаша айтқанда, 

инфляция-бұл жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс арасындағы 

теңгерімсіздік 

2018 жылғы бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша еңбек 

өнімділігінің өсуі бәсеңдеп, 3,7%-ды құрады. Аталған бәсеңдеу өнімділік 

үздіксіз үдегеннен кейін 2016 жылғы үшінші тоқсаннан бастап орын алды. 

Бүкіл экономика бойынша еңбек өнімділігінің оң серпіні тауарларды өндіру 

салаларында өнімділіктің біршама өсуінің (7%-ға) сақталуымен байланысты 

болды. Өнеркәсіпте еңбек өнімділігі негізінен тау-кен өндірісіндегі өнімділіктің 

ұлғаюы (9,9%-ға) есебіне өсті, өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 1,2%-ға 

қысқарды. Ауыл шаруашылығы мен құрылыста еңбек өнімділігі 4,2%-ға және 

тиісінше 12,2%-ға өсті. 

2017 жылғы төртінші тоқсанда қызмет көрсету секторындағы еңбек 

өнімділігі 2014 жылдың соңынан бастап сақталған біршама құлдыраудан кейін 

оң аймаққа өтті. 2018 жылғы бірінші тоқсанда оң серпін жалғасын тапты, және 

өсу 2,3%-ды құрады. Қызмет көрсету  секторындағы еңбек өнімділігінің өсуі 

оның қаржы және сақтандыру қызметінде  (21,1%-ға),  көлікте (5,8%-ға), кәсіби, 

ғылыми және техникалық қызметте (5,6%-ға), тұру және тамақтану 

қызметтерінде (3,2%-ға), байланыс қызметінде (2,8%-ға) ұлғаюы есебінен 

байқалды. Сонымен қатар, жылжымайтын мүлікпен операцияларда (29,5%-ға), 

басқару және қосымша қызмет көрсету саласындағы қызметтекәсіптік, ғылыми 

және техникалық қызметте  (11,9%-ға) өнімділік төмендегені байқалды. 

Жұмыс күшіне шығындардың үлес салмағының серпіні 2015 жылғы 

төртінші тоқсаннан бастап алғаш рет оң аймаққа өтті.  
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2018 жылғы бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша жұмыс күшіне 

шығындардың үлес салмағының өсуі 0,35%-ды құрады. Аталған ұлғаю 

номиналды жалақының  өсу қарқынының жылдамдауы аясында байқалды (1-

сурет). 

 
 

1-сурет - Еңбек өнімділігінің және еңбектің күшіне салыстырмалы 

шығындардың серпіні, ж/ж үдемелі жиынтығымен 

 

2018 жылғы  екінші  тоқсанда  жалпы алғанда еңбек нарығында қолайлы 

жағдай байқалды. Жұмыссыздық деңгейі өзгеріп, 4,9% болды. 

Жұмыссыздықтың өзгеріссіз деңгейі экономиканың көптеген салаларында 

экономикалық белсенділіктің оң  серпінінің сақталу аясында байқалды. Бұдан 

басқа, Теңіз кен орнын кеңейту жобасымен қоса еңбекпен қамту мен 

инфрақұрылымдық дамудың  мемлекеттік бағдарламаларын  іске  асыру  да 

қосымша жұмыс орындарын құруға ықпал етеді.  

2018 жылғы екінші тоқсанда жұмыс күші 1,1%-ға  ұлғайды,ол  бірінші  

кезект жұмыспен қамтылған халықтың өсуі есебінен болды. Жұмыспен 

қамтылған халықтың өсуі жалдамалы жұмысшылардың ұлғаюымен негізделді. 

Бұл ретте өз бетінше жұмыспен қамтылған халық төртінші рет қатарынан 

төмендеуде (2,8%-ға төмендеу) ол бірінші кезекте өнімсіз жұмыспен 

қамтылғандар есебінен болды (2-сурет). 

 

 
 

2-сурет – Жұмыссыздық деңгейі, жұмыспен қамтылған  

халық құрылымының өсімі 
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Екінші тоқсанда жалдамалы жұмысшылардың саны 1,4%-ға өсті (3-

сурет).  

 
 

3-сурет – Экономикалық қызметтің түрлері бойынша  

жалдамалы қызметкерлер құрылымының өсімі 

 

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызметте (2,7%-ға), білім беруде 

(2,6%-ға), өңдеу өнеркәсібінде (2,6-ға), саудада (2,5%-ға), көлікте (1,7%ға), 

байланыста (1,6%-ға) ұлғаю байқалды. Сонымен қатар, жылжымайтын мүлік 

операцияларында (9,3%-ға), тау кен өндіру өнеркәсібінде (0,6%-ға), электрмен 

жабдықтау (0,3%-ға) қысқару орын алды. Ауыл шаруашылығы (0,5%-ға) мен 

құрылыста (8,9%-ға) аталған салаларда еңбек өнімділігінің өсуі аясында 

жалдамалы жұмысшылардың төмендеу үрдісі сақталды. 

Баға және инфляциялық процестер.Тұтынушылық сектордағы бағалар. 

Жылдық  инфляция екінші тоқсанда наурыздағы 6,6%-дан маусымда 5,9%-ға 

дейін  төмендеп,5-7%нысаналы  дәліздің ортасына жуық қалыптасты (4-сурет).  

 

 
 

4-сурет – Жылдық және базалық инфляцияның серпіні 

 

Инфляциялық қысым ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілердің 

баға саясатын жеңілдетуімен, сондай-ақ өткен жылдың ұқсас кезеңінде орын 

алған көкөніс нарығында ұсыныс күйзелісін теңестіру нәтижесінде өткен 

жылдың жоғары базасының тигізген әсерімен шартталған азық-түлік 
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құрауыштарыны төмендеу серпінінің нәтижесінде азаюын жалғастырды (5-

сурет). 

 
 

5-сурет – Инфляцияға құрауыштардың динамикасы 

 

Бағаның өсуінің баяулауына ауыл шаруашылық тауарларын 

өндірушілердің ішкі өндірісті дамыту аясында  жаңа піскен көкөністерге 

бағаны төмендетуі, сондай-ақ импортталатын(атап айтқанда, Қытайдан және 

Өзбекстаннан) өнім  көлемдерінің  ұлғаюы және құнының төмендеуі әсер етті. 

Сонымен қатар, жеміс-көкөніс өнімдерін  қоспағанда, тамақ өнімдеріне 

бағалар біраз ғана  өсті (6-сурет), бұл  базалық  инфляцияның баяу өсуіне әсерін 

тигізді. 

 

 
 

6-сурет – Инфляцияға құрауыштардың динамикасы 

 

Теңгенің айырбастау бағамының әлсіреуі және халықтың нақты 

кірістерін  қалпына келтіру инфляцияның баяулауына тежеуші әсерін  тигізді. 

Тұтынылатын  тауарларда импорттың үлесі жоғары болып  келетін тауарлық 

позициялар олардың  құнының біршама қымбаттауын көрсетті (киім, аяқ киім, 

жемістер және т.б.). Бұл ретте, бағамның әлсіреуі шектеулі болып қалды, себебі 

ұзақ пайдаланылатын азық-түлікке жатпайтын  тауарлардың басым бөлігіне 

бағаның өсу қарқынының баяулауы байқалды. Аталған кезеңде 

кәсіпорындардың өткен тапсырыстарға сұраныстың деңгейін ескере 

отырып,ағымдағы  бағаларды сақтау үшін қорлары болуы ықтималы.Тұрғын 

үй-коммуналдық қызметтерге тарифтерді өткен жылмен салыстырғанда 
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неғұрлым біркелкі индексациялау да инфляциялық аяның төмендеуіне ықпалын 

тигізді. 

Сонымен, біз макроэкономикалық саясаттың ең күрделі мәселелерінің 

бірін- инфляция мен жұмыссыздықты бір мезгілде реттеуді қарастырдық. 

Инфляция-қаржыға,тұтастай алғанда ақша және экономикалық жүйеге теріс 

әсер ететін, сондай-ақ шаруашылық реттеу мүмкіндіктерін бұзатын ең ауыр 

және қауіпті процестердің бірі. Инфляция өзінің сипаты, қарқындылығы, 

көріністері бойынша әртүрлі болады. 

Жұмыссыздық еңбек нарығында жұмыс күші ұсынысының оған деген 

сұраныстан асып түсуі ретінде әрекет етеді. Орташа алғанда жұмыссыздық 

деңгейі жұмыс күшінің 5-7% құрайды. Жұмыс күшін реттеудің негізгі 

бағыттары арасында мыналарды атап көрсетуге болады: 1) Жұмыспен 

қамтудың өсуін ынталандыру және мемлекеттік сектордағы жұмыс 

орындарының санын арттыру жөніндегі бағдарламалар; 2) кадрларды даярлау 

және қайта даярлау жөніндегі бағдарламалар; 3) жұмыс күшін жалдауға 

жәрдемдесу бағдарламалары; 4) жұмыссыздықты әлеуметтік сақтандыру 

бағдарламалары. Еңбек нарығын реттеу жүйесінде жұмыс күші нарығында 

делдалдық функцияларды жүзеге асыратын арнайы мекемелер болып 

табылатын еңбек биржалары ерекше орын алады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1  https://www.nationalbank.kz/?&switch=kazakh Қазақстан ұлттық банкі. 

2  http://stat.gov.kz Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсы. 

3  «Қазақстанның статистикалық жылнамасы» статистикалық жинақ. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ, ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Антикризисное управление представляет собой систему управления 

предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и направлена 

на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 

посредством использования всего потенциала современного менеджмента, 

разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей 

стратегический характер, позволяющей устранить временные затруднения, 

сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при 

опоре в основном на собственные ресурсы [1, с.102] 

К числу основных принципов антикризисного управления относятся:  

1) Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 

предприятия. Учитывая, что возникновение кризиса на предприятии несет 

https://www.nationalbank.kz/?&switch=kazakh
http://stat.gov.kz/
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угрозу самому существованию предприятия и связано с ощутимыми потерями 

капитала его собственников, возможность возникновения кризиса должна 

диагностироваться на самых ранних стадиях с целью своевременного 

использования возможностей ее нейтрализации.  

2) Срочность реагирования на кризисные явления. Каждое появившееся 

кризисное явление не только имеет тенденцию к расширению с каждым новым 

хозяйственным циклом, но и порождает новые сопутствующие ему явления. 

Поэтому чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем 

большими возможностями к восстановлению будет располагать предприятие.  

3) Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы 

его финансовому равновесию. Используемая система механизмов по 

нейтрализации угрозы банкротства в подавляющей своей части связана с 

финансовыми затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и потерь 

должен быть адекватен уровню угрозы банкротства предприятия. В противном 

случае или не будет достигнут ожидаемый эффект (если действие механизмов 

недостаточно), или предприятие будет нести неоправданно высокие расходы 

(если действие механизма избыточно).  

4) Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из 

кризисного состояния. В борьбе с угрозой банкротства предприятие должно 

рассчитывать исключительно на внутренние финансовые возможности. 

Вышеперечисленные принципы являются основой организации 

антикризисного управления предприятием.  

Возможность антикризисного управления определяется в первую 

очередь человеческим фактором. Осознанная деятельность человека позволяет 

искать и находить пути выхода из критических ситуаций, концентрировать 

усилия на решении наиболее сложных проблем, использовать накопленный, в 

том числе тысячелетиями, опыт преодоления кризисов, приспосабливаться к 

возникающим ситуациям. 

Кроме того, возможность антикризисного управления определяется и 

знанием циклического характера развития социально-экономических систем. 

Это позволяет предвидеть кризисные ситуации, готовиться к ним. Наиболее 

опасными являются неожиданные кризисы [2, с.107]. 

Необходимость антикризисного управления определяется целями 

развития. 

Проблематика антикризисного управления обширна и разнообразна. 

Всю совокупность проблем можно представить четырьмя группами. 

Первая группа включает проблемы распознавания предкризисных 

ситуаций. Это непростое дело – своевременно увидеть наступление кризиса, 

обнаружить его первые признаки, понять его характер. От этого зависит 

предотвращение кризиса. Но не только от этого. Механизмы предотвращения 

кризиса надо построить и запустить и действие. И это тоже проблема 

управления. 

Но не все кризисы можно предотвратить, многие из них надо пережить, 

преодолеть. И это достигается посредством управления. Оно решает проблемы 
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жизнедеятельности организации в период кризиса, способствует выходу из 

кризиса и ликвидации его последствий. 
Вторая группа проблем антикризисного управления связана с 

ключевыми сферами жизнедеятельности организации. Это прежде всего 
методологические проблемы ее жизнедеятельности. В процессах их решения 
формулируются миссия и цель управления, определяются пути, средства и 
методы управления и условиях кризисной ситуации. Эта группа включает 
комплекс проблем финансово-экономического характера. 

Проблематику антикризисного управления можно представить и в 
дифференциации технологий управления (третья группа проблем). Она 
включает в самом общем виде проблемы прогнозирования кризисов и 
вариантов поведения социально-экономической системы в кризисном 
состоянии, проблемы поиска необходимой информации и разработки 
управленческих решений. Проблемы анализа и оценки кризисных ситуаций 
также имеют большое значение. Здесь существует множество ограничений по 
времени, квалификации персонала, недостаточности информации и др. В этой 
же группе можно рассматривать и проблемы разработки инновационных 
стратегий, которые способствуют выводу организации из кризиса. 

Четвертая группа проблем включает конфликтологию и селекцию 
персонала, которая всегда сопровождает кризисные ситуации. Нельзя упускать 
из структуры антикризисного управления и проблемы инвестирования 
антикризисных мер, маркетинга, а также проблемы банкротства и санации 
предприятий. 

Антикризисное управление составом своих типичных проблем отражает 
то обстоятельство, что оно является особым типом управления, обладающим 
как общими для управлении чертами, так и специфическими его 
характеристиками. 

Антикризисное управление имеет предмет воздействия – проблемы и 
предполагаемые и реальные факторы кризиса, т.е. все проявления 
неумеренного совокупного обострения противоречий, вызывающих опасность 
крайнего проявления этого обострения, наступления кризиса [3, с.93]. 

Система антикризисного управления должна обладать особыми 
свойствами. Главными из них являются: 

- гибкость и адаптивность, которые чаще всего присущи матричным 
системам управления; 

- склонность к усилению неформального управления, мотивации 
энтузиазма, терпения, уверенности; 

- диверсификация управления, поиск наиболее приемлемых 
типологических признаков эффективного управления в сложных ситуациях; 

- снижение централизма для обеспечения своевременного 
ситуационного реагирования на возникающие проблемы; 

- усиление интеграционных процессов, позволяющих концентрировать 
усилия и более эффективно использовать потенциал компетенции. 

Антикризисное управление имеет особенности в части его процессов и 
технологий. Главными из них являются: 

- мобильность и динамичность о использовании ресурсов, проведении 
изменений, реализации инновационных программ; 
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- осуществление программно-целевых подходов в технологиях 
разработки и реализации управленческих решений; 

- повышенная чувствительность к фактору времени в процессах 
управления, осуществлению своевременных действий по динамике ситуаций; 

- усиление внимания к предварительным и последующим оценкам 
управленческих решений и выбора альтернатив поведения и деятельности; 

- использование антикризисного критерия качества решений при их 
разработке и реализации. 

Механизм управления, характеризующий средства воздействия, также 
имеет свои особенности. Не всегда обычные средства воздействия дают 
необходимый эффект к предкризисной или кризисной ситуации [4, с.97]. 

Развитие управления должно сопровождаться повышением его 
эффективности. Антикризисное управление так же, как и любое другое, может 
быть малоэффективным или более эффективным. Эффективность 
антикризисного управления характеризуется степенью достижение целей 
смягчения, локализации или позитивного использования кризиса в 
сопоставлении с затраченными на это ресурсами. Основные факторы и 
принципы эффективности антикризисного управления можно представить в 
виде рисунка 1. 

 
Рисунок 1 – Факторы и принципы эффективности антикризисного 

управления 
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Таким образом, для антикризисного управления особое значение имеет 

перспективность, возможность выбрать и построить рациональную стратегию 

развития. Особую роль в эффективности антикризисного управления играют 

оперативность и гибкость управления. В кризисных ситуациях часто возникает 

потребность в быстрых и решительных действиях, оперативных мерах, 

изменении управления по складывающимся ситуациям, адаптации к условиям 

кризиса. 
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В условиях рыночных отношений и обострения конкурентной борьбы 

побеждают те товаропроизводители, которые могут эффективно использовать 

все виды имеющихся ресурсов [1].  

Состояние производственного потенциала - важнейший фактор 

эффективности основной деятельности хозяйствующих субъектов, а, 

следовательно, и финансовой устойчивости. Основные фонды предприятий - 

это совокупная стоимость материально-вещественных ценностей производст-

венного и непроизводственного назначения, необходимых для выполнения  

предприятиями своих функций [2]. 

Стоимость основных фондов предприятия по мере их износа частями 

включается в издержки обращения и таким образом входит в стоимость 

реализуемойпродукции. В процессе реализации продукции и происходит 

обращение части стоимости основных фондов предприятия. 

Продолжительность использования основных фондов колеблется от года до 
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десятков лет, т.е. основные фонды переносят свою стоимость на товар в 

течение длительного времени[2]. 

Основные фонды различают по многим признакам, но, прежде всего в 

зависимости от характера участия основных фондов в сфере материального 

производства. Основные фонды делятся на непроизводственные и 

производственные. Несмотря на то, что непроизводственные основные фонды 

не оказывают какого либо непосредственного влияния на объем производства, 

рост производительности труда, постоянное увеличение этих фондов связано с 

улучшением благосостояния работников предприятия, повышением 

материального и культурного уровня их жизни, что, в конечном счете, 

сказывается на результате деятельности предприятия [2]. 

Структура основных фондов зависит от особенностей специализации 

отрасли, технологии и организации производства, технической оснащенности.  

Соотношение между активной и пассивной частями основных фондов 

зависит от особенностей технологического процесса конкретного предприятия 

торговли, уровня его технической оснащенности; 

В практике учета и планирования воспроизводства основных фондов 

промышленности используются как денежные, так и натуральные показатели, 

поскольку основные фонды в производственном процессе выступают не только 

как носители стоимости, но и как совокупность определенных средств труда. 

Денежная оценка основных фондов необходима для учета их динамики, 

планирования расширенного воспроизводства, установления снашиваемости, 

начисления амортизации, определения себестоимости продукции и 

рентабельности предприятий, а также для осуществления хозяйственного 

расчета [3]. 

Затраты на приобретение разных объектов основных фондов 

произведенных в разное время, обуславливает то, что одинаковые по своим 

свойствам объекты имеют различную первоначальную стоимость, поэтому 

такая оценка не позволяет достоверно анализировать динамику объема 

основных фондов [3]. 

Переоценка основных фондов осуществляется периодически, с 

помощью двух основных методов [4]: 

- путем индексации их балансовой стоимости; 

- путем прямого пересчета балансовой стоимости применительно к 

ценам, складывающимся на 1 января очередного года. 

С помощью этих методов можно достигнуть единообразной оценки 

основных фондов промышленности в соответствии с современной стоимостью 

их восстановления, что позволяет точнее установить оптовые цены на средства 

производства, и кредитования капитальных вложений [4]. 

Находящиеся на предприятиях основные фонды постепенно 

изнашиваются. 

Физический износ основных фондов наступает как в результате их 

использования в процессе производства, так и в период их бездействия. 

Бездействующие основные фонды изнашиваются, если подвергаются 
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воздействию естественных процессов (атмосферных явлений, внутренних 

процессов, происходящих в строении металлов и других материалов, из 

которых изготовлены основные фонды). В результате такого износа обществу 

наносятся большие убытки. Что касается действующих основных фондов, то их 

физический износ зависит от ряда факторов, в том числе от качества основных 

фондов, от степени нагрузки, от особенностей технологического процесса и 

степени защиты основных фондов от влияния внешних условий, в том числе 

агрессивных сред, от качества ухода, от квалификации рабочих и их отношения 

к основным фондам [4]. 

Основные фонды, подвергаясь в процессе производства физическому 

износу, ежегодно теряют часть своей стоимости, равную той ее величине, 

которая перенесена на изготовленную в течение этого года продукцию [4].  

Находящиеся на предприятиях основные фонды подвергаются не только 

физическому, но и моральному износу. 

Моральный (функциональный) износ связан с изменением стандартов. 

Объект основных фондов (машины, оборудование и др.) может нормально 

функционировать, но не соответствовать современным стандартам. 

Следует отметить, что в условиях конкурентной борьбы ускорились 

темпы морального износа современных машин и оборудования. Отсюда 

необходимость их постоянной замены. 

Известно, что во время эксплуатации основных фондов наступает 

период, когда их необходимо ремонтировать, усовершенствовать или заменять 

новыми. Для ремонта старой или покупки новой машины нужны денежные 

средства. Они создаются и накапливаются при эксплуатации машины, так как в 

процессе труда часть стоимости ее переносится на вновь созданный продукт. 

Указанная часть стоимости машины включается в затраты на производство 

продукции в виде амортизации. 

Износ и амортизация не являются тождественными понятиями. 

Амортизация в денежной форме выражает износ основных фондов. Она может 

не совпадать с размером износа в отдельные промежутки года, так как 

основные фонды изнашиваются неравномерно, а амортизация начисляется 

равными долями в течение года [2]. 

Величина стоимости, включаемая посредством амортизации в издержки 

производства, представляет собой амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления производятся на основе норм амортизации, 

которые устанавливаются по каждому виду основных фондов. Итоги работы 

предприятий показывают, что многие из них, используя средства фонда 

развития производства, среди которых амортизационные отчисления весьма 

значительны, заменяют устаревшее оборудование, внедряют новую технику, 

совершенствуют организацию производства и труда, добиваясь значительных 

успехи в повышении производительности труда, снижении себестоимости и 

улучшении качества продукции и рентабельности производства. На некоторых 

производствах (в частности на малых предприятиях) применяют метод 

ускоренной амортизации. Он заключается в том, что устанавливается норма 
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амортизации, увеличенная в два раза, кроме того, малые предприятия в первый 

год эксплуатации основных средств могут списываться до 50% первоначальной 

стоимости основных средств со сроком службы свыше трех лет, а так же 

проводить ускоренную амортизацию активной части основных 

производственных фондов [3]. 

Мы считаем, что все показатели использования основных фондов могут 

быть объединены в три группы [3]: 

1) показатели экстенсивного использования основных фондов, 

отражающие уровень использования их по времени;  

2) показатели интенсивного использования основных фондов, 

отражающие уровень их использования по мощности;  

3) показатели интегрального использования, учитывающие 

совокупное влияние всех факторов, как экстенсивных, так и интенсивных. 

Одним из наиболее общих показателей использования 

производственной мощности является коэффициент ее фактического 

использования, который рассчитывается путем деления продукции, 

изготовленной за определенный промежуток времени (обычно за год), на 

величину производственной мощности. Этот показатель характеризует уровень 

освоения проектной мощности [3]. 

Для более детального анализа использования основных 

производственных фондов используется взаимосвязь между выработкой и 

фондовооруженностью труда. Идеальным вариантом считается вариант, когда 

выработка на предприятии растет более быстрыми темпами, чем 

фондовооруженность труда, т.к. в этом случае достигается максимальная 

эффективность производства. 

Одной из главных причин, ухудшающих показатель фондоотдачи, 

является медленное освоение вводимых в действие предприятий. 

Улучшение использования действующих основных фондов и 

производственных мощностей промышленных предприятий, в том числе вновь 

введенных в эксплуатацию, может быть достигнуто благодаря [2]: 

- повышению интенсивности использования производственных 

мощностей и основных фондов; 

- повышению экстенсивности их нагрузки.  

Более интенсивное использование производственных мощностей и 

основных фондов достигается, прежде всего, за счет технического 

совершенствования последних. 

Интенсивный путь использования основных фондов действующих 

предприятий включает техническое их перевооружение, повышение темпов 

обновления основных фондов.  

Улучшение экстенсивного использования основных фондов 

предполагает, с одной стороны, увеличение времени работы действующего 

оборудования в календарный период (в течение смены, суток, месяца, квартала, 

года) и с другой стороны, увеличение количества и удельного веса 
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действующего оборудования в составе всего оборудования, имеющегося на 

предприятии и в его производственном звене.  

По нашему мнению, можно выделить следующие основные пути 

увеличения времени работы оборудования [2]: 

1) постоянное поддержание пропорциональности между 

производственными мощностями отдельных групп оборудования на каждом 

производственном участке, между цехами предприятия в целом, между 

отдельными производствами внутри каждой отрасли промышленности, между 

темпами и пропорциями развития отраслей промышленности и всего народного 

хозяйства; 

2) улучшение ухода за основными фондами, соблюдение 

предусмотренной технологии производства, совершенствование организации 

производства и труда, что способствует правильной эксплуатации 

оборудования, недопущению простоев и аварий, осуществлению 

своевременного и качественного ремонта, сокращающего простои 

оборудования в ремонте и увеличивающего межремонтный период; 

3) проведение мероприятий, повышающих удельный вес основных 

производственных операций в затратах рабочего времени, сокращение 

сезонности в работе предприятий ряда отраслей промышленности, повышение 

сменности работы предприятий. 

На предприятиях кроме действующих станков, машин и агрегатов часть 

оборудования находится в ремонте и резерве, а часть - на складе. 

Своевременный монтаж не установленного оборудования, а также ввод в 

действие всего установленного оборудования за исключением части, 

находящейся в плановом резерве и ремонте, значительно улучшает 

использование основных фондов [1]. 

Решая задачу повышения коэффициента сменности работы 

оборудования, необходимо, прежде всего, иметь в виду, что основное 

оборудование на многих предприятиях используется не полностью главным 

образом из-за дефицита рабочей силы [1]. 

Важный резерв повышения эффективности использования основных 

фондов действующих предприятий - сокращение времени внутрисменных 

простоев оборудования, которые на ряде промышленных предприятий 

достигают 15-20% всего рабочего времени. Улучшение использования 

основных фондов зависит в значительной степени от квалификации кадров, 

особенно от мастерства рабочих, обслуживающих машины, механизмы, 

агрегаты и другие виды производственного оборудования [1]. 

Творческое и добросовестное отношение работников к труду является 

важным условием улучшения использования основных фондов. Огромное 

значение в улучшении использования основных фондов имеет материальное 

стимулирование рабочих. От совершенства системы морального и 

материального стимулирования в значительной степени зависит уровень 

использования основных фондов [4].  
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Анализ технико-экономических показателей промышленных 

предприятий, работающих в современных условиях планирования и 

экономического стимулирования, свидетельствует, что экономический 

механизм, включающий введение платы за производственные фонды, 

пересмотр оптовых цен, применение набора показателей для определения 

уровня рентабельности, создание на предприятиях поощрительных фондов, 

способствует улучшению использования основных производственных фондов 

[5]. 

Любой комплекс мероприятий по улучшению использования основных 

фондов, разрабатываемый во всех звеньях управления, должен 

предусматривать обеспечение роста объемов производства продукции прежде 

всего, за счет более полного и эффективного использования 

внутрихозяйственных резервов,  путем более полного использования машин и 

оборудования, повышения коэффициента сменности, ликвидации простоев, 

сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей, 

дальнейшей интенсификации производственных процессов[5]. 
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Согласно статье 76 Конституции Республики Казахстан[1]судебная 

власть имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций. Таким образом,суд являетсяглавным правовым 

институтом, призванным обеспечить защиту прав и свобод человека и 

гражданина. С каждым годом доверие к правосудию растет, а значит растет и 

количество исков граждан и организаций, чьи права и интересы были 

нарушены. Рассматривать эти дела по существу поручается судьям, которые 

должны вынести беспристрастное и взвешенное решение. К примеру, по итогам 

http://ta-aspect.by/uluchshenie-ispolzovaniya-opf
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первого полугодия 2018 года в Медеуский районный суд поступило 24 496 

исковых заявлений. За прошедший период судом вынесены решения по 19 794. 

Всего судом окончено 21 746 дел. Это самые высокие показатели нагрузки 

среди других судов Алматы [2]. Таким образом, на одного судью возлагается 

задача рассмотреть и подробно изучить более 100 дел в месяц и вынести по 

каждому справедливое решение. Такое количество поступающих исков не 

способствует должномувдумчивому рассмотрению дел судьей. В рамках 

проекта «Семь камней судебной системы» расставляются такие приоритеты 

развития судебной системы как справедливость, ответственность и 

независимость, эффективность правосудия [3]. Для достижения целей проекта в 

каждой из областей Казахстана с 2018 года была введена пилотная программа 

«Помощник судьи», которая успешно зарекомендовала себя. 

Институт помощника судьи поможет не только в повышении качества 

работы судей, но в подготовке молодых кадров, поможет им набраться 

практического опыта полезного для будущей работы в судебной системе.  

Данный институт успешно практикуется в ряде зарубежных стран. В 

Российской Федерации должность помощника судьи закреплена процессуально 

с 2002 года. В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации[4] 

закреплено, что помощник судьи является лицом, содействующим 

осуществлению правосудия, чья задачаоказывать судье помощь в подготовке и 

организации судебного процесса, однако, он не вправе выполнять функции по 

осуществлению правосудия. 

В США данный институт существует уже более ста лет. В 1886 году 

Конгресс США принял решение об утверждении должности судьи Верховного 

суда. Как таковыми помощниками являлись недавние выпускники 

юридического факультета с отличной успеваемостью. В основном помощники 

проводили сбор юридических данных, подготавливали записки по делам, 

редактируя проекты решений, давали свой анализ [5]. 

В Швеции должность помощника судьи является обязательной ступенью 

к становлению полномочным судьей. В стране существует такой вид 

стажировки как стажировка на судью, в рамкахкоторой стажер-судья имеет 

право рассматривать определенные категории дел и выносить по ним решение 

[6]. 

В рамках пилотного проекта в выбранные суд были распределены 

помощники, закрепленные за определенными судьями. Деятельность 

помощника судьи регламентирует Положение о помощниках судьи и 

Приложение-инструкция по этой должности, в котором подробно описаны 

обязанности помощника. К основным обязанностям помощника судьи 

относятся: изучение заявлений, жалоб, внесение предложений по их 

разрешению; изучение гражданских дел и материалов, поступивших судье для 

рассмотрения по существу; подготовка проектов судебных документов; 

оказание помощи судье в подготовке дела к судебному разбирательству. 

К обязанностям помощника секретаря относятся также надзор за 

деятельностью секретаря судебного заседания, подготовкой протокола 
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судебного заседания, направление сторонам судебных актов и исполнительных 

листов. Однако помощник судьи не наделен полномочиями судьи, а именно – 

отправлением правосудия. Эта функция является прерогативой судьи. 

Председателем суда г. Астана Тлектес Шешеевичем Барпибаевым 19 

апреля было вынесено положение о реализации пилотного проекта «Помощник 

судьи районных судов Астаны». 29 специалистов суда из внутреннего резерва 

отобраныиз числа секретарей суда, судебного заседания. При наборе 

учитывалисьне только опыт и знания, но личные и моральные качества 

кандидатов [7]. Жакип Асанов, Председатель Верховного суда,в качестве 

помощников предлагает выпускников академии правосудия при Верховном суде 

не прошедших конкурс на судью [8]. Так молодые кадры смогут набраться 

опыта и с успехом пройти в будущем конкурс на судьюповторно. 

Институт помощника судьи успешно прошел проверку в 2018 году и 

доказал свою эффективность. Например, в Западно-Казахстанской области 

пилотный проект был запущен в суде № 2 Уральска. По распоряжению 

председателя за 8 судьями закреплены 4 помощника. Попоказателям 4-го 

квартала 2018 года, из 2 113 поступивших заявлений, 2 038 рассмотрены 

судьями, у которых имеются помощники. Это, безусловно, доказывает, что 

введение института помощника значительно облегчило работу судьи [9]. 

Поэтому мы считаем, что введение данного института следует провести 

во всех судах Республики Казахстан, разработав специальный законопроект, 

который будет регулировать деятельность помощника судьи, отдельную от 

деятельности секретаря судебного заседания, его процессуальный статус и 

функции.Процессуально закрепленное введение института помощников судейв 

судебную систему приведет к освобождению судей от функций, напрямую не 

связанных с отправлением правосудия и, как следствие – повысит качество 

отправления правосудия. 
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Стало признанным, что здоровье - это категория не только социальная, 

но и экономическая, несмотря на то, что оно не относится к товарно-денежным 

категориям и не представляет собой товар, продаваемый и приобретаемый на 

рынке. Здоровье, соответственно, не имеет рыночной цены, хотя и обладает 

высшей ценностью для общества и индивидуума. Вместе с тем на поддержание, 

укрепление, восстановление здоровья приходится затрачивать материальные, 

финансовые, информационные, трудовые и другие ресурсы. Здоровье, таким 

образом, обладает стоимостью, что позволяет рассматривать его в 

опосредованной форме как категорию экономическую. 

Нельзя согласиться и с тем, что здравоохранение традиционно относят к 

непроизводственным отраслям, к сфере услуг нематериального характера. В 

нем сочетаются товарно-материальная и духовно-информационная 

деятельность. В этом смысле здравоохранение можно называть «отраслью 

сохранения и производства здоровья», в которой используется большой арсенал 

медицинских, экономических методов и средств. 

Организации здравоохранения в рамках законодательства осуществляют 

экономическую деятельность - работу по производству и реализации 

медицинских товаров и услуг, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья населения, используя при этом различные финансовые, материальные, 

трудовые, информационные и другие ресурсы. 

Следует отметить роль предприятий здравоохранения и 

здравоохранения в целом в экономике страны. Взаимосвязь между здоровьем 

населения страны, с одной стороны, и экономическим ростом, с другой, 

признается и медицинской и экономической науками. В условиях 

наблюдающегося в последние десятилетия старения населения взаимовлияние 

здоровья и экономического роста выходит на передний план в качестве 

компенсаторного механизма поддержания экономического роста при 

сокращении притока рабочей силы. Улучшение здоровья населения за счет 

пролонгации работоспособности приводит к увеличению предложения рабочей 
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силы, росту производительности труда и, соответственно, росту экономических 

показателей развития как отдельных регионов, так и страны в целом.  

В системе здравоохранения Республики Казахстан действуют две 

экономические формы оказания гражданам медицинской помощи. Первая - 

бесплатная, за счет средств бюджетов всех уровней, обязательного 

медицинского страхования и других поступлений. Вторая - платная, за счет 

средств граждан, предприятий и других источников. 

Соотношение объемов платной и бесплатной медицинской помощи 

характеризует уровень социально-экономического развития общества. Для 

социально ориентированной экономики объем бесплатной медицинской 

помощи населению составляет 90-95%. Соответственно, платные услуги не 

должны составлять более 5-10% от общего объема медицинской помощи. [1] 

Основные источники, которые обеспечивают финансирование организаций 

здравоохранения: 

1) средства республиканского и местного бюджетов, выделяемые по 

долговременным экономическим нормативам; 

2) отчисления от дохода хозяйствующих субъектов, целевые субсидии 

министерств, ведомств и других органов управления; 

3) средства международных организаций по специальным программам; 

4) валютные ассигнования из республиканского и местных валютных 

фондов; 

5) другие источники. [2] 

В процессе исследования проблем эффективности предприятий сферы 

здравоохранения авторы обращались к изучению и анализу деятельности 

коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного 

ведения «Поликлиника №1» г. Усть-Каменогорска. Основными направлениями 

деятельности данного предприятия, как и любого другого предприятия 

здравоохранения является оказание медицинской помощи гражданам, 

реализация целевых комплексных программ здравоохранения и т.п.  

На наш взгляд, анализ основных и оборотных средств организации 

здравоохранения позволяет выявить проблемы и недостатки их использования, 

определить меры по повышению эффективности использования основных и 

оборотных средств, что влияет на повышение эффективностиоказываемых 

медицинских услуг. Кроме того, полученные результаты исследования могут 

быть внедрены в других предприятиях подобного типа, что в конечном итоге, 

будет способствоватьповышению эффективности всей системы 

здравоохранения. Подобные результатыдают благоприятный социальный 

эффект, способствуют решению стратегической задачи – сохранение и 

укрепление здоровья нации, что, несомненно, являетсяважным 

факторомсоциально-экономическогоразвития страны. 

Основные и оборотные средства являются важнейшими 

экономическими ресурсами не только для производственных предприятий, но и 

для предприятий здравоохранения.  
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Основные средства в здравоохранении (основной капитал, основные 

фонды, основные ресурсы) - одна из составных частей активов организаций 

здравоохранения, которые длительное время используются для производства 

медицинских товаров и услуг, постепенно перенося на них свою стоимость. 

В здравоохранении к основным средствам относятся здания, 

сооружения, оборудование, транспорт, измерительные приборы и устройства, 

вычислительная техника и другие объекты бухгалтерского учета и отчетности 

со сроком полезного использования более 12 месяцев. [3] 

Оборотные средства - предметы труда, которые целиком потребляются в 

процессе выполнения услуг, изменяют свою натуральную форму и переносят 

свою стоимость на выполненную услугу полностью. 

К оборотнымсредствам в здравоохраненииотносятся: топливо, энергия, 

газ, готовая продукция, дебиторская задолженность (менее 1 года), ценные 

бумаги и прочие краткосрочные финансовые вложения, денежные средства на 

банковских и прочих счетах, товарные запасы лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, белье и постельные принадлежности, расходы 

будущих периодов. Использование их осуществляется в рамках одного 

производственного цикла (лечебной, диагностической, реабилитационной 

процедуры) или в течение относительно короткого периода времени, не 

превышающего 12 мес. 

По степени участия в производственном процессе основные фонды 

делятся на три группы: 

1) активная часть – это медицинская техника, приборы, аппаратура, 

инструментарий специального назначения, от которых в значительной степени 

зависит качество медицинской помощи; 

2) пассивная часть – здания и сооружения, коммуникации и пр.; 

3) прочие основные фонды – мягкий инвентарь, хозяйственный 

инвентарь и пр. 

В структуре основных фондов любого предприятия наибольший 

удельный вес имеет пассивная часть (около 75%), активная часть составляет 

около 20%, прочие основные фонды – примерно 5%. 

В здравоохранении норма активной части основных фондов должна 

быть не менее 20%. 

Основные фонды в здравоохранении зачисляются на баланс организации 

здравоохранения по их полной первоначальной стоимости, которая 

складывается из затрат на приобретение, транспортировку, монтаж и пр. 

Основные фонды отражают состояние материально-технической базы 

организации здравоохранения (поликлиники, стационара и пр.). На наш взгляд, 

чаще всего для анализа обновления основных фондов используют 3 показателя: 

1) коэффициент выбытия; 

2) коэффициент обновления; 

3) коэффициент накопления. 

Коэффициент выбытия характеризует интенсивность выбытия основных 

фондов за год (тг.) к стоимости основных фондов на конец года. 
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Коэффициент выбытия = сумма выбывших основных фондов за год (тг.) 

/ стоимость основных фондов на конец года (тг.). 

Коэффициент обновления показывает долю стоимости новых основных 

фондов, вступивших в эксплуатацию в данном году, к общей их стоимости на 

начало года: 

Коэффициент обновления = сумма введенных основных фондов за год 

(тг.)/ стоимость основных фондов на начало года (тг.). 

Эталон обновления основных фондов – 10 – 15%. 

Коэффициент накопления характеризует процесс пополнения основных 

фондов учреждения: 

Коэффициент накопления = разница между суммой введения и выбытия 

основных фондов за год (тг.) / стоимость основных фондов на начало года (тг.). 

Для анализа использования основных фондов медицинского учреждения 

чаще всего рассчитываются следующие основные показатели. 

Фондовооруженность труда персонала – это показатель, 

характеризующий уровень технической оснащенности трудовых процессов, 

величину основных производственных фондов, приходящихся на одного 

работника. Увеличение фондовооруженности труда – один из важнейших 

факторов повышения эффективности работы и качества медицинской помощи. 

Показатель фондовооруженности определяется делением стоимости 

основных фондов на среднегодовую численность работающих по штатному 

расписанию (медицинский, фармацевтический и прочий персонал). 

Фондовооруженность медицинского персонала активной частью 

основных фондов определяется делением стоимости активной части основных 

фондов на среднегодовую численность медицинского персонала (врачей и 

средних медработников). 

Эффективность применения основных средств характеризует показатель 

фондоотдачи. 

Фондоотдача – объем производства продукции на единицу стоимости 

основных фондов. Это обобщающий показатель эффективности 

воспроизводства и использования основных производственных фондов. 

Фондоотдача зависит от календарного времени использования основных 

фондов лечебно-профилактического учреждения, среднего числа занятости 

койки в году и числа дней функционирования поликлиники. Имеет значение 

интенсивность их использования (оборот койки в стационаре, сокращение 

средней длительности лечения в стационаре и поликлинике, рациональная 

организация работы медицинского персонала). 

Фондоотдача может быть выражена как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении. Показатель определяется раздельно для поликлиники 

и стационара. 

Для КГП на ПХВ «Поликлиника № 1» в натуральном выражении 

фондоотдача определяется отношением числа фактически обратившихся в 

поликлинику на 1000 тенге основных фондов (по поликлинике). 
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Расчет фондоотдачи в стоимостном выражении проводится 

определением суммы текущих затрат на содержание поликлиники, 

приходящейся на 1000 тенгеосновных фондов. 

Рентабельность основных фондов – это отношение прибыли (сумма 

хозрасчетного дохода в тенге к среднегодовой стоимости в тенге, выраженная в 

процентах. 

Для бесперебойной работы медицинское учреждение должно быть 

обеспечено всеми видами оборотных средств в должном объеме и количестве. 

Для этой цели применимы методы расчета запасов необходимого количества 

лекарственных средств, мягкого инвентаря, средств гигиены, продуктов 

питания и пр. Различают суточный, текущий и страховой запасы.[4] 

Зтек = Мср * Д , где Мср – среднедневная потребность 

Д – количество дней между 2-мя поставками. 

Зсут (Зкв) = Сд * К, где Сд - среднекурсовая доза 

К – количество случаев применения в сутки (квартал). 

Запас страховой должен отражать ассортимент, объём материалов, 

обеспечивающих адекватную медицинскую помощь в рамках программы ОМС, 

с учётом периода между поставками лечебных средств или между сроками 

поступления финансирования. Неправильное исчисление запаса любого вида 

средств может привести либо к некачественному выполнению медицинской 

услуги, либо к превышению сметы расходов. 

Особенностью оборотных средств является то, что они, прежде всего, 

имеют натуральную, а потом уже денежную форму, что дает основание для 

расчета показателей материалоемкости и материалоотдачи в целях 

установления уровня эффективности использования оборотных средств 

медицинского учреждения. 

На наш взгляд, эффективность использования оборотных средств 

зависит от следующих факторов: 

1) объем деятельности медицинского учреждения; 

2) правильный учет использования лекарственных средств и материалов; 

3) рациональное и эффективное использование денежных средств на 

медикаменты и изделия медицинского назначения; 

4) создание механизма лекарственного обеспечения медицинских 

учреждений и льготных категорий граждан; 

5) обеспечение прав, застрахованных в системе ОМС на получение 

лекарственных средств и инструменты медицинского назначения, 

гарантирующих качественную медицинскую помощь, государственное 

регулирование цен на лекарства. 

В завершение хотелось бы отметить, что общественное здоровье есть 

основа экономического и социального процветания страны, главная 

составляющая ее ресурсного потенциала. С состоянием здоровья тесным 

образом связана безопасность страны, эффективность, качество трудовой 

деятельности, воспроизводство трудового потенциала. Стратегические 

интересы Казахстана настоятельно требуют поддержания и укрепления 
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здоровья его населения, показатели которого имеют тенденции к 

снижению.Именно поэтому медицина и организация здравоохранения должны 

постоянно совершенствоваться, создавая условия для постоянного роста 

качества, доступности медицинской помощи и укрепления здоровья населения. 
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ЭКОНОМИКАНЫ ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖҮЙЕНІҢ ДАМУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН БАСЫМДЫҚТАРЫ 

 

Егер XIX ғасырда экономикалық өсу өндірістік технологияларды 

енгізуге сүйенсе, XX ғасырда соғыстан кейінгі өсу басқару технологияларын 

жаппай енгізуге байланысты болды. 1970 жылдардан бастап олардың негізінде 

қаржы технологияларын белсенді дамыту басталды. Бүгінгі күні, үшінші 

мыңжылдықтың басында өсудің негізгі факторы - жоғары зияткерлік 

когнитивті технологияларды қолдану. 

Қазіргі әлемде «Төртінші өнеркәсіптік революция» деп аталатын 

қарқынды өзгерістер жүріп жатыр.Өзгерістердің негізі - бұл ақпараттық-

цифрлық экожүйенің жаңа өмір сүру ортасы ретінде дамуы. Ол экономиканың 

драйвері болып қалыптасты. Егер 8-10 жыл бұрын ең көп капиталдандыру мен 

ең жоғары пайданы өндірістік және шикізат компаниялары көрсетсе, бүгінде 

абсолютті көшбасшы – сандық алыптар. 

Осылайша, сандық экономиканың қалыптасу және даму проблемасы 

теориялық қана емес, практикалық, оның ішінде мемлекеттік деңгейде де өзекті 

болып табылады, себебі елдің стратегиялық бәсекеге қабілеттілігін 

қалыптастыруда цифрлық технологиялар шешуші рөл атқарады. 

Қазіргі заманғы жағдайда сандық экономика-бұл жеке сала емес, бұл 

өмір салты, мемлекеттік басқару жүйесін, экономиканы, бизнесті, әлеуметтік 

саланы, бүкіл қоғамды дамыту үшін жаңа негіз. Сонымен қатар, сандық 
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экономиканы қалыптастыру - еліміздің ұлттық қауіпсіздігі мен тәуелсіздігі, 

отандық компаниялардың бәсекелестігі мәселесі. 

Бұл баяндамада Қазақстандағы сандық экономиканың жай-күйі, негізгі 

сандық технологияларды қолдануға негізделген сандық экономиканы 

дамытудың негізгі бағыттары, сондай-ақ сандық қауіпсіздік тәуекелдері 

қарастырылады. 

Экономикамыздың бірқатар салалары халық пен өңдірістің 

қажеттіліктерін қамтамасыз еткенімен, технологиялық және ресурс үнемдеу 

деңгейіне көшуді талап етуде: 

1. Өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының 80%-дан астамы 

автоматтандырылудың және цифрлық технологиялардың енуінің төмен 

дәрежесімен сипатталады. 

2. Транзиттік және импорттық жүктерді бақылаудың төмендігі; 

шешім қабылдау үшін тасымалдардың барлық түрін мониторингтеу, талдау 

және болжау мүмкіндігінің болмауы; логистика инфрақұрылымының нашар 

дамуы транзиттік әлеуетті пайдаланбауға, сондай-ақ ішкі өндірістің дамуында 

кедергілерге әкеледі. 

3. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығында цифрлық 

технологияларды қолданатын өндірушілердің үлесі аз. Сондай-ақ, жерлер не 

мақсаты бойынша пайдаланылмайды, не тиімсіз пайдаланылады, және бұл 

оны үлкен аумақ, халықтың тығыз орналаспағандығы және жерлердің жай-

күйі мен пайдалануды мониторингтеудің қажетті инфрақұрылымының 

болмауы салдарынан қысқа және ұзақ мерзімді перспективада талдау мен 

болжаумен бақылауға қиын[1]. 

The Boston Consulting Group жасаған рейтингте экономиканы 

цифрландыру деңгейі бойынша Қазақстан 85 мемлекеттің ішінде 50-ші орында 

[3]. Бұл республикада зияткерлік цифрлық шешімдер ел экономикасына еңбек 

өнімділігін арттыру және орнықты даму проблемаларын шешуге көмектесуге 

тиіс уақыт келді дегенді білдіреді.  

2018-2022 жылдарға арналған «Цифрлық Қазақстан»бағдарламасының 

екінші бағыты - экономиканы цифрландырудың негізгі салалары мен оларға 

енгізілетін технологиялық шешімдер: 

1. Өнеркәсіп. Төртінші өнеркәсіптік революция өндіру процестерін 

көптеп автоматтандыру және 3D-басып шығару, AR/VR, Жасанды интеллект, 

Big Data технологияларын жаппай енгізу. 

2. Көлік және логистика. Интеллектуалды көлік жүйесі мен көліктің 

барлық түрлерімен жүк тасымалдау процестерін автоматтандыру. 

3. Қаржы және электрондық сауда. Fulfillment орталығы, E-commerce 

орталығы, Open API технологиясы, тұлғаны қашықтан сәйкестендіру.  

4. Ауыл шаруашылығы. «Нақты егін шаруашылығы» менеджменті 

жүйесі, мал шаруашылығындағы асыл тұқымдыларды есепке алу жүйесі, орман 

шаруашылығы, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалануды 

қадағалау жүйесі, «Фермадан сөреге дейін» жүйесі, e-Agrotradeэлектрондық 

сауда алаңы [2]. 
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Сандық экономиканың пайда болу, оған өту немесе өзгеріс кезеңіндегі 

елдер үшін шаралар кешені бар, оларды 1-кестеден көруге болады. 
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дайындау 

Тиімді және 

есеп беретін 

институттар 

Ұялы 

телефондардың 

көмегімен 

қызмет көрсету 

және 

мониторинг 

Электрондық 

мемлекеттік 

қызмет көрсету 

және 

азаматтарды 

басқармаға 

тарту 

Азаматтардың 

қатысуымен саясатты 

қалыптастыру және 

цифрлық қолтаңба 

арқылы өзара іс-

қимыл жасау 

 

1-кесте – Цифрлық экономиканың пайда болуы, оған көшу немесе қайта 

құру кезеңіндегі елдер үшін стратегиялық басымдықтар 

 

Дамыған елдердегі цифрлық экономика әртүрлі жолдармен дамып 

келеді, алайда оларда маңызды ортақ ерекшеліктер бар: инновацияларды 

дамыту және енгізу үшін қолайлы жағдайлардың болуы, сондай-ақ цифрлық 

технологиялар мен инфрақұрылымға инвестициялардың үлкен көлемі.  

Қазақстанның алдында экономиканың барлық салаларында 

технологиялық серпіліс жасау үшін үлкен мүмкіндіктер ашылуда. Елде 

цифрлық технологияларды дамыту әлемдік нарықта ақпараттық-

коммуникативтік қызметтердің рөлін күшейту және отандық компанияларға 

қолдау көрсету сияқты факторлармен айқындалады. 

2-кестеде елде цифрландыруды енгізу кезінде жоғары нәтижелерге қол 

жеткізу үшін мемлекет пен компанияларға қандай міндеттер мен қандай 

мақсаттар қою керектігі көрсетілді. 
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ҚР-да цифрлық экономиканы енгізу мақсаттарына қол жеткізу үшін 

қойылатын міндеттер 

Компаниялар Мемлекет 

Жаңа технологияларды енгізу, өндіріс- 

тік процестерді жетілдіру және цифр- 

ландыру 

Оқытудың жаңа тәсілдерін енгізу, 

білім беру процестерін жақсарту. 

ҒЗТКЖ-ға инвестицияларды 

арттыру 

Жаңа кадрларды іздеу,білім беру және 

зерттеу орталықтарымен ынтымақ- 

тастық 

Көптеген кәсіптердің жоғалуына 

және жаңа кәсіптер мен жұмыс 

орындарының пайда болуына 

байланысты кадрларды жаппай 

қайта оқыту үшін база даярлау 

Жаңа технологияларға инвестициялар, 

озық бағыттарды таңдау 

Инновациялық процестерді 

жетілдіру және оларды мемлекет 

тарапынан сауатты реттеу 

Бәсекеге қабілеттілікті арттыру, 

әлемдік жоғары дамыған цифрлық ком- 

паниялардың үлгісі бойынша 

инновациялық мәдениетті дамыту 

Мемлекеттік қызметтерді цифрлан- 

дыру, сауаттылықты арттыру және 

халықты сандық экономикаға жап- 

пай тарту 

 

2-кесте – Қазақстанда цифрлық экономиканы енгізу үшін мемлекет пен 

компаниялар алдында тұрған міндеттер 

 

Сандық экономиканың арқасында ақпараттық технологияларды 

пайдалану есебінен барлық салалардың тиімділігі артады; компьютер арқылы 

барлық операцияларды жасау мүмкіндігі сапалық және сандық жағынан 

ұлғаяды, олардың ішінде әртүрлі қызметтерді ұсыну/алу және трансакцияларды 

орындау. Алайда, бірқатар артықшылықтардан басқа сандық трансформация 

белгілі бір тәуекелдерге де ие. Сондықтан қазіргі уақытта сандық қауіпсіздік 

мәселесіне ерекше көңіл бөлінеді. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 

сандық қоғам пайдаланушыларына тән келесі қауіп-қатерлерді атап өтуге 

болады: 

1) жаңа вирустардың пайда болуы және жаңа технологияларды 

пайдалану есебінен киберқылмыскерлердің арсеналының кеңеюуі: 

- APT класының шабуылдары (advanced persistent threat – «дамыған 

тұрақты қауіп»; сондай-ақ мақсатты кибершабуыл), арнайы білімнің қазіргі 

заманғы деңгейі мен елеулі ресурстары бар, ол шабуылдың түрлі векторлары 

(мысалы, ақпараттық, физикалық және алдау) арқылы мақсаттарға қол жеткізу 

үшін мүмкіндік береді.  

- заңды БҚ (бағдарламалық қамстамасыздандыру) әзірлеушілеріне 

шабуылдардың санының артуы. Шабуылға соңғы мақсаттар емес, сенімді және 

көп қабатты киберқорғау бар шағын компаниялар, корпоративтік сегментте 

қолданылатын танымал бағдарламаларды өндірушілер қатысатын делдалдар 

ұшырайды; 
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- шифрлаушылар. WannaCry, ExPetr және Bad Rabbit шабуылдары 

технологиялық желілердің корпоративтік желілерге қарағанда анағұрлым осал 

болуы мүмкін екенін көрсетті. Бұл ретте технологиялық желідегі зиянды 

бағдарламалық қамтамасыз етудің белсенділігінен келетін залал сол 

бағдарламалық қамтамасыз етудің корпоративтік желісінде келтірілетін 

зияннан асуы мүмкін, ал технологиялық инфрақұрылымға кибершабуыл болған 

жағдайда персоналдың іс-әрекеттері жиі тиімсіз ұйымдастырылған. Барлық осы 

факторлар өнеркәсіп жүйелерін бопсалау бағдарламаларын қолдана отырып 

шабуыл жасау үшін тиімді нысаналар қылады; 

- дербес деректерге шабуылдар. Дербес деректер шабуылдың жаңа 

объектісі, жаңа бағалы ресурс ретінде бағаланады, бірақ шабуыл тетігі 

пайдаланушыға неғұрлым адрестік қатынас жасау үшін үлкен деректер 

технологиясын қолдана отырып жүзеге асырылады; 

2) инфрақұрылымдық киберқауіпсіздік: 

- BIOS орнына келген UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 

бағдарламалық интерфейсіне шабуылдар; 

- роутерлер мен модемдерді жаппай бұзу. (Банкоматтар мен 

терминалдарды бұзу. 2017 жылы зиянды бағдарламалық қамтамасыз етулер 

қызмет көрсету түрінде есте қалды (ATM malware-as-aservice)); 

- бұлтты құрылымдар нарығының өсуі және деректерді бұлтқа сақтауды 

көшіру есебінен бұлтты сервистерге кибер шабуылдардың ұлғаюы; 

3) криптовалюта шабуылдары: 

- криптовалюта майнингі үшін ботнет-желілерін пайдалану; 

- хакерлердің негізгі мақсаттарының бірі – криптовалюта ұрлау 

(пайдаланушылар мен биржаларға шабуылдар). 

Цифрлық экономиканың дамуымен мемлекет сандық қызметтерді 

пайдаланушылармен қатар белгілі бір заңды, экономикалық және әлеуметтік 

қатерлерге тап болуы мүмкін: 

- халықаралық кибертерроризм және кибершпионаж; 

- ішкі кибертероризм және кибершпионаж; 

- салық төлеуден жалтару, капиталды заңсыз шығару, криптовалютаны 

пайдалана отырып қылмыстық түрде алынған кірістердің ізін жасыру; 

- электрондық сауда мен қаржылық қызметтерді қоса алғанда, 

интернетті пайдалану арқылы заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру; 

-жұмыс орындарын роботизациялау, басқару процестерін 

автоматтандыру, 3D-принтерлерді қолданудың өсуіне байланысты 

жұмыссыздықтың өсуі. 

Сандық қауіпсіздік проблемасының басты шешімі келісімге қосылудан 

бас тартқан мемлекеттерге қарсы қол қоюшы елдердің ұжымдық санкцияларын 

енгізу туралы тармағы бар киберқауіпсіздік бойынша кең халықаралық келісім 

жасасу болып табылады. Сондай-ақ, әлеуметтік желілерді қоса алғанда, 

интернетті пайдаланатын барлық адамдарды идентификациялау, сондай-ақ 

мемлекеттік қажеттіліктер мен стратегиялық объектілер үшін өндірушілерден 

сатып алынатын жабдықтарды арнайы сертификаттау және тестілеу жүйесін 
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құру қажет. Бұл азаматтардың жеке және қоғамдық қауіпсіздігі проблемасын 

шешуге ғана емес, сондай-ақ салық қызметінің, қаржы мониторингтің, 

банктердің тиімді қызметін жүргізуге көмектеседі.  

Қорыта келе, цифрлық экономика – бұл әлемдік нарықтың барлық 

салаларындағы экономикалық қатынастардың жаңа түрі, ол қазір қарқынды 

дамып келе жатқан және жақын болашақта жоғары технологиялардың өсуімен 

жаһандық әлемдік деңгейде тауар-ақша алмасуының негізгі түрі бола алады 

деген қорытынды жасауға болады. 

Осы салада жұмыс істейтін мамандар икемді ойлау қабілетіне және жаңа 

өмірге қадам басуға қабілетті болуы тиіс. Цифрландыру процесі жаңа 

инновацияларды, тұрақты жаңартуларды, жаңа білікті дағдылар мен кәсіби 

білімді талап етеді. Қазақстан осы бағыттағы дұрыс жолды таңдады. Сандық 

технологияларға ел экономикасын күшті ете ала ма - оны уақыт көрсетеді. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS SHARING ECONOMY 

 
Sharing economy - a new kind of consumption, which aims to solve existing 

global problems that have arisen due to the increased demand for consumption. On 
the other hand, is a new way of interaction between people and new concept which 
has already proven its necessity in many spheres of life. 

Approaches to the definition of consumer in the works of economists  
Consumption can be defined as the use of any goods to meet their needs. 

Studying consumption began to study G. Gossen for the analysis of the law of 
demand. In 1854 he wrote the book "The development of the law of public relations 
and deriving from it the rules of human conduct", which revealed the principle of 
diminishing marginal utility, which served as a basis for analyzing the form of the 
function of demand for tovar4. A more thorough examination of the problems of 
consumption was in XIX-XX centuries., In the works of the representatives of the 
marginalist trend in the economy Menger, L. Walras and William Jevons. They 
considered consumption in terms of maximizing the utility that an individual receives 
from the use of any good. They, like Gossen, had proved the principle of decreasing 
marginal utility of goods, which means, that the utility of goods consumed is reduced, 
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with an increase in consumption of the good. Further development of the theory of 
consumption found in the works of the English economist Alfred Marshall. He relied 
in this regard on the work of the US Jevons, mainly on the "Theory of Political 
Economy," and agreed that the utility can measure the amount of money that a 
consumer is willing to spend on the purchase of this product. Based on the principle 
of decreasing marginal productivity, Marshall brought the law of demand, which 
shows that with the growth of consumer prices will reduce their consumption. and I 
had agreed that the utility can measure the amount of money that a consumer is 
willing to spend on the purchase of this product. Based on the principle of decreasing 
marginal productivity, Marshall brought the law of demand, which shows that with 
the growth of consumer prices will reduce their consumption. and I had agreed that 
the utility can measure the amount of money that a consumer is willing to spend on 
the purchase of this product. Based on the principle of decreasing marginal 
productivity, Marshall brought the law of demand, which shows that with the growth 
of consumer prices will reduce their consumption. 

joint consumption of the economy is not only widespread at the moment, but 
also has significant prospects for development. PwC forecasts show that the five main 
sectors sharing agreement (travel, sharing machinery, finance, stuffing, as well as 
video and music broadcast) has created a global market volume of more than $ 15 
billion and have prospects for growth to $ 335 billion to2025. The European 
Commission wrote to double revenues in five key sectors of the economy together 
and predicts further growth, as new businesses have great potential to capture the 
growing markets of the joint consumption. 

Following these facts, we can conclude that such a business model, how the 
economy of joint consumption does not degenerate, but, on the contrary, is 
experiencing rapid development, possessing great potential, which are assigned 
consulting companies, governments of various countries, as well as entrepreneurs 
themselves this sphere. Moreover, predictions about the future of a large joint 
consumer economy are valid for Kazakhstan. 

Although companies in the field of Schering appear and disappear in this, as 
we see, not the fault of the business model as such. It can be assumed that the cause 
of the extinction appearing Sharing companies - excessive faith aspiring 
entrepreneurs in the idea of the exchange of goods and services as a public good and 
commercial component of the business neglected. Among the reasons may also be 
referred to the lack of funding, lack of a clear development strategy, the mismatch of 
supply and demand. 

In connection with the foregoing problems of joint consumption economy 
encountered in practice, we can conclude that there may not be such a form 
(framework) business model, which would correspond to a joint consumption of the 
economy and could be applied in practice, simplifying a broad and in-depth analysis 
enterprise, identifying the strengths and points to growth. Part of this is what can 
cause failure of firms operating in this area, bringing considerable benefit to society. 
Moreover, the obvious theoretical interest describing a similar business model due to 
the lack of such a framework (form, structure, business model), which could be called 
complete and it is related to the field of co-consumption economy, although a number 
of attempts to create yet been attempted. 
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Next we will make an attempt to create their own form of a business model 
that takes into account derived the principles of co-consumption economy, the 
achievements of the existing proposals for the business model, as well as a common 
understanding of what constitutes a business model, for what purpose it is described, 
what frameworks are perceived now nauchnoy- and business environment 
fundamental to the business model of the traditional type, and whether they can be 
specified for the companies joint consumption economy. 

Firstly, although the term business model, sounded more than once in this 
work in the modern economy is intuitive, yet the scientific community still do not 
there is no consensus in the understanding of the business model, despite the fact that 
most of the definitions still describe approximately the same dimensions. Consider 
the definition proposed by the theorist and practitioner Tizom D., co-founder of 
Berkeley Research Group, which corresponds to the idea of this study: "The business 
model - a design or architecture of value creation, delivery, and capture mechanisms. 
The essence of the business model is that it crystallizes the clients' needs and the 
ability of customers to pay, determines the way in which the business enterprise 
reacts to supply and deliver value to customers, It is forcing customers to implement 
a fee for value and converts those payments to profit. " Also of interest is the 
definition that offers Alexander Osterwalder, author of the business model CANVAS, 
to which we will return below. He writes that "the business model is to describe the 
basic principles of the creation, development and success of the organization." 

Thus, the business model - it is a special structure of the enterprise, its broad 
idea of functioning, implying receive benefits (the development, profit) by the 
organization and provide value to the consumer. 

Note that for the success of the organization and to ensure the competitiveness 
it needs to possess key competencies, which includes a detailed business model. 
However it is possible and a general description of the business model without being 
tied to a particular company and mention of its core competencies. At a basic level, 
creating a business model similar areas may be similar and similarly described, then, 
on a private level, they acquire unique features, endowed with a special combination 
of different parameters business model. The final level - level rules - establishes 
guiding principles of the company, according to which will be developed further 
strategies. 

In this study, we set ourselves the task of describing the structure of the 
business model of co-consumption economy, to build a common framework, which is 
why the business model will be described at a basic level, which can then be 
practically applied and customized to the needs of a particular organization to create 
unique characteristics and competitive advantages on a private level, rule level.  

As a basis for the creation of a business model structure we selected an 
approach Alexander Osterwalder, namely its business model CANVAS. 
Thischoicewasmadeforseveralreasons: 

1) Researchers from the Republic of Korea, as mentioned earlier, have 
analyzed nine fundamental approaches to understanding the business model and 
concluded that it was CANVAS model proposed by Alexander Osterwalder, contains 
all the key features of the names mentioned by different authors. Thus, the model is 
the most complete in the moment. 
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2) The model is widespread in practice, thanks to its successful structure 
and visual presentation. It meets the modern conditions of operation of the business, 
at least if we are talking about traditional business models. 

So, then we will check whether the model meets the same well to the needs of 
new business models, namely, the business model of joint consumption economy. 
Moreover, we consider whether any need to rework the way the business model 
framework, in accordance with the principles of economy highlighted earlier joint 
consumption and taking into account the potential markets spread model. 

First we consider the overall business model of the economy of the joint 
consumption, and then are translating it to B2C, B2B and P2P markets. 

Figure 1 shows the framework business models created by Alexander 
Osterwalder and complemented us. Form of business model remains unchanged, but 
the model has acquired previously derived principles that are largely reflected in the 
value proposition of business models, facilitating the manifestation of effects-values. 
Providing an Internet platform affected the interaction with customers and channel 
relationships with them, as well as the key actions and cost structure. All fields, 
including the blank may hereafter be supplemented at the stage of creating a specific 
business model to a particular firm. Marked in gray fields that suffer changes from 
the previous version of the model. 

Obviously, the model is modified depending on the market in which operates. 
Therefore, further to build a business model for the B2C market-segment (Figure 2). 

As we can see in Figure 2, Schering model for B2C market as close to the 
traditional model, although it has unique features, for example, that it is obvious, 
customers are private individuals - the end users. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - The extension of co-consumption economy in the framework CANVAS 

business model 
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company for temporary use, belong to her, there are costs related to the subject of 
Schering, for example, the purchase of music from labels and artists (Apple Music), 
repair. 

As we can see from Figure 2 model proposed by Alexander Osterwalder 
transformed for the purpose of co-consumption economy in the B2B and P2P markets 
due to the existing features on them. Exchange between clients (or final goods 
information) occurs via a single channel - Internet platform. Basically Internet 
platform is a mobile application, but may also be the Internet site, etc. All of the 
company's actions directed to this Internet platform:. Its support and promotion of 
quality control users, thereby providing confidence. Customer relationships are 
automated on the one hand, and on the other there is the joint creation. It is also worth 
to distinguish the company's resources on the resources which are the subject of the 
exchange. Resources for the exchange - is the property of the users, they are willing 
to share, and the company's resources are reduced to the platform, highly qualified 
personnel and the user community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2-Аpplication framework business models for B2C 

 
The structure of expenditure in this model is no different from the general, but 

the specific revenue streams: advertising opportunities on the platform and thus 
provide the service free of charge, or charging fees on transactions between users. 
Moreover, both ways monetization may exist together. In the heart of the model - the 
value for the consumer, remain unchanged. Moreover, both ways monetization may 
exist together. In the heart of the model - the value for the consumer, remain 
unchanged. Moreover, both ways monetization may exist together. In the heart of the 
model - the value for the consumer, remain unchanged. 
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The process of co-consumption economy of consumption is the interaction 
between the two parties, one of which has the resources and does not use them, and 
the other side is willing to rent these resources at the time to meet their needs. 

This economic concept is designed to solve problems that are acute to the 
community, especially the inefficient use of resources, and others.  

The process of consumption to be in a completely new format, where possible 
meet the needs of a relatively lower cost. Consumption at all times is a category that 
economists have studied. All studies, ranging from Gossen and ending Slutsky and 
Hicks were aimed at developing the concept of consumption at the individual level 
and in the general population. However, in the early 2000s. Economists looked at 
consumption on the other hand, they proposed to use the rental scheme of idle assets. 

Thus, the consumption was only available for a wide range of people. A 
striking example of the economy of joint consumption is karsheringovy service Uber 
and services for rental housing Airbnb, which have analogues in Kazakhstan. This 
fact indicates that all countries understand the importance of developing joint 
consumer economy, and contribute to this process. 
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Туризм является одной из ведущих, динамично развивающихся отраслей 

мировой экономики.По данным ЮНВТО туризм на четвертом месте в мировом 

экспорте товаров и услуг (7,4%), которая уступает только экспорту 

автомобилей, продуктов химии и топлива [1]. Основной целью развития 

туризма в Казахстане на современном этапе является создание современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на базе 

которого будут реализованы условия для развития отрасли как сектора 
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экономики, интеграции в систему мирового туристского рынка и развитие 

дальнейшего международного сотрудничества в области туризма. 

В современных условиях развитие данной отрасли определяется 

основными направлениями развития правовых основ туристской деятельности 

в стране, которой является Концепция развития туристской отрасли Республики 

Казахстан до 2023 года. Концепция разработана с целью вырабатывания единой 

институциональной, методологической, организационной основы для 

формирования современной, высокоэффективной и конкурентоспособной 

туристской отрасли Республики Казахстан, вводя основные принципы и 

подходы по ее реализации. Для осуществления Концепции существует 

потребность в высококвалифицированных специалистах, управленцах высшего 

звена. 

На протяжении жизни данная сфера играет важную роль в 

формировании валового внутреннего продукта, валовая добавленная стоимость, 

создание высококвалифицированных специалистов, которые оказывают 

огромное влияние на показатели экономического развития.  

Казахстан обладает огромными возможностями развития рекреации и 

туризма. В Казахстане имеются значительные природно-климатические, 

исторические, культурные, экологические условия.  По территории Казахстана, 

расположенной на стыке двух мировых культур – Востока и Запада, проходила 

одна из самых важных культурно-торговых связей прошлого времени – 

Великий Шелковый Путь. Казахстанский участок Великого Шелкового пути 

представляет уникальный комплекс исторических памятников, археологии, 

архитектуры, градостроительства и монументального искусства. Они 

представлены древними городами Отрар, Тараз, Сайрам, (Испиджаб), 

Туркестан (Яссы), Баласагун и другими, которые были не только торговыми 

центрами, но также и центрами науки и культуры. 

В таблице 1 показаны индикаторы развития туризма, можно заметить, 

что наблюдается рост количества мест размещения в сравнении с 2013 годом на 

1461 в 2018 году и количество санаторно- курортных  учреждений с 2013 годом 

на 21 в 2018 году. Списочная численность работников сферы туризма также 

была увеличена в сравнении с 2013 по 2018 года на 2,3 тыс. человек. С 2013 по 

2018 года на 1195234 человек было увеличено число посетителей- резидентов 

Республики Казахстан, выехавших за границу. Сравнивая число посетителей- 

нерезидентов, въехавших в Республику Казахстан с 2013 по 2018 года также 

было увеличено на 1537992 человека.  

В настоящее время в Казахстане выделяются две формы туризма: 

-Внутренний туризм; 

-Международный туризм включает в тебя: 

-Въездной туризм; 

-Выездной туризм. 

Основными видами туризма являются социальный, приключенческий, 

экологический, культурно-оздоровительный, лечебный и другие. 
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Таблица 1-Индикаторы развития туризма 

 
  

2013 
 

2014 
 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Сравне- 
ние с 

2013 по 
2018 

Сравне- 
ние с 

2017 по 
2018 

Валовая добав- 
ленная стоимость, 
создаваемая 
непосредственно 
в туризме, млрд. 
тенге) 

 
 
 

415,1 

336,4 336,8 406,4 558,8 - 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

Доля валовой 
добавленной 
стоимости, непос- 
редственно в 
туризме, в вало- 
вом внутреннем 
продукте, процен- 
тов) 

 
 
 
 
 

1,3 

0,9 0,8 1,0 1,2 - 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

Количество мест 
размещения, 
единиц 

 
 

1 526 1 678 2 056 2 338 2 754 2 987 

 
 

48,91 

 
 
7,8 

Количество с 
санаторно- 
курортных 
учреж- 
дений, единиц 

 
 

123 

169 152 144 154 144 

 
 

14,59 

 
 

6,94 

Списочная чис- 
ленность работ- 
ников сферы 
туризма (в сред- 
нем за отчетный 
период), тыс. 
человек 
Туристских фирм 
мест размещения 

 
 
 
 

5,0 
 

21,5 6,6 
 

22,0 

6,5 
 

25,7 

7,3 
 

25,3 

7,2 
 

26,5 

7,3 
 

27,6 

 
 
 

 
 
 
31,59 
 
22,11 

 
 
 
 

1,37 
 

3,99 

Число посети- 
телей-резидентов 
РК, выехавших за 
границу, человек 

 
 

9 065 5
79 

 
 

10 14
3 710 

 
 

10 44
9 972 

 
 

11 30
2 476 

 
 

9 755 
593 

 
10 26
0 813 

 
 

 
11,65 

 
 
 

4,92 

Число 
посетителей-
нерезидентов, 
въехавших в РК, 
человек 

 
 

6 163 
204 6 841 

085 
6 332 
734 

6 430 
158 

6 509 
390 

7 701 
196 

 
 
 

19,97 

 
 
 

15,48 

 

В таблице 2 приведены количество обслуженных посетителей по типам 

туризма по Республике Казахстан за 2018 год.Анализ по распределению 

туристов по типам туризма показал, что в Казахстане преобладает выездной 

туризм. Туристический бизнес раскручивается пока с преимущественной 

ориентацией на выезд.  
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Таблица 2-Количество обслуженных посетителей по типам туризма по 

Республике Казахстан за 2018 год 

 

 Выездной Въездной Внутренний 

Всего (тыс.) 

из них местами размещения 

санаторно-курортными 

организациями особо 

охраняемыми природными 

территориями 

10 260,8 

 

- 

- 

- 

7 701,2 

 

891,9 

2,4 

372,3 

5 562,9 

 

4 387,5 

285,8 

889,6 

 

По величине стран мира Казахстан на девятом месте. Казахстан 

обладает богатыми природными и культурно-историческими ресурсами. Но тем 

не менее международный туризм развивается не так как нам хотелось бы. 

Главной проблемой является моральный и физический износ инфраструктуры: 

автомобильного, железнодорожного транспорта, гостиничного комплекса, 

объектов сферы питания. 

Государство разрабатывает различные программы по развитию туризма 

в стране, но за их выполнение почти никто не отвечает. Казахстану, для начала, 

необходимо: 

 усовершенствовать инфраструктуру; 

 организовать профессиональную организацию услуг питания; 

 подготовить квалифицированные кадры. 

Развитие туризма в Казахстане зависит от множества факторов, которые 

тормозят его развитие: 

 правовое обеспечение туристской отрасли; 

 паспортно-визовые формальности пересечения государственной 

границы государства; 

 уровень развития инфраструктуры, как показатель привлекательности 

региона; 

 состояние рекреационных ресурсов и туристский продукт, который 

можем предложить; 

 стоимость туристского продукта, несоответствующая качеству 

предоставляемых услуг; 

 недостаточная реклама среди иностранных туристов. 

По целям поездок в Казахстан туризм делятся на: 

 Одним из наиважнейших направлений данной отрасли для всех 

регионов является развитие социального туризма, обеспечивающего потенциал 

для удовлетворения потребностей в туристской отрасли. 

 Детско-юношеский туризм. Занятие различными видами туризма с 

детских лет разрешает развивать ощущение гражданственности, туристической 

культуры и вырабатывает способность понимать идеологию гостеприимства 

как общегосударственную идею, при реализации которой вполне вероятно 
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реальное становление туризма как действующего раздела экономики, 

обеспечивающего устойчивое становление страны с наименьшим ущербом для 

природы и общества. 

 В связи с повышением интереса людей к спорту большое  внимание 

уделяется развитию спортивного туризма, который проводится в массовых 

мероприятиях на международном уровне: олимпиады, турниры, фестивали и 

другие. 

 Медицинский туризм. В Казахстане возможность медицинского 

туризма (как внутреннего, так и внешнего), в частности, для получения 

сложного лечения имеется в основном в Астане. 

 Деловой туризм (MICE - туризм) – имеют отношение к типу 

организованных поездок, которые связаны с бизнес-мотивами: деловые 

встречи, поощрительные туры, конференции, выставки, мероприятия, 

совещания рабочих групп, семинары и досуг во время деловых поездок. 

 Пляжный туризм – местонахождение в прибрежных зонах с  целью 

отдыха и рекреации, а также водные виды спорта, катание на лодках и яхтах 

(морской отдых). 

 Агротуризмявляется непременно новым и многообещающим 

назначением, которые предполагают формирование и предоставление 

приезжим гостям всеохватывающих услуг по жительству, отдыху, питанию, 

экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных 

мероприятий. 

 Охотничий туризм – общепризнанный в мире механизм привлечения 

денег для сохранения дикой природы, который кардинальным образом меняет 

отношение местных жителей и органов местного управления к вопросам 

сохранения диких животных и мест их обитания. 

 Автотуризм и караванинг являются более современными, 

мобильными и доступными видами туризма. Для задач временного жительства 

автотуристов и караванеров служат кемпинги (территории на открытом 

воздухе, оборудованные для туристического транспорта), парковки в этноаулах, 

зонах отдыха, у отелей, гостевых домов, придорожного сервиса, любая 

охраняемая площадка на природе. 

 Гастрономический туризм – новый и многообещающий вид туризма, 

главная задача которого – знакомство с той либо другой государством через 

призму национальной кулинарии. Гастрономический туризм является среди 

наиболее быстрорастущих в государствах СНГ. 

Таким образом, туризм в Казахстане сталкивается со многими 

проблемами, влияющими на его развитие. Состояние транспорта, которым 

должно обеспечиваться большинство туров по стране, не на должном 

уровне.Государственная поддержка туристской отрасли оставляет желать 

лучшего, законодательная база не проработана должным образом.  Также для 

Казахстана выгодно развивать въездной туризм, дающий дополнительные 

доходы, в виде иностранной валюты. 
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Наше государство обладает обширной территорией, на которой 

расположены привлекательные туристские зоны. Однако, туристическая 

отрасль страны характеризуется недостаточным уровнем 

развития.Необходимым условием для устранения указанных проблем и 

обеспечения устойчивого развития туристской отрасли является поддержка 

туризма на государственном уровне. 
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ЗАМАНАУИ ЛИЗИНГТІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАДАҒЫ МӘНІ 

 

Әлемдік тәжірибеде «лизинг» термині ұзақ мерзімді пайдаланылатын 

заттарды жалға беру негізінде, әртүрлі мәмілелерді белгілеу үшін қолданылады. 

Лизинг ұғымы «to lease» ағылшын етістігінен аударғанда, бұл «жалға беру», 

«жалға алу» дегенді білдіреді. Қазіргі уақытта әлемдік тәжірибеде лизинг 

инвестицияларды қаржыландырудың неғұрлым тартымды тәсілі болып 

табылады. 

Кембридж сөздігінде лизинг қаржылық шарт ретінде қарастырылады, 

онда жеке немесе заңды тұлға белгілі бір уақыт кезеңінде жерді, автокөлікті 

және т.б. пайдаланғаны үшін төлейді. Халықаралық қаржы корпорациясы 

келесі анықтама береді: лизинг – бұл автокөлік, жүк көлігі, тігін машинасы 

немесе кез келген дайындалған құрал немесе ауыр техника сияқты  

жабдықтарды пайдалану үшін төлем жасаудың баламалы тәсілі.Л.Н. Андреева 

лизинг деп мүліктік (қаржылық-экономикалық және құқықтық) қатынастарды 

түсінеді, олар бір заңды тұлға басқа тұлғаға коммерциялық ұсыныспен қажетті 

жабдықты сатып алу және оны уақытша ақылы пайдалануға бірінші тұлғаға 

беру туралы өтінеді. Ф. Г. Панкратов лизинг – бұл контрагенттердің бірі 

(меншік иесі) мүлікті меншікке сатып алу және осы мүлікті басқа контрагентке 

(пайдаланушыға) белгілі бір өтем үшін уақытша пайдалануға беру нәтижесінде 

пайда болатын серіктестердің мүліктік қарым-қатынасының ерекше түрі деп 

санайды. 
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Лизингтің экономикалық мәнін ашу базалық белгілер мен лизингке 

негізделуі тиіс. 

Жоғарыда берілген анықтамаларға негізделе отырып, лизингтің базалық  

кбелгілерін бөліп алуға болады: 

- лизингтік қатынастар өзінің сипаты бойынша мүліктік; 

- лизингтік қатынастар шарттық сипатта болады; 

- меншік құқығын және пайдалану құқығын бөлу; 

- лизинг шартының негізгі қатысушылары лизинг беруші, лизинг алушы 

және мүлікті сатушы болады; 

- лизинг беруші мүлікті лизингке тапсыру үшін, яғни өз пайдалануы 

үшін емес, арнайы сатып алады; 

-  лизинг алушы лизингке қандай мүлік алатынын өзі таңдайды; 

- лизинг беруші шарттың әрекет ету кезеңінде мүліктің иесі болып 

табылады; 

- лизинг алушы мүліктің бүліну және жойылу қаупін көтереді; 

- мүліктің сапасына активті сатушы жауап береді. 

- лизинг алушы шарттың қолданылу кезеңінде лизинг төлемдерін 

енгізеді; 

Жоғарыда қарастырылған белгілерге сүйене отырып, лизинг беруші 

лизинг алушының талабы бойынша сатушыдан активті меншікке сатып алады, 

ол белгілі бір ақы үшін лизинг шартына сәйкес белгілі бір уақыт ішінде лизинг 

алушының пайдалануында болады. Біз ұсынған анықтамаға лизинг алушы-

лизинг беруші-сатушы іс-әрекетінің классикалық схемасының сипаттамасы 

ғана емес, сонымен қатар лизингке берілген мүлікке құқықтарды бөлуге баса 

назар аударады. Сонымен қатар, біздің ойымызша, шарт аяқталғаннан кейін 

мүлік лизинг алушының меншігіне өтетінін анықтау үшін аспектіні енгізу 

маңызды емес. Себебі мұндай оқиға тек қаржы лизингінде ғана қарастырылған. 

Лизингтің экономикалық санат ретінде мәні, басқалармен қатар, оның ішінде ол 

орындайтын функциялар (ішкі және сыртқы) арқылы анықталады.  

Ішкі функцияға мыналар жатады:  

-  лизингке алынған жабдықта лизинг алушы мүлікті сосбвендікке сатып 

алмай, шаруашылық міндеттерін шешетін өндірістік функцияны;  

- ағымдағы қызметті қаржыландыру үшін меншікті қаражатты 

босатумен қатар өндірістік қызметті қаржыландырудан тұратын қаржылық 

функцияны;  

- мүлікті лизингке сатып алуға дайын өндірушілердің шеңберін 

кеңейтуді білдіретін өткізу функциясын;  

- ресурстарды, оның ішінде ақшалай қаражатты сауатты бөлуді 

білдіретін ресурс үнемдейтін функцияны;  

- салық және амортизациялық жеңілдіктер алу функциясы, ол 

тездетілген амортизацияны қолдану және мүлікке салынатын салықты үнемдеу 

мүмкіндіктерінен тұрады.  
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Сыртқы функциялар реттеуші (инновациялық қызметті ынталандыру) 

және өсімін молайту (нарыққа қатысушыларды бірыңғай шаруашылық жүйеге 

біріктіру) функцияларына бөлінеді.  

Экономикалық әдебиетте лизингті жіктеу үшін көптеген негіздер бар: 

қаржыландыру түрі бойынша, қатысушылардың құрамы бойынша, мүліктің 

түріне байланысты, өтімділік дәрежесі бойынша, нарық типі бойынша, шарт 

мерзіміне байланысты, мүлікке қызмет көрсету сипаты бойынша, есептеу 

нысаны бойынша, салық жеңілдіктеріне қатысты және лизинг субъектілері 

арасында туындайтын экономикалық-құқықтық қатынастар бойынша лизингті 

жіктеу. Қаржы лизингі лизинг беруші сатушыдан мүлікті кейіннен лизинг 

алушыға белгілі бір ақыға және лизинг шартында көрсетілген мерзімге 

уақытша иеленуге және пайдалануға бере отырып, меншігіне сатып алатын 

лизинг түрін білдіреді. Бұл ретте лизинг алушының осы мүлікті кейіннен сатып 

алуға құқығы бар. 

Қазақстандық заңнамаға сәйкес лизингтің 2 негізгі нысаны бар: ішкі 

және халықаралық. Жүзеге асыру кезінде ішкі лизинг беруші, лизинг алушы 

және сатушы (өнім беруші) Қазақстан Республикасының резиденттері болып 

табылады. Ішкі лизинг Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

реттеледі.Жүзеге асыру кезінде халықаралық лизинг беруші немесе лизинг 

алушы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайды. 

Қазіргі уақытта дамыған елдердің шаруашылық тәжірибесінде әр түрлі 

лизинг түрлері қолданылады,олардың әрқайсысы өзінің ерекше 

ерекшеліктерімен сипатталады. Ең көп таралған болып табылады: 

 жедел (сервистік) лизинг 

 қаржылық (күрделі) лизинг 

 қайтарымдылизинг 

 үлестіклизинг (үшіншітараптыңқатысуымен 

 тікелейлизинг 

 сублизинг 

Осындай келісімдердің барлық түрлері лизингтің екі базалық түрі – 

жедел немесе қаржылықтың түрлері болып табылады. Қазақстан 

Республикасында "қаржылизингітуралы" заң лизингтің негізгі үштүрін 

реттейді: жедел, қаржылық және қайтарымды (мәні бойынша қаржы лизингінің 

бір түрі болып табылады). Бірақ, дегенмен, менлизингтің ең кең таралған 

түрлерін егжей-тегжейлі қарауды ұсынамын. 
Жедел (сервистік) лизинг – бұл ағымдағы жалдау туралы келісім. 

Әдетте, мұндай келісімнің мерзімі жалға алынған активтің толық 
амортизациясынан аз. Осылайша, келісім-шартта көзделген жалдау ақысы 
активтің толық құнын жаппайды, бұл оны бірнеше рет лизингке өткізу 
қажеттілігін тудырады. Лизинг беруші не жабдықты өндіруші көрсететін 
әртүрлі сервистік қызметтерді пайдалану жиі ағымдағы техникалық қызмет 
көрсетуге және тиісті персоналды ұстауға арналған шығыстарды қысқартуға 
мүмкіндік береді. Жедел лизингтің кемшіліктері: лизингтің басқа нысандарына 
қарағанда неғұрлым жоғары жалдау ақысы, аванстар мен алдын ала төлемдер 
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енгізу туралы талаптар, келісім-шарттар да жалға алу мерзімінен бұрын 
тоқтатылған жағдайда тұрақсыздық айыбын төлеу туралы пункттердің болуы, 
мүлік иелерінің тәуекелін төмендетуге және ішінара өтеуге шақырылған өзге де 
шарттар. 

Қаржылық (күрделі) лизинг жалға алушы енгізетін төлем есебінен жалға 
алынатын жабдықтың толық амортизациясын көздейтін ұзақмерзімді келісім. 
Мұндай келісімдерде жалдауды мерзімінен бұрын тоқтату мүмкіндігіне жол 
берілмегендіктен, мерзімді төлем мөлшерін дұрыс анықтау иесіне жабдықты 
сатып алуға және ұстауға жұмсалған шығындарды, сондай-ақ талап етілетін 
кірістілік нормасын толық өтеуді қамтамасыз етеді. Лизингтің осы нысаны 
кезінде мүлікті орнату және ағымдағы қызмет көрсету жөніндегі барлық 
шығыстар, әдетте, жалға алушыға жүктеледі. Қаржы лизингі 
объектілерінежылжымайтынмүлік (жер, ғимараттарменқұрылыстар), сондай-ақ 
ұзақ мерзімді өндіріс құралдары жатады. Қаржы лизингі ұзақ мерзімді 
жалдаудың басқа екі нысанын – қайтарымды және үлестік (үшінші тараптың 
қатысуымен) құру үшін негіз болып табылады. 

Лизингілік қызметтерді тұтынушылар арасында шағын бизнес 
субъектілері ерекше назар аударуға тұрарлық. Шағын кәсіпорындардың 
меншікті қаражаты көп емес, ал банктік кредиттерге қол жеткізу көбінесе 
шектеулі. Олар үшін лизинг қаржыландырудың ең қол жетімді көздерінің бірі 
болып табылады. Жабдықты сатып алуға бастапқы шығындарды Лизингтік 
компания көтереді, ол өз кезегінде кәсіпкерліктің шағын нысандарын қолдауға 
мүдделі. Шағын бизнеске арналған жабдық салыстырмалы түрде арзан тұрады 
және лизингтік мәмілені жеткілікті қамтамасыз ету болып табылады. Ірі қымбат 
объектілерді (ұшақтар, күрделі жоғары технологиялық жабдықтар) лизингке 
қарағанда, шағын бизнеске арналған лизинг объектілерінің ерекшелігі әртүрлі 
клиенттер мен орташа мөлшердегі мәмілелердің көп саны арасында 
туындайтын тәуекелдерді әр тараптандыруға, лизингтік төлемдердің 
қайтарылмау ықтималдығын төмендетуге мүмкіндік береді. 

Экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін өндірістің және 
жиынтық сұраныстың ұлғаюында, өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру 
мақсатында инвестициялардың ұлғаюын да қамтамасыз ету талап етіледі. Осы 
міндеттерді шешуде лизинг маңызды рөл атқара алады. Лизингтік 
қаржыландыру құралы жаңа өндірістік қуаттарды құру, жиынтық сұранысты 
арттыру, инвестициялық ресурстарды тарту негізінде тауарлар мен қызметтер 
өндірісінің көлемін ұлғайтуға ықпал ететін экономикалық өсудің маңызды 
факторы болып табылады. 
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ЖАЛА ЖАБУ ЖӘНЕ ҚОРЛАУ: ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҮСІНІК 

(ҚРҚК-НІҢ 130-131 БАПТАРЫ) 

 

Қорлау - біреудің ар-намысы мен қадір-қасиетін кемсіту. Қылмыстық 

заңда көпшілік алдында сөз сөйлегенде, көпшілікке таратылатын шығармада 

немесе бұқаралық ақпарат құралдарында қорлау түрі жеке тармақ ретінде 

тұжырымдалған. Қорлау әрекеті ауызекі, жазбаша, қол жұмсау жолымен, 

көпшіліктің көзінше не жәбірленуші жоқта жасалуы мүмкін. Жаладан 

айырмашылығы қорлау кезінде жәбірленушіні масқаралайтын қандай да 

болсын мәліметтер хабарланбайды, бірақ оның жеке басын, қасиетін, мінез-

құлқын дөрекілікпен теріс бағалайды.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 131-бабына сәйкес, 

қорлау, яғни басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн әдепсiз түрде кемсiту -

бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол 

мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге 

қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады [1]. 

Көпшiлiк алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе 

телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекет-

екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол 

мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге 

қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады (131-бап 2 тармақ).  

Қылмыстық заң қорлауды басқа адамның ар-намысы  мен қадір-қасиетін 

әдепсіз түрде кемсіту екенін атап көрсеткен. 

Қылмыс объектісі адамның ар-намысы мен қадір қасиеті. 

Объективтік жағынан қылмыс адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін 

әдепсіз түрде кемсіту әрекетімен сипатталады. 

Кемсіту: ауызша, жазбаша не белгілі бір әрекет арқылы көрінеді. 

Әдепсіз түрде кемсіту әртүрлі әрекеттер арқылы көрініп, балағаттау, тіл 

тигізу, ұрып-соғу, әдепсіз сөздермен тілдеу т.б. сияқты моральға, 

адамгершілікке жатпайтын әдепсіз әрекеттер арқылы жүзеге асуы мүмкін. 

Қылмыс құрамы формальдық қылмыс құрамына жатады, сондықтан, 

жәбірленуші адамды қорлайтын әдепсіз әрекеттер орын алған уақыттан бастап 

аяқталған қылмыс деп саналады. 

Субъективтік жағынан қылмыс тікелей қасақаналықпен жүзеге асады. 

Яғни кінәлі адам өз әрекеті арқылы басқа адамның ар-намысын, қадір-қасиетін 

әдепсіз түрде кемсітетінін сезеді және оның жүзеге асуын тілейді.Қылмыс 

субъектісі - есі дұрыс, он алты жасқа толған адам. 

Қылмыстық кодекстің 130 бабының 2-ші тармағы көпшілік алдында сөз 

сөйлегенде не көпшілікке тартылатын шығармада, не бұқаралық ақпарат 

құралдарында қорлау әәрекеттерін саралап, жауаптылық тағайындаған [3]. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%9A%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96
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Заңгерлік көзқарас тұрғысынан алғанда, қорлау – сөйлеуші тарапынан 

тілдік актіде адресатты, яғни тұлғаны қорлау, абыройын төгу, кемсіту ниетін 

көздеп, адресатқа өте дөрекі, балағат, боқтық т.б. инвективті лексиканың 

(Инвективті лексика - латын тілінен алынған: invektiva «балағаттау» деген 

мағынаны білдіреді) айтылу үдерісі. 

Кез келген тілдік қорды әдеби нормативтік лексика және әдепсіз, балағат 

лексика құрайды. Алайда әдеби нормативтік лексика өз қолданысы барысында 

қорламайды, ал әдепсіз, балағат лексика өз қолданысы кезіндетұлғаны 

қорлайды деген түсініктің болмауы керектігі юрислингвистика саласы 

ғалымдарының еңбектерінде (мысалы, Ю.Бельчиков, В.И.Жельвис т.б.) 

қарастырылған. Заңгерлік тәжірибеде әдеби нормативтік лексиканың да 

контекстік я түрлі жағдаяттық қолданысында тұлғаны қорлайтын лексика 

болып табылып, ал балағат лексиканың контекстік я түрлі жағдаяттық 

қолданысына қарай тұлғаны қорлайтын лексика болып табылмаған кездері 

орын алған. Балағат, боқтық т.б. инвективті лексиканың айтылу жағдайын 

қорлау ретінде тану үшін, ең алдымен, сөйлеушінің нақты қорлау ниетін 

көздегені анықталуы тиіс. 

Ал қорлау ниетінің көзделуі инвектордың (яғни, қорлаушының) сол 

балағат сөздер орын алған қақтығысты жағдаятта (конфликтіде) бастамашы 

болуымен анықталады, және қорлау ниетінің көзделуі көп жағдайда спонтанды 

(аяқасты, дайындалмаған түрде) сипатта жүзеге аспайды. 

Осы сияқты балағат лексика орын алған коммуникативтік қақтығысты 

интерпретациялық талдау кезінде макроконтексті сығымдап талдай келгенде, 

инвектордың әдейілеп сол ұрысты тұтандыруға ықпал етіп сөзқосуы, яғни 

бастамашысы болу жағдайы оның алдын ала даярланып,тұлғаны қорлау ниетін 

көздегенінен хабардар етеді [2].  

Жалпы жала жабу-басқа адамды ұрып, оның беделіне зиянды әсер ететін 

жалған ақпаратты тарату. Басқа адамдарға қатысты сөйлесуге немесе 

итермелеуге әуесқойлары бас бостандығынан айырылып, түрмеге түсуі мүмкін.  

Дұрыс емес ақпаратты ауызша ғана емес, жазбаша немесе баспа түрінде 

де таратуға болады. Мұндай әрекеттер де жала жабу деп аталады.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 131-бабында 

сипатталғандай, қорлауды жала жабудан ажырата білген дұрыс. Ауыр 

қылмыстық құқық бұзушылықтармен бірге жүріп жатқан жала жабу- қиын 

жағдай. Құқық бұзушылықтың мұндай нысаны бес жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. Бұл жағдайда қылмыстық құқық 

бұзушылық  қауіпті болып саналады,өйткені ол жеке басын қадір-қасиеті мен 

абыройынан айыруға бағытталғандықтан, қадір-қасиет мен абыройәрбір 

адамның ажырамас жеке құқығы. Жеке құқыққа қолсұғушылыққа  заңмен тиым 

салынғаны бнлгілі. 

Теріс сипаттағы кез келген қате ақпарат адамға зиян келтіреді. ҚРҚК-де  

жала жабу басқа адам туралы жалған ақпаратты бір бөтен адамға беру ретінде 

қарастырылады.  
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Жалған ақпарат алған адам ретінде  отбасы мүшесі, жәбірленушінің 

танысы немесе жұмыс жөніндегі қызметкер болған болуы мүмкін.Бұл жерде 

оның маңызы жоқ. Маңыздылығы - жала жапқыш берген әңгімесінің 

нәтижелерін болжай алмайтындығымен қауіпті. Қауіптілігі – жала жапқан адам  

өзі таратқан  өсектерінің таралуын тоқтатажәне әсер ете алмайды. Әсер ете 

алмағандық өсекті «тыңдаушылардың» шеңберін едәуір кеңейте алады және 

оны тоқтатуды алдын ала болжау мүмкін емес. Жала жабуда  бөтен адамның 

ар-ожданының бұзылуыжәне тыңдаушылардың қанша және қандай жерде 

айтылғаны маңызды емес [4].  

Өзіміз білеміз, жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиеті азаматтық-

құқықтық, сондай-ақ қылмыстық-құқықтық тәртіппен қорғалады. Бұл ретте 

басқа мән-жайлар болмаған кезде ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғау туралы 

талап қою бойынша азаматтық іс бойынша шешімнің күшін жою қылмыстық іс 

қозғаудан бас тарту үшін негіз бола алмайды. 

Қорлау мен жала жабу арқылы кез келген адам оның өзіне қатысты 

таратылатын мәліметтердің (жас, жан күйзелісі және т.б.) мәні мен мәнін 

қабылдау және түсіну қабілетіне қарамастан жәбірленуші бола алады. 

Жала жабу бір және бірнеше адамдар туралы көрінеу жалған 

мәліметтерді таратуда болуы мүмкін. Заңға сәйкес жала жабудан жәбірленуші 

әрдайым «басқа» адам болып табылады. 

Құрамның ерекше белгілері кінәлі адамның тарататын мәліметтерін 

сипаттайды: олар басқа адамның жалған және бүлікшіл болуы тиіс. 

Таратылатын мәліметтер жататын уақытта шындығында орын алмаған 

фактілер немесе оқиғалар туралы пікірлер шындыққа сәйкес келмейтін (көрінеу 

жалған) мәліметтер болып табылады. Бұл мәліметтер тек өткен немесе қазіргі 

фактілерге ғана қатысты болуы мүмкін; болашақта туындауы мүмкін масқара 

фактілер туралы ойлану жала жабу құрамын құрамайды. Жала жабу кезінде 

таратылатын мәліметтер егжей-тегжейлі не жалпы сипатта қандай да бір нақты 

фактіні сипаттауы тиіс, бұл ретте олар оқиғаға тікелей көрсете алады немесе ол 

туралы жанама ақпарат болуы мүмкін. Белгілі бір жалған фактіге нұсқау жоқ 

жалпы сипаттағы өтініштер (мысалы, «ұры», «алаяқ», «пара алушы», «оңбаған» 

және т.б. сөздері) жала жабу құрамын құрмайды. 

Шағым беру және дау айту үшін заңдарда белгіленген өзге де сот тәртібі  

сот шешімдері мен үкімдерінде, алдын ала тергеу органдарының қаулыларында 

және басқа да іс жүргізу немесе өзге де ресми құжаттарда көзделген. 

Белгілі сот қайраткері А. Ф. Конидің пікірінше,  бір адамға жала жабу да 

қауіпті екенін көрсетті. «...жала жабуда - адам әңгімесінің нәтижесінде... жала 

жапа шегеді деп болжай алмайды. Сол себепті жала жабу - бөтен ар-намысты 

өртеу...». 

Жала жабу қылмыстық құқық бұзушылығының себептері әртүрлі болуы 

мүмкін, ол кек алу, қызғаныш, қызғаныш (т.б.) сияқты адамның ішкі 

«күйзелісін» қамтуы мүмкін. 

Жала жабу кезінде таратылатын мәліметтер көрінеу жалған, яғни ойдан 

шығарылған, шындыққа сәйкес келмейтін болуы тиіс. Осыған байланысты, мас 
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күйінде бола тұра, жәбірленуші туралы объективті дұрыс мәліметтерді тарату 

жала жабу құрамдарын құрмайды. Мәліметтер сондай-ақ олар жәбірленушінің 

ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін немесе оның беделін түсіретін 

жағдайда жала жабу болып табылады. Бұл мәліметтер сапасы бағалау болып 

табылады және оны тәжірибеде белгілеу кейде белгілі бір қиындықтарды 

тудыруы мүмкін. Өйткені моральдық нормалар бірыңғай емес. Олар тұлғаның 

әлеуметтік мәртебесіне, оның қызмет жағдайы мен кәсіби қатыстылығына, 

оның саяси көзқарастары мен дінге қарым-қатынасына және басқа да 

факторларға байланысты болуы мүмкін. Әрине, қоғамның ресми моралы бар. 

Бірінші және екінші деңгейдегі моральдық нормалардың барлық қарама-

қайшылықтары кезінде оларды салыстыру жекелеген нормалардың белгілі бір 

сәйкес келуі бар деген қорытындыға әкеледі және бұл жағдайда қандай да бір 

жалпыадамзаттық моральдық қағидаттар туралы айтуға болады. Бұл жалпы 

моральдық қағидаттарадамның сол немесе өзге әлеуметтік топқа тиістілігімен 

елеулі түрде түзетілуі мүмкін. Мәселен, қылмыстық әлемде бірыңғай мораль 

жоқ. Қарақшылық және тіпті адам өлтіру осы ортада ұстанатын мораль болып 

табылмайды, ал зорлағаны үшін соттылық мұндай қылмыскерді қуғынға 

айналдырады,оған қатысты әрбір сотталған адам бас бостандығынан айыру 

орындарында оған кез келген дене және адамгершілік азап шегуге «құқық» 

алады. 

Жалпы жала жабу бір адамға жала жабу мәліметтері хабарланған сәттен 

бастап аяқталған болып табылады. 

Азаматтың немесе заңды тұлғаның қолданылып жүрген заңдарды 

бұзғаны, адал емес әрекет жасағаны, жеке, қоғамдық немесе саяси өмірде дұрыс 

емес, әдепсіз мінез-құлық, өндірістік-шаруашылық және кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыру кезінде жосықсыздығы, азаматтың ар-намысы мен қадір-қасиетін 

немесе азаматтың не заңды тұлғаның іскерлік беделін түсіретін іскерлік әдепті 

немесе іскерлік айналым дәстүрлерін бұзу туралы тұжырымдары бар 

мәліметтер бүлдіретін болып табылады [5].  

Қарап отырсақ,  Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 

130-131 баптары жала жабу мен қорлау қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін  

қылмыстық жауаптылық жүктеп, материалдық және моралдық жағынан да 

жауаптылық жүктейді екен. Сондықтан, жала жабуға да қорлауға да 

қылмыстық заңдылықтар бойынша тыйым салынған. Тыйым салынған құқық 

бұзушылыққа жол бермеу-әркімнің міндеті болып қалмақ. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ  

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

Кәсіпкерлік – бұл табысты алу мақсатымен өндірістің барлық 

факторларын қозғалысқа келтіретің және толық экономикалық 

жауапкершілікке негізделген, қауіптің және белгісіздіктің белгілі үлесімен 

жанасатын, шаруашылық жүргізуші субъектілердің ынталы, инновациялық 

қызметіне негізделген өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі жаңарту процесі. 

Бұл процесс белгілі бір пайда көлемін алумен аяқталады. Кәсіпкерлік 

құрамында процесс ретінде төрт маңызды кезең бар: 

- жаңа идеяларды іздеу және оларды бағалау; 

- толық бизнес-жоспар құру; 

- қажетті ресурстарды іздеу; 

- құрылған кәсіпорынды басқару.  

ХХ ғасырдың 30-шы жылдары Й. Шумпетер алғашқы рет «инновация» 

ұғымын қолданды, және оны өнеркәсіпте тұтыну тауарларының жаңа түрлерін, 

жаңа өндіріс құралдарын, нарықтар мен ұйымдастыру формаларын енгізу және 

пайдалану мақсатындағы өзгерістер деп түсіндірді. 

Инновациялық кәсіпкерлік - бұл жаңа нәрселерді жасаудың ерекше 

жаңашылдық процесі, шаруашылық жүргізу процесі, оның негізінде жаңа 

мүмкіндіктерді үнемі іздеу, инновацияға бағдарлап жатыр. Ол кәсіпкердің жаңа 

жобаны жүзеге асыру немесе қолда бар жобаны жақсарту бойынша барлық 

тәуекелді өзіне алуға дайындығымен, сондай-ақ бұл ретте пайда болатын 

қаржылық, моральдық және әлеуметтік жауапкершілік. 

Жалпы жоспарда инновациялық кәсіпкерлікті өзінің қасиеттері бойынша 

ең үздік тауарлар (өнімдер, қызметтер) мен технологияларды енгізуге әкелетін 

қоғамдық техникалық процесс ретінде жаңалықтарды тәжірибелік пайдалану 

жолымен анықтауға болады [1, 56 б.]. 

Ең маңызды өзгерістер радикалды деп айтуға болады, «жаңа білім» 

негізінде болады. Жаңа білімге (ашуларға) негізделген жаңашылдықтар, әдетте, 

қиын басқарылады. Бұл бірқатар жағдайларға байланысты. Ең алдымен, жаңа 

білімнің пайда болуы мен оның технологиялық қолдануының арасындағы 
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үлкен алшақтық байқалады, екіншіден, жаңа технология жаңа өнімде, процесте 

немесе қызметте материалданғанға дейін көп уақыт өтеді. 

Осыған байланысты жаңа білімге негізделген жаңа: 

1. Барлық қажетті факторларды мұқият талдау. 

2. Мақсатты анық түсіну, яғни нақты стратегиялық бағдар қажет. 

3. Кәсіпкерлік басқаруды ұйымдастыру, өйткені мұнда қаржылық және 

басқарушылық икемділік пен нарыққа бағыттылық қажет. 

Жаңа білімге негізделген жаңашылдықты қоғам қабылдауы тиіс. Тек 

осы жағдайда ғана ол табыс әкеледі. Бірақ жаңа білімге емес, идеяларға 

негізделген жаңашылдықтар бар. Жаңа енгізілімдердің бұл түрі сандық 

қатынаста және оның салдары бойынша жаңа енгізілімдердің барлық басқа 

түрлерін жабады. Оны берілген жіктемеге қосымша сегізінші қарастыруға 

болады. Кәсіпкерлер әрдайым ойластырылған идеяларды пайдалануға 

бағытталуы тиіс. Бірақ оларды пайдалану кезінде тәуекелдің үлкен дәрежесі 

байқалады. 

Жалпы, жаңа және тамаша идеяларға негізделген өзгерістер туралы айта 

келе, оларды іске асыру кезінде бірқатар қағидаттарды басшылыққа алу қажет 

екенін атап өткен жөн. Оларға мыналар жатады келесі: 

- барлық жаңалықтар мақсатты сипатта болуы тиіс; 

- олардың барлығы мүмкіндіктерді талдаудан бастау керек, ең алдымен 

инновациялық мүмкіндіктер көздері талданады; 

- нарыққа жаңа енгізілімдерді қабылдауын орнату.  

Жаңа енгізілімдер қарапайым және бағытталған болуы тиіс. Олар тек бір 

міндетті шешуге бағытталуы тиіс. Қарапайымдылық пен қолжетімділік-

табыстың кепілі. 

Осы қағидаттарды басшылыққа ала отырып, кәсіпкер өзінің 

практикалық қызметінде жақсы нәтижелерге қол жеткізе алады. 

Бірақ бұл жағдайда мәселе туындайды: кәсіпкерліктен өзінің мазмұны 

бойынша қандай айырмашылығы бар? 

Экономикалық қызмет түрлері (бұл, әдетте, үлкен өндірістік және 

материалдық қорлары бар кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастыруға 

қатысты), олар нарық жағдайында пайда алуға олардың дамуының 

экономикалық негізі ретінде ұмтылады? Бұл айырмашылық олардың қызметі 

(нысандары мен әдістері) кәсіпорынды дамытудың ұзақ мерзімді мақсаттарына 

негізделеді, ал мақсаттар пайда алу ғана емес, сонымен қатар өз тауарларын 

өткізу немесе қызметтер көрсету үшін нарық үлесін ұлғайту немесе ұстау, 

өнімдер мен қызметтердің жаңа түрлерін жасау, шығарылатын өнімнің сапасын 

түбегейлі жақсарту, ассортиментті және т. б. тұрақты жаңарту. 

Кәсіпорынды дамытудың ұзақ мерзімді мақсаттарын есепке алу 

қажеттілігі оларды орындау – ҒЗТКЖ жүргізу, дайындау ұзақтығы, 

кооперацияны жолға қою және т.б. – ұзақ уақытты талап етеді. Бұдан басқа, 

қымбат тұратын Жабдықтарды пайдаланудың тиімділігін арттыру қажет, бұл 

тек ұзақ мерзімді негізде ғана мүмкін. Бірақ бұл, әрине, экономикалық 

қызметтің әдеттегі нысаны кәсіпкерлік қызметтің белгілі бір элементтерін 
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қамтымайды дегенді білдірмейді. Керісінше, мобилділік пен серпінділік, нарық 

конъюнктурасын тездетуге ұмтылу және т.б. сияқты кәсіпкерліктің белгілері 

әрдайым кәсіпорындар жұмыс істейтін ортаның өзгермелі жағдайларын ескере 

отырып, стратегиялық мақсаттарды табысты іске асыруға бағытталған 

ағымдағы тактикалық іс-әрекеттерді жүзеге асыру жоспарында қарастырылады. 

Сонымен қатар, кәсіпкер де өз іс-әрекеттерінде ұзақ мерзімді болжамнан 

шығады, тіпті өз дамуының ұзақ мерзімді мақсаттарын (бұл жағдайда ұзақ 

мерзімді мақсат ретінде, әдетте, пайда алынады) белгілеуден болуы мүмкін, 

бірақ бұл оның қызметінің нәтижелері үшін айқындаушы мәнге ие емес. Ол 

қысқа мерзім ішінде нәтиже алу қажеттігіне сүйенеді, ол үшін оның иелігінде 

шағын қаржы және материалдық қаражат, қаржы қаражатының жедел 

айналымдылығын ескере отырып, ол үшін бірінші дәрежелі мәнге ие болады. 

Кәсіпкерліктің бұл ерекшелігі оны жүргізудің тиісті технологиясын орнатуды 

көздейді. 

Австриялық және американдық экономист, Саясаттанушы, социолог 

және экономикалық ойдың тарихшы Й. Шумпетер алғашқылардың бірі болып 

кәсіпкерліктің экономикалық емес мотивтерінің кең ауқымды түсіндірмесін 

ұсынды және осындай мотивтердің үш негізгі тобын бөлді: 

- «өз империясына» ие болуға ұмтылу – кәсіпкер өзі құрастыратын және 

өзі құрастыратын және табысқа жеткен жағдайда, оның сұраныстарына, 

қажеттіліктеріне, құндылықтарына толық жауап беретін өз кәсіпорнында толық 

билік иесі болу; 

- жеңіске деген ерік-өзінің жеке «ісі» шеңберінде өзінің әл-

ауқаттылығын дәлелдеуге, бәсекелестермен және ортаның басқа да 

факторларымен күресуде батылдық, ақыл, төзімділік танытуға, өзін жеке тұлға 

ретінде іске асыруға мүмкіндік; 

- шығармашылық қуанышы-сүйікті ісімен, жеке қызығушылықтары мен 

ұстанымдарына толық сәйкес келу, өз күш-жігерінің нақты нәтижелерін көру 

мүмкіндігі. Бұл ретте, кәсіпкердің уәждемелерінде негізгі қызмет нәтижесінің 

факторлары емес (алынған табыс, Қоғамдық мойындау, мәртебе және т.б.), ал 

кәсіпкерлік қызмет процесінің факторлары (жаңасын іздеу, жеке қасиеттерін 

көрсету үшін мүмкіндіктер, Күрес және жеңу) болып табылады. 

Өндіруші салалар мен бастапқы қайта өңдеу салаларының 

басымдығынан Қазақстан экономикасының салалық құрылымы 

инновациялардың дамуын тежейтіндігі анық. Сондай-ақ, қазақстандық 

экономикада басым салалар қолданылатын технологиялардың ұзақ өмір сүру 

циклімен, шығарылатын өнімнің салыстырмалы тұрақты түр-түрімен және оны 

жаңартудың төмен қарқынымен ерекшеленетінін атап өту қажет. Сондықтан 

олар орта-технологиялық салаларға жатады. Жоғары технологиялық салаларда 

инновацияларға жоғары бейімділік байқалады,ал экономикада ғылымды 

қажетсінетін салалар кеңірек ұсынылған сайын, онда Инновациялық қызмет 

неғұрлым дамыған. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың инновациялық өнімдерінің ішінде 

инновациялық өнімде ең үлкен үлес салмағын жаңадан енгізілген немесе елеулі 
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технологиялық өзгерістерге ұшыраған өнім алды – 81,2%, жетілдіруге 

ұшыраған өнім 6,2% және өзге инновациялық өнім – 12,6% құрады. Бұл факт оң 

үрдіс болып табылады, мысалы, жаңа немесе айтарлықтай өзгертілген 

технологиялардың 80% - дан астамы өңдеу өнеркәсібіне тиесілі [4, 125 б.]. 

Технопарктердің екі деңгейлі жүйесі – ұлттық ғылыми-технологиялық 

парктер мен өңірлік. Ұлттық технопарктердің ерекше ерекшелігі салық салуда 

жеңілдігі бар арнайы экономикалық аймақ режимінің болуы болып табылады. 

Сондай-ақ ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 

(ҒЗТКЖ) саласына инвестициялаудың төмен деңгейі тағы бір маңызды 

проблема болып отыр. Технологиялық инновацияларға сұраныс болмаған 

жағдайда, технологияны беру бағдарламаларының көпшілігінің ықтимал 

табысы төмен болып қалады. Бұл тұрғыда компанияны инновацияларға не 

олардың жеке зертханалары арқылы не ғылыми ұйымдарға тапсырыстар 

арқылы инвестициялауға ынталандыруға бағытталған мемлекеттік саясат 

(Мемлекеттік тапсырыстар немесе мемлекеттік тапсырмалар арқылы мақсатты 

бағдарламалар) өте маңызды болып табылады. Бұдан басқа, ғылымның басым 

бағыттарына қаржы қаражатын, кадрлық және ғылыми-техникалық әлеуетті 

шоғырландыру мақсатында ғылымды басқару жүйесін одан әрі жетілдіру, 

бірінші кезекте – ел экономикасының нақты секторын, әсіресе Қазақстанның 

бәсекеге қабілетті нәтижелері бар салаларда тиімді дамыту қажеттілігін 

қамтамасыз ету қажет. Мұнда ҒЗТКЖ-ға қаржылық инвестициялар қарқыны 

инвестицияларды тиімді пайдалана алатын адам ресурстарының даму 

қарқынымен үйлесімді болуы тиіс екенін атап өту қажет. Сондай-ақ трансферт 

үшін жағдай жасау қажет. Ғылыми әзірлемелердің нәтижелерін 

коммерцияландыру және оларды шаруашылық айналымға енгізу. 

Республикада технопарктердің екі деңгейлі жүйесі – ұлттық ғылыми-

технологиялық парктер мен өңірлік технологиялық парктер қалыптасады. 

Ұлттық технопарктер Қазақстанда қазақстандық экономиканың болашақ 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге ықпал ететін жаңа салаларды құруға 

бағытталған. Ұлттық технопарктердің ерекше ерекшелігі салық салуда 

жеңілдігі бар арнайы экономикалық аймақ режимінің болуы болып табылады. 

Өткізілген шолу көптеген инновациялық жобалардың табыстылығы, 

инновациялық өнім шығарудың өсуі инновациялық өнімнің өмірлік циклін 

ұзарту жөніндегі іс – шараларға байланысты екенін көрсетеді - "жаңадан 

енгізілген немесе айтарлықтай технологиялық өзгерістерге ұшыраған". 

Қазақстандағы экономикалық дамуды талдау елдегі инновациялық 

қызметтің үлкен рөл атқаратынын көрсетеді.  Сонымен қатар, республикадағы 

инновациялық қызмет елдің әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудың көзі болып табылмайтынын атап өту қажет. Бірқатар 

бастамалардың оң тәжірибесіне қарамастан, ел экономикасының инновациялық 

дамуы саласында айтарлықтай серпіліс болған жоқ. Бүгінгі таңда 

Қазақстандағы инновациялық даму проблемаларының бірі ғылыми 

зерттеулердің аяқталмауы, олардың өндірістен үзілуі болып табылады. Қазіргі 

жағдайда инновациялық процестерге ұлттық және ұлтаралық деңгейде 
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интеграциялық, кооперациялық байланыстардың дамуы айтарлықтай серпін 

бере алады. Жаңа ғылыми-техникалық әзірлемелер мен жоғары 

технологияларды пайдалану негізінде экономика дамуының инновациялық 

жолын және өнеркәсіп салаларын технологиялық қайта жарақтандырудың 

мемлекеттік қолдаудың пәрменді тетіктерінің бірі ЕАЭО шеңберінде 

мемлекетаралық инновациялық бағдарламалар бола алар еді. Оларды іске 

асыру үшін, әдетте, ЕЭО елдерінің мемлекеттік бюджеті және ғылыми 

зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді қаржыландыруға, 

сондай-ақ оларды өнеркәсіптік өндірісте игеруге бюджеттен тыс көздер 

қаражаты тартылады. Тұтастай алғанда, Мемлекетаралық инновациялық 

бағдарламалардың, ұлттық мақсатты инновациялық бағдарламалардың, 

технологиялық даму бағдарламаларының, сондай-ақ жекелеген инновациялық 

жобалардың салмақты үйлесімі достастық нарықтарының бәсекеге қабілетті 

өнімімен молықтыру үшін жағдай жасайды, сондай-ақ әлемдік нарықтарға 

шығу жолын ашады, бұл ретте елдің ішкі қажеттіліктері қанағаттандырылады. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Право на образование занимает особое место среди культурных прав 

человека. Без права на образование не могут быть в полной мере реализованы 

конституционное право на пользование достижениями культуры, а также 

свобода культурного, научного и технического творчества. 

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества и государства. Под получением 

гражданином образования понимается достижение и подтверждение им 

определенного образовательного ценза, которое удостоверяется 

соответствующим документом. 

http://www.minplan.kz/
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До эпохи Просвещения образованием детей в Европе занимались 

главным образом их родители и церковь. Только со становлением современного 

светского государства образование стало рассматриваться как предмет 

общественного интереса и ответственности государства. В начале 16-го и 17-го 

веков выдающиеся философы Джон Локк и Жан-Жак Руссо сформулировали в 

своих работах основы современной концепции индивидуального права на 

образование. 

Вместе с тем, в таких классических документах, утверждающих права 

личности, как британский Билль о правах 1689 года, американская Декларация 

независимости 1776 года или французская Декларация прав человека и 

гражданина 1789 года, не содержалось никаких положений, непосредственно 

относящихся к праву на образование. 

В связи с зарождением идей социализма и либерализма в 19-м веке 

право на образование все чаще стало рассматривается в качестве одного из 

основных прав человека. К. Маркс и Ф. Энгельс предложили воспринимать 

государство в качестве партнера или слуги общества. Либеральные и 

антиклерикальные мыслители 19-го века также повлияли на развитие 

образовательных прав, защищая и продвигая идею освобождения науки, 

исследований и преподавания от вмешательства церкви и государства. 

Во второй половине 19-го века право на образование получает явное 

признание. Конституция Германской империи 1871 года содержала раздел, 

озаглавленный «Основные права немецкого народа», аналогичным образом в 

немецкую Веймарскую конституцию 1919 года был включен раздел 

«Образование и школьное обучение», в котором прямо признается обязанность 

государства гарантировать образование на основе системы бесплатного и 

обязательного школьного обучения. 

Различные международные договоры, заключенные после Первой 

мировой войны и, в частности, Женевская декларация прав ребенка в 1924 года, 

способствовали признанию права на образование на международном уровне. 

В течение 20-го века право на образование было закреплено в ряде 

международных пактов и конвенций о правах человека, а также включено в 

национальные конституции или нормы внутреннего законодательства 

большинства стран. 

Право на образование имеет прочное основание в международном праве 

в области прав человека. Оно закреплено в нескольких универсальных и 

региональных документах по правам человека. Примерами являются: 

 Всеобщая декларация прав человека (ст. 26); 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (ст. 13 и 14); 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (ст. 10); 

 Конвенция о правах ребенка (ст. 28 и 29). 

В  последние два десятилетия весьма активно развивается сфера 

общественной жизни,  связанная с правовыми отношениями, возникающими в 

http://interlaws.ru/osnovnye-polozhenija-mezhdunarodnogo-pakta-ob-jekonomicheskih-socialnyh-i-kulturnyh-pravah/
http://interlaws.ru/osnovnye-polozhenija-mezhdunarodnogo-pakta-ob-jekonomicheskih-socialnyh-i-kulturnyh-pravah/
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процессе образовательной деятельности. Появляется множество документов, 

регулирующих отношения между субъектами образовательной деятельности 

разных государств,  органами государственной власти и субъектами 

образовательной деятельности, образовательными учреждениями и 

потребителями образовательных услуг. Как пишет А.Н.Козырин, нормативно-

правовая база, регулирующая отношения в сфере образования,  насчитывает 

сегодня уже тысячи актов [1]. 

Право на образование, как одно из основополагающих прав человека, 

занимает центральное место в миссии ЮНЕСКО. Оно закреплено во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 года и во многих других международных 

договорах по правам человека. 

ЮНЕСКО поддерживает стремление государств-членов создать 

прочные национальные правовые и политические рамки, определяющие основу 

и условия обеспечения и устойчивого развития качественного образования. В 

свою очередь, правительства должны нести ответственность за выполнение 

своих правовых и политических обязательств по обеспечению качественного 

образования для всех, а также более эффективному осуществлению и 

мониторингу политики и стратегий в области образования. 

В соответствии со статьей 30 Конституции РК гражданам гарантируется 

бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. 

Среднее образование обязательно. 

Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного 

высшего образования в государственном высшем учебном заведении. 

Получение платного образования в частных учебных заведениях 

осуществляется на основаниях и в порядке, установленных законом[2]. 

Казахстанцы – динамичная и молодая нация: каждый второй житель 

республики моложе 30-ти лет [3]. 

С уровнем развития, возможностями, ценностными ориентациями, 

степенью участия в экономической, политической и общественной жизни 

казахстанской молодежи связан путь Казахстана в будущее. 

Важнейшим условием успешного развития и становления молодого 

поколения является качественное образование.  

С первых лет Независимости вопросы образования были и остаются в 

центре внимания нашего государства. 

За годы Независимости  нашей страной в этой сфере были достигнуты 

значительные  результаты. 

Отправными точками роста в ходе модернизации образовательных 

процессов стали такие образовательные проекты, как «Болашак», «Назарбаев – 

Интеллектуальные школы», «Назарбаев - Университет». 

Традиционные ценности молодежи – образование и карьера, сегодня 

пересматриваются с учетом четкой ориентированности системы образования на 

рынок труда, обеспечения соответствия системы образования и 

профессиональной подготовки экономическим, социальным и 

предпринимательским реалиям с учетом выявляемых потребностей и 

https://en.unesco.org/themes/right-to-education/legal-action
https://en.unesco.org/themes/right-to-education/legal-action
http://www.unesco.org/education/edurights/index.php?action=home&lng=en
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747
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технологических новшеств. Повышение престижности науки среди молодежи и 

привлечения их к разработке инновационных проектов становится  одним из 

основных ориентиров молодежной политики. 

Казахстанская молодежь - это поколение, располагающее улучшенным 

доступом к знаниям, опыту, технологиям и ресурсам для того, чтобы внести 

наилучший вклад в развитие своей страны. 

У Казахстана есть прекрасное будущее, и оно в настоящем - в его 

молодежи. 

Таким образом, каждый гражданин нашей страны должен реализовать 

свое право на образование. Задача государства заключается в том, чтобы 

сделать образование, в том числе и высшее, максимально доступным и 

качественным для граждан. Только в этом случае наша молодежь будет 

конкурентоспособной и уважаемой во всем мире. 
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ӨЛІМ ЖАЗАСЫ: ЖАҚТАУШЫЛАР МЕН ДАТТАУШЫЛАР 

 

Қазақстан Республикасының Констиуциясының  1-бабында: «Қазақстан 

Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 

мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және 

адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» екендігі көрсетілген. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (26.04.2017 ) атты 

мақаласында «...Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. ...Біздің мақсатымыз 

айқын, бағытымыз белгілі, ол -  әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 

қосылу...» екенін айта келіп, «Қанымызға сіңген көптеген дағдылар мен 

таптаурын болған қасаң қағидаларды өзгертпейінше, біздің толыққанды жаңғы-

руымыз мүмкін емес... Біріншісі - ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 

ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі - алға басу үшін ұлттың дамуына 

кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек...» екенідігін 

нақтылай түсті.  

Шынында да, Елбасы айтқан «...ұлттық код, ұлттық мәдениет 

сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. ... алға басу үшін ұлттың дамуына 

кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек...» деген сөзер 

http://webcache.googleusercontent.com/
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ұран сияқты. Себебі, осы «кертартпа» деген сөзге қоғамға жат әрекет болып 

табылатын ққылмыстық құқық бұзушылық та кіреді. Олай деуге себеп, 

қылмыстық құқық бұзушылық жалпы қылмыстылықты құрап, еліміздің 

экономикасына, жалпы әлеуметтік жағдайына әсер етіп, кереғар әсер етеді. 

Соңғы статистика бойынша,  Қазақстан түрмелерінде 39 мыңнан  астам 

адам отырғаны белгілі. Олардың біреуіне ғана күніне 4000 теңге жұмсалады 

екен.  Ал; бөлінген ақша мемлекет бюджетінен бөлінетінін ескерсек, қаншама 

қаражат кететіні айтпаса да түсінікті сияқты. 

Басқа дамыған мемлекеттердегі сияқты Қазақстан мемлекетінде де 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың орын алып, өзекті проблемаға айналғаны 

жасырын емес. 

2015 жылдың 1-қаңтарынан қолданысқа енген Қазақстан 

Республикасының  жаңа Қылмыстық Кодексі бойынша қылмыс үшін айыппұл, 

түзеу жұмыстары,бас бостандығынан шектеу, бас бостандығынан айыру, өлім 

жазасы қолданылуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық   Кодексінің 47- бабына  

сәйкес, «өлім жазасы - ату жазасы адамдардың қаза табуымен ұштасқан 

террористік қылмыстар үшін, сондай-ақ соғыс уақытында жасалған  аса ауыр 

қылмыстар үшін ең ауыр жаза ретінде белгіленеді» - деп көрсетілген [1].    

Жоғарыда айтып кеткеніміздей, Қазақстан Республикасы Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасында өлім жазасына 

мораторий енгізу туралы 2003 жылғы 17 желтоқсандағы  N 1251 Жарлығына 

қол қойғаны белгілі. 

Өлім жазасын ежелден келе жатқан ең ауыр жазаның түрі  ретінде 

қарасақ, ол анық әрі түсінікті сияқты, бірақ адам өлімі әртүрлі себептерден 

болуы мүмкін. Мәселен, арудан, кәріліктен келетін, табиғаттың әсерінен, су 

тасқыны мен суықтан болатын қауып қатерлермен қоса соғыс қияметтерінен, 

қауіпсіздік шараларын сақтамағандық сияқты әсерлерден болуы мүмкін. Бірақ  

бұлардың  барлығы заң тұрғысынан алып қарағанда қылмыстық жаза түрі  - 

өлім жазасымен өтелмейді.  

Өлім жазасы-нақты істелген қылмыстық құқық бұзушылық үшін 

тағайындалады. Үкімді сот Қазақстан Республикасының атынан шығарады. 

Кез келген жаза - істеген әрекетке жауап беру. Әрекетіне жауап беру 

негізінде, адам өз құқықтары мен бостандығынан айырылып қана қоймай 

қылмыскер өзінің өмірімен де қош айтысуы мүмкін. Бұл-бірінші белгі. Белгілі 

ресейлік ғалым А.С Михлин. өлім жазасын жан-жақты саралай келе оның 

бірнеше белгісін ашып берді. Ғалымның пікірі бойынша, бірінші белгі ретінде 

кінәлә адамның істеген жат әрекетіне жауап беруі.  Екінші белгісі, өлім жазасы 

кесілген адамның қиналуы,үкім шыққаннан кейінгі  зардап шегуі болып 

табылады. Бойын үрей, қорқыныш билеген қылмыскердің  істеген ісіне деген 

өкініші мен ар алдындағы кінәсін тек осы кезде ғана сезінеді. Сонымен бірге, 

өлімге кесілгеннің туыстары да зардап шегумен болады. Кінәлінің жан 

күйзелісі мен зардабы үкім орындалғаннан кейін тоқтатылса, ал жақынын 



68 

 

жоғалтқан оның туыстарынның зардабы осы кезде енді басталады. Бұл  өлім 

жазасының үшінші белгісі болып табылады. 

Жоғарыда аталған өлім жазасының белгілерінің жиыны өлім жазасының 

төртінші белгісі, оның ең ауыр жаза екенін айқындайды. Өйткені, ол адам өз 

өмірінен айырылмақ. 

Тағы да да, ғалымныңсаралағанойынатоқталсақ, өлім жазасының 

бесінші белгісі, басқа жазалардағыдай – мәжбүрлеу болып табылады, яғни жаза 

сотталушының еркінен тыс жасалады. Өлім жазасының мемлекет атынан 

орындалуы жазаның алтыншы белгісі болмақ. Жетінші негізгі белгісі  ретінде 

өлім жазасы тек сот үкімімен тағайындалады. Сегізінші белгісі, өлім жазасы  

тек Қылмыстық Кодекстің тиісті бабының санкциясында көрсетілген 

қылмыстар  үшін ғана тағайындалады. 

Тоғызыншы белгісі бойынша, өлім жазасы қылмыс үшін кінәлі деп 

танылған адамға ғана тағайындалады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 бабына сәйкес, әркім 

өмір сүруге құқылы, ешкім біреуді өмірінен айыруға құқығы жоқ делінген. 

Өлім жазасы  жазалардың арасындағы ең ауыры ретінде тек аса ауыр 

қылмыстар үшін тағайындалатын жаза, бұл жазаға сотталған кешірім жасауға 

өтініш беруге құқылы. 

Өлім жазасының оныншы белгісі, заңда көрсетілгені бойынша бұл – 

уақытша жаза. Қазақстан Республикасының Президентінің 1994 жылы наурыз 

айында белгіленген құқықтық реформалардың жүзеге асыру  кезінде өлім 

жазасынан бас тарту жоспарлана бастаған еді. Өлім жазасы кешірім жасау 

тәртібімен өмір бойына бас бостандығынан айыруға немесе белгілі бір мерзімге 

бас бостандығынан айыруға ерекше режімдегі түзеу колониясында жазасын 

өтей отырып ауыстырылуы мүмкін. Өлім жазасын орындауға мораторийдің 

күші жойылған жағдайда, мораторий енгізілгенге дейін олардың өтінішхат 

бергеніне немесе бермегеніне қарамастан, кешірім жасау туралы өтінішхат 

беруге құқылы. 

Өлім жазасының тағы бір белгісі ретінде кейінгі жылдары өлім 

жазасының өте аз қолданылуы.Статистикаға жүгінсек, өлім жазасына кесілетін 

қылмыскерлердің орта жасы 27-28 болып келеді . 

Өлім жазасының он екінші белгісі – өлім жазасына кесілген 

сотталушыларға соттың кешірім жасауының көбеюі. Ал он үшінші белгісі – 

оның мақсаты болып табылады. Кез келген қылмыстық жазаның мақсаты 

қылмыстың алдын алып, әділеттілікті орнату. Өлім жазасының ерекшелігі – сол 

мемлекеттің, халықтың алдында сотталғанды түзеу міндеті тұрмайтындығы[3]. 

Сәл шегініс жасап, өткенге шолу жасасақ, Біріккен Ұлттар Ұйымының 

халықаралық деңгейіндегі қабылданған құжаттары негізінде көптеген 

өркениетті мемлекеттер бас тартқан  өлім жазасына біздің елімізде мораторий 

жарияланып, ол өмірлік бас бостандығынан айырумен алмастырылғаны аян. 

Дегенмен, бір кездері депутаттардың  жас балалар мен аяғы ауыр аналарды 

жазықсыз өлтіргендерге өлім жазасын беру туралы мәселе көтергені есте. 

Халық қалаулары қатыгез қылмысқа қатал жаза бермейінше, ауыр қылмысты 
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азайту мүмкін емес деген пікірде. Бұлай деуге кейбір елдерде өлім жазасының 

әлі күнге күшін жоймағаны себеп болса керек. 

Қазақстанда  1997 жылы - 45 адам, 1999 жылы - 33 адам, 2000жылы - 11 

адам ату жазасынан кесілді. 2002 жылы бұл көрсеткіш  - 21 адамға көбейсе, 

2003 жылы - 15, ал 2004-2005 жылдары 6  адамға өлім жазасы кесілген. 

2011 жылғы деректер бойынша, Қазақстан Республикасы бойынша өмір 

бойы бас бостандығынан айырылғандардың саны 86 болса, оның ішінде мора-

торийға байланысты ату жазасы кейінге қалдырылғандары - 28.   

Статистика бойынша адам өлтіру, соның ішінде оған оқталу саны 2010 

жылы 1418 болса, 2011 жылы ол 1438-ге дейін өскен. 2012-2017 жылдар 

аралығында бүл көрсеткіш і есеге өскен. 

Мораторий енгізілгенге дейінгі жағдайды қарасақ, Қазақстанда 536 

адамның өлім жазасына кесіліп, өмірмен қош айтысқан. 

Қазақстанда өлім жазасы әйелдерге, сондай-ақ, 18 жасқа толмай қылмыс 

жасаған адамдарға және сот үкім шығарған сәтте 65 жасқа толған ер-

азаматтарға тағайындалмайды.  

Бүгінде 130 елде өлім жазасы жойылған. Тек Қытай, Иран, Пәкістан, 

Сауд Арабиясы және АҚШ сияқты  68 мемлекетте өлім жазасы сақталып отыр.  

Ал қалған елдерде заң түрінде болғанымен, тәжірибеде мүлде 

қолданылмайды.  

Соңғы ресми деректерге қарағанда, 2017 жылы 20 мемлекетте 976 

сотталған адам өлімге кесілген, яғни, 2016 жылға қарағанда, олардың саны 

(Қытайды ескермегенде) 149-ға өскен. Әлі де 18 750 адам үкім бойынша өлім 

жазасы күтіп отырған көрінеді.  

Қытай мемлекетінде бұл деректер құпия болып есептеледі, сол себептен 

онда жазаланғандардың негізгі саны белгісіз. 

 Өлім жазасын көбірек қолданып жүргендер қатарына Иран (360), Сауд 

Аравиясы (82), Ирак (68), АҚШ (43) және Йемен (41) мемлекеттерін жатқызуға 

болады. Оны орындауда сотталғандардың басын кесу, дарға асу, өлтіретіндей 

етіп дәрі беру және ату әдістері қолданылып жүр.  

Ескерте кететін бір нәрсе, АҚШ-та соңғы 10 жылда бұл жазаны қолдану 

үш есеге, ал, өлім жазасына кесу үкімі екі есеге азайғанын байқатыпты. Оның 

үстіне, Иллинойс штаты АҚШ-тағы өлім жазасынан бас тартқан 16-шы штат 

болса, Орегон штатында бұл жазаға мораторий жарияланған.  

Сондай-ақ, Еуропа мен ТМД мемлекеттерінің ішінде осы жазаны әлі де 

қолданып келе жатқаны тек Беларусь қана. Бұл мемлекетте өткен жылы 

метрода жарылыс жасаған екі қылмыскерге ату жазасы беріліп, ол жазаның 

орындалғанын білеміз.  

2003 жылдың желтоқсанынан бері елімізде өлім жазасын орындауға мо-

раторий жарияланып, ең қатал үкімнің іс жүзінде орындалуына шектеу 

қойылды. Ал бұған дейінгі жағдайымыз қалай еді? Мәселен, сарапшылардың 

мәліметіне сүйенсек, 1990 жылдан 2003 жылға дейін 536 қазақстандық өлім 

жазасына кесіліпті. Оның ішінде 1996-1998 жылдары өлімге байланғандар саны 

жылына жүздің төңірегінде болған. Кейіннен Конституциялық реформа һәм 
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заңнамалық ізгілік шараларының жағдайды біршама түзеткен сыңайы бай-

қалады. КСРО құрамында тұрғанда Қазақстандағы өлім жазасы 59 қылмысқа 

қатысты болса, Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары олардың саны 50-ге, кейінгі 

реформалардан соң 18-ге дейін қысқарды. Яғни заңнамада өлім жазасына 

қатысты арнайы норма болғанымен, он жыл бойы өлім жазасын орындау 

тәжірибеде іске аспады. Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы мұндай жаза түрін 

қолдануды сатылап шектей отырып, кейіннен мүлдем тыйым салуға дейінгі ба-

ғытты да айқындаған болатын. Жаңа жыл басында біздің қоғам өлім жазасы 

туралы тақырыпқа қайта бет бұрды 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясның академигі, заң 

ғылымының докторы, профессор Сұлтан Сартаев өлім жазасы жайлы 

тұжырымды ой қозғай отырып, «мен 2004 жылдың қаңтар айынан бастап өлім 

жазасына мораторий жариялау туралы жарлық шыққан кезде-ақ оған қарсылық 

білдірген едім. Өйткені ол кезде біздің құқықтық, мәдениеттік санамыз өлім 

жазасына мораторий жариялайтындай деңгейге әлі жеткен жоқ еді. Әлі де 

сондай. Өз басым қатыгез қылмыстың өтеуі өлім жазасы деп білемін. Сондық-

тан өлім жазасын қолдаймын. Қоғамда тәртіп орнауы үшін өлім жазасы қолда-

нылуы қажет. Өркениетті елдер моральдық санасы көтеріңкі, құқықтық санасы 

биік болғандықтан өлім жазасын алып тастады. Біз де уақытша мораторий 

жариялап қойдық. Негізі, қоғамымыздағы қалыптасып отырған қылмыстық 

ахуалға орай осы мораторийді алып тастап, қайтадан өлім жазасын қолдана 

бастасақ, дұрыс болар еді. Өлім жазасын адамды тонау мақсатында қасақана 

өлтірген қылмыскерлерге, педофилдерге, террористерге қолдануды жөн 

көремін. Өйткені террористік әрекет орын ала қалған жағдайда террорист 

жүздеген адамның өліміне себеп болуы мүмкін. 

Ал жүздеген адамның қанын мойнына жүктегісі келетін террорист қа-

лайша жер басып жүруі тиіс?! Сондай-ақ әлі есін білмеген сәбилердің өмірін 

өксітіп, айуандық әрекетке барған педофил қалайша өмір сүруі тиіс?! Оларға 

өлім жазасын қолданбай, түрмеге қамағанымызбен, олар қайта бостандыққа 

шыққанда тағы бір сәбиге кесірін тигізуі мүмкін ғой. Өлім жазасынан 

шошудың қажеті жоқ. Кейбір елдер әлі күнге өлім жазасын қолдану арқылы 

елдерінде тәртіп орнатуға қол жеткізіп отыр. Мәселен, Қытайда экономикалық 

қылмыс жасап, жемқорлық фактілеріне орын берген шенеуніктерге өлім 

жазасын қолданады. Нәтижесінде Қытайда жемқорлықтың жолы кесіліп отыр. 

Осы секілді қоғамға кесірін тигізіп отырған қылмыс түрлеріне орай қатаң жаза 

түрлерін енгізсек, ештеңеден ұтылмаймыз. Біз де өлім жазасын қайтадан 

енгізсек, көптеген қылмыс түрлерінің алдын алған болар едік деп ойлаймын» -

деген сөздің маңызы бар. 

Олай деуге себеп,  шынымен де, өлім жазасын енгізсек, онда қылмыстың 

азаюына жол ашылған болар еді. 

«Өлім жазасы қай жылдардың еншісіне көбірек тиген?» деген сауалға 

жауап іздер болсақ, онда, заң ғылымының докторы, академик А.Н.Ағыбаевтың 

«1832-1845-1895 жылғы ережелер бойынша патшалық Ресей кезінде көп 

қолданылды. 1917 жылы 26 қазанда бұл жаза жойылды деп жарияланғанымен, 
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1918 жылдың 28 ақпанында қайтадан қолдануға мүмкіндік туғызылды. Өйткені, 

жағдай өлім жазасын жойғанымен ешқандай жақсармайтындығын көрсетті. Ал, 

1922 жылғы кодексте өлім жазасы 28, 1926 жылғы қылмыстық кодексте 42 

қылмыстың түрінде қолданылды. Жазаның бұл түрі 1947 жылғы Жоғарғы 

Кеңестің Жарлығымен көбейтіліп, отанын сатқандар мен қасақана кісі 

өлтіргендер қосылды» деген пікірін тілге тиек етер едік. 

Белгілі ғалым заң ғылымының докторы, академик А.Н.Ағыбаев ары 

қарай  Қазақстан заңдарында бұл жаза қалай көрініс таптқандығын сұрыптай 

келе, «елімізде өлім жазасы Кеңес өкіметі тарағанға дейін 39-бапта қол-

данылды. 1959 жылғы Қазақстанның Қылмыстық кодексінде 1987 жылғы 1 

қаңтарға дейін 33-бапта көрсетілген. Тәуелсіздік алғаннан кейін 1997 жылы 

Қылмыстық кодекс қабылданып, ол 1998 жылдың 1 қаңтарынан күшіне енді. 

Мұнда өлім жазасы 13 түрлі қылмыс құрамында қалдырылған болатын. Бірақ, 

қазіргі күні өлім жазасы екі-ақ түрлі жағдайда іске асады. Ауыр қылмыстарға, 

содан кейін террорлық әрекет пен отанға опасыздық жасауда. Өлім жазасы 

қазіргі заң бойынша бізде әйелдерге, кәмелеттік жасқа жетпегендерге, 65-ке 

толған ер адамдарға қолданылмайды. Сонымен бірге, бүгінде ізгілікті шара 

ретінде өлім жазасына мораторий жарияланған. Бұл мораторий кезінде өлім 

жазасына үкім шығарылғанымен орындалмайды».-атап өткен[5].      

Жалпы адамды өмірінен айыру жазасынан бас тартқан елдердің бар 

екені де белгілі. Шынында да, өлім жазасы кейбір мемлекеттерде жоқ. Австрия, 

Германия, Нидерланд, Португалия, Швеция, Латын Америкасы елдері мен 

АҚШ-тың 13 штаты бұл жазадан бас тартқан. 14 мемлекетте ерекше жағдайда 

ғана өлім жазасы қолданылады. Атап айтсақ, олардың қатарында Грекия, 

Аргентина, Ұлыбритания, Израиль, Канада, Мексика бар. Ал, 90 мемлекетте, 

мысалы, Ауғанстан, Үндістан, Корей, Араб елдері мен Американың 38 

штатында бұл жаза ішінара жүзеге асырылады [5].      

Жазаны өтеудің әртүрлі жолдары бар десек, оны орындауда да әр елдің 

өз заңдылығы бар. Өлім жазасын орындаудың әртүрлі тәсілі бар. Әріден 

бастасақ, Иван Грозныйдың тұсында патшаға қарсы қылмыс жасағандар мен 

отбасына сатқындық еткендердің бастарын алып, іліп қойған. Сол кездері 

алдымен адамға аюдың терісін кигізіп, одан кейін итке талату әдісі де 

қолданылған. Ал, бүгінде 86 мемлекетте өлім жазасы ату, 78 мемлекетте дарға 

асу арқылы орындалады. Сауд Арабиясында басын шабу, өлген адамға тас 

лақтырып барып жерге көму Иран кодексінде қолданылған. Электр 

орындығына отырғызып өлтіру 7 мемлекетте бар. Газбен уландырып жанын 

алатындар АҚШ-тың кейбір штаттарында жүзеге асады. Кейбір елдерде бұл 

жаза жұртқа жария түрде орындалады. Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне 

сүйенсек, 22 мемлекет - Қытай, Пәкістан, Сауд Арабиясы, Ливан сияқты 

елдерде бұл жазаға кесілгендер жұрттың көзінше өлтіріледі. Қазақстанның 

Қылмыстық кодексі бойынша өлім жазасы ату арқылы орындалады. 

Өлім жазасын қолдану керектігі туралы ғалымдардың (Е.І.Қайыржанов, 

Ө.С.Жекебаев, А.Н.Ағыбаев, М.С.Нарықбаев, Е.О.Алауханов)  сан-алуан 

пікірлері бар. Біздің мемлекеттің өлім жазасын түбегейлі алып тастай 
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алмауының бір себебі осында. Өйткені, жас балаларды ауыр жағдайда өлтіру, 

бір отбасын тұтас қырып кету, неше түрлі трансұлттық экстремистік ұйымдар 

шығып, қылмыстар өршуде. Бұл жұртшылықтың ызасын келтіруде. Сондықтан, 

Қазақстандағы екі түрлі жадайда қолданылатын өлім жазасы негізді. Оны алып 

тастауға болмайды. Өйткені, біздің халықтың сана-сезімі ондай жоғары 

дәрежеге жеткен жоқ.   Сондықтан, өлім жазасын қалдыру керек. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық   Кодексінің 47- бабының  2 -

тармағына сәйкес, өлім жазасы он сегіз жасқа толмай қылмыс жасаған 

адамдарға, әйелдерге, алпыс үш жастағы және ол жастан асқан еркектерге 

тағайындалмайды [1]. Дегенмен де, жан берудің оңай еместігі айтпаса да 

түсінікті. Қателігін ең қатал жазаны алғаннан кейін ғана түсінетіндер де жоқ 

емес. Ондай жағдайда оларға берілген мүмкіндіктердің Қазақстан мемлекеті 

саясатының әділдік пен әділеттілікке негізделгеніне куә етеді. 

Өлім жазасына кесілгендер өз ісіне шынайы өкінсе, кешірім сұрап, 

Президентке хат жазуларына болады. Президент егер оған кешірім жасаса, 

жазасын 25 жылға дейін жеңілдетеді немесе өмір бойы тұтқында отыру 

жазасына ауыстырады. Кейде өлім жазасына кесілгендер кешірім сұрамайтын 

жағдайлар да кездеседі. Бас прокуратура мен Жоғарғы Сот тексеріп, 

заңдылығын қарайды. Әрі мораторий жарияланғанның өзінде өлім жазасы бір 

жылдан кейін іске асады. Мұның өзі соттың жіберген қателігін анықтауға 

мүмкіндік береді. Бұған мемлекет те, сотталған адам да мүдделі. Қазіргі 

халықтың пікірі осындай талаптарға сәйкес құрылған. Өлім жазасын ерекше 

жағдайларда қолдану – мемлекеттің міндеті [5].    

Жалпы әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру - қылмыс істеген адамға 

әділ жаза тағайындау екені белгілі. Істелген қылмыстың қоғамға қауіптілігі, 

келтірілген зиян мөлшері, жаза тағайындаудың басты негіздері, кінәлінің жеке 

басының ерекшеліктері ескеріле отырып, қылмысына сай келетін әділ жаза 

тағайындау - заң талабы. Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру үшін 

заңдылық қағидасын қатаң басшылыққа алып жасалған қылмысқа әділ 

құқықтық баға және лайықты жаза тағайындау қажет екені баршаға аян десек, 

қателеспеген болар едік.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 

Обществу Всеобщего Труда» [3] Елбасы Н.А. Назарбаев дал поручение 

Правительству до конца 2012 года обеспечить принятие подзаконной правовой 

базы, нацеленной на развитие института медиации, также он отметил, что 

структуры медиации надо создавать в национальных и крупных, частных 

компаниях. Это требование Первого Президента обосновано тем, что в США, 

Австралии и других зарубежных странах до трети всех споров разрешаются в 

рамках процедур медиации без судебного вмешательства. Неоднократное 

обращение Президента Н.А. Назарбаева к институту медиации основано на 

понимании примирения как высшей социальной цели, а медиации как одного 

их самых эффективных институтов его достижения на сегодняшний день. В 

статье Президент Н.А. Назарбаев предлагает усилить работу по созданию и 

использованию процедур медиации в сфере трудовых отношений. Это считаем 

своевременным, так как нарушение трудовых прав работников, к сожалению, 

имеет тенденцию к росту. Устанавливая расширение договорного метода 

регулирования трудовых отношений государство предоставило большую 

самостоятельность работодателям. Однако приходится констатировать, что эта 

самостоятельность не всегда идет во благо работникам, т.к. работодатель 

зачастую устанавливает в трудовом договоре лишь минимальные гарантии, 

установленные законодательством. В соответствии с трудовым 

законодательством возникновению трудового спора предшествует трудовой 

конфликт, который перерастает в трудовой спор с момента обращения одной из 

сторон конфликта в юрисдикционный орган. На практике стороны зачастую не 

предпринимают никаких действий и никуда не обращаются, но конфликтная 

ситуация сохраняется и может привести к негативным последствиям для обеих 

сторон. Для работника неразрешенный конфликт может привести к таким 

последствиям, как неудовлетворенность своей работой, стресс, снижение 

мотивации к труду, для работодателя – это снижение качества и количества 

продукции, нестабильность трудового коллектива, возникновение 

управленческих проблем и т.д. В итоге накопленная негативная энергия может 

трансформироваться в реальную протестную акцию. В названной статье 

Первый Президент правильно предлагает усилить ответственность за 

http://yandex.kz/
http://www.baq.kz./
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умышленное провоцирование трудовой конфликтности. На практике, если 

работник обратился в суд за защитой своего права, то рано или поздно 

работодатель постарается избавиться от него. Поэтому обращение за защитой 

своих прав в суд возможно лишь после увольнения. Привлечение медиатора 

возможно при любом трудовом споре. Преимущества медиации заключается в 

том, что она позволяет найти выход из сложной ситуации, при этом 

сохраняются трудовые отношения и не наносится ущерб репутации 

работодателя. Конфликты в социально–трудовой сфере связаны не только с 

прямыми нарушениями трудовых прав и гарантий, но зачастую и с 

противоречиями интересов сторон при принятии локальных актов, 

устанавливающих новые условия труда, изменением кадровой политики 

работодателя. Следовательно, требуется внесение изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года №252-III. Статья 

294 Трудового кодекса Республики Казахстан содержит положение о 

рассмотрении коллективного трудового спора с участием посредника, однако в 

ней также отсутствуют какие-либо нормы для проведения процедуры 

медиации. С одной стороны, отсутствует запрет для проведения медиации, но, с 

другой, нет и законодательного разрешения, позволяющего проводить 

процедуры медиации при разрешении коллективного трудового спора. Пункт 2 

статьи 294 Трудового кодекса Республики Казахстан необходимо изложить в 

следующей редакции: «В качестве посредников сторонами определяются 

независимые по отношению к ним организации и лица. Республиканская, 

отраслевая, региональная комиссии по регулированию  социально–трудовых 

отношений могут с согласия сторон коллективного трудового спора привлекать 

к работе по урегулированию коллективных трудовых споров руководителей и 

работников центральных и местных исполнительных органов, ассоциаций 

медиаторов и других общественных объединений, работодателей, а также 

независимых экспертов».  

В задачах национальной судебной системы в контексте Стратегии 

«Казахстан-2050» Первый Президент Нурсултан Назарбаев в третьем 

приоритете поручил развивать институт медиации  «Огромный потенциал 

развития правовой системы Казахстана содержится во внедрении 

альтернативных способов разрешения споров и конфликтов, особенно в 

социальной сфере. Несовершенство законодательства о медиации сдерживает 

развитие в нашей стране несудебных институтов урегулирования спорных 

ситуаций. Необходимо привести отечественное  законодательство о медиации в 

соответствие с международными стандартами. Это окажет позитивное 

воздействие на судебную систему Казахстана, будет способствовать снижению 

нагрузки на суды. И в то же время окажет воздействие на усиление деловой 

активности, создание благоприятного инвестиционного климата в стране». 

В программе социальной модернизации Казахстана Первым 

Президентом выделены 5 основных приоритетов и дано 20 поручений, часть из 

которых непосредственно связана с институтом медиации. 



75 

 

Так, первым приоритетом является обновление социального 

законодательства, что, также предполагает обновление законодательства по 

медиации и связанного с ним производства. Для выполнения этой задачи 

предлагается внести изменения и дополнения в ряд кодексов и 

законодательных актов. Второй приоритет программы - формирование 

эффективной модели социально-трудовых отношений, которую трудно 

представить без медиатора как профессионального переговорщика и 

фасилитатора. Обучение новой актуальной профессии медиатора позволит 

решить задачу развития сферы занятости, поскольку профессия медиатора - это 

новая профессия, которая приобретается на базе имеющегося любого высшего 

образования. Приобрести данную профессию можно за небольшой срок - 48 

часов или 5 календарных дней, и это обучение проходит в очном, 

интерактивном либо дистанционном режиме с практическими занятиями, 

составляющими более 60% времени обучения. Востребованность данной 

профессии будет зависеть и от тех инициативных шагов со стороны 

государства, которые будут предприниматься в поддержку организаций 

медиаторов. При условии дальнейшего развития института медиации в 

Казахстане профессия медиатора станет еще более престижной, современной и 

полезной. 

Следующая задача, озвученная Елбасы, - профилактика, 

предупреждение и регулирование трудовых конфликтов. Бесконфликтного 

общества не существует, и в этой связи должны минимизировать риски, 

которые вероятны в результате возникновения и развития разногласий в сфере 

трудовых отношений. Это возможно при непосредственном участии 

организаций медиаторов. 

Последним приоритетом программы названа эффективная система 

государственного управления социальными процессами. Для реализации 

принципа партнерства с неправительственным сектором государству 

необходимо создавать и поддерживать разнообразные площадки диалога 

общественных организаций медиаторов, государственных, судебных, 

правоохранительных органов и учебных заведений, а также совместной 

организации мероприятий [4]. 

Если наше государство желает следовать практике зарубежных 

государств, где широкое применение имеют альтернативные процедуры 

урегулирования споров, то процедуры медиации необходимо распространить 

на все категории споров (конфликтов), возникающих из гражданских, 

семейных, трудовых и иных правоотношений. Следовательно, в статье 1 Закона 

Республики Казахстан «О медиации» нужно внести изменения, и изложить 

пункт 3 в следующей редакции: «Процедуры медиации применяются к спорам 

(конфликтам), возникающим из гражданских, трудовых, семейных и иных 

правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, когда одной 

из сторон является государственный орган, если спор (конфликт) возник в 

связи с правовым актом индивидуального применения». Концепцией правовой 

политики Республики Казахстан была предусмотрена возможность применения 



76 

 

процедур урегулирования частноправовых споров на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Согласно концепции совершенствование 

гражданского процессуального законодательства должно быть ориентировано 

на оптимизацию стадии подготовки дела к судебному разбирательству в целях 

обеспечения быстрого рассмотрения и разрешения гражданских дел, на 

«закрепление разнообразных путей и способов достижения компромисса между 

сторонами частноправовых конфликтов (медиация, посредничество и другие) 

как в судебном, так и во внесудебном порядке», а также «обязанности 

обсуждения возможности использования примирительных процедур при 

подготовке дела к судебному разбирательству» [3].  

Говоря о современном опыте развития медиации в Казахстане, хочется 

подчеркнуть, что такой опыт только-только «набирает обороты».  Для 

широкомасштабного развития медиативной практики, эффективного 

использования потенциала медиации необходим комплекс мер, включая 

совершенствование законодательства и популяризацию медиации среди 

различных социальных, профессиональных групп, бизнес-сообщества, 

этносреды и казахстанского общества в целом. Развитие медиации необходимо 

как каждому гражданину, так и государству. 
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В ЭПОХУ ЧЕТВЕРТОЙ 

 ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

 

ӘОЖ 502/504(574.42) 

АБИЛМАЖИНОВА Ж.А., ДАКИЕВА К.Ж. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ магистранты, Өскемен қ. 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӨЗЕНДЕРІ МЕН СУ 

ҚОЙМАЛАРЫНА ӨНДІРІС КЕШЕНДЕРІНІҢ ТЕХНОГЕНДІК  

ЖӘНЕ АНТРОПОГЕНДІК ӘСЕРІ 

 

Шығыс Қазақстан облысы тау-кен өндірісі, металлургия, энергетика 

өндірісіне мамандырылған. Жоғарғы технологиялық ғылыми өндіріс 

кешендерін салуға және қаржылық ресурстармен өзін-өзі қамтамасыз етуге 

экономикалық тұрғыдан барлық мүмкіндіктері бар. НПДООС-қа сәйкес ШҚО 

экологиялық жағдайы нашар Қазақстанның 6 облысының бірі. Экологиялық 

проблемаларының  сипатына қарай В зонасына енгізілген. 

Негізгі тау-кен, металлургия кешендері жиі өзен торабы орналасқан 

зоналарда табан тіреген. Техникалық қажеттілік нәтижесінде бұл жерлерге 

жылу энергетика кәсіпорындары орналасқан. Мұндай орналасу барлық газ 

тәрізді, сұйық және қатты қалдықтар толығымен дерлік өзен торабы мен жер 

топырағына жіберіліп, биоценоз бен облыс халқына экологиялық зиянын 

тигізіп отыр [1]. 

Техногендік әрекеттердің адам денсаулығына зиянын мынадан көруге 

болады. Ертіс өзені 550 ірі елді мекенді сумен қамтамасыз етудің көзі болып 

отыр. Сонымен қатар 47 өнеркәсіп және ауылшаруашылық кәсіпорындарын 

суландырады. 

Ертіс бассейінің кең аумағының техногендік әрекеттерге түсуі, ШҚО-

ның көптеген экожүйесінің бұзылуына әкеп соғуда. 

ШҚО-ның аумағының үлкендігі оның аудандарының географиялық 

және физикалық жағдайының, сонымен қатар өнеркәсіптер мен олардың 

мамандануының әркелкілігіне және олардың облыс экожүйесіне әсерінің сан-

алуандығына әкелді деуге болады. ШҚО-ның территориясын алдын ала 

аудандарға бөлуде қолданылған мәлімет көздері:  

- ДГП «ВЦС ВКО» және ВКО ТУООС-тың атмосфералық мен су 

ресурстары бойынша жасалған зерттеулері;  

- жер қыртысының ластануы және елді мекендер мен территориялардың 

экологиялық жағдайының классификациясы;  

- жер беті және жер асты сулары мен өсімдік өнімдерінің ластануы 

жөніндегі Қ.И. Сәтпаев атындағы геологиялық ғылымдар институтының 

Өскемен қаласыдағы  Алтай-СССР бөлімінің әдістемелері;  

- ТОО «Геос»  Радиациялық қауіпсіздік бойынша бағдарламалары . [4] 
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Өскемен қаласы.Техногендік және антропогендік әсерлердің көздері: 

түсті металлургия кәсіпорындары, жылу энергетикасы, тамақ және қайта өңдеу 

өнеркәсібі, коммуналды кәсіпорын, автомобиль және темір жол транспорттары. 

Эколгиялық проблемалар тудыратын кәсіпорындар: «Қазмырыш», 

«Қазақмыс» ААҚ, ҮМЗ ААҚ,Өскемен жылу электр орталығы, Согра ЖЭО, 

Өскемен Титан-Магний комбинаты т.б. 

Ластану жолдары: атмосфераға шығарылатын қалдықтар, коммуналдық- 

тұрмыстық қоқыстар, кәсіпорындар қалдықтары. 

Су ресурстары: Ертіс өзені судың 3-класс сапасын иеленген. Судың 

ластануы бірқалыпты, мыс, мырыш, азот нитратымен ластану байқалады. Үлбі 

өзенінде де су сапасы 3-класс сапасын иеленген мыс, мырышпен ластану 

байқалады. Қала суларын тазалауға ірі тазарту құрылғыларының жоқтығы мен 

1989ж басталған тазарту құрылғылардың жұмысы ұзаққа созылуы кедергі 

болып отыр. Күніне 200 мың м³ толық тазартылмаған су пайдалануға беріледі. 

Жер асты суларының ластануы түсті метеллургия өндірістері аймағында,  

Өскемен жылу электр орталығы аудандарында және ҮМЗ-ң оларға жақын 

солтүстік бөлігінде қамтыған. Жер асты сулары: мыс, мырыш, кадмий, селен, 

марганецтің ондаған, тіпті мыңдаған ЗЖЖК-мен фтор, берилийдің 200-300  

ЗЖЖК -мен, нитрат пен нитриттің 3-30ЗЖЖК-мен, азот пен аммонидің 50 

ЗЖЖК -мен ластанған.[2] 

Семей қаласы. Техногендік және антропогендік әсерлердің 

әсерлердіңкөздері: жылу энергетика кәсіпорны, цемент, кірпіш өндірісі және 

қайта өңдеу өнеркәсібі, коммуналды кәсіпорын, автомобиль және темір жол 

транспорттары. 

Өнеркәсіптердің экологиялық проблемалары: Семей ТЭЦ, «Цемент» АҚ, 

«Силикат» АҚ, «Кожмех» АҚ, қала су каналдарын тазалау құрылғылары. 

Ластану жолдары: атмосфераға шығарылатын қалдықтар, коммуналдық- 

тұрмыстық қоқыстар, кәсіпорындар қалдықтары. 

Су ресурстары: Ертіс өзені су сапасының 4-класында ластанған, мұнай 

өнімдері мен СПАВ арқылы ластану байқалуда. Қала суларының тазалануы 

биологиялық тазалау құрылғыларының құрылысының ұзаққа созылуы 

нәтижесінде жүзеге аспай отыр (Құрылыс 1960ж басталған). Сондықтанда 

Ертіс өзеніне күніне 100 мың м³ толық тазаланбаған су қосылады.[2] 

Риддер қаласы.Техногендік және антропогендік әсерлердің көздері: тау-

кен және  металлургия кәсіпорындары, жылу энергетикасы, тамақ өнеркәсібі, 

орман шаруашылығы, коммуналды кәсіпорын, автомобиль және темір жол 

транспорттары. 

Экологиялық проблемалар тудыратын кәсіпорындар: Ленинагор тау-кен 

байыту комбинаты, «Қазцинк»ААҚ, Ленинагор мырыш зауыты, «Қазмырыш» 

ААҚ, Ленинагор ЖЭО, «Қаз-Тюмень» қорғасын зауыты АҚ. 

Ластану жолдары: атмосфераға шығарылатын қалдықтар, рудалық 

сулар,  коммуналдық- тұрмыстық қоқыстар, кәсіпорындар қалдықтары. 

Су ресурстарының жағдайы: Брекса, Тихая, Үлбі өзендері 6-7 кластағы 

өте су сапасынң ластанған түріне жатқызылады. Брекса өзенінде - мыс, фенол; 
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Үлбі өзенінде  -мыс, мырыш, фенол; Тихая өзенінде - мыс, мырыш, фенол бары  

лабораториялық жолмен анықталған. Негізінен Шубин руднигіндегі шахта 

сулары; Талов су қоймасы мен РСМ рудниктері, «Қазмырыштың» нөмір 2-ші 

Тишин руднигі сулары су көздерінің ластануына әсер етеді.[2] 

Зырян ауданы.Техногендік және антропогендік әсерлердің көздері: тау-

кен және  металлургия кәсіпорындары, жылу энергетикасы, тамақ өнеркәсібі,  

цемент шығару, автомобиль және темір жол транспорттары. 

Экологиялық проблемалар тудыратын кәсіпорындар: Өскемен 

Цементзаводы, Зырян тау кен байыты комбинаты. Ластану жолдары: 

атмосфераға шығарылатын қалдықтар, рудалық сулар, коммуналдық - 

тұрмыстық қоқыстар, кәсіпорындар қалдықтары. 

Су ресурстары: су сапасы бойынша өте ластанған , 7-класқа 

жатқызылатын Красноярка өзені осында орналасқан. Негізінен жоғарғы – 

Березовка және Ертіс руднигінің сулары арқылы ластанады. Мыс, қалайы, 

кадмий, марганец жағынан жоғарғы ЗЖЖК байқалады. Глубочанка өзені де өте 

ластанған 6-класқа жатады. Негізінен Белоусовка руднигі, ИМЗ, Глубокое 

ауылының жылыту орталықтары арқылы ластанады. Жергілікті ЗЖЖК-да азот 

нитраты және мыс мөлшері көп Ертіс және Красноярка өзендерінің төменгі 

ағыстарының тоғысқан жерлерінде мыс, мырыш, азот нитратының көп мөлшері 

тіркелген.[2] 

Шемонаиха ауданы.Техногендік және антропогендік әсерлердің көздері: 

тау-кен және  металлургия кәсіпорындары, жылу энергетикасы, тамақ 

өнеркәсібі,  цемент шығару, автомобиль және темір жол транспорттары. 

Экологиялық проблемалар тудыратын кәсіпорындар: «ШығысҚазМыс»-

тың филиалы «Қазақмыс» корпорациясы, «ИРЗК» ЖШС; «Гортеплоэнерго» 

ЖШС; ЖШС «Энергия»; «Химстрой» АҚ. 

 Ластану жолдары: атмосфераға шығарылатын қалдықтар, шахта сулары,  

кәсіпорын тоғандары, кәсіпорындар қалдықтары. 

Су ресурстары: Ертіс пен Уба өзендері қалыпты ластанған, су 

сапасының көрсеткіші 3-класқа жатқызылады. Бұған себеп: шахта және 

қайраңдардағы толық тазартылмаған сулар. Суларда мыс, мырыш, азот 

нитратының ұлғаюы байқалады. [2] 

Сондықтан қоршаған ортаны қорғайтын органдар алдында мынадай 

мәселелер тұр: 

-территориялық геоэкологиялық мониторинг енгізу; 

-геоэкологиялық ақпараттарды жүйелеу және сараптау, жинақтау; 

-бұл ақпараттарды толығымен сұрыптау; 

-гидрогеологиялық және инженерлі географиялық процестердің дамуын 

болжау; 

-Территорияның шаруашылық меңгерілуінің жоспарларын құрастыру. 

Бұл мәселелер тек қана заманға сай технологиялар арқасында жүзеге 

асуы мүмкін. Барлық жағдайлар ШҚО-ң территориясында автоматтандырылған 

ақпараттық - болжау жүйесін құру жұмыстарын қайта жандандыруға түрткі 

болды. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

 

Введение. В связи с резким ухудшением экологических условий в 

крупных городах, особую актуальность и практическую значимость 

приобретает проблема оптимизации урбоэкосистем с помощью зеленых 

насаждений. При этом основное внимание обращают на степень озеленения 

города, видовое разнообразие зеленых насаждений и их устойчивость к 

факторам урбанизированной среды.  

Мониторинг зеленых насаждений, основанный на оценке видового 

разнообразия и их устойчивости к воздействию техногенных факторов среды, 

служит основой для разработки ассортимента древесныхрастений для 

различных типов насаждений с целью улучшения состояния городской среды.  

Роль древесных  растений в снижении негативного воздействия 

окружающей среды заключается в их способности нивелировать 

неблагоприятные для человека факторы природного и техногенного 

происхождения. Однако высокая степень воздействия негативных 

антропогенных факторов, присущая урбанизированным территориям, а также 

нарушения  в создании и содержании древесных насаждений закономерно 

приводит к снижению продолжительности жизни отдельных деревьев и 

насаждений в целом, устойчивости к антропогенным и природных 

воздействиям, биосферных и санитарно-гигиенических  функций [1; 2]. 

Усть-Каменогорск характеризуется наличием большого числа 

техногенных загрязнителей, среди которых можно выделить такие крупные 

промышленные предприятия, как ТОО «Казцинк», ОАО «АЕS Усть-

Каменогорская ТЭЦ», АО «УМЗ», ОАО «УК ТМК», а также транспорт, 

автозаправки, предприятия пищевой отрасли, частный жилой сектор, 

располагающихся в непосредственной близости от жилой зоны.  

Изучению дендрофлоры г. Усть-Каменогорска посвящено 

незначительное число работ, в основном, исследования велись по накоплению 

https://ecogosfond.kz/
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тяжелых металлов и их влиянию на древесные растения г. Усть-Каменогорск 

[3;4]. 

Характеристику ответных физиономических реакций (классов хлорозов, 

некрозов и сквозистости крон) древесной растительности города Усть-

Каменогорск рассматривает в своей работе Дузбаева М.Т. [5].  

Видовое разнообразие древесных насаждений, различных по 

функциональному назначению и антропогенной нагрузке остаются 

недостаточно изученными.  

Цель исследования:провести обследование древесных растений зеленых 

насаждений г. Усть-Каменогорск, находящихся на территории различных по 

функциональному назначению и антропогенной нагрузке с определением 

таксономической принадлежности и оценкиих видового разнообразия.  

Объекты и методы исследований  

Объектами исследования служили насаждения древесных растений: 2 

парков, 3 пешеходных аллей, 9 уличных посадок вдоль автомагистралей, 

6жилых дворов, расположенных в различных административных районах 

города Усть-Каменогорск, различающихся видовым разнообразием, 

интенсивностью ухода, рекреационной и антропогенной нагрузкой. Данным 

исследованием не охвачены  зеленые насаждения окрестности города 

(пригородные и  частные сады).  

Материалом исследования послужили результаты визуального 

обследования 2460 деревьев и кустарников зеленых насаждений г. Усть-

Каменогорска, фото - и гербарный материал, собранный автором в течение 

2015-2018 гг.  

В ходе исследования на каждом объекте производился сплошной 

пересчет древесных растений, устанавливалась таксономическая 

принадлежность вида, его количественное участие и встречаемость в зеленых 

насаждениях.  

Определение таксонов осуществляли, руководствуясь литературными 

источниками: «Флора СССР», «Флора Казахстана», «Деревья и кустарники 

Казахстана», «Иллюстрированный определитель растений Казахстана». 

Определение и идентификацию  семейств и родов проводили с помощью 

«Флора Казахстана» М.С. Байтенова [6;7;8 -10]. 

Результаты и их обсуждение 

Основу дендрофлоры г.Усть-Каменогорск составляют искусственные 

насаждения, формирующиеся за счет интродуцентов и аборигенных видов.  

Таксономический анализ дендрофлоры города Усть-Каменогорскпоказал, что 

общий видовой состав древесных  растений составляет 50 видов из 28 родов и 

16 семейств. 

Ведущее место в уличных и дворовых  посадках занимают лиственные 

породы, хвойные преимущественно представлены на территории различных 

учреждений и парков.  

Наибольшим числом видов характеризуются следующие семейства: 

Salicaceae– 9, Rosaceae –8,  Pinaceae– 7, остальные от 1 до5видов. 
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Родовой спектр соответствует следующему нисходящему ряду: Populus, 

Ulmusи Picea–4 видов,  Salix– 3 видов, Betula, Acer, Pinus, Berberis, Juniperus, 

Thuja - по 2 вида, остальные – по 1 виду.  

Наибольшим числом видов (38) образованы самые значимые городские 

объекты озеленения – парки, в частности, парк «Жастар». Наименьшее 

количество видов выявлено в рядовых посадках улиц и проспектов вдоль 

автомагистралей  (1-3) и жилых дворов (4-5).  

Встречаемость древесных пород рассчитывалась как отношение доли 

объектов, на которых встречается данный вид древесных растений к общему 

количеству учтенных объектов.  

В зависимости от степени встречаемости все древесные породы были 

разделены на три группы, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа встречаемости древесных растений 

 

Редко встречающиеся 

виды (на 1-2 

объектах) 

Умеренно встречающиеся 

виды (на 3-6 объектах) 

Часто стречающиеся 

виды (более, чем на 7 

объектах) 

Aralia mandshurica, 

Júglansmandshúrica 

Боярышник ровавокрасный 

CrataegussanguineaPall.  

Ель обыкновенная 

(европейская) 

Píceaаbies 

Барбарис 

обыкновенный 

Berberisvulgaris L. 

Дуб черешчатый  

QuercusroburL, 

Береза пушистая (Б. 

белая) 

BetulapubescensEhrh. 

(B. alba L.) 

Барбарис 

обыкновенный 

‘Темнопурпуровый’  

Berberisvulgaris 

‘Atropurpurea. 

Ель сибирская  

PiceaobovataLedeb. 

Березаповислая 

Betulapendula Roth 

Бархатамурский 

Phellodendronamurense

Rupr 

Ива белая  (Серебристая) 

Salixalba 

Вишняобыкновенная 

Cerasus vulgaris Mill.  

Ельколючая (голубая)  

PiceapungensEngelm,   

Ивапрутовидная 

Salix viminalis L 

Вяз малый, мелко-

листный 

UlmusminorMill. 

Ель колючая ‘Сизая’  

Piceapungens ‘Glauca’ 

Ива трехтычинковая 

Saliztriandra 

Ильм гладкий (вяз) 

UlmuslaevisPall. 

Клен остролистный  

Acerplatanoides L. 

Жимолость татарская  

Loniceratatarica L. 

Ильм шершавый 

(вяз) Ulmusglabra 

Липа мелколистная 

(Л. сибирская) 

TiliacordataMill. 

Рябинник рябинолистный 

Sorbariasorbifolia (L.) A. Br. 

Ильм приземистый, 

низкий 

Ulmuspumila L. 

Лиственница Тополь белый Populusalba L. Клен ясенелистный 
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сибирская  

LarixsibiricaLedeb. 

Acernegundo L. 

Можжевельник 

обыкновенный 

Juniperuscommunis L 

Тополь бальзамический  

Populusbalsamifera L. 

Рябина обыкновенная   

SorbusaucupariaL.  

Можжевельник 

сибирский 

Juniperus.sibirica 

Топольлавролистный 

PopuluslaurifoliaLedeb. 

Сиреньобыкновенная 

Syringa vulgaris L. 

Орехманьчжурский 

Juglansmandshurica 

Maxim. 

ЧеремухаобыкновеннаяPrun

uspadus L. (Padusavium Mill.) 

Соснаобыкновенная 

Pinussylvestris L. 

Пихта сибирская  

AbiessibiricaLedeb 

 Тополь черный 

Populusnigra L 

Робиния псевдоакация 

Robiniapseudoacacia L.

, 

 Тополь дельто-

видный 

Populusdeltoides 

Сирень венгерская  

SyringajosikaeaJacq. 

fil. 

 Тополь пирами-

дальный  черный 

Populusnigra f. Pyrami

dalis, 

Снежноягодник 

белый, кистевой 

Symphoricarposalbus 

(L.) Blake 

  Ясень пенсиль-

ванский 

Fraxinuspensylvanica

Marsh. 

Спирея зверобо-

елистная 

Spiraeahipericifolia L. 

 Яблоня ягодная  

(сибирская)  

MalusbaccataBorkh. 

Туязападная 

'PyramidalisCompacta' 

Thujaoccidentalis 

'PyramidalisCompacta' 

  

Туязападная 

‘Вересковидная’ 

Thujaoccidentalis 

‘Ericoides’ 

  

 

Заключение. В целом, древостой зеленых насаждений, за исключением 

парка «Жастар» характеризуются небольшим видовым разнообразием – 29 

видов.  
Основу зеленых насаждений города составляют следующие виды 

деревьев и кустарников: Populus nigra L., Populus nigraf. Pyramidаlis, Ulmus 
pumila L., Ulmus laevis Pall., Ulmus glabra, Acer negundo L, Frаxinus excеlsior, 
Bеtula pеndula, Betula pubеscens, Sсоrbus aucupаria, Syrínga vulgáris, Pícea 
аbies,Pinus sylvestris L. Доля участия других видов в зеленых насаждениях 

http://flower.onego.ru/kustar/acer_n.html


84 

 

составляет менее 1%. 
Изменения в ассортименте древесных растений в городе за последние 

годы проявляется в постепенном сокращении насаждений тополя за счет сноса 
старых экземпляров и посадки хвойных пород, которые теперь  перешли к  
группе встречающихся в озеленении «часто».   

Таким образом, изучение видового разнообразия зеленых насаждений и 
его динамики  в условиях техногенного загрязнениязаслуживает особого 
внимания, так как позволяет выявить и разработать ассортимент древесных 
растений, используемых в озеленении с точки зрения их устойчивости к   
факторам  природной и урбанизированной среды. 
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СПОСОБЫ ОПЕРАТИВНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Наиболее эффективным и распространенным средством тушения лесных 

пожаров является вода. Она может применяться для тушения низовых, 

верховых (устойчивых) и почвенных (подстилочных и торфяных) лесных 

пожаров, причем, в зависимости от вида пожара, условий, в которых он 
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распространяется, наличия воды и вида используемых механизмов 

применением этого способа могут решаться задачи как локализации, так и 

полного его тушения. 

Вода используется из имеющихся вблизи пожара речек, озер, ручьев и 

других водоисточников или привозная в пожарных автоцистернах, в цистернах 

специальных лесопожарных агрегатов, в съемных цистернах разных типов и в 

других емкостях. 

Для тушения лесных пожаров водой используют насосные установки 

пожарных автоцистерн (Автоцистерны пожарные АЦ-3-4О(4326), АЦ-5-

40(4310) (4925) и АЦ-7-4О(53213); Автоцистерна пожарная АЦ-2,5-40(433364)), 

пожарные мотопомпы (переносные, прицепные, малогабаритные), навесные 

насосы, работающие от моторов тракторов, а также лесные огнетушители. 

Кроме того, для тушения низовых и торфяных пожаров могут 

применяться водораздатчики, поливочные машины и агрегаты для подачи 

(перекачки) воды к пожару. 

Вода применяется в виде мощной компактной либо распыленной струи. 

Мощная компактная струя разрушает структуру горящих материалов, 

перемешивает их с грунтом и отбрасывает на уже пройденную огнем 

территорию 

В целях увеличения огнетушащих свойств воды в нее добавляют 

смачиватели (поверхностно активные вещества «ПАВ»), снижающие 

поверхностное натяжение жидкости и делающие ее более проникающей в 

мельчайшие поры подстилки. Воду со смачивателями следует применять при 

тушении низовых и почвенных пожаров, а также при дотушивании пожаров. 

С помощью лесных огнетушителей можно тушить низовые пожары 

слабой и средней интенсивности. Применение ранцевой аппаратуры наиболее 

целесообразно при наличии вблизи пожара водоисточников, а также в горных 

условиях, где использовать для тушения лесных пожаров грунт и 

почвообрабатывающие орудия в большинстве случаев невозможно и вода (хотя 

бы привозная) часто является почти единственным эффективным средством 

пожаротушения, особенно для тушения горения в расщелинах между камнями. 

При мощном слое подстилки и на задернелых почвах ранцевая 

аппаратура менее эффективна. Здесь следует применять мощную сплошную 

струю с помощью насосных установок со значительно большим расходом воды 

на квадратный метр горящей площади или мелкораспыленную струю под 

давлением не менее 30 атм. 

Сплошные дальнобойные струи следует применять также при тушении 

сильных очагов горения (в скоплениях хлама и т.п.) и для тушения огня на 

высоких сухостойных деревьях. Для тушения почвенных (подстилочных и 

торфяных) пожаров, образовавшуюся спекшуюся корку разбивают мощными 

струями воды со смачивателем, превращая горящий торф в жидкую массу, и 

сильно промачивая торф, прилегающий к очагу. 
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При таком способе требуется расход воды до 50 л на 1 м 2 горящей 

кромки, в связи с чем тушение обычно производится водой из имеющегося 

вблизи пожара водоисточника. Встречный пал. 

Встремчный пал (встремчный огонь, омтжиг) - способ тушения лесных и 

степных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие 

материалы на пути основной стены огня. При этом способе тушения перед 

надвигающимся фронтом пожара выжигают лесную подстилку или участок 

степи. Это увеличивает ширину препятствия, через которое мог бы произойти 

переброс огня или искр от основного пожара. Способ является наиболее 

эффективным при локализации и тушении верховых и низовых лесных пожаров 

высокой и средней силы 

В качестве препятствия для распространения огня при встречном пале 

используют опорные полосы -- либо естественные рубежи (реки, дороги), либо 

специально созданные преграды. Искусственно созданные опорные полосы 

шириной 0,3 - 0,5 м могут быть проложены в 1 или 2 ряда, при необходимости - 

в несколько слоёв. 

Создание преграды в нужном направлении может производиться 

увлажнением подстилки или использованием пены. Для создания полос 

применяют специальное оборудование: плуги на тракторной или конной тяге, 

грунтомёты, полосопрокладыватели, бульдозеры, агрегаты с навесными 

орудиями для обработки почвы, канавокопатели. Полосы могут 

прокладываться расчисткой граблями, лопатами или мотыгами. Для создания 

полос возможно использование взрывов. 

Опорная полоса должна упираться своими концами в естественные 

препятствия, не допускающие продвижения огня, либо быть замкнутой. 

Необходимо убрать весь подрост и подлесок, а также валежник ближе 5 метров 

в сторону пожара. Искусственные минерализованные полосы могут быть 

созданы заранее в порядке противопожарной профилактики. 

Для производства отжига используют две группы личного состава, 

которые расходятся в две стороны от центра опорной полосы и производят 

зажигание на участках 20 - 30 метров, дожидаясь, когда огонь отойдёт на 2 - 3 

метра. Для ускорения встречного пала выполняют зажигание перпендикулярно 

опорной полосе («гребёнкой»), глубина «зубцов» которой не должна 

превышать 3 - 4 метра. Во избежание возгораний по другую сторону опорной 

полосы, расставляют посты для наблюдения и производят окарауливание 

пожарищ. Для локализации степных пожаров пуск встречного огня производят 

одновременно по всей длине опорной полосы с интервалом 70 - 100 метров. 

Использование встречного пала предполагает наличие руководства со 

стороны опытного специалиста лесного хозяйства. Командир должен 

убедиться, что между опорной полосой и основным пожаром нет людей. В 

тылу отжига должно вестись наблюдение и оперативное тушение источников 

огня (например, горящих искр или ветвей), которые могут перелетать через 

опорную полосу. 

Тушение ударной волной. 
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Известен способ тушения лесных пожаров взрывом, основанный на 

применении шнурового заряда взрывчатого вещества, инициирующего 

средства и гибкого отражающего экрана. Отражающий экран и заряд 

взрывчатого вещества подвешиваются в пологе леса на пути распространения 

огня. Затем заряд взрывчатого вещества подрывают перед фронтом лесного 

пожара, прекращая тем самым его дальнейшее распространение. Данный 

способ имеет недостатки, которые снижают эффективность его использования, 

а именно: неполное использование энергии взрыва из-за того, что гибкий экран 

деформируется (а часто и рвется) под действием падающей ударной волны, в 

результате чего энергия частично рассеивается в пространстве и за экраном. 

При использовании традиционных авиационных сливных средств 

пожаротушения в зону огня попадает незначительное количество 

сбрасываемого огнегасящего состава. Это объясняется экранированием зоны 

пожара восходящим конвективным потоком горячего воздуха, и, как следствие, 

не достигается необходимая точность группирования центров падения водяных 

масс по отношению к местоположению очага пожара. Авиационное средство 

пожаротушения АСП-500 локализует лесные пожары и подавляет зоны 

огневого шторма при техногенных авариях и катастрофах. АСП-500 

обеспечивает стопроцентную доставку массы огнегасящего состава в зону 

пожара, кроме того, взрывной способ диспергирования состава создает 

дополнительный фактор пожаротушения - воздушную ударную волну. 

АСП-500 - элемент авиационного вооружения мирного назначения 

(предназначен для тушения пожаров). По мнению производителя, носитель 

можно устанавливать практически на все типы военных самолётов и 

вертолётов, к тому же испытания проводились на гражданских Ил-76 и Ан-12. 

АСП-500 был разработан в 1990-х годах, первые испытания начались в 

начале 2000-х. 

Авиационное средство пожаротушения применяется при температуре 

окружающей среды от 5°C до +45°C, при этом вероятность безотказной работы 

вооружения составляет 97%. 

При этом на очаг пожара воздействуют два фактора: ударная волна от 

взрыва и распылённый наполнитель (вода).При этом, по мнению 

производителя, использование авиации для доставки огнегасящей смеси при 

тушении пожаров существенно дешевле, чем другие варианты (артиллерия, 

реактивные установки). При этом достигается высокая эффективность за счёт 

максимального количества доставленной в очаг пожара воды по сравнению с 

традиционной авиадоставкой. 

Использование АСП-500 может быть достаточно массовым, есть 

возможность доставлять носителем в зону пожара более 100 изделий, 

обеспечивая тушение на площади более 10 га. Особенно эффективен АСП-500 

как орудие первоначального удара по пожару, так как позволяет сбить пламя и 

уменьшить конвекционные потоки, которые мешают пожаротушению 

традиционным способом. 
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По мнению производителя, АСП-500 является хорошим вариантом при 

тушении лесного пожара в зонах радиоактивного заражения местности. При 

этом резко снижается количество выбросов радиоактивного пепла в атмосферу 

и минимизируется контакт пожарников с радиоактивными продуктами 

сгорания леса. 
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КРЕДИТТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ШАРТТАРЫ БОЙЫНША БОЛАШАҚ 

ФИЗИКА МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЙЫНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Кредиттік оқыту жүйесі-білім беру жүйесі, дараландыру негізінде 

өздігінен білім алу және білімді шығармашылық игеру деңгейін арттыруға 

бағытталған, оқу үрдісін регламенттеу және кредиттер түріндегі білім көлемін 

есепке алу шеңберінде білім траекториясын таңдау болып табылады. Кредиттік 

оқыту жүйесі білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің 

біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім 

алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын өз бетінше жоспарлауы 

негізінде жүзеге асырылады. 

Жоғары деңгейлі мамандар дайындау мақсатында, Қазақстандық ЖОО-

ның кредиттік оқу жүйесіне ауысуға байланысты түлектерді дайындау 

талаптары да жоғарылады.  

Кредиттік оқыту жүйесі жоғарғы оқу орындарындағы оқытушылардың  

үздіксіз өзін өзі жетілдіруін және  оқу процесін жаңа оқу әдістемелік 

әзірлемелермен қамтамасыз етуде өз тиімділігін көрсетеді. Жоғары білім беруді 

дамыту процесі қарқынды дамып келе жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстары, 

инновациялық білім беруді дамыту, әлеуметтік ортаға және университет 

зерттеулерінің экономикалық қажеттіліктеріне сәйкес мамандарды даярлау 
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үдерісінің сапасын жақсартумен тығыз байланысты. Сонымен қатар бұл 

процесс білім беру жүйесі мен ақпараттық технологияларды жетілдіруге 

бағытталған.Заманауи әлем жағдайында білім беру жүйесінің негізгі міндеті 

қазіргі заманның барлық талаптарына сайкелетін жоғары білікті мамандарды 

даярлау болып табылады. 

Кредиттік оқыту жүйесінде білім деңгейін арттыру үшін ұйымдық  және 

білім беру сапасының әдістері мен әдістемелерін қалыптастыру, сондай-ақ 

педагогикалық инновацияларды белсенді түрде енгізуқажет.Осы мақсатта білім 

беру жүйесі жаңа мазмұн мен тапсырмаларға, заманауи әлемнің жоғары 

талаптарын қанағаттандыратын заманауи саналы тәрбиемен және жаңа сапалы 

біліммен толықтырылуға тиіс. 

Оқытушылардың алдында мынадай сұрақтар туады: Материалды қысқа 

мерзімде дұрыс және жүйелі түрде қалай жеткізуге болады? Ақпараттың үлкен 

мөлшерін қалай қамтуға болады? Ең төменгі қаржылық және уақытша 

шығындармен оқытудың сапалы деңгейін қалай қамтамасыз етуге болады?[1]. 

Оқытушының негізгі міндеттерінің бірі дәрістер мен аудиториялық 

сабақтарды, студенттердің өздігінен жұмыс істеуі және мұғаліммен жұмыс 

істеуін дұрыс құрастыру (СӨЖ, СОӨЖ). Осы мақсатта кафедраларда  

мамандықтар құрылымында барлық оқылатын пәндер бойынша бүкіл қажетті 

материалдары қамтитын оқу-әдістемелік кешендер құрылады. 

Мұндай оқу-әдістемелік кешендер жүйелі түрде түзетулер енгізуге, 

жаңартуға, қандай да бір оқытушының пәнге дайындық сапасы бойынша 

кемшіліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Барлық әдістемелік материал 

студенттерге сайттар арқылы беріледі. 

Алайда, барлық аталған жаңашылдықтар қазіргі студенттің ақпаратты 

дұрыс қабылдауы мен қызығушылығын толық туғызбауы мүмкін, сондықтан 

алдағы уақытта оқытушының әдістемелік дайындығының сапасы мен деңгейін 

арттыру мәселесінде кафедралардың оқу-әдістемелік семинарларының 

жұмысына үнемі көңіл бөлу қажет[2]. 

Білім беру бағдарламаларын іске асыруға жұмыс берушілердің 

қатысуымен байланысты кредиттік оқыту жүйесі жағдайында мамандарды 

даярлаудағы ерекшелікті атап өтейік. Ол студенттің кәсіпорын мен 

ұйымдардың нақты тапсырыстары мен тапсырмалары негізінде дипломдық, 

курстық жобаларды орындауын; зерттеу жұмыстарын жүргізуге және зерттеу 

нәтижелерін практикаға енгізуге қатысуды; элективті пәндер каталогын 

қалыптастыруға қатысуды; маман моделін (яғни маманның құзыреттілігі) 

әзірлеуге қатысуды; арнайы курстар мен семинарларды оқу үшін жетекші 

мамандарды шақыруды; білім беру бағдарламасына сараптама жүргізуді; 

дипломдық жобаларды тікелей кәсіпорында қорғауды жүргізуді; жұмыс 

берушілерді жоғары оқу орнының қамқоршылық Кеңесіне қосуды 

қарастырады. 

Оқытушы қызметінің бірінші ерекшелігі оқытудың дәстүрлі 

"авторитарлық" нысандары мен әдістерінен студенттің белсенді танымдық 

қызметін болжайтын, субъективті-бағытталған әдістерге көшу арқылы "жаңа" 
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кредиттік жүйеге бейімделуге тура келетін стилін қайта құрумен тікелей 

байланысты. 

Мамандарды даярлаудың екінші ерекшелігі білім беру бағдарламаларын 

өз бетінше игеруге бағытталған арнайы ақпараттық-білім беру ортасын құруды 

көздейді. Білім беру ортасы материалдық, кеңістіктік-пәндік, әлеуметтік, 

тұлғааралық факторлардың жиынтығынан тұратын нақты оқу мекемесінің 

ортасы ретінде анықталады, онда олар өзара байланысты, өзара тәуелді, өзара 

толықтырылатын және білім беру ортасының барлық субъектілеріне әсер етеді. 

Мамандарды даярлаудағыкелесі ерекшелік екпіннің білімді-бағдарлы 

бағыттылықтан компентті-бағдарлы бағыттылыққа көшуімен байланысты, онда 

басты бұрышқа теориялық білім ғана емес, практикадан "үзілген", құзыреттілік 

те қойылады. 

Тағы бір ерекшелік кредиттік оқыту жүйесі жағдайында оқу процесін 

ұйымдастырумен тікелей байланысты, атап айтқанда болашақ мамандарды 

оқытуды барынша дараландыруға қол жеткізу. Дәл осы ерекшелік студентке 

тек өзінің ерекшеліктері мен оқу деңгейіне байланысты меңгере алатын 

пәндерді (яғни кредиттерді) таңдауға мүмкіндік береді; пән туралы өз 

ұғымдарына сәйкес оқытушыларды таңдауға, талаптары мен қондырғыларын 

ескеруге және т.с.с.  мүмкіндіктер береді. Бұдан басқа, кредиттік оқыту жүйесі 

білім беру бағдарламасын дербес жеке жоспарлауды, мотивация мен өз бетімен 

білім алу деңгейін арттыруды көздейді[3-4]. 

5В011000-"Физика" мамандығы бойынша бакалавр келесі 

функционалдық міндеттерді орындауға дайын болуы тиіс: 

- сабақтар мен басқа да сабақ түрлерін орта оқу орындарында жүргізу; 

- әдістемелік материалдарды, тиісті құжаттаманы, сондай-ақ 

оларғақосымшаларды әзірлеу; 

- қажетті ақпаратты зерттеу және талдау, оны хабарлау, жүйелеу және 

кәсіби қызметте пайдалану; 

- орта мектептің зерттеу бағдарламасы аясында және жоғары мектептің 

білім беру бағдарламалары аясында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- үйірме жұмысын және факультативтік сабақтарды жүргізу; 

- пән бойынша да, сондай-ақ өңірдің мүдделері мен ерекшеліктеріне 

және Қазақстан Республикасын дамытуға қажет негізгі міндеттерге сәйкес 

тәрбие жұмысын жүргізу; 

- зертханаларда, өндірісте да, ғылыми-зерттеу институттарында да 

жұмыс істеу, өндірісті, еңбекті ұйымдастыруға ақпараттық қызмет көрсету, 

әзірленетін жобалар мен бағдарламаларды қамтамасыз ету бойынша 

жұмыстарды орындау, жұмыс кестесін, тапсырыстарды, өтінімдерді, 

нұсқаулықтарды, түсіндірме жазбаларды және басқа да құжаттаманы, оның 

ішінде есептік құжаттаманы жасау [5]. 

Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін түлек 5В011000 - "Физика" 

мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: 

- педагогикалық қызметі: осы мамандықты бітірген маман орта және  

арнайы оқу орындарында физиканы оқыту бойынша білім беру бағдарламалары 
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мен оқу жоспарларын іске асыру арқылы білікті жұмыс атқару үшін барлық 

дағдыларға ие, соның ішінде физиканы оқытумен байланысты типтік іс-

шараларды жобалауға, әзірлеуге және өткізуге қатысады: сабақтар, дәрістер, 

семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар, консультациялар, 

аттестаттау іс-шаралары, сондай-ақ оқушыларды тәрбиелеу мен зияткерлік 

дамытуға белсенді қатысады; 

- осы мамандық бойынша бітірушілердің ғылыми-зерттеу қызметі 

жоғары оқу орындарының, ғылыми-зерттеу институттарының зерттеу 

бағдарламалары шеңберінде, сондай-ақ оқыту және оларды шешу бойынша 

ұсыныстарды әзірлеумен байланысты проблемаларға зерттеулер жүргізу 

арқылы жүзеге асырылады. 

5В011000 – «Физика» мамандығы бойынша бакалавр кәсіби қызметін 

таңдауына байланысты келесі кәсіби міндеттерді шешуге дайындалған: 

- мамандардың таңдалған бағыттары бойынша табысты жұмыс; ғылыми 

зерттеуді дамыту; 

- жаңа білімді меңгеруге және өзгертілетін шарттарға 

бейімделугеқабілетті кең білімді жастарды тәрбиелеу; 

- заманауи әлемде болып жатқан үдерістерді түсіну үшін қажетті 

әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымы саласында білімді, 

шеберлікті және дағдыны кәсіби қызметте пайдалану; 

- физика саласында кәсіби құзыреттілікті пайдалану; 

- өз қызметін сыни бағалау және еркін демократиялық және ол үшін 

құқықтық мемлекет жағдайында жауапкершілік қалыптастыру; 

- жоғары кәсіби білімнің келесі сатысында білімді жалғастыру; 

- жобалық – құрылымдық қызмет (мәселелерді шешудің жалпыланған 

нұсқаларын әзірлеу, осы нұсқаларды талдау, салдарын болжау); 

- зерттеу қызметі (бастапқы мәліметтері бар әдебиеттерді қолданумен 

қолдағы әдістемелер негізінде үдерістердің сандық сипатын болжалдаудың 

әдістерін әзірлеу); 

- айқын үдерістерді үлгілеу, үлгілеудің танымал әдістері негізінде 

эксперименттік стендтер немесе есеп айырысу бағдарламасын пайдаланумен 

физикалық және сандық эксперимент жүргізу; жаңа әдістерді әзірлеу; 

- негізгі жабдықтарды зерттеу, сынау және оны пайдалану; 

- пайдалану және сервистік қызмет көрсету (белгіленген және 

жөнделген жабдықтарға сынақ жүргізу және жұмыс істеу қабілетін анықтау; 

пайдалану үдерісінде ауыстыру үшін жабдықты таңдау; пайдалану кезінде 

жұмыстың оңтайлы режимдерін таңдау); 

- өнімнің қажетті сапасын қамтамасыз етуге арналған өндірістік және 

өндірістік емес шығындарды бағалау.  

Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында білім алушы 5В011000 – «Физика» 

мамандығының түлектері педагогикалық және ғылыми-зерттеу  жұмысының 

дәстүрлі және заманауи технологиясын және шетел тілдерін меңгеруді қоса 

алғанда, өзіндік шығармашылық ғылыми-зерттеу  немесе практикалық 

педагогикалық және өндірістік қызметтер үшін дайын болуы тиіс. 
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ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ СОЛ ЖАҒАЛАУ ЭЛЕВАТОРЫНДА 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ АРТТЫРУ ЖӘНЕ ТЕХНОГЕНДІК 

СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНЖЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ТУЫНДАУ 

ЫҚТИМАЛДЫҒЫН АЗАЙТУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ 

 

Бериллий тотығынан жасалған бұйымдар өндіру кезінде экологиялық 

қауіптілік мәселесінің қазіргі уақытта үлкен маңызы бар. «ҮМЗ» ААҚ 

бериллий цехында апат болғаен аймақта бериллий өнімінің кез келген өндірісі 

сақтық туғызады. Сондықтан алғашқы міндет бериллийден жасалған 

бұйымдарды өндіретін кәсіпорында адам денсаулығы мен қоршаған ортаның 

қауіпсізідігін максимум қамтамасыз ету болып табылады.  

«Керамика» сөзігректің «Керамос» сөзінен шыққан,  «қыш» мағынасын 

береді. Адамзаттың бастамасында бұл сөз әр түрлі қолданыстағы ыдыс ретінде 

пайдаланған қыш-құмыра бұйымдары мағынасын берген. Ғылым мен 

техниканың дамуымен бұл термин кең қолданыстағы материалдардың ауқымды 

саласын, тіпті қышқа қатысы жоқ материалдар мен бұйымдарды – пісірілген 

сынықтардың және жасау әдістерінің ортақтығының бар болуы – қамтыды.  

Отқа қарсы материал ретінде тотық-бериллийлі қышты кеңінен қолдану  

өткен ғасырдың 40-жылдары басталды. Негізінен арнайы қорытпа мен баяу 

балқитын металдарды: уран, бериллий, платина, алтынбалқытуға арналған 



93 

 

отбақырлар қолданылды; сонымен қатар жоғары температура мен күшті 

радиоактивті сәулеленуде жұмыс істейтін арнайы сырт қаптаулар, қаптамаларға 

арналған. Тотық-бериллийлі қыш қасиеттердің тамаша үйлесіміне ие. Жылу 

өткізгіштігі бойыншатотық-бериллийліқыш үш металға ғана – мыс, алтын және 

күміске орнын береді, сонымен қатар ғаламат оқшаулау қабілетіне ие. 

70-жылдардың басында, электронды аспаптарға қажеттіліктің күрт 

артуына байланысты бериллий қышына сұраныс та күрт өсті. Үлбі 

металлургиялық зауытындағы тотық-бериллийлі қыш шығару бойынша бар 

өндіріс Электронды өнеркәсіп министрлігінің өсіп келе жатқан сұранысын 

орындай алмады. Осыған байланысты 1978ж. мамырында «Керамика» арнайы 

зауытының құрылысы басталып және  1984ж. желтоқсанында зауыт 

пайдалануға берілді. 

«Альтрейд» ЖШС кәсіпорны шикізатты қайта өңдейді және құрамында 

бериллий бар материалдар негізінде өнім өндіреді, оның салдары ретінде 

бериллийдің қосылысы қоршаған ортаға, адам мен жануарлардың 

денсаулығына экологиялық түрде қауіпті. 

Осы кәсіпорын Өскемен қаласының солтүстік бөлігінде орналасқан. 

Солтүстігі Опытное поле ауыл шаруашылығына пайдаланатын жермен, 

кәсіпорын аймағының батысы Бражинский жылғасымен, оңтүстігі айналып 

өтетін жолмен, шығысы «ҮМЗ» ААҚ қалдық шаруашлығымен шектелген. 

Жақын маңдағы тұрғын үй құрылысына дейін қашықтық оңтүстік-батыс 

жағынан 1150м болады.  

Бериллий жоғары улы металл болып табылады және қауіптіліктің  1 

класына жатады. Бүгінгі таңда ТМД және шетелдің электрондық, ғарыштық 

өнеркәсіптерінде қолданатын бериллий тотығынан жасалған бұйымға сұраныс 

едәуір артты.Өнім 1984 жылдан бастап пайдалануға енгізілген жабдықтарда 

өндіріледі және олар физикалық, сапалық жағынан ескірген. 

2016 жылдың қаңтарына кәсіпорында 38 қалдық бөліп шығару көзі 

болды, оның ішінде: 34 ұйымдастырылған, 4 –ұйымдастырылмаған қалдық көзі.  

Кәсіпорын көздерінен жалпы жиынтық қалдығы 2016 жылға 3,315 т. 

құрады, оның ішінде: қатты заттар – 1,397 т/жыл, газ тәрізді және сұйық заттар 

– 1,918 т/жыл. Шығарылған зиянды заттардың саны – 46 атау, олардың 

арасында 1-ден 4-класқа дейінгі қауіптілік заттары бар. Шаң ұстайтын 

қондырғыларға ластайтын заттардың 9 көзімен, ауа тартқыш желдеткіштің 22 

көзімен жабдықталған.2012 жылы ШҚО ТУ ООС-пен төлқұжаттар келісілген. 

Түгендеме мәліметтерінің негізінде «Альтрейд» ЖШС қауіптіліктің IV  

санатына жататыны анықталды. 

Қауіптіліктің ортақ коэффициенті 160,1. 

«Альтрейд» ЖШС кәсіпорнының негізгі ісінің мәні бериллий тотығы 

мен оның қосылыстарын қайта өңдеу болып табылады, экологиялық қауіптілігі 

өте жоғары екенін анықтадық. Жұмыстың барысында І класс қауіптілік 

заттарына жататын ВеО,Ве(ОН)2 және оынң қосылыстарымен жұмыс істеудің 

барлық технологиялық шектері талданды. 
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Бұдан басқа, технологиялық тәртіпті қамтамасыз ету үшін  1 және 2 

класс қауіптілік заттары болып табылатын материалдар мен химиялық 

реагенттерді (қышқылдар, сілтілер) қолданады. Және де адам ағзасына қауіпті 

әсер ету факторлары болып кернеудің аса жоғары деңгейі, элеткр магниттік 

сәулеленудің, шу мен дірілдің деңгейі табылады, олар өз кезегінде қызмет 

көрсететін қызметкерлер үшін өндірістік қауіп-қатерді арттырады. 

Зерттеудің барысында адам ағзасына бериллийдің әсері ұзақ мерзімді 

сипатта болатыны және өте ауыр белгілерімен өтетіні анықталды, ол 2 бөлімде 

жазылған. 

Пайда болған жағдай, өндірістің жоғары құпиялық жағдайында 

экономикалық құлдырау кезеңі технологиямен, экологиямен және еңбекті 

қорғаумен байланысты барлық жабдықтарды пайдалануға қайтадан іске 

қосқанда сапалық және физикалық түрде тозғанымен күрделене түсті. 

Алынған нәтижелер келесі қорытынды жасауға мүмкіндік берді: 

бериллий тотығын технологиялық өңдеу жабдыққа күшейтілген қорғауды талап 

етеді, оның ішінде тазарту сүзгілері модернизациялауды талап етеді, 

кәсіпорынның еңбекті қорғауын бүгінгі күннің талаптарымен сәйкестікке 

келтіру қажет. 

Жасалған жұмыс нұсқамалар әзірлеуге мүмкіндік берді, кәсіпорынның 

жұмысын тексеру бойынша комиссияның қатысуы кезінде олар технологиялық 

және экологиялық көзқарастарда әзірленді және басты қорытынды жасалды: 

-  «Альтрейд» ЖШС кәсіпорнының маркетингін талдау электрондық 

және ғарыштық өнеркәсіпті дамытуға арналған стратегиялық мәндегі бұйым 

ретінде бериллий тотығынан жасалған бұйымдарға үлкен сұранысты көрсетті. 

ТМД аумағында осы бұйымдарды өндіру бойынша осындай кәсіпорын тек қана 

Қазақстанның аумағында бар; 

- бериллийді қайта өңдеудің барлық технологиялық үрдістері ұсақтау 

арқылы жүзеге асады, ал кәсіпорындағы жабдық пен шаң ұстағыш жүйелер 

1984 жылдан бастап пайдалануға енгізу жылына сәйкес келеді, олар сапалық 

және физикалық түрде тозған; 

- бериллий тотығының жоғары қауіптілігі төмен үлестік салммағында 

болады, ол оған жоғары ұшпалық және тұнуға төмен қабілетін береді және 

үнемі тыныс алу деңгейінде болуы адам денсаулығы үшін жоғары қауіп-қатер 

төндіреді; 

- 1984-2006 жж. кәсіпорынның жұмыс істеген кезеңінде бірнеше 

қызметкерде кәсіби науқастанудың болғаны анықталды, барлық жағдайлар 

жұмыс орнында қауіпсіздік техникасын сақтамаумен байланысты; 

-атмосфералық ауаға шығарылған қалдықтарды өлшеу 

бойыншазертханашының көмегімен қолмен жинауға және нәтижесін келесі 

күні беругенегізделген ХХ ғасырдың 50-жылдары профессор Г.М.Гордонмен 

жасалған бақылау әдістемесі өте ескірген, ешбір маңызды өзгерістерге 

ұшырамаған.  
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ӘОЖ 517.54 

ӘСЕТ А.Р.1, АПЫШЕВ О.Д.1, НУРКАНОВА Р.О.2 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қ., ҚР1 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., ҚР2. 

 

ФУНКЦИЯНЫҢ ШЕТКІ МӘНДЕРІ ЖӘНЕ ВЕКТОРЛЫҚ ӘДІС 

 

Вектор ұғымы геометрияда ғана емес, элементарлық математиканың 

кейбір сұрақтарында да еркін қолдануға болады. Мысал үшін, теңдеулерді, 

теңсіздіктерді (алгебралықта, трансценденттік те) олардың жүйелерін, 

теңсіздіктерді дәлелдеуге, сонымен қатар функциялардың шеткі мәндерін табу 

үшін де таптырмас құрал болып табылады. 

Әдеттегі дәстүрлі әдіспен шығарылуы ұзақ және қиын болатын 

есептердіңшешімін табуда векторлық (координаттық) әдіс өте тез, әрі тиімді, 

қысқа, оңтайлы шешілетіні белгілі. (әдебиеттер тізімінен қара). 

Бұл жұмыста біз векторлық әдістің қолданылу аясын көрсету 

мақсатында бірнеше функциялардың ең үлкен немесе ең кіші мәндерін табуға 

арналған мысалдардың шешу жолдарын көрсетеміз. 

Векторлық әдіспен есептерді шығару кезінде үшбұрыш теңсіздігін, екі 

вектордың скаляр көбейтіндісінің формуласын және (�̅�, �̅�) ≤ |�̅�| ∙ |�̅�| теңсіздігін 
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білу қажет. Бұл жерде теңдік белгісі екі вектор коллинеар болса ғана тура 

болады, ондай сәтте векторлардың сәйкес координаталарының қатынасы тең 

болады. 

 

I. Келесі функциялардың ең кіші мәндерін анықтайық: 

1) 𝒚 = √𝟏 + 𝒙𝟐 − 𝒙 + √𝟏 + 𝒙𝟐 − 𝒙√𝟑; 

Шешуі: Функцияның анықталу облысы – бүтін сан осі екені 

белгілі.Түбірлер астында толық квадраттарды айырып, 

𝑦 = √(𝑥 − 0,5)2 + (0,5 ∙ √3)
2
+√(𝑥 − 0,5 ∙ √3)

2
+ (0,5)2түрінде жазып, 

�̅� ∧ �̅�векторларын �̅� = (𝑥 − 0,5; 0,5 ∙ √3), �̅� = (0,5 ∙ √3 − 𝑥; 0,5)енгізсек, онда 

|�̅�| = √1 + 𝑥2 − 𝑥, |�̅�| = √1 + 𝑥2 − 𝑥√3. 

�̅� + �̅� = (𝑥 − 0,5 + 0,5 ∙ √3 − 𝑥;  0,5 ∙ √3 + 0,5) = (0,5(√3 − 1);  0,5(√3 + 1)), 

|�̅� + �̅�| = √0,25(√3 − 1)
2
+ 0,25(√3 + 1)

2
= √2 

қатынастарынан 𝑦 = |�̅�| + |�̅�| ≥ |�̅� + �̅�| = √2болатынын көреміз. 

Мұнда теңдік таңбасы�̅� ∧ �̅� векторлары коллинеар болған жағдайда 

орын алатындығы белгілі, яғни  

(𝑥 − 0,5): (0,5 ∙ √3 − 𝑥) = 0,5√3: 0,5  ∃,⇒ 𝑥 = √3 − 1. 

Сол себепті min
∀𝑥

𝑦(𝑥) = 𝑦(√3 − 1) = √2 

Жауабы: min𝑦 = √2. 

2) 𝒚 = 𝒚(𝒙) = √𝟗𝒙𝟐 − 𝟐𝟒𝒙 + 𝟒𝟏 + √𝟗𝒙𝟐 − 𝟏𝟐𝒙 + 𝟓𝟑. 

Шешуі: Толық квадраттарды айырып, берілген функцияны келесі түрде 

жазып алып, 

𝑦(𝑥) = √(3𝑥 − 4)2 + 52 +√(2 − 3𝑥)2 + 7, �̅� = (3𝑥 − 4; 5) ∧ �̅� = (2 − 3𝑥; 7) 

векторларын енгізейік, онда|�̅�| = √9𝑥2 − 24𝑥 + 41, |�̅�| = √9𝑥2 − 12𝑥 + 53,  

�̅� + �̅� = (−2; 12), |�̅� + �̅�| = 2√37болады да, төмендегі қатынасқа келеміз 

𝑦(𝑥) = |�̅�| + |�̅�| ≥ |�̅� + �̅�| = 2√37, ең кіші мәннің 2√37 болатындығын, 

жоғарыдағы мысалдар сияқты оны 
3𝑥 − 4

2 − 3𝑥
=
5

7
⇒ 21𝑥 − 28 = 10 − 15𝑥 ⇒ 𝑥 =

19

18
 

мәнінде ие болады екен. 

Сонымен, min
∀𝑥

𝑦(𝑥) = 𝑦 (
19

18
) = 2√37 

Жауабы: 𝑦𝑚𝑖𝑛 = 2√37. 

3) 𝒚 = 𝒚(𝒙) = √𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 + 𝟏𝟑 + √𝒙𝟐 − 𝟏𝟒𝒙 + 𝟓𝟖. 
Шешуі: Осы функцияны 2 мысалдағы жолмен өте оңай шешуге болады, 

бірақ та геометриялық тәсілмен мүлде қарапайым және тамаша шешілетініне 

көз жеткізуге болады. Ол үшін, алдымен төмендегідей жазып алсақ, онда 

𝑦 = 𝑦(𝑥) = √(𝑥 − 3)2 + 4 + √(𝑥 − 7)2 + 9. 
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Бірінші түбір 𝑀(𝑥; 0) нүктесінен 𝐴(3; 2), ал екіншісі –𝑀-нен𝐵(7;−3)-ке 

дейінгі ара қашықтықты білдіреді. 𝑀нүктесі – абсцисса осінде, ал 𝐴 мен𝐵 

әртүрлі жарты жазықтықтарда жатыр. 𝑀𝐴 және 𝑀𝐵 ара қатынастарының 

қосындысы сонда және тек қана сонда минимумға ие бола алады, егер 𝑀 

нүктесі 𝐴 және 𝐵 нүктерін қосатын кесіндінің бойында жатса. Сонымен, 

min𝑦(𝑥) = √(7 − 3)2 + (−3 − 2)2 = √41. 

Жауабы: √41 

4) 𝒚 = 𝒚(𝒙) = √𝟓𝒙𝟐 + 𝟐𝟎 + √𝟓𝒙𝟐 − 𝟑𝟐𝒙 + 𝟔𝟒 + √𝟓𝒙𝟐 − 𝟒𝟎𝒙 + 𝟏𝟎𝟎 + 

+√𝟓𝒙𝟐 − 𝟖𝒙 + 𝟏𝟔. 
Шешуі: Берілген функцияны түрлендіріп, келесі түрге келтіріп алайық: 

√5 ∙ 𝑦(𝑥) = √(5𝑥)2 + 102 +√(5𝑥 − 16)2 + 82 +√(5𝑥 − 20)2 + 102 + 

+√(5𝑥 − 4)2 + 82. 
  

Енді төмендегі векторларын қарастырайық:  

�̅� = (5𝑥; 10), �̅� = (16 − 5𝑥; 8), 𝑐̅ = (20 − 5𝑥; 10), �̅� = (5𝑥 − 4; 8). 
Олай болса �̅� + 𝑐̅ = (5𝑥 + 20 − 5𝑥; 10 + 10) = (20; 20), 
�̅� + �̅� = (16 − 5𝑥 + 5𝑥 − 4; 8 + 8) = (12; 16), 

�̅� + 𝑐̅ = √202 + 202 = 20√2,  �̅� + �̅� = √122 + 162 = 20.⇒ 

√5 ∙ 𝑦(𝑥) = |�̅�| + |�̅�| + |𝑐̅| + |�̅�| ≥ |�̅� + 𝑐̅| + |�̅� + �̅�| = 20√2 + 20 = 

= 20(√2 + 1). 

Мұндағы теңдік таңбасы �̅� мен 𝑐̅, және �̅� мен �̅� векторлары бағыттас 

(коллинеар) болғанда ғана, яғни 
5𝑥

20−5𝑥
=

10

10
,
16−5𝑥

5𝑥−4
=

8

8
 

Шаттары бір уақытта орындалғанда іске асады. Бұл теңдеулерден 𝑥 = 2 

мәнін аламыз. Сонымен, 𝑦(𝑥) функциясы өзінің ең кіші мәнін 4√5(√2 + 1) тек 

𝑥 = 2 нүктесінде қабылдайды екен. 

Жауабы: min
∀𝑥

𝑦(𝑥) = 𝑦(2) = 4√5(√2 + 1). 

5) 𝒛 = 𝒛(𝒙; 𝒚) = √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟐𝒚 + 𝟓 + √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 + 𝟔𝒙 − 𝟒𝒚 + 𝟏𝟑 

Берілген функцияны 𝑧 = √(𝑥 − 2)2 + (𝑦 + 1)2 +√(𝑥 + 3)2 + (𝑦 − 2)2 

түрінде жазып, жазықтықта �̅� = (𝑥 − 2; 𝑦 + 1) және �̅� = (𝑥 + 3; 𝑦 − 2) 

векторларын енгізейік. Онда |�̅�| = √(𝑥 − 2)2 + (𝑦 + 1)2және 

|�̅�| = √(𝑥 + 3)2 + (𝑦 − 2)2  ∃𝑧 = |�̅�| + |�̅�|болатынын көреміз. 

Ал𝑐̅ = �̅� − �̅�десек, оның координаттары 𝑐̅ = (−5; 3) болып, 

𝑐̅ = √52 + 32 = √34  ∃. 

Олай болса 𝑐̅ = �̅� − �̅�∃, |�̅�| + |�̅�| ≥ |�̅� − �̅�|және 𝑧 ≥ √34 

қатынасы орындалатыны анық. Пайда болған √34 төменгі шекарасын 𝑧(𝑥, 𝑦) 
функциясы қабылдайтынын көрсетсек жеткілікті, яғни  

𝑥 = 𝑥0  ∧ 𝑦 = 𝑦0 ∃,⇒ 𝑧(𝑥0; 𝑦0) = √34  ∃. 
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Бұл жағдайда 𝑧(𝑥, 𝑦) = √34 ∃,⇒ |�̅�| + |�̅�| = |�̅� − 𝑏|̅ теңдігінен, �̅�  ∧  �̅� 

векторлары бір-біріне коллинеар болып табылар еді.  

Сондықтан
𝑥−2

𝑥+3
=

𝑦+1

𝑦−2
немесе𝑥 =

1

3
(1 − 5𝑦).Егер 𝑦0 = −1 болса,  

𝑥0 =
1

3
(1 − 5𝑦0) = 2. Пайда болған мәндерді берілген функцияға апарып 

қойсақ, онда 𝑧(𝑥0; 𝑦0) = 𝑧(2;−1) = √34.Сол себепті, берілген функцияның ең 

кіші мәні расында да√34тең екені шығады. 

Жауабы:𝑧𝑚𝑖𝑛 = √34.   
 

II. Енді функциялардың ең үлкен мәндерін анықтайық: 

1) 𝒚 = √𝒙 + 𝟕 + √𝟏𝟏 − 𝒙. 

Шешуі: Берілген функцияның анықталу облысы болып 𝒟 = [−7; 11] 
кесіндісі табылады. 

�̅� = (1; 1)  ∧  �̅� = (√𝑥 + 7;√11 − 𝑥)векторларын қарастырайық, онда 

(�̅�, �̅�) = √𝑥 + 7 + √11 − 𝑥, |�̅�| = √2, |�̅�| = 3√2. 

Ал (�̅�, �̅�) ≤ |�̅�| ∙ |�̅�| ∃,⇒  √𝑥 + 7 + √11 − 𝑥 ≤ 6. 
Сондықтан берілген функцияның ең үлкен мәні болып 6 саны 

табылатыны шығады. Ал (�̅�, �̅�) = |�̅�| ∙ |�̅�| ⟺, егер �̅�  ∧  �̅� векторларының 

арасындағы бұрыш нольге тең болса, немесе �̅�  ∧  �̅� (коллинеар) яғни сәйкес 

координаттары пропорционал болса ғана: 
√𝑥+7

1
=

√11−𝑥

1
⇒ 𝑥 = 2.Сонымен, 

max
𝑥∈𝒟

𝑦(𝑥) = 6. 

Жауабы: 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦(2) = 6. 
Дәл жоғарыдағы әдіспен көз жеткізуге болады: 

- 𝑦 = √𝑥 + 2 + √6 − 𝑥функциясы үшін max
−2≤𝑥≤6

𝑦(𝑥) = 𝑦(2) = 4; 

- 𝑦 = 5√4𝑥 + 3 + 4√7 − 4𝑥 функциясының max
−
3

4
≤𝑥≤

7

4

𝑦(𝑥) = 𝑦 (
127

164
) =

√410; 

- 𝑦 = 2√3𝑥 − 3 + 4√5 − 3𝑥 ∃⇒ max 𝑦 = 𝑦 (
17

15
) = 2√10 ∃. 

Енді иррационалдық теңдеу тригонометриялық функциямен болған 

жағдайға тоқталайық: 

2) 𝒚 = √𝟒𝐜𝐨𝐬𝟐 𝒙 + 𝟏 + √𝟒𝐬𝐢𝐧𝟐 𝒙 + 𝟑. 

Төмендегі �̅� = (√4 cos2 𝑥 + 1 ; √4 sin2 𝑥 + 3) және �̅� = (1; 1) 

векторларының скаляр көбейтіндісі (�̅�, �̅�) = √4 cos2 𝑥 + 1 + √4sin2 𝑥 + 3тең,  

ал|�̅�| = √8 = 2√2; |�̅�| = √2болғандықтан(�̅�, �̅�) ≤ |�̅�| + |�̅�| теңсіздігінен  

√4cos2 𝑥 + 1 + √4 sin2 𝑥 + 3 ≤ 4 аламыз да, max
∀𝑥

𝑦 = 4  ⟺ ∃, егер  

√4cos2 𝑥 + 1 = √4 sin2 𝑥 + 3, бұдан𝑥 = ±
𝜋

6
+ 𝜅𝜋, 𝜅 ∈ 𝑍 

Жауабы:max𝑦(𝑥) = 4,егер𝑥 = ±
𝜋

6
+ 𝜅𝜋, 𝜅 ∈ 𝑍 

Вектордың коллинеар қасиетін қолданып: 
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1. 𝑦 = √sin2 𝑥 + 2 cos2 𝑥 + √cos2 𝑥 + 2 sin2 𝑥 функциясы үшін  

max𝑦(𝑥) = 𝑦 (
𝜋

4
+ 𝑛

𝜋

2
) = √6 

2. 𝑦 = √0.5 − cos 2𝑥 + √0.5 + cos 2𝑥 үшін max𝑦(𝑥) = 𝑦 (
𝜋

4
+ 𝑛

𝜋

2
) =

√2 дәлелденеді. 

 

Мақаланың ең соңында 

3) 𝒚 =
𝟏

𝒙𝟐
(√𝟒𝒙 − 𝟏 + |𝟐𝒙 − 𝟏|√𝟐𝒙 − 𝟏) функциясын зерттейік. 

Функцияның анықталу облысы 𝒟 = [0,5;∞] ∃. 

�̅� = (|𝑥 − 1|; √2𝑥 − 1) және �̅� = (√4𝑥 − 1; |2𝑥 − 1|) векторлары үшін 

𝑥 = 0.5 мәнінде �̅� = (0.5; 0), �̅� = (1; 0) болғандықтан, олар бір 

бағытталған. 

Сонымен,|�̅�| = √(𝑥 − 1)2 + (√2𝑥 − 1)
2
= √𝑥2 = |𝑥| = 𝑥, 

|�̅�| = 2𝑥, (�̅�, �̅�) = |𝑥 − 1| ∙ √4𝑥 − 1 + |2𝑥 − 1| ∙ √2𝑥 − 1, |�̅�| ∙ |�̅�| = 2𝑥2 ∃. 

Ал, (�̅�, �̅�) ≤ |�̅�| ∙ |�̅�| болғандықтан, 

|𝑥 − 1| ∙ √4𝑥 − 1 + |2𝑥 − 1| ∙ √2𝑥 − 1 ≤ 2𝑥2 ∃. Олай болса 

𝑦 = 𝑦(𝑥) ≤
1

𝑥2
∙ 2𝑥2 = 2. Теңдік таңбасы 

√4𝑥−1

|𝑥−1|
=

|2𝑥−1|

√2𝑥−1
 коллинеарлық 

қасиетінен шығады және 𝑥 = 2,5. 
Жауабы: max𝑦(𝑥) = 𝑦(2.5) = 2. 
Қолданылған әдістер есептің дәстүрлі емес жолымен шығарылған 

тәсілдері деп айтуымызға болады. Расында да, координаттық (векторлық) әдісті 

пайдаланудың нәтижесінде есептің өте тез, жылдам, іздеп отырған 

қорытындыға бірден жетуге болатынына толығымен көзіміздің жеткенін 

көрдік. Әсіресе айнымалылардың саны көп болғанда осы әдістің артықшылығы 

бірден көрініп тұрады (әсіресе теңдеулер, теңсіздіктер мен олардың 

жүйелерінде). Дегенмен, кез келген мысалдарға векторлық әдіс-тәсілді қолдана 

беруге болады деген тұжырымнан аулақпыз. 
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ӘОЖ 004.42 

ӘНӘФИЯ П.Е., ТЛЕБАЛДИНОВА А.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ магистранты, Өскемен қ. 

 

ҰСЫНЫС ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗГІ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Ұсыныс жүйелері –пайдаланушының жеке профилі жайлы белгілі бір 

ақпарат негізінде қандайнысандардың (фильмдерді, музыканы, кітаптарды, 

жаңалықтарды, веб-сайттарды, т.б.)пайдаланушы қызығышулығын 

тудыратындығын алдын-ала болжауға мүмкіндік беретін бағдарламалар. 

Төменде ұсыныс жүйелерінің электрондық коммерция сайтының 

контексінде қалай жұмыс істейтіні туралы өте қарапайым иллюстрация 

көрсетілген. 

 
1-сурет - Ұсыныс жүйелеріне иллюстрациясы 

 

Екі пайдаланушы электрондық коммерция дүкенінде A және B 

өнімдерін сатып алсын делік. Бұл жағдай орын алғанда, осы екі 

пайдаланушылардың ұқсастық индексі есептеледі. Бағалауға байланысты жүйе 

C элементін басқа пайдаланушыға ұсынуы мүмкін, себебі, ол екі қолданушы 

сатып алған заттардың тұрғысынан ұқсас екенін анықтайды. 

Ұсыныс жүйелерінің іздестіру жүйелерінен айырмашылығы, ұсыныс 

жүйесі жауап алу үшін нақты сұрауды талап етпейді. Пайдаланушыға 

коллекциялардағы кейбір объектілерді бағалау ұсынылады және оның бағалауы 

негізінде басқа пайдаланушылардың бағалауларымен салыстыра отырып ортақ 

болжам жасалады және оларға жақын нәтижелер анықталады. 

Негізгі тәсілдер. Көптеген ұсыныс жүйелерінде екі негізгі тәсілдің бірін 

пайдаланады: коллаборативті фильтрация және контентті фильтрация. 

Практика жүзінде осы аталған фильтрациялар түрлері қатар қолданылған 

жағдайлар да кездеседі, ол тәсіл гибридті фильтрация деп аталады. 

Коллаборативті фильтрация. Коллаборативті фильтрация алдыңғы 

пайдаланушы әрекеті негізінде ұсыныстар береді. Бұл модель тек осы 

пайдаланушының әрекеті негізінде немесе ұқсас сипаттамалары бар басқа 

пайдаланушылардың әрекеттерін ескере отырып, тиімдірек жасалуы мүмкін. 

Гибридтіфильтрация басқа пайдаланушылардың әрекетін ескеретін 
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жағдайларда топ туралы білімдерді пайдаланушылардың ұқсас 

қызығушылығына негізделген ұсыныстар жасау үшін пайдаланады. Шын 

мәнінде, ұсыныстар бірнеше пайдаланушылардың автоматты түрде өзара 

әрекеттесуіне және ұқсас преференцияларды немесе әрекет үлгілерін көрсететін 

пайдаланушылардың таңдауына негізделеді. 

Мысалы, блогтар пайдаланушыларына ақпараттарды ұсыну үшін веб-

сайт жасалсын. Блогқа тіркелген және оларды оқыған көптеген 

пайдаланушылардың ақпараттар негізіне сүйене отырып, оларды 

қызығушылықтарына қарай топтастыруға болады. Мысалы, бірнеше ұқсас 

блогтарды оқыған пайдаланушыларды бір топқа біріктіруге болады. Осы 

ақпарат арқылы топ мүшелері арасында оқылған ең танымал блогтар 

анықталады. Содан соң осы топтың тұрақты пайдаланушысына ол әлі 

тіркелмеген және әлі оқып көрмеген ең танымал блог ұсынылады. 

Кесте1-де бірінші жол блогтар жиынына, ал бағандар пайдаланушыларға 

сәйкес келеді. Блог желісінің қиылысындағы ұяшық пен пайдаланушы 

бағанында осы пайдаланушыдан оқылған мақалалар саны бар. Оқырман 

әдеттеріне негізделген пайдаланушыларды кластерлеу (мысалы, жақын көрші 

алгоритмді пайдалану) екі пайдаланушыны қамтитын екі кластерді таңдауға 

мүмкіндік береді. Әрбір кластер мүшелерінің оқу әдеттерінің ұқсастығына 

назар аударыңыз: Кластер 1-де Серік және Мадина атаулары бар оқырмандар, 

олардың әрқайсысы «Smashing Magazine» және «Business Insider»» тақырыбы 

бойынша бірнеше мақала оқыды. Кластер 2 қатысушылары Ақмарал және 

Санжар атты оқырмандар, олардың әрқайсысы «Java-технологиялар» 

тақырыбына және «The Daily Beast» тақырыбы бойынша бірнеше мақаланы 

оқыды. 

 

1-кесте - Коллаборативті фильтрация мысалы 

 

 

Пайдаланушы оқыған мақалалар саны: 

Кластер                   1                        1                       2                      2 

 

Енді әрбір кластердегі нақты айырмашылықтарды анықтап, маңызды 

ұсыныстар жасалынады. 1-кластерде Серік «Lifehacker» блогында 10 мақала 

оқыды, ал Мадина бұл мақалаларды оқымады; Мадина «Java-технологиялар» 

блогында 2 мақала оқыды және Серік бұл мақаланы оқымады. Осылайша, 

кестеде көрсетілгендей, Мадинаға «Lifehacker» блогын ұсынуы мүмкін. Серік 

Блогтар Серік Мадина Ақмарал Санжар 

 SmashingMagazine» 12 13 4 - 

«Lifehacker» 10 - - 3 

«BusinessInsider» 6 9 - - 

«TheDailyBeast» - - 8 9 

"Java-

технологиялар" 

- 2 7 8 

https://www.publy.ru/post/4306#4_Lifehacker
https://www.publy.ru/post/4306#8_Business_Insider
https://www.publy.ru/post/4306#10_The_Daily_Beast
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үшін кез келген ұсынысты жасай алмаймыз, өйткені ол мен Мадина арасындағы 

«The Daily Beast» туралы блогтардағы оқылым саны арасындағы айырмашылық 

сүзгіленуі мүмкін. Кластер 2-де, Санжар «Lifehacker» блогында 3 мақала оқыды 

және Ақмарал мұндай мақалаларды оқымады; Ақмарал «Smashing Magazine» 

блогында 4 мақала оқыды және Санжар мұндай мақалаларды оқымады. 

Осылайша, кластердің 2 қатысушылары үшін келесі екі ұсыныс жасалуы 

мүмкін: Санжарға «Smashing Magazine» блогын және Ақмаралға «Lifehacker» 

блогын оқу. 

Осы қарым-қатынастарды қараудың тағы бір тәсілі Сурет2-деВенн 

диаграммасында көрсетілгендей, олардың ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарына негізделеді. Ұқсастықтар қандай критерийлер бойынша 

(тиісті алгоритмді пайдалану арқылы) қызығушылықтары ұқсас 

пайдаланушыларды топтастыру керек екені анықталады. Айырмашылықтар 

ұсыныстар жасау үшін пайдалануға болатын мүмкіндіктер,мысалы, танымал 

сүзгіні қолдану арқылы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет - Коллаборативті фильтрацияда пайдаланылатын ұқсастықтар 

мен айырмашылықтар 

 

Контентті фильтрация пайдаланушының әрекетіне негізделген ұсыныс 

жасайды. Мысалы, бұл тәсіл ретроспективті ақпаратты (пайдаланушылардың 

оқып отырған блогтары мен осы блогтардың сипаттамалары) пайдалануы 

мүмкін. Егер қандай да бір пайдаланушы әдетте «Smashing Magazine»жайлы 

мақалалар оқып, бағдарламалық жасақтамаларды жобалау туралы блогтарға 

үнемі түсініктемелер қалдыратын болса, онда бұл ретроспективті ақпаратты 

контентті фильтрация осындай контентті анықтау үшін пайдалануы және осы 

контентті осы пайдаланушыға ұсынуы мүмкін.Бұл контент қолдық режимде 

анықталуы немесе басқа ұқсас әдістерге негізделіп автоматты түрде шығаруы 

мүмкін. 

1-кестеге оралып, Мадина атты пайдаланушыны қарастырайық. 

«Smashing Magazine»арналған мақалаларды оқыған пайдаланушылар 

«Lifehacker» және «The Daily Beast» блогтарына қызығушылық танытуы мүмкін 

екенін көрсететін блог рейтингісін қолданайық. Бұл жағдайда Мадинаға өзінің 

Ұқсастық 

айырмашылықтар 

(ұсыныстар жасау 

мүмкіндіктері) 

Санжар Ақмарал 

https://www.publy.ru/post/4306#4_Lifehacker
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оқу әдеттеріне негізделген «Lifehacker» блогын оңай ұсынуға болады. Сурет3-

те бейнеленген бұл тәсіл тек жүйедегі басқа пайдаланушылардың әрекетіне 

емес, тек бір пайдаланушы қол жеткізетін контентке негізделген. 

Ұсыныс жүйелері пайдаланатын алгоритмдер. Netflix prize 

сайыстарында қолданылатын танымал әдіс ұсыныс механизмдерінде түрлі 

алгоритмдерді қолдануға болатындығын дәлелдейді.Алынатын нәтижелер 

нақты алгоритмге құрылған шешім үшін проблемаға байланысты әртүрлі болуы 

мүмкін.Осы алгоритмдердің көпшілігі оқуды, болжауды және шешімдерді 

қабылдауға арналған алгоритмдермен айналысатын машиналық оқытудан (ол, 

өз кезегінде, жасанды интеллект) жасалады. 

Пирсон корреляциясы. Екі қолданушы арасындағы ұқсастық (және 

олардың атрибуттары, мысалы блог жинағындағы мақалалар) Пирсон 

корреляциясының көмегімен дәл есептеледі. Бұл алгоритм екі айнымалылардың 

(немесе пайдаланушылардың) олардың атрибуттарының функциясы ретінде 

сызықтық байланысын өлшейді. Дегенмен, ол бұл өлшемді 

пайдаланушылардың бүкіл жиынтығында есептемейді. Бұл жиынтықты 

алдымен ұқсас блогтарды оқу сияқты жоғары деңгейлі сәйкес көрсеткіштер 

негізінде жақын элементтерге дейін фильтрация  керек. Зерттеуде кеңінен 

қолданылатын Пирсон корреляциясы коллаборативті фильтрация де өте 

танымал алгоритм болып табылады. 
Кластерлеу алгоритмдері. Кластерлеу алгоритмдері - бұл бір қарап, 

кездейсоқ (немесе таңбаланбаған) деректердегі жолдар құрылымын анықтауға 
мүмкіндік беретін «өзін-өзі үйрету» (бақылаусыз оқыту) түрі. Жалпы жағдайда 
мұндай алгоритм функционалдық кеңістіктегі басқа элементтерден 
қашықтықты есептеу арқылы (мысалы, блог оқырмандары арасында) 
ұқсастықтарды анықтауға негізделеді (атрибуттар кеңістігіндегі мүмкіндік, 
мысалы, блог жинағында жазылған мақалалар саны болуы мүмкін). Тәуелсіз 
мүмкіндіктердің саны функция кеңістігінің өлшемін анықтайды. Егер 
элементтер бір-біріне «жақын» болса, онда олар бір кластерге біріктірілуі 
мүмкін. 

Көптеген алгоритмдер ұсыныс механизмдерінде қолданылуы мүмкін 
(және егер өзгерістер ескерілсе, онда одан да көп). Бірнеше сәтті қолданылған 
алгоритмдер: 

1) Байес сенім желілері; 
2) Марков тізбегі; 
3) Роккио классификациясы (векторлық модель негізінде). 
Ұсыныс жүйелерінің проблемалары. Интернеттен деректерді жинау 

мүмкіндігін «көпшіліктің даналығын» пайдалану коллаборативті фильтрация 
арқылы айтарлықтай жеңілдетілді. Екінші жағынан, қол жетімді деректердің 
үлкен көлемі бұл мүмкіндікті іске асыруды қиындатады. Мысалы, кейбір 
пайдаланушылардың әрекеті үлгілеуге өте ыңғайлы, бірақ басқа 
пайдаланушылар әдеттегі әрекетін көрсетпейді. Осындай пайдаланушылардың 
болуы ұсыныс жүйесінің нәтижелеріне және оның тиімділігін төмендетуге 
әкелуі мүмкін. 

Сонымен қатар, пайдаланушылар басқа өнімге қатысты бір өнімнің 
артықшылықтарын арттыру үшін ұсыныс жүйесін пайдалана алады - мысалы, 

https://www.publy.ru/post/4306#4_Lifehacker
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мысалы, бір өнім туралы оң пікірлерді жіберіп, оның бәсекелестеріне қатысты 
теріс шолуларды жібереді. Жақсы ұсыныс жүйесі бұл мәселелерді шешуге тиіс. 
Үлкен ұсыныс жүйелеріне тән тағы бір проблема масштабталумен байланысты. 
Дәстүрлі алгоритмдер салыстырмалы түрде аз көлемді деректермен жақсы 
жұмыс істейді, бірақ бұл жиынтықтар көлемі өсіп келе жатқанда, дәстүрлі 
алгоритмдерді пайдаланып бастапқыдай сапа деңгейінде нәтиже алу қиынға 
соғуы мүмкін. Оффлайн режимде өңдеу кезінде бұл үлкен проблема болмауы 
мүмкін, бірақ нақты уақыт режимінде сценарийлер үшін арнайы 
мамандандырылған тәсілдер қажет.Ақырында, құпиялылықты сақтау 
міндетінен белгілі бір проблемалар туындайды. Олардың тіпті бар екенінен де 
күдіктенбейтін заңдылықтарды ұсыныс алгоритмдері тани алады. Жақында 
осындай жағдайдың мысалы тұтынушы қалауына негізделген жүктілік 
болжамының индексін есептеуге қабілетті ірі компанияда болды. Мақсатты 
ұсынылған жарнамаларды алғаннан кейін, жасөспірім қыздың әкесі қызының 
жүктілігі туралы біліп таң қалды. Осы компанияның болжау жүйесі 
соншалықты дәл болып, ол болашақ ананың босанатын күнін оның алған 
өнімдері негізінде болжай алды. 

Бүгінгі күні көптеген әлеуметтік және коммерциялық веб-сайттарда 
ұсыныс механизмдері белсенді қолданылады. Олар сайттар мен оның 
пайдаланушыларына үлкен пайда әкеледі, бірақ оларды пайдалану белгілі бір 
кемшіліктерге де ие. Бұл мақалада ұсыныс жүйелерін құрудың негізгі әдістері 
түсіндіріліп, осы әдістерді жүзеге асыратын алгоритмдер сипатталды және 
ұсыныс жүйелерінің проблемаларына да шолу жасалды. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ОСНОВЕ ПРАЙС-ЛИСТОВ В MYSQL 

 

Поставленная задача разработки программного приложения по 

автоматизации работы по обработке прайс-листов привела нас к анализу 

программных средств.  В задаче подразумевалось использование информации 

для оформления заказа на покупку нужного оборудования. Программное 
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приложение по автоматизации процесса обработки прайс-листов должно было 

заниматься  организацией управления шаблонами разбора, процессом 

извлечением данных из прайс-листов, хранением извлеченных данных в базе 

данных, формирование заказов на основе извлеченных данных.  

Основным средством решения поставленной задачи была выбрана 

система управления базой данных (СУБДMySQL).  MySQL – это реляционная 

система управления базами данных, в которой данные хранятся в виде 

логически связанных между собой таблиц, доступных через язык 

запросов SQL . MySQL – свободно распространяемая система, надежная 

ипростая в использовании СУБД, вполне подходящая для не слишком 

глобальных проектов [1-3]. 

Работать с MySQL можно не только в текстовом режиме, но и в 

графическом. Среда имеет визуальный интерфейс, написанный на PHP, для 

работы с СУБД, называется PhpMyAdmin. Этот интерфейс позволяет 

значительно упростить работу с базами данных в MySQL . 

В ходе реализации нашего проекта мы манипулировали данными, 

хранящимися в базах с помощью SQL – структурированный язык запросов. 

Этот язык дает возможность создавать, редактировать и удалять информацию, 

хранящуюся в базах данных, создавать новые базы данных и многое 

другое. SQL является стандартом ANSI (Американский национальный институт 

стандартов) и ISO (Международная организация по стандартизации). 

В дистрибутив PHP входит расширение, содержащее встроенные 

функции для работы с базой данных MySQL.  Перечислим основные функции 

для работы с MySQL, которые потребуются для решения задач построения web-

интерфейсов с целью отображения и наполнения базы данных. Такие 

интерфейсыпредназчены для внесения информации в базу данных и просмотра 

ее содержимое пользователями, не знающего язык запросов SQL. При работе с 

web-интерфейсом для добавления информации в базу данных человеку нужно 

просто ввести эти данные в html-форму и отправить их на сервер, а 

наш скрипт сделает все остальное; для просмотра содержимого таблиц 

достаточно просто щелкнуть по ссылке и зайти на нужную страницу. 

Процесс построения интерфейса для добавления информации в эту 

таблицу, построения ее структуры (набор ее полей) для отобреженияв html-

форме разделяется на следующие подзадачи:  1) установка соединения с базой 

данных (БД); 2) выбор рабочей БД; 3) получение списка полей таблицы; 4) 

отображение полей в html-форму. 

Для осущестления задуманного интерфейса мы использовали XML 

(ExtensibleMarkupLanguage), расширяемый язык разметки, являющийся 

подмножеством языка SGML и поэтому имеющий общие с ним цели – разметка 

любого типа документов. 

XML имеет много общего с языком разметки HTML, но они различны 

по своему назначению. HTML, как и XML, является подмножеством SGML, но 

предназначен только для отображения информации вбраузере. XML 
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предназначен для структурированного хранения информации и не содержит 

никаких конструкций для отображения этих данных [4-5]. 

Для отображения данных, хранящихся в XML -формате, используются 

различного рода преобразователи, например, язык трансформаций XSLT. 

Комбинация XML + преобразователь позволяет достичь того же результата, что 

и использование HTML-форматированного отображения документа 

пользователю. Однако в случае использования XML и преобразователя данные 

хранятся отдельно от их представления. 

XML очень похож на HTML по своему синтаксису, за исключением 

того, что теги XML можно придумывать собственные. По аналогии с HTML 

внутри XML -тегов можно использовать атрибуты. Каждый тег XML должен 

иметь соответствующий закрывающий тег (в HTML это не является 

обязательным). Между XML-документами могут быть установлены ссылки, 

один документ может включать в себя другой, т.е. структура документа может 

быть сколь угодно сложн. Структура XML-документа напоминает объектную 

модель: она иерархична, одни элементы могут быть потомками других. 

Любой XML-документ можно представить в качестве объектной модели. Для 

каждого конкретного XML -документа можно создать свою объектную модель, 

но есть более общая объектная модель, применимая для любого XML -

документа, вне зависимости от его структуры. Технология XML используется 

для хранения и передачи данных. В последнее время хранение данных в виде 

набора XML-файлов рассматривается даже как альтернатива реляционным 

базам данных. Но наиболее прогрессивные разработчики стремятся 

задействовать совместно XML и базы данных, пользуясь достоинствами обеих 

технологий. В частности, XML удобнее использовать для передачи данных, а 

базу данных – для их хранения и обработки. 

В разработанном нами программном приложений использованы 

разнообразные технологии. Это позволило нам отобразить данные о 

поставщиках продукции. Список зарегистрированных поставщиков можно 

редактировать. У каждого поставщика может быть произвольный набор 

характеристик, представленный в виде списка пар «Наименование-Значение», 

расположенного рядом со списком поставщиков. Каждому поставщику 

соответствует собственный список шаблонов, по которым должно 

осуществляться извлечение данных из прайс-листов этого поставщика. 

Управления списком заключается в добавлении, удалении и вызове окна 

редактирования текущего шаблона. Сразу после создания нового шаблона 

открывается окно его редактирования [6].Окно содержит поле выбора файла-

источника, поле выбора категории, панель сопоставления полей прайса 

характеристикам категории, панель настройки правил фильтрации, таблица для 

отображения первых нескольких записей прайс-листа. 
Характеристики категории извлекаются из справочника характеристик. 

Список полей прайс-листа предоставляет драйвер электронных таблиц Правила 
фильтрации задаются оператором и определяют условия соответствия полей 
Прайс листа выбранной категории Условие фильтрации может ссылаться на 
текущую запись прайс листа, предшествующую, запомненную по 
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определенному условию, запись Прайс листа, и, внутри записи возможна 
ссылка на колонки по номеру или регулярному выражению 

Одному файлу может соответствовать несколько шаблонов разбора. 
Шаблон содержит таблицу с извлеченными товарами, записями не попавшими 
ни водин фильтр, ошибками извлечения и общей статистикой 
результатов.Записи, помечаются как ошибочные, если они удовлетворяют 
условию фильтрации, но не удовлетворяют хотя бы одному ограничению 
характеристик категории. После просмотра, пользователь может либо 
подтвердить перенос данных в основную БД, либо отменить его. 

Таким образом, автоматизация процесса запроса на оборудования после 
обработки информации из прайс-листов осуществлена путем сочетания 
технологических решенийхранения и передачи данных [7-8]. Программное 
приложение позволяет ускорить взаимодействие между заказчикамии  
пользователями; обеспечивает представление выбранных запросов.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тукеев, У.А. Разработка и анализ данных: учеб. пособие для вузов / 
У.А. Тукеев ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы :Қазақуниверситетi, 2017. - 
108с. 

2. Нетесова, О.Ю. Информационные системы и технологии в экономике: 
учеб. пособие /О.Ю. Нетесова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт.-  178 с. 

3. Кайдаш, И. Н. Информационные системы в бизнесе и управлении: 
учеб. пособие/И.Н. Кайдаш, Н.В. Королева. - Алматы :Бастау, 2011. - 286 с.  

4. Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс: 
учеб. пособие для вузов / Ю.Ю. Тарасевич. - Изд. 5-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 2012. 
- 152 с.  

5. Информационно-коммуникационные технологии: учеб. пособие / Т.Б. 
Нурпеисова, И.Н. Кайдаш/ - Алматы : Бастау, 2017. - 544 с. 

6. Гусев А.И. Создание пространственной модели местности в ГИС  
ARCGIS / А.И. Гусев - М.:Аспект Пресс, 2015. - 6 с. 

7. Журкин И.Г, Никишкин А.Н. Анализ структуры данных для 
представления в ГИС. //Геодезия и картография, 2003.- № 8. - 458 с.  

8. Середович В.А., Ферулев Д.А. Компьютерные технологии при 
создании баз данных в топографо-геодезическом производстве //Геодезия и 
картография, 2012. - № 9. - С.78-85. 

 
 
ӘОЖ 597.2/.5 
АШАН А.С., КАРМЕНОВА Б.К. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 
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Ақ дөңмаңдай тоғанның тұщы суларында өсетін, шөппен қоректенетін, 

қабыршағы майда, кәсіптік балық болып саналады. Бұлардың шыққан жері – 
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Амур, Сунгари, Усури өзендері, Ханка көлі және Шығыс Азия өзендері. Ақ 

дөңмаңдай балығы Қазақстанда 6 суқоймаға жерсіндірілген.  

Соңғы жылдары, ақ дөңмаңдайдың аулану мөлшерінің жоғарлауына 

байланысты балық тұқымын асылдандыру жұмыстары жүргізілді. 1976 жылы 

Қарағанды тоған шаруашылығында тұқыммен жұмыс істейтін тұқымды 

асылдандыру учаскесі ашылса, 1978 жылы осы мақсатта Шымкент балық 

комбинатының Сырдария тоған шаруашылығында шөппен қоректенетін 

балықтардың тұқымын сұрыптау мен асылдандыру жұмыстары кеңінен 

жүргізілді.  

Ақ дөңмаңдай балығы шөп қоректі балық ретінде және жоғарғы 

тағамдық құндылығына байланысты елімізде үлкен сұранысқа ие болды. Ақ 

дөңмаңдай, сұр дөңмаңдай және амур балықтары өсімдікпен қоректенетін, 

шаруашылық маңыздылығы жоғары, биологиялық – балық өсіру көрсеткіштері 

Қазақстанның оңтүстік аудандарына сай болғандықтан, бұл балықтар осы 

аудандарда кең кең көлемде жерсендіріліп, тоған шаруашылықтарында 

маңызды обьектілер болып табылды. 

Дөңмаңдай тұщы суларда өсетін, үйір құрап жүретін, шөп қоректі балық. 

Дөңмаңдайлар тұқытәрізділердің жеке тұқымдас астына бірігеді. Басқа 

балықтардан салыстырмалы түрде үлкен басымен, төмен орналасқан көзімен, 

сонымен қатар өзіне ғана тән қорегін ұстауға көмектесетін фильтрациялық 

аппаратымен ерекшеленеді. 

Бұл балық Сырдария бассейінніне Есіл өзені жанында орналасқан балық 

өсіру шаруашылығынан өздігінен жерсіндірілген.  

Ақ дөңмаңдай балығының денесі күміс түсті, айтарлықтай қабыршағы 

майда. Көзі денесінің орта сызығынан төмен орналасқан. Аузы жоғары қараған. 

Қыры денесінің құрсақ жағында аналь тесікке дейін созылған. 

Төменде Амур бассейініндегі ақ дөңмаңдайдың морфологиялық 

көрсеткіштері  көрсетілген:  

D (III) III 7, A III 11-14 орташа есеппен 12,4 бұтақталған сәулесі бар, 

бүйір сызығында 109-120 қабыршақ кейде 124, орта есеппен 115 қабыршақ 

орналасқан. Бүйір сызығының үстінде 28-33, ал астында 16-28 қабыршақ 

орналасқан. Жұтқыншақ тісі бір қатарлы, тегіс (4-4). Басының ұзындығы дене 

ұзындығымен салыстырғанда  23-31 мм (26,1 мм), көзінің диометрі 2-6мм (3,8 

мм), тұмсығының ұзындығы 7-11 мм (8,4 мм), екі көз арасының қашықтығы 13-

18 мм (15,4 мм), маңдайының кеңдігі 10-15 мм (12,2 мм), денесінің ең ұзын 

жері 27-36 мм (31 мм), денесінің ең аласа жері 9-13 мм (11 мм), құйрық 

қанатының ұзындығы 16-23 мм (19,2 мм), антидорзальды ара қашықтық 49-61 

мм (33,9 мм), нектовентральді 20-27 мм (22,5 мм). Аналь қанатының биіктігі 10-

16 мм (12,9 мм). Кеуде қанатының биіктігі, 18-25 мм (20,7 мм), құрсақ 

қанатының ұзындығы 11-0 мм (15,8 мм), құйрық қанатының ұзындығы 13-26 

мм (18,2 мм).  

Ақ дөңмаңдайдың жастық көрсеткіші өте айқын байқалады. Дене 

ұзындығы 3,5–6,5см болатын ересек балықтарды салыстырғанда айырмашылық 

байқалған. Жыныстық диморфизм бұл балықтарда дене ұзындығы 20 см  
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жеткенде байқалады. Сонымен қатар әр түрлі жынысты өнімдер бір-бірімен 

антидорзальді және постдорзальді аралық өлшемдері бойынша ажыратылатыны 

байқалған. Бұндай анық айырмашылықтар салыстырмалы түрде ірі өндіруші 

балықтарда байқалған (60 – 70см). 

Ақ дөңмаңдай тұщы суларда тіршілік ететін, үйір болып шоғырланып, 

өзен жағаларында, шұңқырларда қыстайтын тұқытәрізділердің жеке тұқымдас 

астына бірігетін, шөп қоректі балық. Дөңмаңдай басқа балықтардан 

салыстырмалы түрде үлкен басымен, төмен орналасқан көзімен, сонымен қатар 

өзіне ғана тән қорегін ұстауға көмектесетін фильтрациялық аппаратымен 

ерекшеленеді. 

Сұр және ақ дөңмаңдай сыртқы көрінісі бойынша дене пішіні мен түсі 

бойынша ажыратылады. Сұр дөңмаңдайдың басы үлкендеу және денесі биік 

болып келеді. Сұр дөңмаңдайдың арқасы сұр- жасыл, бүйірі күміс түсті және 

дақсыз болады. Ақ дөңмаңдайға қарағанда сұр дөңмаңдай судан сирек секіріп 

шығады. Бұл бізге ақ және сұр дөңмаңдайдың бір-бірімен мінез-құлқы 

бойынша да ажыратылатынын көрсетеді. Дөңмаңдайдың денесі майда 

қабыршақпен қапталған. 

Сұр дөңмаңдайдың желбезек өскіндері өте ұзын және бір-бірінен алшақ 

өседі. Ал ақ дөңмаңдайда ол бір-біріне өте жақын орналасып тор құрайды да 

өте майда фитопланктонмен қоректенуге мүмкіндік береді. Құрамында 

диірменнің жоғарғы тасы тәрізді «жерновка» деп аталатын комбинациясы бар 

ми қаңқасының астында орналасқан жұтқыншақ тісі арқылы, желбезек 

аппараттары арқылы фильтрацияланған фитопланктон мен детридтерді (көлемі 

0,02 мм) нығыздайды. Планктонның құрамына кіретін бактериялардың бір-

біріне жабысқан түйіршік құрап, ауыз қуысында шырышпен қосылып 

қортылады. Ал сұр дөңмаңдайлардың қорегі салыстырмалы түрде ірі 

зоопланктондардан тұрады. 

Дөңмаңдайларға тән ерекшелік – дене ұзындығынан көп есе асып 

түсетін ұзын ішегінің бар болуы тек дамуының ең ерте кезеңінде шамамен 

денесінің ұзындығы 15-16 мм-ге жеткенге дейін. Дөңмаңдай көбіне 

зоопланктонмен қоректенеді де, сонан соң ересек дараларға тән қорекке көшеді. 

Ақ дөңмаңдай – кәдімгі фитофильді балық. Сырдария өзенінде белсенді 

қоректенуге дене ұзындығы 2 мм- ге жеткенде көшеді. Дернәсілдердің негізгі 

қорегі коловраткалар, аз мөлшерде төменгі сатыдағы шаянтәрізділер. Дене 

ұзындығы 13-15 мм болатын жас шабақтың негізгі қорегін шаянтәрізділер 

(Daphnia, Alona, Aosmina), сирек хирономид дернәсілдері құрайды. Дене 

ұзындығы 8-10 мм болатын балықтың ішегінің ұзындығы дене ұзындығының 

50 % -ін қамтитын болса, ал біршама ірілерінде (13 -15мм) 100%-ті құрайды.  

Ақ дөңмаңдай толығымен фитопланктонмен қоректенуге дене ұзындығы 

15-16 мм-ге жеткенде көшеді. Бұл кезде ішегінің ұзындығы денесінің 

ұзындығының 2 есесіндей болады.  

Сырдария бассейінінде ересек дөңмаңдай балығы тек қана 

фитопланктонмен қоректенеді (95%). Ішегіндегі диатомды балдырлардың 

мөлшері 21-100% -ті құраса, ал жасыл балдырлар 17-66 %-ті және көк-жасыл 
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балдырлар 2-20%-ті құрайды. Фитопланктон жетіспеген жағдайда ақ дөңмаңдай 

детритпен қоректенеді. Дөңмаңдай қорегін ерекше желбезек аппаратының 

көмегімен аулайды. Жіңішке желбезек өскіндері бір-бірімен тығыз орналасып 

фильтрациялық аппарат құрайды. Бұрын ақ дөңмаңдайдың пассивті қоректенуі 

желбезек қақпағының тыныс алу барысында қозғалып отыруымен іске асады 

деп есептеген.  

Ақ дөңмаңдай балығы қоректі талғап жейді . Көптеп дамитын диатомды 

балдырларды басқа балдырларға қарғанда сүйсіне жейді. Желбезек 

аппараттары арқылы фильтрленген балдырлар жұтқыншақ тісінің ерекше бөлігі 

«жерновка» арқылы нығыздап түйіршікке айналдырады. Қорек нығыздалған 

түрде ұзындығы балықтың денесінен 10-13 есе ұзын ішекке келіп түседі. 

Тұрақты  қоректің өзіне тән қасиеті бойынша бұл балық өте көп жерге 

жерсіндірілген.  

Ақ дөңмаңдайдың қоректенуінің мезгілдік динамикасы 2 жастық 

топтарда да байқалуы мүмкін және жыл сайын өзгеріп отырады. 

Г.В. Никольскидің мәліметі бойынша ақ дөңмаңдай балығы Сырдария 

бассейінінде 5+ жасында дене ұзындығы 50 см –ге жеткенде жыныстық жасына 

жетіледі. 

Жыныстық жағынан жетілген өндіруші балықтар жайылым жерінен 

жоғарыға қарай миграция жасайды. 

Өрістеу мамыр мен маусымның басында басталады. өрістеу аймағы 

әдетте екі ағыс немесе екі өзен түйіскен, су түбі құмды немесе лайлы грунтты 

жерде болады.  

Сырдария бассейініндегі ақ дөңмаңдай балығының өрістеу мінез-құлығы 

табиғи ареалына ұқсас болып келеді. Өрістеу су тасу мезгілімен байланысты 

кейде, су деңгейі төмен және қажетті температура жоқ кездің өзінде өрістеу 

басталып кетеді. Сырдария өзенінде ақ дөңмаңдайдың үш өрістеу үйірі белгілі, 

Шардара, Форхадское, Қарақұм үйірі. Ақ дөңмаңдайдың осы өзеннің төменгі 

сағасында көбею туралы мәлімет жоқ. Шардара өрістеу үйірі су қойманың 

жоғары жағына ақпан айының соңы наурыз айының басында өрістей бастайды. 

Наурыз айының соңы мен сәуір айының басында су температурасы 15-16 ºС-та 

өзен бойымен Ахангаран, Черчик, Келес өзендеріне кіре отырып 110 км-ге 

созылған өрістеу миграциясын жасайды да, өрістеу мезгілі аяқталған соң кейін 

қарай су қоймаға қайта оралады.  Өрістеу мезгілінің әдеттегі ұзақтығы бір 

айдан сәл ұзақ болады. Өзенге алдымен ірі даралар кірсе, сонан соң 5-10 күннен 

кейін басқа өндіруші балықтар кіре бастайды. Уылдырықтың пассивті 

миграциясы су деңгейінің көтерілуімен арта түседі. Ақ дөңмаңдайдың 

уылдырығы жалпы барлық өсімдік қоректі балықтардан көп кездеседі және 

пассивті миграция жасаған уылдырықтың 80% қамтиды. Миграция жасаған 

уылдырықтың арасынан ақ және сұр дөңмаңдайдың гибридтік уылдырығын да 

кездестіруге болады.  
Ақ дөңмаңдайдың уылдырығының Қарақұм су қоймасындағы 

миграциясы мамыр айының  III - ші декадасынан және маусым айының II –ші 
декадасына дейін екендігі байқалады. Уылдырықтың диометрі 4,5-5,1 мм 
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құрайды. Табиғи өрістеу нәтижесінде пайда болған жас шабақ су қомаға келіп 
сонда қоректенеді.  

Ақ дөңмаңдайдың табиғи ареалында салмағы мен дене ұзындығы 1м 
және 16 кг құраған. Шардара  су қоймасында бұл балықтың дене ұзындығы 125 
см, ал салмағы 36 кг-ға жетеді.  

Ақ дөңмаңдай көбінесе сапалы өнім беретін балық болып саналады. Ақ 
дөңмаңдай балығы майлы етімен, дәмділік сапасының жақсы болуымен 
ерекшеленеді және әуесқойлықпен ауланады.  

Дөңмаңдай балығының тез өсуімен қатар биофильтратор болуына 
байланысты, Қазақстанда көптеген су қоймаларда ақ дөңмаңдайдың тұқымын 
асылдандыру жұмыстары жүргізілді.  

Ақ дөңмаңдай балығы шөп қоректі балық ретінде және жоғарғы 
тағамдық құндылығына байланысты елімізде үлкен сұранысқа ие болды. 

Алынған шабақтардың орташа биологиялық көрсеткіштері келесідей 
болады: максимальді салмағы: Q = 14.5 мг; максимальді дене ұзындығы: L = 
119 мм; минимальді салмағы: Q = 10.2 мг; минимальді дене ұзындығы: L = 95 
мм; орташа салмағы:Q = 11.9 мг; орташа дене ұзындығы: L = 115 мм. 
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7-9 СЫНЫПТАРДЫҢ ФИЗИКА КУРСЫ БОЙЫНША КЕЙБІР 
ДЕМОНСТРАЦИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТЕРГЕ ТАЛДАУ ЖАСАУ 

 

Қазіргі уақытта педагогикалық әлеуметтің оқытуға назарын кеңінен 

аударуы кездейсоқ емес. Ақпрат көлемінің артуы және оны шектелген уақытта 

меңгеру арасындағы қарама қайшылық оқу үрдісін үнемі жетілдіруге әкеледі. 
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Қазіргі кезде дамыта оқытудың тұжырымдамаларын сипаттайтын, мектепте 

оқытудын проблемалық тәсілі кеңірек танылған. Алдыңғы қатарлы 

мұғалімдердің жұмыс  тәжірибесінің теориялық мәні оқу үрдісіне 

қатысушылардың танымдық әрекетін жетілдірудің жалпы заңдылығын 

көрсетті. Ол оқушылардың ақыл-ойына күш салу, яғни оқыту үрдісінде 

олардың алдына проблемалық сұрақтар және танымдық тапсырмалар қою 

арқылы жүзеге асады. Бұл ақыл-ойға дамыту- жаңа ақпаратты түсіну, ұғыну 

және меңгеру қиындағымен бетпе бет келгенде туындайды және проблемалық 

жағдайдың бар болуымен сипатталады.[1] 

Өзі немесе оқытушының басқаруымен қиын жағдайды жете түсіну 

немесе жеңе білу, қатысушының танымдық әрекетін дамытуда маңызды 

элемент болып табылады.  

Егер тәжірибе барысындағы туындаған  жағдай қандайда бір талаптарға 

сай болған кезде, оған қатысушылар танымдық процесте жетістікке жетеді. Ол 

талаптар:  

1. Бастапқы талдау қатысушыға бір уақытта қиыншылық сезімін және 

жеңіске жету сезімін тудыруы қажет, яғни тек қана қиыншылықтар туындап  

қана қоймай, оны жеңе білудің потенциальды мүмкіндігі болу қажет. 

Кедергіні жеңудің потенциальды мүмкіндігінің болмауы физика пәні, 

электромагниттік индукциядан тәжірибе жинауға себебін тигізуі мумкін, себебі 

кейбір әдіскерлер проблемалық жағдай туғызу мақсатында ұсынады. Мысалы, 

магнит өрісіне сезімтал  гальванометрмен тұйықталған өткізгіш орналастырады 

- ток жоқ. Өткізгішке қатысты магнитті орналастыру барысының соңында ток 

туындайды. Магниттің өткізгішке кері қозғалысында да тоқ туындайды, бірақ 

кері бағытта. Не үшін? 

Мұндай сұрақтарға қатысушылар жауап бере алмайды, себебі кедергіні 

жеңудің потенциалды мүмкіндігі жоқ. Қорытынды, магнит өрісінде орналасқан 

өткізгіштен тоқ алу үшін магнитті немесе өткізгішті жылжыту, 

қанағаттанрлықсыз, яғни қойылған сұраққа жауап ала алмаймыз. Проблемма 

тек қана қайшылық-кедергіден тұрамай, оны шешудің потенциалды 

мүмкіндігінің болуы қолжетімділік (принцип доступности) принципін талап 

етеді. Егер проблемалық жағдай өте қиын болса, оқушы проблеманы шешуден 

үмітін үзеді, ал өте оңай болған жағдайда оқушы алдағы шешімге деген 

қызығушылығын жоғалтады.  

2. Эксперимент жасау барысындағы проблемалық жағдай қатысушы 

үшін жаңа, қызықты элементке ие болуы керек; бұл оқушының белсенді 

танымдық ізденісіне әкеледі. Мысалы, VIII  сыныпта физика курсын оқу 

барысында оқушылардың сұйықтықтың горизонталь түтікшеден қозғалу 

тәжірибесін жасау арқылы қызуғушылықтарын көруге болады. Горизонтальды 

түтіктің ашық жағын тығынмен жауып, үлкен цилиндрді боялған сумен 

толтырады. Барлық түтіктерде сұйықтық бір деңгейде тұрады. Қатысушылар 

VІІ сыныпта физика курсынан оқыған білімдеріне сүйеніп, тәжірибенің 

шешімін оңай түсіндіреді. Ал келесі тәжірибе проблема туындатады. Ол үшін 

тығынды ашып, түбектегі жылжыған сұйықтықтың орналасу деңгейлерін 
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бақылайды (сурет 1). Нақты роблема қояды: қатарласқан түбектерде- оларды 

біріктіруші түбекте сұйықтық қозғалған кезде неліктен деңгейлерінде өзгеріс 

болды? Бұл құбылыс қатысушының бұрын алған білімдерімен сәйкес келмейді, 

сол үшінде жаңа элемент қажет. Бұдан қатысушы белсенді танымдық процесске 

қосылады. 

 
 

1-сурет - Түтіктегі сұйықтықтың қозғалысы 

 

Оқу процесіндегі жаңашылдық репродуктивті сипаттамаға ие, мұнан 

қатысушы ғылыми танымын байытпайды, ол өзі үшін «жаңалықтар» жасайды. 

Проблемалық жағдай жаңашылдығы оның мазмұнында немесе шешімінде. 

Проблемалық жағдайдың әр түрлілігі, қатысушының  оны шешудегі 

қызушылығын арттырады. Сондықтанда проблемалық жағдай қалыптастыру 

кезінде, оның мазмұнының және шартының  әр түрлілігіне мән беру қажет.  

3. Проблемалық жағдай туғызуда кей кездері алдымен оқыту 

мотивтерінің әр түрлілігін ескеру қажет. Мектеп кезінде проблемалық жағдай 

арнайы мұғалім ұйымдастырады, бұдан оның шынайылығы жоғалмайды.  

Физиканың 7 сынып курсынан оқушыларға  𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
  формуласы таныс. 

Осы формула өткізгіштің электрлік  қасиеттерінің сыртқы әсердің өзгермейтін 

шарттарында меншікті кедергіге, ұзындығына және қима ауданына тәуелділігін 

көрсетеді. Алайда шарттарды өзгертетін болсақ, мысалы температураны 

өзгертетін болсақ, онда оның параметрлері өзгермесе де өткізгіштің кедергісі 

өзгереді. Осы оқушылырға таныс емес жаңа тәуелділікті қолдана отырып 

көрнекі түрде сабақ басында сынақ жүргізу арқылы мәселелі жағдайды 

тудыруға болады. Осы мақсатта электр тізбегін құрады, оның кедергісі ретінде 

600 Вт қуаты бар электрлік жүйені аламыз. электрлік аспаптың 220 В 

қысымында Тізбек тұйықталған кезде ток күші 3 А жетеді . Қысым қалыпты 

болғандағы ток күші 3-4 минутта 2,5А дейін кемиді. 

Оқушылармен бірге оларға таныс формуларады: 𝑅 =
𝑈

𝐼
; 𝑅 = 𝜌

𝑙

𝑆
 

талдаймыз. Аспап қысқыштарындағы қысым сынақ барысында қалыпты болды, 

алайда ток күші кеми берді. Осыған сәйкес,  𝑅 =
𝑈

𝐼
теңдігін сақтау үшін кедергі 

өсті деп болжамдай аламыз. Алайда, өткізгіш материалы, ұзындығы және 
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қимасы өзгеріссіз қалды. Сондықтан 𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
  кедергісі өзгеріссіз қалуы керек 

болған. Алайда қойылған сынақ аспап қысқыштарындағы қысым өзгеріссіз 

қалғанда ток күшінің өзгергендігін көрсетті. Оның салдарынан шығатыны, 

қалай болса да өткізгіш бойынан ток өткен кезде оның кедергісі өзгереді. Осы 

шиеленіс жағдайы оқытушы мен оқушының бірлескен күштері арқасында 

мынадай мәселе ретінде рәсімделеді: тұтынушы ұштарындағы қысымның 

өзгермесе , неге тізбектегі ток күші неге төмендейді? Факт, өз бетімен таң 

қаларлақ жайт. Ал таң қалусыз қызығушылық та жоқ, ал қызығушылықсыз бір 

нәрсені шынайы білуге, меңгеруге, өз бетімен зерттеуге деген ниет те 

болмайды. 

Оқытушы өзінің табиғи қабілеттілік ойымен оқушылар алдында ойлау 

процестің ой-әрекетін ашады және оларды осы процеске тартып, өзінің 

тәрбиеленушілерінің білімін елеулі дәрежеге жеткізеді .[3,4] 

Барлық оқушыларды творчествалық іс-әрекетке жұмылдыра отырып, 

олардың жалпы ойлау мүмкіндігін көтеруді қалыптастыру әрбір оқытушының 

міндеті, ол үшін, нәтижелі оқыту әдістері тек жеке адамның ғана атқаратын 

қызметі емес, ол бүкіл оқытушылардың қызметі болуы керек. 

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың қарыштап дамуы білім саласына 

қойылатын талаптар мен мақсаттардың артуына әкеліп  соқтырды.  Физика 

эксперименттік ғылым ретінде қоғамға қосар үлесі зор екендігі және білім 

алушыға физика курсында эксперименттің қаншалықты маңызды екендігі 

зерттеу барысында түсіндірілді.[5] 

Білім беру жүйесіне деген заманауи әлеуметтік тапсырыс оқушылардың 

алға қойған мақсатқа жетуде өзіндік жеке қабілеттерін көрсетуге 

қалыптастырады. Мектеп түлектері заманауи физика негізін игеріп, ғылыми-

техникалық әдебиеттерге бейімделіп, өз бетімен тез қажетті мағұлыматты 

тауып, өзінің білімін практикада көрсете алуы қажет. Осы басты мақсат 

негізінде мұғалімдер оқушының қоғамның табысты мүшесі болып қалыптасуы 

үшін қажетті құзіреттіліктердің жиынтығын қалыптастыруда.[2] 
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БАЗИЕВА1Қ.М.,СҮЛЕЙМЕНОВА2 А.С.,  АПЫШЕВ1 О.Д. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.1 

 

КЕЙБІР АЛГЕБРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІҢ ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Мақалада біз әртүрлі алгебралық есептердің шығару жолдарын 

қарастырамыз. Негізінде мысалдар біздің пайымдауымызша, қиындығы орта, 

одан жоғары дәрежедегі жаттығулар, бірен-сарын стандартты емес әдіспен 

шығарылатындары да бар. Сонымен қатар функциональдық, интервалдық, 

монотондық, санды параметр депбелгілеу, полярлық координаттарды енгізу, 

векторлық, координаттық, жасанды әдістермен шығарылатын әдіс-тәсілдерді 

кеңінен қолдандық. Есептердің мұндай шешу жолдарына соңғы уақытта 

бірталай көңіл бөлініп жүр. Себебі оның нәтижесінде оқушы қауымның 

логикалық ой өрісі жетіліп, шығармашылық мәдениеті дамиды, зерттеушілік 

қасиеті пайдаболады. 

Шығару жолдары көрсетілген есептердің басқа да әдістері бар, көбінесе 

қарапайым түрін алуға тырыстық. 

Сөзіміз дәлелді болу үшін бірнеше жаттығулардың шешу жолдарын 

келтірдік. 

Ең соңында қарастырылған тақырыпқа арналған оқулықтардың ішінен 

кейбіреулерін әдебиеттер тізімінде көрсеттік. 

Мысал №1: Теңдеудің графигін салыңыз:  

√𝒙 + 𝒚 + √𝒙 − 𝒚 + 𝟐√𝒙𝟐 + 𝟏 = √𝟔(𝒙 + 𝟏) 

Шешуі:�⃗� = (1,1,2), �⃗⃗� = (√𝑥 + 𝑦,√𝑥 − 𝑦, √𝑥2 + 1)векторларын 

қарастырайық. Сәйкесінше векторлардың ұзындығы √6 және |𝑥 + 1|, осы 

√6(𝑥 + 1) шарт бойыншаскалярлық туындылар тең және сәйкесінше �⃗�  ∧  �⃗⃗� 

коллинеар яғни  √𝑥 + 𝑦 = √𝑥 − 𝑦 =
√(𝑥^2+1)

2
. 

Осыдан y=0, 𝑥1,2 = 2 ± √3, яғни берілген теңдеудің графигі осы 2 

нүктеден құралады. 

Мысал №2:Теңдеудішешіңіз5x+2x+1∙ 𝟑𝒙=32x +2 2x 

Шешуі: теңдеудітүрлендірейік 

5x+2∙2x∙3x=(3x)2+(2x)2; 

5x=(3𝑥 − 2x)2 ;    (√5)
𝑥
= |3𝑥 − 2x|. 

Егер x≥ 0, онда (√5)
𝑥
= |3𝑥 − 2x|, яғни (

√5

3
)
𝑥

+ (
2

3
)
𝑥
= 1. 
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Осыдан теңдеудің түбірі x=2 болатынын көреміз. Бұл теңдеудің жалғыз 

түбірі, себебі теңдеудің сол жақ бөлігі кемімелі функция. 

Егер x< 0, онда (√5)
𝑥
= |3𝑥 − 2x|, яғни (

√5

3
)
𝑥

+ (
2

3
)
𝑥
= 1. 

Функция𝑓(𝑥) = (
√5

3
)
𝑥

+ (
2

3
)
𝑥
= 1 монотондыөспелі, сондықтан 

𝑓(𝑥) = 0 теңдеудің бірден артық түбірі бола алмайды.𝑓(−3) < 0 және 

𝑓(−2) > 0 теңсіздікте теңдеудің түбірі бар және [−3;−2]  интервалында 

жататынын көруге болады. Бұл түбірді кез келген дәлдікпен есептеуге болады. 

Сонымен теңдеудің ек ітүбірі бар. 

Мысал №3:𝒙𝟔 − 𝟕𝒙𝟐 + √𝟔 = 𝟎. 

Шешуі: √6-ны𝑎 деп белгілептеңдеуді𝑥6 − 7𝑥2 + 𝑎 = 0 түрде жазамыз. 

𝑎-ны салыстырмалы түрде квадрат арқылы шешейік. Онда 

𝑎1 = 𝑥
2;  𝑎2 =

1 − 𝑥4

𝑥2
. 

Басқаша айтқанда теңдеуді төмендегі түрде жазуға болады 

(𝑎 − 𝑥2)(𝑎 −
1 − 𝑥4

𝑥2
) = 0, 

Бұдан әрі есеп теңдеудің шешіміне келеді 

𝑥2 = 𝑎; 𝑥4 + 𝑎𝑥2 − 1 = 0, 

𝑥1,2 = ±√6
4
;  𝑥3,4 = √

−√6 + √10

2
. 

Мысал №4: Теңдеулер жүйесін шешіңіз:  

{
 
 

 
 𝒙

𝟑

𝒚
+ 𝒙𝒚 = 𝟒𝟎,

𝒚𝟑

𝒙
+ 𝒙𝒚 = 𝟏𝟎.

 

Шешуі:  

𝑥 = 𝑝𝑐𝑜𝑠𝜑, 0 ≤ 𝑝 < ∞ 

𝑦 = 𝑝𝑠𝑖𝑛𝜑, 0 ≤  𝜑 < 2𝜋 
Бұдан:  

{
𝑝3 cos3𝜑

𝑝𝑠𝑖𝑛𝜑
+ 𝑝2 cos𝜑 sin𝜑 = 40,

𝑝3 sin3 𝜑

𝑝𝑐𝑜𝑠
+ 𝑝2 cos𝜑 sin𝜑 = 10,  

немесе {𝑝2𝑐𝑡𝑔𝜑 = 40, 𝑝3𝑡𝑔𝜑 = 10. 

Осыдан 𝑐𝑡𝑔2𝜑 = 4, 𝑐𝑡𝑔𝜑1 = 2 , 𝑐𝑡𝑔𝜑2 = −2. 

𝑐𝑡𝑔𝜑және𝑝2бірдей белгілері бар және 𝑝2 теріс болмайтынын ескерсе,  

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝜑 = −√5  𝑐𝑜𝑠𝜑
2

√5
,   𝑝2 = 20, 𝑝 = 2√5. 

Яғни: 𝑥1 = 2√5 ∙
2

√5
= 4, 𝑦1 = 2√5 ∙

1

√5
= 2; 
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𝑥2 = 2√5(−
2

√5
) = −4,   𝑦2  = 2√5(−

1

√5
) = −2. 

Мысал №5: Теңдеуді шешіңіз 𝟐𝟕𝒙 − 𝟕√𝟕 ∙ 𝟑𝒙 + 𝟔
𝟑

= 𝟔 

Шешуі:  3𝑥 = 𝑡арқылы белгілейміз, теңдеу төмендегі түрге келеді 

𝑡3 − 6

7
= √7𝑡 + 3

3
 

𝑦 = 𝑓(𝑡) =
𝑡3−6

7
 функциясы өспелі, егер 𝑡-ны 𝑦 арқылы өрнектеп алсақ, 

онда теңдеуді 𝑓(𝑡) = 𝑔(𝑡) түрінде жазуға болады, бұл жерде 𝑔 функциясы 

𝑡-ға кері функция Бірақ өспелі функция графигі мен оған кері функция графигі 

тек бірінші және үшінші ширек биссектрисасында қиылысады, сондықтан 

𝑓(𝑡) = 𝑔(𝑡) ⇔ 𝑓(𝑡) = 𝑡 ⇔ 𝑡3 − 6 = 7𝑡 ⇔ 

⇔ 𝑡3 − 7𝑡 − 6 = 0 ⇔ (𝑡 − 3)(𝑡2 + 3𝑡 + 2) = 0 ⇔ 𝑡 = 3. Демек, берілген 

теңдеудің жалғыз түбірі 𝑥 = 1 болып табылады. 

Мысал №6: Теңдеуді шешеіңіз (𝒙 − 𝒚)𝟐 + (𝒆𝒙 − 𝒚)𝟐 = 𝟎. 𝟓. 
Шешуі: Теңдеудің сол жақ бөлігі (𝑥; 𝑦) нүктесінен A(𝑒𝑥; 𝑦) нүктесіне 

дейінгі арақашықтықтағы квадрат болып табылады. Бірінші және үшінші 

координаттық бұрыштардың биссектрисасының нүктелері мен экспоненталық 

қисық нүктелері арасындағы ең аз қашықтықты табамыз Бұл арақашықтық 

биссектрисаға параллель және биссектриса мен экспоненталық 

қисықтыңжанамасына дейінгі арақашықтыққа тең; осыдан жанаманың теңдеуін 

жазу қиын емес 

𝑦 = 𝑥 + 1, 𝑟 =
1

√2
. 

Ең кіші арақашықтық  
1

√2
, егерде А−жанасу нүктесі болса, 𝑥 = 0 ∧ 𝑦 =

0.5, демек теңдеудің жалғыз ғана шешімі (0; 0.5)нүктесі болады. 

Мысал №7: Теңсіздіктің геометриялық кескінін табыңыз 

𝒎𝒂𝒙{𝒔𝒊𝒏𝒙, |𝒚|} ≤
𝟏

𝟐
 

Шешуі: Сонымен max{𝑎, 𝑏, … , 𝑡}ішінен {𝑎, 𝑏, … , 𝑡}сандары табылады. 

Бұл жағдайда F(𝑥, y) = max{sinx, |y|}және барлық (𝑥, y) үшінF(𝑥, y) =
F(𝑥,−y)теңдігі орындалады. Сондықтан теңсіздіктіy ≥ 0жарты 

жазықтықтығында қарастырайық. Мұндағы F(𝑥, y) өрнегі төмендегі түрге 

келеді: 

sinx ≤ y    ⇒  F(𝑥, y) = max{sinx, y} = y ; 
sinx ≥ y    ⇒ F(𝑥, y) = max{sinx, y} = sinx.  

Яғни, 𝐹(𝑥, 𝑦) ≤
1

2
 теңсіздігінің геометриялық кескіні y ≥ 0 жарты 

жазықтығындаy ≥ 0 жарты жазықтығының (x, y) нүктелерінен құралған және 

y = sinx, y =
1

2
 қисықтарының графиктерінде және графиктер арасында 

орналасқан. Сондай-ақ y ≥ 0 жарты жазықтығындағы (x, y) нүктелеріy = sinx 
графигінің  
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[2kπ, 2kπ +
π

6
] , [2kπ +

5π

6
, (2k + 1)π] интервалының астында 

орналасқан.  

Мысал №8: Теңдеулер жүйесін шешіңіз 

{

𝒚𝟑 − 𝟗𝒙𝟐 + 𝟐𝟕𝒙 − 𝟐𝟕 = 𝟎,

𝒛𝟑 − 𝟗𝒚𝟐 + 𝟐𝟕𝒚 − 𝟐𝟕 = 𝟎

𝒙𝟑 − 𝟗𝒛𝟐 + 𝟐𝟕𝒛 − 𝟐𝟕 = 𝟎.

, 

Шешуі: Егер 𝑓(𝑡) = 𝑡2 − 3𝑡 + 3, ауыстыруын қолдансақ жүйені мына 

түрде көругеболады: 𝑦3 = 9𝑓(𝑥), 𝑧3 = 9𝑓(𝑦), 𝑧3 = 𝑓(𝑧). 
𝑡2 − 3𝑡 + 3 квадраттық үш мүшелігі барлық t мәндерінде оң. Сондықтан 

(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) жүйенің кез келген шешімі үшін 𝑦0
3 > 0, 𝑧0

3 > 0, 𝑥0
3 > 0, 

немесе 𝑥0 > 0, 𝑦0 > 0, 𝑧0 > 0.Барлық үш шартты бірге жинақтап 

(𝑥0 − 3)
3 + (𝑦0 − 3)

3 + (𝑧0 − 3)
3 = 0  (1) 

Екі жағдайда қарастыра аламыз 𝑥0 ≥ 3 ∧ 𝑥0 < 3. 
1) Егер𝑥0 ≥ 3 болса онда жүйенің соңғы теңдеуі 9𝑧0

2 − 27𝑧0 ≥ 0 

𝑧0 > 0 екені анық болғандықтан,𝑧0 ≥ 3 болады. Екінші теңдеуден 

9𝑦0 − 27𝑦0 ≥ 0 ⇒ 𝑦0 ≥ 3. (1) теңдіктен𝑥0 = 𝑦0 = 𝑧0 = 3аламыз. Егер 

(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) жүйенің шешімі болса, онда𝑥0 = 𝑦0 = 𝑧0 = 3. Теңдеудің шешімін 

тексереміз және осындай (3;3;3) шешімі бар екендігін көреміз. 

2) Егер𝑥0 < 3болсабіріншіжағдайдан𝑧0 < 3аламыз. 

Екіншітеңдеуден 𝑦0 < 3. Сонымен бір уақытта 𝑥0 < 3, 𝑦0 < 3,𝑧0 < 3 онда (1) 

теңдікке қайшылық пайда болады. Демек берілген жүйеде тек бір ғана шешімі 

болады𝑥0 = 𝑦0 = 𝑧0 = 3. 

Мысал №9: 𝒙𝟒 − 𝟒𝒙𝟑 − 𝟏 = 𝟎  теңдеуін шешеміз. 
Шешуі: Берілген теңдеуді мына түрге келтіреміз:𝑥4 − 4𝑥3 = 1. Екі 

жағына 𝑥4 + 2𝑥2 қосамы,  2(𝑥4 − 2𝑥3 + 𝑥2) = 𝑥4 + 2𝑥2 + 1, немесе 

2x2(x − 1)2 = (x2 + 1). 

Осыдан: ±√2𝑥(𝑥 − 1) = 𝑥2 + 1. 
Екі квадраттық теңдеу аламыз: 

𝑥2 − √2𝑥(𝑥 − 1) + 1 = 0; 

𝑥2 + √2𝑥(𝑥 − 1) + 1 = 0,немесе 

(√2 − 1)𝑥2 − √2𝑥 − 1 = 0,            (1) 

(√2 + 1)𝑥2 −√(2𝑥 + 1 = 0.           (2) 
(1) Теңдеуді шешеміз:  

𝑥 =
√2 ± √4√2 − 2

2 − √2
, немесе 𝑥1,2 =

1 ± √2√2 − 1

2 − √2
. 

(2) Теңдеуі мынандай шешім береді:  

𝑥 =
√2 ± √−4√2 − 2

2(√2 + 1)
, немесе 𝑥3,4 =

1 ± 𝑖√2√2 + 1

2 + √2
 

Біз бұл теңдеуді 𝑥4 + 4𝑥 − 1 = 0 теңдеуінен тәуелсіз шешеміз. 
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Бұл екі теңдеуді салыстыра отырып, олардың әрқайсысы x-тің 
1

𝑦
-ге 

ауыстыру нәтежиесінде пайда болғанына көзіміз жетеді  

𝑥4 + 4𝑥 − 1 = 0  теңдеуіне  𝑥 =
1

𝑦
 белгілеуін енгіземіз. 

1

𝑦4
+
4

𝑦
− 1 = 0, бұдан  

1 + 4𝑦3 − 𝑦4 = 0, немесе 𝑦4 − 4𝑦3 − 1 = 0,  
Бастапқы теңдеуді аламыз бұлай бірінші түбірі екіншісіне кері 

болатынын көреміз. Яғни біз бастапқы теңдеуді шешпей-ақ түбіріді ала аламыз,  

𝑥4 + 4𝑥 − 1 = 0 теңдеуінің кері түбірлерін алып. 

Бұған тікелей оңай көз жеткізуге болады. 
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ВИСМУТТЫ КОМПЛЕКСОМЕТРИЯЛЫҚ АНЫҚТАУ  

ӘДІСТЕМЕСІН ЖАҚСАРТУ 

 

Висмут – сұр түсті қатты және морт сынғыш металл, жақсы 

кристалданады. Висмутты жеңіл балқитын балқымаларды дайындауда, 

медицинада қолданады. 

Құрамында висмуты бар 20 астам минералдар белгілі. Жиі кездесетін 

түрлері: висмутин, висмут жылтыры, висмутинит, айкинит, висмутит, висмут 

охрасы, теллуробисмутит және т.б.. Барлық айтылған висмут минералдары азот 

қышқылында ериді.  

Кен ерекшелігіне байланысты келесі висмут кендеріне ажыратады: 

1) Мыс – висмут кені – висмут кварцпен, халькопиритпен және 

пиритпен байланыста болады; 

2) Мышьяк – висмут кені – висмут кварцпен, арсенопиритпен және 

пиритпен байланыста болады [1]. 



120 

 

Кендер мен концентраттардан висмутты  пирометаллургиялық және 

гидрометаллургиялық әдіспен бөліп алады [2]. 

Кендерде, концентраттар мен өндіріс өнімдері құрамындағы висмут 

мөлшерін анықтауда химиялық және физика-химиялық әдістерді қолданады. 

Өндіріс орындарында өндіріс процесі үздіксіз және сапалы жүру мақсатында, 

қосалқы өнім болып келетін сирек металдарды, сонын ішінде висмут мөлшерін 

дұрыс анықтау металлург, технолог және химия мамандарының өзекті 

мәселелері. Сол мақсатта біз қорғасын өндірісі өнімдеріндегі висмутты 

титриметриялық трилонометриялық әдіспен анықтау әдістемесін жетілдіру 

бағытында жұмыстар атқардық. 

Эксперименттік жұмыстар Шығыс Қазақстандағы басты өндіріс саласы  

- «Қазцинк» компаниясының аналитикалық химия лабороториясында 

жүргізілді. Лабораторияда өнімнің сапасын басқару үшін техникалық және 

аналитикалық бақылаудың қызметі ұйымдастырылған [3]. 

Аналитикалық лабораторияның химиялық талдау бөлімінде қорғасын 

өндірісі өнімдерінде висмутты титриметриялық трилонометриялық әдіспен 

анықтайды. Бұл әдіс  висмуттың ксиленол сары индикаторымен таңқурай түске 

боялған комплексті қосылыстың түзілуіне негізделген. Өлшеу титрленген 

Трилон Б ерітіндісімен тура титрлеу арқылы жүргізіледі. Трилон Б ерітіндісін 

қосқанда, висмуттың ксиленол сары индикаторымен түзген комплексі ыдырап, 

этилендиаминтетрасірке қышқылы иондармен берік комплекс түзеді. 

Титрлеудің соңғы нүктесінде, висмут толық титрленгенде, ерітіндінің таңқурай 

түсі сары түске ауысады. Реакция қышқыл ортада pH (1,0-1,5) жүргізіледі. 

Висмутты трилонометриялық әдіспен титрлеу кезінде темір (III), сынап, сурьма 

және аниондар (хлоридтер, фторидтер, фосфаттар, нитраттар, оксалаттар және 

т.б.) кедергі қоспалар жасайды.  

Темір мен сынаптың әсерін аскорбин қышқылымен төменгі валенттілкке 

дейін тотықсыздандыру арқылы, ал сурьманы қымыздық қышқылымен 

байланыстырып жояды [4]. 

Осы әдістемені жетілдіру мақсатында маңызды болып саналатын, 

титрлеудің соңғы нүктесін анықтайтын индикаторлардың түрлерін пайдаланып 

жұмыстар атқардық. 

 

1-кесте – Әртүрлі индикатор түрлерін пайдаланып сынама құрамындағы 

висмут мөлшерін анықтау нәтижелері 

Сынама атауы 
Ксиленол сары 

индикаторы 
KI ерітіндісі 

Пирокатехин 

күлгін индикаторы 

Висмутты қорғасын п-1 24,13 ± 0,02 24,15 ± 0,02 24,04 ± 0,01 

Висмутты қорғасын п-2 29,17 ± 0,02 29,21 ± 0,01 29,16 ± 0,01 

Висмутты қорғасын п-3 18,15 ± 0,02 17,99 ± 0,03 18,21 ± 0,02 

Висмутты қорғасын п-4 14,21 ± 0,01 14,32 ± 0,02 14,25 ± 0,02 

Висмутты қорғасын п-5 29,45 ± 0,02 29,56 ± 0,02 29,40 ± 0,01 

 

Нәтижелерден көргеніміздей барлық үш жағдайда висмуттың мөлшерін 

анықтағанда бір нәтиже алдық. Әр жағдайды талқылап кетсек: 



121 

 

1) Ксиленол сары индикаторы. Трилон Б ерітіндісін қосқанда, 

висмуттың ксиленол сары индикаторымен түзген комплексі ыдырап, 

этилендиаминтетрасірке қышқылы иондармен берік комплекс түзеді. 

Титрлеудің соңғы нүктесінде, висмут толық титрленгенде, ерітіндінің таңқурай 

түсі сары түске ауысады. Кемшілігі: егер висмуттың мөлшері аз болса, 

таңқурай түсі қанық болмай, сары түске ауысуы анық көрінбейді және реакция 

баяу жүргендіктен әр Трилон Б ерітіндісін амызған сайын ерітіндіні үздіксіз, 

ұзақ араластыруды қажет етеді. 

2) KI ерітіндісі. Алдын ала ерітіндіні әлсіз сары түске дейін Трилон Б 

титрлеп, содан кейін KI ерітіндісінің артық мөлшерін қосады, ерітінді 

түссізденгенше дейін титрлейді. Алайда висмутты бұл әдіспен анықтауда мыс, 

үш валентті темір, теллур, қорғасын кедергі жасайды. Мыс пен темірді 

тотықсыздандыру үшін тиомочевинаны қосады, калий йодидін қосқанда 

түзілген қорғасын йодидін фильтрлеп алу керек [5]. Бұл әдістеме қорғасын 

өндірісі өнімдерінде висмутты анықтау үшін қажет болғандықтан бұл кедергі 

элементтерден арылу процестерді үнемі жасап отыру қажет, сондықтан көп 

еңбекті қажет етеді. Өндіріс процесі үздіксіз болғандықтан, анализдердің 

жылдамдығын қажет етеді, сондықтан  KI ерітіндісін индиактор ретінде 

пайдалану тиімсіз. 

3) Пирокатехин күлгін индикаторы. Индикатордың сулы ерітіндісі 

сары түсті, ал висмуттың пирокатехин күлгінмен комплексті қосылысы күлгін – 

көк түске ие.  Түстің ауысуы өте қанық.  

 Висмуттың пирокатехин күлгінмен комплексті қосылысы көк түсті 

береді, ксиленол сары индикаторымен салыстырғанда титрлеудің соңғы 

нүктесін анық көруге болады. 

Қорғасын өндірісі өнімдеріндегі висмутты анықтау әдістемесін 

жетілдіру мақсатында жоғарыда көрсетілген жұмыстар арқылы жақсы нәтижеге 

жетуге болады. 
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БИДАЙ НАН ӨНІМІН АЙРАН АШЫТҚЫСЫН ҚОСУ АРҚЫЛЫ  

ДАЯРЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ 

 

Нан – адамзаттың ең ғажап ойлап тапқан дүниесі. Әлемде наннан асқан 

тағам жоқ. Ғалымдардың зерттеуі бойынша жер бетінде 15мың жыл бұрын 

пайда болған. Ең алғаш нанды қамырдан египет елдерінде дайындап, кейіннен 

5-6 мың жыл бұрын гректер және римдіктер пісіре бастаған. Нан өнімдерінің 

ішінде адамның тіршілік әрекетіне керек дәрумендерге өте бай, соның ішінде, 

белоктар, көмірсулар, липидтер, витаминдер, минералды заттарға толы. Бұл 

азық–түлік өнімдері энергетикалық құндылығымен, сіңімділігімен 

ерекшеленеді, олар дәмі жағынан ұнамды, бағасы күнделікті тұтынуға қол 

жетімді. Диета ұстайтын  он адамның тоғызы нан және нан–тоқаш өнімдерін 

күнделікті тұтыну қажеттілігінен сызып тастайды, бұл, әрине, қате пікір.  Нан–

тоқаш өнімдерінен толу мүмкін емес, егер, нан өнімдерін дұрыс мөлшерімен 

пайдаланса. Бұл тағамнан бас тартқан адам В дәруменінен «бақыт гармонын» 

бөлуші) айырылып, көңіл күйлерінің жиі құбылып тұруына әкеліп соғады.  

Бидай нанының құрамына келесі заттар қолданылады: бидай ұнының 

бірінші немесе жоғарғы сұрпы, ауыз су, ас тұзы, ашытқы.Нан өндірісінде 

ашытқы көмегімен нан  қорпылдақ жұмсақ болып пісіріледі. Ол реакция 

нәтежиесінде өз құрамынан СО2 газын бөледі де нанымыз ісініп жұмсақ болып 

пісіуне әсерін тигізеді. Көбінесе нан өндірісінде ашытқы саңырауқұлақтарынан 

алынған ашытқы қолданылады. Дайындалған нанның рН ортасы 5,7 болу керек, 

бірақ саңырауқұлақтарынан алынған пресстелген және сұйық ашытқыда рН 

ортасы көрсеткіші ыдырау барысында нормадан ауытқуы мүмкін. Ол адам 

ағзасына нанды қорыту түрлі қиындықтар туындатады. Ашытқы асқазанға өз 

зиянын тигізіп жататындықтан ашытқы құрамына аса мән беріледі. 

Осы жағдайды ескере отырып айран ашытқысынан жасалған нан өнімін 

алуды жөн көрдік. Айран ашытқысынан жасалған нанның ең басты ерекшелігі 

құрамында адам ағзасына зиян тигізетін заттардың болмауы және де адам 

ағзасында тез қорытылуы. Бұл дегеніміз рН ортасы (5,7) тез ыдырайды.Айран 

ашытқысы өндірісте ғана емес үй жағдайында да қолданылуға болатын, 

шикізаттары өте қарапайым. Бұл өнім негізінен ашыған айран және қант,тұз 

және ұн қосу арқылы жасалады. Айран құрамындағы сүт қышқылыашу 

процесіне әсе етеді. 

Айран ашытқысын жасау  үшін бізге:  50 грамм ашыған айран, 30 грамм 

қант, 70 грамм ұн қажет. Шикізатты жақсылап араластырып (қою қаймақ 

тәріздес)  30°С температурада 3 сағат уақытқа қойып қоямыз. Дайындаған 

масса екі есеге ұлғайып бетіне көпіршіктер пайда болады. Осылайша 

ашытқымыз дайын болады. 
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Ашытқыны ұзақ мерзімге де сақтап қоюға болады ол үшін дайын 

ашытқыға ұнды  қосып, қатты күйге жеткізіп кептіру керек. Ондай өнім 

салқын(10°С -12°С), құрғақ жерде 30 тәулікке дейін сақталады. 

Нан құрамындағы негізгі шікізат – бидай ұны. Бидай ұнының бірінші 

немесе жоғарғы сұрпы (ұнның сапасы ҚР МЕМСТ 26574-85 сәйкес) 

қолданылады. 

Ас тұзының сапасы МЕМСТ 13830 сәйкес болуы тиіс. Нан-тоқаш 

рецептурасына, диеталық тұзсыз тағамдардан басқа, ас тұзының 1-ден 2,5 

пайызға дейін ұнның массасына қосылады. Ас тұзы тағамның дәмін 

жақсартады, қамырдың физикалық қасиетіне әсер етеді, клейковинасын 

нығайтады.  

Ашытқымыздан нан жасау бір неше операциялардан тұрады. Оны біз 

технологиялық тізбек деп атап қойдық. Ол төмендегі сұлбамызда (сурет 1) 

көрсетіледі.  

 
1-сурет – Бидай нан өнімін айран ашытқысын қосу арқылы  дайындадау 

технологиялық тізбегі 

 

Технологиялық тізбектегі операцияларға толығырақ тоқтала кетсек, 

шикізатты дайындау туралы жоғарыда көрсетілген.   

Келесі кезең - қамырды дайындау. Қамыр илеу подкатты дежелерде 

жүзеге асады. Дежеге рецептурадығы барлық компоненттер салынып, 9 

минут(3минут ақырын және 6 минут қатты)  иленеді. Қамыр жұмсақ, және 

қолға жапыспайтын күйге дейін иленуі(ылғалдылығы 46,8%) керек. Кейіннен 

қамырды 1 сағатқа ашуға  қояды. Одан кейін, қамыр 3бірдей салмақта 

бөліктерге бөлінеді. Қамырды бөлгеннен кейін көтерілуге жібереді. Көтерілу 

ұзақтығы ашудан кейінгі қышқылдылығына байланысты болады. Қамырдың 

көтерілуі ашу процессінің тездетілуінен 35-40°С температурада және 

салыстырмалы ылғалдылығы 80-85% шамасында жүзеге асады. 

Ылғалдылықтың жоғарылуы қамыр дайындамаларының бетіне қатпар пайда 

болуына және дайын өнімнің сыртқы бейнесінің нашарлауына әкеліп соғады. 

Көтерілуге қойған уақытта ашу процессі жүзеге асып жатады және қамыр 

дайындамалары көміртекті қышқыл газымен қопсып, жақсы қопсыған нан 

аламыз, уақыты 15-20 минут аралығында. Бұл ұнның қасиетіне, рецептураға, 

массасына, көтерілу жағдайына және де басқа факторларға байланысты. Дұрыс 

және уақытымен көтерілуге қоймаса, нанның сапасына кері әсерін береді. 

Көтерілу шкафтарынан кейін қамыр дайындамаларын пісірге жібереді. Нан 25-

35 минут аралығында 2200С температура шамасында пісіреді . 
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Нанды наубайханалық пештерде 200-250°С температурада пісіреді. 

Пісіру уақыты 12-ден 80минут аралағында жүреді, кей кездерде қамырдың 

формасына, массасына, рецептурасына байланысты ұзақ болады. Өнімді пешке 

саларда өнімнің бетін теседі немесе қиықтар салады, сол арқылы судың буын 

шығарады. Қиықтардың және тесіктердің саны нанның орналасуы мен 

формасына, сортына байланысты болады. Пісіру барысында меланоид 

түзушінің әсерінен өнімнің түсі мен ароматы формаланады, аромат эфирдің 

күрделі түзілуі әсерінен пайда болады. Нанның дәмі қосымша шикізаттардың, 

ашу процесстері мен күрделі процесстердің пісіру барысында жүруіне 

байланысты анықталады. Форма мен түсінің жақсы болуы өнімнің сортының 

идентифициялық көрсеткіштерін көрсетеді.  

Бидай ұнынан жасалған нанның түсі алтын сары түстен ашық қоңыр, 

алқара бидай ұнынан жасалған нанның – қоңыр түстен қою қоңыр түске, 

қыртыстың қалыңдығы 3-4мм болуы шарт. Нанның жұмсағы қолға ұстағанда 

ылғалды, жабысқақ, созылмалы, түйіршіктерсіз болуы керек. Кеуектілігі тегіс 

әрі тығыз болуы керек. Нанның жұмсағын қатты қысқан кезде өзінің бастапқы 

қалпына келуі тиіс.  

Нанның дәмі мен иісі сол нан өніміне тән, ешқандай бөтен иіс, дәм 

болмауы керек.Нанның тағамдық құндылығы барлық тағам өнімдері сияқты 

бірінші ретте каллориясы арқылы анықтайды. Кез келген тағамның 

энергетикалық құндылығы брутто-калориясы арқылы анықталмай, таза 

каллориясы немесе физиологиялық калориясы арқылы анықталады.Осы кезде 

шикізаттың химиялық құрамы да маңызды рөл атқарады. Оны ҚР МЕМСТ сай 

өнімнің химиялық құрамын есептеу барысында 100 грамм өнімді 

100%көрсеткіш арқылы есептейміз.  25%айран және 75% ұн.100%өнімнің 

қоректік құндылығы– 1460кДж (350 ккал), ақуыз – 14,95%, көмсулар – 52,6 %, 

майлар – 2%,. Шикізаттың химиялық құрамы төмендегі 1-ші кестеде 

көрсетілген. 

 

1-кесте  - Шикізаттың химиялық құрамы 

 

Негізі көптеген ашытқы құрамындағы заттар нан өнімдерінің құрамына 

өзгерістер енгізіп, бидай ұны құрамындағы дәрумендер мен минералдардың 

ағзаға сіңуіне тосқауыл қояды.Ал айран ашытқысынан алынған нан өнімдері 

сүт қышқылының көмегімен ашығандықтан бидай ұны құрамына ешқандай 

өзге әсерін тигізбейді. Осылайша, нан-тоқаш өнімдерін айран ашытқысынан 

Шикізаттың аты Шикізаттың құрамы 

Ақуыздар, % Майлар, % Көмірсулар, % 

Бірінші сұрыпты бидай 

ұны 

75 ˟10,3/100 = 

7,7 

75˟1,1/ 100 = 

1,374 

75˟68,8/100 = 

51,6 

Ас тұзы - - - 

Айран ашытқысы 25˟ 29/100= 

7,25 

25 ˟ ,5/100= 

0,625 

25 ˟4/100= 1 

Барлығы  14,95 2 52,6 
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алу өте пайдалы. Біріншіден, бұл өнімнің тағамдық құндылығын арттырады, 

екіншіден, адам ағзасында жеңіл қорытылуға өз септігін тигізеді.  

Бидай нанын айран ашытқысымен үй жағдайында да өз құнарлығын 

сақтап жасауға болады. Осы құрамдағы заттарды пайдалана отырып жасауға 

ұсынамыз. Себебі, айран ашытқысынан жасалған бидай наны отбасындағы 

әрбір жанға пайдасын тигізетін бірден бір өнім болып табылады. 
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ТҰТЫНУҒА ПАЙДАЛЫ НАН ТҮРІ 

 

«Ас атасы нан» дейміз, қай үйге барсаң да дастарханда алдымен нан 

тұрады. Нан тоқшылықтың белгісі.Қазақта қатықсыз қара су ішіп, қара нан 

жесек те, амандық болсын деген де сөз бар ғой. Бүгінде нанның неше түрі 

шығарылады. Бұрындары шоққа көміп, қазанға, тандырға пісіретін. Бүгінде 

түрлі тәсілдермен пісіріледі. 

Қазіргі кезде дүкендерде нан өнімдерінің ақ, қара, кебекті, т.б. сан алуан 

түрлері кездеседі. Соның ішінде дәл қайсы түрі денсаулығымызға пайдалырақ 

екен.Жаңа зерттеулерге байланысты, ғалымдар үйреншікті нанның ағзаға зиян 

қасиеттерін таба бастады. Сонымен нан зиян ба, пайдалы ма?  

Нанның тарихына үңілетін болсақ, нан ‒ неолит дәуірінде-ақ пайда 

болып, даярлануы тарих тереңінде жатқан өнімнің бір түрі. Алғашқы нан жарма 

мен судан даярланған, сол сияқты су мен ұнды кездейсоқ немесе арнайы 

мақсатта тәжірибелеу қорытындысынан туындаған пісірме ботқаның түрінде 

болды.  

Ашытқыдан жасалған нан алғашқы рет Мысырда жергілікті жерде 

астықтың өсуіне қолайлы жағдайлардан пайда болды деп есептеледі, ал мұндай 

нанды даярлауға екі қасиетке ие болған бидай сұрпын шығару қажеттігі 
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туындады. Мысырдың ертединастиялық кезеңінде жасалған алғашқы 

жетілдіруде алдын ала отқа кептірмей бастыратын бидай түрі табылды және 

өсірілді. Ашытқыдан жасалған нанның туындауына көмегі болған құрамында 

жеткілікті көп мөлшерде балауызы (ақуыз) бар бидай сұрпын табу екінші 

жаңалық болып табылды. Алғашқы ашытқы қамыры б.з.д. XVII 

ғасырда қолданыла бастады, алайда осындай қамыр илеуге болатын бидай өте 

сирек кездесті. Мұндай бидайдың жетіспеушілігі б.з.д. IV ғасырға дейін Мысыр 

мен Грекия арасындағы 300 жылдық қалыпқа келген сауда байланысы бола 

тұра Ежелгі Грекияға осы бидай түрінің жеткізілмеуінен қорытынды жасауға 

болады [1]. 

Нанның алғашқы түрі үшін қамырды ашытудың көптеген түрі бар. 

Ашытқы ретінде ауада болатын бактерияларды қолдануға болатын. Бұл үшін 

қамырды біршама уақыт ашық ауада қалдыруға болатын еді. Бұл 

технология нан ашытқысын жасауда қазіргі уақытқа дейін қолданылып отыр. 

Сыра орнына шарап ішкен ежелгі дүниенің сол бөлігінде ашытқы ретінде жүзім 

шырыны мен ұн қоспасынан тұратын немесе шарап сіңірілген бидай кебектері 

қолданылды. Бірақ нан даярлауда қамырдың кішкене тілімін қалдырып, келесі 

күні ашытқы негізі ретінде қолдануға қалдыру тәсілі біршама кеңірек таралды.  

Ұрпақтар аралығында кедейлер сұр және қара (қара бидай) нанын 

жегенінде, байлар үшін ақ нан жақсырақ болып есептелді. Алайда,XX 

ғасырда кейбір бұқара топтардың арасындағы жақсырағы керісінше болды – ақ 

нан құндылығы еленбей төменгі топтарға арналған деп есептеліп 

ассоциацияланғанда, сұр және қара нанды оның қоректілік құндылығының 

жоғарылығынан көбірек жеді. 

Уақыт өзгереді, бірақ нан біздің асыраушымыз және қазақ мәдениетінің 

ең басты элементі болып қалмақ [2].  

Нансыз ас ішу сирек кездесетін жағдай, себебі нан көптеген 

тағамдардың ажырамас бөлігі болып табылады.  Нанды үнемі пайдаланудың 

дұрыс немесе бұрыс екені туралы пікірлер әртүрлі. Біреулері нан күнделікті 

тұтынуға арналған қажетті тағам деген оймен ұштасса, біреулер нанды 

тұтынуға тиым салу керек деген пікірді қолдап жатады.  Оның жауабы нанның 

құрамында болмақ. Нанның түрлеріне келер болсақ: 

Ақ нан.Ақ нан су және ұннан тұрады. Өте ұсақталған бидай дәнінің 

құрамында аз мөлшерде ақуыз, крахмал, дәрумендер мен минералды заттар 

болады. Пісіру процесі кезінде дәрумендер мөлшері азаяды. Өте жоғары 

температура В тобы дәрумендерінің ыдырауына әкеліп соғады.  

Ақ нанды ашытқының негізінде даярлайды. Ашытқылар бос қуыстардың 

пайда болуына әсерін тигізіп, нәтижесінде оның көлемі үлкейіп үлпілдек нанға 

айналады. Кейбір нан сұрыптарына жағымды дәм беру үшін және құндылығын 

арттыру үшін тұз, әртүрлі тұқымдар түрлерін, дәмдеуіштер қосады. Әртүрлі 

сұрыпты нанның пайдасы мен зияны оның құрамына байланысты.  

Қара нан.  Қара нанды дайындаудың сан алуын түрлері кездеседі. Қара 

нанды орынды тұтыну адам денсаулығына оң әсерін тигізеді. Бұндай нанның 

екі тілімінде 160 каллория бар. Бұндай тағамның күнделікті тұтынылуы ағзаны 

http://kzref.org/azastan-respublikasi-bilim-jene-filim-ministrligi-shekerim-ati-v6.html
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2,7 г май, 5 г ақуыз және 33 г көмірсуларға қанықтырады. Нанның әр бөлігінде 

2,7 г клечатка бар, ол қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Қара нан 

өнімдерінің ең бағалы сұрыпы кебекті нан болып саналады.  

Кебекті нан. Кебекті нанның өз кезегінде адам ағзасына тигізетін әсері 

аз емес. Бұл нан түрінің қарапайым дайындалу жолы: ашытқы, су, тұз және 

қара бидай ұнынан тұрады. Қазіргі таңда өндірушілер кебекті нанның 

дайындалу жолының көптеген түрлерін ұсынып отыр.  

Кебекті нанның ең кең тараған түрі ретінде «Бородин наны»  саналады. 

Бұндай нанның құндылығы және каллориясы оның химиялық құрамында. Егер 

нан жоғарғы сұрыптан дайындалатын болса, оның құрамында көп мөлшерде 

крахмал және аз мөлшерде минералды элементтер мен дәрумендер кездеседі[3].  

Нанның тағамдық құндылығы тоқталатын болсақ. Нан, әсіресе балғын 

нан, көптеген дәрумендерден тұрады. Бірінші кезекте бұл  В тобының 

дәрумендері. Сонымен қатар, нанның құрамы холин, бета-каротин және РР, Е, 

Н, А дәрумендерімен байытылған. Нанның құрамындағы минералды заттардың 

ішінен кобальт, хром, молибден, йод, темір, хлор, калий, фосфор, магний, 

натрий, кальций  Менделеев кестесінің пайдалы элементтерінің барлығы 

дерлік кездеседі. Нанның құндылығы тікелей оның құрамына байланысты. 100 

г кебекті нанның тағамдық құндылығы 181 Ккал-ды құрайды. Ал 100г ақ 

нанның ең жоғарғы тағамдық құндылығы шамамен 381 Ккал-ды құрайды.  

Дәрумендер және қышқылдар. Қара нанда лизиннің мөлшері ақ нанға 

қарағанда көп. Бұл амин қышқылы терінің қайта қалпына келу процесіне және 

зат алмасу үрдісіне қатысады. Бөлке нан қощқылданған сайын оның құрамында 

марганец, темір, цинк сынды мироэлементтер көбірек кездеседі. Кебекті нанға 

уыт қосылады, ал бидай нанына қосылмайды. Құрамында уыттың болуына 

байланысты ол қара түсті, ал уыт қосылмаған кебекті нан сұр түсті болады. 

Уыттың құрамында Е дәрумені кездеседі.  

Зерттеулердің нәтижесінде, ақ нан қара нанға қарағанда тезірек бүлінеді. 

Сонымен қатар зауыттарда өндіріліп, дүкендерден сатып алынған нан түрлері 

үйде пісірілген нанға қарағанда тезірек көгереді. Оның себептерінің бірі  

фабрика цехында дайындау үрдісі кезінде немесе тасымалдау аралығында зең 

саңырауқұлақтарымен залалдануында.  

Нанды қалай дұрыс таңдаймыз? Сатып алатын наныңыз 

денсаулығыңызға пайдасын тигізуін қаласаңыз, көзге бірінші түскен нанды 

алмаңыз, оған мұқият қарап, біраз зерттеңіз.  

Нан мыжылған, жаншылған, жарылған болмауы керек. Оның көзге 

ұқыпты пішінде және тартымды көрінуі шарт. Нанның бетінде қара дақтар 

болмауы керек, себебі ол технологиялық процесс барысында қате 

дайындалғанын көрсетеді. Сонымен қоса жарамдылық мерзімі ұзақ нан  ең 

қауіпті нан түрі болып табылады. Себебі, бұндай нанға қышқылдарды құрайтын 

әртүрлі қоспалар мен консерванттар қосылады.  

Нанның қасиетін оның сыртқы түріне қарап анықтаса болады. Нанның 

дұрыс емес деп танылған қасиеттері: тесік, сынған бөліктері, ұстағанда 

ылғалды болуы, жабысқақ, мыжылған, іздердің болуы [4]. Тұтынуға болатын 
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дұрыс таңдалынған нан мынадай қасиеттерге ие болуы керек: ақ нанның түсі 

ашық сарыдан сұр сары түске дейін, жоғарғы бөлігі жеткілікті берік, сонымен 

бірге иілгіш, бөлке қыртысының түсі бірқалыпты, т.б.  

Жақсы қасиеттерге ие болған нан ақырын басудан кейін өз қалпына 

келуі керек. Егер де өз қалпына келмеген жағдайда,  ол  нанның толық 

піспегенін дәлелдейді.   

Ыстық нанды тұтынуға болмайды.Ең тартымды нан  пештен жаңа 

шыққан нан. Ол өте жұмсақ, қытырлақ, хош иісті, жылы, әрі балғын. Бірақ дәл 

осы нан адам ағзасына көп мөлшерде кері әсерін тигізеді. Себебі нанның 

жұмсағы сөлдің көп мөлшерде бөлінуіне жол ашып, гастриттің пайда болуына 

әкеліп соғуы мүмкін.  Балғын, жаңа піскен нанда крахмал  желім түрінде 

кездеседі. Технологтардың пайымдауынша, пісіру уақытынан кейін 16-18 

сағаттан соң ғана нан өзіне ең жақсы қасиеттерін жинақтайды.  Сонымен қатар 

тостерде кептірілген нан тілімдері көбірек пайдасын тигізеді.  

Нанды дұрыс сақтау әдістері. Бұрынғы кездерде маталы қаптарды 

пайдаланып, қағаздарға орау, кейбіреулері қарапайым қазанға салып қою 

сияқты тәсілдерді қолданған. Заманның дамуына байланысты уақыт өте келе 

ыңғайлы полиэтиленді қаптар шығарылды. Нан  тірі өнім. Ол пісірілгеннен 

кейін де құрамындағы ашытқылардың арқасында көмірқышқыл газын шығара 

отырып дем алады, яғни өз тіршілігін жалғастырады. Полиэтиленді қапта 

орналасқан нан жайдан жай тұншығады, соның әсерінен саңырауқұлақтар 

пайда болады. Көптеген дүкендерде жұмыс істейтін сатушылар 

жеткізушілерден нан партиясын қабылдап алғаннан кейін бірден нанды 

полиэтиленді қаптарға орайды. Бұл нанның бұзылуына әкеліп соғатын және 

сақтаудағы ең тиімсіз әдіс. Тиімді әдістіріне мыналар жатады: 

1. Нанды қағаздан жасалған қаптарда сақтау. Суытылған нанды салқын 

орынға, жарық түспейтін және қажетті таза ауамен қамтамасыз еетілген қапқа 

салып сақтау. Бұндай жағдайда нан бірнеше күнге қатып қалмайды және 

тұншықпайды. Қағаздан жасалған қаптың орнына таза қағазды қолдануға 

болады.  

2. Зығыр немесе кенептік мата нанды жақсы жағдайда сақтауға 

мүмкіндік береді. Бөлке нанды бірнеше рет матаға орайды және құрғақ жерде 

сақтау.   

3. Нан ұзақ уақыт жұмсақ қалпында сақталуы үшін нансалғышқа салар 

кезде шикі картопты немесе алманы бірге салу.  

Қазір көптеген адамадар нанды қағаздан немесе полиэтиленді қаптарда 

орап, тоңазытқыштарда сақтайды. Бұл  ыңғайлы, әрі тиімді әдіс. Нан 

тоңазытқыштың ішінде шынымен бүлінбейді, бірақ 2-3 күннен кейін нан өзіне 

ылғалды сіңіріп, тығыз, қатты қалыпқа айналады. Бірақ көгермейді.  

Нанды тұтыну барысында керекті тиімді әдістер: нанды кескен кезде 

шетінен емес, ортасынан бастау, яғни теңдей екі бөлікке бөлу; үйде пісірлген 

нанды толықтай суымайынша қапқа салуға болмайды; қатты нанды жаңартуға 

болады, ол үшін нанға аз мөлшерде су шашып, қызған пешке 1-3 минут 
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аралығында салып алу. Бірақ суығаннан кейін бұл нан толығымен қатып 

қалады.  

 

Нанның пайдалы қасиеттері Нанның кері әсерін 

тигізетін қасиеттері 

Нанның оң әсері оның сұрыптары бойынша 

ажыратылады. Өнімнің құрамына кіретін 

компоненттер  оның тек тағамдық құндылығын 

ғана емес, сонымен қатар пайдалы қасиеттері мен 

сапасын анықтайды. Ақ нанның құрамында 

пайдалы заттардың мөлшері өте аз мөлшерде 

кездеседі. Жоғарғы сұрыпты ұнды өндіру 

барысында сіңімді, пайдалы заттардың өте көп 

мөлшері жоғалады. Нәтижесінде бұндай ұннан 

дайындалған нан жұмсақ, үлпілдек болады, бірақ 

оның құрамында крахмал және артық каллория 

көп мөлшерде кездеседі. Оның ағзаға тигізетін 

пайдасы өте аз, себебі пайдалы заттардың үлесі 

бастапқымен салыстырғанда 30%-дан аспайды.  

Пайдалы әрі кең тараған нан түрі қара 

бидай қосылған «Сұр нан» болып табылады. Ол 

баяу сіңіріледі және құрамында көп мөлшерде 

минералдар мен дәрумендер кездеседі.  

Ең дұрыс талғау, ол  кебекті нан болып 

табылады. Кебекті қара нанның пайдасы оның 

аллергия және токсиндерді азайту қасиетінде 

және адам ағзасы қажет ететін клечатка, ақуыз 

және дәрумендермен қанықтыру. Кебекті қара 

нанды жүйелі түрде тұтыну асқазан-ішек 

ауруларының, атеросклероздың алдын алуға және 

мұндай аурулардың деңгейін төмендетуге 

мүмкіндік береді.  Кебекті қара нанды тұтынуды 

қолдаған адам артық салмақтан арылу 

қиындықтарынан алыс болады. Диетологтар осы 

сұрыпты нанды гипертония, іштің қатуы, артық 

салмақ сынды қиындықтары бар науқастарға 

ұсынады. Сонымен қатар дәрігерлер ашытқысыз 

даярланған нанды тұтынуға да кеңес береді.  

Кез келген дұрыс дайындалмаған қымбат әрі 

пайдалы нанды сатып алсаңыз да, ол сізге тек 

кері әсерін тигізеді.  

Нанның кері әсері  

артық каллориясы бар, 

пайдалы заттармен кең 

байытылған сұрыптарды 

көп мөлшерде пайдалану. 

Көптеген диетологтар мен 

дәрігерлер жоғарғы 

сұрыпты ұнды шамадан 

асатын мөлшерде тұтыну 

көптеген аурулардың 

бастауы деген пікірді 

қолдап отыр.  

Зерттеулердің 

нәтижесінде  шамадан 

артық осындай өнімдерді 

пайдалану жүрек қан-

тамырларының, асқазан-

ішек ауруларының және 

онкологиялық аурулардың 

асқынуына әкеліп соғады. 

Сонымен қоса, ақ нанды 

көп мөлшерде тұтыну қант 

диабетіне шалдығу қаупін 

арттырады.  

Қорытындалай келе, 

нанның күнделікті 

тұтынылуы бидайдың 

жоғарғы қышқылдылықта 

болуына байланысты, ол 

тіс эмаліне өте үлкен кері 

әсерін тигізеді. Басқаша 

айтқанда, нанның кері әсері 

өнімде емес, тұтыну 

мөлшерінің көптігінде.  

 

Қорытындылай келе,тұтынуға ең пайдалы нан түрі  кебекті қара нан 

болып табылады. Ол өзінің жоғары құндылығымен, құрамындағы адам 
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ағзасына қажетті минералды заттардың болуымен, көптеген қатерлі аурулардың 

деңгейін түсіруге және олардың алдын алу қасиетімен ерекшеленеді.  
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БӨГЕНБАЙҚЫЗЫ А., НУРИЗИНОВА М.М.  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қ. 

 

ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ 

 

«Көңілсіз берген қымыздан, көңілді берген шәй артық. 

Жапалап асқан жасықтан, жағып жеген май артық», - демекші қазақ 

ата-бабамыз тағамға да өте үлкен талғаммен қарай білген. Дастарханға 

қойылатын ас мәзірі де ыждақаттылықпен аса көркемділікпен дайындалған. 

«Ас-адамның арқауы», бұл дана халқымыздың айтып кеткен мақалы. Әрине 

тағам адам баласы үшін маңызды құндылықтардың бірі болып саналады. Тағам 

адамның өсуіне, дамып-жетілуіне басқа да қажеттеріне тұтынатын энергия көзі. 

Адам тағамнан өзінің бір тәулікте жұмсайтын энергиясының мөлшеріне сай 

қуат алуға тиіс. Егер адам үнемі мөлшерден тыс ішіп-жесе, семіріп кетеді де, 

нәтижесінде қант диабетіне, атеросклерозға ұшырайды, бауырдың қызметі 

бұзылады, басқа да ауруларға шалдығады. Адам денесінің тканьдары (мысалы, 

салмағы 70 кг тартатын) 40-45 кг судан, 16-17 кг белоктан, 7-10 кг химиялық 

элементтерден, 2,5-3 кг минерал тұздарынан және 0,5-0,8 кг көміртегінен 

тұрады. 

Жалпы, меніңбұл жұмысты жазудағы мақсатым – тамақтануды тиімді 

ұйымдастыру, тамақтану режимін сақтау, тағамды дәмді дайындау және дұрыс 

сақтау, тағамды сәндеп, дастарханды дұрыс әзірлеуді үйрену. 

Тағам даярлау құпиялары ауызша атадан балаға беріліп отырды. Жазба 

пайда болуымен аспаздар қай тағамды қандай өнімдермен дайындау керектігін 

үйрене бастады. 

Ескеретін жайт, жұмыс кезінде қауіпсіздік техника ережелерін қатаң 

түрде сақтау қажет. Атап айтқанда,  

- газ плитасымен жұмыс істегенде; 

- электр плитасымен жұмыс істеген кезде; 
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- ыстық өнімдермен және ыдыстармен жұмыс істеген кезде; 

- ет тартқышпен жұмыс істегенде; т.б. 

Аспаздық жұмыстарды орындау барысында: 

Жұмыс басында: 

1. Асбөлменің құрал-жабдықтары мен таңбалардың дұрыстығын тексеру  

2. Ыдыстың бүтіндігін, жарықшағы жоқтығын қадағалау 

3. Тартпа желдеткішті қосу. 

Жұмыс кезінде: 

1. Электр плитасын қоспас бұрын ашасында ақауының жоқтығына көз 

жеткізу. 

2. Нанды, көкеністерді, өзге де азық-түлікті турау тәсілін сақтай отырып, 

өткір пышақпен арнайы тақтайда турау қажет. Сол қолдың саусақтарын бүгіп, 

пышақ жүзінен қашық ұстау керек. Шикі және пісірілген көкеніс, ет, балықты 

әртүрлі тақтайларда турайды. 

3. Қолмен үгетін үккішпен жұмыс жасағанда қауіпсіздікті сақтап, 

өткізетін өнімді мықтап ұстап, қалған ұсақ бөлінігін өткізбеңдер. 

4. Пышақ не шанышқыны бір-біріңе сабын алға қаратып ұсыну. 

5. Уақытша сақталатын тағам қалдықтарын беті жабылған ыдысқа салу. 

Жұмыс соңында: 

1. Электр плитаны сымнан тартпай өшіру 

2. Жұмыс үстелін, ыдыс пен құрал-жабдықты мұқият жуу. 

3. Қоқыстар мен қалдықтарды арнайы орынға тастау. 

4. Арнайы киімдерді шешіп, тартпа желдеткішті ажыратып, қолды 

мұқият жуу. 

Аспаздық – тамақ даярлау өнері. Көптеген мыңжылдықтар бұрын отта 

алғаш рет ет кесектері қыздырылған кезде туындады. Содан бері аспаздық 

өнері жетіліп келеді. Адамзат барлық уақытта өзінің тағамдарын өзгертіп 

отырған. Уақыт өткен сайын әр халықтың өз тағамдары қалыптаса бастаған.  

Нағыз ас шебері тек химия, биология, физиология және көптеген басқа 

ғылымдар негізін біліп қана қоймай, тағам дайындау мәдениетінде білу керек. 

Көптеген құрал-жабдықтармен қамтамасызданған ас шебері өз 

шығармашылығын, мәдениетін үнемі арттырып отыруы қажет. Тағамның дәмін 

келтіру аспаздықтағы ең нәзік процестердің бірі. Әрбір ас шеберінде өзіне тән 

өңдеу тәсілдері қалыптасады. Сонымен бірге ас шеберлерінің мәдениеті жаңа 

тағам ойлап табуымен де жоғарылайды. 

Тамақтану мәдениеті – бір қалыпты тамақтану, тағамдардың әр түрлі 

болуы, қай кезде және қандай мөлшерде ішіп-жей білу. 

Адам организміне қажетті тағамдық заттар (белоктар, майлар, 

көмірсулар, дәрумендер, минерал тұздар) ас қорытатын шырындардың 

әрекетімен тағамнан бөлініп, қанға барып араласады да, дененің барлық 

организміне тарайды, сөйтіп онда түрлі клетка элементтерін құруға, оларды 

қалпына келтіруге және адамның жұмсаған энергиясының орнын толтыруға 

жұмсалады. Осыдан келіп тамақтану режимін сақтау қажеттілігі туады. 
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Тамақтану режимі мыналарды қамтиды: тамақты қабылдау мезгілдігі, 

тамақ қабылдау аралығындағы үзіліс, тәуліктік рационға кіретін калорияны 

бөлу. Төрт мезгіл тамақтану анағұрлым тиімді болып табылады, өйткені 

асқазанға күш біркелкі түсіп, тамақ шырындарының тағамды толық өңдеп 

шығуын қамтамасыз етеді. Тамақты күн сайын белгілі бір мезгілде қабылдау 

асқазан сөлін неғұрлым шұғыл бөлу рефлексін қалыптастырады. Төрт мезгіл 

тамақтану кезінде тәуліктік рационды бөлу күн тәртібіне және әдеттенуіне 

байланысты істеледі. Рационды мынадай тәртіппен бөлу анағұрлым тиімді: 

таңертеңгі асқа 25%, түстікке 15%, кешкі тамаққа 25%. Ақырғы тамақ қабылдау 

ұйқыға дейін 2 сағат бұрын болуы тиіс. Түнгі ауысымда жұмыс істеген кезде 

кешкі ас күндік рационның 30% болуы тиіс, сонымен қатар тамақты түнгі 

ауысымның екінші жартысына қабылдау көзделеді. 

Ішетін тамақтың түрін өзгертіп отыру керек, яғни белокқа бай сүт, 

ірімшік, балық немесе ет, дәрумендер мен минерал тұздары көп көкөністер, 

жемістер аса қажет. Тіпті ешқандай пайдалы заттары жоқ көкөкністер мен 

жемістер де (өсімдік жасушасының (клетка) қабығын құрайтын зат) ағзаға 

қажет-ақ, өйткені олар денеде ас қорытатын шырындардың түзілуін қамтамасыз 

етеді, ішектің қызметін ретке келтіреді және ағзадағы басы артық 

хлорестеринді сыртқа шығарып отырады. Тамақ өнімдерін қолайсыз жағдайда 

сақтаудың әрбәр күні, әр сағаты олардың дәмдәк сапасын нашарлатады және 

биологиялық құндылығын кемітіп, улы заттардың түзілуіне әкеліп соқтырады. 

Тамақты шамадан тыс көп ішіп-жеумен қатар, ауқаттануды тәулігіне 1-2 

ретке дейін қысқарту, кешке жатарда қатты тоя тамақтану көптеген адамдардың 

семіруіне апарып соғады. Себебі, ауқаттанудың арасын алшақтату мидың 

тамақтану орталығын қатты қоздырып, адам ашқарақтанып, тамақты өзіне 

қажетті мөлшерден көп жейді. Ұйықтар алдында көп жеген тағам да зиян. 

Тамақтың қорытылуы, тағам заттарының қышқылдануы күндізге қарағанда 

түнде азаяды. Сөйтіп, майлы тағам денеге толық сіңбей, етке айналып жататын 

кездері аз емес. 

Дастарханға қойылған тағамның қалай пісріліп дайындалғаның, 

сүйкімділігі мен дәмділігінің айрықша маңызы бар. Сүйкімді әрі дәмді 

даярланған тағам көзді қызықтырып қана қоймайды, тәбетті шақырып, 

асқазанға шырын бөледі, сөйтіп тағамды қорытатын ішкі жүйенің барлығы 

асты «қабылдауға» дайын тұрады. Тағам ауызға түсісімен-ақ, ас қорытатын 

ағзалар дереу қызметке кіріседі, соның нәтижесінде белоктар, майлар, 

көмірсулар жақсы сіңеді. Сондықтан даярланған тағамды дастарханға 

кастрөлмен немесе табамен әкеліп қоймай, әрқайсысын жеке-жеке тәрелкеге 

салып, үстіне петрушка, аскөк, балдыркөк, салат жапырақтары сияқты 

көкөністермен сәндеп әкелген жөн. Тағамды өте ыстық немесе өте салқын 

күйінде жеу – зиян. Ыстық тағамның температурасы – 50-60 градус, салқын 

тағамдыкі 10 градустан төмен болмауы тиіс. Тағамды белгілі бір реттілікпен 

ішіп-жеу керек. Мәселен, түскі асты көбінесе көкөністен тұратын жеңіл 

тағамнан бастаған жөн. Көкөністер, әсіресе, оның шикілей желінетіндері 

(қызанақ, қияр, орамжапырақ), сұйық тағамдар (сорпа, көже) ас қорытатын 
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шырындардың бөлінуін тездетеді. Сондықтан олар қою тағамның алдынан 

беріледі. 

Тамақты асықпай, майдалап шайнап жеу керек. Асқазанға әбден 

ұсақталып түскен тағамға ас қорытатын шырындар оңай сіңеді, демек тағам 

жақсы қорытылады, денеге жақсы тарайды. 

Тамақтану тәртібі: мезгілімен асты қабылдау, ас қабылдау арасындағы 

үзіліс, төрт мезгіл тамақтану, себебі асқазанға күш біркелкі түсуі арқылы өз 

жұмысын реттеп алып отырады. Ақырғы тамақ қабылдау жатар алдында 2 сағат 

бұрын болуы тиіс. 

Қазірде мектептегі технология (көркем еңбек) сабақтарында «Тамақтану 

мәдениеті. Тағам әзірлеу технологиясы» бөлімі арқылы оқушылардың аспаздық  

қасиеттерін, қызығушылығын қалыптастырады және де ұлттық тағамдарды 

дайындауды меңгеру  - оқу-тәрбие ісінің тиімділігін арттырып, оқушылардың 

дүниетанымы мен ойлау деңгейін, көркем шығармашылық белсенділігін 

дамытады. 

«Астан үлкен емессің» деуінің өзі халықтың асты құрметтеу мен 

бағалаудың жолын, жөн-жосығын да, оны дәмді етіп әзірлеудің де ретін таба 

білгендігін көрсетеді. Асты қадірлеуін ата-бабамыздың көптеген өнеге 

сөздерінен аңғаруымызға болады.  Ежелгі грек данышпаны айтып кеткен бір 

сөзі бар: «Біз тамақ ішу үшін өмір сүрмейміз, керісінше өмір сүру үшін тамақ 

ішіміз» деген екен. 
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АНАЛИЗ КИСЛОТНОГО СОСТАВА SONCHUS OLERACEUS 

 

Настоящая работа посвящена исследованию  кислотного состава  

растения рода осотаогородного (Sоnchus Olerаceus) семействаAsteraceae.  

Актуальность исследования. Республика Казахстан обладает 

богатейшими растительными ресурсами, но лишь малая их часть используется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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медициной и народным хозяйством. В настоящее время более 30% 

лекарственных средств производится из растений, при этом для лечения ряда 

заболеваний многие растительные средства оказываются незаменимыми [2,5].  

В этом плане большой теоретический и практический интерес 

представляют растения семейства Asteraceae (Астровые), которые широко 

распространены в Казахстане. Изученные растения этого семейства обладают 

широким спектром биологической активности и используются для лечения 

различного рода воспалений, опухолей и других заболеваний [2].  

В связи с этим, исследование химического состава новых видов, 

разработка схемы выделения биологически активных веществ, исследование их 

активности является актуальным и имеет социальное значение, поскольку 

позволит расширить ассортимент лекарственных средств РК, производимых из 

местного, возобновляемого растительного сырья [5].  

Целью работы является исследование  кислотного состава растения рода 

осотаогородного (Sоnchus Olerаceus) семейства Asteraceae, выделение 

биологически активных веществ, выявление биологической активности 

фитопрепаратов из изучаемого вида. 

Объект исследования – однолетнее травянистое растение осот 

огородный (Sоnchus Olerаceus) семейства Asteraceae, заготовленных в местах их 

естественного произрастания в фазе покоя[1].  

Осот огородный - однолетнее травянистое растение высотой 30-100см, с 

белым млечным соком, вертикальным корнем и ветвистым стеблем. Нижние 

листья перисто-рассечённые, с крупной треугольной конечной долей, матовые, 

сизые, по краям мелковыемчато-зубчатые, со стреловидным стеблеобразующим 

основанием. Верхние листья сидячие и зубчатые. Все цветки в корзинках 

светло-желтые, язычковые, концы язычков пятизубчатые. Корзинки собраны в 

небольшие зонтиковидные щитки. Плод-семянка, светло-бурая, с белым 

хохолком из простых волосков. Созревшие семена осота хорошо 

распространяются по округе за счет пушистого хохолка, с помощью которого 

они летают на ветру. Цветет в июле-сентябре. Растет как сорняк в огородах и 

садах. Широко распространён по европейской части России, на Кавказе, 

в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии [1,4]. 

Химический состав осота огородного (Sоnchus Olerаceus) 

В осоте содержатся: каротин, витамин C, жирные масла, сапонины и 

горечи, винная кислота, холин, инулин, алкалоиды. 

Заготовка лекарственного сырья. Заготавливали листья, побеги и корни 

осота. Листья и молодые побеги заготавливали в период цветения осота, 

который продолжается с июня по сентябрь включительно. Сушили в тени под 

навесом, расстелив тонким слоем на чистой подстилке или на мелкой сетке. 

Готовое сырье хранили в сухом месте, в бумажных пакетах [3].  

Анализ жирных кислот. Высушенное, измельченное сырье растение 

вида Sоnchus Olerаceusэкстрагировали смесью хлороформ-метанол (2:1) в 

течение 5 минут, экстрактотфильтровывали через бумажный фильтр и 

растворитель упаривали досуха. Затем к полученномуэкстракту добавляли 10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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мл метанола и 2-3 капли хлористого ацетила и далее проводили метилирование 

при 60-700С в специальной системе в течение 30 минут.Метанол удаляли с 

помощью ротационного испарителя, а образец экстрагировали 5 мл.гексана 

ианализировали, используя газо-жидкостный хроматограф«CARLO-ERBA-420» 

в течение 1 часа.Для установления содержания компонентов использовали 

метод внутренней нормировки,определение концентрации компонентов 

расчитывают по формуле [3]: 

Ci =
Si

∑ Sin
n=1

∗ 100 

 

Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Жирнокислотный состав, % 

Жирные кислоты Содержание , % 

Миристиновая 2,5 

Пендакеновая 2,4 

Пальмитиновая 8,7 

Пальмитолеиновая 1,3 

Стеариновая 3,8 

Олеиновая 32,6 

Линолевая 49,3 

Линоленовая 0,9 

 

Анализ аминокислот. 1 г вещества гидролизировалив 5 мл. 6Н НСl при 

1050С в ампулах, запаянных под аргоном, в течение 24 часов. Полученный 

гидролизат трижды выпаривали досуха на роторно - вакуумном - испарителе 

при 40°С и окончательный полученный осадокрастворяли в 5 мл 5% 

сульфосалициловой кислоты. В течение 15 мин брали над осадочную жидкость, 

затем жидкое пропускали через ионообменную колонку с Дауск 50 4-8, 200-

4000 меш, со скоростью 1 капля в секунду. Вначале смолу промываюли 1-2 мл 

деионизированной водой и 2 мл уксусной кислотой, а затем снова 

деионизированной водой до нейтральной pH. элюирования аминокислот через 

колонку пропускали 3 мл 6 Н раствора NН4OH со скоростью2 капли в секунду. 

Элюат собирали в круглодонную колбу вместе с деионизированной водой 

которую использовали для отмывания колонки до нейтральной pH. 

Содержимое колбы довыпаривали на роторном испарителе под давлением 1 

атм при температуре 50-60°С. 

Затем в колбу добавляли 1 каплю свежеприготовленного SnCl2. 1 каплю 

2,2-диметоксипропана и 1-2 мл насыщенного НС1 пропанола, нагревали до 

110°С, выдерживаяэту температуру в течение 20 мин, а затем содержимое 

колбы вновь выпаривали на роторномиспарителе. Следующим этапом было 

внесение в колбу 1 мл свежеприготовленногоацелирующего реактива (1 объем 

уксусного ангидрида, 2 обьематриэтиламина, 5 объемов ацетона), нагревание 

при температуре 60°С в течение 1,5-2 мин и выпаривание oбразцадосуха, 
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добавление в нее 2 мл этилацетата и 1 мл насыщенного раствора NaCl. 

Содержимое колбы тщательно перемешивали и по мере того, как 

образовывалось, два слоя жидкостей – браливерхний (этилацетатный) для 

газохроматографического анализа, который проводятгазовом хроматографе 

«Карло Эрба-420»(Италия). При достижении температуры колонки 250°С ее 

поддерживали постоянной до полного выхода всех аминокислот [3]. Результаты 

аминокислотного анализа приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2– Аминокислотный состав , % 

Аминокислота Содержание , % 

Аланин 7,48 

Глицин 2,95 

Лейцин 3,66 

Изолейцин 3,44 

Валин 2,46 

Глютамат 25,2 

Треонин 1,96 

Пролин 5,24 

Метионин 0,9 

Серин 3,26 

Аспартат 11,9 

Цистин 0,48 

Оксипролин 0,01 

Фенилаланин 2,76 

Тирозин 3,02 

Гистидин 2,26 

Орнитин 0,01 

Аргинин 3,40 

Лизин 2,82 

Триптофан 0,66 

 
На аминокислотном анализаторе идентифицированы 20 аминокислот и 

исследуемом образце в наибольшем количестве глютамат, аспартат, аланин 
,пролин. 

Методом ГЖХ с использованием стандартных образцов 
идентифицированы 9 жирных кислот. Основная масса кислот представлена 
ненасыщенной кислотой – линолевой (49,3%) и олеиновой (32,6%). 
Насыщенная кислота представлена пальмитиновой (8,7%). 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 

НА БИОТУ РЕКИ УЛЬБЫ 
 
Областной центр – город Усть-Каменогорск расположен в месте слияния 

двух крупных рек Иртыша и Ульбы. 
С начала 50х годов XX века город интенсивно застраивается, строятся и 

вводятся в эксплуатацию металлургические предприятия, которые являются 
основными водопользователями реки Ульбы и сбрасывают в нее сточные воды. 
Ежегодно объемы сбрасываемых сточных вод измеряются сотнями тонн. В 
течение ряда лет фиксируются превышения ПДК по меди, цинку, кадмию, 
нефтепродуктам. Река Ульба испытывает сильнейшую антропогенную 
нагрузку, и особенно ее правобережье, так как географически все выше 
названные предприятия расположены по правому берегу этого водоема. 

 
 

Рисунок 1 - Карта ВКО с руслом реки Ульба 
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Река Ульба протекает через центр города Усть-Каменогорска и является 

не только местом сброса сточных вод, но и местом отдыха горожан. Жителей 

города всегда волнуют вопросы: Где можно купаться и где рыбачить? 

Естественно возникает необходимость в знании объективной экологической 

ситуации о состоянии водных сообществ животных и растений. Такую 

возможность предоставляют гидробиологические исследования. 

Целью данного исследования является анализ влияния сбросов сточных 

вод промышленных предприятий города Усть-Каменогорска на биоту реки 

Ульбы. 

Исходя из цели исследования были определены следующие задачи: 

- изучить особенности гидрологического и гидрохимического режимов 

водоема; 

- рассмотреть теоретические основы экологического нормирования 

качества вод по гидробиологическим показателям; 

- проанализировать имеющиеся архивные материалы по состоянию 

водных сообществ беспозвоночных реки Ульбы; 

- осуществить отбор, обработку и анализ проб зообентоса в течение 

вегетационного периода с апреля по октябрь в 2002 году; 

- скоррелировать гидрохимические и гидробиологические данные по 

вопросу особенностей формирования речных экосистем в местах сброса 

сточных вод; 

- выяснить степень информированности об экологическом состоянии 

реки Ульбы среди школьников города. 

Оценка экологического состояния реки Ульба ежегодно проводится 

специалистами лаборатории поверхностных вод Восточно-Казахстанского 

Центра Гидрометеорологии (ВК ЦГМ) систематически, однако во всех отчетах 

указывается общий уровень загрязнения водоема без конкретизации внесенного 

вклада в загрязнение отдельных водопользователей. В данной работе впервые 

была сделана попытка определить степень воздействия на водоем в местах 

ниже сбросов сточных вод отдельных предприятий (в частности Титано-

магниевый комбинат, Согринская ТЭЦ). При оценке качества воды впервые 

использовано 3 системы биологической индикации, то есть осуществлен 

интегральный подход к этой проблеме. Проведено сравнение состояния донных 

сообществ в лево- и правобережных частях реки Ульбы. 

В работе были использована фондовая, статистическая, аналитическая, 

документальная и иная литература из фондов ВК ЦГМ, Восточно-

Казахстанского областного территориального управления охраны окружающей 

среды. 

Данная работа представляет собой первую самостоятельную попытку 

исследования, анализа и обобщения данных по качеству поверхностных вод 

реки Ульбы по гидробиологическим показателям в черте города Усть-

Каменогорска. 

Результаты исследования были доложены на научно-практических 

конференциях Восточно-Казахстанского государственного университета, в 
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сборнике «Творчество молодых ученых -  Восточному Казахстану». По своей 

структуре работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 
Река Ульба является одним из крупных правобережных притоков 

р.Иртыш. Она веером верхних притоков берет начало у Ивановских белков. 
Истоки ее: реки Филлиповка и Быструха. Сливаясь вместе, они у Риддерских 
рудников составляют реку Тихую, которая в свою очередь, слившись с 
Громотухой, образует Ульбу. 

Река Ульба верховьями и левым притоком Громотухой отделяет 
Убинский хребет от Ивановского. Левый и самый крупный приток Ульбы, река 
Малая Ульба, разделяет хребты Ивановский и Ульбинский. 

Бассейн Ульбы занимает площадь 5050 км², часть которой расположена 
выше снеговой линии. 

Длина реки от слияния рек Тихая и Громотуха  - 103 км. Большую часть 
своего пути река прокладывает в горной долине, поросшей сосновым и 
тополевым редколесьем. Долина реки трапециидальной формы, хорошо 
разработанная. 

Река Ульба относится к бассейну Северного Ледовитого океана. 
Средний коэффициент густоты речной сети бассейна реки равен 0,67 км/ 

км². Среднегодовой расход воды у истока 31,1 м³/с. Средний многолетний 
расход в замыкающем створе (станция Ульба Перевалочная) равен 98.9 м³/с. 
Средний уклон реки составляет 4,0%. 

Ульба относится к рекам со смешанным питанием, с преобладанием 
снегового (от 30% до 50%). Дождевое питание, вследствие высокого испарения 
осадков в летний период, играет в питании реки подчиненную роль, составляя в 
среднем около 28%. Наиболее стабильным является грунтовое питание – около 
32% годового стока. Максимальный расход весеннего половодья на реке 2220 
м³/с , 30.05.1979 год. 

В месте отбора фоновых проб (поселок Каменный Карьер) долина реки 
ящикообразная, ширина 300-400 м. Русло прямолинейное, валунно-галечное, 
неустойчивое, правый берег до трех метров высотой, обрывистый, левый до 
четырех метром, крутой, песчано-галечный, незатопляемый. Берега 
задернованы, поросшие кустарником и разнотравьем. 

Ульба на входе в затопляемую пойму выше Согринского 
промышленного комплекса становится извилистой и разделяется на несколько 
проток, образуя цепь островов. На последних пяти километрах, перед 
впадением в Иртыш, русло ее спрямляется и ограждено бетонными 
набережными для предотвращения водной эрозии береговых откосов в 
паводковый период. 

 Грунты представлены суглинками, щебнем, а также носит каменистый 
характер. Правобережье характеризуется каменистым и илисто-песчаным 
грунтом, а левобережье каменисто-илистым. 

Скорость течения невысокая и равна 0,5 м/с. В приустьевой части река 
Ульба носит равнинный характер. В зимнее время река замерзает. Полный 
ледостав фиксируется в октябре-ноябре, паводок – апрель-май. Кроме того, в 
июле отмечается повышение уровня воды, связанное с таянием ледников. 
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В целом гидрологический режим благоприятен для развития 
оксиреофильной фауны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВИДОВ ЗООБЕНТОСА ВОДОЁМОВ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Таксономический состав зообентоса (Ameletidae) как показатель 

экологического состояния водоёмов формируется под влиянием окружающей 
среды, в том числе: ручейники (Hydropsyche sp., Leptoceridae sp.), Gammarus 
lacustris, Chironomidae sp., Similidae sp., Atherix sp., Oligochaeta sp., Acary sp., 
Corixa sp. Из них общими для всего течения являются Baetis rhodani, 
Hydropsyche sp., Leptoceridae sp., Chironomidae sp., Oligochaeta sp., Acary sp., 
Corixa sp. В верхнем течении доминируют такие виды Diura bicaudata, Skwala 
pusilla, Ameletus montanus, Epeorus pellucidus, Hydropsyche sp., Brachicentris 
subnubilus, Gammarus lacustris, Chironomidae sp., Tipula sp., Oligochaeta sp., 
Acary sp. Оксиреофильные виды составляют 6 %. Нижнее течение 
характеризуется наличием в составе донных сообществ беспозвоночных таких 
видов, как Haploperla lepnevae, Baetis rhodani, Siphlonurus lacustris, Hydropsyche 
sp., Leptoceridae sp., Agrion splendens, Gammarus lacustris, Lymnaea glutinosa, 
Chironomidae sp., Oligochaeta sp., Acary sp., Corixa sp. Здесь на долю 
оксиреофильных видов приходится 4 %. Большим видовым разнообразием 
отличаются личинки поденок 35 видов. Наиболее многочисленны они в летне-
осенний период времени.  

 

 

 

 

 

 



141 

 

 
 

 
 

Представители зообентоса: 

1-гамарус, 2-водяной ослик, 3-плавунец, 4-ранатра, 

5-водяной клоп, 6-гидракарина, 7-ценис, 8-клеон, 

9-личинка, 10-стрекоза-коромысло, 11-хирономус 

 

Рисунок 1 - Виды зообентоса 

 

В условиях антропогенного загрязнения водотоков особое значение 

приобретает контроль качества поверхностных вод, необходимый для 

своевременного принятия мер по управлению и использованию водных 

ресурсов. После принятия Европейской Рамочной Водной Директивы системы 

мониторинга экологического состояния поверхностных вод европейских стран 

претерпели существенные изменения. Суть этих изменений в переходе от чисто 

химического контроля качества поверхностных вод на биологический. 

Наиболее показательный метод биологической оценки качества вод – это 

биоиндикация по структурным показателям зообентоса. Таксономический 

состав, численность и биомасса зообентоса дают возможность прямой оценки 
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состояния водных экосистем, отражают уровень загрязнения за определенный 

период, связанный с жизненным циклом организмов. 

 

 
 

Рисунок 2. Фотографии зообентоса 

 

Для сравнения и определения динамики изменения качества 

поверхностных вод применяется индекс загрязнения воды (ИЗВ). 

Индекс загрязнения воды (ИЗВ) - условный комплексный показатель 

качества воды, учитывающий наиболее распространенные загрязняющие 

вещества. По ИЗВ оценивается качество воды (таблица 1) согласно его 

расчетным значениям по формуле: 

n

ПДК
q

ИЗВ

n

i i

i

n


 1

 

где n – количество наиболее опасных (приоритетных) загрязняющих веществ 

(ЗВ); qi – фактическая концентрация i-го ЗВ; ПДКi – предельно допустимая 

концентрация i-го ЗВ. 

 

Таблица 1 – Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ 

 

Значение ИЗВ Класс качества воды Характер качества 

0,3  первый очень чистая 

 (0,3-1,0) второй чистая 

 (1,0-2,5) третий умеренно загрязненная 
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 (2,5-4,0) четвертый загрязненная 

 (4,0-6,0) пятый грязная 

 (6,0-10,0) шестой очень грязная 

 10,0 седьмой чрезвычайно  грязная 
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ИСПЫТАНИЕ И ОТБОР СОРТОВ INVITROРАННЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ 

ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО СЕМЕНОВОДСТВА 

 

Биотехнология- дисциплина, изучающая возможности использования 

живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для 

решения технологических задач, а также возможности создания живых 

организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии. 

Современная биотехнология – это наука и отрасль производства, 

развивающаяся в трех основных направлениях: 

1) молекулярная биология и генетическая инженерия; 

2) микробиология и микробиологическая промышленность; 

3) культура клеток и тканей invitro. 

Применительно к растительным объектам биотехнология традиционно 

рассматривается в рамках следующих направлений: Биотехнология 

производства культуры клеток, тканей и органов растений; Биотехнология 

микроклонального размножения особей; Генная инженерия; Банк invitro и 

криоконсервация, их значение для сохранения генофонда растений [1]. 

Термином "микроклонального размножения" называют массовое 

бесполое размножение растении invitro, при котором полученные особи 

растений генетически идентичны исходному экземпляру. Достижения в 

области культуры клеток и тканей привели к созданию принципиально нового 

метода вегетативного размножения - микроклональное размножение. 

Микроклональное размножение- получение invitro, неполовым путем, 
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генетически идентичных исходному экземпляру растений. В основе метода 

лежит уникальная способность растительной клетки реализовывать присущую 

ей тотипотентность. В соответствии с научной терминологией клонирование 

подразумевает получение идентичных организмов из единичных клеток. Этот 

метод имеет ряд преимуществ перед существующими традиционными 

способами размножения:получение генетически однородного посадочного 

материала;освобождение растений от вирусов за счет использования 

меристемной культуры;высокий коэффициент размножения;сокращение 

продолжительности селекционного процесса;ускорение перехода растений от 

ювенильной к репродуктивной фазе развития;размножение растений, трудно 

размножаемых традиционными способами;возможность проведения работ в 

течение всего года, а не только в течение вегетационного периода;возможность 

автоматизации процесса выращивания. 

В зависимости от вида растений необходимо испытывать как твердые 

(агаризованные), так и жидкие питательные среды. Иногда жидкие среды 

имеют преимущество, так как обеспечивают большую подвижность 

трофических элементов [2].  

Главным критерием оценки эффективности микроклонального 

размножения считается хорошее развитие растений из черенков, без аномалий в 

органогенезе, с хорошими биометрическими показателями (высокая биомасса, 

сформированные черенки, листочки, развитые корни). Основные факторы, 

обусловливающие параметры роста и развития микрорастений, – сортовые 

особенности и состав питательной среды [3]. 

Для исследования использовали 20 сортов картофеля invitro. Работы по 

вычленению апикальных меристем, микрочеренкованию растений проводили в 

ламинар-боксе (lamsystems) в асептических условиях. Растения выращивали 

при температуре 20–25 ℃и освещенности при 16-часовом фотопериоде-день, 8 

часов-ночь, относительной влажности 75–80 %. Микрочеренкование проводили 

на питательной среде Мурасиге-Скуга (МС). Для размножения оздоровленных 

растений-регенерантов использовали методику микрочеренкования впервые 

предложенную Г. Н. Винклером и Р. Г. Бутенко[4].Биологические показатели 

сортов картофеляinvitro показаны в таблице 1.  

 

Таблица 1 – биологические показатели сортов invitroпри выращивании в 

биотехнологической лаборатории, 2019 год.  

Сорт 
Жидкая питательная среда 

Мурасиге-Скуга 

Агаризованная питательная 

среда Мурасиге-Скуга 
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Алена 3,7 3,1 0,036 4,3 2,5 0,019 

Альянс 4,7 3,2 0,034 5,0 2,4 0,019 
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Ароза 5,4 3,7 0,028 6,0 4,2 0,023 

Артемис 6,2 4,9 0,042 8,7 6,1 0,036 

Брнянский 

деликатес 
5,8 4,0 0,022 6,6 3,6 0,017 

Даренка 4,9 3,9 0,045 5,2 3,9 0,027 

Джувел 4,3 3,3 0,031 4,1 3,0 0,018 

Ильинский 4,4 3,5 0,027 6,2 3,9 0,041 

Коллете 6,2 4,3 0,046 6,3 4,2 0,034 

Королева Анна 4,5 3,1 0,023 3,2 2,3 0,019 

Красавчик 3,8 2,6 0,040 5,3 3,2 0,029 

Купец 3,4 2,9 0,043 3,0 2,2 0,019 

Метеор 4,3 3,6 0,036 5,2 3,3 0,026 

Ред Леди 6,1 4,1 0,052 4,8 2,5 0,025 

Ред Скарлет 6,0 4,4 0,045 5,9 3,6 0,027 

Ривьера 6,8 3,8 0,03 7,4 3,9 0,017 

Родриго 6,7 4,9 0,057 5,4 2,5 0,038 

Розара 5,5 3,9 0,041 7,9 6,0 0,022 

Рокко 7,2 4,4 0,047 5,5 3,1 0,030 

Удача 4,7 4,1 0,043 4,8 3,0 0,032 

 

 

Рисунок 1 – сорт Роккоinvitro . Рисунок 2 – сорт Коллетеinvitro 

 

По результатам исследования,опираясь на данные в таблице, для 

оригинального семеноводства, из 20 сортов invitro по общему количеству 

черенков на обоих видах среды (МС) выделилось 4 сорта: Артемис (03) 

Голландия, Даренка (03) Россия, Коллете (03) Германия, Розара (03) Германия. 

Исследования показали, что есть сорта, которые предпочитают определённый 

вид питательной среды. Состав питательной средынеобходимо подбирать для 

каждого сорта. На жидкой питательной среде наибольший коэффициент 
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размножения 1:4 и более имеют 6 сортов: Брянский деликатес (05) Россия, Ред 

Леди (04) Германия, Ред Скарлет (02) Голландия, Родриго (02) Германия, Рокко 

(05) Голландия, Удача (03) Россия. А на агаризованной среде 1:4 – 3 сорта: 

Ароза (02) Голландия, Ильинский (03) Россия, Ривьера (02) Голландия. 

Остальные 8 сортов имеют коэффициент размножения 1:3 и только 2 на жидкой 

питательной среде имеют коэффициент 1:2 и более. На агаризованной 

питательной среде 6 сортов снизили коэффициент размножения.  

 

 

Рисунок 3 – сорт Розараinvitro  Рисунок 4 – сорт Артемисinvitro 

 

Таким образом при выборе питательной среды и получения 

качественных стандартных микрорастений наиболее продуктивной средой 

является жидкая питательная среда (МС). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Основы биотехнологии растений. Учебное пособие/ Широков А.И., 

Крюков Л.А. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 2012. – 49 с.  

2 Технология производства исходного семенного материала картофеля / 

А.И. Адамова, С.А. Банадысев, А.О., Г.И. Коновалова, З.А. Семенова // 

Картофелеводство. Минск: «Мерлит», 2002. Вып. 11. 187 с. 

3 Безвирусное семеноводство картофеля: рекомендации / Л.Н. 

Трофимец, В.В. Бойко, Б.В. Анисимов и др. М.: ВО «Агропромиздат», 2000. – 

32 с. 

4 Винклер Г.Н. Применение черенкования при выращивании 

безвирусных растений картофеля методом культуры меристем / Г. Н. Винклер, 

Р. Г. Бутенко // Физиология растений. — 1970. т. 17. — Bып. 4. — 851 с.  



147 

 

УДК 51:004 

ДУЙСЕНБЕКОВА Ж.Д., МАДИЯРОВ М.Н. 

Студент ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 

 

Применение информационных технологий (ИТ) в образовании одна из 

важнейших задач информатизации современного общества. Процесс 

информатизации и компьютеризации всех сфер деятельности человека создаёт 

предпосылки для широкого внедрения в педагогическую практику 

информационных и коммуникативных технологий. 

Стремление использовать компьютерные технологии на уроках 

математики, продиктовано социальными, педагогическими и технологическими 

причинами: 

- сформирован социальный заказ на включение такой деятельности в 

систему образования; 

- педагогические причины обусловлены необходимостью поиска 

средств повышения эффективности обучения; 

- компьютер значительно расширяет возможность предъявления 

учебной информации, позволяет усилить мотивацию учения и активно вовлечь 

учащихся в учебный процесс. 

Использование информационных технологий на уроках математики 

способствует повышению качества образования, что является главной целью 

для каждого педагога, а также и для меня. 

Проанализировав методическую литературу и опыт коллег, прочитав 

ряд статей, ко мне пришла идея использовать информационные технологии, так 

как в настоящее время они стали неотъемлемой частью современного 

образования. 

Введение в ход урока информационно-компьютерных технологий делает 

процесс обучения математике интересным и занимательным, создаёт у детей 

рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного 

материала. Разнообразные моменты применения информационно-

компьютерных технологий, при помощи которых решается та или иная 

умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному 

предмету. 

Применение информационных технологий в обучении базируется 

на данных физиологии человека: в памяти человека остается 1/4 часть 

услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного 

и услышанного, 3/4 части материала, если ученик активно участвует 

в процессе. 

С моей точки зрения, уроки математики с применением ИТ помогают 

решить следующие дидактические задачи: 

- усвоить базовые знания по предмету; 
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- систематизировать усвоенные знания; 

- сформировать навыки самоконтроля; 

- сформировать мотивацию к учению; 

- оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной 

работе над учебным материалом. 

Кроме того, с помощью презентации можно и применять разнообразные 

формы организации познавательной деятельности: фронтальную, групповую, 

индивидуальную. Именно такой вид работы, по-моему,  наиболее оптимально и 

эффективно соответствует дидактическим целям урока: 

Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, 

осмысливание связей и отношений в объектах изучения. 

Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, 

умения обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой 

деятельности учащихся. 

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения 

четко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства 

товарищества, взаимопомощи. 

Началом использования мной компьютерных технологий стало 

применение на уроках математики компьютерных презентаций. Основной 

целью было – создание наглядности по изучаемой теме. 

Учащихся привлекает новый способ подачи иллюстративного 

материала, а также эстетика оформления, стильность, которые не всегда 

возможны при использовании бумажных  наглядных пособий.  

В своей практике я привлекаю к такой работе детей, которым трудно 

сосредоточиться на уроке, неусидчивым, тех, кто быстро теряет внимание. Роль 

технического помощника увлекает ребенка, помогает следить за ходом урока. 

Технология создания компьютерной презентации доступна для 

современных школьников. Поэтому, я активно использую на уроках 

математики  презентации и их фрагменты, выполненные учащимися. Создание 

компьютерной презентации может быть творческой частью домашнего задания 

по желанию учащихся, а может быть обязательным условием подготовки 

сообщения или доклада. 

Обучающие компьютерные программы на СD дисках реализуют одно из 

наиболее перспективных применений новых информационных технологий в 

преподавании и изучении математики. Они позволяют давать иллюстрации 

важнейших понятий курса математики на уровне, обеспечивающем 

качественные преимущества по сравнению с традиционными методами 

изучения. 

В своей работе я применяю обучающие программы, например «Кирилл 

и Мефодий», на любом этапе учебной деятельности: при изучении нового 

материала, закреплении, на обобщающих уроках и при повторении. 

Одним из актуальных направлений внедрения и использования 

информационных технологий в образовательный процесс нашего учебного 

заведения является компьютерное тестирование.  
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Тестирование, проводимое с помощью компьютера, имеет ряд 

преимуществ над использованием тестов на бумажных носителях. Во-первых, 

полностью исчезает субъективность в оценке знаний: учащиеся работают с 

компьютером, и именно он оценивает их знания. Во-вторых, при 

автоматизированном тестировании обработка результатов производится в 

считанные секунды, (это делает компьютер), что позволяет ликвидировать 

пробелы в знаниях прямо на уроке (в случае текущего контроля). В-третьих, 

нам практически сразу выдаётся статистика – процент усвоения материала 

отдельным учеником или группы в целом, что может быть необходимо при 

проведении итогового контроля. 

На уроках я использую  программу тестирования «Кирилл и Мефодий», 

в 10- х и 11-х классах программу тестирования  «ЕГЭ. Кирилл и Мефодий». 

Кроме того, мною  используются  программы-тренажёры для отработки 

ЗУН учащихся. Например, в 6 классе при изучении темы «Координатная 

плоскость» я приглашаю учащихся в компьютерный класс, знакомлю их с 

компьютерной программой “Веселые координаты”. В этой программе 

необходимо правильно вписать координаты точек, обозначенных на дисплее 

монитора, тогда получится цветное изображение самолета, животного, 

машины, парохода и т.д. 

Со времен Пифагора и Евклида выдающиеся математики всех эпох 

прекрасно понимали, что рисунок, схема, чертеж стимулируют воображение, 

интуицию ученика и являются прекрасным наглядным пособием в процессе 

обучения. Действительно, на этом уроке дети были восхищены созданием 

рисунка на экране и были мотивированы на дальнейшую познавательную 

деятельность. 

В процессе преподавания математики я использую и программы 

офисного пакета, так при изучении свойств тригонометрических функций и их 

производных, при решении тригонометрических уравнений учащиеся 

сталкиваются с вычислениями типа cos 124°, sin 2,35, arcos (-0,61), arctg 5,2 и 

т.д. Встает вопрос: «Как вычислить?». Конечно, можно воспользоваться 

таблицами В.М. Брадиса или микрокалькулятором. Однако если пользователю 

по ходу работы в Windows требуется что-то подсчитать, он может сделать это, 

воспользовавшись программой «Калькулятор». 

На промежуточном этапе собранный материал просматривается и 

отбирается для подготовки презентации, таким образом,  подготовленная 

презентация становится коллективным трудом всего класса. Работа в группе 

позволяет привлечь к изучаемой проблеме учащихся с разным уровнем 

способностей и подготовки. 

Достаточно часто на уроках мною используются компьютерные 

программы по созданию графиков. Подобная работа может быть и 

индивидуальной, но, на мой взгляд,  наиболее эффективна  групповая работа на 

уроке. Так,  при изучении в 9 классе темы «Функции», в классе создается 

группа, которая на основании данных должна построить или графики. Яркая 
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наглядность, созданных изображений при помощи компьютера, помогает 

лучше усвоить данный материал. 

Групповые методы работы позволяют проявляться лидерским 

качествам, учат принципам коллективизма, дают возможность слабому ученику 

почувствовать ситуацию успеха. 

Ежегодно в рамках недели математики я провожу конкурс презентаций 

по школьным математическим темам среди учащихся 9-11 классов. Лучшие 

презентации представляются учащимися на «Закрытие недели математики» 

При проведении внеклассных мероприятий, применяются презентации, 

сделанные мной и учащимися. 

С моей точки зрения, оценить опыт работы можно только рассмотрев 

результаты, а именно:  (качество обучения, данные анкетирования учащихся 

и т. д.). За последние три года у учащихся: 

- повысился интерес учеников к изучению математики; 

- увеличилось качество обучения по математике; 

-100%  выпускников 9-го класса (2009 год) сдали экзамен, получив   

положительную оценку, а 53% из них - хорошо и отлично.  

- 100% выпускников 11-го класса (2011 год) сдали ЕГЭ по математике со 

средним баллом 52. 

Моей работе помогло  краткосрочное повышение квалификации по 

проблеме «Информационные технологии в деятельности учителя предметника» 

при ИПК и ППРО ТО (2007г.) 

О результатах своей работы я рассказывала на научно-практическом 

семинаре РМК Центрального района города Тулы  по теме «Применение 

 информационных технологий на уроках математики, как средство активизации 

интереса к изучению математики» (2008 г.)  

Мои разработки используются в повседневной работе учителями 

математики нашей школы. В ноябре 2009, 2012 приняла участие в конкурсе 

«Мультимедиа урок в современной школе». Разработки моих уроков 

размещены на различных образовательных ресурсах в сети Интернет. 

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что 

использование ИТ позволяет: 

- сделать процесс обучения более интересным, ярким и увлекательным 

за счет богатства мультимедийных возможностей современных компьютеров и 

новизны такой формы работы для учащихся; 

- эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 

возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для учащихся; 

- индивидуализировать процесс обучения за счет возможности создания 

и использования разноуровневых заданий, усвоения учащимися учебного 

материала в индивидуальном темпе, с использованием удобного способа 

восприятия информации; 
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- раскрепостить учеников при ответе на вопросы, так как компьютер 

позволяет фиксировать результаты, корректно и без эмоций реагирует на 

ошибки; 

Мною замечено, что учащиеся проявляют больший интерес к теме, 

когда применяю информационные технологии. Даже самые пассивные из них с 

огромным желанием включаются в работу. Студенты с нетерпением ждут 

уроков, помогают готовить необходимые материалы и оборудование. 

Разумеется, любой урок с применением ИКТ интересен и полезен, когда он 

сопровождается словом учителя. 
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ДЯГИЛЕВА В.А., АБИЛЕВ М. Б. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В ГОРОДЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

 

В настоящее время к качеству продовольственного сырья и пищевых 

продуктов предъявляют строгие требования. Наибольшую опасность для 

здоровья человека представляют тяжелые металлы. В условиях интенсивного 

развития промышленности в результате деятельности предприятий 

металлургической, химической, топливно-энергетической, перерабатывающей 

промышленности концентрация тяжелых металлов в почве, воде, воздухе, в 

десятки раз превышает допустимые уровни [1]. 

Начальным звеном этой цепи являются вода и почва, которые 

аккумулируют в себе загрязнители, затем растения (продовольственные и 

кормовые культуры), далее животные и конечным звеном является продукция 

растениеводства и животноводства. Одна часть солей тяжелых металлов, 

пройдя этот сложный путь, на различных технологических этапах производства 

и переработки претерпевает существенные изменения, другая часть (самая 
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опасная) попадает в организм животного и человека, вызывает необратимые 

явления в различных органах и тканях и способствует появлению различных 

болезней [2].  

Близость расположения кормовых угодий к промышленным 

предприятиям и автомагистралям приводит к накоплению в кормах в 

пастбищный период тяжелых металлов. Ежедневное поступление тяжелых 

металлов с кормами и водой ведет к их аккумуляции в организме животных. 

При этом часть их локализуется в органах и тканях, а часть - выводится из 

организма, в т.ч. с молоком, и в этом случае молоко становится опасным для 

употребления в пищу. В связи с этим, остро стоит вопрос обеспечения 

экологической безопасности молочного сырья в зоне техногенного 

загрязнения[3].  

Экологическая обстановка в Усть-Каменогорске и, в частности, в 

Восточно-Казахстанской области остается сложной. В области существует 

большое количество предприятий химической промышленности, 

машиностроительного профиля, он перенасыщен автотранспортом. Основным 

источником загрязнения окружающей среды, прежде всего, промышленные 

предприятия г. Усть-Каменогорск, зоны, влияния которых распространяются на 

десятки километров.   

Молоко очень чувствительно к загрязнениям некоторыми металлами и 

требуют особого внимания. Свинец, медь, кадмий и цинк являются 

потенциально токсичными. Все эти элементы могут входить в состав сталей и 

сплавов, из которых изготовлено оборудование перерабатывающих заводов по 

производству молочных продуктов[4]. 

Экологическая ситуация в сельском хозяйстве, в частности, в 

животноводстве, отражается на минеральном обмене веществ у животных, что, 

в свою очередь, определяет качество и экологическую безопасность 

производимой ими продукции [5]. 

Целью наших исследований являлся мониторинг загрязнения молочной 

продукции (молока) тяжелыми металлами в зависимости от производителя, 

времени года и степени загрязнения атмосферного воздуха, планирование 

научно обоснованных мероприятий улучшения качества и экологической 

безопасности молока в зоне влияния крупного промышленного центра. 

Анализу подвергалось молоко некоторых компаний и хозяйств 

Восточно-Казахстанской области, для сравнения уровня содержания тяжелых 

металлов исследовали молочную продукцию (молоко) других регионов и 

областей. 

Определение концентраций тяжёлых металлов в молоке проводили на 

атомно-эмиссионном спектрометре «Optima 8300» по ГОСТ 30538-97; ГОСТ Р 

55845-2013. Результаты оценивали по перечню ПДК химических веществ в 

продовольственном сырье и пищевых продуктах (СП 4089-86).  

Анализ результатов содержания токсичных элементов (Zn, Сu, Рb, Сd) в 

молочной продукции (молоко) некоторых компаний и хозяйств, 
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представленных в таблице 1, позволяет считать, что все исследуемые образцы 

являются безопасными. 

 

Таблица 1 – Среднее содержание тяжелых металлов в молоке в 

зависимости от производителя, времени года и степени загрязнения 

атмосферного воздуха, мг/кг 

 

Производитель Zn Cu Pb Cd 

ТОО «Эмиль» 1,2±0,3 0,14±0,04 0,01±0,002 0,001±0,0007 

ТОО «Восток-Молоко» 1,5±0,2 0,2±0,06 0,02±0,006 0,001±0,0005 

Домашнее (с. Винное) 0,9±0,3 0,1±0,02 0,01±0,002 0,002±0,001 

АО «Данон Россия» 0,6±0,3 0,3±0,05 0,02±0,01 0,001±0,0005 

ТОО «Масло-Дел» 1,8±0,5 0,11±0,05 0,01±0,002 0,001±0,0007 

Сезон Zn Cu Pb Cd 

Осень 1,32±0,25 0,1±0,03 0,02±0,01 0,003±0,001 

Зима 0,8±0,3 0,1±0,03 0,02±0,01 0,001±0,0003 

Весна 1,27±0,35 0,1±0,06 0,03±0,005 0,001±0,0002 

Степень загрязнения 

атмосферы 
Zn Cu Pb Cd 

Низкое 1,0±0,4 0,2±0,03 0,01±0,002 0,001±0,0005 

Повышенное 1,2±0,3 0,18±0,04 0,02±0,004 0,001±0,0006 

Высокое 1,1±0,2 0,25±0,04 0,04±0,01 0,001±0,0006 

ПДК 5,0 1,0 0,1 0,03 

Примечание: х±mt, где х  - среднее значение, mt – доверительный интервал с уровнем 

значимости P=0,05; ПДК – предельно допустимая концентрация элементов, мг/кг. 

 

Наглядное отображение содержания тяжелых металлов в молоке 

Восточно-Казахстанской области (рисунок 1) позволяет проследить уровень 

концентрации токсикантов в зависимости от производителя. 

 

 
Рисунок 1 – Среднее содержание тяжелых металлов в молоке в 

зависимости от производителя (в долях ПДК) 

 

Содержание тяжелых металлов в молоке не превышает 0,3 ПДК 

(исключением является содержание цинка в молоке производителя ТОО 
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«Масло-Дел», которое превышает 0,35 ПДК). При этом можно отметить, что во 

всех случаях содержание кадмия не значительно и находится на одном уровне, 

по сравнению с другими металлами. 

Результаты исследований, иллюстративно представленные на рисунке 2, 

показали, что содержание тяжелых металлов в молоке, в зависимости от 

времени года, не превышает установленных санитарно-гигиенических норм и 

составляет не более 0,3 ПДК.  

 

 
Рисунок 2 – Среднее содержание тяжелых металлов в молоке,  

в зависимости от времени года (в долях ПДК) 

 

Анализ полученных данных (рисунок 2) позволяет установить, что 

концентрация металлов в молоке в осенний и весенний периоды изменяется по 

сравнению с зимними месяцами. Уменьшение содержания токсикантов 

прослеживается в ряду: весна – осень – зима. Отмечено повышенное 

содержание кадмия в осенние месяцы, свинца – весной, цинка – весной и 

осенью. Содержание меди в молоке по сезонам года практически не 

изменилось. 

Примерная зависимость содержания тяжелых металлов в молоке от 

степени загрязнения атмосферного воздуха прослеживается на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Содержание тяжелых металлов в молоке в зависимости от степени 

загрязнения атмосферного воздуха (в долях ПДК) 
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Результаты анализа содержания тяжелых металлов в молоке в 

зависимости от степени загрязнения атмосферы, представленные на рисунке 3, 

показывают, что концентрация токсикантов незначительно увеличивается с 

увеличением степени загрязнения воздуха и не превышает 0,25 ПДК. 

Исключением является содержание свинца в молоке в период высокого 

загрязнения атмосферного воздуха, которое составляет 0,4 ПДК. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие 

выводы:  

1. При организации систем мониторинга содержания тяжелых металлов 

в молочной продукции необходимо осуществлять контроль по технологической 

цепи: почва - атмосфера - вода - корма – молоко-сырье – продукция. 

2. Концентрация цинка, свинца и кадмия в молоке через кормовые цепи 

увеличивается в весенне-осенний период по сравнению с зимними месяцами за 

счет использования растений в ту фазу развития, когда в них происходит 

интенсивное накопление металлов. 

3. Молоко, производимое в Восточно-Казахстанской области, а также, 

взятое из других регионов и областей для сравнения, может быть пригодным в 

качестве сырья для потребления, а также для производства других молочных 

продуктов. В целом молоко Восточно-Казахстанской области имеют низкий 

уровень загрязнения цинком, медью, свинцом, кадмием и являются 

безопасными. 
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ӘОЖ 582.635.3 

ЕШМАТ Н.А., КАРМЕНОВА Б.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ТҰТ КӨБЕЛЕГІНІҢ (BOMBYX MORI) БИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ 

ШАРУАШЫЛЫҚТАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 

Тұткөбелегі (Bombyx mori) - Bombycidae тұқымдасының жібектің 

өндірісінде маңызыды экономикалық рөлін атқаратын көбелек. Қытайда 3000 

жыл б.з.д. пайдалана басталған. Осы күндерге дейін тұткөбелекті бастапқы 

жабайы түрі Шығыс Азияда: Қытайдың солтүстік облыстарында және Ресейдің 

Приморский аймағында жабайы түрінде таралған.  

Тұткөбелегі (Bombyx mori) қабыршаққанаттылар (Lepidoptera) отрядына, 

нығыз жібек көбелектер (Bombycidae) тұқымдасына жатады. 

Қолға үйретілген түрі –тұт жібек көбелегінің (Bombyx morі) маңызы зор. 

Ол Қазақстанның оңтүстігінде Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облысында 

өсіріледі.  

Жібек құрттары олардың тамақтануына арналған. Олар тек бір ағашты 

ғана таниды - бұл түтік, бұл ағашта бұл тұқым деп аталады. Жібек құртының 

шырындары күндіз-түні тоқтамастан жейді. Сондықтан, кейбір ағаш иелері осы 

тұқымның шырындарымен жұмыс істесе, қолайсыздықты сезінеді. Жібек 

өнеркәсібінде жібек құрттары үшін азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін тұт 

ағаштары арнайы өсіріледі. 

Бұл көбелектердің ерекшелігі - іс жүзіде ұшу қабілетін жоғалтқан және 

де афагия бақыланады - ауыз қуысы жетілмегендіктен көбелек өмір бойы 

азықтанбайды. Тұткөбелегі (Bombyx mor) салыстырмалы түрде қарағанда - ірі 

көбелек, қанатын жазған кездегі ені 40-60мм. түсі ақшыл. Алдынғы 

қанаттарының сырт жағында ойық бар. Мұрттары тараққа ұқсаған ирек 

тісті.Аталықтарының аналықтарына қарағанда құрсағы жіңішкерек және 

қауырсын тәрізді мұртшаларының болуымен ажыратылады. Тұт көбелектері 

шағылысу арғылы көбейеді, бірақ жағдайларда партеногенез орын алады. 

Тұткөбелегінің (Bombyx mori) жұмыртқасы қыстап шығадыҰрғашы 

көбелек бір салғада 500-700 жұмыртқа салады. Жұмыртқа салу уақыты үш 

тәулікке созылады. Тұт көбелегінің диапаузасы жұмыртқа сатысына келеді. 

Диапаузалық жұмыртқалар келесі жылдың көктеміне, диапауза жасамаған 

жұмыртқалар сол жылы дами береді. Жұмыртқаның даму кезеңі 10-12 тәулікке 

созылады. 

Жұмыртқадан шыққан жұлдызқұрт тез өсіп 26-32 күнде дамып шығады. 

Даму мерзімі ауа температурасына, ылғалдылығына, қоректің сапасымен 

көлеміне байланысты.Осы уақыттың ішінде 4 рет түлеп үлгереді. Соңғы 

түлегеннен кейін түсі сарғаяды. Жұлдызқұрттарының ұзылдығы 8 см –ге дейін 

жеттетінетті, ақшыл түсті, жалаңаш, құрсағының артқы бөлімінде мүйіз тәрізді 

өскін болады.Жұлдызқұртары тек тұт ағаштың жапырақтарымен көректенеді. 

http://www.wikiwand.com/kk/%D0%96%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9A%D3%A9%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA
http://www.wikiwand.com/kk/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
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Жұлдызқұрттар қуыршаққа айналар алдында өздерінен бөлінетін жібек 

талшықтарын піллә құруға жұмсайды. Өте берік, ұзындығы 1000-1500 м жібек 

талшығынан тұратын пілләні 3 тәулікте түзеді. Бұл талшықтар 

жұлдызқұрттарының өрмек бездерінен бөлінеді.Пілләнің түсі түрлі болуы 

мүмкін: қызғылт, жасыл немесе сары. Өнеркәсіп үшін тек ақ түсті жібекті 

пайдаланады. 15-18 күні пілләдан көбелек шығады. Бірақ бұл сатыға 

жібеккөбелекті жеткізбейді: пілләні 2-2,5 сағат 100°C температурада ұстап 

ішіндегі жұлдызқұртын өлтіреді. Бір жағынан жібек жібін ажырату процессін 

де жеңілдетеді Жібек талшықтары құрамында күрделі амин қышқылдарының 

кешені болуына байланысты өте берік әрі созылғыштық қасиетке ие болады, 

олардан әйгілі жібек матасын алады. Ұрғашыларына қарағанда еркектерінде 

жібек талшығы 20%-ға көп болады. 

Тұт жібек көбелегі б.з.б. 3-мыңжылдықта Қытайда қолдан өсірілген. 

Қазіргі кезде Жапонияда, Қытайда, Үндістанда, Кореяда, Үндіқытай елдерінде 

өсіріледі. Тұт жібек көбелегінің пілләсі жібек мата тоқу үшін пайдаланылады. 

Табиғи жібек талшығы – бұл жібек көбелек құртынын бөлінетін жұқа жіп. 

Жібектің ең көп тараған түрі тұт жібегі. Бұл тұт ағашыныңжапырағымен 

қоректенетін құрттан тоқылған жібек өте қатқыл болып келеді. 

Келесі үрдісте жібек құртының жұлдызқұрты қуыршаққа айналады. 

Денесінен көбірек сілі ерітіндісін бөліп, қуыршақ қабырғаларын жұмсартып, 

имаго сыртқа шығады. Жыртылған қуыршақ жіпті тарқатып алуға жарамсыз 

болып қалады. Сондықтан қуыршақтарды ыстық бумен немесе сумен жібек 

құртының ішінен жансыздандырады. Жібек жібін тарқатып алу кезінде оларды 

алдын ала булайды, содан кейін 6-8 қуыршақтардың жіптерін қосады. Алынған 

жіптерді жібек шиті деп атайды. 

Жібек талшығы ақуызды заттар болып табылады, оның құрамында 75%  

фиброин және 25% серицин. Жібек фиброина кератин жүніне қарағанда 

құрамында күкірт болмайды. Жібек ыстық және мұздай судың әсеріне өте 

төзімді болып келеді, ал күкірт және қышқылға жүн сияқты. 

Талшықты 1000С қыздырғанда өте берік және сынғыш болады. Жібектің 

сапасы талшық тоникасының бірқалыптығына, оның қаттылығына 

созылмалығына, ақау болмауына байланысты.Ақауы бар піләні механикалық 

жолмен қысқа талшықтарғабөліп тастайды.  

Тұтпен қоректенетін жібек құрттары толық өзгеруі үшін айналымнан 

жұмыртқа, жұлдызқұрт, қуыршақ, имагога өтеді. Бұл жібек құрттарының моно, 

би және жылына екі одан да көп ұрпақ беретін поливольтинді түрлері кездеседі. 

Ішінде көп дамығаны біріншісі. 

Жәндіктің қоректенуі және өсуі, жібекті бөлуі жұлдызқұрт кезінде іске 

асырылады. Бұл күйде жәндік 4-6 аптадай уақыт ғана болады. Қуыршаққа 

айналу мерзімі екі аптадай өтіп, одан соң көбелекке айналады. Жәндіктер тек 

қана осы кезде 1-2 аптада ғана көбейеді. Ұрғашы-көбелек 400-600 

жұмыртқалайды, олардың жалпы массасы 0,5 г-ды құрайды. Жұмыртқалардың 

формасы сопақ, ұзындығы 1,5 мм болады. Жұмыртқалар пайда болғаннан соң, 

бірнеше сағатта ішінде жәндік дами бастайды. Моновольтинді сұрыптарында 

http://www.wikiwand.com/kk/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%96%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.wikiwand.com/kk/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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бұл үрдіс 2-3 күнге ғана созылып, келесі көктемге дейін тоқтайды. Көктемде 12 

күндей созылып, жұмыртқадан құрт пайда болады. 

Жәндіктің дамуындағы тоқтаулары, үзілістері диапауза деп аталады. Бұл 

уақыт тыныштықта жасушалардың бөлінуі тоқтап, минимальды ауамен дем алу 

болып табылады. Диапауза орташа 8,5 айға созылады. Температура 

жоғарылаған жағдайда жұлдызқұрт дами бастайды. Сондықтан тұт 

жапырақтары шықпай тұрып, жұлдызқұрттардың шығып кетпес үшін, оларды 

төмен температурада сақтайды. 

Жапырақтардың пайда болатын уақыты жақындағанда, құрттарды 

тірілтеді (инкубация). Ол үшін оларды бөлмедегі температураны біртіндеп 

көтеріп +240С дейін жеткізеді. Тірілту екі аптаға созылады. Жапырақ көп 

жерлерде, қосымша (жазғы және күзгі) қоректендіру жүреді. Ол үшін жаңадан 

жібек құрттарына тұз қышқылының қолданады. Ол дипауза қысқартып, тез 

оянуына септігін тигізеді. Құрттардың шығуы орташа 3 – 4 күнге созылады. 

Жұмыртқаның 95% - нан құрттар шығады. 

Тұт жібек жұлдызқұрты өзінің дамуында бес кезеңнен өтеді. Алдынғы 

төрт кезеңнің даму уақыты 3 – 6 күн, ал соңғы бесінші кезең 7 – 12 күнге 

созылады, әрбір түлеу 1 – 1,5 күнге созылады. 

Тұт жібек жұлдызқұртының салмағы және дене өлшемдері тез үлкейеді. 

Жұлдызқұрттың жұмыртқадан шыққандағы ұзындығы 2 – 3 мм болады, ал 

соңына қарай 70 – 90 мм – ді құрайды. Ал, терісі 30 % хитиннен тұратынына 

қарамастан, аз созылады және қатты болып келеді. Сондықтан жәндік оқтын – 

оқтын үстіңгі қабығын тастап, астынан жаңа үлкен өлшемді тері қабаты пайда 

болады. 

Қоректендеру орташа 5–6 аптаға созылады. Жібек жұлдызқұртынының 

денесінің температурасы тұрақты болмайды, ол қоршаған ортаның 

температурасына байланысты болады. Температуратөмендесе, жұлды құрт өмір 

сүру дәрежесі төмендейді, ал бірден суып кетсе, өлуі де мүмкін. Сондықтан 

қоректендіруді жабық және жылытылатын бөлмелерде орныдаған жөн. 

Бастапқы екі даму сатысында жібек құрттары кесілген жапырақтармен, 

үшіншіде бүтіннін, ал соңғы даму сатысында бұтақ жапырақтарымен бірге бере 

береді. Бірінші даму сатысындағы бір қорапқа кететін азық мөлшері 5 – 6 кг, 

бір тәулікте 8 – 10 рет азықтандырады. 

Маңызды жағдайлардың бірі болып қоректендіру бөлмесінің 

дизенфекциялық жұмыстарын қатаң сақтау керек. Жібек жұлдызқұрттары 

бірнеше ауруларға ұшырайды, оның ішінде пебрине, ол құртқа микроп жұғып, 

нәтижесінде ол өліп қалуы мүмкін. 

Тұт жібек жұлдызқұрттарының ерекше мүшелері бар. Ол жібек жіптерін 

бөлгіш жасушалар. Ол қос түтікті мүше, оның көлемі жұлдызқұрт денесінің 

біраз көлемін алады. 

Құрт денесінде ақуыздық алмасу жүреді. Ас қорытатын сөл ферменттері 

әсерімен жапырақ ақуыздары майда полипептиттер қатарына және амин 

қышқылдарын бөлінеді.  
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Тұт жібек өрімінің тұқымы мен гибридіне қарай жібекқұрттың әр түрлі 

пішіндері, өлшемдері, түстері, ақаулары және басқа да белгілері болады. 

Барлық белгілер сыртқы түріне, салмағына және құрамына қарай бөлінеді. 

Коконның сыртқы белгілеріне қалындығы, пішіні, көлемі, беті, дәнділігі, түсі 

және ақауы жатады. 

Жібекқұрттың өлшемі оның ұзындығымен қалындығымен анықталады 

және ол жібек өрімінің тұқымына, қоректену жағдайына және иіріміне 

байланысты. Жібекқұрттың ұзындығы 16-46 мм, ал қалындығы 12-24 мм 

аралығында болады. 

Әр жібекөрімінің жұлдызқұрты өзінің сұрыпына қарай әр түрлі 

пішіндегі жібекқұрттар өреді. Жібекқұртының пішіндері: сфералық, сопақ, 

цилиндірлік, конустық болып келеді. 

Тұт жібек көбелегінің (Bombyx morі) табиғи таза, жоғары сапалы өнім 

алу үшін маңызы зор, сондықтан олардың биологиясы толық зерттеуді талап 

етеді. 
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ДЕТОНАЦИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ ӘДІСІМЕН АЛЫНҒАН  

ТИТАН АРБОСИЛИЦИДІ ЖАБЫНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ  

ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Өзектілігі. Машина жасауда қазіргі заманғы дамытудың маңызды 

міндеттерінің бірі бөлшектердің, тораптар мен тетіктердің сапасын, сенімділігін 
және ұзақ мерзімділігін арттыру болып табылады. Ауыл шаруашылығы 
машиналарының жұмыс жасаубөлшектері олардың конструкциясына 
байланысты жұмыс бөліктерінің ұзақ уақытқа шыдамдылығы болып табылады, 
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сондықтан бұл бөлшектердің сенімділігін арттыру өзекті мәселе болып 
табылады. Бұл міндетті шешуге жұмыс бөлшектерін тозуға төзімді 
материалдармен нығайту арқылы қол жеткізуге болады. Бұл үшін ең 
перспективалды материалдардың бірі-титан карбосилициді. Металдардың 
карбидтері, силицидтері мен карбосилицидтері жоғары қаттылықтың, 
коррозиялық төзімділіктің және тозуға төзімділіктің бірегей үйлесіміне ие[1]. 
Алайда мұндай фазаларды дәстүрлі әдістермен алу жоғары температурамен 
және олардың синтездеу процесінің ұзақтығымен байланысты. Ең кең 
қолданылатын газтермиялық әдістер (электр доғалық, газ жалынды, плазмалық, 
детонациялық және т.б.) болып табылады [2-5]. Жабындарды жағудың 
классикалық газотермиялық әдістерін талдау ең жоғары беріктілік қасиеттер 
детонациялық жабындарды қамтамасыз ететінін көрсетеді. Оның 
артықшылығы жоғары байланыс күшінің беріктігі (100...180 МПа) [6, 7], 
жоғары тығыздықты, сондай-ақ бөлшектердің кез келген бетіне олардың 
материалының қасиеттерін өзгертпей кез келген материалдарды жағу 
мүмкіндігін жатқызуға болады. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, осы жұмыстың мақсаты У9 
аспапты болаттың бетінде детонациялық тозаңдану әдісімен алынған титан 
карбосилицидінің негізінде ұнтақ жабындыларының құрылымы мен 
қасиеттерін зерттеу болып табылады.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. Эксперименттер CCDS2000 
детонациялық тозаңдату қондырғысында жүргізілді[8], онда детонация арнайы 
газ компоненттерін ағынды беру нәтижесінде қалыптасатын жарылғыш қоспада 
оқпан ішінде іске асырылады. Беттің морфологиясын зерттеу РЭМ - JSM-6360 
сканерлейтін электронды микроскопында екінші (SE) және кері шашыраған 
электрондарды (BSE) пайдалана отырып растрлық электрондық микроскопия 
әдісімен жүргізілді.Үлгілердің микро қаттылығы 100 г жүктемеде ПМТ-3 
аспабында алмаз инденторын басу және 10 с жүктемеде ұстау әдісімен өлшенді. 
Үлгілердің фазалық құрамын зерттеу CuKα-сәулеленуді қолдану арқылы x ' 
PertPro дифрактометрінде рентгенқұрылымдық талдау әдісімен жүзеге 
асырылды. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері.У9 Болат бетінде Ti3SiC2 жабындарын алу 
бойынша детонациялық тозаңдату әдісімен эксперименттер жүргізілді. 
Ұнтақтың химиялық құрамы: Ti -74% ; SiC-20% ; C-6,0%. Жабынды жүргізуге 
У9 маркалы аспапты көміртекті болат таңдадық. 1-суретте титан 
карбосилицидінің негізіндегі детонациялық жабындардың микроқұрылымы 
көрсетілген. Жабындар кеуектілігінің болуымен сипатталады. Бұл ретте 
кеуектілік жабын қалыңдығының ұлғаюымен артады. 2-суретте жабынды  
қалыңдығының микроқаттылыққа тәуелділігінің кестесі көрсетілген. 
Көрсетілгендей жабындылардың микроқаттылығы жабындылардың 
қалыңдығына байланысты өседі.Микроқаттықтың жоғарылауы және жабынның 
кеуектілігінің төмендеуі жабынның қалыңдығының ұлғаюымен байланысты, 
төмен жатқан қабаттар ұнтақтың жоғары температуралы бөлшектерінің 
термиялық және механикалық әсерінен тығыздалып отыр.Құрылымды зерттеу 
қалыңдығы 1140 мкм жабындыда жүргізілді. 
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Сурет 1 - Титан карбосилицид негізіндегі детонациялық жабындардың 

микроқұрылымы 

 

 
 

Сурет 2 - Жабынның қалыңдығынан микроқаттылықтың тәуелділік кестесі 

 

3-суретте қаптамасы бар У9 болат үлгісінің тереңдігі бойынша 

микроқаттылықты өзгеру кестесі көрсетілген.Эксперименталды деректер 

жабындардың көлденең қималарының ұзындығы бойынша микро қаттылықтың 

өзгеруінің жеткілікті тұрақты шектеріне ие.Бұл ретте жоғарғы шектерге 

төсемдердің үстіңгі аймақтары сәйкес келеді.Ti3SiC2 ұнтақтарын детонациялық 

тозаңдатқанда бастапқы жабындармен салыстырғанда микро қаттылығы 

жоғары жабын қалыптасады, бұл кеуектіліктің төмендеуімен және 

жабындардың біртектілігінің жоғарылауымен байланысты. 
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Сурет 3 - Жабыны бар У9 болат үлгісінің тереңдігі бойынша микро қаттылықты 

өзгерту кестесі 

 

4-суретте қаптамасы бар У9 болат үлгісінің үстіңгі беті мен көлденең 

қимасының микроқұрылымы көрсетілген.Жабындарда бөлікаралық және 

қабатаралық шекаралар айқын көрінеді. 

 

 
 

Сурет 4 - Қаптамасы бар У9 болат үлгісінің үстіңгі беті мен көлденең 

қимасының микроқұрылымы 

 

Біз Ti3SiC2 бастапқы ұнтағының фазалық құрамын және осы ұнтақты 

пайдалана отырып алынған жабындарды зерттейміз (5А сурет). Рентгенфазалық 
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жабынды талдау нәтижелері ұнтақ тек Ti3SiC2 фазасынан тұрады.Ал жабын 

көбінесе TiC және Ti3SiC2 фазаларынан тұрады (5б сурет). Детонациялық 

толқын ағымында жабындардың детонациялық шөгуінің нәтижесінде ұнтақтың 

бастапқы материалы бірқатар фазалық өзгерістерге ұшырайды.Жабындардың 

фазалық құрамы Ti3SiC2 ұнтағының титан карбидіне ыдырауы нәтижесінде 

детонациялық тозаңдану кезінде, қыздырылған жоғары температураға дейін 

жоғары жылдамдықты соққы әсерінің салдарынан өзгереді. 

 

 

 
Сурет 5 - Ti3SiC2 титан карбосилицид ұнтағы дифрактограммасы 

(а),Ti3SiC2 ұнтағын пайдалана отырып жасалған жабындардың 

дифрактограммасы(б) 

 

Қорытынды.Осылайша, детонациялық әдіс жарықсыз және 

қатпарларсыз титан карбосилицидінің негізінде жабынды алуға мүмкіндік 

береді.Жабындардың құрылымын талдау оның ұнтақтың балқытылған 

бөлшектері бар тұтас жабынның бөліктерінен тұратынын көрсетті. 

Жабындардың фазалық құрамы Ti3SiC2ұнтағының титан карбидіне ыдырауы 

а 

б 
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нәтижесінде детонациялық тозаңдану кезінде жоғары температураға дейін 

қыздырылған жоғары жылдамдықты соққы әсерінің салдарынан өзгеруі 

анықталды. Ti3SiC2 ұнтақтарын детонациялық тозаңдату кезінде жоғары микро 

қаттылығы бар жабын қалыптасатыны анықталды. Бұл ретте жабынның 

қалыңдығының ұлғаюымен оның микро қаттылығы артады, бұл жабындардың 

кеуектілігінің төмендеуімен және біртектілігінің жоғарылауымен байланысты.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Фирстов С.А., Печковский Э.П., Горбань В.Ф. Прочность и 

пластичность спеченных материалов на основе карбосилицида титана Ti3SiC2 // 

Успехи физ. мет. – 2006. – Т. 7. – C. 243–281. 

2 Штерцер A.A., Ульяницкий В.Ю., Гринберг Б.E. Износостойкость 

металлических, твердосплавных и алюмооксидных  покрытий, полученных 

детонационным напылением // Упрочняющие технологии и покрытия. 2013. № 

3. С. 39-43. 

3 Злобин С.Б., Батраев И.C., Ульяницкий В.Ю., Штерцер А.А. 

Восстановление деталей электроцентробежного насоса детонационным 

напылением // Упрочняющие технологии и покрытия. 2012.  № 5. С. 20-24. 

4 Штерцер А.А., Злобин С.Б., Ульяницкий В.Ю. Термоциклические 

свойства градиентных покрытий керамика-металл, полученных детонационным 

напылением // Упрочняющие технологии и покрытия. 2012.  № 7. С. 23-26.  

5 Погребняк А.Д., Тюрин Ю.Н. Модификация структуры и свойств 

материалов с помощью плазменных струй // УФН. – 2005. – Т. 175, Вып. 5. – 

С.515-544. 

6 Погребняк А.Д., Тюрин Ю.Н. Модификация структуры и свойств 

материалов с помощью плазменных струй // УФН. – 2005. – Т. 175 ,Вып. 5. – 

С.515-544. 

7 Поляк М.С. Технология упрочнения.т.1, Машиностроение, 1995, 827 с. 

8 Злобин С.Б., Ульяницкий В.Ю., ШтерцерА. Сравнительный анализ 

свойств наноструктурных и микроструктурных  керметных детонационных 

покрытий //  Упрочняющие технологии и покрытия, 2009, № 3. С. 3-11.  

 

 

УДК 502/504:004 

ЗАМАНБЕКОВА Ж.Д., ДАКИЕВА К.Ж. 

Студент ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Трудно представить сегодняшнюю жизнь без персонального 

компьютера (ПК), электроники, мобильного телефона. ПК всюду – дома, на 

работе, школе, ВУЗе, аптеке, банке, на вокзале, магазине, больнице и т. д. 

Информатизация общества в полном объеме. Базы данных, огромные потоки 
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различной информации, Internet – привычные слова и понятия. Количество 

персональных компьютеров растет с каждым годом. 

На сегодняшний день (по разным оценкам специалистов), объём 

выпущенных в мире ПК составляет 1 миллиард. Много это или мало? Это когда 

у Вас ПК всего один – это мало, а представьте целый компьютерный класс. Это 

конечно много. Если учесть, что каждая школа имеет компьютерный класс и в 

городе этих школ 15 (это около 375 компьютеров), то вполне можно 

представить какой объём всё это занимает. Это даже без учёта муниципальных 

организаций и коммерческих фирм. Парк персональных компьютеров в городе 

огромен. Думаю, что ошибусь не намного, если назову цифру количества ПК в 

городе это более 3000 штук. Это очень много для одного города. 

Но любая техника стремительно устаревает, ей на смену приходят 

новые, более мощные, более современные ПК и оргтехника. Человечество, 

хочет оно этого или нет, втянуто в постоянный процесс модернизации и замены 

электронной техники. Мы радуемся новым моделям персональной техники с 

новыми возможностями. Постепенно возникает проблема: а что делать со 

старой техникой, морально устаревшей или по тем или иным причинам, 

вышедшей из строя, которая захламляет подсобные помещения и склады. 

В настоящее время, когда все человечество озабочено проблемой 

окружающей среды, многие даже не задумываются о том, что любое действие 

связанное с электроникой, также вызывает выбросы углекислого газа. Ученые 

подсчитали, что сейчас, когда человечество выбрасывает в атмосферу огромное 

количество углекислого газа, 2% всех выбросов приходится на электронику. 

 

 
 

Экологи бьют тревогу, грозят санкциями ведущим производителям 

электроники, если те не примут меры по утилизации персональной и другой 

техники. За период с 1991 года по настоящее время в Россию завезено разными 

поставщиками около 10 млн. единиц (около 400000 т.) персональной и 

оргтехники (это по самым скромным подсчетам), мобильных телефонов – 37-40 

млн. шт. (около 4800 т.). И это приблизительные данные. Точного подсчёта 

никто не проводит. Обеспокоенность общественности проблемами экологии, а 

также новые, более жесткие законы по защите окружающей среды вынуждают 

крупных производителей оборудования создавать сети по сбору вышедшей из 



166 

 

обращения техники и заводы по ее утилизации. Кроме того, в конструкции 

оборудования максимально увеличивается доля материалов, пригодных для 

переработки. Размеры сети по утилизации «электронного лома» зависят от 

региона и местного законодательства. Так, например, в Западной Европе, где 

экологические законы весьма строги, компания Hewlett-Packard создала весьма 

внушительную инфраструктуру по сбору и переработке устаревших 

компьютеров и оргтехники. Всего в Европе продукцию НР перерабатывают 30 

заводов, один из которых находится в России.  

 

Сфера 

 

Последствия научно-технического прогресса 

Положительные Негативные 

Экология 

 

 

 

Изучение 

взаимоотношений 

организмов со средой 

их обитания. Первые 

экологические 

исследования 

о природе, умение 

прогнозировать погоду, 

добыча полезных 

ископаемых, 

использование 

природных ресурсов, 

животных под 

человеческие нужды. 

 

 

 

Приближение глобального 

экологического кризиса: изменение, 

климата, деградация биосферы, 

дисбаланс воды, водных источников, 

увеличение отходов, огромного 

количества неутилизируемого мусора 

(пластиковые пакеты и бутылки), 

загрязнение почвы, росту уровня 

загрязнения различными газами, 

твердыми частицами 

и туманообразными соединениями 

атмосферного воздуха. Заболевания, 

вызванные загрязнением 

окружающей среды.Безвозвратные 

потери видов животных 

и растительного мира разрушают 

живую природу постепенно. 

 

В заключении хотелось бы сказать, что на этапе прогресса науки 

и техники, в условиях внедрения новейших технологий, духовной сфере жизни 

отведена второстепенная роль, моральные ценности утрачены, что серьезным 

образом отразилось на нравственности в обществах большинства 

государств.Технологические новшества оказывают влияние на социальную 

структуру общества. Чем больше он преобразует мир, тем в большей мере он 

порождает непредвиденные социальные факторы, которые начинают 

формировать структуры, радикально меняющие человеческую жизнь и, 

очевидно, что человечество находится в опасном и сложном положении: 

продолжается уничтожение природы, усугубляется неравенство в мире людей, 

расширяются масштабы потребительства, прогрессирует «аксиологическая 

слепота», обостряется противоречие между человеком и техникой, возможно, 

что в будущем машина совсем заменит человека, и человек не сможет влиять на 

ее управление. С появлением техники с одной стороны люди освободили себя 
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от тяжелой рутинной работы, однако с появлением различной техники, 

человеку даже не приходится думать, что отражается на умственной 

и физической способности человека, порождается лень, невежество, безделье, 

общество деградирует. Может кино про восстание машин не фантастика и нам 

пора задуматься, пока вымысел не стал реальностью? Возникает новый класс 

угроз и опасностей, связанных с формированием информационного общества. 

С помощью интернета мы можем купить любую вещь или продукт в интернет-

магазине не выходя из дома, конечно в этом есть плюс экономия времени, а с 

другой стороны огромная опасность того, что человек становится замкнутым 

и изолированным. Почему дел всегда так много, а времени - всегда не 

хватает?Людей поглотили социальные сети, куда ни пойдешь везде люди, 

которые не выпускают из рук гаджеты, люди даже не поднимают глаз, не 

обращая внимания на окружающий нас мир.  

В данный момент можно с уверенностью сказать о том, что закон о 

утилизации компьютеров необходим, так как в действительности мы не 

должны негативно влиять на окружающую нас среду. Но в нашей стране все 

гораздо проще, существует большое количество компании, которые с 

удовольствием примут заказ на утилизацию старого оборудования, вам не 

придется длительное время проводить за документами, которые необходимы 

для утилизации, ваши компьютеры смогут забрать компании, занимающиеся 

утилизацией. Все что от вас потребуется — это правильно оформленное 

списание, помните, что списание компьютеров можно без особых сложностей 

осуществить при помощи специальных компаний, а так же составление всего 

одного документа на утилизацию оргтехники. Стоимость таких услуг не 

велика, и вы безусловно сможете позволить себе сделать окружающий мир 

чище. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Достижение науки и техники, бурное развитие научно технической 

революции, воздействующие на всю сферу человеческой деятельности, 

требуют дальнейшего совершенствования управления, стиля и методов работы, 

повышения качества и эффективности управленческого труда.  

Механизация и автоматизация труда требуют от людей постоянного 

повышения своей деловой квалификации, более глубоких знаний высоких 

технологий. 

Широкое распространение микроэлектроники, компьютеров 

индивидуального пользова,ия, мощных средств автоматизированной обработки 

текста и графической информаци, высоко эффективных устройств ее хранения 

и поиска, современных средств связи и сетей электронновычеслительных 

машин позволяют некоторым специалистам ставить вопрос о перспективах 

создания электронных офисов будущего. 

С развитием цивилиаации на сегодняшний день в каждом офисе и доме 

имеется компьютер, при работе с котором должны учитываться санитарно-

гигиенические требования, которые помогут снизить вредное воздействие 

компьютерного излучения на окружающую среду и здоровье человека. 

Работа операторов, программистов и просто пользователей 

непосредственно связана с компьютерами, а соответственно с 

допольнительными вредными воздействиями целой группы факторов, что 

существенно снижает производительность их труда. 

Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и 

безопасных условий, в которых протекает труд человека – одна из наиболее 

важных задач в разработке новых технологий и систем производства. 

Изучение и выявление возможных причин производственных 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, 

пожаров, и разработка мероприятий и требований, направленных на устранение 

этих причин позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда 

человека. 

Комфортные и безопасные условия труда – один из основных факторов 

влияющих на производительность людей работающих с ПЭВМ. 

Научная новизна: в настоящем исследовании было проведено 

обобщение, выявлены все формы воздействия компьютерной техники на 

здоровье человека, определены санитарно-гигиенические нормы экологической 

безопасности использование компьютерной техники в производстве и быту. 

Входе выполнения исследования была использована научная, учебная, 

статистическая литература, фондовые материалы, департамент санитарно-

эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Республики 
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Казахстан, Департамент природных ресурсов и регулирования 

природопользователями, ТОО «Экосервис-С», ДГП «ВНИИЦВЕТМЕТ». 

Объектом исследования являются современные компьютерные 

технологии широко приминяемые в повседневной деятельности, в офисных 

помещениях и быту. 

 

Характеристика монитора Требование ГОСТ 27954 - 88 

Частота кадров при работе с позитивным 

контрастом 
Не менее 60 Гц 

Частота кадров в режиме обработки текста Не менее 72 Гц 

Дрожание элементов изображения Не более 0,1 мм 

Антибликовое покрытие Обязательно 

Допустимый уровень шума Не более 50 дБА 

Мощность дозы рентгеновского излучения 

на расстоянии 5 см от экрана при 41-

часовой рабочей неделе 

Не более 0,03 мкР/с 

 

Требование стандарта на монитор 

В ходе проведения исследования были использованы следующие 

методы: статистическая обработка материала, экологическое моделирование, 

аналитические, общенаучные, индкуции дедукции. 

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, приложения. 

Теоретическая значимость заключается в методологическом 

обосновании теоретических авпектов использования компьютерной техники в 

быту и офисных помещениях. 

Практическая значимость определяется рекомендациями по безопасному 

использованию компьютерной техники для здоровья человека и окружающей 

среды. Результаты исследования могут быть использованы студентами, 

работниками СЭС, сотрудниками природоохранных учреждений, работниками-

пользоватлями ПЭВМ. 

Для пользователей компьютеров характерен набор субъективных жалоб 

на здоровье. Сюда входят: резь в глазах, головная боль, повышенная 

нервозность, утомляемость, расстройство памяти, нарушение сна, выпадение 

волос, сухость покраснение кожи, экземы и аллергия, боли в животе и 

пояснице, вызванные неправильной посадкой, боль в запястьях и пальцах, 

вызванная неправильной конфигурацией рабочего места. 

По обобщенным данным, у работающих за монитором от 2 до 6ч в сутки 

функциональные нарушения: 

-центральной нервной системы происходят в среднем в 3 раза чаще6 чем 

в контрольных группах; 

-болезни сердечно-сосудистой системы – в 2 раза чаще; 
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-болезни верхних дыхательных путей – в 1,9 раза чаще; 

-болезни опорно-двигательного аппарата – в 3,1 раза чаще. 

С увеличением продолжительности работы на компьютере соотношение 

здоровых и больных среди пользователей резко возрастает. Установлено, что 

частое воздействие электромагнитного излучения мониторов приводит к 

аномальным исходам беременности. 

 

 
 

Любой прогресс в науке или технике, наряду с ярко выраженными 

безусловно положительными явлениями, неизбежно влечет за собой и 

отрицательные стороны. Вопросы комьютеризации общества сейчас стоят в 

ряду множества факторов, влиящих на окружающую среду и здоровье 

человека. Именно поэтому так важно оценить степень влияния 

информационных технологий на здоровье человека.В 1998 г. Госсанэпиднадзор 

РК выпустил "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", 

где определено, что продолжительность непрерывной работы взрослого 

пользователя персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ) не 

должна превышать 2 ч, ребенка - от 10 до 20 мин в зависимости от возраста: для 

детей 5 - 6 лет - 10 мин., 7-9 лет - 15, для 5 - 7-х классов - 20, для 8 - 9-х классов 

- 25 мин. Для учеников старших классов рекомендуется работать 30 мин. на 

первом уроке и 20 мин. - на втором. Минимальный перерыв определен в 15 

мин. Для учащихся 10 - 11 классов должно быть не более 2 уроков в неделю, а 

для учащихся остальных классов - не более 1 урока в неделю с использованием 

ПЭВМ. 

Профессиональныепользователи ВДТ и ПЭВМ должны проходить 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

осмотры в порядке и в сроки, установленные Минздравмедпромом Казахстана 

и Госкомсанэпиднадзором Казахстана. 

К непосредственной работе с ВДТ и ПЭВМ допускаются лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Женщины со времени установления беременности и в период кормления 

ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием 

ВДТ и ПЭВМ, не допускаются.  
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Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в 

соответствии с «Гигиеническими рекомендациями по рациональному 

трудоустройству беременных женщин» 

Широкое применение компьютерной техники в быту и в производстве 

порождает проблемы, с которыми человечество до настоящего времени не 

сталкивалось. Вместе с положительными эффектами применение 

компьютерной техники имеет и отрицательные стороны. 
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ГАЖ-ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУҒА АРНАЛҒАН АШЫҚ ЖҮЙЕЛЕР 

 

Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) мен технологиялар ұлттық мүдделерде 

әлеуметтік-экономикалық, саяси және экологиялық даму, табиғи, өндірістік 

және еңбек әлеуетін басқару міндеттерінде аса маңызды рөл атқарады [1]. 

Қазіргі уақытта ГАЖ-технологиялар базасында құрылған ақпараттық 

материалдар, сондай-ақ геоақпараттық білімдер мен дағдыларішкі және сыртқы 

рынокта неғұрлым сұранысқа ие тауарлардың бірі. 

Бүгінде ГАЖ нарығында кемінде 100 коммерциялық жүйе және 300 

еркін таратылатын бағдарламалық кешен бар.1 және 2-кестелерде осы екі үлкен 

кластардың ең танымал және кең таралған жүйелердің бірегейлері келтірілген. 
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1-кесте  – Коммерциялық ГАЖ 

Бағдарла

малық 

өнім 

Өндіруші Артықшылықтары Кемшіліктері 

ArcGIS 

10.3 

ESRI Inc., 

Кали- 

форния, 

АҚШ, 

http://www.

ESRI.com 

Кең функционалдылық, Python 

бағдарламалаудың 

кіріктірілген тілі, 

көпплатформалық, мобильді 

қосымшалар, түрлі 

стандарттарды қолдану, соның 

ішінде OGC. 

Жоғары құны, 

пайдаланудағы 

күрделілігі,білікті 

персоналдың қажеттілігі. 

MapInfo  Pitney 

Bowes Inc., 

АҚШ 

http://www.

pbinsight.co

m/welcome/

mapinfo 

Кеңістіктік талдаудың негізгі 

міндеттерін шешу мүмкіндігі, 

пайдалану қарапайымдылығы, 

төмен баға, MapBasic тілінің 

болуы, Basic Microsoft 

кеңейтімдері, қарапайым 

мәтіндік деректер алмасу 

форматы, Microsoft Windows 

Mobile үшін мобильді 

қосымшалар, WMS, WFS 

протоколдары бойынша 

алмасу. 

Толық 3D-Модулінің 

болмауы және OGC 

басқа хаттамаларына 

қолдау көрсету, шартты 

белгілерді жасауға 

шектеу, әлсіз көп 

платформалылық, веб-

қосымшалармен жұмыс 

істеу қиындығы. 

Autodesk 

 

Autodesk 

Inc., АҚШ 

http://www.

autodesk.co

m 

Аспаптық ГАЖ. Әр түрлі 

көздерден кеңістіктік 

деректерді өңдеу, AutoCAD 

бағдарламалар тобының DWG 

форматында АЖЖ 

жүйелерінен жобалық 

деректермен оларды салу және 

осы деректер негізінде 

аумақтың моделін қоса 

алғанда, күрделі үшөлшемді 

модельдерді құру мүмкіндігі. 

Кеңістіктік деректерді 

сақтаудың өзіндік 

форматының болмауы, 

басқа да танымал ГАЖ 

форматтарын немесе 

кеңістіктік деректерді 

сақтау қоймаларын 

пайдалану.  

CSoft 

компания

сының 

ГИС 

платформ

асы 

«СиСофт-

Терра» 

Ресейhttp://

www.csoft.r

u/about/cont

acts.html 

Әр түрлі инженерлік 

қосымшалар үшін қолданбалы 

модульдердің кең жиынтығы 

бар заманауи аспаптық ГАЖ. 

Көптеген заманауи ГАЖ 

сияқты сыртқы 

деректерді "ұшуға" қосу 

мүмкіндігінің болмауы. 

Кеңістіктік деректерді 

тек қойманың ішіне 

импорттауға болады. 

Растрлық бейнелерді 

экспорттау кезіндегі 

қиындықтар.  

 

http://www.esri.com/
http://www.esri.com/
http://www.esri.com/
http://www.pbinsight.com/welcome/mapinfo
http://www.pbinsight.com/welcome/mapinfo
http://www.pbinsight.com/welcome/mapinfo
http://www.pbinsight.com/welcome/mapinfo
http://www.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/
http://www.csoft.ru/
http://www.csoft.ru/
http://www.csoft.ru/
http://www.csoft.ru/
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2-кесте – Еркін таратылатын ГАЖ 

ГАЖ Әзірлеуші Ерекшеліктері 

Kosmo SAIG (Испания) 

компаниясының 

әзірлемелерін және 

бастапқы ашық коды 

бар бірқатар жобаларды 

біріктіру нәтижесі 

(JUMP, JETS, GeoTools 

және т. б.). 

Орнату қарапайымдылығы, түсінікті 

интерфейс, кеңістіктік деректермен жұмыс 

істеу үшін классикалық модульдердің және 

қолдау көрсетілетін форматтар мен 

деректер көздерінің кең жиынтығы. 

Бастауыш оқыту үшін пайдаланылуы 

мүмкін. 

gvSIG 2003 жылдан бастап 

Испанияның үкіметтік 

грантынан (Валенсия 

Көлік министрлігі) 

дамып келеді. 

http://www.gsvig.org/web 

Жүйе ESRI ArcView сияқты. Windows, 

Linux, MacOSXоперациялық жүйелерінде 

жұмыс істейді. Java, Python тілдерінде 

жүйеге толықтырулар жазу жеткілікті. 

Базалық ГАЖ және жеке веб-браузердің 

барлық қасиеттері бар. Мобильді нұсқасы 

бар 

OSGeolive OSF немесе OSGeo 

консорциумы. Қордың 

барлық жобалары OSI 

сертификатталған ашық 

лицензиялармен 

таратылады. 

ГАЖ құру үшін құрал-саймандық құралдар 

жиынтығы. 

50-ден астам түрлі қосымшалар, тестілік 

деректер жиынтығы. Linux ортасында 

виртуалды машина астында жұмыс істейді. 

Жүйені пайдалана отырып, жиынтыққа 

кіретін базалық ГАЖ-ға сүйене отырып, өз 

ортасын құруға болады, өйткені онда 

барлық заманауи құралдар бар. 

QGIS 

(Quantum 

GIS) 

Әлемнің түрлі 

елдерінен еріктілердің 

күш-жігерінің 

арқасында дамып келеді 

http://www.qgis.org  

Ең көп функциялы ГАЖ-ның бірі, 

пайдаланушыға ашық бастапқы коды бар, 

геодеректерді басқаруға, оларды көрсетуге, 

өңдеуге және талдауға, сондай-ақ 

карталардың макеттерін жасауға мүмкіндік 

береді. Түрлі ДҚБЖ-н қолдайды. GRASS-

пен интеграцияның арқасында қуатты 

аналитикалық функционалға ие. QGIS 

Linux, Unix, Mac OS X және Windows ОЖ-

інде жұмыс істейді. Android-та іске асыру 

көзделіп отыр. ЖҚЗ жұмыс істейді. Үнемі 

жаңартылып отырады, морфологиялық 

талдау, экологиялық есептерді шешу үшін 

енгізілген көптеген модельдерді қамтиды. 

Python, Java, Ruby тілдеріне интерфейстер 

бар. 

 

Бүкіл әлемде кеңінен қолданылып, еркін таратылатын ГАЖ-ға 

тоқталайық және бұл олардың құны мен ашық кодымен ғана емес, соңғы 

уақытта олардың функционалдылықтарының күрт өсуімен де байланысты. 

Сонымен қатар, олардың кейбіреулері, мысалы QGIS, бірқатар аспектілер 
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бойынша ESRI ArcGIS сияқты нарық көшбасшысымен де бәсекелесе 

алады.Нұсқаларды жылдам ауыстыру, сондай-ақ өзінің жеке кітапханаларын 

немесе нақты міндеттер үшін есептік модульдер кешенін қоса алатын 

пайдаланушыны қызықтырады, мұндай жүйелер базасында кеңістіктік 

деректерді өңдеудің дербес ақпараттық-есептеу ортасы қалыптасады [2]. 

Еркін түрде, яғни ашық жағдайда жұмыс жасауға болатын ГАЖ-дың бірі 

– QGIS (Quatum GIS).  

Бүгінгі күні бұл ең серпінді дамып келе жатқан және функционалдық 

үстел үсті ГАЖ-дың бірі, оның негізгі артықшылықтары мынадай[3]: 

  тегін тарату – GNU General Public License лицензиясының 

шарттарына сүйене отырып,  кез келген мақсаттарға QGIS-ті пайдалану, көшіру 

және тарату, оның ішінде коммерциялық мақсаттар үшін қаржылық 

аударымдарды талап етпейді; 

  еркіндік – бастапқы кодының ашықтығының арқасында, 

пайдаланушылар QGIS құрылғысының ерекшеліктерін оқып қана қоймай, өз 

қажеттіліктеріне сәйкес оны түрлендіре алады; 

  динамикалық даму – QGIS-ті әзірлеу 2014 жылдан бастап 4 айлық 

релиз цикліне көшкен халықаралық әзірлеушілер тобымен жүргізіледі. 

Осылайша, жаңа нұсқасы жылына 3 рет шығады; 

  кең құжаттама – қатардағы пайдаланушылар үшін пайдаланушы 

нұсқаулығы қол жетімді, сондай-ақ, ГАЖ-бен танысуды бастайтын немесе 

QGIS негізінде толыққанды оқыту курсын өткізгісі келетіндерге арналған 

құжаттама бар. 

Жоғарыда айтылған QGIS бағдарламасының негізінде біршама 

жұмыстар атқаруға болады. Бұл мақалада QGIS арқылы ҚР халқының саны қай 

облыста басым екенін шығару негізделген. Ол үшін «Анаморфоз-картасы» 

қажет болады. 

Анаморфоз-карта – бұл бұрмалау картасы. Ғылыми тілде анаморфоз-

карталар – бұл мемлекет территориялары берілген айнымалыға сәйкес 

құрастырылатын картографиялық схемалар[4]. 

Анаморфоз-картаны құрудың қадамдарына мысал арқылы тоқталайық. 

Алдымен QGIS бағдарламасын іске қосу қажет.  

Анаморфоз карта аумақ шегінде қандай да бір көрсеткіштің 

қарқындылығын көрсетеді. Оны құру үшін не қажет? 

Бірінші – негіз, яғни карта. Екінші – мәлімет көзі.   

QGIS-те«Shape файл»пішімі қолданылатындықтан, қажетті аумақтың 

осы пішімді картасын жүктеп алу керек (1-сурет). 

Келесі кезекте, мәліметтер көзі. Мәліметтер көзін әртүрлі 

бағдарламалық ортада жазуға болады (MS Excel, MS Word, т.б.). Төменде MS 

Excel арқылы жазылған мәліметтер көзі көрсетілген (2-сурет). 

Мәліметтер көзін енгізгенде міндетті түрде сақталуы тиіс бірнеше 

нюанстар бар: - әр бағанның атауыжазылуы тиіс; - аудандары бар бағандардың 

атрибуттар кестесіндегі сияқты нақты атаулары болуы қажет; - сандар бүтін 

болуы керек. 
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1-сурет – «Shape файл» пішімінде жүктелген ҚР картасы 

 

 
 

2-сурет – Мәліметтер көзі 

 

MS Excel-де жазылған мәліметтер көзін «CSV(үтір бөлгіші)» пішімінде 

сақтау қажет.Алынған мәліметтерді QGIS ортасына енгізу үшін, QGIS 

бағдарламасынының «Мәзір жолындағы» «Слой – Добавить слой – Добавить 

слой CSV» батырмасына шерту керек. Пайда болған терезеде «Обзор» 

батырмасын басып, сақталынған CSV пішіміндегі мәліметтер көзін жүктеу.  

Мәліметтер көзін қабатпен байланыстыру керек. Ол үшін қабаттың 

қасиетіне(свойства) кіріп, «Связи» – төмендегі «+» батырмасына шерту. 

Шыққан терезеден қажетті байланыстыратын қабаттарды белгілеу қажет.  

Осыдан соң, атрибуттар кестесінде мәліметтер көзі енгізілген жаңа баған 

пайда болады (3-сурет). 

«Мәзір жолынан» «Вектор – Cartogram» бөліміне кіру. Егер аталған 

бөлім жоқ болған жағдайда: «Модуль – Управление молудями – Cartogram – 

Установить модуль» байланысы арқылы қажетті векторды жүктеп алу керек. 

«Cartogram – Create cartogram» батырмасына басу. Пайда болған 

терезедегі бөліктерге қабаттар атауын орналастыру.  
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Жұмыс алаңында «Анаморфоз-карта» пайда болады (4-сурет). 

 

 
 

3-сурет – Мәліметтер көзі енгізілген атрибуттар кестесі 

 
4-сурет – Анаморфоз-карта 

 

Анаморфоз-картада қай облыста халық саны көбірек, қайсысында аз 

екенін ажырата білу үшін, халық санына байланысты түстерге бояуға болады. 

Ол үшін, «Свойства – Стиль – Градуированный знак» және қандай қасиеті 

бойынша түс беруді білу жеткілікті. Мәселен, халқының саны көп облысты 

қанық түспен, ал халық саны ең аз облысты ашық түспен бояуға болады (5-

сурет). 

 

 
 

5-сурет - Халқының саны бойынша бөлінген анаморфоз-карта 
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Сонымен мақала барысында ГАЖ мүмкіндіктері зерттеліп, оның 

түрлері, қасиеттері анықталды; анаморфоздың мәні және оларды құру тәсілдері 

мен алгоритмдерінің даму тарихы туралы мәліметтер алынды; QGIS (Quantum 

GIS) ГАЖ-да анаморфозды құру үшін бағдарламалық шешім әзірленді. 
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БІРІНШІ РЕТТІ ТУЫНДЫ АРҚЫЛЫ ТЕҢСІЗДІКТІ ДӘЛЕЛДЕУ 

 

Оқулықта интервалдар әдісі арқылы теңсіздіктерді шешу үлгісі 

көрсетілгенімен, оларды дәлелдеу әдістері келтірілмеген. Сондықтан мына 

«Егер І интервалының әрбір нүктесінде 0)(  xf ,  0)(  xf  болса, онда f 

функциясы І интервалында өседі (кемиді)» теоремаға аздаған өзгеріс енгізсек, 

теңсіздіктерді дәлелдеуге қолайлы тұжырымға келеміз. «Егер  ;a  

аралығындағы a  нүктесінде үздіксіз  xf  функциясы үшін 0)( af  және 

0)(  xf ,  0)(  xf  болса, онда осы аралықта функция оң (теріс) болады». 

Шынында да 0)( af , 0)(  xf , және ax   болса, онда  ;a  аралығында 

функция өседі, яғни     0 afxf  демек, 0)( xf . 

0)( xf  яғни  функциясының теріс болу жағдайы да осылай дәлелденеді. 

Осы тұжырымдарды теңсіздіктерді дәлелдеуде туындыны қолдану алгоритмі 

ретінде қабылдаймыз. 

Мысал 6. Дәлелдеңдер:   xx 


 11 , мұнда 1,0  x . 

Шешуі:     xxxf 


 11 функциясын қарастырамыз, мұнда 0)0( f ,       

    



1

1 xxf  шарт бойынша 1  болғандықтан 0)(  xf . Ендеше  ;0

аралығында 0)( xf  демек   xx 


 11 ; 0x ; 

Мысал 7. Дәлелдеңдер:  
  2

21

1
11 xxx










,  2,0  x . 

Шешуі:    
  2

21

1
11 xxxxf










 функциясын қарастырамыз, мұнда 

0)0( f ,            xxxxxf 11111
11





 . 1 – ші мысалды 
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пайдаланып, 0x  және 2 0)(  xf  болатының білеміз. Сондықтан, жоғарыда 

айтуымыз бойынша 0x  болғанда 0)( xf  болады. Демек, 

 
  2

21

1
11 xxx










. 

Мысал 8. x-тің барлық  оң мәндері үшін xex 1 , болатының 

дәлелдеңдер. 

Шешуі: 0x  үшін   xexf x  1 функциясын қарастырамыз. 

0)0( f ;   1 xexf , берілген  ;0  аралығында ;   01 xexf ; ендеше 

0)( xf , яғни    xexf x  1 ,  xex 1 . 

Теорема 1. Егер  xf ,  xg  функциялары үшін  ba; да үзіліссіз және 

туындылары бар және  xf ,  xg  өспелі функциялар үшін    xgxf  шарты 

орындалатын болса, онда сол интервалда    xgxf  шарты да орындалады. 

Мысал 9.    666
32 qpqp   теңсіздікті дәлелдеу керек, мұндағы 0p ; 

0q ; qp   болсын делік. qp 0  болсын.  ;p  - басы p  оңға бағытталған 

шексіз аралықта.      666
32 qpqpxf   функциясының туындысының 

таңбасын qxp   болғанда тексерсек,       0]2[6 55
 xxpxf  шығады. 

Сондықтан белгілі теорема бойынша  xf  функциясы  ;p  сәулесінде кемиді, 

олай болса qp 0  шартынан    pfqf    теңсіздігі шығады, яғни 

        0132132 666666
 ppqpqp  бұл арадан     666

32 qpqp  . 

Теорема 2.  ba;  интервалының әрбір нүктесінде   xf  функциясының 

туындысы болсын. Осы интервалдың шектеулі нүктелерінде туынды нөлге 

айналсын. Интервалдың қалған нүктелерінде туынды таңбасы оң болса, онда 

 xf  функциясы    ba;  интервалында өседі. 

Теорема 3.  ba;  интервалының әрбір нүктесінде  xf  және  xg  

функциялары үзіліссіз және әрбір нүктеде туындысы болсын.  ba;  

интервалының барлық нүктелерінде    xgxf  (1) теңсіздігі орындалатын болса, 

онда осы интервалда    xgxf  (2) және    agaf  орындалады. 

Мысал 10. xl x 1 ;  0x  теңсіздікті дәлелдеңдер. Туындысын табалық 

0;0  xl x . Бұдан теңсіздіктің дұрыстығын байқаймыз. 

Мысал 11. 
x

x
1

32   теңсіздікті дәлелдеңдер, мұндағы үшінші 

теореманың екі шартының орындалатынын тексереміз.  ;1  аралықта берілген 

теңсіздікті мүшелеп дифференциалдасақ, 
2

11

xx
  1x  шығады. 1x  болғанда 

теңсіздіктің дұрыстығы өзінен байқалады. Егер 1x  десек, теңсіздік теңдікке 

айналады. Сонымен,  теорема 3 бойынша теңсіздік орындалады. 

Теорема 2′.  ba;  интервалының әрбір нүктесінде  xf  және  xg  

функциясының туындысы болсын.  ba;  жарты интервалында функцияоар 

үзіліссіз.  ba;  интервалының бүкіл өн бойында    xgxf  (1)  теңсіздік 

орындалу үшін бір мезгілде келесі шарттар орындалуы керек. 
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1.    xgxf  (1′);  ba;   интервалының бойындағы барлық x -тер үшін 

орындалады; 

2. Бұл үшін    xgxf  (2′) теңдігі орындалатын x  нүктелер жиыны  ca;  

түріндегі ешқандай интервалды толтырмайды. Мұндағы bca  ; 

3.    agaf  (3′) 

     xfxqxF  болсын. Онда  xF ;  ba;  интервалында үзіліссіз және осы 

интервалда   0 xF :  1 ;   0 xF :  2   ca; ; bca   ешбір интервалда толық 

қарастырмайтын жиында    0aF  3  . 

Ең алдымен   0aF  жағдайды қарастыралық. Теорема 1 бойынша  ba;  

интервалда  xF  кемімейді. Сондықтан    aFxF  ; егер   0aF  болса, онда  

 bax ;  үшін   0xF ,яғни  ba;  интервалында    xgxf  . 

Енді   0aF  жағдайды қарастыралық.  ba;  сәулесінде  xF  функциясы 

кемитіндіктен   0xF .  ba;  интервалынан  c  санын белгілейік, (Яғни bca  ). 

 ba;  интервалынан ең болмағанда   01 aF  болатындай бір нүкте табылатынын 

көрсетелік. Шынында да, керісінше жорысақ,  ca;  интервалында   0xF  деген 

қорытындыға келіп едік. Сонымен,  ca;  интервалында   0 xF , бұл  (2′′) 

шартына қайшы. Демек,  ca;  интервалында   01 aF  болатындай 1a  нүкте 

болады. Сондай – ақ  bax ;  және     01  aFxF , себебі  bc;  аралығында 

  0xF . Бірақ біз c  нүктесін a  нүктесіне өте жақсы етіп алуымызға болады. 

Демек,  ba;  интервалының барлық нүктесінде   0xF , яғни,  ba; -да    xgxf  . 

Теорема 4. f  және g  функцияларының әрбірі  ba;  жарты интервалында 

үзіліссіз және  ba;  интервалдың әр нүктесінде n -ші дәрежелі туындысы болса, 

онда  ba;  интервалдың бойында    xgxf  (4)теңсіздігі орындалуы үшін 

мынадай шарттардың орындалуы жеткілікті. 

1.  ba;  интервалдың әр нүктесінде (4) теңсіздігінен n -рет туынды 

алғанда шығатын    xgxf nn  (5)теңсіздігі берілген интервалда дұрыс болады. 

2. Жарты интервалдың басында (яғни ax  ) ең болмағанда    xgxf  ; 

   xgxf  ,...,    xgxf nn 22   ;    xgxf nn 11   (6) тұжырымсыз теңсіздіктер 

орындалады. 

Дәлелдеу.  ba; -да         xgxf nn 11  болғандықтан (5-теңсіздік) және 

   agaf nn 11    шарты орындалатынын ескерсек,  ba; -да    xgxf nn 11  

теңсіздігіорындалады. Демек,         xgxf nn 11 шарты  ba;  интервалдың әр 

нүктесінде орындалады. Сонымен бірге (6) шарт бойынша    agaf nn 22   . 

Сондықтан теорема 3 бойынша  ba; -ның әр нүктесінде    xgxf nn 22   шарты 

орындалады. Осыларға ұқсас тұжырымдар жасай отырып   ba; -ның барлық 

нүктесінде қатаң теңсіздіктер орындалатындығына көз жеткізуге болады: 

   xgxf nn 33   ;...,    xgxf  ;    xgxf  және    xgxf  . 
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Мысал 12. x
x

x sin
6

3

  (7)  теңсіздікті дәлелде, мұндағы 0x . Берілген 

(7) теңсіздікті біртіңдеп дифференциалдасақ x
x

cos
2

1
2

 ,  0x  (8) xx sin , 

(9). Соңғы теңсіздік (яғни 0,sin  xxx ) дұрыс орындалады. 
2


x  болғанда 

1sin x . 

Сонымен бірге (7), (8) – дегі қатаң теңсіздіктерді тұжырымсыз 

теңсіздіктермен ауыстыруға болады. Сонда 11  шығады да (7), (8) ақиқат 

теңсіздікке айналады. Сондықтан теорема 4 бойынша 2n  болғанда (7) 

теңсіздк орындалады. 

Мысал 13. 
2

baba

ba

 




  ba   (10) теңсіздікті дәлелдеңдер. (10) 

теңсіздіктегі a;b реті айтылғандықтан  ba  деп аламыз. (10) теңсіздікті 

2

11 




  baba

ba


)( ba   түрінде жазамыз. 

xba   десек, берілген теңсіздікті    112  xx x  , 0x  (11) теңсіздікті 

екі рет дифференциалдасақ, xxx x  12 , 0x  (12). 

022  xx xxx   
Соңғы теңсіздіктің ақиқаттығы бірден байқалады. Сонымен бірге (11), 

(12) теңсіздіктердегі  < таңбасын ≤ ауыстырсақ, 0x  десек, ;00  22   сияқты 

ақиқат теңсіздік аламыз, теорема 4 бойынша (11), ал одан (10) теңсіздігі 

орындалады. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК»  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Развитие современной школы наметило новые подходы к организации 

учебного процесса. В последние десятилетия, в связи с развитием проблемно-

поисковых методов в школе ослабилось внимание к сочетанию понимания 

учебного материала и его прочного запоминания [1].  
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Одной из основных целей в преподавании какой-либо дисциплины (в 

частности, физики), является научить школьников мыслить, самостоятельно 

действовать, ориентироваться в ситуациях, знать подходы к решению проблем. 

Дисциплина «физика» открывает для этого много возможностей. Поэтому в 

сфере образования происходит внедрение большого количества инноваций, 

общая направленность которых заключается в развитии и формировании 

личности обучаемого, достижении качества результатов обучения. Качество 

предоставляемых образовательных услуг является основным фактором 

обеспечения их конкурентоспособности. Повышение качества образования 

влечет за собой решение комплекса задач, направленных на развитие личности 

учащегося с высокими нравственными устремлениями и мотивами к 

высокопрофессиональному труду. 

Ориентация на качество образовательного процесса привело к 

изменению организации и управления учебной деятельностью учащихся на 

уроке, которые теперь должны опираться не только на дидактические 

принципы, но и элементы теории управления и менеджмента качества. 

Исходя из методологической основы проекта государственного 

стандарта образования, на уроке физики должны применяться современные 

технологии обучения, такие как: интегрированное обучение, проектная 

деятельность, профильная подготовка учеников посредством элективных 

курсов, использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе и дифференцированный контроль знаний, умений и навыков 

учеников [2]. 

Физика изучает наиболее общие свойства и законы движения материи, 

она играет ведущую роль в современном естествознании. Это обусловлено тем, 

что физические законы, теории и методы исследования имеют решающее 

значение для всех естественных наук. Физика – научная основа современной 

техники [1].  

Тема “Переменный электрический ток” является частью раздела 

“Электродинамика” в курсе физики средней школы. После изучения свободных 

электрических колебаний и автоколебаний школьников знакомят с 

вынужденными электрическими колебаниями. Начинают знакомство с 

колебаний низкой частоты, основной областью применения которых является 

электротехника.При этом политехнические знания школьников пополняются 

знаниями физических основ электрификации и электроэнергетики, учащиеся 

приобретают навыки и умения обращения с электроприборами. Определенное 

значение изучение переменного электрического тока имеет и для трудового 

воспитания учащихся, ведь на любом промышленном производстве, сельском 

хозяйстве, в быту учащиеся встречаются с использованием электрической 

энергии. Также важно упомянуть о значении изучаемого материала для 

воспитания интернационализма и патриотизма, ведь в данной теме есть много 

ярких примеров, показывающих интернациональный характер науки и 

иллюстрирующих существенных вклад ученых в развитие электродинамики и 

использование достижений этого раздела [3]. 



182 

 

Важно, чтобы учащиеся воспринимали переменный ток именно как 

процесс вынужденных электрических колебаний в цепи. При этом можно 

проверить справедливость тех закономерностей, которые были уже 

установлены, для механических вынужденных колебаний (соотношения между 

частотой источника и частотой собственных колебаний цепи, явление 

резонанса и т.д.), и тем самым более прочно усвоить их. В то же время, должны 

быть усвоены понятия, специфичные именно для цепей переменного тока: 

действующие значения тока и напряжения, их отличие от мгновенных, 

максимальных и средних значений этих же величин, физическая сущность 

активных и реактивных сопротивлений и способы их вычисления и 

экспериментального определения, принципиальное устройство генераторов 

переменного тока, преобразование переменного тока с помощью 

трансформатора и др. 

В начале изучения переменного тока целесообразно повторить условия 

возникновения свободных колебаний в контуре, обратив особое внимание на 

затухающий характер этих колебаний. С помощью осциллографа учащиеся 

наблюдают незатухающие колебания напряжения в осветительной сети и 

делают вывод о синусоидальном характере его изменения. Записывают 

выражения для мгновенного значения напряжения в любой момент времени: 
 

𝑈 = 𝑈𝑚cos (𝜔𝑡 + 𝜑0). 
 

Ведущая роль в преподавании физики отводится физическому 

эксперименту. Не исключение и тема «Переменный ток», неотрывно связанная 

со следующими опытами:  

1) опыт Кулона по установлению зависимости силы взаимодействия 

двух электрических зарядов от модуля этих зарядов и расстояния между ними;  

2) опыт Эрстеда по обнаружению действия электрического тока на 

магнитную стрелку;  

3) эксперимент Ампера по взаимодействию параллельных токов;     

4) опыт Ома, вскрывающий характер зависимости между силой тока и 

напряжением;  

5) опыт Фарадея по электромагнитной индукции;  

6) опыт Герца по получению, обнаружению и выяснению свойств 

электромагнитных волн;  

7) эксперименты Рикке по выяснению носителей тока в металлах;  

8) опыты Толмена и Стюарта, Мандельштама и Папалекси, 

доказывающие электронную проводимость металлов;  

9) эксперименты Милликена и Иоффе, подтвердившие атомистическое 

строение электричества и позволившие измерить элементарный: электрический 

заряд;  

10) опыты Майкельсона и Морли, не обнаружившие преимущественной 

системы отсчета;  

11) опыты Ремера, Физо и других ученых по измерению скорости света;  

12) опыты Юнга, обнаружившие волновые свойства света, и т. д. [4] 
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Изучение темы “Переменный электрический ток”, как и других тем, 

имеет свои особенности. Так, главной проблемой является невозможность 

демонстрации учащимся внутренних механизмов протекания тока, при том, что 

“внешние проявления” протекания электрического тока учащимся хорошо 

известны, и они сталкиваются с ними каждый день. При изучении 

закономерностей протекания электрического тока в различных средах (будь то 

металл, жидкость, газ, вакуум или полупроводник) учащимся невозможно 

показать ни самих носителей зарядов, о которых так много говорится, ни тем 

более характера их движения. Эти трудности можно частично преодолеть, если 

максимально использовать учебные фильмы, различные интерактивные 

модели, в которых хотя бы условно показан характер движения носителей 

зарядов. Также, использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) позволяет учащимся познакомиться с устройством 

различных приборов, использующих закономерности протекания тока в 

различных средах, и посмотреть на их непосредственное применение. По 

данной тематике разработано большое количество интерактивных опытов и 

лабораторных работ, которые не могут быть заменены натурным физическим 

экспериментом, в связи с отсутствием соответствующего оборудования, 

позволяющего проводить эти исследования из-за его опасности, 

несовместимости со школьным кабинетом физики. 

 Учитывая исключительную важность повторения, обобщения и 

систематизации всего курса физики в средней школе, необходимо особое 

внимание уделять задачам на повторение с использованием вновь изученного 

материала. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 

Самостоятельная работа обучающихся является важным составляющим 

обучения и воспитания в школе, где учитель из источника знаний превращается 

в координатора образовательного процесса, организуя и направляя 

познавательную деятельность учащихся. Поэтому ее правильная организация 

имеет решающее значение для развития самостоятельности, креативности, 

конкурентоспособности как одних из ведущих черт личностиученика. 

Для усвоения объема знаний и приобретения устойчивых умений и 

навыков, предусматриваемых государственными образовательными 

стандартами в условиях обновленного содержания среднего образования, при 

сокращении учебной нагрузки, необходимо повысить степень и качество 

восприятия предлагаемой информации и предложить такие формы 

самостоятельной учебной деятельности учеников, которые помогут увеличить 

познавательную и  творческую  активность ученика и одновременно позволят 

сформировать прочные знания.[1] 

Анализ научно-методической литературы показал, что проблемы, 

связанные с самостоятельной работой имеют глубокие исторические корни. 

Выдающиеся философы-педагоги Античности (Пифагор, Платон, Сократ и др.), 

мыслители эпохи Возрождения, Нового времени (Я.А. Коменский, Дж. Локк, 

И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо) выделяли такие важные качества личности, 

необходимые для успешного выполнения самостоятельной работы, как 

самостоятельность, творческая активность, рефлексия, личный опыт, 

сотрудничество и сотворчество с педагогом.  

В настоящее время традиционно развитию самостоятельности и 

активности обучаемого уделяется значительное внимание. Эта проблема за 

последнее время во многих направлениях исследуется как теоретически, так и 

экспериментально. Данному аспекту посвящены труды таких зарубежных и 

российских, отечественных исследователей, как С.И. Архангельский, Е.Я. 

В.В.Давыдов, Л.Дикенсон, Г.Л.Ильин,  Б.Г. Иоганзен Н.Д. Никандров, Есипов, 

Б.П, И.И.Ильясов, Дж.Камиллери, М.В. Кларин, И.Я.Лернер, Сазонова Т. И., 

Самойлова О.П., Н.Д. Хмель, А.Е.Абылкасымова и др.[2] 

Сегодня распространением идей развивающего обучения усиливается 

интерес к самостоятельной деятельности учащихся. Принято считать, что 

самостоятельная учебная работа – это работа, выполняемая учеником без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию. Самостоятельная 

работа может выполняться как на уроке, так и дома. Исходя из дидактической 

цели, виды самостоятельных работ становятся более разнообразными. Одним 

из видов самостоятельной работы является. самостоятельная работа в целях 

проверки знаний, умений, навыков учащихся. 
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Контроль – наиболее широкое по объему понятие. Он охватывает и 

включает в себя все другие понятия как составные структурные компоненты. 

Начальным моментом контроля являются наблюдение и проверка. В процессе 

наблюдения и проверки выявляется (выявление) и измеряется (измерение) тот 

материал, который предстоит проконтролировать. В результате наблюдения и 

проверки накапливается первичная информация, она учитывается (учет). В 

последующем эта информация подвергается анализу-синтезу, сравнению. При 

этом выявляется ее смысл и значение, проводится оценивание (процесс оценки) 

этой информации с точки зрения задач контроля. Результаты оценки получают 

внешнее или внутреннее выражение, словесный комментарий. В дальнейшем, 

исходя из смысла, значения и значимости, эта информация становится 

своеобразным сигналом для продолжения педагогического процесса в том же 

направлении или для внесения в него коррекций. Все зависит от того, 

соответствуют ли результаты оценки ранее намеченным учебно-

воспитательным задачам или отличаются от них.[3] 

Результаты оценивания могут быть выражены в баллах – отметках 

Суммативное оценивание раздела проводится по завершении изучения 

большой темы, например о творчестве писателя (литература), о Великой 

Отечественной войне (история отечества), о галогенах (химия) и т.п. Это 

отчетливо видно на повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) 

тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы; 

путем повторения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его 

как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного 

предмета.[1] 

Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае заклю-

чается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на ус-

тановление связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на 

умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов обобщающего 

характера.  

Специфика этого вида контроля: 

 ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, доедать материал, исправить 

полученную ранее отметку; 

 при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые 

«отменяют» предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным; 

 возможность получения более высокой оценки своих знаний. 

Далее приводим примеры самостоятельной работы по теме 

««Важнейшие s-элементы и их соединения» 

Цели самостоятельной работы по теме 

-выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, 

полученными на уроках данной  темы; обобщить материал, как систему знаний; 

проверить способность к самостоятельной деятельности. 
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- развить логическое мышление, память, способность к анализу и 

синтезу; формировать навыки самоконтроля. 

-способствовать формированию ответственного отношения к учению, 

готовности и мобилизации, проявить наибольшую активность; воспитать 

культуру учебного труда, навыков самообразования и экономного 

расходования времени [3,4] 

На первом этапе учащиеся должны выполнить задания по выявлению 

теоретических знаний: 

1) Распределение электронов по слоям у атома магния… 

2) Коэффициент перед окислителем в уравнении реакции 

взаимодействия магния с концентрированной серной  кислотой. 

3) Fe, H2O, KOH, O2, CuSO4, P2O5 - какие из данных веществ 

взаимодействуют с бериллием. 

4) H2SO4, CO2, BaO, NaOH, H2O, S - какие из данных веществ 

взаимодействуют с оксидом кальция (II). 

5) Сумма коэффициентов в молекулярном, полном и сокращенном 

ионном уравнении реакции взаимодействия оксида серы (IV) с оксидом магния. 

6) KNO3, SO,CaO, HCl, CuSO4 - какие из данных веществ 

взаимодействуют с гидроксидом бериллия. 

7) Ag, Na2CO3, H2SO4, BaO, Ba(NO3)2,SO2, Zn, Zn(OH)2 - какие из 

данных веществ взаимодействуют с хлоридом кальция. 

8) Какие вещества образуются при электролизе раствора сульфата 

магния. 

9) Сумма коэффициентов в молекулярном уравнении реакции 

гидролиза сульфата магния. 

10) Используя данные вещества, составьте генетический ряд: Mg(OH)2, 

N2O5, MgO, HNO3,Mg, Mg(NO3)2. 

Одним из распространенных видов самостоятельной работы на уроках 

химии является решение экспериментальных задач. Экспериментальные задачи 

– лучшее средством закрепления изученного материала. Их решение 

способствует определению степени понимания учащимися нового материала, а 

также показывает им возможность использования полученных знаний для 

решения практических вопросов. Поскольку на закрепление нового материала 

отводится на уроке очень немного времени, то и задачи, предлагаемые в этой 

части урока, должны быть по возможности простыми как по своему решению, 

так и по эксперименту. На втором этапе учащиеся выполняют практическую 

работу по выявлению жесткости воды  

Практическая часть. 

Оборудование и реактивы:  Периодическая система Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости, химический стакан, вода с гидрокарбонатами кальция 

и магния, вода с сульфатами и хлоридами кальция и магния, карбонат натрия. 

Определить жесткость воды. Каждому учащемуся предоставляется 

химический стакан с 50мл воды (с временной или постоянной жесткостью 

воды)  
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Учащиеся по предложенной методике выполняют экспериментальную 

работу. По завершению работы проверяются и выставляются баллы. 

Таким образом  самостоятельная работа по сумативному оцениванию 

раздела (СОР)- есть определение качества достигнутых школьниками 

результатов обучения. На современном этапе развития образования, когда 

приоритетной целью обучения является развитие личности школьника, 

определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

-качество усвоения предметных знаний - умений - навыков, их 

соответствие требованиям государственного стандарта начального 

образования; 

-степень сформированности учебной деятельности школьника 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

-степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

-уровень развития познавательной активное и, интересов и отношения к 

учебной деятельности, степень прилежания и старания 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным 

предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных 

организаций». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://nao.kz/loader/fromorg/2 

2  Сазонова Т. И., Самойлова О.П. Организация самостоятельной работы 

студентов как эффективная форма обучения на уроках химии htt 

p://www.informio.ru/publications/id1802 

3 Буряк, В.К. Самостоятельная работа учащихся: Книга для учителя 

[Текст] / В.К. Буряк. – М.:Просвещение. – 2010. – 182 с. 

4 Есипов, Б.П. Самостоятельная работа учащихся в процессе 

обучения[Текст]/Б.П. Есипов. – М.: Глобус. – 2009. – 131с. 

 

 

УДК 637 

ИСАТАЕВА Л.М., ШЕВЧУК Е.П., БЕКТАСОВА Г.С. 

Студент ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРАНЕНИЯ БЕЛКОВЫХ  

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

На современном этапе рынок молока развивается. Из-за развивающегося 

сотрудничества между странами по продуктам питания наиболее востребованы 

те, которые обладают повышенной хранимоспособностью. В связи с этим 

одной из главных задач производителей является круглогодичные поставки на 

рынок молока высококачественных и стойкихв хранении молочных продуктов. 

http://nao.kz/loader/fromorg/2
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Рассматриваются закономерности холодильного хранения белковых молочных 

продуктов при различных режимах в охлажденном, подмороженном и 

замороженном состоянии.Основной ассортимент молочных продуктов является 

скоропортящимся и сохранить их качества по всей холодильной цепи, включая 

домашний холодильник, актуальная задача пищевой технологии. На рынке 

молока и молочных продуктов наиболее востребованными считаются продукты 

с длительными сроками хранения. Одним из важных условий повышения 

рентабельности и конкурентоспособности скотоводства является производство 

безопасного высококачественного молока, соответствующего отечественным и 

мировым стандартом. Улучшение качества молока и молочных продуктов 

повышение их безопасности, сохранности состава, ценнейших природных 

качеств и полезных свойств ликвидация потерь на всех стадиях производства и 

реализации являются актуальными направлениями в решениях 

продовольственной безопасности, а также обеспечение полноценного и 

здорового питания населения страны[1]. 

Молоко - продукт нормальной физиологической секреции молочных 

желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких 

животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо 

добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него. 

Высокая пищевая ценность молока обусловлена тем, что оно содержит все 

необходимые человеку питательные вещества, которые хорошо 

сбалансированы, усваиваются легко и полностью. 

Одним из основных компонентов молока является белок.Полноценные 

белкиобладают рядом важных функциональных свойств.В молоке содержатся 

такие витамины как (А, С, бетакаротин, Р, В1, В2 и др.), ферменты, гормоны, 

минеральные вещества, в первую очередь кальций. Молочные продукты 

являются наиболее богатым источником кальция, суточная потребность в нем 

на 75–80 % удовлетворяется за счет молочных продуктов. В составе молочных 

продуктов кальций всасывается лучше, чем в составе других пищевых 

продуктов, так как находится в биоусвояемой форме.В молоке содержатся 

также фосфор, и целый ряд защитных веществ. В этой связи смело можно 

говорить о том, что молочные продукты относятся к числу пищевых продуктов, 

в значительной мере определяющих здоровье человека [2,3]. 

Молоко представляет собой высокопитательную среду для развития 

микроорганизмов и подвергается бактериальной и ферментативной порче. Срок 

хранения его, даже в охлажденном состоянии, исчисляется часами. Увеличить 

срок хранения молока возможно путем его консервирования. Поэтому для 

производителей молочной продукции важным аспектом их деятельности 

является правильное хранение продукции и увеличение ее срока годности. В 

пищевой биотехнологии применяют много средств и способов для повышения 

хранимоспособности продуктов. 

Вносят в пищевую систему различные группы консервантов и 

антиокислителей, проводят пастеризацию и стерилизацию, применяют 

различные виды упаковочных материалов с герметизацией швов и защитных 
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покрытий, низкие криоскопические, субкриоскопические и ультранизкие 

температуры. Исследователями создано научное направление, в рамках 

которого решаются научно-исследовательские задачи по выпуску стойких в 

хранении молочных продуктов на базе принципов холодильной технологии, 

нетрадиционного концентрирования молочного сырья. 

В настоящее время остается актуальным увеличение объемов 

производства молока и продуктов его переработки за счет собственных 

ресурсов, что будет способствовать укреплению продовольственной 

безопасности страны. Традиционно выделяются два типа основных 

направления развития молочной промышленности: 

- совершенствование существующих технологических процессов; 

- и создание новых технологий.  

При переработке молока основополагающим фактором является 

качество исходного сырья поступающего на предприятие. К наиболее 

эффективным и инновационным методам обработки молока-сырья, 

позволяющим существенно увеличить срок годности продукта при сохранении 

его вкусовых характеристик и функциональных свойств, относятся 

бактофугирование и микрофильтрация (так называемая мембранная 

стерилизация молока)[4]. 

В рамках исследований температурных параметров холодильного 

хранения и их влияние на органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели творога и творожных продуктов, плавленых 

сыров различных видовых групп с обоснованием сроков годности. Применение 

низких температур для хранения может вызвать минимальные изменения по 

целому комплексу показателей качества (особенно это касается усушки 

продукта), при этом удовлетворительно сохраняя натуральные первоначальные 

свойства, питательную ценность, продляя сроки годности в несколько раз по 

сравнению с традиционными режимами хранения молочных продуктов. 

Существует мнение специалистов в пользу использования охлаждения и 

замораживания продуктов, как экономически выгодных способов по затратам 

энергии на холодильную обработку, которые значительно ниже затрат на 

высокотемпературную обработку. Целью исследований научных сотрудников 

предприятий, занимающихся переработкой и хранением молока и молочной 

продукции,  является разработка теоретических и практических основ 

холодильного хранения с целью максимального сохранения натуральных 

свойств белковых молочных продуктов перед реализацией с обоснованием 

режимных параметров хранения. 

В статье рассмотрены три группы объектов исследований: 

1. Творог с различной массовой долей жира, жирные и полужирные 

виды творожных продуктов, 

2. Творожная масса жирная с курагой, сырок глазированный жирный с 

какао 23% жирности, сырок творожный с изюмом; 
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3. Десерт творожный «Творожок» с бананом; паста пастеризованная 

молочная с творожным кремом ароматизированная «Чудо творожное» 4% 

жирности. 

По комплексу показателей качества установлены условия и сроки 

гарантированного качества белковых молочных продуктов при холодильном 

хранении Проведены дальнейшие исследования с многокомпонентными 

белковыми продуктами. Хранение продуктов при традиционных режимах. В 

ходе эксперимента отмечено, что обогащенный продукт лучше сохранял 

органолептические свойства. Исследованы изменение консистенции 

пастообразных плавленых сыров с дикорастущим сырьем. Температура 

замораживания на уровне –40–42°С на поверхности плиты морозильного 

аппарата поддерживалась за счет подачи жидкого хладагента. Исследуемые 

продукты были помещены на плиту морозильной камеры и заморожены до 

температуры –20 °С  Изучив литературу по данной теме были установлены  

следующие значения: для молочной пасты с творожным кремом нежирного 

пастеризованного фруктового «дыня-манго» –2,5°С; для творожного крема 

нежирного с вишней –2,3°С; для десерта творожного термизированного 

нежирного с бананом –3,4°С; для сырка творожного жирного с изюмом –10 °С; 

для творожной массы жирной с курагой –6,2°С; для сырка глазированного 

жирного с какао –10°С. Для каждого вида творожных продуктов установлена 

нижняя температурная граница хранения в охлажденном состоянии без 

подмораживания.  

Таким образом, температурныйрежим хранения молока и молочной 

продукции влияет на сроки хранения.Можно отметить, что химический состав 

рецептурной творожной смеси значительно влияет на формирование значений 

величины криоскопической температуры и на длительность хранения с 

прогнозированием их качества.При температуре –20–25°С в течение 4–6 

месяцев творожные продукты удовлетворительно сохраняют физико-

химические и органолептические свойства. Быстрое замораживание на 

скороморозильных аппаратах увеличивает стойкость в хранении до 8–10 

месяцев [5, 6]. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУДІҢ БрБ-2 БЕРИЛЛИЙ ҚОЛАСЫНЫҢ  

ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ҚАСИЕТІНЕ ӘСЕРІ 

 

Металл қорытпаларының тозуға төзімділігін және беріктігін арттыру 

қатты дене физикасы мен материалтану саласындағы маңызды міндеттердің 

бірі болып табылады. Қазір оның практикалық шешімі үшін әртүрлі жылулық 

өңдеу әдістері мен жасанды ескіртуді пайдаланады [1-4]. Осы бағытта көптеген 

ғылыми зерттеулер жасалынғанымен, металдар мен қорытпалардың қызметтік 

қасиетін жақсартудың тиімді тәсілі күнделікті дамуда және жалғасты ізденуді 

талап етеді [5, 6]. Сондай-ақ кейбір қорытпалардың құрылым фазалық және 

механикалық қасиеті толығымен зерттелмеген. Сондықтан бұл жұмыста 

термиялық өңдеудің БрБ-2 бериллий қоласының құрылымы мен қасиетіне 

әсерін зерттеу мақсаты қойылды [7, 8].  

Зерттеу материалы және әдістемесі: 

Бериллий қорытпалары телекоммуникациялық жабдықтар мен 

талшықты-оптикалық желілерді орнатуда, байланыс элементтері мен серіппелі 

контактілерге, интегралды схемалардың элементтеріне, әуе тасымалы үшін 

компоненттерді өндіруде, қысыммен жұмыс істейтін құю қондырғыларында 

сондай-ақ мұнай өндіру жабдықтарында қолданылады. (МЕМСТ 18175-77 

бойынша БрБ-2 қорытпаның химиялық құрамы кесте 1-де көрсетілген.)  

 

1-кесте - Материалдың химиялық құрамы  

Сu, % Be, % Ni, % Si, % Al, % Pb, % Fe, % 

96,9…98 1,8…2,1 0,2…0,5 ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,005 ≤ 0,15 

 

Үлгіні шынықтыру және ескірту СУОЛ-0,4 пешінде жасалды, 

NEOPHOT-21 оптикалық микроскопында құрылымы зерттелді, ПМТ-3 

құралында микроқаттылықты анықталды, X'Pert PRO - дифрактометрінде 

рентгенофазалық талдау жасалды. 
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Зерттеу нәтижелері: 

Үлгілердің микроқұрылымы NEOPHOT-21 оптикалық микроскоптың 

көмегімен зерттелді. Үлгілердің микроқұрылымдары сурет 1 де келтірілген. 

 

        
 

          
 

        
 

Сурет 1 -  БрБ-2 қорытпаның бастапқы (а, б) және термиялық өңдеуден  

(в, г, д, е) кейінгі беттік құрылымы 

 

Жоғарыда 1 - а,б суретте БрБ-2 қорытпаның бастапқы күйінің беткі 

құрылымының түрлі үлкейтулерге байланысты құрылымы көрсетілген. 820°С –

та 2 минут шынықтырудан кейінгі беттік құрылымы (1 - в,г сурет), 300°С- та 1 

сағат ескіртуден кейінгі беттік құрылымы бейнеленген (1 - д,е сурет). 

Салыстырып қарағанда бастапқы күйінде беткі құрылымның біртексіздігін, ал 

шынықтырудан кейін түйіршіктердің біртекті құрылымға ауыса бастағандығын, 

30 мкм 

30 мкм 50 мкм 

50 мкм 

а б 

в г 

д е 

30 мкм 50 мкм 
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300°С-та 1 сағат ескіртуден кейін түйіршіктердің өлшемінің артқандығын 

көруге болады. Бұл термиялық өңдеу қорытпаның механикалық қасиетіне 

айтарлықтай әсер еткендігін байқаймыз. 

 
 

2-сурет - БрБ-2 қорытпаның бастапқы және термиялық өңдеуден кейінгі 

микроқаттылығы 

 

Жоғарыда сурет 2 де БрБ-2 қорытпаның микроқаттылығының өзгерісі 

бейнеленген, бастапқы күйінің микроқаттылығы 797 МПа, 820°С-та 2 мин. 

шынықтырудан кейін 1067 МПа-ға, 300°С-та 1 сағ. ұстап ескіртуден кейін 1317 

МПа-ға жоғарылады. Яғни, бастапқымен салыстырғанда 520 МПа-ға артты.  

 

3-сурет - БрБ-2 қорытпасының бастапқы (а), шынықтыру 820°С (2мин.) 

(б) және ескіртуден 300°С (1 сағ.) (в) кейінгі дифрактограмасы 
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Жоғарыда сурет 3 рентгенфазалық талдау нәтижесі БрБ-2 қорытпаның 

бастапқы күйінің (3-а сурет) Cu негізіндегі қабырғасы центірленген кубтық 

(Fm3m) және Be2Cu (Fd3m) тордан тұратындығы,  820°С-та 2 минут 

шынықтыру (3.б-сурет) және 300°С-та 1 сағат (3.в-сурет) ескіртуден кейін 

дифрактограмма сызықтарының интенсивтілігінің өскендігін көруге болады. 

Бұндағы себеп термиялық өңдеудің әсерінде түйіршіктер еріп, бірігіп яғни 

коагуляция үрдісінің жүргендігін байқаймыз. 

Алынған зерттеу нәтижелерінен келесідей қорытынды жасауға болады: 

1. БрБ2 қорытпаны бастапқы күймен салыстырғанда 820°С-та 2 минут 

шынықтыру, 300°С-та 1 сағат ескірту жасағаннан кейін түйіршіктердің өлшемі 

артты. 

2. 820°С-та 2 минут шынықтыру, 300°С-та 1 сағат ескіртуден кейін 

дифрактограмма сызықтарының интенсивтілігі өсті, термиялық өңдеудің 

әсерінде түйіршіктер еріп, бірігіп яғни коагуляция үрдісі жүрді. 

3. БрБ-2 қорытпаның  бастапқы күйінің микроқаттылығы 797 МПа, 

шынықтырудан кейін 1067 МПа-ға, ескіртуден кейін 1317 МПа-ға жоғарылады, 

бастапқымен салыстырғанда 520 МПа-ға артты.  
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ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА КЕРІ ӘСЕРІ 

 

Адам мен табиғи ортаның жеке компонеттеріне ластаушы заттардың  

кері әсерін болдырмау үшін ол кезде организмдердің қалыпты жұмыс істеуі 

мен  тіршілігі мүмкін  болатын, соңғылардың  шекті деңгейлерін  білу  қажет. 

Табиғи ортаның компоненттеріндегі зиянды химиялық қосылыстар 

құрамын экологиялық нормалаудың негізгі шамасы шекті шақтамалы  

шоғырлану  болып  табылады. 

Қалалардағы өнеркәсіптік және көлік шулары, сонымен бірге тұрмыстық 

аспаптар адам организміне едәуір дыбыстық шабуыл жасайды. Қала тұрғын-

дарының көптеген жүйке аурулары ең қалың қабатты қабырғалар мен 

аражабындар арқылы  өтетін инфрадыбыстармен тудырылады.[3] 
Адам  организміне түскен зиянды химиялық заттар алуан түрлі  

айналуға ұшырайды. Барлығы дерлік органикалық қосылыстар әр түрлі 

химиялық реакцияларға түседі: тотығу, қалпына келу, гидролиз, метилдену, 

кейбір  қышқылдармен жұпты қосылыстар түзу. Химиялық инертті заттар ғана 

айналуға ұшырамайды, мысалы, бензин, ол организмнен өзгертілмеген түрде  

бөлінеді. 

Органикалық емес химиялық заттар  сонымен бірге  организмде  әр  

түрлі  өзгерістерге ұшырайды. Осы заттарға тән ерекшелік қандай да бір 

мүшеде,сүйектерде жиналу  қабілеті  болып табылады. Мысалы,  сүйекте 

қорғасын, фтор жиналады. Кейбір органикалық емес заттар: нитриттер – 

нитраттарға, сульфидтер – сульфаттарға тотығады. Организмде улардың  

айналуының нәтижесі көбінде олардың залалсыздануы болып табылады. 

Алайда,  айналу нәтижесінде аса уытты заттар пайда болғанда, бұл ереже жоққа 

шығарылады. Мысалы, метил спирті өте уытты болады, формальдегид пен 

құмырсқа қышқылына дейін тотығады.[4] 
Жануарлар мен адам организмінде химиялық заттардың айналу 

процесстерін білу тіршілік әрекеті процестерінің бұзылуын ескерту мақсатында 

осы процестерге  араласу мүмкіндігін  береді. 

Зиянды заттың организмге түсуі мен оның бөлінуі арасындағы  

қатынастың  маңызды мәні бар. Егер заттың  бөлінуі және оның организмде 

айналуы түсуге қарағанда баяу өтсе, онда зат организмде жиналып, мүшелер 

мен ұлпаларға  ұзақ әсер етуі  мүмкін. Мұндай типті заттар қорғасын, сынап, 

фтор  және т.б. болып табылады. Су мен  қанда жақсы еритін заттар баяу  

жиналады  және  организмнен солай баяу бөлінеді. Ұшқын органикалық заттар 

(бензин, бензол) жылдам сорбцияланады және сондай-ақ жиналмай тұрып, 

солай жылдам бөлінеді.[1] 
Өндірістің қатты, газ тәрізді және сұйық қалдықтары адам 

 денсаулығына  теріс әсер етеді, жеке тұлғаның өзі үшін де, оның ұрпағы үшін 
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де жедел  немесе созылмалы түрде (тікелей немесе алыс салдарда) сипатталады. 

Мыстың,  кобальттың, никельдің иондары топырақтың құнарлылығын 

анықтайтын,    топырақ микроорганизмдерінің тіршілік әрекетінің әлсіреуін 

тудырады.  Кадмий мен қорғасын иондары ауыл шаруашылығы өнімінің 

төмендеуіне, өсімдіктердің химиялық құрамындағы өзгерістерге, оларда осы  

микроэлементтердің жинақталуына әкеледі,  яғни  соңғылар  табиғи циклдің  

келесі  буынына беріледі. Кадмий, атап айтқанда, бүйректің ауыр сырқатын 

тудырады, ал никель  адамның  әр  түрлі органдарына  канцерогенді әсер етеді. 

Химиялық ластаушы заттардың адам организміне әсерінің екі түрін  

ажыратады: заттардың елеусіз дозасы кезінде айқындалатын, органдар мен 

организм жүйелеріне таңдаулы әсер ету нәтижесінде  белгілі аурулардың пайда 

болуына әкелетін, арнайы және ол кезде элементтердің әсері төмен дозалар 

кезінде айқындалатын, басқа факторлармен этнологиялық байланысты 

аурулардың өсуіне мүмкіндік туғызатын, арнайы емес. Арнайы әсер заттың 

елеусіз дозасы, арнайы емес әсер төмен дозасы кезінде айқындалады. Арнайы 

әсер көптеген ластаушы заттарға, соның ішінде сыныпқа, кадмийге, 

қорғасынға,  мырышқа, фторға тән. Мысалы, фтордың мөлшері артық болғанда 

кальцийлендірілген тіндер зақымдалып, флюороз пайда болады. Күріш 

топырағының кадмиймен   ластануы   тағамда элемент құрамының   он есе  

артуына  әкеліп соғады, бұл «Итай-Итай» ауруын   болдырады.  Жапонияда 

балықтың  сынаппен   ластануы «Минамата» деп аталатын ауыр сырқатты 

тудырды. Иракта фунгицидтермен уланған бидайдан пісірілген наннан улану 

жағдайлары    тіркелген болатын. Минералдық тыңайтқыштардың жоғары 

дозаларын қолдану  сондай-ақ  улануды және әр түрлі ауруларды  тудырады.[5] 
Улардың және олардың әрекетінің барлық алуан түрлілігі кезінде уды 

улану себебі ретінде жоюға және зарарсыздандыруға бағытталған, емдеу алдын 

алу   шараларының кейбір  жалпы принциптерін көрсетуге  болады. 

Уландырушы заттарды  механикалық жою  органикалық  еріткіштердің  

көмегімен марля тампондарымен, көзді жуумен немесе тамақ пен ауызды  

шаюмен, дененің  зақымданған мүшелерін душта  жуумен,  асқазанды   

шаюмен, құстыратын дәрілерді тағайындаумен және т.б. жүзеге асырылуы 

мүмкін. Уландырушы тітіркендіруші заттармен (хлор) немесе бу тәрізді 

ипритпен, люизитпен зақымданғанда көз бен ауызды шаю 2% тұз ерітіндісімен 

немесе жай ғана сумен жүзеге асырылады; зонд арқылы оған уларды 

байланысты-ратын немесе бейтараптандыратын заттарды (таннин, сүт, 

марганец  қышқылды калий) жиі қосумен суды енгізе отырып, асқазанды 

шаяды. Лоқсыту құралдарының ең жақсысы апоморфин болып табылады. 

Сілекей қабатын  күйдіретін улармен уланған жағдайда, лоқсыту құралдарын 

қолдануға және асқазанды шаюға  болмайды. Іш  жүргізетін  дәрілер ретінде 

күкірт  қышқылды  магний  мен  натрийді  тағайындайды. 

Көптеген уландырушы заттармен улану үшін себепті емдеудің тиімді 

әдістері әлі күнге дейін табылған жоқ, ал белгісіз  токсикологиялық қасиеттері  

мен әрекет ету механизмі бар жаңа улы химиялық қосылыстың әсер ету 

мүмкіндігі сондай-ақ  себепті емдеуді қолдануды  шектейді. 
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Есеңгіреумен күресу, мысалы, ең алдымен тітіркендіргішті (ауру, 
психикалық, химиялық) жоюға, орталық нерв жүйесінің қозуын төмендетуге   
және науқасқа максимум психикалық және физикалық тыныштықты 
қамтамассыз етуге (атропинмен бірге морфин, бромурал, бром препараттары,  
ішімдіктің  10% ерітіндісін венаның ішіне егу, жылу) келтіріледі. Содан кейін 
жүрек-қан тамыры жүйесінің және тыныс алудың жедел жеткіліксіздігін алдын 
ала ескертуге және онымен күресуге бағытталған, бірқатар дәрі-дәрмектер 
қолданылады. Коллапсты  ұтымды емдеу оның генезі негізінде  жүргізілу керек. 

Көптеген уландырушы заттарды әрекет ету нәтижесінде, сондай-ақ   
есеңгіреу, коллапс, өкпе ісігі кезінде болатын гипоксия, дәрігердің басты 
назарында болу керек, сондықтан гипоксиялық синдроммен күресу улануды 
емдеудің жалпы жүйесінде алғашқы орындарының біреуін алады. Гипоксия 
кезіндегі емдеу шаралары тіндерге оттегінің көп жеткізілуіне және 
организмнің  оттектегі қажеттілігінің азаюына (тыныштық, жылу) келтіріледі. 
Организмнің қорғаныстық күштерінің удың әсерінен әлсіреуі, оның 
инфекцияларға қарсы ластанғанның төмендеуі ұзақ уақыт бойы микробқа 
қарсы дәрі-дәрмектердің алды алынып, қолданылу қажеттігі туралы айтады. Ең 
алдымен, антибиотиктерді (тетрациклин, террамицин, пенициллин 
препараттары және т.б.) қолданған  жөн. 

Сөйтіп, улануды ұтымды емдеу удың әсер ету механизмін, уға қарсы  
және патогенетикалық дәрі-дәрмектердің дер кезінде қолданылуын және 
ұтымды таңдалуын анықтайтын, патогенез бен симптоматиканы түсінуге  
негізделу керек.[2] 
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РАЗРАБОТКА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Любая проектная и предпроектная документация, связанная со 

строительством различных хозяйственных объектов, размещением 

производств, освоением территорий и так далее, должна включать раздел 
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«Охрана окружающей среды», который связан с оценкой воздействия на 

окружающую среду. 

Оценка воздействия на окружающую среду является процедурой, в 

рамках которой оцениваются возможные последствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья 

человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных 

последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения 

естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению 

окружающей среды с учетом требований экологического законодательства 

Республики Казахстан[3]. 

Впервые оценка воздействия на окружающую среду была применена в 

практике природоохранной деятельности США, затем, преимущественно в 70-е 

годы XX века, она распространилась на все экономически развитые страны 

мира. 

Необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) законодательно установлена Экологическим кодексом Республики 

Казахстан от 9 января 2007 года (с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2018 года). В процедуре ОВОС участвуют заказчик, исполнитель работ по 

оценке воздействия и общественность [1]. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за 

подготовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности 

на экологическую экспертизу. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду 

физическое или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки 

воздействия на окружающую среду, которому заказчик предоставил право на 

проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду. Исполнитель 

отвечает за полноту и достоверность оценок, соответствие их экологическим 

нормативам и стандартам. 

В процессе выполнения ТЗ(техническое задание) на ОВОС исполнитель 

проводит исследования по оценке воздействия с учётом альтернатив проекта, 

целей деятельности, способов их достижения и т. д., результатом которых 

является предварительный вариант материалов по оценке воздействия, с 

которым заказчик знакомит общественность. После анализа замечаний 

общественности и результатов общественных слушаний исполнитель готовит 

окончательный вариант материалов по оценке воздействия. Окончательный 

вариант ОВОС представляется на государственную экологическую экспертизу 

в составе другой предпроектной и проектной документации. Возможно также 

проведение общественной экологической экспертизы. 

Третий участник ОВОС общественность региона. Он может включаться 

в процедурный процесс на этапе представления первоначальной информации и 

на этапах проведения ОВОС. Принимать участие в общественных слушаниях, 

общественных обсуждениях. 
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Требования к разработчику определение характеристик состояния 

окружающей среды в районе расположения объекта [2]: 

 анализ видов, основных источников и интенсивности существующего 

техногенного воздействия в рассматриваемом районе; 

 выявление характера, объёма и интенсивности предполагаемого 

воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в 

процессе строительства и эксплуатации; 

 описание целей реализации намечаемой деятельности, возможных 

альтернатив. 

Применение ОВОС в качестве инструмента формирования решений на 

самых ранних этапах проектирования и доступность на этих же этапах 

информации по проектным решениям для общественности [3]: 

 рассмотрение во взаимосвязи технологических, технических, 

социальных, природоохранных и экономических показателей проектных 

предложений; 

 альтернативность проектных решений, формирование новых 

вариантов; ответственность заказчика (инициатора) деятельности за 

последствия реализации 

 проектных решений. 

Организацию и финансирование работ по оценке воздействия на 

окружающую среду обеспечивает заказчик (инициатор) планируемой 

деятельности.Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых 

на государственную экологическую экспертизу материалов оценки воздействия 

на окружающую среду в соответствии с законами Республики Казахстан [3]. 

Разработка ОВОС проводится на стадии выбора площадки и 

обоснования инвестиций и основывается на принципе презумпции 

потенциальной экологической опасности любой намечаемой деятельности, т.е. 

потенциальной экологической опасности любой деятельности. Раздел ОВОС 

является основанием для проведения дальнейших проектных работ и 

обеспечивает успешное прохождение государственной экспертизы проектной 

документации. 

Разработка ОВОС включает в себя [4]: 

 определение возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду и их социально-экологических последствий, 

 разработку мер по уменьшению и/или предотвращению 

неблагоприятных воздействий. 

Срок разработки Проекта ОВОС любой сложности для любых 

предприятий составляет от 2 недель до 2 месяцев в зависимости от сложности 

работ. 

Из отраслевых и законодательных актов, принятых ранее и 

регулирующих отношения в сфере использования природных ресурсов при 

строительстве и проектировании используются следующие: 

 Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 28 июня 2007 года №204-П «Об утверждении Инструкции по проведению 



200 

 

оценкивоздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающуюсреду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и 

проектнойдокументации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

09.2013г); 

 Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

от 9 июня 2003 года №129-п «Об утверждении Правил оценки воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду при разработке 

государственных, отраслевых и региональных программ развития отраслей 

экономики, схем размещения производительных сил». 

Главная задача процесса ОВОС применительно к операциям по 

разработке месторождений заключается в охране окружающей среды при 

производстве работ. ОВОС дает ответ на озабоченность состоянием 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенно-

растительного покрова и других экосистем в результате воздействия на них 

намечаемой хозяйственной деятельности. ОВОС решает вопросы, связанные с 

операциями на объекте, потенциальным воздействием на состояние 

окружающей среды каждой из планируемых операций и потенциальными 

мерами по предотвращению и ликвидации последствий этого воздействия. 

Процесс ОВОС дает информацию, которая в итоге приводит к экологически 

обоснованным решениям. Последним слагаемым ОВОС являетсяплан 

природоохранного управления. Этот план разрабатывается в целях описания 

мер по предотвращению и ликвидации урона окружающей среде, которые 

будут использоваться в процессе сведения к минимуму воздействий на 

окружающую среду. 

При разработке данного ОВОС на основании анализа проектных 

решений и результатов оценки воздействия планируемого производства – 

строительства наклоннонаправленной скважины на природные среды 

(атмосферный воздух, подземные воды, геологию, почвенно-растительный 

покров, животный мир) выработаны основные направления уменьшения 

нагрузки на экосистемы района при производстве буровых работ. 

Сегодня экологическая экспертиза в наше время является одним из 

наиболее эффективных управленческих рычагов рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Существуют некоторые 

успехи и недостатки, проблемы и трудности в развитии этого института. Одной 

из главных «внутренних» сложностей в осуществлении экспертных оценок 

является несколько субъективный их характер и трудности с количественной 

интерпретацией оцениваемых экологических параметров ОС. Задачи оценки 

неоднородности экспертной группы, получения групповой количественной 

экспертной оценки с учетом коэффициентов компетентности экспертов и 

коэффициентов относительной важности оцениваемых показателей 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду решаются 

методами математико-статистического системного анализа и прогноза, 

составляющих основу информационного обеспечения экологической 

экспертизы и ОВОС. 
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Главные выводы, которые можно сделать в завершение: 

 ОВОС это объективное явление современного мира, переводящее 

бесконечные разговоры об охране окружающей среды в плоскость 

практических и эффективных действий в системе принятия решений о 

хозяйственном развитии; 

 ОВОС позволяет результативно использовать весь накопленный 

опыт природоохранной деятельности и вырабатывать экологически 

обеспеченные хозяйственные решения, осуществление которых 

гарантированно не приведет к неприемлемым экологическим и связанным с 

ними социальным, экономическим и другим последствиям; 

 Основной задачей развития методологии ОВОС является отработка 

на практике соответствующих процедур и операций при подготовке различных 

видов обосновывающей документации с последующим закреплением норм и 

правил проведения ОВОС на уровне федерального законодательства. 
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КЕНТПАЕВА М.О., НУРИЗИНОВА М.М. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ аға оқытушылары, Өскемен қ. 

 

БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ ЖАҢАША БАҒЫТТАРЫ 

 

Қазіргі таңда, яғни XXI ғасырда жан – жақты, зерделі, талантты, 

адамгершілігі мол жеке тұлғаны қалыптастыру маңызды саналады. 

Қазақстандағы әрбір ұрпақтың келешекте дүниенің төрт түкпірінде бәсекеге 

қабілетті, құзіреттілігі жоғары маман болуы шарт екендігін Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев өз сөздерінде қадап айтып келеді. Өркениетке бет бұрған жастар 

болашақтың тірегі. Осыған орай білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты 

назарында. Білім мен ғылымның мемлекет дамуына оңтайлы әсер етуі үшін 
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дүние жүзілік кеңістікке ену, білім беруді демократияландыру, оқыту жүйесін 

заман талабына сай жаңартып отыру, оны бір – бірімен үйлестіре алу да басты 

мақсат. Осы тұрғыда, Елбасымыз Қазақстан халқына Жолдауында 10 бағыт 

бойынша іске асырылуы тиіс міндеттерді, оның ішінде адам капиталының 

сапалы өсуі ретінде білім берудің тиімді жүйесін құру, яғни оқу процесінде 

оқытудың заманауи тәссілдері мен технологияларын енгізу қажеттігін айтады. 

Сәйкесінше, білімге, білім беру жүйесіне, оны жүзеге асыратын педагог 

мамандарға қойылатын талаптарда күрделенеді[1].  

Ж. Аймаутов: «Сабақ беру үйреншікті жай ғана нәрсе емес, ол жаңадан 

жаңаны табатын өнер», - деген екен. Сол себепті, мұғалім білім берудің тиімді 

жолдарын қарастыра білуге, оны дұрыс таңдай білуге міндетті. Жоғарыда 

аталған мақсат – міндеттерді орындау үшін, білім, білік, дағдысы қалыптасқан 

мамандарды дайындау барысында атқарылатын барлық жұмыстар өзгертіледі. 

Атап айтатын болсақ, тенденциялар, білім беру мазмұны мен мадельдері 

өзгеріске түсіп, жаңаша бағыт иновациялық технологиялардың пайда болып, 

дамуымен сабақтасады. Оқытудың дәстүрлі «білім – тексеру – бағалау» түрлері 

біртіндеп ьбілім берудің инновациялық технологияларына ауысуда. 

«Инновация» ұғымын қарастырсақ, оған әр түрлі аныұтамалар беріледі. 

Мысалы, Э. Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: «Иннавация нақтылы 

бір адамға жаңа болып табылатын идея». Инновация дегеніміз – жаңа 

мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз – тек қана жаңалық 

енгізу, ұйймдастыру, яғни инновациялық үрдісті мазмұнды дамыту, жаңаны 

ұйымдастыру, ұалыптасстыруды анықтайды. Ал «жаңаша» деп жаңаның 

мазмұны,оны енгізудің әдіс – тәсіл мен технологияларын қамтитын құбылысты 

айтады. Жалпы педагогикалық инновация дегеніміз – бұл білім беру жүйесін 

жақсарту негізінде білім беру ортасында тұрақты элементтерді ендіретін, 

мақсатты өзгеріске бағытталған педагогикалық жаңалықты енгізу. Оқу 

процесіндегі негізгі инновациялық технологиялар: кейс – технологиясы, 

коммуникациялық – технологиясы, ақпараттық технологиясы, интерактивтік 

әдіс технологиясы, мультимедиа технологиясы, web технологиясы, 

телекоммуникация немесе электронды оқыту технологиясы. 

Инновациялық педагогикалық технологияларды пайдалану оқу процесін 

сапалы түрлендіруге, жаңа жобаларды енгізуге, оны тиімді басқаруға негіз 

болып, өзіндік даму жолын табуға, әр мұғалімнің өзінің әдістемелік жүйесін 

құруға септігін тигізеді. Қазіргі білім беру саласындағы озық технологияларды 

толық меңгермейінше сауатты, жан-жақты дамыған маман болу мүмкін емес. 

Бүгінгі таңда, өркендеп келе жатқан жаңа сипаттағы, қазір қолданылып жүрген 

технологиялар қатарына «Дамыта оқыту технологиясы», «Модульдік оқыту 

технологиясы», «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын», «Ойын 

арқылы оқыту технологиясын», «Проблемалық оқыту технологиясын», «Білім 

беруді ізгілендіру технологиясын» жатқызуға болады.  

Инновациялық оқытудың дәстүрлі оқытудан ерекшелігі: 

- білім алушы тұлғаның интеллектуалды дамуы аз уақыт ішінде 

қабылдау дәрежесінің жоғары мөлшеріне жетуіне бағытталғандығы; 
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- білім алушы мен мұғалімнің белсенділігінің сәйкес болуы; 

- мұғалім мен білім алушының өзара қарым-қатынасында 

жауапкершіліктің міндеттілігі; 

- оқытудың жаңа технологиясы іс-әрекеттің жоспарланған нәтижесіне 

жетудің шартты тәсілі ретінде қарастырылатын жаңа әдістердің жиынтығынан 

тұрады.  

Қазақстан Республикасы егемендік алған алғашқы жылдардан бері білім 

беру ісіне аса мән беріліп келеді. Әлем жаһандық сын – тегеуріндер кезеңінде 

өмір сүруде. Бұл жаңа технологиялық жетістіктер мен инновациялларды енгізу, 

IT технологиялардың қарқынды дамуы және адам ресурстарының ұтқырлығы. 

Осы жағдайда білім мен ғылым өзгерістердің алдыңғы қатарында тұруы тиіс. 

Әлемнің жетекші экономикалары – жоғары деңгейдегі адам капиталы есебінен 

ғана гүлденуге қол жеткізуде. Оған жаңа білім беру стратегиялары мен саясаты 

ықпал етеді. Қазақстандық білім беру мен ғылым жүйесін жаңғыртудың қазіргі 

заманғы кезеңі әрбір адамның сапалы мектепке дейінгі тәрбие мен мектептегі 

білімге қолжетімділігін, колледж бен университетте жаңа кәсіби дағдыларды 

алу, зерттеу және шығармашылық құзыреттіліктерін дамыту мүмкіндіктерін 

көздейді. Әрбір мемлекеттің алдына қойған мақсаты мен мұраты тарих 

сахнасынан өзіндік орнын ала отырып, өркениетті елдердің қатарына қосылу 

болса, сол экономикасы жақсы дамыған елдердің басты жетістіктері олардың 

қазба байлықтарының көптігі немесе жер көлемінің үлкендігінде емес, сондағы 

байлықты өз орнымен игере білуінде. Бұл қажеттілікті қанағаттандыру үшін ел 

ертеңі бүгінгі жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беруге 

бүкілхалықтық дәрежеде мән беру – қазіргі таңдағы үлкен мәселе [2]. 

Ұлы Абайдың «Адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, 

оның замандастарының бәрі кінәлі» деген әйгілі сөзін еске алсақ, қазір құдайға 

шүкір, еліміз еңсе көтеріп, әлемдік өркениет пен ұлттық рухани 

құндылықтарымызға бет бұра бастадық. 

Қазіргі таңда оқу үдерісіне «жаппай» инновациялық технологиялар 

енгізіліп жатыр.  Әрине, инновация көкейкесті мәселелердің тоғысында пайда 

болып, оқу үдерісіндегі әдістемелерге жаңашатұрғыдан қарап, оны үздіксіз 

жаңғыртуға бағытталады. Болашақ ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен 

білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық 

негіздерін меңгеруі – маңызды. Бүгінгі мақсат – әрбір оқушыларға түбегейлі 

білім мен мәдениеттің негіздерді үйрету және олардың жан-жақты дамуына 

қолайлы жағдай жасау. Инновациялық үрдістің негізі –жаңалықты 

қалыптастыру, қолдану және оны жүзеге асыру. Кез келген жаңа әдіс жекелік, 

сондай-ақ уақытша жоспарға жатады. Бұл, бір мұғалім үшін табылған жаңа 

әдіс, жаңалық, басқа мұғалім үшін өтілген материал тәрізді. Инновация білім 

деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Жаңа технологияны меңгеру 

мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және 

басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін – өзі 

дамытып, оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 
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Солардың бірегейі – білім беру жүйесін жетілдіру. Соңғы үш жыл 

бойына Қазақстан ЮНЕСКО-ның Білім беруді дамыту индексі бойынша 

әлемнің 129 елі ішінде көшбасшылардың төрттігінде тұр. ХХІ ғасырда 

Қазақстанда білім беру жүйесінде инновациялық серпіліс жасалынды. Жаңа 

 мыңжылдық білім беру үдерісін мүмкіндігінше кеңірек қарауды талап етеді. 

Әр адамды жаңа әлемде  жұмыс істеуге, білім алуға, өмір сүре алуға,  бірлесіп 

өмір сүре білуге үйрету қажет. Бұл  ЮНЕСКО қалыптастырған білім берудің 

төрт тағаны. Әлемнің көптеген алдыңғы қатарлы елдерінің білім беру жүйесі 

білім берудің құрылымын, мақсатын, мазмұны мен технологиясын өзгертті. 

Білімді,  білікті, дағдыларды бұрынғыдай механикалық түрде беру емес, 

ақпараттық – зияткерлік ресурстарды өз бетінше тауып, талдап және пайдалана  

білетін, инновациялық идеялардың қуат көзі болатын, жедел өзгеріп отыратын 

әлем жағдайында  дамитын және өзін – өзі ашып көрсете алатын  болашақ 

маман тұлғасын қалыптастыру басымдылық болып табылады.  Осыған сәйкес 

білім беру  жүйесін жетілдірудегі  маңызды міндеттер қойылып отыр: 

-педагогикалық білімнің мазмұны мен әдістерін жаңарту; 

-педагогикалық кадрларды кәсіби даярлауда  теориялық және 

практикалық инновациялық бағыттарды анықтау; 

-оқу-тәрбие процесіне инновациялық ақпараттық – коммуникациялық 

білім беру технологияларын енгізу; 

-кез келген  жағдайда өз бетімен  оң шешім қабылдай алатын, өзіндік 

білім алу  траекториясын құрастыра білетін және  оны тиімді  жүзеге асыру 

жолдарын анықтай алатын, оны тиімді жүзеге асыра білетін интеллектуалды 

тұлғаны тәрбиелеу, яғни адами капиталды  қалыптастыру. 

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы 

біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің 

жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру 

үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл 

қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды 

қамтамасыз ету, сондай - ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен 

ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған байланысты 

қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сыңдарлы 

саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, 

өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен 

жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің 

сапалы да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар 

қауымының деңгейіне байланысты. Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті 

мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарының басты мақсаты – 

мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім кеңестігіне ене 

отырып, басекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық 

қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – 

қазіргі таңда негізгі өзекті мәселелердің бірі. 
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Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір 

сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе 

Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндеттер ауыр» 

деген болатын. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, 

тарихи танымдық, педагогикалық — психологиялық сауаттылық, саяси 

экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Бұл заман 

талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс 

істеп, оқытудың озық технологиялары мен инновациялық әдістерді сабақ 

үрдісінде тиімді пайдалана алатын білігі мен білімі жоғары ұлағатты ұстаз болу 

керек деген сөз. Сондықтан қазіргі кезеңде оқытудың инновациялық 

технологияларын мектеп практикасына белсенді түрде ендіру — қоғам талабы. 

Қазіргі инновациялық технологиялар педагогика ғылымы мен практикасының 

жетістіктерін, дәстүрлі тәжірибедегі құнды дүниені, әлеуметтік прогрестің 

жетістіктерін, қоғамдағы гуманизация мен демократия жемісін жинақтаушы 

қызметін атқарады. Инновацияны жете түсініп, инновациялық әдіс – тәсілдерде 

мектеп өміріне кеңінен енгізу жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алудың 

бірден-бір шарты болып табылады. «Инновация» сөзі латын тіліндегі іn (ішіне) 

novus (жаңа) сөздерінен құралып, жаңару, жаңалық, өзгеру деген мағынаны 

білдіреді. Инновация ұғымының шығу кезеңі мен тарихын дәл анықтау мүмкін 

болмаса да, бұл ұғым қоғамдық ғылымдарға жаратылыстану ғылымдарынан 

келген деп есептеледі. 

Адам баласының руханибайлығы,тәрбиесі,білімі – бәрі де тіл арқылы 

жетіледі. Яғни, жақсылық та тілден, жамандық та тілден. «Тілменен түйілген, 

тіспенен шешілмес» демекші,әр адамның сөздік қоры бай болуы үшін тілін,ой 

өрісін жан – жақты дамытуы керек. Сол себепті, болашақ ұрпағымызға 

үштілділікті қажетті деп ұғындыру ұзтаздың ең басты міндеті болып 

саналады."Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды" 

демекші,жас ұрпаққа саналы,мағыналы,өнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі 

күннің басты талабы.Көптілділік мәселесі тек Қазақстан үшін ғана емес әлем 

алдында тұрған шешімін таппай тұрған мәселелердің бірі . 

Қазіргі уақытта еліміздің басқа мемлекеттермен қарым – қатынасы 

артып отырған шақта үштілділікті еркін меңгерген, келешекте білімін түрлі 

саладағы қарым – қатынас жағдайында пайдалана алатын адамды мектеп 

қабырғасынан оқытып шығару біздің қазіргі кездегі ең басты міндетіміз.Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев көптілді білімді дамытуға баса назар аударып отыр. 

Білім және ғылым министрлігі биылғы жылы жаңа реформаларды 

жүзеге асырамыз деп жоспарлаған еді. Тіпті осы жылдың наурызында 

Қазақстанда «Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы» бекітілген. Онда бес күндік оқу 

аптасының енгізілуі, білім берудің үштілді жүйесіне көшу және оқу жылының 

ұзартылуы сияқты өзгерістер енгізілді. Қазіргі таңда оқытушылар 

инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана 

отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде [3]. 
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Кез келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің 
жоғарылығы, дүние жүзілік қауымдастықтағы орны мен салмағы сол елдің 
технологиялық даму деңгейімен анықталады. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа 
технологияны енгізу сапалығы осы елдегі білім беру ісінің жолға 
қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі [4]. Ал 
білім беру саласындағы технологиялық идеялар бұдан 400 жыл бұрын пайда 
болған. Бұл күнде оқыту технологиясы үлкен өзгеріске ұшырап отыр. 

Жаңартылған бағдарламаның негізінде бес күндік оқу аптасы да бар. 
Яғни биылдан бастап бірінші сыныптар бес күндік оқу аптасына көшеді. Бұған 
дейін оқу жылында 34 апта болса, биыл ол 33 аптаға ауысып отыр. Демек, бір 
апта үнемделеді деген сөз.  

Қорыта келе, бұл инновациялық технологияны тек қала мен аудан 
мектептерінде ғана қолданып емес, ауылды мектептерде де қолданған жөн және 
оны ұйымдастыруды қадағалау қажет. Шынын айтқанда кейбір ауылды 
мектептерде әлі балаға сабақты дәстүрлі әдіспен үйретеді. Себебі, мұғалімдер 
өз кезегінде дәстүрлі түрде білім алған және соған тәрбиелеген. Бүгінде жас 
жеткіншектерге әлі де сол дәстүрлі оқытудың формасын әйтеуір кіріктіріп 
қалады. Бұл өз кезегінде баланың жаңа технологияларды игеруіне кері әсерін 
тигізеді. Сондықтан қәзіргі үлкен буынды мұғалімдер де жаңа технологиялық 
сабақ оқыту әдісін үйрену қажет. Қәзірде қарыштап күннен – күнге дамып 
жатқан заманда, баланың да білім сапасын жақсы меңгеруді қатаң түрде талап 
еткен дұрыс. Өйткені, ел болашағын нық ұстап тұратын өсіп келе жатқан жас 
ұрпақтар емес пе?! Дамыған ел боламыз десек, білім беруді жаңашыландырып, 
өркениетті қоғамда бәсекелестікке сай сана қалыптастыра білуіміз керек. 
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БЕТПАҚДАЛА АҚБӨКЕНІНІҢ (SAIGA TATARICA) БИОЛОГИЯСЫ  

МЕН ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ 

 

Қазақстанда тас дәуірінен бері тіршілік ететін жануар – ақбөкен. Басына 

сан мәрте зобалаң туса да, жылдар бойы жойылмай, көп болмаса да, кейде қуаң 

даладан қылаң беріп, жүйткіп өтеді. Киік бір кездері Батыс Европаға дейін 

тараған, бірақ киіктердің қазіргі мекені тек Қазақстан, Монголия, Қалмақ 
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автономиясы. Соңғы деректер бойыншаақбөкеннің 90 пайызы біздің елде 

екенін алға тартады. Бетпақдаланың құтты қойнауын мекен еткен 

жануарлардың сұлулығы көрген жанның көзін тойдырады, көңілін жандырады. 

Сондықтан бірегей ақбөкеннің (Saiga tatarica Linnaeus, 1766.) бетпақдала 

популяциясы ақбөкендерінің биологиясы мен оларды қорғауды мақсат етіп 

алдық. Ақбөкеннің систематикасына тоқтала кетсек ақбөкеннің (Saiga tatarica), 

оның кәдімгі классификациясында, жалғыз түр екендігіне күдік пайда болды. 

Өйткені, Mammal Species of the World [«Дүние жүзі сүтқоректілері»] (Wilson, 

Reeder, 2005) еңбегінің үшінші басылымында ақбөкеннің моңғол түршесін 

S.Borealis-S.Borealis-дің өліп біткен қазба формасына жатқызылған. Қазіргі екі 

түр тармағынан S.t.tatarica және S.t.mongolica – тұратын бұл классификацияны 

барлық эксперттер қолданады.  

Ақбөкен, киік (Saiga tatarica) – жұптұяқтылар отрядының бөкендер 

туысына жататын, тұлғасы ірі, қойға ұқсас, дөңес тұмсықты, күйіс қайыратын 

түз жануары. Ақбөкеннің қазба қалдықтары плейстоцен қабатынан Батыс 

Англиядан Шығыс Аляскаға дейінгі аралықтан табылған. Ақбөкендер 

Монголияда, Қалмақ даласы мен Қазақстанда ғана сақталған. Республикамызда 

Ақбөкендердің бір-бірінен жеке дара бөлінген Бетпақдала – Арыс, Үстірт және 

Еділ-Жайық деген топтары мекендейді.  

Бетпақдала өңірінде басын төмен салып, сағатына 70-80 шақырым 

жылдамдықпен қозғалады. Киіктің мұндай жүйріктігіне танауының ерекше 

болып бітуі де көмектеседі. Бірнәрседен үркіп шаба жөнелгенде оның желге 

толып керілген танауы өкпені шаң-тозаңнан қорғаумен қатар оған баратын 

ауаны ылғалдап, жылытады. Бұл ауа райы қатаңдау болып келетін шөлді 

аймақта тіршілік ететін жануарлардың сол ортаға тамаша бейімділігі болып 

табылады. Міне, осындай бейімділігі арқасында бұл жануар біздің дәуірімізге 

дейін жеткен. 

Текелерінің дене тұрқы 126-150 см, салмағы 37-49 кг, ал ешкілері 

кішірек, дене тұрқы 109-127 см, салмағы 22-37 кг-дай болады. Үстіңгі ерні 

салбырап, етті тұмсыққа айналған. Текесінің мүйізі қайқылау келеді, ешкісінде 

мүйіз болмайды. Жаз айларында арқа түсі сарғыш тартады, қыста түсі 

ақшылданады. Ақбөкендер шөл, шөлейтті және далалық аймақтарда тіршілік 

етуге бейімделген. Олардың қоныс өзгертуі ауа райына байланысты болады. 

Ақбөкен жұп тұяқты жануарлардың ішіндегі ең өсімталы, жылына бір рет 

төлдейді. Жаппай төлдеуі мамырдың бірінші жартысында өтеді. Бұл кезде күн 

салқындап, жауын-шашын көп болады да, оны қазақ халқы «Құралайдың 

салқыны» деп атайды. Көбіне егізден, кейде 3 лақ та туады.  

Ақбөкендер өсімдіктердің 80-нен астам түрімен қоректенеді. Олардың 

басты жауы – қасқыр, ал жас төлдеріне бүркіт, дала қыраны мен қарақұстар да 

шабуыл жасайды. Ақбөкен аусыл, пастереллез ауруларымен ауырады. Ақбөкен 

– дәмді еті, құнды мүйізі мен тұяғы, әдемі терісі үшін ауланатын кәсіптік 

маңызы бар жануар. Оның мүйізінің емдік қасиетін халықтық медицина 

ертеден білген. 
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Ақбөкендердің табындары жүздеген, мыңдаған бастан тұрады. Әдетте 

табынды текелері емес, ұрғашы киік бастап жүреді. Текелері күйек науқаны 

біткеннен кейін табынға көп қосыла бермейді, әсіресе киіктер бұзаулайтын 

кезде олар жеке жиналып, бөлек табынмен жүреді. Ақбөкендер күйекке түсер 

алдында, қазан, қараша айларына қарай қоң жинап, жұмырланады. Бұл кезде 

текелердің кеңсірігі дөңестеніп, әукесі салбырап, сақалы төмен түседі. 

Ұрықтандыруға көп уақыт жұмсалмайды, әрбір теке бір-екі күннің ішінде 40-50 

киікке дейін шабады. Соңғы кездерде ақбөкенді мүйізін алу үшін браконьерлер 

көп қырып жіберді де, текелердің саны күрт азайды. Ұрғашы киіктердің саны 

текелерден бірнеше есе басым болғандықтан, күйек кезінде кейбір шамасына 

қарамайтын, тәжірибесіз жас текелер әлсіреп, зорығып өледі немесе түлкі, 

қарсақ сияқты кішігірім жыртқыштарға жем болады. Күйек біткеннен кейін, ауа 

райы қатты суытып кетпей, жайылымға қолайлы болып тұрса, қаңтардың аяғы, 

ақпанның басына қарай қайта қоң жинап, әлденіп алады. 

Ұрғашы киіктер текелерге қарағанда майды көп жинай алмайды. Күйек 

кезінде орташа ғана семіреді де, төлдер алдында 4,5 кг-дай іш май жинайды, 

бірақ лақтарын емізген кезде тез арықтайды. Зерттеу ауданында киіктер мамыр 

айының 10-15 аралығында жаппай төлдей бастайды, осы кезде ауа райы 

бұзылып, міндетті түрде жауын-шашын болады. Қазақтар оны «құралайдың 

суығы» деп атаған. Киік әдетте төлді егізден әкеледі. Алдын ала шыбын-шіркей 

болмайтын, үнемі жел есіп тұратын беткейді таңдап алып, лақтарын түрегеп 

тұрып туады. Құралайдың енесі басқа жануарлар сияқты лағының шаранасын 

жалап аршымайды, шарана жауынның суымен шайылып кетеді немесе жел 

қағып, кеуіп барып түседі. Жаңа туған лақтар жарты сағаттан кейін енесін еміп, 

екі-үш сағаттан соң аяқтанып кетеді, ал туғанына екі күн болған құралайды 

машинамен қуып жете алмайсыз.Енесі алғашқы сағаттарда лақтарын емізген 

соң, біршама қашықтыққа ұзап, алыстан бақылап жүреді. Егер жыртқыштар 

пайда болып, қауіп төне қалса, лақтарының маңынан аулаққа қашып, ол жерден 

алып кетуге тырысады. Табиғаттың барлық заңдылықтарын іште жатып 

үйренген құралайлар енесі қасында жоқ кезде ешқандай тіршілік нышанын 

сездірмей, жыбырламай жатады.  

Лақтардың қоңыр бұйра терісі топырақтың түсімен бірдей болып 

көрінеді, екі-үш метр жерден қарасаңыз, жатқан бір төмпешіктер екен деп 

қаласыз. Мыңдаған жылдар бойы дала жыртқыштарынан, адамдардан қашып 

жүріп, жан сақтауға әбден бейімделген киіктердің тағы бір ерекшелігі – 

ешқашан жетім қалған лақтарын далаға тастамайды. Далада келе жатқан кез 

келген киік жолынан маңырап шыққан құралайды кездестіре қалса, жанына 

барып емізіп, өзімен ертіп кетеді. Киіктің лағы екі-үш күннің ішінде отығып 

кетеді. Алғашында ол көзіне түскен шөпті қармайды, бір аптадан соң ғана 

шөптің дәмін алып, таңдап жеуге көшеді. Жас туған киіктер лақтарын он-он бес 

күндей суат басына апармайды, оларды алысқа тастап, тек өздері ғана келеді. 

Бұл уақытта құралай тек енесінің сүтін ішеді, бір-бір жарым аптадан соң 

табынмен суатқа келіп, алғаш судың дәмін татады. 



209 

 

Киіктердің басқа жануарларға ұқсамайтын тағы да бір ерекше қасиеті 

бар. Ұрғашы киіктер дүниеге әкелетін лақтарының еркек немесе ұрғашы болып 

тууын өздері реттейді. Егер араларында текелері азайып, ұрықтандырып 

үлгермей жатса, сол жылы табында кілең еркек лақтар қоздайды. Киіктер 

осылайша өз өсімін өздері бақылап отырады екен. Ақбөкендердің табыны жыл 

сайын лақтармен толықтырылып отырады. Осы кезде туған шібіштер (ұрғашы 

лақ) алты айдан кейін күйлеп, текеге шыға береді. Енді алты айдан кейін бұл 

шібіштер табынға қос-қостан лақ әкеледі. Ал еркек лақтардың жөні басқа, олар 

жетіліп, текелік жасау үшін 19 ай уақыт керек, өзімен бірге туған шібіштер бір 

рет лақтағаннан кейін, келесі жылдың күйегіне ғана араласады. 

Қазіргі сақталған киіктердің үш тобы бар. Олардың ең ірісі және сан 

жағынан басымы – Бетпақдала-Арыс тобы. Бұл ақбөкендердің мекені – 

Қарағанды, Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл облыстарының елсіз жазықтары. 

Киіктердің селдіреген табындарын қалмақ даласынан көруге болады. 

Бетпақдаланың ақбөкендерінен аласа, кішірек болып келеді және бұл топтар 

өзара араласқа түскен емес.  

Бұл дала аруы санының жылма-жыл өсуіне ауа райының қолайлы 

болуымен бірге оларды қорғауда едәуір жұмыстар атқарылды, облыстарда 

оларды қорғайтын арнаулы бригадалар жұмыс істеді. Қызылордада ақбөкенді 

қорғау мен оны аулауды тиімді ұйымдастыруды қамтамасыз ету үшін арнаулы 

мемлекеттік шаруашылықтар құрылды. Осындай шаралардың арқасында бұл 

бағалы жануардың қорын бірқалыпты ұстауға мүмкіндік болып, оның өнімінің 

белгілі бір мөлшерін халық шаруашылығына пайдалануға мүмкіндік туды. Енді 

осы «киелі, қасиетті» аңның қазіргі жағдайы қалай?  

Браконьерлік. Республикамызда ақбөкенді аулау Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2001 жылдың 19 шілдесіндегі № 980 «Ақбөкенді 

қорғау мен ұдайы өсірудің қосымша шаралары туралы» қаулысымен 2011 

жылға дейін одан әрі созылды. Сондықтанда дала сәні – ақбөкен қорының 

соңғы жылдары азаюының басты себептерінің бірі – бүкіл жыл бойы аң 

қоныстарында заңсыз браконьерлік жолмен аулаудың жаппай етек алуы. 

Әсіресе, бұл жағдай күз бен қыс айларында Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан 

және Жамбыл облыстарында жиі байқалады. Жылдың барлық мезгілдері мен 

барлық ареал бойына браконьерліктің өркендеуімен қатар мемлекеттік 

инспекторлық бақылаудың, қорғау шараларының төмендеуі басты себептіңбірі 

болды. Браконьерлердің тек мүйізі үшін текелерін қырып-жоюы және қазіргі 

таңға дейін мүйіздерді сатып алу мен контрабандалық жолмен шетелге 

тасымалдаудың жалғасуы, соңғы кездегі ақбөкен етін сату мен қысқа дайындау 

үшін көптеп заңсыз атып алудың көбеюі қосылды. Ал еркек текелерін ғана 

атып алу табындағы жануарлардың жынысы бойынша пайыздық қатынасын 

бұзып, табынның репродуктивтік көбею қабілетін өзгертеді. Сөйтіп төлдеуі мен 

көбеюі төмендеді.  

Сонымен, Қазақстанда бүгінде ақбөкеннің жалпы саны - 215,1 мыңдай 

болып отыр. 
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Бұл мақала үшін материалдар 2017 ж. желтоқсан айында ақбөкендердің 

күйге түсу кезінде, 2018 ж. сәуір айында санақ жүргізу кезінде және 2018 ж. 

мамыр айында лақтарын тууы кезінде жиналды. 2017 ж. желтоқсан айында 

зерттеу ауданының солтүстік – шығысы, N 49°25′ E 48°35′) ақбөкеннің үлкен 

тобы (5-6 мың) байқалды. Желтоқсан айының ортасына дейін қар түскен жоқ, 

азық жеткілікті болды; температура 00-ден минус 6°С дейін болды.  

Желтоқсан айының басында (күйлеуге түсу алдында) ақбөкендер көбіне 

топтасып жүрді; тобында 100-1500 бас және одан да көп болды. Сондай-ақ 

тобында мойындары күйге түсуге тән қоңыр түсті текелері бар бірнеше 

үйіргаремдерде» кездесті. Кейінірек гаремді (үйірге түскен) топтар көбейе 

түсті, 3-ші желтоқсаннан 16-ші желтоқсанға дейін құрамында 6-дан 26-ға дейін 

(орташа – 15) ақбөкендер бар 40 гаремдік топтар ұшырасты (оның 

әрқайсысында бірден төртке дейін текелері болды). 24 тобында – бірден, ал 

қалғандарында – 2-4 текелер болғаны анықталды; олардың ішінде жасы үлкен 

текелер қуатын бір жастағы текелерде болды. 10-шы желтоқсанда 

ақбөкендердің күйлеуі басталды.  

 

1-Кесте. Қазақстандағы ақбөкендердің популяция саны 2011-2018жж. 

Жыл-

дар 

Популяцияның саны мен өсімі (пайызбен) 

Орал Үстірт Бетпеқдала Барлығы 

 саны % саны % саны % саны % 

2011 17 900 -34,2 6 100 24,5 78 000 46,1 102 

000 

19,3 

2012 20 900 16,8 6 500 6,6 110 100 41,2 137 

500 

34,8 

2013 26 400 26,3 5 400 -16,9 155 200 41,0 187 

000 

36,0 

2014 39 000 47,7 1 700 -68,5 216 000 39,2 256 

700 

37,3 

2015 51 700 +32,6 1 270 -25,3 242 500 +12,3 295 

470 

+15,1 

2016 70 200 +35,8 1 900 +49,6 36 200 -85,1 108 

300 

-63,3 

2017 98 200 +39,9 2 700 +42,1 51 700 +42,8 152 

600 

+40,9 

2018 135 000 +37,5 3 700 +37,0 76 400 +47,8 215 

100 

+41,0 

 

Гаремдерден басқа, құрамында 50-ден 600-ге дейін ақбөкендер бар 

(орташа 2033 бас) тағы да 30 топ кездесті. 6094 кездескен жануарлардың ішінде 

606 текелері (9.9%) саналды. 2018 ж. сәуірінде Зоология институты мен ауыл 

шаруашылығы министрлігінің орман және аңшылық шаруашылықтары 

комитеті қызметкерлерінің қатысуымен самолетпен ақбөкенді санау жұмысы 
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жүргізілді. Сондай-ақ мойындарына спутниктік бақылауға арналған 

ошейниктер кигізу жұмыстары жүргізілді 

Ақбөкендердің мекендейтін жерін 8 күн аралығында анықтау үшін Argos 

системасы GPS-сыз және спутниктік (TAW-4310H, Telonics) пайдаланылады. 

Жалпы алғанда Бетпақдалада бөкендер саны әлі аз күйінде қалып отыр. 

2018-ң жылғы мамыр айында санақ кезінде жануар санының кемігені 

анықталды.  

Даланың еркелері күні бүгінге дейін небір қиын кездерді басынан кешті. 

Солардың бәрі адам қолымен жасалынатын қаскөйліктермен ұштасып жатыр. 

Біріншіден, елді мекендердегі тұрғындар ақбөкенді азық үшін атып алып жүрді. 

Екіншіден ауыл тұрғындары ақбөкен аулап, мүйіз сатып жан бақты. Өйткені 

ақбөкен мүйізінің бағасы Қытайда алтынмен пара-пар болды. 

Үкiмет ақбөкендердi 2006 жылы «Қызыл кiтапқа» енгiзсе, сол жылы 

жан-жануарларды қорғау мақсатында бюджеттен 200 миллион қаржы бөлдi. 

Ал, үстiмiздегi жылы бұл қаржыны 270 миллионға жеткiзiп отыр.  

Өсiмтал жануар күтiмi көп, қорғауы жақсы болса, санаулы жылдардан 

соң саны қайта көбейiп, әлi-ақ даламыздың сәнiн келтiріп жүргенін көруден 

үміттіміз. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Бекенов А., Есенжанов Б., Махмутов С. «Қазақстанның 

сүтқоректілері» Алматы, 2009 ж. 

2. Қарағойшин Ж.М. "Бөкейорда-Жайык" табиғи мемлекеттік резерват 

құру туралы. Есеп. Астана, 2011.  

3. Мелдебеков А.М, Бекенов А.Б. «Қазақстанның сирек кездесетін және 

жойылып кету қаупі бар жануарлары» Алматы, 2008 ж. 

4. Мелдебеков А.М, Бекенов А.Б. «Динамика численности и охраны 

сайгака в Казахстане» / Териофауна Казахстана и соопредельных территории 

(Матер. межд. научной конференции), 175-181 б. Алматы, 2012 ж. 

5. «Охотзоопром АҚ-ның киіккес анақ жүргізу есебі» Алматы, 2014 ж. 

 

 

ӘОЖ 377.031 

ҚАЖИЕВА С.С., СЛАМБЕК Б.Н., САДЕНОВА А.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенті, Өскемен қ. 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ  

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 

Қазіргі таңда кәсіптік салада жан-жақты білімді, білікті, іскер, бәсекеге 

қабілетті маман даярлауда әрбір білім алушыны жан-жақты ізденуге, өздігінен 

тың жаңалықтар ашуға, қай салада болмасын, ғылыми жұмысқа деген 

бейімділігін қалыптастыру көзделуде.Бүгінгі күні мемлекет техникалық және 

кәсіптік білім беру жүйесінің дамуына, кәсіптік және техникалық мекемелерде 
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оқытылатын кәсіптер мен мамандықтардың алуандануына аса көңіл аударып 

отыр. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауларында кәсіптік және техникалық білім беру кәсіби стандарттарға 

негізделіп, экономиканың қажеттілігімен байланыстырылуы керек екендігін 

атап өтуде. 

Ғылыми-техникалық үрдістің үздіксіз, қарқынды дамуына байланысты 

білім беру жүйесінің алдына жаңа талаптар қойылып отыр. Осыған орай, ең 

бірінші, әлемдегі алдыңғы қатарлы өркениетті, бәсекеге қабілетті елдермен 

терезе теңестірудегі тұлға – жас ұрпаққа сапалы білім мен тағылымды тәрбие 

беру. Кәсіби мамандарды дайындауда Қазақстан Республикасының жалпыға 

бірдей міндетті мемлекеттік стандартын жүзеге асырудың негізгі міндеті – 

ғылым мен білімді тәжірибемен ұштастыру. Тәжірибе барысында болашақ 

маман өзінің кәсіби мамандығы бойынша алғашқы тәжірибесін жинақтай 

бастайды. 

Техникалық және кәсіптік білім беру мазмұның жаңартуда негізгі 

инновациялық тәсілдер жүзеге асырылуда. Олардың бірі: оқытудың модульдік 

технологиясы. 

ТжКББ жүйесіне енгізілетін модульдік оқытудың технологиясы 

студенттердің жұмысқа орналастыру сұрақтарына көп оң нәтижелер әкеледі 

және жұмыссыздық проблемасын шешуге мүмкіндік береді. Бір немесе бірнеше 

біліктілігі бар адам бірнеше жыл бойы білім алуға және басқа мамандық 

бойынша біліктілікті алу үшін қайта дайындықтан өтуге қажеттілігі жоқ. Ол 

аталған біліктілікті қысқа мерзімде алып, жұмысқа орналаса алады.Бұл – 

үздіксіз білімді қамтамасыз ететін икемді жүйе, ең бастысы оқытушыда, 

студентте оқыту нәтижесіне нақты бағытталған.Оқыту материалдарына 

қатысты – модульдік тәсіл негізінде оқытуда ол аяқталған элементтерден 

тұратын құрылым ретінде қарастырылады. Оқыту материалдарының ауыспалы 

бөлімдерінің бөлімшелері бір-біріне тәуелді емес және әрбір бөлімнің оқыту 

материалдарын тез арада өзгеріп, толықтыруға мүмкіндік береді, ол қызмет 

түрлерінің және әрекет тәсілдерінің түрлеріне тез үйренуге мүмкіндік береді. 

Дұрыс құрылған модульдік бағдарламаның құрылымы білім алушылардың 

жеке қажеттіліктеріне оқыту мазмұнын студенттердің меңгеруін және 

бейімделу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.Оперативтік білім студенттің жеке 

қызмет кезінде алған білімін қолдану және меңгерген білімнен тыс жағдайларда 

өзгеше жағдайда қолдану барысында меңгеріледі. Оқыту материалдарына 

берілетін ақпарат оқыту мазмұнын меңгеруге бағытталуы тиіс. 

Модульдік-құзыреттілік тәсілі процесінде оқытушы кеңестік-

бағыттаушы рөлін атқарады. Танымдық қызметін басқару функциясы студентке 

беріледі және өзіндік басқару функциясы ретінде беріледі. Ең бастысы – 

бағалау критериі оқу процесінің барлық қатысушылары – студенттер, 

оқытушылар, әкімшілік және ата-аналар үшін оқыту процесін айқын және 

түсінікті етеді. Міндетті жүргізу қажет: кіріс диагностикасы, өзіндік бақылау, 

өзара бақылау және шығыс бақылауы. 
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Модульдік оқытудың түйіні оқыту процесін дербес мазмұнды-

технологиялық бірліктерге (модуль) бөлуге болады, оған студеттерге арналған 

әдістемелік нұсқаулық, бағалау жүйесі мен мақсатты әрекет бағдарламасы ба 

ақпараттар банкі енеді. 

Бүгінде кәсіби білім беруде дуальдық оқыту ұғымы халық арасында 

таныс болып қалды. Әлемнің озық елдерінде табысты қолданылып келе жатқан 

осы жүйе кәсіптік білім беру саласына батыл еніп келеді. Дуальдық жүйе 

дегеніміз білімгер-түлектер білім алумен қатар, кәсіпорындарда жұмыс істеуді 

бастайды. Оқуды бітіргенде бұл білімгерлер сол кәсіпорынның жұмыс 

ерекшеліктерімен және қондырғы-құрылғыларымен толық танысып, сол 

кәсіпорынға орналасуға мүмкіндік алады. 

Дуальдық жүйенің негізгі мақсаты - осы заманғы еңбек нарығындағы  

жедел өзгерістерге бейімделетін, бәсекеге қабілетті, білікті мамандар даярлау 

мен қайта дайындау үрдісінде жұмыс берушілер мен кәсіптік маман даярлау 

оқу орындары  арасында әрекеттестік жасау болып табылады. Оқу үдерісінде 

дуальды оқыту жүйесін енгізу арқылы күтілетін нәтижелер де аз емес. Олар: 

- теория мен тәжірибе сабақтары арасындағы алшақтық жойылады; 

- түлектердің жұмысқа орналасу мәселесі оң шешімін табады; 

- оқу орыны жұмыс берушінің болашақ мамандарға деген талаптарын 

үнемі ескеріп отырады; 

- жұмыс берушілер өндіріс талабына сай білім алушыларға қойылатын 

біліктілік талаптарды дайындауға, кәсіптік стандарттарды, дуальды оқу жүйесі 

бойынша модульдік оқу бағдарламаларын дайындауға және арнайы пән 

оқытушылар мен өндірістік оқу шеберлерін тағылымдамадан өткізуге 

қатысады; 

- дуальды оқу жүйесімен оқыған оқушы белгілі құзыреттерді меңгерген 

кәсіби маман болып қалыптасады. 

Оқу үрдісіне дуальды оқыту  келесі мәселелерді шешуге мүмкіншілік 

береді: 

1 оқу мекемесінің тартымдылық беделінің артуы, студенттер 

контингентінің жоғарылауы; 

2 оқушылардың қызығушылығы мен сұранысына қарай бағдарламалар, 

элективті (икемді) курстар бағдарламаларын әзірлеу; 

3 мамандықты тереңірек ойланып таңдауға, социализация, тапқырлық 

пен шығармашылыққа бейімдейтін біліктіліктің дамуы; 

4дуальды оқыту бойынша оқытылатын тұлғаның қажетті біліктілік пен 

еңбек дағдыларына, кәсіби білімге ие болып еңбек нарығында сұраныс 

деңгейінің жоғарлауы; 

5 бітірушілерді одан әрі жұмысқа орналастыру, жұмыссыздықтың 

қысқаруы; 

6 білім беру мекемелерінің жобаларды жүзеге асыру кезеңдерінде қосу 

арқылы кәсіпорындармен өзара әрекеттесу аясын кеңейту; 

7 білім беру мекемелерінің бәсекелесуге қабілеттілігін жоғарылату. 
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«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына енгізілген соңғы 

өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес қазіргі таңда орта білімнен кейінгі білім 

беру бағдарламаларын меңгерген тұлғаларға берілетін «қолданбалы 

бакалавриат» және «қолданбалы бакалавр» жаңа ұғымдары білім беру жүйесіне 

енгізілді. 

Қолданбалы бакалавриат бағдарламасын ендіру елеулі теориялық 

дайындықты және біліктілік деңгейлері бойынша өндірістегі практикалық 

жұмыс дағдыларын меңгеруді көздейтін жоғары білім беруді, сонымен қатар 

техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіби бағдарламаларының 

интеграциясын қамтамасыз етеді, яғни бұл дегеніміз жұмысшы, орта буын 

маманы және қолданбалы бакалавр секілді деңгейлердің интеграциясы. 

Қорыта келгенде, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне 

енгізіліп жатқан инновациялар студенттің сабаққа деген ынтасы және 

жауапкершілігін арттыруда, өз білімін өзі бағалай білуіне мүмкіндік тудырып, 

өз қабілетіне, болашағына сенуіне, танымдық әрекеттерінің қалыптасып, одан 

әрі шығармашылықпен айналысуына, пәнге қызығушылығының артуына 

мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да саналы ұрпақ, сапалы маман дайындауда 

кәсіптік  білім берудің болашағы зор. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

 

Решение продовольственной проблемы в стране и обеспечение 

населения высококачественными продуктами питания является первоочередной 

задачей народного хозяйства. Большое значение в реализации  этой задачи 

имеет внедрение в отраслях пищевой промышленности общественном питании 

прогрессивных технологии производства и современных методов контроля 

качества продукции, поскольку действующая система контроля качества все 
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еще не в полной мере соответствуют требованиям, что отрицательно 

сказывается на качестве пищевых продуктов. 

Для международной торговли любому государству свойственно ведение 

таковой в 2-х направлениях. Одним из них является импорт, а другим - экспорт. 

Импорт представлен ввозом товаров, производимых в разных странах на 

территорию страны потребителя. 

Как правило ввозят то, что не производится, или производится в 

недостаточном количестве. Импорт может применяться не только для товаров, 

но и для услуг. 

Импортировать пищевые продукты на рынок Казахстана в настоящее 

время очень перспективно. Многие виды продукции в Республике не 

производятся в требуемом потребителям объеме, поэтому зарубежным 

поставщикам есть где разгуляться. Из-за рубежа поставляются в значительном 

объеме мясо и мясные продукты, сахар, фрукты, растительное масло, молоко и 

молочные продукты, кондитерские изделия. Доля закупаемых за рубежом 

пищевых продуктов заметна даже в общем объеме импорта. 

В зависимости от вида того или иного товара по месту происхождения 

лидируют разные страны. Так, к примеру, мяса в Казахстан больше всего 

поставляют американские компании, фрукты и орехи в значительных объемах 

закупаются в Узбекистане  и Таджикистане, молочные продукты – в России  и 

Белоруссии, чай – в Индии, кофе – в Кении. В целом в Казахстан 

импортируются большие объемы пищевых продуктов из России и других стран 

СНГ. 

Конечно, наибольшую долю импорта всегда будут составлять те 

продукты питания, которые не выращиваются в Казахстане по причине 

неподходящих климатических условий или не производятся из-за высокой 

стоимости сырьевой базы. 

Объемы импорта овощей в Республику Казахстан в 2018 году составили 

500,7 тыс. тонн или 246 млн. долл. США в денежном эквиваленте, экспорт 

овощей из страны превысил 13 млн. долл. США. 

Региональный анализ импорта овощей в 2018 году представлен ниже. 

 
Рисунок 1 - Импорт овощей в РК в 2018 году, региональный разрез 

http://agapas.kz/import/tajikistan/
http://agapas.kz/import/belarus/
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Наибольшие объемы ввоза в Южно-Казахстанскую область объясняются 

тем, что основным поставщиком овощей в Республику является Узбекистан – 

график ввоза овощей из различных стран в Казахстан представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Основные страны импортеры овощей в Республику 

Казахстан 

 

Узбекистан, Китай и Киргизия обеспечивают от 80 до 85% поставок 

овощей в Республику Казахстан в последние 3-4 года. 

Качество продукции поступающей на рынок, во многом зависит от 

контроля качества и достоверности проводимых испытаний, организованных на 

предприятиях. В мировой практике конкурентоспособность продукции 

определяется соответствием качества продукции требованиям рынка и 

конкретного потребителя. 

Наличие безопасных продуктов является одним из главных прав 

человека. Важность безопасного питания признана сегодня как право в 

тридцати международных документах, которые касаются прав человека с 1924 

года. К ним относятся декларации, пакты и конвенции, являющиеся договорами 

и обладающие юридической силой. 

Обеспечение пищевой безопасности, а именно ХАССП и техническое 

регулирование включают в себя политические, социальные, технические, 

экономические, медицинские и другие аспекты. Есть много практических 

инструментов, которые предназначены для того чтобы обеспечить пищевую 

безопасность. И один из них, как уже было отмечено выше, техническое 

регулирование. 

Техническое регулирование, также как и ХАССП – это основа 

регулирования отношений, которые возникают при формировании 

добровольных и обязательных требований к процессу и продукции и при 

осуществлении оценки соответствия объектов регулирования всем 

установленным требованиям. Качество продуктов подтверждается проверками 

на соответствие всем установленным техническим регламентам, показателям и 

стандартам. При этом главное требование – безопасность. 

Для обеспечения выпуска продукции высокого качества необходимо 

постоянно повышать уровень технической оснащенности предприятий, 
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автоматизировать технологические процессы, а также совершенствовать 

механизм управления качеством продукции. 

Для того чтобы осуществить указанные методики контроля качества 

продуктов питания важно располагать средствами, техникой для испытаний, 

сведениями о причинах возникновения дефектов. Сегодня есть много способов 

проверки. Самыми эффективными специализированные организации, 

проводящие внедрение и разработку систем менеджмента на предприятиях, 

считают статистические методы исследования продуктов питания. Главная цель 

этого метода заключается в своевременном выявлении разных изменений в 

выпуске производимых продуктов питания. Такие изменения могут появиться 

из-за конкретных причин, которые должны быть сначала установлены, а затем 

устранены. Выборочный контроль применяют при необходимости принятия 

решений о соответствии продуктов питания установленным для них нормам. 

Это происходит при приеме больших партий по итогам испытаний конкретного 

количества образцов из этой партии. Зачастую такие методы проводят при 

приемке продуктов питания от поставщиков. 

Такой контроль заключается в обнаружении разных проблем при 

изготовлении продуктов питания, которые связаны с нестабильным качеством 

продукции. 

Под техническим регламентом (ТР) понимается документ, 

устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования. 

Объектами ТР являются 

• продукция 

• процессы, характеризующие все стадии жизненного цикла продукции. 

 

 
В технических регламентах концентрируются все требования, 

обеспечивающие безопасность и направление на защиту прав приобретателей. 

Требования, не включенные в технические регламенты, не являются 

обязательными для исполнения и применения. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

технических регламентов 

Цели государственного контроля и надзора ( далееГК и Н): 

1. Обеспечение безопасности; 

http://www.iksystems.ru/
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2. Выявление фальсифицированной продукции, товаров с 

неправильной маркировкой. 

ГК и Н осуществляется следующими субъектами: 

 уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 уполномоченный орган в области ветеринарии и фитосанитарии 

 уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей 

Государственный санитарно-эпидемиологический контроль и надзор 

направлен на предупреждение, выявление, пресечение нарушений 

законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также контроль за 

соблюдением нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, гигиенических нормативов и 

технических регламентов в целях охраны здоровья и среды обитания населения 

и безопасности продукции, процессов, услуг.  

Государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения определяет порядок осуществления санитарно-

карантинного контроля над завозом и распространением инфекционных и 

паразитарных заболеваний на Государственной границе Республики Казахстан, 

совпадающей с таможенной границей Евразийского экономического союза, и 

обеспечения санитарной охраны Государственной границы и территории 

Республики Казахстан.   

Наличие безопасных продуктов питания является одним из основных 

прав человека. Важность адекватного питания признана как право в 40 

международных документах, касающихся прав человека, начиная с 1924 года. 

Среди них есть декларации, конвенции и пакты, которые являются договорами, 

обладающими юридической силой . 

Проблема обеспечения пищевой безопасности включает в себя 

политический, социальный, технический, экономический, медицинский и 

другие аспекты. Существует множество практических инструментов, 

предназначенных для обеспечения пищевой безопасности. Один из них - 

техническое регулирование. 

Техническое регулирование служит правовой основой регулирования 

отношений, возникающих при формировании обязательных и добровольных 

требований к продукции и процессам, а также при проведении оценки 

соответствия объектов регулирования установленным требованиям. Качество 

пищевых продуктов подтверждается проверкой на соответствие установленным 

техническим регламентам, стандартам, показателям. Причём главнейшим 

требованием всегда является безопасность. 

Вторая задача вызвана проблемами глобализации. Необходимо создать 

такой механизм технического регулирования, который, с одной стороны, 

позволял бы вести экономически выгодную для государства политику во 

внешней торговле, а с другой - был бы гармонизирован с правилами, 

установленными международным сообществом. 
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В ближайшее время в Казахстане должны быть разработаны новая 

система контроля и новое техническое законодательство для пищевой отрасли, 

гармонизированное с европейским и отвечающее современным требованиям 

По мере развития индустриального производства, роста городов 

увеличивается влияние человека на природную среду. И в результате  

возрастают объемы антропогенных загрязнителей. Антропогенное загрязнение 

– результат деятельности человека .В связи с этим необходимо ужесточение 

контроля за соблюдением соответствия пищевых продуктов требованиям 

национальных нормативов и стандартов с полным запретом наличия токсичных 

химических веществ с целью доведения санитарных норм до европейских 

стандартов . 
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МИКРОСТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ СПЛАВА 36НХТЮ 

 

В данной работе в качестве материала исследования был выбран 

аустенитный дисперсионно-твердеющий сплав 36НХТЮ, содержащий (Основа 

Fe - 43,61–48%, Ni - 35-37%, Cr - 11–13,5%, Ti - 2,7–3,2%, Al - 0,9– 1,2%) [1]. 

Выбор материалаобоснован тем, что сплав 36НХТЮ достаточно изучен 

в области структурно-фазовых состояний и широко используется в 

промышленности для изготовления упругих чувствительных элементов 

(пружины, сильфоны, гофры, мембраны, трубки Бурдона и др.) приборов 

теплотехнического контроля [2]. 

В данной работе для оценки механических свойств сварных соединений 

были выбраны следующие характеристики: 1,0 - предел текучести, 
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определяющий упругие свойства пружинного элемента, в - предел прочности, 

характеризующий прочность и надежность УЧЭ,  - относительное удлинение. 

Величины 1,0 , в  и  , определяя механические свойства сварного 

соединения в условиях совместного деформирования с основным металлом, не 

позволяют подробно оценить свойства отдельных зон. Поэтому для детального 

исследования свойств сварного шва, зоны термического влияния и основного 

металла был выбран метод измерения микротвердости. Измерение 

микротвердости поперек сварного соединения проводили при использовании 

микротвердомера ПМТ – 3 при нагрузке   = 0,98Н. 

Методики экспериментальных исследований, использованные в данной 

статье, описаны в работе [3]. 

Используемый в промышленности стандартный способ термической 

обработки сплава 36НХТЮ, состоящий из закалки на твердый раствор и 

последующего старения, имеет серьезные недостатки. Главный из них – 

макрогетерогенность структуры, т.е. одновременное наличие областей 

прерывистого и непрерывного распада, что снижает прочностные свойства, 

особенно сопротивление малым пластическим деформациям [2]. 

Была определена микротвердость областей непрерывного и 

прерывистого распада сплава 36НХТЮ после закалки от температуры 10500С, 7 

мин. и последующего старения при 7000С, выдержка 4 часа, которая составила 

1000 МПа и 4500 МПа соответственно. Таким образом, микротвердость 

областей прерывистого распада в 4,5 раза больше, чем непрерывного. 

Структурная неоднородность сплава 36НХТЮ после старения 

обусловлена одновременным протеканием реакции выделения  - фазы типа  

Ni3 (Al,Ti) двумя механизмами – непрерывным и прерывистым, которые 

развиваются в одинаковых температурно-временных интервалах старения. 

В зависимости от условий термической обработки сплав 36НХТЮ при 

нормальной температуре может находиться в однофазном либо двух- или 

трехфазных состояниях. При закалке от температур 950-10500С фиксируется 

однофазное состояние – метастабильный -твердый раствор (рис.1а). 

 

а                                  б                                    в                               г 

 

Рисунок 1 - Структурные состояния сплава 36НХТЮ 

а) микроструктура сплава 36НХТЮ после закалки от температуры 

10500С, выдержка 7 мин, x250; 

б) прерывистый распад  - фазы, x250; 
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в) ячейки прерывистого распада (ламели), x30000; 

г) наночастицы  - фазы, выделившиеся по механизму непрерывного 

распада, x70000. 

Механизм выделения упрочняющей-фазы определяется температурой 

закалки. После закалки от температур T11500С выделение -фазы 

осуществляется механизмом прерывистого выделения, а после закалки от 

температур 120012800С выделение -фазы осуществляется механизмом 

непрерывного выделения. В результате непрерывного выделения образуются 

наночастицы -фазы сферической формы диаметром 5-60 нм (рис.1г), а при 

прерывистом распаде формируется ячеистая структура, состоящая из 

дисперсных стержнеобразных частиц -фазы (ламелей) диаметром 10-60 нм 

(рис.1в). Размер сферических частиц -фазы зависит от температуры старения, 

т.е. возрастает с ростом температуры. Следует учесть, что при выделении -

фазы по непрерывному механизму, сохраняется когерентная связь частицы с 

матрицей[2]. 

Прерывистый распад в сплаве 36НХТЮ на металлографических шлифах 

проявляется в виде темных областей повышенной травимости (рис.1б). 

Процесс прерывистого распада контролируется зернограничной 

диффузией, тогда как в случае непрерывного распада объемной диффузией.  

Поскольку коэффициент зернограничной диффузии на несколько 

порядков выше объемной диффузии, то прерывистый распад может протекать 

при низких температурах старения и с более высокой скоростью, чем 

непрерывный [2].  

Микроструктура сварного соединения после аргонно–дуговой (АДС) 

сварки представлена на рис.2. Процесс кристаллизации расплавленной литой 

зоны начинается с формирования множества мелких, хаотически 

ориентированных кристаллитов (рис.2а, верх). Далее наблюдали зону 

столбчатых дендритов (рис.2б). Столбчатые дендриты, растущие навстречу 

друг другу, могут непосредственно стыковаться по плоскостям контакта 

(рис.2в). Изменение скорости сварки при прочих равных условиях изменяет 

угол встречи растущих от кромок дендритов, при этом с увеличением скорости 

сварки угол встречи дендритов увеличивается. При небольшой скорости сварки 

угол встречи дендритов относительно мал, поэтому на поперечном шлифе 

обнаруживается зона с сечением главных осей дендритов под небольшим углом 

к направлению источника. С увеличением скорости сварки размеры этой зоны 

уменьшаются вплоть до полного исчезновения. Эта особенность 

кристаллизации металла шва вносит дополнительные ограничения в диапазон 

режимов аргонно–дуговой сварки тонкостенных деталей, так как чем больше 

угол встречи дендритов, тем ниже прочностные свойства сварных соединений.  
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Рисунок 2 - Микроструктура сварного соединения после аргонно-

дуговой сварки: 

а) формирование макроструктурной неоднородности, x 50; 

б) зона столбчатых кристаллитов, х 600; 

в) центральная часть литой зоны, x 50; 

г) белая прослойка на границе сплавления, х 600. 

 

На границе шва и околошовной зоны имеется тонкая переходная 

прослойка в несколько микрон (рис.2г), в которую оттесняются все 

микропримеси и неметаллические включения при кристаллизации металла.  

Каждый участок сварного соединения претерпевает изменения 

температуры во времени, причем максимальную температуру имеет шов, отвод 

тепла от которого в более холодные участки металла влияет на структуру зоны 

термического влияния. В этой зоне происходят наиболее значительные 

изменения структуры (рис.2а, низ) и свойств металла, которые определяют 

качество сварных соединений – прочность, пластичность, а в ряде случаев и 

другие особые свойства сплава, как, например, коррозионную стойкость. Таким 

образом, после сварки формируется макроструктурная неоднородность в виде 

литой зоны, зоны термического влияния (ЗТВ) и основного металла. При 

последующем старении макроструктурная неоднородность переходит в 

микроструктурную (рис.3в), обусловленную особенностями выделения 

упрочняющий ' - фазы типа Ni 3 (Al, Ti) [2]. 
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Рисунок 3 - Образование макро- и микроструктурной неоднородного 

сварного соединения при старении: 

а) общий вид соединения, х 50; 

б) центральная часть литой зоны, х 50; 

в) прерывистый распад  в литой зоне, х 20000; 

г) усталостная трещина в зоне термического влияния. 

 

При старении сварного соединения в литой зоне интенсивно протекает 

прерывистый распад упрочняющей фазы (рис.3а, верх), в основном металле 

выделение ' - фазы протекает по смешанному механизму (рис.3а, низ), а в зоне 

термического влияния прерывистый распад отсутствует (рис.3а, середина). 

Выделение упрочняющей фазы в ЗТВ происходит по механизму непрерывного 

распада, который протекает вяло и тем самым эта зона является слабо 

упрочненной. Об этом свидетельствуют результаты усталостных испытаний 

образцов сварных соединений. Часто усталостная трещина, зародившись на 

границе литой и зоны термического влияния, переходит в ЗТВ вплоть до 

полного разрушения образца (рис.3г). 

Степень развития  макроструктурной  неоднородности  определяется  

шириной  литой  зоны  и  зоны  термического  влияния. Ширина литой зоны 

составила 2,5 мм, а ширина зоны термического влияния, в которой 

прерывистый распад не протекает - 0,5 мм.  

Оценка механических свойств сварных соединений при одноосном 

статическом растяжении показали следующие результаты: 

1) Закалка от 1050  С, 7 мин. + АДС (
2,0 =305 МПа, в =820 МПа, 

=30%); 
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2) Закалка от 1050  С, 7 мин. + АДС + старение при 700  С, 4ч. (
2,0

=895 МПа, в =1540 МПа,  =17%,  =1020), где   - число циклов до 

разрушения. Образцы разрушились по зоне термического влияния. 

Для  повышения  механических  свойств сварных соединений 

необходимо  уменьшить  ширину  зоны  термического  влияния  и  литой  зоны  

и  искать  способы,  устраняющие  микроструктурную  неоднородность.  Для  

этой  цели  можно  использовать  термическую  или  механико – термическую  

обработки,  которые  инициировали  бы  прерывистое  выделение '  - фазы  в  

зоне  термического  влияния. 

Таким образом, на основе полученных результатов можно заключить, 

что: 

1) после окончательной термической обработки (старения) 

макроструктурная неоднородность в зоне сварного соединения не устраняется, 

а усиливается, вызывая появление микроструктурной неоднородности. 

2) Образование микроструктурной неоднородности обусловлено 

особенностями механизма выделения упрочняющей ' - фазы. 

3) В зоне термического влияния при старении прерывистый распад 

отсутствует, а ' - фаза выделяется по непрерывному механизму. 

4) Для устранения микроструктурной неоднородности необходимо 

после сварки использовать термическую или механико–термическую обработу. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ магистранты, Өскемен қ. 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ФЛОРАСЫНДА КЕЗДЕСЕТІН POTENTILLA L 

ТУЫСЫНЫҢ ТҮРЛІК ҚҰРАМЫ 

 

Кенді Алтайдың солтүстік-батыс бөлігінде Шығыс Қазақстан 

облысының Риддер, Зырян, Глубокое аудандарының аумағында Поперечное 

ауылының оңтүстік-шығысында табиғатты пайдаланудан алынып қойылған 

жерлерде орналасқан. Батыс Алтай қорығының аудандастырылуы Оңтүстік-
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Cібір тау елдерінің Алтай провинциясынажатады. 

Батыс Алтайдың қалаға жақын орналасуы және таудағы елді-

мекендердің жоғары тығыздылығы мұнда өсімдіктер қауымдастығына 

антропогендік жүктемені ұлғайтады. Бұл табиғи өсімдіктері бар бүлінген 

аймақтардың пайда болуына байланысты өсімдіктерді, топырақ қорғау, су 

өндіру қасиеттерінің күрт төмендеуі, барлық өсімдіктер қауымдастықтары 

өнімділігінің төмендеуі және құрылымының өзгеруі, түрлік құрамның 

кедейленуі сияқты шарасыздыққа алып келеді [1]. Геоботаникалық, 

фитоморфологиялық және фитоэкологиялық зерттеулерде өсімдіктер 

қауымдастығына кіретін өсімдіктердің жер үсті және жер асты мүшелерін 

зерттеу маңызды екені айқындалады. Мұндай жұмыстардың нәтижелері 

өсімдіктер қауымдастығының, түрлердің кешенді сипаттамасын түзгенде және 

өсімдіктердің тіршілік формаларын анықтағанда пайдаланылып, біздің 

өсімдіктер биологиясын оқып үйрену туралы білімімізді одан әрі кеңейтуге 

мүмкіндік береді [2]. Осыған байланысты Шығыс Қазақстан облысы, 

Риддерауданы, БатысАлтайдыңоңтүстік-батысэкспозициясында, «Линейск», 

«Холзун», «Тигирецк» жоталарында экспедиция жұмыстары жүргізілді.  

Біз зерттеу жұмысын жүргізген аймақ теңіз деңгейінен1 553 м биіктікте 

орналасқан, беткейтіктігі– 45°, проекциялық жабыны 75-80%-ды құрады. 

Экспедиция барысында онда кездесетінқауымдастықтарды анықтап, түрлермен 

танысып, өсімдіктерді анықтадық, олардың сол алқаптарда кездесу санын 

есептедік жәнесол доминанттар арасынан зерттелетін түрлерді жинап алып, 

гербарий құрастырдық. Өсімдіктердің басқа тілдегі атаулары «ҚАЗАҚСТАН 

ӨСІМДІКТЕРІ Ғылыми және халық атаулары» кітабы бойынша жазылды. 

Зерттелетін түрлердің морфологиялық сипаттамалары «Флора Казахстана» 

кітабының тиісті томдарынан қаралды. Жиналған материалдарды фиксациялау 

жалпы пайдаланылатын әдістер бойынша жүргізілді. Сабақтар кесінділері 

қолмен кесу арқылы даярланды. Сабақтың көлденең кесінділерінен жасалған 

препараттарды MC-300 video TEC программалық беттік суретке түсіретін 

микроскопта суретке түсіру, Photoshop программасы бойынша өңдеу және 

Excell программаларын қолдану арқылы нәтижелер өңделді. 

Батыс Алтай флорасындакездесетінPotentilla L туысының 12 

түрікездеседі. Potentilla. canescens Bess, Potentillaorientalis, Potentillaimbricata, 

Potentillabiflora, Potentilla. multifida, Potentillasoongorica, Potentillasericea, 

Potentilla. pamiroalaica, PotentillaapproximataBge, Potentilla. рololeuca, 

Potentillastrigosa Pall. 

Қазтабан (Potentilla L) – раушан гүлділер тұқымдасына жататын көп 

жылдық шөптесін өсімдік. Бір-екі жылдығы өте сирек кездеседі. Қазақстанның 

биік таулы аймақтарында орман-тоғай шетінде, далалы жерлер мен 

шалғындықта, су жағасында өсетін (тек шөлді жерде өспейді) 48 түрі бар. 

Олардың биікт. 3-70 см. Тамыры жуан, тамыр сабағы түйнек тәрізді болады. 

Сабақтары тік, кейбір түрлерінде төселмелі келеді. Жапырақтары үш құлақты, 

саусақ салалы, қауырсын тәрізді күрделі. Ақ, сары, қызыл гүлдері қалқанша – 

сыпыртқы гүл шоғырын құрайды, кей түрлерінде жеке орналасады. Гүліндегі 
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тостағанша жапырақшалары 5 немесе 4-тен сыртқы және ішкі шеңбер құрып 

орналасады. Күлте жапырақшаларының саны 5, кейбір түрінде — 4. Аталық 

саны 10-нан 30-ға дейін, басым көпшілігінде 20. Аталық жіпшелері біз тәрізді 

жіңішке. Гул табаны дөңес, ойыс келеді. Көктемнен қоңыр күзге дейін 

гүлдейді. 

 

1-кесте – Қазтабанның Батыс Алтайда экологиялық және белдеулік-

аймақта таралуы 
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Арктикалы

қ биік 

таулы 

 -  - - 3,3 3,3 3,3 5,0 3,3 1,6 

Биіктаулы  -  -  - 3,3 5,0 11,8 15,0 3,3 1,6 

Таулы-

далалы 

 - 5,0 8,4  -   -  - 5,0 8,3  - 

Далалы  - 30,0 10,0  -  -  -  - 28,3 11,9 

Таулы-

орманды 

 - 1,6  -  - 1,7 3,3 3,3 1,6 1,6 

Орманды 5,0  -  -  -  -  -  -  - 5,0 

Рудералды 5,0  -  -  -  -  -  -  - 5,0 

 

Азия қазтабаны (Potentillaasiatica Juz.) – Раушан гүлділер (Rosaceae Juss.) 

тұқымдасына жататын биіктігі 15-50 см көп жылдық өсімдік. Тамыр сабағы 

мықты, қысқарған сабақ. Сабағы тік, сирек жартылай жымқырылған, түкті. Жер 

таған және төменгі сабақ жапырақтары ұзынша келген қысқа шыбықты, 5-7 

саусақ салалы, сабақты жапырақтары қысқа шыбықты, 3-5 саусақ салалы. Жер 
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таған және төменгі сабақты жапырақтары құбалау, жоғары сындағы сабақ 

жапырақтары жасыл. Жапырақтары тісті, 6-10 ірі мұқалған тістері бар, жасыл. 

Гүлінің диаметрі 16-20 мм., қалқанша-шашақты гүл шоғырында орналасқан. 

Гүл тостағаншасы сирек-түкті, сыртқы гүл тостағанша жапырақтары ланцет 

тәрізді. Гүл күлтелері сары, күлтесінің жоғарғы жағы кең ойылған. Гүл тұғыр 

түкті. Мамыр-шілдеде гүлдейді. Таулы шөпті және далалы шалғындықтарда 

және өзен алқаптарында өседі [2]. Қазақстанда таралуы. Тарбағатайда, Жоңғар 

Алатауында, Іле Алатауында, Күнгей және Теріскей Алатауында, Кетмен 

жотасында, БатысТянь-Шаньда кездеседі. 

Ақшақазтабан (Potentillacanescens Bess.) – Раушанг үлділер (Rosaceae 

Juss.) тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік. Сабағының биіктігі 

– 15-45 (55) см, тік немесе жапырақтардың қысқа шыбығы сияқты негіз 

бойымен жоғары көтеруші. Жер таған және сабақ жапырақтары саусақ салалы, 

5 (7) жапырақшадан болады, жоғары жағы жасыл, әдетте, сиректеу 

жымқырылған, түкті. Жапырақтарының ұзындығы – 1-4 см., ені – 0,6-2 см, 

сопақша пішінді. Гүлінің диаметрі 9-13мм., гүл шоғыры қалқанша-шашақты. 

Гүл тостағаншасы түкті. Жаңғақшалары әлсіз немесе қатты мыжылған. 

Хромосомасаны 2n=42. Мекендейтін жері. Құрғақсай-салалы жайылымдар, 

далалы еңісті жерлер, егістік алқаптар, кен орындары жол бойында [3]. 

Алтайдың солтүстік-батыс экспозициясында негізінен әртүрлі шөпті-

бетегелі-астықты жусанды қауымдастық үстемдік ететіні анықталды. 

Қауымдастықтың негізгі компоненттері келесідей түрлер болды. Олар: 

PotentillaasiaticaJuz., Potentillacanescens Bess. Potentillaasiatica сабағының 

анатомиялық көлденең кесіндісін сабақтың анатомиялық үш аймағын айқын 

байқауға болады. Эпидерма, алғашқы қабық, орталық шеңбер. Эпидерма 

сыртында көп клеткалы трихомаларды анық байқауға болады. Эпидерма 

клеткалары тығыз орналаспаған, пішіні дөңгелектеу клеткалардан түзілген 

колленхиманы көреміз. Колленхиманың астында пішіндері біркелкі емес 

паренхималық клеткалар қабатынан тұратын қабық паренхимасы 

орналасқан[4]. Potentillaasiatica сабағының анатомиялық құрылысының 

биометриялық көрсеткіштері өлшеніп есептелді: алғашқы қабық қалыңдығы – 

22,4 ± 0,51 мкм, өзек қалыңдығы 378,5 ± 0,50 мкм, өзек клеткаларының 

диаметрі 21,8±0,66 мкм2, ал ксилематүтіктерінің ауданы 29,97 ± 0,38 мкм2. 

Өсімдік сабағыан атомиялық көлденең кесіндісінің жалпы қалыңдығы – 726,3 ± 

0,69 мкм Зерттеуге алынған басқа өсімдіктермен салыстырғанда бұл өсімдіктің 

ксилематүтіктерінің ауданының көлемі едәуір кіші екендігін байқадық. 

Potentillasonngorica L. өте адам ағзасында бірнеше аурулады емдеу 

жолында пайдалық асиеттері бар. Қайнатпасын немесе тұнбасын дизентерия, 

жара түйремелерінде, бүйрек қабынған кезде, тыныштандырғыш, қан 

тоқтатқыш препараттар ретінде пайдаланады. Раушан гүлділер (Rosaceae L.) 

тұқымдасының құрамына кіретін жетекші туыстарға: қазтабан (Potentilla L.)- 10 

түрқұрайды.  

PotentillaSonngorica L. өсімдігінің сaбaғының көлденең кесіндісінен 

(20х) алынған, оның сыртын клеткa қaбықшaсы қaлың эпидермистың жaуып 
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тұрaтындығын көреміз. Эпидерма клеткасы домaлaқ, тығыз орнaлaсқaн 

клеткaлaрдaн тұрaды. Эпидермистің aстындa aлғaшқы қaбық орнaлaсaды. Ол 5 

- 6 қaбaт түзіп, жaсушaлы тығыз орнaлaсқaн, ұсaқ формaсы сопaқтaу – доңгелек 

келген мезодермaның клеткaлaрынaн және бір қaбaт ұсaқ қaбықшaлaры жұқa 

эндодермaдaн тұрaды. Эндодермaның aздaп қaлыңдaғaн клеткaлaрдың тұтaстaй 

қaбaтынaн тұрaтындaғы aйқын көрінеді. Өткізгіш шоқтaр орнaлaсaды, олaрдың 

сaны 10 ден 12 дейін жетеді. Шоқтaр коллaтерaлды aшық, олaр 

склеренхимaның aстындa шеңбер түзіп орнaлaсaды. Шоқтaр aрaсындa шоқ 

aрaлық кaмбиaлдызонaсы aйқын көрінеді. Кесіндінің ортaсындa өзекті 

кпaренхимa aлып жaтыр, ол үлкен пaренхимaның клеткaлaры тығыз емес 

бостaу орнaлaсaды және осы жерде бөлініп шығaрaтын клеткaлaр кездеседі. 

Potentilla Sonngorica L.өсімдігінің aнaтомиялық – диaгностикaлық ерекше 

белгісі ретінде, оның aлғaшқы қaбaтындa дa, ортaлық шеңберінде де көптеген 

доңгелек формaлық осaл қызaттaрдың болaтындығын aйтa кету болады. 

Биометриялық көрсеткіштері aлғaшқы қaбықтың қaлыңдығы 0,693 ± 0,15 мкм, 

эпидерма қалыңдығы 0,080 ± 2,41 мкм, ксилемa түтікшелерінің aудaны 0,061 ± 

0,55 мкм. 
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІ 

 

Соңғы жылдарда жүргізілген зерттеулер көрсетіп отырғандай, бөлме-

жайлардың ішкі кеңістігінің химиялық ластануының негізгі көзі құрылыс және 

әрлеу материалдарынан тұрғын үй атмосферасына бөлініп шығатын уытты 

заттар болып табылады. Атап айтқанда,  полимерлі материалдардың бұзылу 

өнімдері адамның денсаулығына және ортаның күйіне айтарлықтай қатер 

төндіреді.  

Полимерлі материалдардың уыттылығы және басқа да жағымсыз 

қасиеттері.  

Полимерлі құрылыс материалдарының экологиялық тазалығын бағалау 

кезінде оларға қойылатын келесі басты талаптарды басшылыққа алады 

(В.О.Шефтель және басқалары, 1988): 
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-Полимер материалдардың бөлме-жайларда өзіндік күшті иісі  болмауы 

керек;  

- Ауаға адам үшін қауіпті концентрацияларда ұшатын заттарды бөліп 

шығармауы керек;  

- Өзінің беткі қабатында патогенді микрофлораның дамуына жағдай 

жасамауы керек;   

- Бөлме-жайлардың микроклиматын нашарлатпауы керек;   

-  Ылғалды зарарсыздандыруға қолайлы болуы керек;  

- Материалдардың беткі қабатындағы статикалық электр өрісінің кернеуі 

150 В/см артық болмауы керек (бөлме-жайдың ауасындағы салыстырмалы 

ылғалдылық 60-70% болғанда). 

Көптеген зерттеулер көрсетіп отырғандай, төменгі молекулалы 

қосылыстар негізінде жасалған барлық дерлік полимерлік құрылыс және әрлеу 

материалдары пайдалану барысында уытты ұшатын компоненттер бөліп 

шығаруы (көшуі) мүмкін, олар ұзақ уақыт әсер еткен кезде тірі ағзаларға, оның 

ішінде адамның денсаулығына да жағымсыз ықпал етуі мүмкін.  

Ісік ауруларын зерттеу жөніндегі халықаралы агенттігі (МАИР) мұнай 

мен тас көмірден алынатын полимерлердің канцерогенді қауіптілігіне назар 

аударатын болса, Улы заттарды және науқастарды тіркеу жөніндегі агенттік 

(ATSDR) пластмасса өндіру кезінде ең қауіпті уытты заттардың алғашқы 

жиырмалығының тізбесіне кіретін заттар пайдаланылатынын белгілеп 

көрсеткен[1]. 

Уытты субстанциялар бөліп шығаруға қабілетті полимерлі құрылыс 

және әрлеу материалдарының сипаттамасы. 

Карбамид шайырының негізіндегі материалдар. Ағашжоңқалы тақталар 

(ДСП) формальдегидті рұқсат етілген деңгейден 2,5-5 есе  артық бөліп 

шығарады. Еркін күйінде формальдегид жалпы уыттылық қасиетіне ие 

тітіркендіргіш газ болып табылады. Ол ағзадағы бірқатар тіршілік маңызы бар 

ферменттердің әсерін жояды, тыныс алу жүйесінің және орталық жүйке 

жүйесінің ауруларына әкеледі.  

Фенолформальдегидті шайыр (ФФС) негізіндегі материалдар – ағаш 

талшықты тақталар (ДВП).Ағашжоңқалы (ДСП) және ағаш-қатпарлы (ДСП). 

Бөлмежайдың ауа кеңістігіне фенол мен формальдегид бөліп шығарады. 

Құрамында ДСП болатын жиһаздармен және құрылыс құрастырмаларымен 

жабдықталған тұрғын үй бөлме-жайларындағы формальдегидтің 

концентрациясы ШРК 5-10 есе артуы мүмкін.  Әсіресе шекті рұқсат етілген 

деңгейден асу құрамалы қалқанды үйлерде көп байқалады. Бөлініп шығатын 

заттардың уыттылығы көбінесе шайырдың маркасына байланысты болады.  

Эпоксидті шайыр негізіндегі материалдар. Шайырдың басқа түрлері:  

карбамид, фенол, фуран және полиуретан сияқты, эпоксидті шайырлардың 

құрамында формальдегид, дибутилфтолат, эрихлоргидин және т.б. ұшатын 

ауытты заттар болады. Мысалы, эпоксидді шайыр ЭД-6 негізіндегі 

полимербетон (ПБ) оның құрамына пластификатор (созылғыш) МГФ-9 
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енгізгенде ЭХГ бөлініп шығуын төмендетеді және тек қана өнеркәсіптік және 

қоғамдық ғимараттар үшін ұсынылуы мүмкін [3]. 

Поливинилхлоридті материалдар (ПХВ).ПХВ –линолеумдер жалпы 

уыттылыққа ие, пайдалану барысында өзінің беткі қабатында кернеуі  2000-

3000 В/см дейін жететін статикалық электр өрісін туғызады.  

Поливинилхлоридті тақталарды пайдалану кезінде бөлме-жайлардың ауасында  

фталаттар бромдаушы заттар пайда болады. Бұл тақталардың өте бір жағымсыз 

қасиеті – жылу қорғау қасеиітінің төмендігі, бұл суық тию ауруларына әкеледі. 

Тек қосымша бөлме-жайлар мен дәліздерде пайдалану ұсынылады.  

Резеңке линолеум (релин).Бөлме-жайда болу ұзақтығына қарамастан, 

жағымсыз өзіне тән иіс бөліп шығарады. Құрамында стирол болатын резеңке 

линолеумдер стирол бөліп шығарады. Релин өзінің беткі қабатында  барлық 

пластмассалар сияқты, көп мөлшерде статикалық электр зарядын жинайды. 

Тұрғын бөлме-жайларда еденге релин төсеу ұсынылмайды.  

Нитролинолеум.Рұқсат етілген деңгейден асатын мөлшерде 

дибутилфталат пен фенол бөліп шығарады. 

Поливинилацетатты жабындар (ПВА)бөлме-жайды  жеткілікті түрде 

желдетпеген кезде ауаға  ШРК 2 есе және одан да көп мөлшерде асатын 

формальдегид пен метанол бөліп шығарады.  

Лак-бояу материалдары.Ең қауіптілері еріткіштер мен пигменттер 

(қорғасын, мыс және т.б.). бұдан басқа, лак-бояулы жабындар тұрғын бөлме-

жайлардың ауа кеңістігін толуолмен, ксилолмен, бутилметакрилатпен 

ластайды. Синтетикалық заттардың негізінде жасалған уытты битумды 

мастикалардың құрамында төменгі молекулалы және басқа да ұшатын уытты 

қосылыстар болады[2]. 

Швецияның Құрылыс экологиясы институтының ғалымдары тұрғын үй 

атмосферасына полимерлі құрылыс материалдарына бөлінетін ең қауіпті 

химиялық қосылыстар қатарына  изоцианттарды, кадмийді және 

антипирендерді жатқызады (Серегин, 2000). 

Изоцианттар – тұрғын бөлме-жайларға полиуретан материалдардан 

(тығыздауыштардан, қосылыстардан және т.б.) кіретін қауіпті уытты 

қосылыстар. Швед мамандары атап өткендей, полиуретан көбігі жұмыста өте 

ыңғайлы, бірақ болашақ тұрғын үй үшін қауіпті болуы мүмкін.  Демікпеге,  

аллергияға және басқа да ауруларға әкелетін изоцианттардың зиянды әсері  

полиуретанматериалдардың күн сәулесінде немесе жылыту батареяларындағы 

жылудан қызған  кезде күшейе түседі. Изоцанттардың атмосфераға мүмкінді 

шығарылуы тұрақты бақылауды талап етеді, бірақ Құрылыс экологиясы 

институтының швед мамандары қазіргі қолданыстағы әдістер жеткіліксіз, ал 

жаңалары әзірше әзірлеу сатасында деп есептейді.  

Кадмий  - лак-бояу материалдарының, пластикалық құбырлардың, еден 

жабындарының және т.б. құрамында болатын ауыр металл - өте қауіпті.  Адам 

ағзасына түскен кезде ол сүйектердің қайта түзетуге келмейтін өзгерісін 

тудырады, бүйрек ауруларына және қанның азаюына әкеледі.  



231 

 

Полимерлі құрылыс материалдарынан шығатын тағы бір экологиялық 

қатер – жанбайтын пластиктердің құрамында болатын өртке қарсы заттар  - 

антипирендер. Олардан бөлініп шығатын зиянды заттардың тұрғындардың   

аллергия, бронхиалды демікпе ауруларына шалдығуымен байланысы бар екені 

анықталды.  

Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, полимерлі 

құрылыс материалдары бензол, толуол, ксилол, аминдер, акрилаттар және т.б. 

сияқты зиянды заттардың бөліну көзі  болуы да мүмкін.  

Осы және басқа да уытты заттардың полимер материалдардан көшуі 

олардың химиялық бұзылуының салдарынан, яғни химиялық және физикалық 

факторлардың әсерінен ескіруінен де (тотығу, температураның алмасуы, күн 

сәулесінің әсері және т.б.), бастапқы шикізаттың жеткілікті түрде экологиялық 

таза болмаунан, оларды өндіру технологиясының бұзылуынан немесе оларды 

мақсатына қарай пайдаланбаудан орын алады. Газ тәріздес уытты заттардың 

бөлініп шығу деңгейі полимер материалдардың беткі қабатындағы температура 

және бөлме-жайдағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы  жоғарылаған кезде 

айтарлықтай көбейеді.   

Тұрғын үй бөлме-жайларының экологиялық жағдайы нашарлауының 

мүмкінді көздерінің бірі – полимер материалдардың беткі қабатына 

микрофлораның (зеңнің, мүктің, бактериялардың және т.б.) жайылуы. 

Пластмаллардың кейбіреуі микроағзаларды құртатын болса, тағы біреулері, 

керісінше, қарқынды түрде көбеюіне ықпал ете отырып, ынталандыру әсерін 

тигізеді. Олардың осы қасиеттерінің қаншалықты қауіпті екенін полимер 

материалдардан жасалған едендердің беткі қабатында қоздырғыштардың 

сақталу уақытына қарай жорамалдауға болады: дифтерия – 150 күн, іш сүзегі 

және дизентерия –120 күннен артық. 

Осыған орай емдеу мекемелерінде және қоғамдық ғимараттарда 

бактерицидті қасиеттерге ие полимер материалдар ғана пайдаланылады, 

мысалы, едендер поливинилацетатты эмульсия негізінде жасалған. 

Демек, экологиялық қауіпсіздік мақсатында құрылыста қолданыстағы 

МЕМСТ, ТУ талаптарына сай келетін және қанағаттандырарлық санитарлық-

гигиеналық көрсеткіштерге ие полимер материалдар мен бұйымдарды ғана 

(қаптау жабындарын, бойлық бұйымдарды, желімдерді, мастикаларды, 

бояуларды және т.б.) қолдануға болады.    

Пайдаланылатын материалдардың экологиялық қауіпсіздігінің деңгейін 

арттыру үшін гигиеналық регламентеу және сертификаттаумен қатар уытты 

емес полимерлі құрылыс материалдары мен бұйымдарының жаңа түрлерін 

әзірлеу аса маңызды болып табылады. Оларды дайындаудың технологиялық 

үрдісін экологияландыру, шикізаттың бастапқы компоненттерінің сапасын 

қатаң бақылау да ерекше маңызға ие[5]. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Аврорин А.В. Экологиялық үй. Құрыл.м-лдары. Талдамалық шолу.-

Новосибирск қ., Экология сериясы. Шығ.53 СОРАН. ТПНТБ; 1999. 



232 

 

2 Белов С.В и др. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі. М.: Жоғары 

мектеп,1999 138 с, 421 с. 

3 Боженов И.П, Минералды шиеізатты кешенді пайдалану және 

экология.- М.: АСВ баспасы,1994. 13 с. 

4 Бровцин А.К., Силантьев А.Н.,Чершнева Г.С. Радиациялық экология 

және «минералдар-материалдар-адам» жүйесіндегі мониторинг .Қоршаған орта 

және табиғи ресурстар мәселелері. –ақпараттық жинақ: ВИНИТИ. 1998.№7. 

5 Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Ұстастырғыш 

материалдардың химиялық технологиясы. М.: Жоғары мектеп, 980. 472с. 

6 Губернский Ю.Д., Лицкевич В.К. Адамға арналған баспана - М.: 

Құрылыс баспасы,1991. 192 с. 
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НАЙЗАБАЕВА Ш.Х., БЕЙСЕМБАЕВА Р.С.  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ӨСКЕМЕН ӨНЕРКӘСІПТІК ТОРАП ДАМУЫНЫҢ  

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Өскемен өнеркәсіптік торапаты Шығыс Қазақстан облысының негізгі 

әкімшілік және экономикалық құрамдас бөлігі. Өскемен өнеркәсіптік 

торабының экономикалық құрамдастарын талдау облыс экономикасының 

негізін құрайды, сондықтан мақалада Шығыс Қазақстан облысының өнеркәсіп 

құрылымын егжей-тегжейлі қарастырдық. 

Шығыс Қазақстан облысы өнеркәсібінің салалық құрылымы үлкен 

минералдық ресурстарды, бірінші кезекте полиметалл және сирек металл 

кендерін игеру базасында тарихи қалыптасқан. Бұл оның түсті металлургияға 

мамандануын анықтады. 

Шығыс Қазақстан облысындағы өнеркәсіп өнімдерінің ең маңызды 

түрлері мырыш концентратын, мыс және алтын кендерін, электр энергиясын 

өндіру диаграмма түрінде ұсынылған. 

Шығыс Қазақстан облысының энергетикалық кешенінің 

мамандануының екінші компоненті үш гидроэнергетикадан тұрады- 

(Өскемен, Шүлбі және Лениногорск СЭС каскадтары) және төрт жылу 

станцияларымен (Өскемен, Семей, Лениногорск, Согра ЖЭЦ). 

Шығыс Қазақстан облысындағы шаруашылық қызмет түрлері бойынша 

өнеркәсіп өнімдерінің нақты көлем индексін талдау тау-кен өндірісі мен өңдеу 

өнеркәсібіне басты назар аудара отырып, мамандандыру бағытын растайды. 

Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуы нақты секторы, әлеуметтік 

саласы да, инфрақұрылымдық кешені де дамудың оң динамикасымен 

сипатталады. 

Облыстың көлік кешені коммуникацияның барлық түрлерін қамтиды: 

жол, теміржол, су және ауа.  
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1-сурет – Шығыс Қазақстан облысының экономикалық картасы 

 

 
2-сурет – Шығыс Қазақстан облысындағы өнеркәсіп өнімдерінің ең 

маңызды түрлерін өндіру 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

2,2 1,8 1,7
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*Авторы Шығыс Қазақстан облысының статистика департаментінің 

авторымен құрастырылған. 

3-сурет – Шығыс Қазақстан облысындағы шаруашылық қызметтің 

түрлері бойынша өнеркәсіп өнімдерінің физикалық көлемінің индексі (2012-

2016 ж.) 

 

Облыста жалпыға ортақ автожолдар желісі бар - 11 841,8 км. 

Облыстың аумағы арқылы екі басты көлік магистралі өтеді: Омбы-

Майқапшағай және Алматы-Риддер - Ресей Федерациясының шекарасы. 

Облыста кең ауқымды теміржол желісі бар. Защита-Алматы, Алматы-

Аягөз–Шар–Семей–Локоть(РФ), Шар–Өскемен–Шемонаиха–Локот (РФ), 

Өскемен-Риддер, Өскемен–Зырян, Семей-Курчатов-Ақсу-Алматы станциялары. 

 ШҚО экономикалық әлеуетінде ауыл шаруашылығы маңызды рөл 

атқарады. Халықтың жан басына шаққандағы өңірлік жалпы өнім 1656,2 мың 

теңге деңгейінде қалыптасты.  

Шығыс Қазақстан облысының экономикалық дамуы уақтылы салынған 

инвестицияларға байланысты. 2016 жылы облыста негізгі капиталға салынған 

инвестиция көлемі 436,8 млрд. теңгені құрады. Шығыс Қазақстанның үлесі 

ұлттық инвестиция көлемінде 5,6%-ды құрады. Негізгі құралдарға салынған 

инвестициялардың технологиялық құрылымы: ғимараттар мен құрылыстарды 

салу мен күрделі жөндеу жұмыстары негізгі құралдарға, техникаға, құрал-
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жабдықтар мен құралдарға, 35,8%-ке, басқа да күрделі жұмыстарға және 

шығындарға - 6,6%. Инвестициялардың жартысынан астамы (344,5 млрд. теңге) 

өнеркәсіпті дамытуға бағытталған. Бұдан басқа, жылжымайтын мүлікпен 

операцияларға 27,3 млрд. теңге, көлік және сақтау - 17,6 млрд. теңге, білім беру 

- 8,1 млрд. теңге, ауыл шаруашылығы - 13,0 млрд. теңге, саудада - 6,8 млрд. 

теңге, тұрғын үй және азық-түлік саласында - 3,7 млрд. 

2016 жылы облыста 6700,0 мың тонна тас көмір және лигнит, 3825,7 

мың тонна мыс кені, 3303,0 мың тонна мыс – мырыш кені, 5684,2 мың тонна 

қорғасын – мырыш кені, 8726,5 млн. кВт сағат электр энергиясы, 7132,6 мың 

Гкал жылу энергиясы. 

Шығыс қазақстан облысы экономика дамуының жоғары қарқынымен 

ерекшеленетін Қазақстанның аудандарына жатады. Өнеркәсіп кәсіпорындары 

қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдау Шығыс Қазақстан облысының 2016ж. 

15068589 млн. т. құрады, бұл 2012 жылмен салыстырғанда 540874 млн. теңгеге 

артық. Өнеркәсіп өндірісінің индексі 2017ж. 2016 қатысты. 105,0% құрады, ал 

2000 жылға қарағанда 209,9% құрады. (Кесте 1.) 

 

1-кесте - Өнеркәсіп кәсіпорындары қызметінің негізгі көрсеткіштері 

№  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Өнеркәсіптік 

өнім өндірі-

сінің көлемі, 

млн.теңге 

965 

715 

998 

701 

1 115 

635 

1 021 

779 

1 506 

589 

1 581 

530 

1692 

563 

2 Өнеркәсіптік 

өндірістің 

индексі: 

       

өткен жылға 

пайызбен 

117,9 105,8 100,4 92,6 105,0 100,7 108,7 

2000 жылға 

пайызбен 

203,3 215,1 215,9 199,9 209,9 ------  

*Авторы Шығыс Қазақстан облысының статистика департаментінің 

авторымен құрастырылған. 

 

Нақты көлем индексі-салыстырмалы кезеңдердегі өнеркәсіптік өнім 

көлемінің өзгеруін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш. Индексті анықтау 

үшін салалық және жалпы өнеркәсіптік индекстерге кейіннен кезең-кезеңмен 

агрегациялай отырып, тауарлардың қатты белгіленген жиынтығы бойынша 

заттай көріністе өнеркәсіптік өнім көрсеткіштерінің серпініне негізделген әдіс 

пайдаланылады.  Өнеркәсіп бойынша нақты көлем индексі үй шаруашылығы 

секторының көлеміне қаржылық емес секторды түзетуді ескере отырып 

есептеледі. 

Шығыс Қазақстан облысындағы тау-кен өнеркәсібінде экономикалық 

қызмет түрлері бойынша өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі 2014 жылдан 

2016 жылға дейін Қазақстан Республикасына қарағанда 23,5%-ға тұрақты 
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жоғары, бұл Шығыс Қазақстан облысының тау-кен өнеркәсібі өнімінің жалпы 

көлеміндегі үлес салмағы тұрақты өсуде (Кесте 2). 

 

2-кесте - Экономикалық қызмет түрлері бойынша тау-кен өнеркәсібінің 

өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индекстері 

№  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Қазақстан 

Республикасы 

107,2 101,0 100,4 103,3 99,7 100,1 106,8 

2 Шығыс 

Қазақстан 

89,9 102,7 99,2 113,2 92,3 101,6 108,1 

*Авторы Шығыс Қазақстан облысының статистика департаментінің 

авторымен құрастырылған. 

 

Өнер кәсіп кәсіп орындары қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдау 

Шығыс Қазақстан облысының өнер кәсіп өнімдерінің жалпы республикалық 

көлеміндегі үлесі 2014 жылдан бастап 2016 жылға дейін 2,2%-ға өсіп, өсуде 

және өсуде және өсу үрдісі бар екенін көрсетеді (Кесте 3). 

 

Кесте 3 – Қазақстан және оның өңірлерінің өнеркәсібі 

№  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Өнеркәсіп өнімнің 

жалпыреспубликалық 

көлеміндегі облыс 

өнеркәсібі өнімінің 

үлесі, пайызбен 

5,7 5,6 6,0 6,8 7,9 5,2 15,2 

*Авторы Шығыс Қазақстан облысының статистика департаментінің 

авторымен құрастырылған. 

 

2014 жылдан бастап 2016 жылға дейін Экономикалық қызмет түрлері 

бойынша өнеркәсіп өндірісінің көлемін талдау тау-кен өнеркәсібі өнімдерінің 

өндірісі жалпы алғанда шамамен 540874 млн. тоннаға тұрақты өсуде, өңдеу 

өнеркәсібінің үлесі де өсу үрдісі бар (4-кесте). 

 

4-кесте – Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіптік 

өндірістің индекстері 

№  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Өнеркәсіп- 

барлығы 

965 

715 

998 

701 

1 115 

635 

1 

021779 

1 506 

589 

1 581 

530 

1 692 

563 

2 Өңдеу 

өнеркәсібі 

813 

138 

827 

917 

929 

632 

826 

835 

1 278 

783 

1 283 

471 

1 315 

532 

*Авторы Шығыс Қазақстан облысының статистика департаментінің 

авторымен құрастырылған. 
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Шығыс Қазақстан облысының дамуының географиялық ерекшеліктерін 

бағалау - географиялық жағдайдың, өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының 

мамандануының, инвестицияларды тартудың ерекшеліктері экономиканың әрі 

қарайғы мамандануын сақтауды және аймақтың әлеуметтік-демографиялық 

дамуының қажеттілігін білдіреді. 

Осыған байланысты, Өскемен өнеркәсіп торапты қалыптастыруды одан 

әрі жетілдіру - экономиканы жаңа түрлендіру жағдайында өзекті мәселелерінің 

бірі Шығыс Қазақстан облысының өндірістік күштерін дамыту болып 

табылады. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

Благодаря высоким вкусовым достоинствам и благоприятных почвенно-

климатических условий ВосточногоКазахстана земляника садовая широко 

распространена в любительском ягодоводстве. Земляника садоваяотличается 

скороплодностью, урожайностью и высокой пластичностью. 

Многие сорта земляники современного производства поражаются целым 

рядом различных заболеваний. При размножении традиционным способом от 

материнского растения передается множество грибных заболеваний и вирусов. 

В преодолении этих трудностей чрезвычайное значение приобретает 

использование метода клонального микроразмножения in vitro, позволяющего 

не только получить оздоровленные от фитопатогенов, вирусов и других 

инфекций растения, но и значительно ускорить процесс размножения, что 

представляет особую ценность для сортов земляники садовой[1]. 

Для введения в культуру in vitro земляники используют различные части 

растения: верхушечные столоны, вычлененные меристематические апексы из 

почек, усов и розеток и семена [2]. 

Методика микроклонального размножения земляники предусматривала 

введение усов и семян земляники в культуру invitro. В качестве материала для 

http://stat.gov.kz/
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введения в культуру invitroиспользовались верхушечные столоны (усы), и 

семена. 

Метод получения здоровых растений из верхушечных меристем основан 

на том, что в зоне апикальной меристематической ткани побегов наблюдается 

очень низкая концентрация вирусов и микоплазм или их полное 

отсутствие.Кроме этого, меристематическая верхушка растений всегда 

свободна от нематод и грибных патогенов [3]. 

В последнее время в специализированных магазинах можно увидеть в 

продаже семена садовой земляники новых перспективных сортов. Но из семян 

не так просто вырастить хорошо плодоносящее растение. Хотя этот способ 

размножения земляники имеет и свои преимущества. 

К примеру, семена культуры хранятся в течение долгого времени, через 

них не передаются вирусы и различные болезни. Семенами, как правило, 

размножаются те сорта земляники, которые не дают усов. 

Эксперименты проводились в лаборатории биологии и биотехнологии 

растений ВКГУ имени Сарсена Аманжолова.  

Для исследования были отобраны 4 сорта земляники(из усов): 

Московская поздняя, Орлец, Первоклассница, Королева Елизавета, и семена 

земляники3-х сортов, обладающие высокой продуктивностью и отличными 

вкусовыми качествами: Золотой десерт, Рюген, Альпийская мечта. 

Выращивание земляники из усов в культуре invitro. Процедура 

поверхностной стерилизации в асептических условиях проводились в 2 этапа. 

Очищенный и подготовленный растительный материал помещался на 2-3 

секунды в 70% этанол. Затем промывался дистиллированной водой и 

обрабатывался раствором бытового препарата «Domestos», разбавленного в 

воде в соотношении 1:3, с периодическим перемешиванием. После обработки 

объекты промывались 2-4 порциями стерильной воды по 10 минут [4]. 

Простерилизованные и промытые объекты помещали в чашки Петри  на 

стерильные фильтры и вычленение эксплантов проводили на столике под 

бинокулярной лупой, покрытой стерильной фильтровальной бумагой при 12-

28х увеличении. 

Вычлененные экпланты, состоящие из меристематического купола и 

одного, двух листовых примордиев высаживали на модифицированную 

питательную среду Мурасиге-Скуга для культивирования меристематических 

апексов.  

Пробирки с эксплантами помещали в культивационное помещение с 

температурой 23-250С и 16 часовым фотопериодом, относительной влажностью 

70-80%. 

Через 3-4 недели культивирования, отмечалось количество 

инфицированных и погибших эксплантов и степень развития 

меристематических тканей по фазам. Тронувшиеся в рост здоровые экспланты, 

в случае отсутствия контаминации, пересаживали на свежую питательную 

среду и вновь самостоятельно культивировали.  
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Экспланты земляники (рисунок 1) не проявившие признаков 

бактериальной и грибной инфекции, через 8-10 дней после посадки на 

питательную среду вступали в фазу активного роста. 

 

 
1 2 3 4 

 

Рисунок 1 – Возобновившие рост экспланты земляники сортов  

1 – «Первоклассница», 2 – «Орлец», 3 – «Московская поздняя» , 4 – 

«Королева Елизавета» после введения в культуру 

 

Адаптация к условиям почвенного субстрата. Для посадки в почву 

отбирались розетки высотой не менее 2,0 см с 4 и более листьями, имеющие 2 и 

более корней длиной не менее 15 мм. Пересадку проводили в почвенную смесь 

следующего состава: 1 – агроперлит+почвогрунт (1:1); 2 – почвогрунт. Через 

4недели проводили определение процента приживаемости растений, характер 

роста и развития. 

Препарат «Domestos»показал следующиерезультаты при стерилизации 

объектов, приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результативность стерилизации при введении в культуру 

invitro эксплантов земляники 

Прием 

асептики 

Эффект действия 

стерилизации, % 

Наименование сорта 

Московская 

поздняя 

Орлец Первоклассница 

«Domestos» 

(1:3, 5 мин) 

жизнеспособные 

экспланты 

25,0 20,0 19,04 

погибшие 

экспланты 

75 80 80,96 

 

Анализ приживаемости сортов в условияхinvivo предоставлен в таблице 2. 

Согласно полученным данным, высокий процент приживаемости 

отмечен при использовании в качестве почвенного субстрата почвогрунта, 

состоящего из смеси верховых торфов различной степени разложения с 

добавлением агроперлита. 
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Таблица 2 – Приживаемость растений-регенарантов земляники в 

условиях invivo 

Наименование сорта Состав почвенного субстрата Приживаемость, 

% 

Московская поздняя агроперлит+ почвогрунт (1:1) 50,0 

Королева Елизавета агроперлит+почвогрунт (1:1) 66,6 

Почвогрунт 57,1 

 

У растений-регенерантов земляники сорта «Королева Елизавета» через 2 

месяца после помещения в грунт появились первые усы (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Первые образовавшиеся усы земляники 

сорта «Королева Елизавета» 

 

В связи с образованием большого количества усов в лабораторных 

условиях и не возможностью высадить растения в полевые условия из-за 

зимнего периода, поместили их в почвогрунт для укоренения. Таким образом 

одно растение за зимний период увеличило коэффициент размножения от 1-3 

до 1-7.  

В весенний период растения высаживались в маточный питомник и 

приживаемость по всем сортам составила 90 %. 

Примененный нами метод с использованием вычлененных эксплантов, 

размножения в культивационном помещении растений-регенерантов и перевод 

их в почвогрунт+агроперлит позволил получить в зимний период 

оздоровленные растения для маточников с коэффициентом размножения от 1-3 

до 1-7. Хорошо развитые и здоровые растения вполне можно применить для 

закладки оздоровленных маточников сортовой земляники. 

Выращивание семян в культуре invitro. Семена помещали в раствор воды 

с несколькими каплями «Domestos». Время экспозиции 15-20 минут при 

постоянном перемешивании. После обработки раствором «Domestos» семена 

промывали стерильной водой в течении 30 минут. Каждые 10 минут воду 

меняли. Затем семена помещали в ламинар боксе на питательную среду 

Мурасиге Скуга.  

Проросшие семена в стерильной среде на 20 день культивирования 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Проросшие семена сорта «Золотой десерт» 

в стерильной среде на 20 день культивирования 

 

Вид стерилизации которую применяли при получении сорта Золотой 

десерт, использовали для семян следующих сортов: «Рюген» и «Альпийская 

мечта». Изначально семена посадили в кантейнеры с питательной средой. 

После пересадили в пробирки (рисунок 4). 

 

 
1 2 

Рисунок 4 – Проросшие семена сортов «Альпийская мечта», «Рюген» 

в стерильной среде (1 – Альпийская мечта, 2 – Рюген) 

 

Таблица 3 – Жизнеспособность семян при введении в культуру invitro 

Наименование сорта Жизнеспособные 

экспланты, % 

Погибшие 

экспланты, % 

Золотой десерт 28,5 71,5 

Рюген  76,0 24,0 

Альпийская мечта 52,0 48,0 

 

Согласно полученным данным, которые приведены в таблице 3, 

высокий процент проросших семян на питательной среде отмечен у сорта 

«Рюген». Все проросшие ростки всех сортов хорошо прижились и развивались 

в пробирках до переноса на почвенный субстрат. 

Растения-регенеранты сорта «Золотой десерт» которые размножены 

методом invitro посадили в стерильный почвогрунт (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Перевод растений-регенерантов сорта 

«Золотой десерт» в условия invivo 

 

Выращивание посадочного материала из семян в почвогрунте. 

Простерелизованные семена аккуратно раскладывали на поверхности слегка 

уплотненного грунта.  Затем накрывали слоем снега толщиной 5 см. Сверху 

горшочки закрывали пленкой для предотвращения пересыхания почвы. На 5 

дней посевные горшочки поставили в холодильник (температура 0… +5 º С) 

(рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Выращивание рассады посевом семян в грунт 

 

Проросшие из семян в почвогрунте растения  пересадили в маточный 

питомник.  

Таким образом, размножение земляники садовой как методами 

биотехнологии, так и выращивание на почвенном субстрате дают неплохие 

результаты. Но всхожость семян на почвенном субстрате намного ниже чем на 

питательной среде Мурасиге Скуга. Поэтому размножение 

биотехнологическим методом наиболее эффективен для получения 

оздоровленного посадочного материала в маточный питомник. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Так как 21 век называют веком информационной цивилизации, то любой 

учитель, в том числе и учитель физики, должен формировать информационно- 

коммуникативную компетенцию, а значит, надо учить ребят умению получать 

информацию из различных источников, и из электронных тоже. А к услугам 

современного учителя множество информационных порталов, образовательных 

сайтов и мультимедийных курсов. В нашей школьной медиатеке можно 

активно использовать Интернет для подготовки сообщений, докладов, 

рефератов. 

Современный этап развития общества поставил перед  казахстанской  

системой образования целый ряд принципиально новых задач, среди которых 

особо выделены необходимость повышения качества и доступности 

образования, усиление связи между разными уровнями образования, 

интеграции в мировое научно-образовательное пространство. Поэтому развитие 

Казахстанского образования образования на протяжении последних нескольких 

лет, ставит перед нами важную задачу – развитие таких свойств личности 

обучающихся, которые нужны ей и обществу  для  повышения качества общего 

образования и включения в социально ценную деятельность. Поэтому к 

выпускнику  школы ставится ряд требований: высокая общая культура, 

широкое научное мировоззрение и миропонимание, основанное на глубоких 

знаниях и жизненном опыте, необходимый уровень развития познавательных и 

творческих способностей, целеустремленность к самообразованию и 

самовоспитанию.  

Модернизация системы образования должна создать условия для 

подготовки подрастающего поколения в информационно - технологическом 

обществе XXI века, где определяющим фактором становится уровень 

образованности личности, ее интеллектуальный и творческий потенциал, 

позволяющий использовать и развивать новые методы в науке и производстве. 

Большую роль в его реализации будет играть активная информатизация 

образования. Успешность человека во многом зависит не только от его успехов 
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в усвоении отдельных отраслей наук, но и от его способности к 

междисциплинарному синтезу, системной интеграции научных и практических 

знаний. Важную роль в формировании этих способностей играет применение 

информационных технологий, которые позволяют раскрыть следующие 

возможности обучения:  

- совершенствование методологии отбора содержания; 

- улучшение планирования, организации, управления, контроля качества 

учебного процесса; 

- повышение качества обучения, его индивидуализация; 

- появление новых форм взаимодействия педагога и обучаемого в 

процессе обучения, приводящее к изменению содержания их деятельности.  

Использование специальных средств информационно-образовательной 

среды учебного заведения позволит придать изучаемой информации такую 

форму, благодаря которой она быстрее и лучше воспринимается или делается 

более пригодной для использования в тех или иных конкретных 

образовательных целях. Анализ педагогических и специальных источников, в 

которых отражается использование информационных технологий в учебном 

процессе, позволяют констатировать, что в практике доминируют 

традиционные методы и средства обучения, сохраняется классическая 

структура учебного процесса, в которой остается мало места дидактическим 

инновациям и компьютерным технологиям обучения. Причинами этого, с 

одной стороны, является отсутствие разработанных методик внедрения 

программных средств учебного назначения и контроля знаний, а также 

соответствующей литературы по их созданию. С другой стороны, существует 

проблема психологической готовности и методической подготовки учителей  

школы к использованию новых технологий обучения и контроля.  

Актуальность тематики настоящей работы определяется наличием 

противоречий: 

- между требованиями повышения качества подготовки выпускников 

школы, владеющих современными методами поиска, анализа и использования 

значимой информации, и отсутствием условий, которые обеспечивают 

подготовку; 

- между необходимостью активного внедрения информационных 

технологий в учебный процесс и недостаточной компьютерной подготовкой 

учителей; 

- между возрастающей ролью компьютерных технологий в производстве 

и слабой технической и информационной оснащенностью учебных заведений.  

Основные направления использования ИКТ в учебном процессе на уроке 

физика.  

Компьютеры являются очень эффективной поддержкой при обучении и 

приобретении знаний, при использовании их в качестве инструментов познания 

для отражения того, что учащиеся, выучили и что они знают. Компьютер 

должен использоваться не только для распространения информации, 

компьютеры должны выступать во всех областях знаний в качестве 
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инструментов, помогающих им вдумчиво и критически осмысливать 

представления, которые они изучают. Использование компьютера в качестве 

средства обучения путем применения прикладных программ в качестве 

формализмов представленных знаний способствует более быстрому и более 

полному усвоению материала, чем при использовании всех имеющихся в 

настоящее время обучающих компьютерных программ. 

Применение современных информационных технологий значительно 

повышает эффективность самообразования. В электронный вид переведены 

многие, всемирно известные, энциклопедии и словари, существует большое 

количество электронных книг и учебников. 

Применение информационных технологий на уроках физики позволяет: 

1) повысить наглядность, сократить время на изложение и позволяет 

сделать процесс изучения физики более содержательным;  

2) демонстрировать более наглядно различные физические явления, тела, 

процессы и объекты (формулы, графики и т.п.), давать дополнительные 

сведения справочного и исторического характера по изучаемой теме, увеличить 

точность. 

Например, компьютерный физический эксперимент – это лаборатории, 

представляющие собой рабочий стол, на котором можно экспериментировать с 

лабораторными установками. Работая с моделями, студенты могут провести 

свое небольшое исследование. Можно менять значения параметров или 

конфигурацию модели и наблюдать за результатом. 

С помощью компьютерных имитаций (виртуальных лабораторных 

работ) можно: 

- изучать зависимость сопротивления проводников от удельного 

сопротивления материала, длины и поперечного сечения; 

- изучать законы Ома для участка цепи и для полной цепи; 

- изучать законы последовательного и параллельного соединений 

проводников, конденсаторов, катушек; 

- исследовать явление резонанса; 

- определять параметры неизвестной детали и многое другое. 

Еще одним важным пунктом преподавания и развития школьников с 

помощью компьютерных технологий является проектная работа. 

Проектная деятельность используется для того, чтобы научить 

учащихся: 

- самостоятельному, критическому мышлению; 

- размышлять, опираясь на знание, факты; 

- делать обоснованные выводы и принимать аргументированные 

решения; 

- научить работать в команде. 

Метод проектов позволяет учащимся  овладеть умением построения 

цепочки: от идеи через цели, задачи, мозговой штурм до реализации и 

публичной защиты проекта. В основе проектной деятельности лежит: 

- развитие познавательных навыков обучающихся;  
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- умение самостоятельно конструировать свои знания; 

- ориентироваться в информационном пространстве;  

- развитие их критического и творческого мышления;  

- умение увидеть, сформулировать, найти пути решения и решить 

проблему. 

Проектная деятельность – это новая технология обучения. В отличие от 

традиционной, она позволяет перейти от учения как процесса запоминания к 

самостоятельной познавательной деятельности; от ориентации на среднего 

студента к дифференцированному, персонифицированному обучению; от 

неопределённости и размытости перспектив «дружбы» с физикой к серьёзной 

мотивации деятельности в области физики или инженерных наук. 

Активизации познавательной деятельности обучаемых способствуют 

внеурочные мероприятия по физике.  

Применение ИТ на уроках физики может быть ограничено только 

недостаточным количеством и дороговизной техники. В основном используется 

учительский компьютер с проектором, который и служит источником 

наглядность для учащихся. Здесь уместно сделать замечание о том, что 

быстрота представления  материала на уроках, достигаемая с использованием 

ИТ может оказаться не только достоинством, но и недостатком в силу того, что 

скорость восприятия аудиовизуальной информации у учащихся может 

значительно различаться. 

Исследования в области эффективного применения ИТ на практических 

и групповых занятиях позволяют нам предположить, что применение ИТ на 

уроках способствует: 

- повышению качества усвоения изучаемого материала; 

-  увеличению объема изучаемого материала; 

- индивидуализации и дифференциации обучения; 

- повышению объективности контроля; 

- налаживанию межпредметных связей между физикой и информатикой. 
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НУРИЗИНОВА М.М., ТӨКЕЖАНОВ А.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

КОЛЛЕДЖДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІН КӘСІБИ БАСҚАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Алдыңғы қатарлы дамыған мемлекет пен азаматтық қоғам құруға 

ұмтылыс жасалып отырған қазіргі кезде еліміз үшін оның теориялық негіздерін 

айқындап, нақты іс - қимыл стратегиясын жасау маңызды мәселе болып отыр. 

Кез келген әрекет ғылыми тұрғыда негізделіп, мақсатты, жоспарлы түрде іске 

асырылса ғана тиімді нәтиже беретіні анық. 

Бүгінгі күні техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі тың жолға 

түсті. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев кәсіптік – техникалық білім беру жүйесін 

жаңғырту үшін әлемдік білім беру деңгейіне жеткізуді мақсат етіп отыр. Осы 

мақсатта техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі жаңғыртылып, педагог 

мамандардың беделін көтеріп, білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

бағытындағы түрлі жұмыстар атқарылып келеді. Елбасы: «Кәсіптік – 

техникалық және жоғары білім бірінші кезекте ұлттық экономикалық 

мамандарға деген қазіргі және келешектегі сұранысын барынша өтеуге бағдар 

ұстауы керек», -деген болатын. Осы бағдарға сәйкес кәсіптік – техникалық 

білім берудің басты мақсаты- өндіріске бейімделген, кәсіптік шеберлігі 

шыңдалған, білікті кәсіби маман дайындау, рухани дүниесі бай, адамгершілігі 

мол, әрдайым ұлттық құндылықтарды бағалауға және дамытуға қабілетті жеке 

тұлға дайындау. Аталған мақсатты іске асыруда кәсіптік – техникалық білім 

беру мамандары облыс, республика деңгейінде өтетін байқауларға, ғылыми 

жобаларға студенттерді қатыстырып, олардың жан-жақты қалыптасуына, 

тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп келеді. Колледждерде білім беру қызметі 

оқытушылар мен студенттердің инновациялық құзіретін дамытатын білім 

беруді, ақпараттық – коммуникативтік және компьютерлік технологиялар мен 

құралдарды жүйелі түрде енгізуде[1]. 

Колледждерде – кәсіби оқытуды іске асыратын оқытудың 

институционалдық формасы болып табылады. Қазақстан Республикасында 

бейіндік оқыту жалпы білім беретін мектептің 10-11 сыныптарында жүзеге 

асырылады, сондықтан білім берудің осы сатысын «бейіндік мектеп» деп атауға 

толық негіз бар.  

Кәсіби оқытудың ең басты ерекшеліктерінің бірі – білім, іскерлік, 

дағдылар қалыптастырудан құзіреттілік тұрғыға көшу. Яғни мұғалімді бейіндік 

оқытудың принциптеріне сәйкес педагогикалық процесті ұйымдастыруға 

қажетті білім беру іс-әрекеттің дара және топтық формаларын кіріктіруге, 

бастауыш, орта және жоғары кәсіби оқу мекемелерінің, сондай-ақ қосымша 

білім беру мекемелерінің өзара әрекеті және ынтымақтастығын қамтамасыз 

ететін ашық білім беру ортасын жобалауға, білім беру мазмұнының 

баламалылығын қамтамасыз етуге, оқушылардың білім алу іс-әрекетін түрлі 

деңгейде ұйымдастыруға арнайы даярлау қажеттігі туады . 
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Колледждерде жұмыс жасайтын мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастырудағы шешілмей келе жатқан мәселенің бірі – педагогта өзінің 

педагогикалық ойлауын жаңартуға, инновациялық іс-әрекет атқаруға 

мотивациялық дайындығын көтеруге, кәсіби өрлеуге сұраныс тудыратын 

құралдар табу болып отырғандығы екендігін айтуға болады.  

Колледждер үшін өзіндік идеялары бар, жаңа оқу бағдарламаларын 

жасауға және жүргізуге қабілетті, жоғары интеллектуалдық әлеуетке және 

ғылыми құзырға ие мұғалім қажет. Бейіндік оқыту жағдайында әдістемелік 

даярлығы қалыптасқан, сабақта оқушылардың танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастырудың түрлі әдістерін меңгерген тұлға болуы тиіс. Ол оқушылармен 

бірге олардың пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында ізденістік-зерттеу 

жұмыстарын үнемі жүргізуі керек. Бейіндік сыныптардағы мұғалім – оқу, 

ізденістік жұмыстың ұйымдастырушысы, кеңесші болып табылады[2]. 

Қазіргі кезде Қазақстанда жалпы орта білім беретін мектепте 

оқушыларды кәсіпкерлікке оқыту, кәсіптік оқыту педагогтарын, оқушыларды 

кәсіпкерлікке оқытуда, кәсіби даярлау мәселелерін шешуде жүйелілік жоқ 

деуге болады. 

Кәсіби оқыту педагогын колледж жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет 

негіздерін оқытуға даярлаудағы педагогикалық білімдердің құрылымын кәсіби 

білім беру процесінде пайдаланса, онда оның педагогикалық білімдер, 

іскерліктер мен дағдылардың тұтас жүйесін құруға мүмкіндік туады деп 

болжай келе, сол жүйені критерийлер мен көрсеткіштер арқылы дәйектедік. 

Болашақ кәсіби оқыту педагогын колледж жағдайында кәсіпкерлік іс-

әрекет негіздерін оқытуға даярлау моделін осы аталған саладағы маман 

сипаттамасының құрамдас бөлігі ретінде қарастырған жөн. 

Педагогтардың кәсіби қиындықтарын зерттеу жоғары сыныпта бейіндік 

оқытуды енгізудің негізінен мұғалімнің өзінің кәсіби іс-әрекетінде сапалы 

өзгерістерге тәуелділігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Педагогикалық – психологиялық әдебиеттерде талдау барысында бейіндік 

мектепте жұмыс жасайтын кәсіби оқыту педагогының кәсіби құзіреттілігі осы 

педагогтардың бейіндік оқытуды жүзеге асыруға теориялық, практикалық және 

мотивациялық даярлығының болуын көздейді. 

Сонымен колледжде білім беру үдерісін басқаруда педагогтердің кәсіби 

құзырлығын кәсіби білім беру процесінде пайдаланса, онда оның 

педагогикалық білімдер, іскерліктер мен дағдылардың тұтас жүйесін құруға 

мүмкіндік туады. Енді білім беру үрдісіндегі инновациялық басқару жүйесінің 

мәніне тоқталсақ. Колледжде педагогтердің кәсіби дамуын басқару. 

Педагогикалық-психологиялық  әдебиеттерді талдау барысында  колледждерде 

жұмыс жасайтын кәсіби оқыту педагогының кәсіби құзіреттілігі осы 

педагогтардың бейіндік оқытуды жүзеге асыруға теориялық, практикалық және 

мотивациялық даярлығының болуын көздейді .  

Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдау болашақ маманның кәсіби 

қажетті қасиетін қалыптастыру барысында оның мотивациялық, теориялық 

және практикалық компоненттерін дамыту керектігі көрінді. 
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Мотивациялық компоненттің қалыптасуы екі критерий арқылы 

көрсетіледі: арнайы және кәсіби білімдерге қажеттілік және бейіндік оқытуды 

ұйымдастыруға қызығушылық. 

Қарастырылып отырған жоғары кәсіптік оқу орындарының студенттерін 

бейіндік мектеп жағдайында кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға 

даярлаудың бұл компоненттері бір-бірімен тығыз байланысты және аталған 

даярлықтың күрделі деңгейлік құрылымын құрайды. 

Сонымен, біз теориялық талдаулар жасау барысында мынадай 

қорытындыға келдік : 

а) болашақ кәсіби оқыту педагогтарын колледж жағдайында кәсіпкерлік 

іс-әрекет негіздерін оқұытуға даярлау үшін ең алдымен оларға сабақ беретін 

оқытушылардың әдістемелік даярлығын жетілдіру қажет; 

ә) тиісті пәндердің мазмұндарына зерттеу пәніне байланысты 

қосымшалар енгізу керек; 

б) қалыптастырылатын феномен бойынша арнайы курстар жасалып , 

өткізілуі тиіс .  

Міне, осылар болашақ кәсіби оқыту педагогтарын колледж жағдайында 

кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін оқытуға даярлаудың дидактикалық жүйесінің 

мазмұны болып табылады. 

Қазақстан Республкасының педогогика саласы қызметкерлерінің 

деңгйлік бағдарлама негізіндегі біліктілікті көтеру курстарында оқыту құқына 

ПШО Кембридж Университеті эксперттері дайындаған және Халықаралық 

Кембридж емтихан кеңесі – «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

сертификаты бар жаттықтырушылар ие. Көрсетілген уақыт аралығында үшінші 

(базалық) деңгей бойынша 304 жаттықтырушы дайындықтан өтті. 237 

жаттықтырушы Халықаралық Кембридж емтихан кеңесінің сертификатын 

алды. 

Есеп беру айналымындағы уақыт аралығында Қазақстан 

Республикасының педогогика саласы қызметкерлерінің деңгейлік бағдарлама 

негізінде біліктілігін көтеру курстарынан оқытудан өтті. 

Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның ХХІ ғасырдағы дамуы білім беру деңгейін 

арттыруға тікелей байланысты болатынына тоқталды. 

- Біздің университет аз уақытта зор беделге ие болды. Бүгінде бұл оқу 

орны әлемнің жетекші университеттерімен қатар тұр [3]. Біз халықаралық 

стандарттарға сәйкес келетін мамандарды даярлайтын боламыз. Біз үшін 

әлемдік экономикалық және ғылым-білім бәсекелестігіне дайын болу маңызды 

деп санаймын, - деп атап өтті Мемлекет басшысы. 

Н.Ә. Назарбаев отырысқа ұсынылған құжаттардың қабылдануымен 

Университетте әлемдік стандарттарға жауап беретін құрылым жұмыс істей 

бастайтынын атап өтті. 

- Қазірден бастап негізгі академиялық және атқарушылық функциялар 

бірыңғай органға біріктіріледі. Ректор, Академиялық және Ғылыми кеңестер 

тек академиялық бағытпен шектелмей, университет қызметіне белсене 
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қатысатын болады. Консультативтік-кеңес беруші Академиялық және Ғылыми 

кеңестерге дербес органдар өкілеттігі беріледі, - деді Мемлекет басшысы. 

Қазақстан Президенті Университет классикалық академиялық басқару 

жүйесіне көшуді аяқтағанын атап көрсетті . 

Қазақстан Республикасының президенті Н.Назарбаев инновациялық 

біллім беруді дамыту стратегиясына сәйкес қазіргі кезеңде инновациялық білім 

берудің дамуы жаңа фазаға көшті. Инновациялық білім беру стратегиясы білім 

беру жүйесінің мектепке дейінгі кезеңнен бастап жоғарғы оқудан кейінгі 

кезеңді қамтиды. Біздің көзқарасымыз бойынша оны жүзеге асыруда 

инновациялық білім беру жобаларының алатын орны ерекше. Олар 

келесілермен байланыста: 

- технологиялық инновациялармен – білім беру мекемелерінің 

ақпараттандырулары, ақпараттық-спутниктік білім беру технологиялары, оқыту 

жүйесін ақпараттандырылуы мен жоспарлануы, білімді меңгеру сапасының 

мониторигі, ұжымдық тренингтер (соның ішінде онлайн) және т.б.; 

- оқыту үдерісін техникалық жабдықтаулармен байланысты техникалық 

инновациялармен (білім алушылардың сабаққа қатысуларын электронды 

тіркеу, электронды оқу залдары,электронды диспечерлер т.б.); 

- бизнестегі инновацияға бағытталған құзіреттілікті қалыптастыруға, 

кәсіби білім беру бағдарламаларына, зерттеушілік инновацияға т.б.; 

- дидактикалық – инновациялық оқыту үдерісін жүргізу жолдары мен 

әдістері, жеке модульдік жоспарлаудың жолдары. 

Инновациялық білім беру жобалары қазіргі білім беру моделі мен 

ұлттық білім беру жүйесінің модернизациясы жалпы айтқанда халықаралық 

білім беру одағына ену ғылым мен бизнестің, интеграциялық білім берудің 

жаңа қадамға өту қоры болып саналады[4, б. 11]. 

Сонымен, мұғалімдердің коммуникациялық қызмет картасы, басқару 

стильдері бойынша көрсеткіштері мен студенттердің  реактивті және тұлғалық 

мазасыздықтары арасындағы байланыстың болуы мұғалім құзіреттілігі мен 

басқару стильдерінің оқушының психикалық күйлеріне әсер ететіндігін 

көрсетеді. 

Сондықтан колледжде білім беру үрдісін басқаруда педагогтің басқару 

стильдері студенттердің тұлғалық джамуына әсер етіп, кәсіби бағыттарын 

дамытады деген болжамымыз дәлелденді. Біз зерттеген мәселе алынып отырған 

бағыттың тек бір ғана тармағы, сондықтан колледждегі білім беруді басқаруға 

әсер ететін басқа да факторларын зерттеу жұмыстары өз жалғасын табады деген 

ойдамыз. 
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НУРИЗИНОВА М.М., ТӨКЕЖАНОВ А.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ 

 

Білім беру – бүкіл қоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллектуалдық, 

мәдени дамуының жоғары деңгейін және кәсіби білімділігін қамтамасыз етуге 

бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздік үрдісі. Қай елдің болмасын өсіп 

өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы, оның ұлттық білім жүйесінің 

деңгейіне байланысты. Оқытудың жаңа технологияларын және оқу үрдісін 

ұйымдастыру принциптерін енгізу, соның ішінде осы заманғы ақпараттық және 

коммуникациялық технологияны қолдану жөніндегі жұмыстарды жалғастыру 

өз нәтижесін беріп келеді. Инновациялық білім беру стратегиясы – күн талабы. 
Қазіргі таңда білім мен ғылымды инновациялау мен модернизациялау 

экономикалық дамудың басты бағытына айналды. Еліміздің дербес даму 
бағыты айқындалып, халықтың тарихқа деген көзқарасы жаңа қырынан 
жаңғыра бастаған бүгінгі таңдағы негізгі міндеттердің бірі – «білім беруді жаңа 
инновациялық жолмен дамыту болып отыр». Инновациялықпроцестерді ендіру 
өзара байланыс негізінде анықталады: енгізілген технологияның 
ерекшеліктерімен; жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен; жаңалықты 
енгізу жолдарымен. Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік 
қызметтің ерекше бір түрі болып табылады. Инновациялық оқыту 
технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыруды 
қажет етеді. Білім беруді әлеуметтік қажеттіліктерге жұмсалатын шығындар 
ретінде ғана емес, экономикалық инвестициялар ретінде түсіну қажет. Білімге 
негізделген экономика және қоғам, өмір бойы оқыту – бәсекеге қабілеттілік пен 
жаңа технологияларды қолдану мәселелерін шешудің, әлеуметтік бірлікті, тең 
мүмкіндіктер мен өмір сапасын жақсарту тәсілдері болуы тиіс»[1] деп, қазіргі 
таңдағы қоғам мен мемлекеттің дамуы үшін білімді дамытудың маңыздылығын 
айқындай отырып, білімді дамытуда бірнеше міндеттерді жүктейді. Сондықтан 
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да, соңғы жылдары еліміздің білім жүйесін жаңғырту мәселесі үнемі күн 
тәртібінен түспей, соның ішінде оқытудың мерзімі мәселесі қозғалып, орта 
білім жүйесін жаңа технологияға негізделген білім беру стандарттары менжаңа 
бағдарламалары, оқулықтар жобасы жасалып, олар барлық деңгейде талданып 
келе жатыр. Орта білім саласындағы осы өзгерістер педагогикалық білім беру 
жүйесінде де өз әсерін тигізіп, педагогикалық оқу орындары білім нәтижелерін 
осы тұрғыдан қарастыруға бағыт алуда. 

Инноватика үш ғылыми пәннен тұрады: социология, психология және 
басқару теориясы. Жалпы инноватика инновациялық процеске белгілі бір 
бағытта жаңалықтардың ашылуын тексеру ғана емес, сонымен қатар кеңейтілуі 
және бағыт пайда болады, яғни спецификалық әлеуметтік бағытта болуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет – Оқу-тәрбие процесінде оқытудың инновациялық әдіс-

тәсілдерін пайдаланудың педагогикалық шарттарының өзара жүйелік бірлігінің 

моделі 

 

Оқу процесін ақпараттандыруды жаппай қолға алу, оның ғылыми 

әдістемелік ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда 

ұстау, жаңа буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, пәндік білім 

стандарты мен жете танысу, білім беру технологияларын игеру арқылы білімді 

мемлекеттік стандарт деңгейінде игертуге қол жеткізу; оқу процесін ізгілендіру 

мен демократияландыруды үнемі басшылыққа алу. 

Инновациялық процестің осы кезеңдеріне байланысты инновациялық іс-

әрекеттің үш кезеңін атап көрсетуге болады. Біріңші кезеңде мұғалім 

жаңалықтың қажеттілігін дәлелдеу арқылы жаңалық туралы ақпарат жинайды, 

одан кейін әртүрлі жаңалықтың ішінен қажетті жаңалықты таңдап алып, оны 

қолдану туралы шешім қабылдайды. Содан кейін, мұғалім инновациялық іс - 
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әрекеттің екінші кезеңіне көшеді, яғни іске асыру кезеңдерін зерттеп, енгізу 

жоспарын құрып, жаңалықты қолданады. Бұл кезеңде мұғалім оқу – тәрбие 

процесіне, жаңалықты енгізуіне кедергі жасап отырған факторларды ескере 

отырып, өзгерістер енгізеді, жаңалықты уақыты мерзіміне байланысты 

жұмыстарды өткізеді. 

Жаңалықты енгізу уақыты аяқталғаннан кейін инновациялық іс - әрекет 

үшінші кезеңіне өтеді. Бұл кезеңде мұғалім жаңашыл тұрғыда 

ұйымдастырылған оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін көтеруге жасаған 

ықпалын анықтайды, жаңалықтың оқу – тәрбие жұмысына нәтижелі енгізу 

шарттарын белгілеп, оны таратуға ұсынады. 

Сондықтан инновациялық әдіс – тәсілдерді оқу процесіне енгізу барысы, 

белгілі деңгейде белсенділігін көздейді. Сонымен қатар, біз Н.В. Горбунова 

еңбектеріне сүйене отырып, инновациялық іс-әрекетті инновациялық процестің 

белгілі кезеңдеріне байланыстылығын анықтадық. Инновациялық процестің 

кезеңдерін мына суреттен көруге болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет - Инновациялық процес кезеңдері 

 

Инновациялық процесті болжау барысында қолданылатын 

инновациялық іс-әрекеттер тереңдетіліп, кеңейтіледі. Жәнеде оқыту мен 

тәрбиелеу қорытындылары талданады. Алдыңғы қатарлы озық тәжірибені 

ғылыми талдау негізінде оқып үйренуге, қазіргі кезеңдегі педагогикалық 

зерттеулер жетістіктерімен танысуға болады. Жаңа педагогикалық 

технологиялармен инновациялық іс-әрекеттің негізгі заңдылықтары мен 

қағидаларын дұрыс қолдана білуге, шығармашылық ойлауға, кәсіби 

педагогикалық іс-әрекеттің құндылық қарым- қатынасын қалыптастыруға, ұстаз 

шеберлігіне жету жолдары мен шараларын жете түсінуге 

үйренеді.Инновациялық білім беру стратегиясы білім беру жүйесін колледжде 

дейінгі кезеңнен бастап жоғарғы оқудан киінгі кезеңді қамтиды. Біздің 

көзқарасымыз бойынша оны жүзеге асыруда инновациялық білім беру 

жобаларының алатын орны ерекше. Олар келісіммен 

Ішкі 

факторлар 

Сыртқы 

факторлар 

Ж
аң

ал
ы

қ
та

р
 Мазмұны 

Ұйым 

О
қ
ү
 –

 т
әр

б
и

е 
п

р
о
ц

ес
і 

О
қ
у
 –

 т
әр

б
и

е 

п
р
о
ц

ес
ін

е 
ө
зг

ер
іс

те
р

 

Ж
аң

ал
ы

қ
та

р
 н

әт
и

ж
ес

і 

Оқу-тәрбие 

процесінің 

сапалылығы 

Жаңалықтардың 

нәтижесінде ықпал ететін 

факторлар 

 

 

 



254 

 

байланыста:технологиялық инновациялармен-білім беру мекемелерінің 

ақпараттандырулары, ақпараттық-спутниктік білім беру технологиялары, оқыту 

жүйесін ақпараттандрылуы мен жоспарлануы мен, білімді меңгеру сапасының 

мониторигі, ұжымдық тренингтер (соның ішінде онлайн) және т.б.;оқыту 

үрдісін техникалық жабдықтаулармен байланысты техникалық 

инновациялармен (білім алушылардың сабаққа қатысуларын электронды 

тіркеу,  электронды оқыту залдары, электронды диспечерлер т.с.с.);бизнестегі 

инновацияға бағытталған құзыреттілікті қалыптастыруға, кәсіби білім беру 

бағдарламаларына, зеттеушілік инновацияға т.с.с.; дидактикалық-

инновациялық оқыту үдерісін жүргізу жолдары мен әдістері,жеке модульдік 

жоспарлаудыың жолдары. 

Инновациялық білім беру жобалары қазіргі білім беру модулі мен 

ұлттық білім беру жүйесінің модернизациясы жалпы айтқанда халықаралық 

білім беру одағына ену ғылым мен бизнестің, интеграциялық білім берудің 

жаңа қадамына өту қоры болып саналады. 

Осы жағдайда стратегияны жүзеге асыру жолдарын анықтау маңызды 

міндеттің бірі болып саналады. Шетел тәжірибелерінің қорларымен өзімізде 

бар ұлттық тәжірибені қортындылай отырып инновациялық білім беру 

жобаларының стратегиясын жүзеге асырудың жүйелілік әдісін қалыптастыруға 

болады. [2] 

Екіншіден, ақпараттық-компьютерлік технологияларды тиімді 

қолдануды енгізу. Білім беру саласын ақпараттандыру мен компьютерлеу 

мемлекеттік бағдарламасына сәйкес біздің елімізге оқытудың техникалық 

жолдарының қамтамасыз етілуі жоғарғы деңгейде. Бірақ, бүгінгі күні оның өзі 

жеткіліксіз, себебі: ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

арқылы пәндерді оқыту тәжіриберсінде, ақпаратық локалды есептеу каналының 

желісінде, интернет желісінде ортақ ақпараттық жүйе құрылуының қажеттілігі 

туындауда. Осыған орай Қазақстан – Британия техникалық университеттінде 

қазіргі суперкомпьютер базасында зияткерлік компьютинг құрылуына сәйкес 

білім берудің жаңа түрлерімен қамтамасыз етілу қажет.  

Инновациялық ақпарат жобалары желістік серверлердің өзара әрекеттері 

мен технологияларын, ақпараттық іздеулерді және оқыту әдісі ретінде сандық 

объектілердің жасалуын қолдануға міндетті.[3] 

Ол үшін  әрбір оқушы мен мұғалімнің тікелей портативті компьютері 

болуы шарт. Колледждегі компьютер сыныптарна қарағанда әрбір студенттерде 

жеке ноутбуктарды қолдану арасында үлкен айырмашылық бар. 

Бұның өзі оқытуда техниканы қолдану емес, жаңа талаптарға сәйкес 

білім берудің негізгі компоненті болып саналады. Қазіргі кездің оқушыларына 

компьютердің базалық білімі ғана емес, сонымен қатар ақпаратты жинақтап, 

талдай алуы, жаңа білімдерді жалпылау, нәтижелі коммуникация жүйесін құру, 

әр мәдениет өкілдерімен тіл табыса алу қажет. Оқытудың осындай модулі білім 

беруде кез келген сабақты тұлғалық бағыттылыққа және жеке зерттеу әрекетіне 

бағыттап, ақпарат көздерінен қажетті мәліметтерді алуға мүмкіндік тудырады. 
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Осындай мүмкіндіктер оқу үдерісін ұйымдастырудың нәтижелілігі мен 

оқушылардың оқыту үдерісіне қызығушылықтарын арттырып мотивацияларын 

тудырады. 

Үшіншіден, қоғам мен мемлекеттің өзара әрекеттердің қазіргі кездегі 

жаңа түрінің қолданылуы. Осының бірі ретінде мемлекеттік жеке серіктестік 

(МЖС). (МЖС) тұжырымдамасы Ұлыбритания елінде жасалып 90-шы 

жылдардың ортасынан бастап барлық елдерге қолданылуда. Мемлекеттік- жеке 

серіктестік мемлекеттік қызмет көрсетуге жеке меншік капиталын тарту кестесі 

болып саналады, оның өзінде «серіктестік» құқықтық тұлға емес, белгілі 

қызмет көрсету аясында мемлекеттік мекеме мен жеке меншік компаниясы 

арасында ұзақ мерзімді келісім. 

Төртіншіден, білім беруді дамытуда қоғамның қатысуының нәтижелілігі 

моделі. Инновациялық білім беру жобаларын жүзеге асыруда мемлекеттік- 

қоғамдық басқару азаматтық институттар мен азаматтар рөлінің жоғарлауымен 

байланыста болады. 

Бесіншіден, колледждегі басқарудың жаңа модулінің қалыптасуы. 

Көптеген колледждрді басқару сапасы инновациялық білім беру 

динамикасынан артта қалуда. Білім беру жүйесінде аталған жағдайларды 

талдауда басқару әдістері мен басқарудағы білім, дағды, біліктілік қазіргі заман 

талабына сай келмейді. Инновациялық білім беру жобаларында білім берудегі 

басқарудың мазмұнды мәнін өзгерткен. Менеджменттің жаңа жүйесінің 

мазмұнында әкімшілік басқару, нормативті құқықтық, қаржыландыру,  

мамандардың материалды- техникалық үдерістері сәйкесінше дайындықтары 

болу керек. Тек  осы  жағдайда ғана оқыту үдерісін басқару нәтижелі болады. 

Олай, болса инновациялық білім беру жобаларын басқару стратегиясы білім 

беру жүйесінің модернизациясына, инновациялық білім беру секторының 

қалыптасуы осы үдерістерді басқарудың жаңа жолдарын талап етеді. Тек сонда 

ғана инновациялық білім берудің нәтижесі артады. 

Білім беру мекемелерін басқарудың теориялық талдауы мен білім беру 

мекемелерінің тәжірибелік әрекеттері негізінде әр типтегі білім беру 

мекемелерінің басқару ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік берді. Аталған сала 

бойынша көптеген зерттеушілердің көзқарасы бойынша, білім беру 

мекемелерін басқарудың әр түрлі моделдері мен тенденциялары басқару 

жағдайын ұйымдастырудың жолдарын іздеуде сыртқы және ішкі, 

педагогикалық, экономикалық, ұйымдастырушылық қорларын басқарудың 

нәтижелілігін қолдану қажет, деген пікірде. 

Бүгінгі күні колледжер басқа да кәсіби білім беру жүйелері сияқты 

сыртқы ортаның әсеріне байланысты. Колледжде білім беруді басқару 

ерекшеліктерін талдауда, алдын ала болжаулар жасап, соған сәйкес нарықтық 

заманның сұранысын қанағаттандыру бағытында мақсат пен міндеттер 

тағайындалуы қажеттілігі туындауда. Білім беру мекемесін басқару мәселесінде 

субъект пен объект рөлі мен әлеуметтік-экономикалық үдеріспен байланысты 

ерекшеліктерін ескеру қажет.   
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ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАТТЫ ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАТТЫ 

ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЛАСТАНУЫ 

 

Қала аймақтарының ластануы мен тұрмыстық қатты қалдықтарды (ТҚҚ) 

жою әсіресе саны 1 млн-нан астам тұрғыны бар ірі қалаларда (мегаполистерде) 

маңызды мәселеге айналып отыр. Құрылыс материалдары мен пайдалы 

қазбаларды өндіруге байланысты көптеген тұрмыстық, өнеркәсіптік, 

радиоактивті қалдықтар пайда болады. Олардың пайда болуы, пайдаланудың 

ерекше схемасын жасап шығаруға әсер етті. Ол тұрмыстық қатты қалдықтарды 

сақтау полигондарын жасау. 

Тұрмыстық қатты қалдықтар құрамы бойынша әртүрлі екенін 

бастапқыда айтып өткем, яғни: тағам қалдықтары, қағаз, металл сынықтары, 

резина, шыны, ағаш, мата, синтетикалық заттар. ТҚҚ «өндірісінің» бір адамға 

орта нормасы 1м3/жыл (көлем бойынша) немесе 200 кг/жыл- масса. Тұрмыстық 

қатты қалдықтарды талдауының көрсетуінше олардың негізгі массасы 

органикалық компоненттерден тұрады (80 пайызға дейін). 

Тағам қалдықтары құстарды, кеміргіштерді, жануарларды жинайды, ал 

олардың өліктері ауру микроағзалардың көзі болып табылады. Атмосфералық 

тұнбалар, күн жылуы, қоқсықтардың жылынуы және өрт салдарынан пайда 

болатын  жылу (сонымен қатар жерасты) тұрмыстық қатты қалдықтардың 

полигондарында физико-химиялық және биохимиялық үрдістердің жүруіне 

әсер тигізеді. Олардың өнімі - сұйық, қатты және газ тәрізді көптеген улы 

химиялық қосылыстар. 

Сақтау үрдісінде қалдықтар басқа физико-химиялық және улы 

қасиеттері бар заттарға айналуға икемді. Бұл қалдықтар сақтау полигондарында 

жаңа экологоиялық қауіпті заттардың пайда болуына әсерін тигізеді. Бұл 

биосфераға және адамзат өміріне үлкен  қауіп төндіреді. Тұрмыстық қатты 

қалдықтардың қоршаған ортаға биогендік әсерінің нәтижесінде жәндіктердің, 

құстардың, кеміргіштердің, сүтқоректенушілердің, микроағзалардың көбеюіне 

қажетті жағдай туғызады. Бұл бактериялар мен вирустардың үлкен 

қашықтықтарға таралуына әсер етеді. Сұйық өнеркәсіптік және тұрмыстық 
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қалдықтар аса үлкен қауіп төндіреді. Олар топырақ және өсімдік қабатына зиян 

тигізе отырып жерасты суларына және гидрографиялық желіге енетін түрлі улы 

заттар және қосылыстардың жоғары концентрацияларымен сипатталады. 

Үйіндіде жиналатын қалдықтардың қоршаған орта компоненттеріне 

әсерін бағалаудың сандық критерийлері РНД 03.3.04.01 – 96 талаптарына 

сәйкес анықталады. Жалпы тұрмыстық қатты қалдықтарға қарағанда өндіріс 

қалдықтарының шамасын бақылау критерилерге негізделген.[13;Б.14] 

 Өндіріс қалдықтарының қоршаған орта компоненттеріне тигізетін 

әсерін бағалау критерийлері үш типке негізделеді: 

 миграциялық-сулы, ластау заттарының жиналған қалдықтардан  

жерасты суларына ығысуы; 

 транслокациялық, ластау заттарының жиналған қалдықтардан  

топыраққа ығысуы; 

 миграциялық-ауалы, ластау заттарының жиналған қалдықтардан 

ауаға ығысуы. 

Қалдықтарды жинақтаушы орналасқан аудандағы беткі және жерасты 

суларына ластау заттарының әсерін бағалау негізгі критерийлері ретінде 

ластану деңгейлері және олардың ығысуы: 

 улы химиялық элементтердің және олардың қоспаларының шектелуі-

рұқсатты концентрациясынан (ШРК) асып түсуі; 

 ластанудың сомалық көрсеткіші; 

 аймақтың минерализация деңгейінің жоғарылауы. 

Қалдықтардың топыраққа әсер етуін бағалау критерийлері ретінде 

топырақтың гумустық горизонтының құрамы мен қасиеттерін, лас заттардың 

сандық көрсеткіштерін сипаттайтындар қолданылады: 

 теңдіктіге қарсы топырақ тығыздығының артуы; 

 топырақ бетінің техногендік насостармен жабылуы; 

 улы химиялық элементтердің және олардың қоспаларының ШРК 

асып түсуі; 

 ластанудың сомалық көрсеткіші.  

Өскемен қаласыбойынша тұрмыстық қалдықтармен ластану жоғары 

мөлшерде. Тұрақты және уақытша сақталатын тұрмыстық қатты қалдықтармен 

ортаның ластану дәрежесін бағалау бойынша жұмыстар жүргізу кезінде 

ведомстволық бағынушылық және меншік түріне қарамастан басты 

мақсаттарға мыналар жатады: 

- берілген ТҚҚ полигоны территориясында орналасумен шартталған 

қоршаған ортаға деградациясы дәрежесін анықтау; 

- экожүйенің ассимиляциялық шамасынан толық және оның жеке 

компоненттерінен артпайтын әсері бар қоршаған ортаға мүмкін жүктеме 

дәрежесін орнату. ТҚҚ полигоны қалдықтарымен жұмыс істеу кезінде келесі 

сипаттамалар анықталады: 

- полигонды пайдалану және құрылыс нәтижесінде қоршаған ортаға 

геоморфологиялық және басқа өзгерістері; 
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- жинақталған өнімдерін ыдырату нәтижесінде қоршаған ортаға 

геохимиялық және басқа өзгерістері бағаланады; баға жоба технологиясына сай 

жинақталу үрдісінің шарттары үшін және жүктеме әсерінен, мүмкін көшкін, 

сел, тұзды құбылыстар әсерінен  инженерлық-геологиялық шарттардың 

бұзылуы салдарынан апаттық жағдай үшін жүзеге асырылады; 

 аудан топырақтары деградациясының дәрежесі және полигон 

қалдықтарының оның құрылысына әсері, өсу жамылғысы түр құрамының 

өзгеруі; 

 ТҚҚ полигонынан шаңдану көлемі және бұл құбылыстың іргелес 

жатқан территорияларға және ТҚҚ полигонына әсер ету дәрежесі; 

 территорияны жаңадан жоспарлау салдарынан жоғарғы қабаттағы 

ағым көлемі, сапасы, сипатының өзгеруі; ТҚҚ полигоны қалдықтарының 

әсерінен жерасты суларының химиялық құрамының өзгеруі; 

 полигон территориясынан ағатын жоғарғы қабаттағы сулардың 

химиялық құрамын бағалау және олардың жақын орналасқан су объектілеріне 

әсері (өзен, көл және т.б.). 

Жүргізілген зерттеулер бойынша ТҚҚ полигондарының айналасында 

жер асты және жер үсті суларының поликомпонентті ластануынан, қоқсық 

астынан шығатын жоғары температуралы (шамамен 40-500С) улы фильтраты 

бар басқа табиғи орталардың динамикалық аймақтары қалыптасуда. 

Фильтраттың жоғары температурасы қалдықтарда жүріп жататын 

экзотермиялық химиялық реакциялармен анықталады. Сондықтан бұл лас 

ағымдарды түрлі геохимиялық тосқауылдармен (қышқылдандырып қалпына 

келтіретін, сорбциялық, батпақты), гидродинамикалық қақпанмен (ағынсыз су 

қоймалары, көлдер, жайылмалар, батпақтар) орнығады. Жерасты гидросферасы 

ластануының аса жайылған «тілдері» терең эрозиялық  ойыстары бар суағарлар 

бойында байқалады. Мысалы, Донбасс опырылымдарынан жаңбыр суларымен 

селен, кобальт, мыс алынатыны анықталған. Сондай-ақ, жер асты суларынан 

жылсайын қандайда бір ауыр металл заттарын анықтап отыр. 
Қатты және қауіпті қалдықтардың атмосфераның жерге жақын 

қабаттарына әсері жылы мерзімдерде қызу нәтижесінде топырақтың жоғарғы 
қабатынан булану кезінде немесе химиялық реакциялар нәтижесінде 
қоқсықтарда пайда болатын газ тәрізді қосылыстар, элементтер қалдықтарының 
құрамына кіретін өрт кезінде (сынап, мышьяк, ұшқыш металлдар) пайда 
болады. Жану кезінде диоксин, фуран, хлорланған дибензодиозон бөлініп 
шығады. Сондықтан Өскемен қаласында және көптеген елдерде қалдықтарды 
жағуға тыйым салынған. 

Көптеген елдерде бұл мақсатпен қауіпті қалдықтарды геологиялық 
ортада орналастыру тәртібін анықтайтын зерттеудің ұзақ уақытты 
бағдарламалары, нормативті және заңдар жиынтығының актілері жасалған.   

Фонды концентрация және мәдени – тұрмыстық қолдануға, 
шаруашылықта ішуге арналған су көздері үшін ЗЖЖК нормалау заттарымен 
кестедегі берілгендерді салыстыру нормаланатын ластаушы заттардың құрамы 
ЗЖЖК артық емес екені туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
Жоғарыда берілгендерді талдай отырып, қар жамылғысының жиналу 
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мерзімінде қоқсық Өскемен қаласының тұрмыстық қалдықтар қоқсығының 
СҚБ атмосфера ауасын ластауға әсерін тигізбейтінін көруге болады. 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ И СТУДЕНТОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАЗАХСТАНА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ВЫГОДЕ ПЕРЕРАБОТКЕ ТБО 

 

Рациональное управление отходами является одним из ключевых 

направлений Концепции по переходу РК к «зеленой» экономике (далее – 

Концепция). Согласно Концепции к 2030 году доля переработанных отходов 

должна составить 40%, а к 2050 – 50%. Концепция предусматривает введение 

раздельного сбора коммунальных отходов у потребителя. Согласно пункту 3.5 

Концепции требуется также «развитие экономики замкнутого цикла с 

многооборотным использованием продукции, как в рамках, так и вне цепочки 

создания стоимости». В июне прошлого года вступил в силу Закон о внесении 

изменений и дополнений в Экологический кодекс РК по вопросам перехода к 

«зеленой» экономике. В рамках данного законодательного акта усилено 

требование по внедрению системы раздельного сбора коммунальных отходов.В 

крупных городах Казахстана работа по внедрению раздельного сбора твердых 

бытовых отходов (далее – ТБО) уже ведется. В первую очередь, внедряется 

раздельный сбор и переработка ценных компонентов и, в то же время, очень 

распространенных отходов – бумаги, пластика и других. Как известно, в 

Казахстане ежегодно образуется 100 млн. тонн ТБО, из них более 15% 

пластиковых отходов. Следовательно, ежегодно можно утилизировать и 
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переработать порядка 15 млн. тонн пластиковых отходов.Переход к «зеленой» 

экономике требует от органов власти применения новых способов борьбы с 

проблемами, грозящими однажды обернуться экологическим бедствием, а 

также объединения усилий с бизнесом и неправительственным сектором. 

Согласно сведениям Управления природных ресурсов и регулирования 

природопользования акимата Восточно-Казахстанской области (далее – 

Управление) на сегодняшний день на территории области накоплено более 4 

млн. тонн ТБО. При этом ежегодно образуется еще около 450 тыс. тонн данных 

отходов. Большая часть ТБО, собранных у населения, направляется на 

полигоны. Их в области насчитывается 310. Около 15% полигонов, по данным 

Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, не соответствует 

санитарным и экологическим нормам и требованиям и работает без получения 

разрешения на эмиссии в окружающую среду.В то же время в регионе работает 

ряд компаний, осуществляющих раздельный сбор и переработку некоторых 

компонентов ТБО. Некоторые компании собирают и перерабатывают 

пластиковые и полимерные отходы. Из полимерного сырья по специальной 

технологии цех выпускает канализационные люки. Применяемое оборудование 

также позволяет производить брусчатку и черепицу. Мощность линии по 

переработке составляет до 30 тонн отходов в год. Некоторые компании 

занимается сбором четырех видов отходов: стеклотары, бумаги, жестяных 

банок и пластика. Для сбора вторичного сырья на контейнерных площадках, 

расположенных на территории, домовладений установлены зеленые 

контейнеры – экобаки. Всего по городу Усть-Каменогорск установлено 150 

контейнеров. Объем собранных отходов стекла и стеклотары, бумаги составил 

166 тонн. Все собранные отходы идут на переработку. В рамках организации 

мероприятий по снижению объемов образования отходов, Управлением 

разработана Дорожная карта по внедрению раздельного сбора, сортировки, 

утилизации и переработки ТБО, взаимодействию местных исполнительных 

органов со специализированными предприятиями в сфере обращения с 

отходами до 2020 года по Восточно-Казахстанской  области (Дорожная карта). 

В Дорожную карту вошли такие мероприятия, как увеличение охвата населения 

услугами по сбору и вывозу ТБО, поэтапное внедрение раздельного сбора 

отходов в городах и районных центрах области, внедрение сортировки отходов, 

развитие малого и среднего бизнеса в сфере обращения с отходами, 

строительство объектов мусоросортировки, рекультивация старых полигонов 

ТБО. В настоящее время в области уже реализуются некоторые мероприятия, 

вошедшие в Дорожную карту. Таким образом, совместными усилиями 

государственных органов и частных компаний в Восточно-Казахстанской 

области развивается раздельный сбор и переработка отходов. Однако для 

эффективного внедрения данной системы большую роль, наряду с 

законодательством и инфраструктурой, имеет осведомление общественности. 

Для повышения уровня осведомленности общественности, в том числе 

учеников средних школ и студентов учебных заведений ВКО, необходимо 

инициировать проект, на подобии применённого в Костонайской области- 
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«Пропаганда раздельного сбора отходов пластика». Целью проекта являлось 

осведомление и информирование населения города Костанай о раздельном 

сборе отходов пластика. Исполнителем по данному проекту выступил 

Общественный фонд «Центр «Содействие устойчивому развитию». В рамках 

информирования учащихся образовательных учреждений о раздельном сборе 

пластиковых бутылок Центром «Содействие устойчивому развитию» 

проведены лекции в высших учебных заведениях г.Костанай. Студенты трех 

высших учебных заведений – Костанайского государственного университета 

имени Байтурсынова, Костанайского государственного педагогического 

института и Костанайского инженерно-экономического университета имени 

Дулатова – узнали для чего нужно раздельно собирать пластиковые отходы, 

какой вред наносит пластик, попадая на полигоны ТБО. Учащимся также 

разъяснили правила сбора пластика. Для увеличения доли переработки 

пластиковых отходов бутылки, помещаемые в специальные контейнеры, 

должны быть чистыми (без остатков содержимого). Кроме того, кроме пластика 

не следует ничего выбрасывать в сетчатые контейнеры. Попадание 

постороннего мусора в контейнеры для пластика требует дополнительной 

сортировки отходов и значительно осложняет дальнейшие процессы 

переработки отходов. На лекциях студенты проявили высокую 

заинтересованность во внедрении раздельного сбора отходов и активно 

участвовали в дискуссии. По итогам проведенных лекций из числа активных 

студентов была сформирована группа волонтеров.С целью пропаганды и 

разъяснения населению правил раздельного сбора пластиковых отходов в 

городе прошли три акции. Акции проходили в торговых центрах «МАРТ» и 

«Емшан», а также в Костанайском государственном университете имени 

Байтурсынова. Во время акций среди жителей города были распространены 

информационные брошюры о раздельном сборе отходов. Население живо 

интересовалось вопросами раздельного сбора пластиковых отходов, поскольку 

контейнеры для раздельного сбора отходов знакомы большинству жителей 

города. Взрослые и дети смогли задать вопросы и получить ответы на 

интересующие их вопросы. В акциях приняли активное участие волонтеры из 

числа студентов.Проведение данных акций показало неравнодушие населения 

города Костанай к проблемам охраны окружающей среды и, в частности, к 

внедрению раздельного сбора отходов на территории области. Участники акции 

продемонстрировали готовность к выполнению основных правил 

осуществления раздельного сбора пластиковых отходов в специальные 

контейнеры, размещенные по городу.Для подведения итогов по завершению 

проекта и обсуждению дальнейших шагов в сфере внедрения раздельного сбора 

отходов 23 ноября 2016 года в городе Костанай прошел Круглый стол 

«Перспективы развития раздельного сбора коммунальных отходов». Круглый 

стол прошел в конференц-зале ОО «Партия «НұрОтан». Участниками Круглого 

стола стали представители государственных органов: Управления природных 

ресурсов и регулирования природопользования акиматаКостанайской области, 

Департамента экологии по Костанайской области, Департамента по защите 
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прав потребителей, специализированных предприятий, осуществляющих сбор и 

переработку отходов, а также неправительственных организаций.В рамках 

работы Круглого стола были рассмотрены задачи, стоящие перед регионами в 

свете реализации Концепции «зеленой экономики», международная и 

казахстанская практика внедрения раздельного сбора отходов, а также 

перспективы развития в г. Костанай и Костанайской области рациональной 

системы сбора и переработки коммунальных отходов. Представители 

государственных органов рассказали о том, какая работа проводится в области 

управления отходами и с какими проблемами сталкиваются различные 

ведомства в рамках развития системы управления отходами. В свою очередь, 

частные компании, работающие в сфере управления отходами, рассказали о 

возможностях сбора и переработки различных групп отходов, а также о 

трудностях и препятствиях при реализации данной деятельности. Участники 

обсудили возможные стимулирующие меры и вместе выработали принципы 

дальнейшего развития системы управления отходами в Костанайскойо бласти. 

Круглый стол послужил диалоговой площадкой для представителей 

государственных органов, бизнеса и общественности для обсуждения вопросов 

внедрения рациональной системы сбора и переработки коммунальных отходов. 

Следует отметить, что это уже не первое мероприятие подобного рода. Ранее, в 

2015 году, Центром «Содействие устойчивому развитию» по заказу Управления 

уже проводился круглый стол по обсуждению вопросов внедрения 

рациональной системы управления отходами. Практика показывает, что 

совместное обсуждение существующих проблем и обмен опытом, способствует 

объединению усилий и реализации различных пилотных проектов, 

направленных на совершенствование системы управления отходами в 

регионе.Подводя итоги, можно сделать вывод, что проведя подобные  проекты 

на территории Усть-Каменогорска, в сфере информирования молодёжи о 

экономической выгоде переработки ТБО, с активным участием 

специализированных предприятий по обращению с отходами в реализации 

пилотных проектов, направленных на внедрение раздельного сбора, 

привлечение общественности к проблемам охраны окружающей среды, даст 

свои результаты и многие жители города Усть-Каменогорск и Восточно 

Казахстанской области могли сказать «Мы научились разделять отходы »! 
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ОРАЗБЕКОВА Г.О., БАКИН С.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қаласы 

 

ЗЫРЯН ҚАЛАСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА КӨМІР ҚАЗАНДЫҚТАРЫНЫҢ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРІН ТАЛДАУ 

 

Қатты-тұрмыстық қалдықтар полигоны табиғат қорғау объектілеріне 

жатады және тұрғын және қоғамдық ғимараттарда пайда болатын қалдықтарды 

орталықтандырылған жинауға, оқшаулауға, залалсыздандыруға және көмуге 

арналған (ағымдағы жөндеуден қалған қалдықтарды қоса алғанда), жергілікті 

жылыту құрылғыларының қалдықтары, уытты және радиоактивті қасиеттері 

жоқ қатты инертті өнеркәсіптік қалдықтар, көше және бақ – саябақ сметасы. 

Бұл ретте шаруашылық қалдықтарын шикізат немесе қайталама ресурс ретінде 

пайдалану көлемі шектелмейді, қалдықтарды пайдалану көлемін ұлғайту 

жөніндегі кәсіпорынның бастамасы көтермеленуге тиіс. 

"Көктас" ЖШС Зырян қаласы әкімі аппаратының жалға алынған жер 

учаскесінде Зырян қаласының қатты тұрмыстық қалдықтарын жинайды. 

Оларды қоймалауға орналастыру Шығыс Қазақстан облыстық қоршаған ортаны 

қорғау басқармасында 2003 жылдың 1 қаңтарына дейін алынды. 2003 жылы 

қалдықтарды жинауға рұқсат алу үшін облыстық аумақтық қоршаған ортаны 

қорғау басқармасына ТҚҚ жинақтаушысының қоршаған ортаға әсерін бағалау 

нәтижелерін қоса бере отырып, белгіленген нысандағы өтінім материалдарын 

ұсыну қажет. 

Жұмыстың өзектілігі-жиналған қалдықтардың массасы қоршаған ортаға 

айтарлықтай әсер етеді. ҚТҚ-ның қоршаған ортаға әсерін төмендету бойынша 

міндеттерді шешу мақсатында осы жұмысты орындау ҚР Табиғи ресурстар 

және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің талаптарына жауап беретін 

мәліметтерді жинау және құжаттарды жасауды қарастырады: 

1) Ағымдағы қоймаланатын қалдықтардың сипаттамасы; 

2) Ағымдағы жинақтауыштың сипаттамасы қалдықтарды; 

3) іс-шаралар Жоспарын қысқарту, залалсыздандыру және ағымдағы 

тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату. Пайда болу мен орналастырудың 

рұқсат етілген көлемін есептеу қалдықтар. 

Осы құжаттардағы ақпарат: 

а) қалдықтардың қоршаған табиғи ортаға әсерін бағалау және 

халықтың денсаулығына; 

б) орналастырылатын қалдықтардың рұқсат етілген көлемін бағалау. 

в) қалдықтарды орналастыру үшін төлемдер мөлшерін анықтау және 

оларды асыра пайдаланғаны үшін. 

Қатты тұрмыстық қалдықтарға (ҚТҚ) тұрғын аудандарда, ұйымдар мен 

мекемелерде, сауда кәсіпорындарында және т.б. пайда болатын тұтыну 

саласының барлық қалдықтары жатады. 
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Зырян қаласының қатты тұрмыстық қалдықтарын жинау Зырян 

қаласының оңтүстік-батысына қарай 3,8 және Мельничная өз.алқабында 

Березовский кентінен 2,6 км қашықтықта орналасқан қоқыс орнына жүргізіледі. 

ҚТҚ үйіндісінің орналасу сұлбасы 1-суретте келтірілген. 

Түзілетін қалдықтардың жалпы массасын санаттарға бөлу одан әрі 

кәдеге жаратудың қандай да бір тәсіліне жарамдылығын анықтайтын 

физикалық және химиялық қасиеттердегі айырмашылықтарға негізделген. 

ТҚҚ-ның әрбір санаты өзінің жинақтау ауқымымен және жинау әдістерімен 

сипатталады. ҚТҚ-ға жатады: 

- Тағамдық қалдықтар. 

- Қайталама шикізат. 

- Жанатын кәдеге жаратылмайтын заттар. 

- Балласт. 

Зырян қаласының қатты тұрмыстық қалдықтары жоғарыда аталған 

барлық санаттарды ұсынады. Бұл категориядағы органикалық зат табиғи 

жүйелерде ауаның, жер асты және жер үсті суларының топырағының 

ластануын тудыра отырып, өте тез ыдырайды. ҚТҚ үйіндісінде жиналатын 

тамақ қалдықтарының көлемі жылына 782,86 тоннаны құрайды. 

Екінші шикізатқа: Қағаз, картон, металл сынықтары жатады,сүйектер, 

шыны және т.б. осы қалдықтарды қайта өңдейтін кәсіпорындар болған 

жағдайда олар кәдеге жаратылуы тиіс. Зырян қаласының ha кәсіпорындарында 

тек ірі және салыстырмалы таза металмен кәдеге жаратылады. Ұсақ және 

ластанған металл сынықтарын іріктеу және сұрыптау қазіргі жағдайда 

экономикалық тұрғыдан тиімсіз, сондықтан мұндай металл сынықтарын басқа 

қалдықтар түрлерімен бірге ha қоқыс үйіндісіне жинайды. 

Осы санаттағы Зырян қаласының қалған қатты тұрмыстық қалдықтары 

(металл - 120,44 т/жыл, сүйектер - 90,33 тонна/жыл, шыны - 240,88 тонна/жыл) 

келіп түсетін қалдықтардың жалпы массасында ha қоқыс тастайтын жерге 

жиналады. 

Жанғыш, үрленбейтін заттарға: Қағаз, картон - жылына 752,75 тонна, 

тоқыма - жылына 20,44 тонна, пластмасса - жылына 30,11 тонна, ағаш-жылына 

150,55 тонна жатады. Балластқа жылына 722,64 тонна болатын сынған тастар, 

жөндеу қоқыстары, бөліктер және басқалар жатады. Жұмыс істеп тұрған қоқыс 

үйіндісінің аумағы Зырян қ.Березовский к. оңтүстік-батысына қарай 2600 м. 

орналасқан. 

Үйіндінің орналасқан ауданының ландшафты таулы-төбелік ретінде 

сипатталады. Геоморфологиялық тұрғыдан алғанда, қоқыс тастайтын алаңның 

төменгі бөлігінде 800 м жерде Мельничная өзені пайда болған батпақты жер 

болып табылады. 1000 м солтүстікке қарай бұлақ орналасқан, бұлақтан 

бұлақтың басы басталады, ол Мельничная өзенінің сол ағысы болып табылады. 

Қоқыс тастайтын жерден оңтүстік-шығысқа қарай 800 м-де Өскемен-Зырян тас 

жолының транзиттік жолы өтеді. Автотрассадан қоқыс тастайтын жерге 

баратын жолдың бойында екі жағынан да ағаш отырғызылады. 
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Аудан климаты күрт континентальды, қысы суық және жазы ыстық, бұл 

Орта Азия мен континентальды Батыс Сібірдің дала және жартылай шөлейт 

климатының бірігуімен байланысты. Ең төменгі температура қаңтар - ақпан 

айларында - минус 49°С дейін, ең жоғарғы - шілде - тамыз айларында - 40°С 

дейін болады. 

Көп жылдық бақылау кезеңіндегі жауын - шашынның орташа 

көпжылдық сомасы 646 мм, ең төменгі - 402 мм (1974 ж.), ең жоғарғы-892 мм 

(1947 ж.), жауын-шашынның көп бөлігі (70-85%) жылдың жылы кезеңіне келеді 

(сәуірден қарашаға дейін). Зырян қаласы ауданының биік таулы бөлігінде 

жауын-шашын мөлшері 900-1200 мм жетеді.оңтүстік-шығыс және солтүстік-

батыс ауданында желдің басым бағыты орташа жылдамдығы тиісінше 7,3 және 

4,6 м/с. құрайды. Жылына орташа есеппен 40 күн күшті желмен байқалады. 

Олар қаңтар және қазан айларында жиі кездеседі. 

1996-97 жылдары түтігумен (штильмен) ай сайынғы күндер саны (желді 

бақылау санынан пайызбен) – 37% құрады. Қалада тұмандар сирек (жылына 30 

күннен артық емес) байқалады, әдетте ақпан-наурыз айларында Березовка, 

Буктармалар және ағындардың АК алқабында байқалады. 

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы жыл бойы 85%-дан 95%-ға дейін 

қыс мезгілінде, 60%-дан 80%-ға дейін жаз мезгілінде ауытқиды. 

Ауданның сейсмикалылығы-6 балл. Зырян қаласы мен өзен 

аңғарларында қар жамылғысы қазан айының ортасында-қараша айының 

басында орнатылады, сәуірдің үшінші онкүндігінде түседі. Қар жамылғысының 

биіктігі жергілікті жердің биіктігіне байланысты және 0,5-тен 2,5 м-ге дейін 

(тауларда) өзгереді. 

Топырақтың қату нормативтік тереңдігі-130 см, нөлдік изотерманың ең 

көп ену тереңдігі-170 см. Қысқы қар жамылғысының орташа биіктігі -85 см. 

Қар жамылғысының салмағы - 190 кг/м2. Бойынша климаттық 

аудандарға бөлуге арналған құрылыс СНиП 2.01.01-82 "Құрылыс 

климатологиясы және геофизика" қаралатын ауданы аймаққа жатады 1В. 

Қазақстандық ғылыми-зерттеу гидрометеорологиялық институты 

метеожағдайға байланысты зиянды шығарындылардан атмосфераны өзін-өзі 

тазарту үшін оның жекелеген аудандарының қолайлылығы тұрғысынан 

Қазақстан Республикасының аумағын аудандастыруды жүргізді. 

Оған сәйкес Қазақстан Республикасының аумағы бес аймаққа бөлінген. 

Зырян қаласының ауданы атмосфераның ластануының жоғары әлеуеті бар IV 

аймақта орналасқан, яғни Атмосферада зиянды заттардың таралуы үшін 

климаттық жағдайлар қолайсыз болып табылады. 

Өтінім берілетін табиғат қорғау жөніндегі органның атауы - Шығыс 

Қазақстан облыстық аумақтық қоршаған ортаны қорғау басқармасы. 

Кәсіпорынның атауы - "Көктас" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 

Кәсіпорынның мекен-жайы-Қазақстан Республикасы, 493730, ШҚО, 

Зырян қаласы, Лениногорская көшесі, 1. Қалдықтарды жинайтын нысанның 

атауы – "Көктас"ЖШС. Объектінің мекенжайы және үйіндінің орналасқан жері: 

Қазақстан Республикасы, 493730, ШҚО, Зырян қаласы, Лениногорская көшесі, 
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1. Зырян қаласының қатты тұрмыстық қалдықтарының үйіндісі Мельничная 

өзенінің алқабында. Тұрмыстық қалдықтар жинақтаушысының адам 

денсаулығына, флораға және фаунаға әсері тұрмыстық қалдықтар 

жинақтаушысының адам денсаулығына әсері 

"Көктас" TOO-ның үйіндісінде жиналатын қатты тұрмыстық 

қалдықтардың құрамына аммиакты және нитратты азот, фосфор, калий, 

кальций, көміртегі, хлоридтер, сульфаттар сияқты химиялық элементтер мен 

олардың қосылыстары (макроқұрамдар мен микроэлементтер) кіреді. Төменде 

олардың адам ағзасына әсері қарастырылады. 

Аммиактың тәулік бойы 2 және 5 мг/мз жұтылуы нейтропениямен, 

моноцитозбен және лимфоцитозбен жүреді, қышқылдық-сілтілік тепе - теңдік 

бұзылады, симпатоадренал жүйесінің активтілігінің айқын белгілері байқалады-

қандағы адреналин мен оксикортикостироидтардың көбеюі. Құрамында 

нитраттары жоғары өнімдермен, соның ішінде қауындармен ауыр тағамнан 

улану жағдайлары жиі кездеседі. 

Фосфордың адамға әсері сүйектердегі өзгерістерге, әсіресе жақтың 

өлуіне әсер етеді. Кейде өлу және іріңдеу орбитаның сүйегіне таралады және 

көзді жоғалтуға әкеледі немесе өліммен аяқталатын менингит тудырады. 

Орташа ауырлықтағы хлормен уланған кезде мұрынға, тамақтың 

құрғауы мен жансыздану сезіміне, дауыстың жылығуына, ауыздағы қышқыл 

дәмі, бас ауруы, көздегі кесу, кеуденің ауыруы, кейде құсу байқалады. 

Атмосфералық аэрозольдерде көміртегі бөлшектерінің жоғары болуы 

халықтың, әсіресе жоғарғы тыныс алу жолдары мен өкпе ауруларымен 

сырқаттанушылығының артуына әкеледі. 

Микроэлементтердің уыттылығы олардың түріне, санына, 

қосылыстарының түріне және олардың организмге түсу жолдарына 

байланысты. 

Бірақ, қаланың қатты тұрмыстық қалдықтары аз уыттылықпен және 

қаланың ТҚҚ үйіндісінің шегінде тұрғын үйлер жоқ, онда адам ағзасына 

айтарлықтай зиянды әсер етпейді. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ 

ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 

Қазақстан дәстүрлі түрде аграрлық мемлекет, сондықтан оның халық 

шаруашылығының ең басты және маңызды саласы – аграрлық сектор болып 

табылады. Қазіргі таңда агросекторда халқымыздың бүкіл экономикалық 

белсенді бөлігінің бестен бірі жұмыс жасайды, яғни агросектор ел 

тұрғындарының жартысына жуығының пайда көзі болып табылады.. 

Агроөнеркәсіптік кешеннің елдің экономикалық тұрғысынан да, әлеуметтік 

дамуы жағынан да аса зор маңызы бар.  

Қазіргі кезеңде Қазақстанның жалпы ішкі өнімі көлеміндегі ауыл 

шаруашылығы өндірісінің үлесі айтарлықтай. Ауыл шаруашылығы адам 

тіршілігіне қажетті азық-түлікті өндіреді, мал шаруашылығын мал азығымен 

және өнеркәсіпті, атап айтқанда тамақ және тоқыма өнеркәсібін, жеміс 

консервілейтін комбинаттарды, қант зауыттарын т.б. шикізат қорымен 

қамтамасыз етеді. Ауыл шаруашылығы – шаруашылық саласындағы ең ежелгі 

және табиғат жағдайларына тікелей тәуелді, сонымен қатар, неғұрлым кең 

таралған сала. Дүниежүзінде ауыл шаруашылығының түрлі салаларымен 

айналыспайтын бірде-бір ел жоқ. Ауыл шаруашылығының барлық жерде 

таралуы оның алуан түрлілігіне байланысты. Ғалымдар оның шамамен 50-ге 

жуық түрін бөліп көрсетеді. Дегенмен, әлем елдерінің кез-келгенінің ауыл 

шаруашылығы бір-бірімен тығыз байланысты екі саладан – өсімдік және мал 

шаруашылығынан құралады. Олардың арасалмағы әр елдің әлеуметтік-

экономикалық жағдайы мен еңбек ресурстарының көрсеткіштеріне және 

табиғат жағдайларының ерекшелігіне сәйкес өзгеріп отырады. Мал 

шаруашылығы – ауыл шаруашылығының мал өнімдерін өндіру үшін мал 

өсірумен айналысатын саласы. Оның міндеті – республика халқын азық-

түлікпен (сүт, май, ет, т.б.), тоқыма, былғары аң терісі, порфюмерия және 
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кейбір өнеркәсіп салаларын шикізатен (жүн, тері, ет өнімдері қалдықтары, т.б.), 

ауыл шаруашылығы өндірісін күш-көлік (ат, өгіз, түйе, т.б.) және 

тыңайтқыштармен қамтамасыз ету. Мал шаруашылығы өнімдері мен оның 

қалдықтарынан мал азықтары (майы алынған сүт, ет-сүйек және сүйек ұндары, 

т.б.), дәрі-дәрмектер мен биологиялық белсенді (активті) заттар (емдік 

сарысулар, гормонды қосылыстар, т.б.) алынады. Мәселен, сойылған малдың 

қарнынан пепсин (фермент) және қарын сөлін алып, ал ішкі секреция 

бездерінен (қалқанша без, гипофиз, ұйқы безі және басқалары) адамға және 

малға қажетті гармоны бар әртүрлі емдік препараттар алады, қаннан – 

гематоген, гемакрин және басқа да дәрілер алынса, сүйектен малазықтың сүйек 

ұны дайындалады. Мал шаруашылығы саласына сиыр, қой, ешкі, жылқы, 

шошқа, құс, қоян, ара және балық шаруашылықтары жатады. 

Өсімдік шаруашылығының маңызды салаларына дәнді дақылдар, 

техникалық және сергітпе дақылдар өсіру, бау-бақша шаруашылығы жатады. 

Өсімдіктердің адамдар мен жануарлар өмірінде алатын орны ерекше. Адамдар 

20 мыңға жуық өсімдік түрін азық-түлік (астық, қант, өсімдік майы), шикізат 

ретінде пайдаланса, көптеген өсімдік түрлері мал азығы болып табылады. 

Бұдан басқа өсімдіктерден витаминдер алынады, дәрі-дәрмек жасалынады, ал 

кейбіреулері әсемдік үшін өсіріледі.  Шаруашылықта пайдаланылатын тас 

көмір, мұнай және шымтезектер – энергетикалық шикізаттардың негізгі қоры, 

бұрыңғы геологиялық дәуірлердегі өсімдіктер дайындаған органикалық заттар. 

Өсімдіктердің бұдан да басқа толып жатқан пайдасы бар.Еліміз үшін, әсіресе 

Шығыс Қазақстан облысы үшін аталған екі саланың да маңызы орасан зор. 

Оған елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Біздің еліміздің тұрғындарының тең 

жартысы дерлік ауылда тұрады. Сондықтанда біз ауыл шаруашылығының 

дамуына ерекше көңіл бөлеміз» деген сөздері дәлел.Шығыс Қазақстан облысы 

тек түрлі әрі бай табиғат ресурстарымен, пайдалы қазбаларымен ғана емес, 

аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ете алатын, аса ірі өнеркәсіптік 

индустриясымен де, дамыған агроөнеркәсіптік кешенімен де алда 

келеді.Облыстың жер қоры 28,3 млн гектарды құрайды, оның 36% немесе 10,3 

млн гектары ауыл шаруашылығына пайдаланылатын жер де, одан ауыл 

шаруашылығына бөлінгені – 10,1 млн гектар, егістікке – 1,37 млн гектар 

берілген. 

Облыс суармалы егіншілікті дамыту үшін аса зор жер және су 

ресурстарына бай. Бүгінгі күнде 205 мың гектар суармалы жер бар, оның тек 90 

мың гертары ғана пайдаланылады, қалған 115 мың гектары қайта қалпына 

келтіруді немесе жаңартуды қажет етеді. Ондай жерлер негізінен Үржар, 

Тарбағатай, Зайсан, Күршім аудандары мен Семей қ. шаруашылықтарында 

кездеседі. 

Қазіргі кездегі ауыл шаруашылық өнімдері мен олардың өңделген 

өнімдерін негізгі өндірушілер 683 ауыл шаруашылық құрылымдары, 12,6 мың 

шаруа қожалықтары, 151,4 мың тұрғындардың үй шаруашылықтары және 747 

өңдеу кәсіпорындары мен цехтары болып табылады. Облыс экономикасының 

аграрлық секторы және оның басты буыны – агроөнеркәсіптік кешені – Шығыс 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D3%99%D1%80%D1%96-%D0%B4%D3%99%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D2%9B%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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Қазақстан облысының ғана емес, бүкіл республиканың экономикасының 

құрамдас бөлігінің бірі. 2014 жылдың нәтижелері бойынша Шығыс Қазақстан 

облысының ауыл шаруашылық жалпы өнімінің жалпы республикалық 

көлемдегі меншікті үлесі 12% астам шаманы құрайды. Бұл республикадағы 

үшінші көрсеткіш. Мұнда ауыл шаруашылық өнімдерінің көптеген түрлері 

бойынша облыс республикадағы жетекші орынды алады. Мысалы, сүт өндірісі 

бойынша, күнбағыс тұқым майы, бал және бұғы мүйізі бойынша облыс 1-ші 

орын алады. Ет өндірісі бойынша - 2-ші, картоп –3-ші орын. 

АӨК жұмысын талдау, экономиканың аталған секторы соңғы бірқатар 

жылдары тұрақты дамып келе жатқанын көрсетеді. Ауыл шаруашылығы 

дамудың оңды серпінін сақтап отыр. Өзінің мамандануы бойынша ауыл 

шаруашылығы облыста мал шаруашылығы бағытында, оның үлесіне ауыл 

шаруашылығы барлық жалпы өнімі көлемінің 60% тиеді. Атап айтқанда, ауыл 

шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 2014 жылы 294 млрд теңгені құрады 

және 2013 жылдың деңгейінен – 24% және 2012 жылдың деңгейінен - 24% 

асты. 
Облыс ауыл шаруашылығына тән ерекшелік, оның негізгі салалары (мал 

шаруашылығы мен егін шаруашылығы) соңғы ұзақ жылдар бойы қарқынды 
түрде дамуында. Мал шаруашылығы жылдан-жылға өнім өндірісін ұлғайтуда. 
2014 жылдың қорытындысы бойынша бұл салада 178,4 млрд теңгегек жалпы 
өнім өндірілді. Бұл республика бойынша екінші көрсеткіш.Мал 
шаруашылығының серпінді дамуына және өнім өндірісін арттыруға көздеулі 
жұмыстар мүмкіндік жасады:  

- Селекция – асыл тұқымды жұмыстарды дамыту және жетілдіру 
бойынша (табынның жалпы құрылымындағы асыл тұқымды ірі қара малдың 
меншікті үлесі 7,9%, қой мен ешкі – 10,7%, жылқы – 90,5%, маралдар - 78%, 
ара – 12,5%. Облыста асыл тұқымды шаруашылықтар 196 саналады, оның 
ішінде қой мен ешкі бойынша – 72, жылқы – 56, марал – 10, құс және шошқа 
шаруашылығы бойынша – 1ден, аралар – 56); және де ет мал шаруашылығын 
дамыту («ІҚМ етін экспорттау әлеуетін дамыту» жобасын іске асыру аясында 
ет экспортын және етті ірі қара малдың әлеуетін арттыру үшін) 2014 жылы 
облыста асыл тұқымды репродуктор саны 8-данаға дейін жеткізілді, яғни 
Қатонқарағай ауданында 1000 бас тағы бір «Ангус» және «Лимузин» 
тұқымдарының асыл тұқымды репродукторы құрылды. 2014 жылы облыс 
бойынша 1696 бас ет тұқымды импорттық мал сатып алынды. 

- Мал азығы базасын нығайту. Мал шаруашылығы үшін азықтық 
базаны нығайту мақсатында  егістік жердің құрылымында жыл сайын мал 
азығы дақылдарының көлемі өсіп отырады (10-13%-ға), ол алдағы қыстан шығу 
үшін мал азығы бойынша берік қор жасауға мүмкіндік береді; 

Ветеринарлы-санитарлық қолайлылықты қамтамасыз ету. 2014 жылға 
және алдыңғы жылдарға қарастырылған індеттілікке қарсышаралар толық 
орындалды;   

- Саланы мемлекеттік қолдау. Мал шаруашлығы саласын дамытуды 
қолдау үшін 2014 жылы республикалық және облысты бюджеттен 13 млрд 
теңге бөлінген, оның 11 млрд теңгесі – демеуқаржы. Ара шаруашылығы мен 
марал шаруашлығының жағдайы мен дамуы туралы айтқанда, аталған саланың 
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дамуы бойынша көздеулі жұмыстардың басталу мәресі 2009 жыл болғанын 
атап кету қажет. Дәл сол жылы облыстың және оның аймақтарының атқару 
органдарының барлық деңгейінде ара шаруашылығы мен марал шаруашылығы 
өз дамуында жаңа қосымша қарқын алды. Сөз жүзінде емес, іс жүзінде аталған 
саланы дамудың жаңа шебіне шығару үшін, нағыз әрекеттік шаралар 
қабылданды.Ара шаруашылығын дамыту бойынша жасалған жұмыстарға 
талдау жасау және оның нәтижелері таңдалған жолдар мен қабылданған 
шаралардың дұрыстығын растап отыр. Агроөнеркәсіптік кешенді әрі қарай 
дамыту жөніндегі қабылданған шаралар ауыл щаруашылық өнімдері 
өндірісінің барлық салаларын да ұлғайтуға және осы негізде облыс 
тұрғындарын негізгі азық-түлік өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыруға 
мүмкіндік береді. Өндіріс теңгеріміне сәйкес және өнімнің негізгі түрлерін 
тұтыну, облыс тұрғындарын азық-түліктің негізгі түрлерімен қамтамасыз ету 
деңгейі 2013 жылы ұнмен – 155%, картоппен - 238%, көкөніспен - 182%, етпен - 
209%, сүтпен – 177,6% құрады.  

Бүгінде облыстың АӨК әрбір сала бойынша алдыңғы қатарлы 
шаруашылықтардың «негізі» қалыптасты, олардың тәжірибесі зерттеліп, 
облыстың барлық аграриясының игілігі болып отыр.  

Инновациялық технологиялар енгізілетін, бәсекеге қабілетті өнім 
өндіретін АӨК сондай шаруашылықтары мен кәсіпорындары облыстың басқа 
да өңірлерінде баршылық. Олардың тәжірибесі де ерекше үйренуге, зерттеуге 
және енгізуге әбден лайық. 
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Аннотация: одной из основных причин ухудшения экологической 

ситуации в стране и истощения ее природных ресурсов является низкий 

уровень экологической культуры общества. Политическая недальновидность в 

решении экологических проблем дорогого стоит – здоровья населения. 
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Экология - одна из самых актуальных наук современности. На 

сегодняшний день важнейшей задачейсовременного,образованногочеловека 

должна быть забота об экологическом состоянии окружающей среды.  

Экология - это широкомасштабное понятие, оно включает в себя охрану 

окружающей среды и контроль за рациональным использованием природных 

ресурсов. Каждый человек должен быть экологически образован и 

экологически культурен. От нас зависит, каким будет наш город в ближайшем 

и отдаленном будущем. Именно поэтому сегодня остро стоит вопрос 

экологического образования и просвещения людей уже со школьной скамьи.[1] 

По мнению Л.А. Колывановой, Т.М. Носовой, важной задачей 

экологического образования и воспитания обучающихся, является 

формирование у них экологического сознания и мышления, а значит - 

экологической культуры 

Экологическое сознание - это есть осознание человеком своей роли на 

земле, ощущения себя и окружающего мира как единого целого, в то время как 

экологическое мышление представляет собой глубокое понимание 

взаимовлияния человека и природы, формирование экологически 

ориентированного мировоззрения, культуры щадящего отношения к природе.  

Экологическая культура выражается в готовности к ответственному 

поведению и деятельности в соответствии с моральным долгом и нормами 

права. Формирование экологической культуры происходит постепенно, 

начиная с обычного наблюдения за процессами и закономерностями в природе, 

обнаруживаются разрушительные тенденции. 

Возникающее эмоциональное сопереживание и внутренний протест 

приводят к необходимости действий по изменению ситуации - к экологическим 

акциям. Именно в них экологическое сознание и мышление приобретают 

конкретную практическую направленность, что проявляется в виде 

определенных поступков. 

О степени заинтересованности государства в решении вопросов 

экологического воспитания младших школьников можно судить по степени 

отражения данной проблемы в государственных документах страны. 

В Конституции Республики Казахстан (РК) экологическое воспитание 

рассматривается как необходимый и важный элемент для выполнения 

гражданами конституционных обязанностей. Статья 38 гласит, что «граждане 

Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к 

природным богатствам». 

В 1998 г. была принята и утверждена Программа экологического 

образования, представляющая собой основополагающий документ в части 

экологического образования для выполнения плана мероприятий 

Правительства РК по реализации Концепции экологической безопасности РК в 

соответствии со Стратегией «Казахстан – 2030». Программа предусматривала 

повышение экологической грамотности населения, формирование 

экологического мировоззрения и экологизацию социальной сферы общества. 
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Экологическое образование и воспитание становится одним из основных 

направлений Концепции экологической безопасности РК на 2015-2018 годы. 

Основными направлениями обеспечения экологической безопасности является 

экологизация экономики, законодательства и общества. Согласно этой 

концепции для развития экологического образования как основы формирования 

экологической культуры общества необходимо: 

1) формирование системы непрерывного экологического образования 

путем внедрения вопросов экологии и устойчивого развития в учебные 

программы всех уровней образования; 

2) подготовка специалистов, переподготовка и повышение 

квалификации кадров в области экологии для всех уровней системы 

обязательного и дополнительного образования; 

3) государственная поддержка экологического образования. 

В 2002 г. была подготовлена Концепция экологического образования 

РК, разработанная в соответствии планом мероприятий по реализации 

Концепции экологической безопасности РК. В ней отмечалось, что «система 

экологического образования страны предназначена формировать, развивать и 

закреплять, наряду с необходимым комплексом знаний, стереотипы поведения 

людей, обладающих умениями принимать целесообразные решения и 

действовать в соответствии с законодательно закрепленными 

природоохранными нормами и стандартами. [3] 

Экологическое образование является частью общей системы 

образования, однако, необходима разработка специальных мер, 

обеспечивающих создание нормативно-правовых, организационных, научных, 

учебно-методических, информационных, материально-технических 

компонентов ее развития». 

Усть-Каменогорск - один из самых больших городов Восточного 

Казахстана. Его площадь почти 55 тыс. гектаров и живет в нем более 320 тыс. 

человек. Восточно-Казахстанская область в силу сложившегося социально-

экономического развития является одним из наиболее неблагополучных 

регионов республики по состоянию окружающей среды, а город Усть-

Каменогорск одним из загрязненных городов Казахстана представляющим 

собой уникальную урбанизированную систему, перенасыщенную 

предприятиями самой различной технологической ориентации. [2] 

В соответствии с нормативно правовым документом по охране 

окружающей среды (НПДООС), Восточно-Казахстанская область включена в 

число шести экологически неблагополучных областей Казахстана и отнесена к 

зоне В по характеру существующих экологических проблем. Это обусловлено 

концентрацией здесь предприятий горнодобывающей, металлургической и 

энергетической промышленности. 

В г. Усть-Каменогорске насчитывается 5 общественных объединений 

экологической направленности: ОФ «Здоровье сельской молодежи ВКО», ОФ 

«Экология – молодежь – инициатива – развитие» (ЭМИР), ОО «Филиал ВКО 

Русского Культурного Центра «Молодежный центр культуры и туризма 
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«Кругозор», Молодежное общественное объединение «Эколого-Туристский 

центр» (ТЭК), ОФ «Биосфера». 

Основными формами работы городских экологических объединений 

являются круглые столы, экологические акции, в том числе по очистке города, 

берегов рек от бытового мусора, различные конкурсы. 

К сожалению, работу экологических объединений г. Усть-Каменогорска 

трудно назвать эффективной. Специалистами не отмечено решающее 

воздействие круглых столов, тематических конкурсов на рост экологической 

культуры населения. Для проведения субботников задействуется 

административный ресурс, авторитет общественных объединений не 

оказывается для населения достаточным, чтобы принять участие в уборке 

территории города. 

Также общественными объединениями не ведутся исследования об 

экологической обстановке в г. Усть-Каменогорске. Скорее всего, это связано с 

затратностью возможных работ, которые невозможно обеспечить за счет 

собственных средств общественных объединений.   
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Аннотация: одной из основных причин ухудшения экологической 

ситуации в стране и истощения ее природных ресурсов является низкий 

уровень экологической культуры общества. Статья посвящена теме 

формирования в обществе экологической культуры, как осознанной личностью 

и обществом необходимости ответственного отношения к природе и 

окружающей среде. 

По мере развития, человечество оказывало на природу влияние разного 

масштаба. Постепенно, с научным и техническим процессами шло и духовное 

развитие. Осознав, какой вред наносит планете, человечество стало учиться его 
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минимизировать. Стали разрабатываться и создаваться экологичные 

технологии производства, призванные снизить отрицательное воздействие на 

природу. 

Тот день, когда человек впервые задумался о наносимом им ущербе, 

можно считать днем появления такого понятия, как «экологическое сознание». 

Экологическое сознание - это рассмотрение любых производственных и 

социальных вопросов с учетом экологических факторов и последствий, это 

экологический подход к решению определенных проблем. Экологическая 

культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором общество 

системой духовных ценностей, этических принципов, экономических 

механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности 

и способы их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле.[1] 

Термин «экологический» чаще всего понимается как «связанный с 

окружающей средой». В широком смысле под окружающей средой принято 

понимать совокупность природных (физических, химических, биологических) 

условий и влияний, а также социальных факторов. Современные программы 

экологического образования нередко включают и специальные разделы, 

посвященные изучению различных аспектов межчеловеческих отношений. 

Формирование экологической культуры предполагает перестройку 

мироввозрения, создание новой системы ценностей, отказ от потребительского 

подхода к природе, формирование у человека умения соизмерять свои 

потребности с возможностями природы. Необходим отказ от прежнего 

антропоцентризма, который проявлялся в ориентации культуры исключительно 

на человека и его потребности. Он возник в период античности в классическую 

эпоху. Стал основным признаком европейской культуры в эпоху Возрождения 

[2] 

Сущность экологической культуры, по мнению Б.Т.Лихачева, может 

рассматриваться как органическое единство экологически развитого сознания, 

эмоционально-психических состояний и научно обоснованной волевой 

утилитарно-практической деятельности. Экологическая культура органически 

связана с сущностью личности в целом, с ее различными сторонами и 

качествами. Сегодня признаком высокой культуры вообще и экологической 

культуры в частности становится не степень отличия социального от 

природного, а степень их единства. Таким единством достигается стабильность 

и природы и общества, образующих социоприродную систему, в которой 

природа становится «человеческой сущностью человека», а сохранение 

природы - средством сохранения общества и человека как вида. 

Можно определить экологическую культуру как нравственно-духовную 

сферу жизнедеятельности человека, характеризующую своеобразие его 

взаимодействия с природой и включающую в себя систему взаимосвязанных 

элементов: экологическое сознание, экологическое отношение и экологическую 

деятельность. В качестве особого элемента выступают экологические 

институты, призванные поддерживать и развивать экологическую культуру на 

уровне общественного сознания в целом и конкретного человека в частности. 
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Экологическая культура - это способность людей пользоваться своими 

экологическими знаниями и умениями в практической деятельности. Без 

соответствующего уровня культуры люди могут хоть, и обладать 

необходимыми знаниями, но не владеть ими. Экологическая культура человека 

включает его экологическое сознание и экологическое поведение. Под 

экологическим сознанием понимается совокупность экологических и 

природоохранных представлений, мировоззренческих позиций по отношению к 

природе, стратегий практической деятельности, направленной на природные 

объекты. Экологическое поведение понимается как совокупность конкретных 

действий и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с 

воздействием на природное окружение, использованием природных ресурсов. 

[3] 

Становление экологической культуры осуществляется с учетом 

соответствующих социально-психологических закономерностей. К разработке 

социально-экологических программ наряду с биологами, географами, 

педагогами и другими «традиционными» природоохранными специалистами 

следует привлекать социологов и психологов, а также журналистов, 

представителей других творческих профессий. 

Формирование экологической культуры в обществе предполагает 

целенаправленную, постепенную и методичную передачу людям информации о 

рациональном природопользовании, о роли выполнения экоправил и 

требований, о личной ответственности каждого человека перед планетой и всем 

её населением за сохранение окружающей среды. 

Экологическое образование и воспитание становится одним из основных 

направлений Концепции экологической безопасности РК на 2015-2018 годы. 

Основными направлениями обеспечения экологической безопасности является 

экологизация экономики, законодательства и общества. [4] 

Основными принципами экологического образования должны стать: 

Принцип культурологичности. Обусловлен объективной связью 

человека с культурой как системой ценностей. Современная экология не может 

рассматриваться в отрыве от того социо-культурного фона, на котором она 

развивается. Именно поэтому в последнее время на первый план выходит 

культурообразующая составляющая содержания образования, в соответствии с 

которой при отборе знаний следует исходить из значения в формировании 

общей культуры подрастающего поколения, формирования гармоничного 

отношения к природе, обществу, самому себе и сознания ответственности 

перед обществом. 

Принцип непрерывности и преемственности. Этот принцип означает, 

что экологическое образование должно пронизывать все звенья системы 

непрерывного образования. Формы организации жизни являются целостными 

системами, иерархически соподчиненными и последовательно включенными в 

цепь взаимосвязанных биологических систем: организмы включаются в 

структуру популяции и виды, популяции и виды - в экосистему, экосистемы - в 
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биосферу. Знание взаимодействия основных живых систем подводит к 

всестороннему пониманию единой целостной картины жизни на Земле. 

Системно-целостное упорядочение современного курса экологии дает 

возможность обеспечить внутреннюю преемственность и логическую 

последовательность учебного материала на всех ступенях обучения. 

Принцип интегративности является одним из ведущих принципов 

экологического образования, предусматривающий превращение экологии в 

междисциплинарную науку. Ее положения широко исследуются в философии, 

экономике, психологии, других социальных и естественных науках. 

Комплексный подход к проблемам экологии выводит ее за рамки науки о 

живой природе. Несмотря на это, большинство авторов до сих пор продолжают 

рассматривать экологию только как научную биологическую основу охраны 

природы. Во многом это обусловлено тем, что до недавнего времени экология в 

силу ряда исторических причин развивалась лишь в рамках таких наук, как 

биология и география, где объектом ее изучения являлись связи между 

природными системами. Такое представление не удовлетворяет всех 

потребностей современного общества, поэтому необходим 

междисциплинарный подход, способствующий преодолению разобщенности 

учебных предметов и формированию более ясного представления об 

экологической реальности. 

Принцип взаимосвязи глобального, регионального и локального уровней 

понимания экологических проблем. Реализация данного принципа будет 

способствовать более широкому пониманию экологических проблем и 

процессов, а также позволит экстраполировать это понимание на местные 

условия и природоохранную деятельность в различных регионах. Знания детей 

дошкольного возраста и школьников не окажутся формальными в том случае, 

если они смогут конкретизировать глобальные экологические проблемы, равно 

как и обобщить конкретные явления локального характера до уровня 

национальных и глобальных экологических проблем. 

Принцип единства познания, переживания, действия. Формирование 

экологического мировоззрения предполагает органическое единство (глубокую 

взаимосвязь) интеллекта, чувств и деятельности. Современному обществу 

нужны граждане, обладающие не только системой экологических знаний, но и 

практическими навыками и умениями в области охраны природы, 

способностью к экологическому прогнозированию последствий хозяйственной 

деятельности человека. Кроме того, юные граждане должны обладать чувством 

сопричастности и ответственности за окружающую среду. Для каждой 

личности важным компонентом должен стать ценностно-волевой комплекс, так 

как в основе всех нерешенных экологических проблем, прежде всего, лежит 

отсутствие экологически ориентированного мировоззрения. Поэтому все более 

очевидным становится тот факт, что современное экологическое воспитание 

должно быть неразрывно связано с формированием экологически 

ориентированной деятельности. 
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Принцип развития творческого, аналитического, критического 

мышления. Важность этого принципа вытекает из потребности современного 

общества в воспитании людей, способных к анализу и прогнозу экологических 

последствий деятельности человека. 

Развитие мышления у молодого поколения существенно расширит 

возможности человечества по решению и предотвращению экологических 

проблем в будущем. 
Принцип практической направленности. Важность этого принципа 

обусловлена необходимостью получения детьми дошкольного возраста и 
учащимися учреждений образования практического опыта для их последующей 
природоохранной деятельности. В соответствии с этим принципом в основу 
непрерывного экологического образования должны быть заложены такие виды 
деятельности, как экспериментальные исследования, моделирование 
экологических процессов, а также организация практической деятельности по 
защите, охране и восстановлению окружающей среды в дополнение к 
словесным методам обучения. Экологическое поведение и деятельность тесно 
связаны с развитием чувственно-эмоциональной сферы личности и требуют 
закрепления на практике. Дети дошкольного и школьного возраста должны 
уметь определять объекты природы, устанавливать связи между ними, владеть 
способами фиксации и оформления результатов измерений, изучать и 
оценивать деятельность человека. Сформированное экологическое 
мировоззрение реализуется только через практическую деятельность. 

Принцип интерактивности. Данный принцип подразумевает 
широкомасштабное внедрение в непрерывное экологическое образование 
интерактивных технологий, ориентированных на самоорганизацию, повышение 
личной ответственности и самостоятельности, способствующих раскрытию 
духовного потенциала личности через творческое вдохновение, свободную 
коммуникацию, совместную деятельность и игровую форму занятий. 

Итак, экологическая культура - это способ согласования природного и 
социального развития, при котором обеспечивается сохранение окружающей 
природной среды. [5] 

Также, экологическая культура - это способ соединения человека с 
природой на основе более глубокого ее познания и понимания. Важными 
признаками экологической культуры на производстве и в быту являются 
ресурсосбережение, малоотходность, а в идеале - безотходность 
производственных процессов, степень использования возобновимых 
источников энергии (гидравлической, ветровой, солнечной и т.д.). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Взаимодействие общества и природы / Под ред. Е. Т. Фаддеева. М., 
1986. – 198 с. 

2 Гиренок Ф.И. Экология, цивилизация, ноосфера. М., 1990. – 391 с. 
3 Указ Президента РК от 3.12.2003 N 1241. О Концепции экологической 

безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы. САПП Республики 
Казахстан, 2003 г., N 47, ст. 523; "Казахстанская правда" от 10 декабря 2003 
года N 355-356. 



278 

 

4 Указ Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 г. N 216 «О 
Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-
2024 годы» «Казахстанская правда» от 16 ноября 2006 года N 249 (25220) - 18 
ноября 2006 года N 251. 

5 Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. М., 1988. – 541 с. 
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РАХИМОВА Р.В., ДАКИЕВА К.Ж. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қаласы 
 

ГЛУБОКИЙ АУДАНЫНДАҒЫ ТОПЫРАҚТЫҢ ЛАСТАНУЫ 

 

Глубокий ауданы облыс территориясының солтүстiк бөлiгiн алып 

жатыр. Әкiмшiлiк орталығы – Глубокое поселкесi, облыстық орталық Өскемен 

қаласынан 19 шақырым жерде орналасқан. 

Өскемен қаласы өнiмдер мен материалдық жабдықтау пунктi болып 

келедi. Ауданның алаңы әкiмшiлiк шекарада 586 мың гектарға тең, ол облыс 

ауданының 2,1% құрайды. Аудан территориясының ең үлкен үлесiнiң 53,0% 

орман қорларының жерлерi, 34,6%  ауыл шаруашылыққа арналған жерлер алып 

жатыр. 

Өскемен қаласына жақын жатқандықтан Глубокий ауданының 

топырақтары ауыр металдармен неғұрлым ластанған. Глубокий ауданының 

территориясы геоморфологиялық Қазақстандық Алтай облысына және 

Солтүстiк-Батыс Алтай аймағына жатады. Жоталардың биiктiгi 2000 – 3000 м 

аспайды, таулардың биiктiгi теңiз деңгейiнен 1000 - 2000 м. 

Ауданның шегiнде Ертiс аңғары кең (3 - 5 км) жайылмалы және 

жайылмадан жоғары террасалармен көрсетiлген. Аңғарда өзендер мен ескi 

арналары бар, биiктiгi 2 - 3 м болатын аласа жайылма және биiктiгi 5 - 10 м 

болатын бiрiншi жайылмадан жоғары терраса ағатын, биiктiгi 3 - 5 м болатын 

биiк жайылма ерекшеленедi. Ертiс өзенi салаларының аңғарлары бас 

жақтарында енсiз, террасасыз, сай тәрiздес болып келедi. Үлбi өзенiнiң 

аңғарлары үшiн кенет тарылтылған және ұлғайтылған учаскелердiң алмасуы 

тән. Аңғардың сол жақ ернеуiнiң бойында тауалды сүйреткiлерi дамыған. Кiшi 

Үлбi өзенiнiң сағасынан төменiрек биiк террасалардың кешенi байқалады. 

Ауыр металдар ауаны, топырақты және суды ластаушылардың кең 

таралған түріне кіреді. Ауыр металдар қорек тізбегінен айналымға түсіп, 

микроағзаларда, өсімдіктерде, жануарларда шоғырланады да сөйтіп, адамдарды 

жаралайды.  

Қоршаған ортаға ауыр металдардың түсуінің маңызды қайнар көздері. 

Ауыр металдардың қоршаған ортаға енуінің көздері табиғи және техногенді 

болып бөлінеді. 

Экожүйеде ауыр металдардың табиғи көздеріне ең алдымен топырақ 

жамылғысы қалыптасқан. Желге мүжілу өнімдерінен (эрозия, вулкан 

әрекеттері) тау жыныстары (шөгінді, магмалық, метаморфтық) жатады. 
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Сонымен беткі мантия, базальттар және граниттер ауыр металдардың бастапқы, 

ал планетаның тірі заттары, океан сулары, шөгінді жыныстар – екінші ішті 

ыдыс, кең орын ретінде саналады. Ауыр металдардың табиғи көздеріне сондай 

– ақ термалдық суларды және тұздықтарды космостық және метеориттік 

тозаңды, вулкандық газдарды, орман өрттерді, теңіз суларының, кейбір 

биологиялық процестерді және т.б. жатқызуға болады. 

Ағынды су шөгінділері. Ағынды су шөгінділерінде ауыр металдардың 

шекті деңгейден көпке артады, ал оларды көбінесе құнды органикалық 

тыңайтқыш ретінде қолданады және төмендегі кестеде көрсетеді. 

Ағын су шөгінділеріндегі ауыр металдардың орташа мөлшері Cd үшін –

30 есе, Zn үшін 60,Cu – 25, As – 20 есе топырақта фондық көлемінен артуы 

мүмкін. Осы элементтердің максималдық мөлшері 2-3 есе жоғары болуы 

мүмкін. 

Әртүрлі елдерде ағын суларда ауыр металдардың жалпы кездесуі 1 

кестеде көрсетілген. 

 

1-кесте - Әртүрлі елдерде ағын суларда ауыр металдардың жалпы 

кездесуі (мг/кг) 

Ел Cd Zn Cu Pb Ni 

Англия 

 

АҚШ 

 

Швеция 

 

Канада 

 

Австралия 

 

Ленинград 

 

Новосибирск 

2-1500 

 

2-1100 

 

2-171 

 

2-147 

 

2-285 

 

17 

 

66 

600-20000 

 

72-16400 

 

700-14700 

 

40-19000 

 

240-5500 

 

1250 

 

4800 

200-8000 

 

84-10400 

 

52-3300 

 

160-3000 

 

250-2500 

 

1350 

 

1500 

50-3600 

 

800-26000 

 

52-2900 

 

85-4000 

 

55-2000 

 

480 

 

270 

20-5300 

 

12-2800 

 

15-2120 

 

7-1500 

 

20-320 

 

380 

 

255 

 

Ауыр металдарға жатқызылу критерийлері ретінде көптеген 

сипаттамалар пайдаланылады: атомдық масса, тығыздық, улылығы, табиғи 

ортада таралуы, табиғи және техногенді циклдерге енгізілу дәрежесі. Кейбір 

жағдайларда ауыр металдар анықтамасына мортты (мысалы, висмут) немесе 

металлоидтарға (мысалы, мышьяк) жататын элементтер де енгізіледі. Қоршаған 

табиғи ортаның ластануы мен экологиялық мониторинг мәселелеріне арналған 

жұмыстарда қазіргі күні ауыр металдарға атомдық массасы 50 атомдық 

бірліктен жоғары, Д.И. Менделеев периодтық жүйесіндегі 40 астам металды 

жатқызады: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi және т.б. 

Мұндайда ауыр металдарды категорияларға бөлуде маңызды рөлді келесі 

шарттар атқарады: олардың салыстырмалы төменгі концентрацияларда тірі 
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ағзалар үшін жоғары улылығы, сонымен қатар, биоаккумуляция мен 

биомагнификацияға қабілеттілігі. 

Бұл анықтамаға жатқызылатын бүкіл металдар (қазіргі таңда 

биологиялық рөлі әлі түсініксіз қорғасын, сынап, кадмий мен висмутты 

қоспағанда) биологиялық процестерге белсенді қатысады, көптеген ферменттер 

құрамына кіреді. Н.Реймерстің жіктеуі бойынша  ауыр металдарға тығыздығы 8 

г/см3 астам металдарды жатқызуға болады. Сөйтіп, ауыр металдар құрамына 

Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg кіреді. Ресми түрде ауыр металдар 

анықтамасына элементтердің көп мөлшері жатады. Алайда, қоршаған орта 

жағдайы мен ластануына бақылауды ұйымдастыруға байланысты практикалық 

қызметпен айналысатын зерттеушілер пікірі бойынша бұл элементтердің 

қосылыстары ластаушы заттар ретінде бірдей емес. Сондықтан көптеген 

жұмыстарда басымдылық критерилерімен, бағыттармен түсіндірілетін және 

жұмыстың өзгешелігімен сәйкес ауыр металдар тобының тарылуы болады 

[3.161 б]. 

Ауыр металдар ауаны, топырақты және суды ластаушылардың кең 

таралған түріне кіреді. Ауыр металдар қорек тізбегінен айналымға түсіп, 

микроағзаларда, өсімдіктерде, жануарларда шоғырланады да сөйтіп, адамдарды 

жаралайды. Металдардың су мен топырақта болуының еритін және дисперсті 

түрін ажыратуға болады. Ауыр металдар кері тартпа емес металдар тобына 

жатады, яғни олардың су, топырақ, белсенді лай құрамында болуы 

температураға, тұздың болуына, бейорганикалық пен органикалық кешен 

түзушінің, биологиялық белсенділіктің болуына, жыл мезгіліне, рН шамасына 

байланысты болады. Микроағзалар, планктондар сумен салыстырғанда мысты  

90000 рет, қорғасынды 12000 рет ,кобальт 16000 pет шоғырландырады [4,68 б]. 

Ауыр металдар топырақ пен су қоймаларына атмосферадан немесе 

тазаланбаған ақаба суларды жібергенде түседі. Металл концентрациялары суға 

қарағанда жауын-шашында жоғары болады. Топырақта, торфта ауыр 

металдардың шоғырлануы иондық алмасу механизмі бойынша жүреді. Ауыр 

металдардың алмасуы суда еритін органикалық пен бейорганикалық 

кешендердің түзілуі нәтижесінде, мысалы, амин қышқылдарымен [8,201 б]. 

Шығыс Қазақстан аймағы Қазақстан Республикасының өнеркәсіп 

анағұрлым жақсы дамыған аймағы ретінде саналады. Мұнда ауданы 20 мың км2 

артық антропогенді биогеохимиялық провинция қалыптасқан.   

Қарастырылып отырған аймақтың  жақын маңындағы әртүрлі 

технологиялық бағыттағы кәсіпорындарда: Усть-Таловка кентіндегі-тау-кен 

байыту өндірісі, Өскемен қаласы және Глубокое кентіндегі-металлургиялық 

өнеркәсіп, Октябрский кентіндегі-құрылыс индустриялық кәсіпорындар, 

Таврия және Предгорное кенттеріндегі-астық өңдеу пункттері (элеваторлар) 

құрамында ауыр металдардың бар болуын тексеру үшін қарға жүргізілген 

зерттеулер атмосфера жағдайының жанама индикаторы болып табылады. Бұнда 

тау-кен байыту және металлургиялық өнеркәсіпті ауданда қардың қатты 

тұнбаларының басты ластау компоненттері болып қорғасын, мыс, мырыш, 
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кадмий табылады. Осылайша, қар түсуі топыраққа және өсімдікке ауыр 

металдардың енуінің басты көзі ретінде қызмет атқарады. 

Қарастырылып отырған территорияның топырағында жоғары қауіпті 

ластану бар: - мырыш боынша - 41,1%, қорғасын - 12,8% , мыс - 4,8% және 

кадмий бойынша - 1,3% сынама зерттелгеннен. 

8,2% сынамалы топырақ мырыш бойынша; 5,1% - қорғасын бойынша; 

1,5%-мыс және 1,8%-кадмий бойынша (қалыпты) орташа қауіпті ластану. 

Шекті жіберілетін  ластанған танаптарда нақты танап топырағындағы 

қоректік заттар қоры есебімен химияландыру станциясының ұсынысы бойынша 

кешенді органикалық және минералдық тыңайтқышпен қоректендіру 

шараларын қолдану қажет. 

Орташа қауіпті ластану категориясына жататын топырақтар 

өсімдіктердің ластануының көзі болып табылады, сондықтан азық-түліктік 

мақсатта және сүттік бағыттағы ауыл шаруашылық жануарлардың жемі үшін 

дақылдарды өсіру кезінде алынған өнімнің сапасына тексеру міндетті түрде 

жүргізілуі тиіс. Бұдан басқа, металдың бұл деңгейі сол шаруашылықта тұратын 

тұрғындардың денсаулығына және орташа қауіпті ластанған танаптарда жұмыс 

істейтін жұмысшыларға жағымсыз әсер етеді. 
Жоғары қауіпті категориялы ластанудың топырақтарын өнеркәсіптік 

қайта өңдеу процесінде таза топырақта өсірілген өсімдіктермен 
араластырылатын техникалық дақылдардың шекті бөлігін өсіру үшін 
қолданады. Жасыл массаны ірі қараны жемдеуге тек оның сапасына тексеру 
жүргізу шартымен ғана қолдануға болады. 

Бекітілген жіктеу бойынша Өскеменнің және Шығыс Қазақстан 
облысының Ертіс өнеркәсіптік торабының топырақтары қорғасын, мыс, 
мырыштың , кадмийдің жалпы болуымен қатты ластанған деп саналады. 

Шекті жіберілетін концентрациясы 1-ге тең болғандағы (ПДК-ШЖК) 
ауыр металдардың изоконцентрациясы бойынша, яғни аз ластану үшін 
белгіленген лимиттің жоғары шегінде ауыр металдардың техногендік ареалы 
Өскемен қаласының орталығынан желдің бағытының басымдығына 
байланысты әр бағытта әрқалай таралған: ені 20-30 км болып солтүстік-батыс 
бағытта 100 км-ге, сондай-ақ облыс орталығының оңтүстік-шығысқа қарай 
ареал 55 км-ге созылады. Мыстың неғұрлым ірі техногендік ареалы Глубокий 
мыс балқыту зауытының маңында қалыптасқан жалпы мыстың максимум 
концентрациясы (К0=8-83) тікелей Глубокий кентінде және оның төңірегінде 
таралған. Оның мөлшері 16х3 км. Орташа дәрежеде ластанған территорияның 
контуры анық сызылған. Оның жуық мөлшері 50х20 км, яғни 1000 кв. км. 
Мұнда Шығыс Қазақстан облысының көптеген елді-мекендері жатады: 
Украинка, Уварово, Саратовка, Донское, Прогресс, Привольное, Березовка 
және т.б. 

Барлық металдардың максимум коцентрациясы ауытқулық эпицентрі 
Өскемен қаласында және Глубокий, Первомайский кенттерінде орналасқан 
түсті металлургия өнеркәсіптерінің территориясында таралған (қорғасын-
мырыш, титан-магний, мыс балқыту, химиялық және т.б. зауыттар). 
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Ластау көздеріне тікелей жақын жерден топырақ сынамаларында 
(пробы) ауыр металдардың жалпы болуы геохимиялық фоннан бірнеше есе 
артып кетеді. 

Неғұрлым жергілікті эпицентрлері полиметалдық кенді қазу және қайта 
өңдеу орындарында белгіленген (Белоусовка, Верхне-Березовский, Усть-
Таловка кенттерінде). 

Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің өніміне жасалған сараптама көрсетті, 
( мг/кг) мырыштың болуы 211,8-ге дейін, мыс 0,1-ден-43,2-ге дейін, қорғасын 
35,0-дейін, ал кадмий 1,5 мг/кг-дейін бар екендігін. 

Жеміс дақылдарынан асхана қызылшасында, сәбізде мыс неғұрлым 
көбірек, картопта, қиярда, шалқанда, тұрында ( редька) ең төмен мөлшерде . 
Қорғасын томатта, пиязда, шалқанда көп, картопта, қарақұмық, дәнегінде, 
сәбізде, қант қызылшасында аз. Ал мырыштың  неғұрлым жоғары 
концентрациясы  тұрынға, асхана қызылшасына, томатқа, жүгеріге, төмен 
концентрациясы картопқа, сәбізге, баклажанға тән. Кадмийға келетін болсақ  
жеміс дақылдарынан пиязда, баклажанда көбірек, ал картопта, асхана 
қызылшасында азырақ кездеседі. 

Зерттеулер нәтижесі көптеген ауыл шаруашылық дақылдарында ауыр 
металдардың мөлшері ШЖК-дан бірнеше есе көп. 

Мысалы, сәбіз, баклажан, асхана қызылшасының барлық 
сынамалырында ШЖК-дан  5-10 есе жоғары, томатта, қант қызылшасында, 
күнбағыс тұқымында 1-4,9 есе жоғары. 

Мырыш асхана қызылшасында 5-10 есе, қияр, томат, қант 
қызылшасында,  күнбағыс пен картопта 1-4,9  ШЖК-н артады. 

Қорғасын томатта, асхана қызылшасында 10 есе, баклажан мен қиярда 
қант қызылшасында 5-10 есе, картопта, күздік қара бидайда, сәбізде 1-4,9 есе 
артады. 

Кадмий сәбізде, баклажанда 10 есе, томат пен қант қызылшасында, 
қиярда 5-10 есе, асхана қызылшасы мен картопта, қарақұмық пен жаздық 
бидайда 1-4,9 есе артады. 

Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің жиналу коэффициенті (Жк) бойынша 
да бағасы берілген, яғни өсімдіктерде ауыр металдардың болуының олардың 
топырақта болуына қатынасы бойынша. Егер жиналу коэффициенті 1-ден кіші 
болса, онда өсімдіктердің топырақтан ластануы басым болады, егер 1-ден үлкен 
болса, онда топырақтан металдардың өсімдіктерге өтуімен бірге атмосферадан 
ластану да жүреді. Биологиялық ерекшеліктерінің күштілігіне байланысты 
өсімдіктер ауыр металдардың жиналуына әртүрлі бейімделеді, өйткені мыс пен 
мырыш өсімдік өсуі үшін қажет боп табылады, топырақта олар 
микроэлементтер түрінде болады. Қорғасын мен кадмий топырақ үшін бөгде 
элементтер боп табылады және топыраққа техногендік ластаушылар ретінде 
енеді. 
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ГЛУБОКИЙ АУДАНЫНЫҢ АУЫР МЕТАЛДАРМЕН ЛАСТАНҒАН АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРІНІҢ КАДАСТРЛЫҚ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ 

 

Жер учаскелерiнiң бағалаулық құнын анықтау жеке меншiкке, 

мемлекетпен және мемлекеттiк жер пайдаланушылармен жалға беру Қазақстан 

Республикасы Үкiметiнiң 2 қыркүйек 2003 жылдың № 890 «Жеке меншiкке, 

мемлекетпен және мемлекеттiк жер пайдаланушылармен жалға бергенде жер 

учаскелерi үшiн базалық төлем ставкаларын, сонымен қатар жер учаскелерiн 

жалға сату құқығына төлем мөлшерiн орнату туралы» Қаулысына сәйкес 

жүзеге асырылады. Жер үшiн төлемнiң негiзгi жағдайлары Жер Кодексiнiң 10, 

11 баптарында анықталған. 

Жер учаскелерiнiң бағалаулық құны учаскенің ауданына жер үшін төлем 

ставкаларын көбейту арқылы анықталады. Бұл жағдайда жер үшін төлем 

ставкаларына түзетуші коэффициенттер қолданылады. Мемлекетпен ауыл 

шаруашылық өндiрiсiн жүргiзу үшiн тұрақты жер пайдалануға берiлетiн 

жерлерге жер учаскесiнiң сапалық жағдайына, оның орналасқан жерiне, сумен 

қамтамасыз етiлуiне, қызмет көрсету орталығынан ұзақтығына тәуелдi түзетушi 

коэффиценттер қолданылады. Жер учаскесінің бағалаулық құны формула 

бойынша анықталады (4): 

 

С=Н*S*К,      (1) 

 

Мұндағы: С – жер учаскесінің бағалаулық құны; Н - жер үшін төлем 

ставкасы, мың теңге; S – жер учаскенің ауданы; К - түзетуші коэффициент. 

Ауыл шаруашылық өндiрiсiн жүргiзу үшiн жер учаскесiнiң кадастрлық 

(бағалаулық) құнын көтерудiң немесе төмендетудiң жалпы мөлшерi Жер 

кодексiнiң 1 тармағының 10 бабына сәйкес орнатылған базалық төлем 

ставкаларының 50% аспауы керек, демек түзетуші коэффициент 0,5 кіші 

болмау керек. Түзетуші  коэффициенттер   бірнеше  болған  жағдайда  олар бір-

біріне көбейтіледі. Жер учаскесiнiң қызмет көрсету орталығынан (Өскемен 
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қаласы) ұзақтығына тәуелдi жер учаскесiнiң құнын анықтау үшiн келесi 1,4; 

1,2; 1,0; 0,8 түзетушi коэффиценттері  қолданылады. 

Глубокий ауданының суарылмайтын жерлері сілтісізденген кәдімгі, 

оңтүстік қара топырақтар зонашықтарында орналасқандықтан базалық төлем 

ставкасы 1 га үшін 49,9 мың теңгеге тең. 

Суарылмайтын жерлердің ауданы 52416 га. 

Суарылмайтын жерлердің бағалаулық құнын (9) формула бойынша 

табамыз. Есептеулер кесте 24 енгізілген. 

Суарылмайтын жерлердің жалпы бағалаулық құны (бұрынғы Калинин 

атындағы, Веселовское, Қазақ ССР 50 жылдығы, Ильичевское, Фрунзенское, 

Ушановский, Черемшанское, Иртышское, Прогресс, Куйбышев, Киров атындағы, 

Заря Коммунизма совхоздары) 2 205 377 мың теңге құрайды. 

Глубокий ауданының территориясындағы суарылмайтын жерлердің 

топырақтарын бонитировкалау «Қазақстан ССР суарылмайтын егін 

шаруашылығының егістік жерлерінің топырақтарын бонитировкалауды жүргізу 

бойынша уақытша әдістемелік нұсқауларына» сәйкес жүргізілген. 

Топырақты бонитировкалау тұйықталған 100 – балдық шкала бойынша 

жүргізілді. Бұл жағдайда эталон ретінде 0 - 50 см қабаттағы 7% гумус мөлшері 

бар топырақ алынды. Бағаланатын түрліліктің жарты метр қабаттағы гумус 

мөлшерін эталон 7% бөлу арқылы гумус бойынша бастапқы балды табамыз. 

Есептік балды формула бойынша бастапқы балды сәйкес келетін түзетуші 

коэффициенттерге көбейту жолымен есептеп шығарамыз. Түзетуші 

коэффициенттерді сәйкес келетін кестелерден (1 - 5) аламыз. 

Шаруашылықтың суарылмайтын егістігінің бонитет балы топырақ 

жамылғысын құрайтын топырақ түрлілігінің барлық бонитет балдарының 

орташа зілдемелік шамасы ретінде анықталады. 

Суарылмайтын егістіктің бонитет балының есептеуі бұрынғы Калинин 

атындағы колхоздың сілтісізденген қара топырақтарының бағалаулық 

топтарының мысалында көрсетілген: 

1. Бастапқы бонитет балын формула бойынша табамыз (2): 

 

Ббас = (гумус %/7)*100,            (2) 

Ббас = (5,44/7)*100 = 78. 

2. Есептік балды формула бойынша анықтаймыз (3): 

 

Б =  Б1 * К1 * К2 * К3 * К4* К5 * Кб * К7 * К8, 

Бесеп = 78*К1 = 78*1,0 = 78.     (3) 

 

Әр шаруашылық бойынша орташа зілдеме бонитет балдары белгілі 

болғанда, балдың бағасын анықтау арқылы аудан бойынша орташа өнімділіктен 

шыға отырып әр шаруашылық бойынша өнімділік есептелді. 

Келесі бұрынғы совхоздар бойынша топырақтың орташа зілдемелік 

бонитет балдары бонитировкалаудың нәтижелері болып келеді: 

- Калинин атындағы – 54; 
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- Веселовское – 60; 

- Қазақ ССР 50 жылдығы – 64; 

- Ильичевское – 71; 

- Ульбинский – 64; 

- Фрунзенский – 61; 

- Ушановский – 65; 

- Черемшанский – 65; 

- Иртышский – 60; 

-  Прогресс – 59; 

- Куйбышев – 60; 

- Киров атындағы – 60; 

- Заря Коммунизма – 62. 

Топырақты бонитировкалау жерлердi олардың табиғи, тұрақты 

қасиеттерi және шаруашылықта пайдалану процесiнде пайда болған 

ерекшелiктерi бойынша бағалау мақсатын көздейдi. Бонитировкалау негiзiне 

топырақтың түсiмдiлiгiмен өзара тығыз байланысатын объективтi белгiлерi 

(топырақтағы қоректiк заттар мен гумус мөлшерi, механикалық құрамы және 

т.б.) және қасиеттерi (эрозиялық, сортаңдылық, құнарлылық деңгейi және т.б.) 

салынады. Топырақ сапасының жалпы сандық сипаттамасы салыстырмалы, 

шартты сандық көрсеткiштермен, яғни бонитет балымен көрсетiледi. Топырақ 

бонитировкасының нәтижелерi жерлердi экономикалық бағалау үшiн 

объективтi негiз болып қызмет етедi. 

Топырақты бонитировкалау – бұл топырақтың сапалық белгiсiнiң 

сандық бағасы, яғни осы құнарлылық өрнектелетiн бiрлiктерге тәуелсiз, 

жерлердi пайдаланудың қазiргi кездегi орташа қарқындылық деңгейiндегi 

құнарлылық. Топырақты бағалауы тек оның қасиеттерi (жеке немесе жалпы) 

бойынша ғана, факториалды ауыспалы ретiнде экономикалық көрсеткiштердiң 

қатысуынсыз жүргiзiлген жағдайда, топырақтың құнарлылығы бонитет 

балымен, сондай-ақ ауыл шаруашылық өнiмдiлiк центнерiнде немесе азық 

бiрлiгiнде өрнектелуi мүмкiн. 

Эталонның мұндай таңдауы үлкен күдiктер туғызады, өйткенi табиғи 

қиманың анализдерiнiң берiлгендерiне негiзделген эталонды топырақтың 

аналитикалық сипаттамасының статистикалық дәлдiгi бiршама төмен. 

Әдетте, тұйықталған 100 - балдық шкаладағы эталон үшiн, өнiмдiлiк 

бойынша есептiк берiлгендерi мен анализдерi жеткiлiктi мөлшердегi, зонада кең 

таралған, күштi топырақты қабылдайды. Бонитет шкаласын құрудың мұндай 

тәсiлi Қазақстанда, сондай-ақ одан тыс жерлерде кең таралған және көптеген 

зерттеушiлермен қолданылады. 

Бонитет шкаласын құру үшiн, В.В. Докучаев жердi бағалауда 

пайдаланған, әдiс кеңiнен қолданылады. 

1. Бұл әдiстiң принципi, эталонды топырақтың қасиетiне 100 балл 

бекiтiледi, барлық қалған топырақтар үшiн әр бағаланатын қасиет бойынша 

балдар тура пропорционалдылық негiзiнде есептеледi, содан кейiн олар 
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қосылып, қасиеттер санына бөлiнедi, осылай, әр топырақтың соңғы нақты 

бонитет балы пайда болады, яғни 

 

,      (4) 

Топырақты бонитировкалаудың алғашқы кезеңдерiнде бұл әдiс барлық 

зерттеушiлермен қолданылды, бiрақ оның да кемшiлiктерi болды. Оны қолдану 

өнiмдiлiктi қалыптастыру үшiн барлық бағаланатындардың тепе-теңдiк 

принципiн бекiтедi, бұл қазiргi кездегi топырақтану және егiн шаруашылығы 

заңдары мен ой-пiкiрлерiне қарама-қайшы. Бұл әдiстi қолдануда  бонитет балын 

есептеу үшiн егiн шаруашылығында белгiлi құнарлылық факторларының 

тәуелсiздiк және тепе-теңдiк, минимум, максимум, оптимум заңдары 

ескерiлмейдi. 

2. Бонитет балын есептеудiң келесi тәсiлi – негiзгi қасиет бойынша 

шыққан балл бiртiндеп әртүрлi түзету коэффициентерiне көбейтiледi, яғни 

 

Б = Б1*К1 *К2* К3*....*Кn.     (5) 

 

3. Қостанай облысының топырақтарын бонитировкалауда қолданылған, 

бонитет балын есептеудiң келесi тәсiлi бар. Жоғарыда сипатталған тәсiлге 

қарағанда оның бiрқатар артықшылықтары бар, өйткенi құнарлылық 

факторларының тәуелсiздiк және тепе-теңдiк, минимум, максимум, оптимум 

заңдары ескерiледi. 

Расында да, егер өсiмдiктерге қажеттi факторлардың бiреуi жоқ болса, 

онда өсiмдiктер берiлген топырақта өсе алмайды, топырақ балы нөлге теңеледi 

К1 = 0. 

Қарапайым қосындылау тәсiлi бiртiндеп көбейтуге қарағанда бұны 

қамтамасыз етпейдi. 

4. Сондай-ақ, Ақтөбе облысының топырақтарын бонитировкалауда И.Д. 

Давлятшинмен қолданылатын бонитет балын есептеудiң құрастырылған тәсiлi 

бар. 

5. С.Н. Тайчинов ұсынған бонитет балын есептеудiң тәсiлi неғұрлым 

дифференциалды. Ол топырақтың әртүрлi қасиеттерiнiң өнiмдiлiкке әсер етуiне 

негiзделген. Сондықтан топырақтың жеке қасиетiнiң бағасының балдық 

мөлшерi топырақ және өнiмдiлiк қасиеттерiнiң берiлгендерi арасындағы 

корреляция коэффицентi мөлшерiне тәуелдi. 

6. И.Е. Васильев және Н.П. Кузнецовпен ұсынылған бонитет балын 

есептеудiң әдiсi көп  немесе аз биязылықпен сипатталады. Ол берiлген белгi 

мен өнiмдiлiк арасындағы жеке детерминация коэффициентiмен ескерiлген 

қорытынды бонитет балына әр белгiнiң әсер етуiмен айқындалады. Әр аргумент 

пен функция өсiмшелерi арасындағы есептелген  тәуелдiлiктер негiзiнде И.Е. 

Васильев және Н.П. Кузнецовпен бонитет балының оң және терiс өсiмшелерi 

есептелдi. Өсiмше терiс болған жағдайда кейбiр топырақтар терiс балға ие 

болуы мүмкiн. 
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Қазақстанда топырақтарды бонитировкалау объектiсi ретiнде топырақ 

түрлiлiгi алынған. 

Iрi масштабты топырақ зерттеулерiнiң материалдары топырақ 

бонитировкасының табиғи негiзi болып табылады, яғни осы жұмыстардың 

жүргiзiлуi кезiнде анықталатын топырақ көрсеткiштерiнiң негiзгi ауыл 

шаруашылық дақылдарының өнiмдiлiгiмен неғұрлым тығыз 

байланысатындарын таңдау қажет. 
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ЖАЛАҒАШ АУДАНЫ БОЙЫНША МАЛ АУРУЛАРЫ,  

ҚОЗДЫРҒЫШТАРЫ ЖӘНЕ ПРОФИЛАКТИКАСЫ 

 

Жануарлардың инвазиялық аруларының ішінде көп тарағаны 

гельминтоздар, олардан келетін зкономикалық шығын, жас төлдердің өсуі мен 

дамуының тежелуі, ет және сүт өнімдерінің сапасының төмендеуі сонымен 

қатар өлуге әкеп соғуы. Сондықтан теориялық және қолданбалы 

паразитоценологияның ең басты сұрақтарының бірі паразиттердің тіршілігін 

кешенді байқауының мәселесі, себебі тірі табиғатта паразиттер кеңінен 

таралған, олар – адамның, жануарлар мен өсімдіктердің паразиттік немесе 

инвазиялық ауруларының қоздырғыштары. Бұл мәселе трематодоз, цестодоз 

мысалында аз зерттелген және қазіргі таңда өте өзекті мәселе болып отыр. 
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Омыртқалы жануардардың гельминтофаунасын зерттеу үшін К.И. 

Скрябиннің методикасын қолданылды.  

Мал аурулары ішінде жылқы стронгилятозы Қазақстанда кеңінен 

таралған гельминтоз. Стронгилятоз ауруын малдың тоқ ішегінде мекендейтін 

Strongylidae (стронгилиделер) және Trichonematidae (трихонематиделер) 

тұқымдастарына жататын нематодалар тудырады. Олардың дернәсілдер 

түрлеріне байланысты, мал денесінің көптеген ұлпаларын жайлайды. Паразит 

жылқыдан басқа - есек, қашыр сияқты тақ тұяқтыларды да зақымдайды. 

Стронгилятоздар жылқыны құлын күнінен бастап, ересек жасына дейін індетке 

ұрындыра береді. Бұл дерт жылқы шаруашылықтарына көптеген экономикалық 

зиян келтіреді. Мәселен, төлдің өсіп жетілуін тежейді, жем-шөп мал бойына 

сіңбей, азып-арықтайды, көлік малының жұмыс қабілеті төмендейді, ал ауру 

асқынған жағдайда мал өлімге ұшырайды. 

Жылқы стронгилятозының оздырғышытарына Strongylidae 

тұқымдасының көптеген түрлері жатады, бірақ негізгілері болып делафондия 

(Delafondia vulgaris), альфортия (Alfortia edentatus) және стронгилюс (Strongylus 

equinus) туыстары саналады. Стронгилидтердің ұзындығы 1,5-4,7 см-ге жететін 

нематодалар, олардың ауыз қуысы жақсы жетілген, аумақты тостаған немесе 

шар тәрізді. Стронгилидтер қанмен қоректенеді (гематофагтар).  

Delafondia vulgaris тұрқы1,5-2,5 см, ауыз қуысы жұмыр екі үлкен тіспен 

жабдықталған. Alfortia edentatus - тұрқы 2,5-4,0 см, тістері жоқ. Strongylus 

eguinus - тұрқы 2,5-5,0 см, төрт тісі бар: екеуі жіңішке ұзын, екеуі қысқа. 

Стронгилята жұмыртқаларының құрылысы бір-біріне өте ұқсас келеді. 

Олардың басым көпшілігі сопақша келеді, түсі ақсұр немесе бозғылт, көлемі 

0,07-0,1 х 0,04-0,045 мм, сырты жұқа қабықшамен капталған, ішінде 8-32-ұрық 

бластамолары бар. 

Мал денесіне орналасқан ересек құрттар ұрықтанған соң, ішкі ағзаларға 

көптеген жұмыртқалар салады. Олар мал нәжісімен сыртқы ортаға тарайды. 

Қоршаған ортада олар өздеріне қолайлы жағдайда (8-38°С) дамиды. 1-2 

аптауақыт өткен соң жұмыртқаның қабығын жарып ішінен дернәсіл шығады, ол 

екі рет түлейді де 6-7 күн арасында инвазиялық сатыға өтеді. Дернәсілдер 

ылғалы мол жерлерде, әсіресе жауын-шашыннан кейін пайда болады. Олар 

топыраққа араласып, өсімдік сабақтарына да өрмелейді. Жылқылар жұқпалы 

дернәсілдерді су-шөп арқылы жұқтырады. Мал ішегіне жеткен дернәсілдер 

сыртқы қабықшасын тастап, түлеп, өздеріне тән мүшелер мен ұлпаларға 

орналасып, бірте-бірте ересек сатысына ауысады. 

Жылқы стронгилятозы барлык аймақтарда кең тараған және олармен 

түліктің жасы-кәрісі бірдей ауырады. Дертті таратушы гельминтозға 

шалдыққан тақтұяқтылардың өздері. Жұқпалы сатысына жеткен дернәсілдері 

ыстық-суыққа өте төзімді. Мәселен, дала жайылымында, олар жаз бойы өз 

тіршілігін сақтай береді, ал қыста топырақта, қар астында, шөп-сабан арасында 

тіршілігін сақтай алады. Келесі жылы көктем шығысымен олар тіршілігін қайта 

бастайды. Залалдағыш дернәсілдері қимылдары шапшаң келеді, дымқылы 

жеткілікті жерлерде шөп басына да шыға алады, ал құрғақшылықта өсімдік 
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тамыры, топырақ арасынан пана табады. Жануарлар стронгиляталармен өрісте, 

қорада, аулада, құрт жұмыртқаларымен былғанған жем-шөп арқылы 

зақымданады. Бұл ішкұрт ауруына жылқы тұқымдастары-ның барлығы да 

шалдығады. 

Аурудын өрбуі. Жылқы ішегінен 200 мыңға жуық стронгилята 

құрттарын табуға болады, олар ағзада әртүрлі патологиялық өзгерістер 

тудырады. Көлемді ауыз қуысымен олар ішектің кілегей қабығына қадалып, 

оны жаралайды, қабындырады, ішектің қызметі бүлінеді, зардапты 

микробтардың енуіне мүмкіндік туады. Осының нәтижесінде стронгилятозға 

басқа індеттер де қосылуы ықтимал, мысалы, қылау, сақау, пироплазмоз т.б. 

Нематодалардың көпшілігі қанмен қоректенеді және уытымен денені 

уландырады. 

Сырт белгілеріайқын емес. Егер мал денесінде құрттар аз болса 

клиникалық көріністер білінбейді. Күтімі тәуір, семіз жылқыда дерт белгілері 

көмескі, ал оның қоңы төмендесе, ауру дендеп кетеді, ол мінуге, жегуге 

жарамайды, азыққа зауқы азаяды, кейде денесі қызып, іші өтеді, арықтай 

бастайды. 

Стронгилятоздарға шалдыққан мал өлексесі тым арық. Ішектің 

сыртындағы ірі қантамырлары жарақаттанған, олардың ішкі қабығының 

көптеген жерлері нүктедей болып қанталаған, кейде кейбіреулерінің 

жарылғандығынан құрсақ қуысында қан жиналып қалады. Осыған ұқсас 

өзгерістер бүйен т.б. ағзалардың қантамырларында ұшырасады. Шажырқай 

қантамырларының әр тұсынан ұйыған қан көзге шалынады. Қарта мен тоқ 

ішекті жарып қарағанда ішінен жүздеген, мындаған нематодалар табылады, 

ішкі қабығы суланып, қанталаған немесе жарақаттанған. 

Ересек құрттар тудыратын стронгилятоздарды анықтау қиындау, себебі 

аурудың айқын клиникалық белгілері жоқ. Кейде нәжіс арасынан гельминттерді 

көріп қалуға болады. Гельминтовоскопиялық әдістері арқылы (Фюллеборн, 

Дарлинг т.б.) барлық стронгилятоздарға жалпылама диагноз қойылады, өйткені 

нематодалардың барлық түрлері жұмыртқаларының құрылымы біркелкі. 

Гельминтоларвооскопия тәсілдері арқылы нақты диагноз қоюға болады, 

өйткені бұл әдістермен ішқұрттардың туысын, ол кейбіреулерін түрлерін 

ажыратуға болады. Ол үшін стронгилята дернәсілдерін жасанды түрде бөлмеде 

немесе термостатта өсіреді. Дернәсілдерді өсіріп, жұқпалы сатысына жеткізу 

үшін 50 гр-дай жылқының жас нәжісін стаканға салып, аузын қағазбен жауып, 

20-25°С жылылықта бір жұмадай ұстайды. Содан кейін оны Берман аспабы 

арқылы, ішіндегі залалдағыш дернәсілдерді бөлек айырып алып, микроскоппен 

зерттеп, туысын анықтауға болады.  

Дернәсілдердің өзгешелігіне келсек, делафондияның (Delafondia 

vulgaris) дернәсілдеріірілеу және жуандау, ішек торшаларының жалпы саны 32, 

олар 16-дан екі қатарға тізілген. Альфортияның (Alfortia edentatus) дернәсілдері 

жіңішкелеу, тым жұқа, иректелген, қабықша ішінде орналасқан, он-оннан екі 

қатар түзген, ішек торшаларының саны 20. Стронгилюст (Strongylus equinus) 

дерәсілдері өте жіңішке ине секілді, ішек торшаларының барлық саны 16, олар 
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сегіз-сегізден екі қатар құрған, ал трихонеманың ішегі созылыңқы, бір-бірімен 

жалғасқан сегіз торшадан құрылған. 

Стронгилятоздар жиі кездесетін шаруашылықта жылқыны аурудан 

сақтандыру үшін, оларды жылына екі дүркін-көктемде және күзде 

дегельминтизациядан өткізеді. Сонымен бірге қораны, айыр, күректерді т.б. 

құрал-саймандарды түгелдей зарарсыздандырады. 

Дерт жұқпас үшін биылғы жайылымда болған жылқыны келесі жылы 

дәл сол жерге жаюға рұқсат етілмейді, оның шөбін басқа түлікке пайдаланады. 

Жазда жылқы өрісін әрбір апта сайын алмастырып отырған жөн. 

Гельминттердің жұқпалы дернәсілдерін құрту мақсатымен қора қиын қалыңдап 

ойып, оны белгілі жерге жинап үйіп, биотермиялық тәсілмен өңдейді. Алынған 

көңнің орнына жаңа таза топырақ төсейді. Қора қабырғаларына, жүретін жолға 

әктің қою ерітіндісін бүркіп, дезинвазиялайды. Малдың пішені оттықтан 

шашылып жерге түсіп, аяққа басылмау үшін, оның алдын қоршап тастайды. 

Жануарға құдық суын ішкізеді немесе таза ағын сумен суарады. 

Жылқы альфортиозың қоздырғышы (Alfortia edentatus). Ауруды 

нематоданың дернәсілдері тудырады. Олар құрсақ қуысының ішкі қабаты-

көкшандырды мекендеп, малды перитонитдертіне ұрындырады. 

Дене қызуы 40-41,9°С-ға дейін көтеріледі, қан тамырының соғуы мен 

демалуы жиілейді, қарынын сипағанда жануар қатты ауырсынады, 

ыңқылдайды, бүйіріне жатқанды қалайды немесе бүкірейіп тұрып алады. Қан 

аздықтан және көтеремдіктен өлімге ұшырайды. 

Малдың тірі кезінде альфортиозды анықтаудың тәсілдері әлі табылған 

жоқ. Сойылған мал ішінен ересек құрттарды, ал көкшандырдың қабынған 

тұстарын кесіп зерттеп, олардан нематоданың әртүрлі даму сатысындағы 

ұрпақтарын іздестіріп табу арқылы дұрыс диагноз қояды.  

Қой мен ешкі диктиокаулезы (өкпе қылқұрт ауруы). 

Өкпе қылқұрт ауруы қой мен ешкінің гельминтоздарының ішіндегі 

қатерлісі. Бұл гельминтоздан мал жаппай шығынға ұшырауы мүмкін. Індетке 

шалдыққан малдың қоңы төмендейді, өсу қарқыны тежеледі, ет, жүн сапасы 

нашарлайды 

Қоздырғышы - Dictyocaulus filarial, жіп тәрізді ирелеңдеген жіңішке ақ 

түсті нематодалар. Бұлар малдың кеңірдегі мен ауатамырларын мекендейді. 

Тұрқы: еркегінікі - 3-8 см, ұрғашінікі - 5-10 см. Спикулалары қысқа, қоңыр 

түсті, етікке ұқсас. Жұмыртқасы сопақша, көлемі 0,112-0,138; 0,069-0,090 мм. 

Жұмыртқадан босап шыққан дернәсіліұзындығы 0,55-0,58 мм, басында 

түймедей бүртігі бар, құйрық тұсы шошақтау болып бітеді, дернәсілінің  іші 

ұсақ түйірлерге толғандықтан, реңі қарауытып тұрады. 

Өкпедегі аналық қылқұрттар шағылысқан соң, ішінде жетілген 

дернәсілдерібар жұмыртқалар салады, олар мал жөтелгенде, ауыз 

қуысынатүсіп, сілекейімен асқазанына енеді. Мал ішегіне жеткендері 

дернәсілге айналады, құмалағына араласып жайылымдарға тарайды. Сыртқы 

қоршаған ортада, олар екі дүркін түлеп, 6-7 тәулік арасында жұқпалы сатысына 

дамиды. Дернәсілдердің өсіп-жетілуіне ауа райы ықпал етеді. Салқын күндері 
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дамуы баяулайды, дала температурасы 12-15°С-та дернәсілдер 6 күнде 

жетіледі, 5-10°С жылылықта 15-17 күнде жетілсе, ал 4-6°С 18 күнде өседі. 

Қой мен ешкі диктиокаулезы ауруы өкпені зақымдайды, ол малдың 

өкпесінде қылқұрт болады. 

Заралағыш дәрежесіне жеткен дернәсілдер, шық түскен шөпте өте көп 

кездеседі. Шық түскен, суланған өсімдікті жеген мал диктиокаулезге тез 

шалдығады. Асқазан-ішекке түскен дернәсілдерсыртқы қабықтарынан ажырап, 

ішек қабаттарын тесіп, сөл торабына түседі, одан әрі қарай қанның кіші 

айналымы арқылы өкпеге келіп тоқтайды. Кеңірдек пен ауатамырларында 1-2 

айдың аралығында жынысы жетілген ересек құрт сатысына ауысады. Қой мен 

ешкі денесінде өкпе қылқұрты 2 жылға дейін өмір сүреді. 

Өкпе қылқұрт аруы Қазақстанның барлық облыстарында тіркеледі, 

әсіресе ол оңтүстік және оңтүстік шығыс, шығыс өңірлерінде жиі ұшырайды. 

Құмды алқаптарда бұл дерт кездеспейді. Республикамыздың күнгейінде 

аурудан өлім-жітім қыстың шығысы мен көктемнің кірісінде басталады, 

оңтүстік-батыста күзде, орталық пен солтүстік-шығысында жазғытұрым және 

күз айларында шығып, көбейеді. 

Паразит өзінің үйренген «қонысына» жетіп, ересек қалпына айналуы 

үшін, ащы ішектің ішкі қабығын тесіп, ішек қабатына, сөл бездеріне енеді, 

сонан соң сөл және қантамырлары арқылы өкпе альвеоларына, бронхиолаларға, 

одан әрі ұсақ бронхтарға, ауатамырлары мен кеңірдекке өтеді. Кезу жолында 

аталған мүшелер мен ұлпалардың барлығын жарақаттайды. Жараланған 

ағзаларға зардапты микробтар еніп, қабыну, іріңдеу, шіру процестері 

басталады. Диктиокаулезге ұрынған жануардың қан құрамы өзгеріске 

ұшырайды, атап айтқанда, қызыл түйіршіктерінің саны шамадан тыс көбейеді. 

Мұның себебі альвеолаларды ауа кернеп (эмфизема), малдың тыныс алуы 

жиілейді, ағзадағы су мөлшері едәуір азаяды. Ақ қан түйіршіктері көбейіп, қан 

құрамында шала жетілген жас торшалар арта түседі. Мұның бәрі мал денесінде 

қабыну процесі бар екендігін өте айқын көрсетеді. 

Ауырған малда әуелі жөтел пайда болады, кейінірек ол ұлғая бастайды. 

Жануардың мұрнынан қою сұйық ағады және ол танауының сыртында 

желімденіп тұрады. Оған көп ұзамай ірің араласуы мүмкін. Жөтел жиілей 

түседі де, жөтел қысқан сайын түлік қиналып ауырсынады. Алғашқы шақта 

бірлі-жарым қойда жөтел байқалса, кейінірек жөтелгендердің саны біртіндеп 

көбейе бастайды. Көп кешікпей отардағы малдың көпшілігі дертке душар 

болады. Ауырған мал арықтап әлсірейді. Кейде дене қызуы көтеріліп, дем алуы 

ауырлап, тынысы тарылады, өкпесіндегі сырыл айқын естіледі. Тұмсығын қора 

қабырғасына, шарбаққа не жерге тіреп қойып, үйкейді, ысқылайды. Дерт үдеген 

кезде қан азаяды, жануар әлсізденеді, иегінің астында, көкірек, кеудеде, 

аяқтарының ішкі жағында ісіктер байқалады. Титығы жетіп күйсізденген қой 

тұра алмай жатып қалады, ол көпке бармай көтерем болып, жан тапсырады. 

Кеңірдекті бойлап жарғанда ішінен және оның ауатамырларынан 

қызғылт түсті көбіктенген шырын арасынан көптеген диктиокаул құрттары 

табылады. Кейде қылқұрт тыныс алу жолын бітеп тастайды. 
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Ірі қара диктиокаулезіне қарсы қолданған дәрілерді кеңінен қолдануға 

болады.  

Өкпе қылқұрт дертінен сақтандыру үшін қозыларды жаздың аяғында, 

күздің басында дегельминтизациялау керек, ал сақа малға бұл дауаны қыстың 

соңында, көктем айының басында жүргізген жөн. Гельминтоз жылда тіркелетін 

шаруашылықта жас туған төлді бұл кеселге қарсы күзде дәрілеу қажет. 

Диктиокаулездің алдын алу үшін тиімді тәсілдердің бірі - қойға 

фенотиазин - тұз қоспасын еркінше беріп тұру.  

Қойға ішқұрт ауруы күннің жылы уақытында жұғатын болгандықтан, 

жайылымды дұрыс пайдаланудың маңызы өте зор. Көктемнен бастап 

жайылымды бөлшектеп бөліп, оны әр 5-10 күн сайын ауыстырып пайдалану 

керек. Малды қора төңірегіндегі шалшық судан, жол бойындағы арықтан 

суармайды. 

Зерттеу ауданы бойынша үй жануарларының паразиттермен зақымдану 

дәрежесі анықталып олардың алдын алу шаралары қарастырылды. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ  

РГУ ГНПП «ТАРБАГАТАЙ» 

 

Территория Тарбагатайского государственного национального 

природного парка расположена в пределах хребта Тарбагатай, который заходит 

на территорию Казахстана своей западной частью (Западный Тарбагатай). Это 

широтно ориентированный хребет, разделяющий Жайсанскую и Алакольскую 

впадины, длиной до 200 км и шириной от 15-20 до 100 км на северо-западе. 

Наиболее высокая - восточная часть хребта, здесь находится высшая его точка -

2992,7 м. 
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Согласно физико-географическому районированию Казахстана 

проектируемый государственный национальный природный парк находится в 

полупустынной ландшафтной зоне умеренного пояса и входит в 

Тарбагатайскую физико-географическую провинцию Саур-Тарбагатайской 

физико-географической области Джунгаро-Саур-Тарбагатайской страны [1]. 

Для территории проектируемого Тарбагатайского ГНПП характерно 

асимметричное строение хребта: южный склон короткий и крутой, северный - 

пологий, осложненный чередованием поднятий и внутригорных впадин. От 

равнин Жайсанской и Алакольской впадин Западный Тарбагатай отделен 

хорошо выраженными в рельефе тектоническими уступами высотой до 500-

700м. 

В пределах Западного Тарбагатая выделяются среднегорье, низкогорье и 

предгорный адырный рельеф. 

Резко расчлененное среднегорье имеет наибольшие абсолютные высоты 

2000-2900 м. Для этого типа рельефа характерно наличие глубоких ущелий, 

разделяющих гривы высотой до 700 м. На склонах грив, изобилующих 

скальными выходами палеозойских пород, часто развиваются осыпи. На 

абсолютных высотах 2000-2200 м отмечаются кары - следы древнего 

оледенения. В настоящее время снеговая линия расположена гораздо выше, и 

горы подвергаются физическому выветриванию, о чем свидетельствуют свежие 

осыпи в нижних частях склонов. К подножьям тектонических уступов 

примыкают мощные предгорные шлейфы конусов выноса и адырный рельеф 

[3]. 

Умеренно расчленённое среднегорье развито к востоку от оз. Алаколь и 

в западной части хребта. Абсолютные высоты не более 1200-1500 м. 

Преобладают гряды и увалы с крутыми (20-400) склонами, расчлененными 

ложбинами глубиной 200-300 м. 

Экосистемы территории планируемого Тарбагатайского ГНПП 

подразделяются на 2 класса: равнинные и горные [2]. В зависимости от высоты 

и структуры рельефа, подстилающих пород, инсоляции склонов и многих 

других факторов, на проектной территории выделяются следующие основные 

типы и подтипы экосистем. Одна из экосистем: Лесные экосистемы, которое 

делиться на: 

Лиственные леса на горных склонах не образуют цельного пояса и 

распространены фрагментарно на северном склоне от 700 до 1800 м над ур. м. 

Они обычно образуют буфер между лесными и степными экосистемами, а чаще 

- вторичные и являются первой стадией восстановления гарей.     

Осиновые леса (Populus tremula). Чистые осинники в основном 

приурочены к узким ущельям, межгорным долинам и распадкам. В их составе 

иногда присутствуют береза и ива (Salix pentandra), а в подлеске, в зависимости 

от условий увлажнения, - разные кустарники (S. hypericifolia, Rosa alberti, R. 

аcicularis, Cotoneaster melanocarpus). 

Смешанные лиственные леса с доминированием березы (Betula 

verrucosa, B. pendula) и осины (Populus tremula) имеют повсеместно наибольшее 
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распространение, особенно на восстанавливающихся гарях или местах 

вырубки. Экологический диапазон местообитаний широкий - от сырых до 

сухих. В связи с этим они отличаются большой вариабильностью видов в 

подлеске и травянистом покрове. 

Яблоневые леса (Malus siversii) встречаются в нижней части склонов гор 

и по поймам рек среднегорий и низкогорий. В основном они раcпространены в 

северо-западной части хребта Тарбагатай.  

Пойменные леса экосистема формируются в условиях регулярного или 

периодического поверхностного затопления паводковыми водами.  

Ивовые с березой и тополем леса и редколесья образованы разными 

видами тополей (Populus laurifolia, P. alba, P. nigra) и ив (Salix alba, S. rorida, S. 

viminalis и др.). В их составе присутствуют черемуха (Padus avium), облепиха 

(Hippophae rhamnoides) и кустарники (Lonicera tatarica, Caragana arborescens, 

Spiraea chamaedrifolia, Rosa acicularis). Эти леса приурочены к долинам рек в 

пределах предгорий и низкогорий с аллювиальными лесными и лесо-луговыми 

почвами. 

Кустарниково-тополево-ивовые (Salix pentandra, S. bebbiana, S. 

pyrolifolia, Betula verrucosa, B.pendula, Picea obovata, Sorbus sibirica) пойменные 

леса приурочены к среднегорным и, частично, высокогорным участкам долин. 

В них обильны кустарники (Lonicera altaica, Rosa acicularis, Rubus idaeus, Ribes 

atropurpureum, R. rubrum, R. nigrum). Травяной покров флористически богатый 

и разнообразный (Heracleum sibiricum, Aconitum leucostomum, Chamaenerium 

angustifolium, Veratrum lobelianum, Saussurea latifolia, Paeonia anomala, 

Delphinium elatum, Campanula altaica, Pteridium aquilinum и др.). Почвы 

аллювиальные лесные темноцветные. 

 

Таблица 1 - Видовой состав древесных растений РГУ ГНПП 

«Тарбагатай»  

№ Семей

ство 

Вид Место 

произрастания 

1 

C
u
p

re
ss

ac
ea

e 
 К

и
п

ар
и

со
в
ы

е 

Juniperus sibirica Burg  

Можжевельник 

сибирский  

 

Обычен в субальпийском поясе, 

иногда заходит и в альпийский 

пояс. В субальпийском поясе 

образует заросли среди луговой и 

степной растительности 

Juniperus pseudosabina 

Fisch. et Mey.  

Можжевельник 

ложноказацкий, 

карликовый черный 

Растет в субальпийском и 

альпийском поясах гор, изредка 

образует самостоятельные заросли, 

чаще встречается в зарослях 

Juniperus sabina L.  

Можжевельник 

казацкий 

Растет по скалам, сухим 

каменистым склонам в степном 

поясе гор южного и северного 

склонов на высоте 700—1800 м 
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над уровнем моря 

2 

B
et

u
la

ce
ae

 Б
ер

ёз
о

в
ы

е 

Betula pendula Roth.   

Берёза повислая 

Встречается редко по долинам рек. 

Betula pubescens Ehrh.  

Берёза пушистая 

Встречается редко по долинам рек 

Betula microphylla Bge,  

Берёза мелколистная 

Встречается редко по долинам рек 

Betuta humilis Schrank. 

Береза кустарниковая 

Встречается редко в западных 

предгорьях Тарбагатая на сырых 

лугах по межсопочным 

понижениям. 

3 

М
о

га
се

ае
 

Т
у

то
в
ы

е Hutnulus lupulis L.  

Хмель обыкновенный 

Растет по долинам рек и в 

кустарниковых зарослях 

4 

B
er

b
er

id
ac

ea
e 

Б
ар

б
ар

и
со

в
ы

е 

Berberis sibirica Pall.  

Барбарис сибирский 

Растет на каменистых и 

щебнистых склонах во всех поясах 

растительности. 

Berberis heteropoda 

Schrenk.  

Барбарис 

разноножковый 

Встречается в кустарниковом 

поясе на южном склоне Тарбагатая 

5 

R
h

am
n

ac
ea

e 

К
р
у

ш
и

н
о

в
ы

е 

Frangula alnus Miller.  

Крушина ломкая 

(крушина 

ольховидная) 

Встречается редко на северном 

склоне в поймах рек. 

Rhamnus cathartica L.  

Крушина 

слабительная, или 

Жостер слабительный 

Широко распространена, 

встречаясь как на северном, так и 

на южном склонах в зарослях 

кустарников и по поймам рек. 

6 

T
am

ar
ic

ac
ea

e 

Т
ам

ар
и

ск
о

в
ы

е 

Tamarix hispida Willd.  

Гребенщик 

опушенный  

Встречается редко по 

солонцеватым берегам в нижней 

части степного пояса на северном 

склоне хребта.  

Myricaria alopecuroides 

Schrenk. 

Мирикария прицветни

ковая 

Растет по берегам рек в степном и 

кустарниковом поясах на южном и 

северном склонах хребта.  
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7 

С
ем

. 
C

is
ta

ce
ae

 

Л
ад

ан
н

и
к
о

в
ы

е 

 

Helianthemum 

soongoricum Schrenk.  

Солнцецвет 

джунгарский, 

Встречается редко на щебнистых 

склонах предгорий в западной 

части хребта. 

8 

E
la

ea
g

n
ac

ea
e 

Л
о

х
о

в
ы

е 

Hippophae rhamnoides 

L.  

Облепиха 

крушиновидная 

Растет по берегам рек на северном 

склоне хребта. 

9 

P
y

ro
la

ce
ae

 

Г
р
у

ш
ан

к
о

в
ы

е Pyrola rotundifolia L.  

Грушанка, или 

грушо́вка  

Встречается редко в 

кустарниковом поясе 

10 

E
ri

ca
ce

ae
 

В
ер

ес
к
о

в
ы

е Arctous alpina (L.) 

Niedenz.  

Арктоус альпийский, 

альпийская 

толокнянка   

Встречается редко в альпийском 

поясе на каменистых склонах 

11 

C
ap

ri
fo

li
ac

ea
e 

Ж
и

м
о
л
о

ст
н

ы
е 

Sambucus sibirica 

Nakai.  

Бузина сибирская 

Встречается редко в 

кустарниковом поясе тожного 

склона хребта 

Viburnum opulus L.  

Калина обыкновенная 

Встречается в подлеске в 

пойменных лесах. 

Lonicera altaica Pall.  

Жимолость алтайская 

Встречается редко в зарослях 

кустарников 

Lonicera microphylla 

Willd.  

Жимолость 

мелколистная 

Встречается во всех поясах 

растительности на скалах 

Lonicera hispida Pall.  

Жимолость 

щетинистая 

Встречается редко на каменистых 

склонах во всех поясах 

растительности, кроме 

альпийского 

Lonicera tatarica L.  

Жимолость татарская  

Широко распространена в 

кустарниковом и степном поясах в 

зарослях кустарников, на 

каменистых склонах, в долинах 

рек. 
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Флора Тарбагатайского ГНПП по предварительным данным 

насчитывает около 1640 видов растений из 504 родов 80 семейств. Из числа 

этих видов 35 имеют статус редких и исчезающих. Растительность 

обсуждаемой территории представлена следующими типами: древесная, 

кустарниковая, степная, луговая, болотная, нагорно-ксерофильная, пустынная и 

петрофитная.  
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ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ СОЛ ЖАҒАЛАУ ЭЛЕВАТОРЫНДА 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ АРТТЫРУ ЖӘНЕ ТЕХНОГЕНДІК 

СИПАТТАҒЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ТУЫНДАУ 

ЫҚТИМАЛДЫҒЫН АЗАЙТУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ 

 

Атмосфералық ауаның жай-күйін бағалау үшін ластаушы заттардың 

шекті жол берілетін шоғырлануын және атмосфераға зиянды физикалық әсер 

ету деңгейінің нормативтері белгіленеді. Бұл нормативтер адамдардың 

денсаулығын қорғау мен қоршаған табиғи ортаны қорғау мүдделеріне жауап 

беруі тиіс және шығарындылардың әрбір стационарлық көзі немесе 

атмосфералық ауаға өзге де зиянды әсер ету үшін, сондай-ақ көлік және өзге де 

жылжымалы құралдар мен қондырғыларының әрбір үлгісі ретінде белгіленеді. 

Ластанудың тұрақты көздерімен атмосфераға ластаушы заттардың 

шығарылуына әрбір жағдайда оған арнайы уәкілетті мемлекеттік орган беретін 

рұқсат негізінде жол беріледі. Рұқсатта ластаушы заттардың шекті жол 

берілетін шығарындыларының нормативтері, сондай-ақ атмосфералық ауаны 

қорғауын қамтамасыз ететін басқа да шарттар мен талаптар көзделеді. 
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Қызметі атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларымен 

байланысты кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар шығарындыларға арналған 

рұқсаттарда көзделген шарттар мен талаптардың орындалуын қамтамасыз ету 

үшін ұйымдастыру-шаруашылық, техникалық және өзге де іс-шараларды 

жүргізуге, ластаушы заттардың шығарындыларын азайту жөнінде шаралар 

қабылдауға, шығарындыларды тазалауға және оларды бақылауға арналған 

құрылыстардың, жабдықтар мен аппаратуралардың үздіксіз тиімді жұмысын 

және жарамды күйде ұсталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ ластаушы 

заттардың саны мен құрамын тұрақты, атмосфераға шығарылатынын айтамыз. 

Нан өнеркәсібі кешенінің кәсіпорындары атмосфералық ауаны негізгі ластаушы 

болып табылмайды. Алайда төтенше жағдайлардың пайда болуы нәтижесінде 

қоршаған ортаға елеулі зиян келтіруі мүмкін жаппай шығарындылар, өрттер, 

жарылыстар болуы мүмкін. Нан өнеркәсібі кешенінің кәсіпорындары 

стратегиялық маңызды болғандықтан, олардың үздіксіз жұмысы қамтамасыз 

етілуі тиіс. Осының салдарынан төтенше жағдайлардың туындауын болдырмау 

жөніндегі шаралар әзірленуге тиіс. 

Кәсіпорында атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларының 40-

тай көздері бар(36 - ұйымдастырылған және 4-ұйымдастырылмаған).Ластаушы 

заттардың бөліну көздері В қосымшасында сипатталған. 

N 0001 ластану көзі, N 01 бөлу көз құбыры, тасымалдағыштардың үйінді 

науалары. Өндіріс түрі элеваторлар ауа шығыны, мың текше м/сағ, Q = 2.359. 

Соратын жабдықтың түрі, А8=сорғыш транспортерлердің үйінді 

науалары. Қондырғының жұмыс уақыты сағ/тәу, S=8. Жабдықтың ауадағы 

шаңның концентрациясы, г/куб. м, Z= 0.600.Кәсіпорынның жылдық жұмыс 

кезеңі, тәулік / жыл, ТР = 250. Қоспа: 2937 астық тозаңы. Қондырғыдан 

шығатын шаң саны nbiAH(Kr/cyr), Qzt = 11.323. Қондырғыдан шығатын шаң 

саны, т / жыл, М=0.00 l * TP * QZT=0.001*250* 11.3232=2.831. Жабдықтан 

шығатын шаң саны, г / с, G=Q * Z/3.6=2.359*0.6/3.6=0.393. 

N 0002 ластану көзі, N 01 бөлу көзі құбыры, үйінді науалар. Өндіріс 

түрі, PR=элеваторлар ауа шығыны, мың текше м / сағ, Q = 3.277. Сорып алатын 

жабдықтың түрі, А8=үйінді науалар қондырғының жұмыс уақыты сағ/тәу, S=8.  

Ұшы. қондырғыдан шығатын ауадағы шаң, г / м3, Z=0.600. Кәсіпорынның 

жылдық жұмыс кезеңі, тәулік / жыл, ТР = 250. 5.4.2.жұмыс сипаттамасы: - 

Жұмыс сипаттамасы; - жұмыс режимі; - жұмыс режимі; - жұмыс режимі; - 

жұмыс режимі; - жұмыс режимі; - жұмыс режимі; - жұмыс режимі; - жұмыс 

режимі; - жұмыс режимі; - жұмыс режимі; - жұмыс режимі; - жұмыс режимі; - 

жұмыс режимі; - жұмыс режимі; - жұмыс режимі.  Жабдықтан шығатын шаң 

саны, т / жыл, M=0.001 * TP * QZT=0.001*250*15.7296=3.932. Жабдықтан 

шығатын шаң саны, г / с, G=Q * Z/3.6=3.277*0.6/3.6=0.546. 

Ластау көзі N 6004, есік ойығы N 01 бөлу көзі, темір жол вагондары. 

Өндіріс түрі, РК=элеваторлар ауа шығыны, мың текше м/сағ, 

Q=0.585.Аспирацияланатын жабдықтың түрі, АЭ=теміржол вагондары. 

Қондырғының жұмыс уақыты Ч/тәул, S=8 қондырғыдан шығатын ауадағы 

шаңның концентрациясы л / куб. м, Z= 1.300 кәсіпорынның жылдық жұмыс 
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кезеңі, тәул / жыл, ТР = 247. Қоспа: 2937 астық тозаңы.TP = 0.001 2476.084 = 

1.503 жабдықтан шығатын шаң Саны, г/с, G=Q Z/3.6=0.5851.3 / 

3.6=0.211.Металдарды дәнекерлеуден ластаушы заттардың шығарындыларын 

есептеу. Дәнекерлеу материалдарының түрі: МР-4 электродтары дәнекерлеу 

материалдарының шығыны, кг/жыл: В=560. Дәнекерлеу жабдығының жұмыс 

уақыты, сағат/тәулік: S=2 .Учаскенің бір жылдағы жұмыс күндерінің саны, 

DR=250.Дәнекерлеу жабдығының жұмыс уақыты, сағат / жыл: 

T=DRS=2502=500.  

Бір күн ішіндегі дәнекерлеу материалдарының максималды шығыны, кг, 

ВМАХ=5 қоспа: 2960 дәнекерлеу аэрозоль ластаушы заттардың үлестік бөлінуі, 

г/кг шығындалатын материалдар, GIS=9.72 ластаушы заттардың жалпы 

шығарындысы,т/жыл, _M=GISB / 10A6=9.72560 / 10A6=0.0054.Ластаушы 

заттардың ең жоғарғы бір реттік шығарындысы, г / с, G = GIS BMAX / 3600 / 

S=9.725/3600/2=0.0068 қоспасы: 0143 Марганец және оның қосылыстары. 

Ластаушы заттардың меншікті бөлінуі, г/кг шығындалатын материалдар, 

GIS=1.08 ластаушы заттардың жалпы шығарындысы, т/жыл, M=GIS 

B/10A6=1.08 560/10л6=0.Ең жоғары бір реттік шығарынды ЗВ, г/с, 

G=GIS*BMAX/3600/S= 1.08*5/3600/2 = 0.00075. Құрамы: 0342 фторлы сутегі. 

Ластаушы заттардың меншікті бөлінуі, г/кг шығындалатын материалдар, 

GIS=1.53 ластаушы заттардың жалпы шығарындысы, т/жыл, M=GIS B/10л6= 

1.53 560/ 10л6=0.00086. 
N 6002 ластану көзі, N 01 бөлу көзі есік ойығы, қайрау станогы. Металл 

өңдеу учаскесінен ластаушы заттардың шығарындыларын есептеу металдарды 
өңдеу кезінде бөлінетін ластаушы заттардың саны жабдықтың жұмыс уақытына 
жатқызылған үлес көрсеткіштері бойынша есептеледі.Станоктың моделі, 
маркасы: қайрау станогы, шеңбер диаметрі 300 мм өңделетін материалдың түрі: 
металдар (негізгі жабдық үшін) жабдық бірлігінің жұмыс уақыты, сағат/күн: 
Т=2. Осы типті станоктардың саны, NS=1. Бір мезгілде жұмыс істейтін осы 
типті станоктардың саны, NS1=1. Учаскенің жылдық жұмыс күндерінің саны, 
N=250.Қоспа: 2930 шаң ластаушы заттардың абразивтік үлес бөлінуі, г/с, 
GV=0.037 ластаушы заттардың жалпы шығарындысы, т / жыл 
M=GV*T*N*NS*3600 / 10л6=0.037*2*250* 1*3600/ 10л6= 0.067. Ластаушы 
заттардың ең жоғарғы бір жолғы шығарындысы, г/с , G=GV*NS 1=0.037* 
1=0.037. 

Түгендеу мәліметтерінің негізінде атмосфералық ауаға 40 шығарынды 
көздерінен 10 атаудағы заттар, 35,97441 т/жыл көлемінде тасталатыны 
анықталды. Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың толық тізбесі г 
қосымшасының кестесінде келтірілген. 

Сол жағалау элеваторы 4-нші санаттағы кәсіпорындарға жатады. 
Түгендеу мәліметтерінің негізінде атмосфералық ауаға 40 шығарынды 
көздерінен  10 атаудағы заттар, 35,97441т/жылкөлеміндетасталатыны 
анықталды. Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың толық тізбесі Г   
қосымшасының кестесінде келтірілген.Сол жағалау элеваторы атмосфераның 
ластану деңгейіне айтарлықтай әсер етпейді, ШРШ нормативіне ластаушы 
заттардың нақты шығарындыларын қабылдаймыз.Сол жағалау элеваторы 2014 
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жылдан 2016 жылға дейінгі кезеңде атмосфераға ластаушы заттардың 
шығарындылары көлемінің ұлғаюына байланысты жаңа өндірістік қуаттарды 
енгізу қарастырылмайды. 

Қолайсыз әсер авариялық жағдайлардың пайда болуынәтижесінде болуы 
мүмкін. Объектідегі өрт немесе жарылыс нәтижесінде пайда болатын жану 
өнімдері ғана қоршаған ортаны ластаукөзі болуы мүмкін. Кәсіпорындардағы 
авариялық жағдай қолайсыз табиғи әсерлердің (жер сілкінісі, дауыл және т.б.) 
нәтижесінде туындауымүмкін.Ауыр зардаптары бар авариялар жабдықтың, 
сыйымдылықтармен өндірістік үй-жайлардың ішіндегі шаң-ауалы, газ-ауалы 
немесешаң-газ ауа қоспаларының жарылысы салдарынан пайда болады және 
құрылыс конструкцияларының бұзылуымен және кейде өртпен сүйемелденеді. 
Бұл ретте халықтың жаппай қырып-жою көздері құрылмайды. Ең жоғары жерге 
жақын шоғырлану аймағы апат аймағынан 50-100 м қашықтықта орналасады. 
Аварияның ықтималәсер ету аймағы (онда жерге жақын шоғырлану ШРК 
асатын) шамамен 0,5-1,0 км құрайды. 

Сол жағалау элеваторы кәсіпорында жүргізілуі тиіс: 
1) Қолайсыз метеожағдайлар кезінде шығарындыларды реттеу жөніндегі 

іс-шаралар зиянды заттар шығарындыларын реттеу деп қолайсыз 
метеожағдайлар кезеңінде оларды қысқа мерзімді қысқарту түсініледі. 

2) Өндірістік авариялар мен өрттердің алдын алу жөніндегі іс-шаралар. 
3) Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын 

қамтамасыз ету. 
4) Сол жағалау элеваторы объектілерінің техникалық пайдалану 

ережелерінің талаптарына сәйкестігін тексеру. 
5) Авариялық жағдайлар мен аварияларды жою жоспарларын әзірлеу 

және оларды инспекциялаушы ұйымдармен келісу. 
6) Жер сілкінісінен болатын зардаптарды азайту жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын әзірлеу. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 

Питание человека является одним из важных экологических факторов, 

определяющих здоровье населения. Полноценное сбалансированное питание 

создает условия для нормального физического и умственного развития, влияет 

на способность организма противостоять воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды. Но с продуктами питания в организм человека 

могут поступать значительные количества веществ, опасных для его здоровья. 

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют загрязнители, не 

свойственные пищевым продуктам, а попадающие из окружающей среды.  

Наряду с природными, в пищевых продуктах могут содержаться также 

чужеродные соединения, непреднамеренно загрязняющие пищу: техногенные 

(полициклические ароматические углеводороды, нитрозамины и их 

предшественники, пестициды, диоксины и другие химикаты), биогенные 

(микотоксины, токсины растений, морепродуктов и др.), а также остатки 

лекарственных средств, используемых для лечения сельскохозяйственных 

животных и др. [1]  

Химическая защита сельскохозяйственных растений от вредителей, 

болезней и сорняков значительно повысила и опасность неблагоприятных 

последствий широкого применения пестицидов, и попадание их остаточных 

количеств в пищу человека.  

Пестициды - химические средства, используемые для борьбы с 

вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами, 

сорняками, вредителями зерна, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, а 

также с переносчиками опасных заболеваний человека и животных.  
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 Пестициды отнесены к приоритетным экотоксикантам и поэтому 

должны находиться под постоянным контролем в объектах окружающей среды 

и в продуктах питания [2]. Они очень вредны для организма человека и могут 

попасть в организм человека в основном через продукты питания.  

В настоящее время признано, что пестициды стали постоянно 

действующим экологическим фактором, однако обойтись без применения 

химических средств защиты растений вряд ли удастся. Сокращение потерь в 

период роста, уборки и хранения урожая позволяет существенно восполнить 

дефицит сельскохозяйственного сырья. Этим объясняется постоянный рост 

масштабов производства и применения химических средств защиты в 

различных отраслях сельского хозяйства. 

Широкое использование пестицидов приводит к загрязнению почв, 

грунтовых вод питьевых водоисточников продуктов питания. Особую 

опасность представляет способность многих пестицидов накапливаться в 

растительных и животных организмах с заметным увеличением концентрации в 

последующих звеньях пищевой цепи. Возрастает риск, связанный с 

воздействием пестицидов на здоровье человека. Отмечается влияние на 

репродуктивную функцию, иммунологический статус организма, развитие 

аллергических реакций и рост онкологических заболеваний [3]. 

Поиск оптимальных методов анализа пестицидов - одна из важнейших 

проблем аналитической химии. В связи с широким использованием пестицидов 

в сельском хозяйстве возрастает потребность в современных методах анализа 

сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. Учитывая высокую 

токсичность пестицидов, для мониторинга необходимы специфичные и очень 

чувствительные аналитические методы, позволяющие определять остатки 

пестицидов на следовом уровне. 

Известно четыре современных метода анализа - это капиллярная газовая 

хроматография (ГХ), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 

тонкослойная хроматография (ТСХ) и капиллярный электрофорез (КЭ). Эти 

методы обладают высокой разделяющей способностью, необходимой при 

анализе многокомпонентных образцов, и высокой чувствительностью, 

позволяющей определять пестициды на уровне концентраций 1 мкг/дм3 и ниже 

[3].  

Выбор конкретного метода анализа во многом определяется самой 

аналитической задачей. К типичным задачам можно отнести следующие [4]: 

1. Определение пестицидов на разных стадиях их производства, 

приготовления готовых форм, при их хранении; 

2. Определение остаточных количеств пестицидов в 

сельскохозяйственной продукции, в почве; 

3. Определение пестицидов в биологических образцах; 

4. Определение пестицидов в продуктах питания, в питьевой воде. 

Две последние задачи являются наиболее сложными, так как они 

требуют одновременно определения не заведомо известных веществ, а набора 

соединений из всего списка применяемых на практике пестицидов, количество 
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которых превышает 1 000 названий. Задачи такого типа решают, главным 

образом, с помощью метода газовой хроматографии (ГХ) с масс-

спектроскопическим детектированием (ГХ-МС), когда идентификация 

пестицидов осуществляется по заранее созданной библиотеке масс-спектров 

[3]. 

Отличительной особенностью газовой хроматографии от других 

методов хроматографических разделений является то, что используемая 

подвижная фаза должна обязательно находиться в газообразном состоянии и 

выполнять роль газа-носителя, перемещающего разделяемые соединения по 

колонке. В качестве газов-носителей могут быть использованы 

индивидуальные газы, газообразные соединения или смеси газов и 

газообразных соединений. 

Характерными особенностями газовой хроматографии являются: 

Высокая разделительная способность: по своим возможностям анализа 

многокомпонентных смесей газовая хроматография не имеет конкурентов. Ни 

один другой метод не позволяет анализировать фракции нефти, состоящие из 

сотен компонентов, в течение одного часа.  

Универсальность: разделение и анализ самых различных смесей - от 

низкокипящих газов до смесей жидких и твердых веществ с температурой 

кипения до 500°С и выше — характеризует универсальность метода. В 

нефтехимической и газовой промышленности 90-100 % всех анализов можно 

выполнять методом газовой хроматографии.  

Высокая чувствительность: высокая чувствительность метода 

обусловлена тем, что применяемые детектирующие системы позволяют 

надежно определять концентрации 10-8-10-9 мг/мл. Используя методы 

концентрирования и селективные детекторы, можно определять микропримеси 

[5]. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография - один из эффективных 

методов разделения сложных смесей веществ, широко применяемый как в 

аналитической химии, так и в химической технологии. Основой 

хроматографического разделения является участие компонентов разделяемой 

смеси в сложной системе Вандер-Ваальсовых взаимодействий 

(преимущественно межмолекулярных) на границе раздела фаз.  

Как способ анализа высокоэффективная жидкостная хроматография 

(ВЭЖХ) входит в состав группы методов, которая, ввиду сложности 

исследуемых объектов, включает предварительное разделение исходной 

сложной смеси на относительно простые. Полученные простые смеси 

анализируются затем обычными физико-химическими методами или 

специальными методами, созданными для хроматографии. 

Принцип жидкостной хроматографии состоит в разделении компонентов 

смеси, основанном на различии в равновесном распределении их между двумя 

несмешивающимися фазами, одна из которых неподвижна, а другая подвижна 

(элюент).  
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Отличительной особенностью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии является использование высокого давления (до 400 бар) и 

мелкозернистых сорбентов (обычно 3-5 мкм, сейчас до 1,8 мкм). Это позволяет 

разделять сложные смеси веществ быстро и полно (среднее время анализа от 3 

до 30 мин.) [6].  

Тонкослойная хроматография - хроматографический метод, основанный 

на использовании тонкого слоя адсорбента в качестве неподвижной фазы. Он 

основан на том, что разделяемые вещества по-разному распределяются между 

сорбирующим слоем и протекающим через него элюентом, вследствие чего 

расстояние, на которое эти вещества смещаются по слою за одно и то же время, 

различается.  

Тонкослойная хроматография предоставляет большие возможности для 

анализа и разделения веществ, поскольку и сорбент, и элюент могут 

варьироваться в широких пределах. При этом коммерчески доступен ряд 

пластинок с различными сорбентами, что делает возможным быстрое и 

рутинное использование метода.  

Разновидностью тонкослойной хроматографии является более надёжная 

и воспроизводимая высокопроизводительная тонкослойная хроматография, при 

проведении которой используются специальные пластинки и сложное 

оборудование.  

В основе капиллярного электрофореза лежат электрокинетические 

явления - электромиграция ионов и других заряженных частиц и электроосмос. 

Эти явления возникают в растворах при помещении их в электрическое поле, 

преимущественно высокого напряжения. Если раствор находится в тонком 

капилляре, например, в кварцевом, то электрическое поле, наложенное вдоль 

капилляра, вызывает в нем движение заряженных частиц и пассивный поток 

жидкости, в результате чего проба разделяется на индивидуальные 

компоненты, так как параметры электромиграции специфичны для каждого 

сорта заряженных частиц. В то же время такие возмущающие факторы, как 

диффузионные, сорбционные, конвекционные, гравитационные и т.п., в 

капилляре существенно ослаблены, благодаря чему достигаются рекордные 

эффективности разделений [6].  

Выбор конкретного метода анализа во многом определяется самой 

аналитической задачей. Задачей и целью моей работы является описать 

современные методы анализа пестицидов и установить, какой из описываемых 

методов более практичный и удобный. Рассматривая химико-аналитические 

методы с точки зрения их «универсальности» по отношению к анализу 

пестицидов, можно сделать следующие замечания.  

Метод тонкослойной хроматографии достаточно чувствительный и 

простой в исполнении, однако в силу своей относительно невысокой 

разрешающей способности «универсальным» быть не может. 

 Метод газовой хроматографии обладает очень высокой разрешающей 

способностью, но его применение ограничивается термической лабильностью 

ряда пестицидов и необходимостью привлекать различные способы 
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химической дериватизации многих пестицидов для повышения их летучести 

[5].  

Метод капиллярного электрофореза, имея высокую разрешающую 

способность, не обеспечивает приемлемую концентрационную 

чувствительность и требует весьма высокую степень концентрирования 

образца, что часто нельзя осуществить из-за ограниченной растворимости 

пестицидов [6].  

Итак, сделаем выводы, метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии обеспечивает для решения многих задач достаточное 

разрешение, не требует, как правило, предварительной дериватизации и 

пригоден для анализа термолабильных пестицидов. Наиболее успешно данный 

метод используется для определения карбаматов, мочевин, гербицидов на 

основе феноксиуксусных кислот, триазинов и их метаболитов, бензимидозолов 

и некоторых других соединений. Хроматографические методы анализа 

обладают более высокой чувствительностью и позволяют различать 

родственные соединения и их метаболиты или продукты гидролиза.  
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ӘОЖ 502/504 (574.42)  
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С. Аманжолов атындағы  ШҚМУ магистранты, Өскемен қ. 

 

ӨСКЕМЕН  ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ 

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕРІ 

 

Көптеген жылдар бойындағы Өскемен қаласындағы өнеркәсіп 

кәсіпорындарының қызметі қоршаған ортаның экологиялық жағдайына ғана 

әсер етіп қоймай, тұрғындардың денсаулығына да кері әсерін тигізуде. 

Қоршаған табиғи ортаның сапасының критерийлері бойынша Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Өскемен қаласы 
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тұрғындардың денсаулығына аса қауіпті аймаққа жатқызылған. Аймақ зор 

антропогендік күштемемен және медико-биологиялық ауытқумен сипатталады. 

Қазіргі жағдайдағы экологиялық ахуалда Өскемен қаласының тұрғындарының 

денсаулығы жалпы теріс сипатталады, бұл қоршаған ортаны сауықтыруға 

арнайы бағытталған мемлекеттік шараларды шұғыл ұйымдастыруды және 

жүргізуді талап етеді.   

Қазақстан Республикасында қоршаған орта мен адам денсаулығы 

арасындағы байланыс жағдайының мәселесі жыл өткен сайын өзекті сипат 

алуда. Табиғи ортаның ластануы мен оның адам денсаулығына әсері өзара 

тығыз байланыста, бұл науқастану деңгейі бойынша, су қоймаларына ақаба 

суларды ағызу, улы қалдықтардың пайда болуы, тұрғындардың ауыз сумен 

қамтамасыз етілуі, судың сапасы бойынша мәліметтерді талдауда байқалады. 

Қоршаған орта мониторингінің деректері бойынша Қазақстанның біршама 

қалаларында ластану деңгейі әлі де санитарлық-гигиеналық нормалардан 

асады.  

Зерттеу мақсаты негізінде өнеркәсіптік қаланың қоршаған орта 

факторларын есепке ала отырып, Өскемен қаласы тұрғындарының  ауруларын 

зерттеу және құрылымын талдау болып табылды.  

Шығыс Қазақстан облысы қоршаған ортасының жағдайының өзгеруі 

өткен онжылдықта тау-кен-металлургиялық кәсіпорындарының қызметімен 

байланысты экологиялық мәселелердің болуымен, Семей сынақ полигонының 

әсерінің салдарымен және ауыспалы кезеңнің экономикалық  факторларымен 

анықталады. ШҚО аумағының  үштен бір бөлігінің экожүйесі айтарлықай 

өзгерген. Бұл облыстың тау-кен өндіру, металлургиялық және энергетикалық 

салалардағы өндірістерге айқын мамандандырылуымен және шаруашылық 

кешенінде өндірістің жалпы үлесі, 62% болуымен байланысты [1].  Облыс 

аумағына зор антропогендік жүктеме түсуде: жыл сайын оның атмосферасына 

400 мың тоннадан  астам зиянды заттар шығарылады, су қоймаларына 350 

млн.м3 ақаба сулар төгіледі, ал әр түрлі сақтау қоймаларында 1 млрд тоннаға 

жуық қатты қалдықтар жиналған. Қайта өңделетін кен құрамында қорғасын, 

мырыш, мыстан басқа да тағы улы элементтер бар. Литий, таллий, ниобий, 

берилий және т.б. түсу көздері бар. 

Шығыс Қазақстан бойынша ең көп ластанған қала болып әр түрлі 

техногендік бағыттағы өнеркәсіптік кәсіпорындар көп шоғырланған, бірегей 

урбанизацияланған жүйені көрсететін, Қазақстанның өте ірі өнеркәсіптік 

орталықтарының бірі Өскемен қаласы болып табылады. Бұл жерде 

салыстырмалы шағын аумақта ірі түсті металлургия объектілері, атом 

өнеркәсібі және сирек кездесетін металдар кешендері, теплоэнергетика, 

транспорт, тамақ өнеркәсібі, қайта өңдеу өнеркәсібі, коммуналдық 

шаруашылықтар орналасқан. Өскемен қаласы атмосфераның ластану 

индексінің деңгейі бойынша Қазақстан Республикасының ең ластанған 

қалаларының бірі, Республикадағы «Басымдық тізімінде» (2016) 6-ші орынды 

иеленеді. 
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Қаланың атмосфералық ауасында күкірт диоксиді, азот оксиді, фенол, 
формальдегидтің көп мөлшері анықталады. Заттардың көп мөлшердегі 
маусымдық айқын динамикасы : жылыту маусымында – көміртегі оксиді, шаң; 
жылы кезеңдерде (мамыр-шілде) күн радиациясының және ауаның жоғары 
температурасының  әсерімен толық емес жану өнімдері арқылы атмосфераға 
түсетін көмірсутектің трансформация үдерісі күшейген кезде  - формальдегид, 
азот, күкірт диоксиді; ақпан-наурыз, маусым-тамыз, қыркүйекте таралуға 
қолайсыз метеорологиялық жағдайларда – күкірт диоксидінің көп мөлшері 
байқалады [2]. 

Қала бойынша атмосферадағы ластаушы заттар құрамы 170 түрлі, оның 
20% астамы 1 қауіптілік санатына жататындар. Олардың жалпы 
шығарындылардың құрамындағы проценті аз болғанымен, қоршаған орта үшін 
уыттылығы жоғары:  қорғасын, кадмий, мышьяк, фторлы сутегі, хлор, берилий. 
Сонымен қатар, олардың көбі атмосфералық ауа құрамында бірге кездескен 
жағдайда адам денсаулығына кері әсерін ұлғайтатын, жиынтық әсеріне ие. 
Жергілікті қолайсыз метеорологиялық жағдайлар есебінен (тынық кезең 
пайызы - 48) Өскемен қаласының атмосферасында шекті рұқсат етілген 
концентрациядан 5 және одан да көп есе асып кететін осы заттар көп мөлшерде 
жинақталады. Аталған қоспалардың сейілуіне атмосфераның антициклоналдық 
жағдайы кері әсерін тигізеді.   

Өскемен қаласында тұрғындарына  экологиялық залал келтіретін,  3000-
нан астам стационарлық көздері бар, 169 кәсіпорын орналасқан. 
Кәсіпорындардың ауаға жіберілетін ластаушы заттардың мөлшері мен 
құрамының түріне байланысты бөлінетін қауіптілік санаты бойынша қаланың 6 
кәсіпорыны бірінші санатқа жатқызылды. Олар: 73% шамасында шығарынды 
беретін «Қазмырыш» ЖШС;  16,60% мөлшерінде «Өскемен ЖЭС» ЖШС;  
5,15% «Согра  ЖЭС» ЖШС;  4,40% «Өскемен Жылу жүйелері» АҚ үлесіне 
тиеді, 0,15% «Үлбі металлургиялық заводы» АҚ, 0,60% «Өскемен  титан-
магний комбинаты» АҚ кішігірім кәсіпорындарының ауаны ластаудағы үлесі аз 
болса да, олар біріге отырып қоршаған ортаның ластануына өз үлестерін 
қосуда. (1 сурет) 

 

 
 

1 сурет – Өскемен қаласының ауа бассейнінің ластануына өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың қосатын 2016 жылғы үлесі,  

(ШҚО ҚОҚ мәліметтері бойынша) 
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Негізгі ластаушы  кәсіпорын ол «Қазмырыш» ЖШС. Бұл кәсіпорын тек 

қаланың ғана емес бүкіл облыстың ең ірі ластаушы көзі болып табылады. Жыл 

сайын атмосфераға осы кәсіпорын 45000 т/жыл ластаушы заттар шығарады, бұл 

Өскемен қаласы бойынша барлық шығарындылардың 47%, ал облыс бойынша 

54% құрайды.   

Атмосферадағы ластаушы заттар шығарынды көзінде 

локализацияланбаған, атмосфералық және өнеркәсіп шығарындыларының 

жоғары концентрациясы 400 ден 500 км қашықтыққа дейін ауысуы мүмкін. Ол 

жерде олар жер бетіне жауын-шашын түрінде, оның ішінде қышқылды 

жауындар түрінде түседі, суға араласады, топырақты қышқылдандырады, 

биоценоз элементеріне зиянын келтіреді [3].     

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау  басқармасының 

статистикалық  мәліметтері бойынша  Өскемен қаласы тұрғындарының жалпы 

аурулар құрылымында ең үлкен үлес жоғарғы тыныс алу жолдарының және 

тыныс алу мүшелерінің ауруларына тиесілі екендігін көрсетті – 516 (2016ж. 100 

мың тұрғынға). Жоғарғы тыныс алу жолдарының жиі таралған аурулары : 

вазомоторлық және аллергиялық ринит, созылмалы фарингит, созылмалы 

бронхит, бронхиалдық демікпе, яғни  басты этилогиялық факторы - қаланың 

экологиялық проблемалары болып табылатын аурулар. Облыс бойынша 

аурушаңдық  көрсеткіші 2016 жылы  297,0 100 мың тұрғындарды  құрайды . 

2015 жылмен салыстырғанда ауырғандар саны- 61 науқастарға  азайды. 

2016 жылы  Облыс бойынша аурушаңдық құрылымы : 

І-ші орында тері обыры - 570 -100 мың тұрғынға 40,9. (2015ж. 570 -100 

мың тұрғынға 40,9);   

ІІ- орында өкпе обыры - 516 -100 мың тұрғынға 37,0 (2015ж. 516-37,0 - 

100 мың тұрғынға); 

ІІІ- орында сүт безі обыры 419 -100 мың тұрғынға 30,0 (2015ж. 419 -100 

мың тұрғынға 30,0);  

ІV- орында асқазан обыры - 320 -100 мың тұрғынға 22,9 (2015ж. 320 -100 

мың тұрғынға 22,9) шаққанда. 

Қатерлі ісіктерден болған  өлім көрсеткіші облыс бойынша -100 мың 

тұрғ.  129,0 (абс. 1799) 2015ж. – 135,5 (абс. 1891) тұрады. 2015 жылмен 

салыстырғанда өлімнің  5% – ға төмендеуі байқалады.  2016 жылы  облыс 

бойынша  өлім  құрылымы бойынша және 2015 жылдың осындай кезеңінде 

І-ші орында өкпе обыры – 387– 100 мың тұрғ. 27,5 (2015ж. 387 -100 мың 

тұрғ. 27,5); 

ІІ-орында асқазан обыры – 204-100 мың тұрғ. 14,6, (2015ж. 204-100 мың  

тұрғ. 14,6); 

ІІІ-орында сүт безі обыры – 143 -100 мың тұрғ. 10,3 (2015ж. 143-100 мың 

тұрғ. 10,3); 

ІV -орында тік ішектің қатерлі ісігі-125 -100 мың тұрғ. 9,0 (2015ж. 125-

100 мың тұрғ. 9,0). 

Сапалық көрсеткіштері 
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2016 жылғы асқыну көрсеткіші 16,8% (абс-657) ол 2015 

ж.салыстырғанда 0,7% -ға төмен,  17,5% (абс. 686) құрайды. 

 Балалардың аурушаңдығы аймақтың экологиялық қолайсыздығының, 

бірінші орында атмосфералық ауаның ластану дәрежесінің индикаторы болып 

табылады. 2015 жылы Өскемен қаласында балалардың тыныс алу мүшелерінің 

аурулары 13166 жағдайды құрады (2 кесте). 

 

1-кесте – Балалардың тыныс алу мүшелерінің аурулары (14 жасқа дейін 

қоса алғанда) 

 

Тыныс алу мүшелерінің ауруы, барлығы 2015 

барлығы оның ішінде қыздар 

Оның ішінде: пневмония  2855 1277 

Вазомоторлық және аллергиялық ринит 1550 745 

Созыл. ринит, фарингит, назофарингит 1454 662 

Созылмалы синусит  391 205 

Бадамшабез бен аденоидтардың созылмалы 

аурулары 

5243 2563 

Созыл.және анықталмаған бронхит,  

эмфизема 

579 233 

Бронх демікпесі  1069 373 

Басқа созыл. обструктивті өкпе аурулары  25 9 

Ескертпе ШҚО-ның статистика департаментінің  көрсеткіштері 

 

Қорытындылай келе, балаларда да, ересектердегі сияқты алдыңғы орында 

тыныс-алу органдарының аурулары - 67%-ға, жыл сайынғы өсімі 3-5%-ды 

құрады. Екінші орында ас қорыту жүйесінің аурулары - 53%-ға, үшінші орында 

– тері және тері  шелі аурулары, көз аурулары және жүйке жүйесінің аурулары 

– 32%-ға өсті.  

Зерттеу негізде денсаулық сақтаудың төменгі көрсеткіштерін 

қалыптастырудың негізі сипаттамалары, Өскемен қаласын  қоршаған  орта 

факторларының әсерінен туындаған әлеуметтік-экономикалық, экологиялық  

жағдайының төмендеуі  байқалады. 

Жалпы Өскемен қаласы тұрғындарының, оның ішінде балалардың 

аурулары бойынша  деректер зерттеліп, талданды.   

2016 жылы  2015 жылмен салыстырғанда  Өскемен қаласы бойынша 

жалпы науқастану 10,2% -ға өскендігі байқалады.  Балалардың (14 жасқа дейін 

қоса алғанда) тыныс алу мүшелерінің ауруларының  жоғары деңгейі 

анықталды,  2016 жылы 2015 жылға қарағанда  8% -ды құрады.  

Халықтың денсаулық жағдайын тиімді жақсарту негізінде жалпы 

мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға бағыттап, қол жеткізуге болады. 1)  

Санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды жақсарту және заман талабына   сай 

технологиялық құрал-жабдықтармен жабдықтау.  
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2) Халықтың экологиялық тәуелділіктен туындайтын ауруларды 

бақылау   жөнінде заманауи білікті мониторгісін жүргізу.  

3) Экологиялық білім мен тәрбие жүйесін одан әрі дамыту, табиғатты 

қорғау іс-шаралары қоғам деңгейінде қолға алу, (абаттандыру және 

көгалдандыру) тиімді газ тазарту қондырғыларын пайдалану. 

4)  Түсті металл өнеркәсіптері мен жылу энергетикасында қатты және 

газ түріндегі шығарындыларды сүзу фильтрлерін орнату немесе жаңа 

технологиялармен алмастыру. 
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МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА ТУЫНДЫ ЖӘНЕ АЛГОРИТМДЕУДІ 

ҚОЛДАНЫП, ПӘНІШІЛІК БАЙЛАНЫСТЫ ІСКЕ АСЫРУ 

 

Математиканы оқытуда пәнішілік байланыстарды ескеру оқушылардың 

білімін жүйелеу мен тереңдетуге септігін тигізеді, диалектикалық 

дүниетанымдық көзқарасын, дербес танымдық іс-әрекеттер, оқытудың төменгі 

сатысында  алған білімдерін жоғары сатыға көшіре алу іскерлігі мен 

дағдыларын қалыптастырады. Байланыс – кеңістікте және (немесе) уақыт 

аралығында алшақтатылған құбылыстардың бар болуының өзара шарттастығы. 

http://www.gov.kz/
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Мазмұны бойынша пәнішілік байланыстың бір түріне пәнішілік байланыс 

жатады. Математиканың пәнішілік байланысы – оқып-үйрену барысында 

уақытпен алшақтатылған математикалық ұғымдардың өзара тәуелділігі және 

өзара шарттастығы.   

Пәнішілік байланыстарды жүзеге асыру екі негізгі бағыттармен 

сипатталады. Бірінші бағыт бастапқы ұғымдардан соңғы ұғымдарға қарай 

өрбиді және оны сабақтастық байланыстары деп атайды. Екінші бағыт соңғы 

ұғымдардан  бастапқы ұғымдарға қарай өрбиді және осы ұғымдар арқылы 

жүзеге асады, рекурсивтік байланыстар деп аталады [1].    

Пәнішілік байланыстар – математика ғылымы дамуындағы басқы 

желілері мен идеялары арасындағы өзара байланыстармен толықтырылған 

сабақтастық және рекурсивтік байланыстардың бірігуі. Осы пәнішілік 

байланыстар жөніндегі осы түсініктерді басшылыққа ала отырып, мектептегі 

математикалық талдау негіздері екі кезеңде оқытылуы тиіс деп ойлаймыз. 

Бірінші кезең – V – IX сыныптарда, ал екінші кезең – X – XI сыныптарда және 

әр уақытта көрнекі-интуитивтік және әр түрлі дерексіздік деңгейлерде 

оқытылған жөн. Тәжірибе көрсеткендей математикалық талдау негіздерін қатаң 

қисындылық (логикалық)деңгейінде баяндау жалпы білім беретін мектептерде 

оқушыларға қиындық тудырады.  

Пәнішілік байланыстарды ескеру өтілетін ұғымдардың тура және 

жанама түрде алдын-ала оқып-үйренуді(пропедевтика) білдіреді. 

Математикалық талдау элементтерін тура алдын-ала оқып-үйрену деп, V-VI 

сыныптарда жүргізілген дайындық жұмыстарынан кейін, VII-IX сыныптарда 

бірінші дерексіздік деңгейінде пәрменді оқытуды айтады.  Қосымша алдын-ала 

оқып-үйрену дегеніміз кез келген дерексіздік деңгейінде математикалық талдау 

элементтерін оқыту сатыларында пайдаланылатын және оған дейін 

қарастырылатын барлық математикалық материалдар. Мысалы, бірінші 

дәрежелі теңдеулер мен теңсіздіктерді шешуге үйрету математикалық талдау 

элементтерін оқытуда қосымша алдын-ала қарастыруға жатады.  

Әдетте, мектеп математикасы қосымша алдын-ала қарастырумен 

шектеледі, әрі кетсе математикалық талдаудың кейбір  элементтері мен 

идеяларын жасанды енгізілуі мүмкін. Біздің ойымызша бұл жеткіліксіз, әрі 

тиімсіз. Төменгі сыныптардағы математика мазмұнына математикалық талдау 

элементтерін енгізуден бас тарту ақырында пәнішілік байланыстардың 

бұзылуына әкеп соғады және оны оқушылардың саналы түрдемеңгеруіне, 

қолдана алуына кедергі жасайды [2].  

Тек жоғары сыныптарда математикалық талдау элементтерін 

енгізгендіктен оқушылар олардың мағынасын түсініп және оның 

қолданысының практикалық дағдыларын игеріп үлгермейді, бұл жағдай мектеп 

математикасындағы пәнішілік байланыстарды жалаң ескеру салдары болып 

табылады.  

Математикалық талдау элементтерін оқып-үйренудің бірінші сатысында 

математикалық қатаңдықты басшалаққа алудың қажеті шамалы, көбінесе түйсік 

пен көрнекілікке сүйенген жөн. Бұл жағдайда оқушылардың ойлау қисыны 
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толықтай ескеріледі және ойлау қабілеттерін жоғары дәрежеде пайдалануға жол 

ашады [3].  

Бұл жерде V-IX сынып оқушыларымен математикалық талдау 

элементтерін жоғары сыныптарда пәншілік байланыстар мен оқушылардың жас 

ерекшеліктерін қатаң ескеру арқылы саналы түрде игеруге дайындайтын 

нысаналы жұмыс туралы айтылады. 

Туынды ұғымын ертерек енгізу элементар функциялар қасиеттерін оқып 

үйрену процесін жеделдетуге, оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін 

түрлендіруге жол ашады. Мектепте математмкалық талдау элементтерін 

оқытудың бұл жолы ұғымдарды дамыту мен зерттеу әдістерінің диалектикалық 

сипаттамасын оқушыларға көрсетуге мүмкіндік береді. Соңғы кездері мектепте 

математикалық талдау ұғымдарының шығу тарихына, олардың өмірлік 

қажеттіліктен пайда болуы мен тұжырымдамаларының біртіндеп 

нығайтылуына жеткіліксіз көңіл бөлінеді. Сондықтан бұл жағдай мектепте 

математикалық таддау элементтерін оқытуда пәнішілік байланыстарды 

пайдаланудың деңгейін төмендетеді. Математиканы оқытудың бастапқы 

сатыларынан бастап оқушыларға математикалық таддау элементтерінің 

практикалық есептерді шешудегі рөлі мен маңызын оқушыларға ашып көрсету 

қажет.  

Математикалық талдау ұғымдарын қайталанатын жаттығулардың 

орнына, математикалық талдау эленменттерімен тікелей бафланысты 

жаттығулармен кейбір жаттығуларды алмастыру арқылы енгізуге болады. 

Мысалы,өрнектерді тепе-тең түрлендірулер барысында кезкелген х нүктесінде 
2ху   функциясының жылдамдығының өзгеруін анықтаумен байланысты
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түріндегі есептерді шешуге болады.  

Айта кетсек, математикалық талдау элементтерін оқып үйренуге 

көшкенде, аталар мен белгілерді көптеп келтірудің қажеті шамалы.  

Алгебра мен физиканың жүйелі  курстары бірдей бір уақытта 

басталатындықтан, оларды тығыз байланыста оқуға мүмкіндік туады. Физика 

заңдарын білу математикалық ұғымдардың мағынасын ашуға көмектеседі, 

керісінше математикалық білім физика оқытуда бекітіледі. Бұл байланыстарды 

6-9 сыныптарда оқушыларды математикалық талдаудың негізгі ұғымдарымен 

таныстыру кезінде  жүзеге асыру қолайлы, себебі 7 сыныпта физика курсында 

оқушылар танысатын «күш», «жылдамдық», «жұмыс» сияқты ұғымдар туынды, 

интеграл және т.б. ұғымдарын қалыптастыруда жетекші рөл атқарады. 

Осылайша математикалық талдау элементтерін оқытуда оқушылардың 

материалды терең әрі сапалы білім алуына қол жеткізуге болады.  

Алегбра сабақтарында 7-9 сыныптарда жанама ұғымын және 

функцияның жылдамдығының өзгеруін есептер жүйесі арқылы қалай енгізуге 

болатынын келтіре кетейік.  

4. Аргумент 0х ден х ке дейін өзгергенде ху 7  функциясының 

өзгеруін табыңыз. Бұл жерде «айнымалының өзгерісі» ұғымын 5-6 сыныптарда 

қарастыру керек. Шешуі.  )( 0уу  функцияның өзгеруі, ал  )( 0хх аргументтің 
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өзгеруі. Функцияның өзгеруі агументтің өзгеруінен 7 есе артық, себебі 
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2. Аргумент 0х  ден х  ке дейін өзгергенде 5у  функциясының 

өзгеруін табыңыз. Қорытынды жасаңыз. 

Шешуі. .0;055)( 00  уууу .0
0

0 
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Қорытынды. Егер функция тұрақты болса, онда оның мәндерінің өзгерісі 

аргументтің кезкелген өзгеруінде нөлге тең. 

3. Тұрақты қосындылары әр түрлі екі у және  g функциялары берілсін. 

Аргумент 0х  ден х  ке дейін өзгергенде олардың өзгеруін салыстырыңыз.   

Шешуі. )(xfу   болсын, онда есептің шарты бойынша g сxf  )(  

болады.  

1.  0уу )(xf - )( 0xf . 

2. g –g 0 = сxf )( - сxf )( 0 = )(xf - )( 0xf .  0уу . G–g 0 . 

Қорытынды. Егер екі функция тек тұрақты шамаға ғана өзгеше болса, 

онда аргументтің бірдей өзгеруінде  олардың мәндерінің өзгерісі тең.   

Егер дене бірқалыпты және түзу сызық бойымен қозғалса, онда қозғалыс 

заңы келесі формуламен S = υt +S0 өрнектелетіні физикадан белгілі. Бұл заң 

сызықты функциямен берілгенін байқауға болады. Керісінше, кезкелген 

сызықты функция бірқалыпты қозғалыстың математикалық үлгісі болып 

табылады. Келесі есеп арқылы қарастырайық.  

4. Дененің уақытқа тәуелді  жүріп өткен жолы мына формуламен  S = 5t 

+3 өрнектеледі. Осы дененің t 0  ден t – ға дейін уақыт аралығында қозғалыс 

жылдамдығын анықтыңыз. 

Шешуі. Дене t 0  ден t – ға дейін уақыт аралығында S – S0 . Қозғалыс 

жылдамдығын анықтайық.  
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Дене 5v  жылдамдықпен кезкелген  tt ;0  аралығында қозғалады.  

Жылдамдықты есептеу тек механикалық қозғалыс қана емес мазмұны 

физикалық кезкелген айнымалы шаманың өзгеру жылдамдығын анықтауға тура 

келеді: сұйықтың булану шапшаңдығын, химиялық реакцияның жылдамдығын, 

қанттың еру жылдамдығын және т.б. . Есептің нақты мазмұнынан тысқары 

функцияның жылдамдығының өзгеруін ұғымын енгізіп, оны жан-жақты 

қарастыруға болады. 

Ол үшін  13  xy  функциясын қарастырайық. Аргументтің өзгеруіне 

сәйкес функцияның өзгеру қатынасын құрсақ, онда тұрақты шамалар пайда 

болады: 
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 Сонымен, 13  xy  функциясы тұрақты 

жылдамдықпен өзгереді және  xx ;0  аралығында функцияның жылдамдығының 

өзгеруі ретінде 
0

0
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 қатынасы қабылданады. Сызықтық функция үшін келесі 
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Физика курсындағы сияқты функция жылдамдығының өзгеруін υ 

әрпімен белгілейміз. Егер функция bkxy   формуласымен берілсе, онда оның 

кезкелген  xx ;0  аралығындағы жіне кезкелген нүктедегі  жылдамдығының 

өзгеруі .kv   

Бірқалыпты емес қозғалыс кезінде дене бірдей уақыт аралығында әр 

түрлі жол жүріп өтеді. Қозғалыс заңы математикалық жағынан бірінші 

дәрежелі теңдеумен емес, одан күрделі теңдеумен өрнектеледі. Мысалы, 
2

2gt
S   

өрнегі денелердің құлау заңын білдіреді. 

Мұндай кезкелген уақыт аралығында тәуелділіктердің 

жылдамдықтарының өзгеруін қалай табуға болады? Ол үшін дене )(tSS  заңы 

бойынша қозғалады делік, ал 0t  мезетінде ол )( 0tSS  қашықтықты жүріп 

өтсін.Дене t 0  ден t – ға дейін уақыт аралығында жолдың өзгеруі тең S – S0 . 

Егер жолдың өзгеруінің уақыт өзгеруіне қатынасын алсақ, онда осы аралықтағы 

дене қозғалысының орташа жылдамдығы мынаған тең:  v орт. жылд. .
0

0

tt

SS




  

Орташа жылдамдық қозғалысты неғұрлым жақсы сипаттаса, соғұрлым 

ол анықталатын уақыт аралығы азаяды.   00 ,; tttt   аралығындағы орташа 

жылдамдық физикада t 0 берілген уақыт мезетіндегі жылдамдық  деп атайды. 

Мысалы, 
2

2gt
S  , онда v орт. жылд. .

0

0

tt

SS




 v орт. жылд. ).(

22
0

0

2

0

2

tt
g

tt

ttg





  

0tt   болғанда, .2 00 ttt  Сонымен, 0gtv  -t 0  уақыт мезетіндегі дене 

қозғалысының жылдамдығы.  

Осылайша, егер функция сызықтық болмаса, онда x нүктесіндегі 

функцияның жылдамдығының өзгеруін анықтауды қарастыруға болады. Мысал 

ретінде 2ху   функциясын аламыз. Әртүрлі уақыт аралығында берілген 

функция әр түрлі шапшаңдықпен өзгереді. 
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Функцияның жылдамдығының өзгеруі х айнымалысына тәуелді екеніне 

көз жеткіземіз. 

 xx ;0  аралығында функцияның жылдамдығының өзгеруін 
0

0

xx

yy




 

қатынасы анықтайды. 

  00 ,; xxxx   аралығында орташа жылдамдықтың мәнін 0x  нүктесіндегі 

функцияның жылдамдығының өзгеруі деп аталады.  

Мысалы, 2xy  , онда  v орт. жылд. .
))((

0

0

00

0

2

0

2

xx
xx

xxxx

xx

xx










  

0xx   болғанда, v орт. жылд .2 0x Сонымен, 02xv  - х 0  нүктесіндегі  2xy   

функцияның жылдамдығының өзгеруі.  Жалпылай алсақ, онда xv 2 - х 

нүктесіндегі 2xy   функцияның жылдамдығының өзгеруі. 
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Задача получения новых высококачественных материалов с заданными 

свойствами всегда относилась к числу главных приоритетов научно-

технического прогресса. Перспективным направлением для ее решения 

является разработка и внедрение качественно новых технологий, в том числе, 

основанных на материалах, полученных различными методами. 
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Темпы развития машиностроения определяются созданием и 

внедрением в производство новых конструкционных материалов с требуемыми 

физико-механическими свойствами, обеспечивающими длительную 

безаварийную эксплуатацию оборудования, машин и механизмов. При этом 

размерная стабильность металлов и сплавов является главным фактором, 

определяющим их работоспособность [1]. 

Внимание исследователей привлекают проблемы твердофазных 

превращений в металлических сплавах, инициированных механическими 

нагрузками. Накопление экспериментальных данных привело к некоторым 

эмпирическим результатом, однако механизм и кинетика твердофазных 

превращений до конца не поняты. 

Максимальная прочность металлических композиционных материалов  

достигается, если между матрицей и арматурой происходит образование 

твердых растворов или химических соединений. Очевидно, что для 

образования новых фаз в зоне контакта двух металлов необходимо 

перераспределение их составляющих компонент, и образование сплава в 

локализованной области в зоне контакта. Образование сплава может быть 

осуществлено только благодаря аномально быстрому масопереносу [2]. 

Целью работы является изучение особенностей твердофазного 

превращения, полученного приведением в контакт стали 10Х18Н10Т и 

никелида титана Ni-Ti, полученного под действием механохимических 

нагрузок. 

В работе на поверхность нержавеющей стали 10Х18Н10Т помещали 

пластинки NiTi размерами 15×20×2 мм. Эти кусочки вдавливали в 

электромеханическом прессе в нержавеющую сталь со скоростью 150 

тонн/мин. В результате реакции кусочек никелида титана прочно связывался с 

пластинкой нержавеющей стали.   

После проведения эксперимента образец никелида титана механическим 

усилием отделяли от нержавеющей стали. Для исследования продуктов 

реакции, возникающих в результате механохимической реакции, в образцах 

никелида титана при его совместной деформации с нержавеющей сталью 

проводились исследования химического состава поверхности образцов. 

Исследования микроструктуры и микросостава контактных 

поверхностей проводили на растровых электронных микроскопах РЭММА-202 

и JSM-6390LV. 

Простой возможностью реализации механохимических реакций 

является результат структурных нестабильностей сплавов с мартенситными 

превращениями. Решение проблем инициирования химических реакций 

механическим воздействием важно для создания новых конструкционных 

материалов, используемых в машиностроении, а также для решения проблемы 

соединения металлических конструкций (сварка). Сплав никелида титана 

широко используется в технике благодаря эффекту памяти формы. Этот эффект 

проявляется при мартенситном переходе. Аустенитная нержавеющая сталь 

также претерпевает мартенситный переход. Поскольку при мартенситном 
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превращении под действием механических нагрузок имеют место фазовые 

превращения с образованием новых фаз, то можно считать такие превращения 

механохимическими реакциями. Вероятно, можно ожидать образование 

продуктов механохимический реакции на границе раздела двух материалов, 

испытывающих мартенситный переход при механической нагрузке. 

На рисунке 1 приведены изображения поверхности нержавеющей стали 

при двух увеличениях после отделения от нее образца никелида титана, 

связанного твердофазной реакцией. Видна поверхность с развитым рельефом. 

До помещения образца под пресс пластинка никелида титана была гладко 

отполирована и не имела шероховатостей. 

 

 
Рисунок 1 - Изображение поверхности никелида титана после 

прохождения механохимической реакции между никелидом титана и 

нержавеющей сталью 

 

Методом рентгеноспектрального флуоресцентного анализа исследовали 

образец нержавеющей стали до, и после реакции. Результаты представлены на 

рисунке 2 а, б, соответственно. 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 2 - Рентгеноспектральный анализ продуктов реакции:  

а) исходного образца нержавеющей стали; б) образца нержавеющей 

стали после прохождения механохимической реакции 

 

В работе были получены картины дифракции рентгеновских лучей от 

поверхности разрыва между соединенными твердофазной реакцией сплавами 

никелида титана и нержавеющей сталью. 

В таблице 1 приведены результаты расшифровки. Видно, что кроме 

компонентов, входящих в нержавеющую сталь (Fe, Cr, Ni) присутствуют фазы, 

которые образовались в ходе реакции: NiCr, NiTi, Ti2Ni, Fe2Ti. 

 

Таблица 1- Результаты расшифровки дифракционной картины   

NiCr NiTi Ti2Ni  Fe2Ti 
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Из рентгенограмм можно видеть, что после прохождения реакции на 

поверхности нержавеющей стали, произошло перераспределение компонентов 
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и выявлен титан. Это может быть вызвано направленным массопереносом 

титана в процессе механохимической реакции, протекающей при значительной 

пластической деформации. В результате совместного динамического 

нагружения образцов никелида титана и нержавеющей стали, в зоне контакта 

происходит перераспределение компонентов сплавов и механохимические 

реакции, продукты которых связывают образцы. Мартенситные превращения в 

сплавах свидетельствует об их структурной нестабильности и возможности 

прохождения твердофазных реакций под действием давления.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Р. ЕРТИС 

 

Аннотация: в статье представлены существующие ныне проблемы р. 

Ертис – одной из крупнейших рек, протекающих по территории Республики 

Казахстан. 

Как мы все знаем, вода является неотъемлемой частью нашего 

организма. Вода – это неоценимое природное богатство, она является составной 

частью тела человека и животного, процессы обмена веществ и энергии 

происходят в живом организме только при наличии воды.  

В Республике Казахстан находится около 39 тыс. рек и временных 

водоворотов, из них лишь чуть более 8 тыс. рек с длиной русла больше 10 км. К 

важнейшим рекам можно отнести Ертис, Урал, Сырдарью, Есиль, Уил, Тобол, 

Сагиз, Жем и др. [1] 

Река Ертис является основной водной артерией на востоке Республики. 

Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 февраля 

2015 года № 18-04/120 она отнесена к водоемам международного значения. 

Река Ертис является трансграничным водотоком, берущим начало на 

территории КНР, протекающим по территории Казахстана и впадающим в р. 

Обь на территории РФ. Это обстоятельство определяет ряд сложностей в 

рыбохозяйственной эксплуатации бассейна. Российская Федерация предъявляет 

требования по обеспечению среднего и нижнего течения р. Ертис водой в 
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весенний нерестовый для рыб период. Китайская Народная Республика 

зарегулировала сток р. Кара Ертис в верхнем течении, из-за чего 

гидрологический режим реки и ее водность изменились. В последние годы 

остро стоит вопрос оптимизации гидрологического режима водоемов бассейна 

с целью увеличения их биопродуктивности, сохранения биоразнообразия. 

Промысловый лов рыбы в р. Ертис (русле реки) ведется только на территории 

ВК области, ниже каскада водохранилищ. Здесь имеются рыбопромысловые 

участки и есть необходимость установления ПДУ. Выше Жайсана (т.н. Кара 

Ертис) промысел рыбы запрещен.    

В Республике Казахстан находится около 39 тыс. рек и временных 

водоворотов, из них лишь чуть более 8 тыс. рек с длиной русла больше 10 км. К 

важнейшим рекам можно отнести Ертис, Урал, Сырдарью, Есиль, Уил, Тобол, 

Сагиз, Жем и др. 

Я бы хотела рассмотреть существующие ныне проблемы реки Ертис – 

одной из крупнейших рек, протекающих по территории Республики Казахстан. 

Так как река является трансграничной, то ее рациональное 

использование имеет не только экономическую и экологическую значимость, 

но и огромное политическое и международное значение. Экологическая 

система водных ресурсов достаточно уязвима, постепенно деградирует и 

нуждается в объединении усилий всех трансграничных государств для 

согласованных совместных действий по сохранению и поддержанию ее 

биосистемы.  

Бассейн реки Ертис наиболее загрязнен водами, которые сбрасывают 

предприятия химической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной 

отраслей промышленности и цветной металлургии.  

Река Ертис от УКГЭС до зоны подпора Шульбинского водохранилища 

имеет небольшое значение в воспроизводстве рыбных запасов Шульбинского 

водохранилища и практически не имеет самостоятельного значения в 

формировании биопродукции. Загрязнение реки промстоками, захламленность 

ложа, наличие здесь городской и промышленной инфраструктуры осложняет 

ведение рыбного хозяйства, которое возможно лишь на участке ниже п. 

Глубокое, где имеются протоки, старицы и затоны.  

Река Ертис от ШГЭС до границы с Павлодарской областью. Река Ертис 

ниже каскада водохранилищ является наименее измененным морфологически 

водоемом бассейна. Из-за проведения весенних попусков из Шульбинского 

водохранилища, значительно изменен ее водный режим. Протяженность реки 

Ертис от ШГЭС до границы ВК и Павлодарской областей  составляет 280 км. 

Река Ертис на участке от плотины Шульбинской ГЭС до г. Семей имеет 

выраженный горно-долинный характер. Русло извилистое, часто разветвлено 

протоками. Сравнительно спокойное течение в меженный период (0,6-1,0 м/с) 

чередуется со стремительным, на отдельных перекатах до 2,8-3,0 м/с. В период 

попусков скорость течения на равнинных участках увеличивается до 1,4-1,5 

м/с. На данном участке река Ертис принимает с левого берега последний 

крупный приток – реку Шар, ниже по течению значительные притоки 
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отсутствуют. По характеру питания река Ертис относится к алтайскому типу 

водного режима со снежно-дождевым питанием. Питание на 50 % и более 

снеговое, на 25-30 % дождевое, остальное приходится на грунтовый сток. 

Ниже по течению река Ертис перекрыта плотинами 2 

гидроэлектростанций, создано Усть-Каменогорское и Шульбинское 

водохранилища.  

Режим реки Ертис ниже Усть-Каменогорской ГЭС и до подпора 

Шульбинского водохранилища зависит от расходов Усть-Каменогорской ГЭС 

и, главным образом, расходов Бухтарминской ГЭС, осуществляющей 

многолетнее регулирование стока. Река Ертис от УКГЭС до зоны подпора 

Шульбинского водохранилища имеет небольшое значение в воспроизводстве 

рыбных запасов Шульбинского водохранилища и практически не имеет 

самостоятельного значения в формировании биопродукции. Возможный улов 

рыбы на этом участке не превышает 20-30 т. Загрязнение реки промстоками, 

захламленность ложа, наличие здесь городской и промышленной 

инфраструктуры перечеркивает и эти возможности. [2] 

Река Ертис ниже каскада водохранилищ является наименее измененным 

морфологическим водоемом бассейна. Из-за проведения весенних попусков из 

Шульбинского водохранилища, значительно изменен ее водный режим. 

Протяженность реки Ертис от ШГЭС до границы ВК области (п. Майское) 

составляет 300 км, по территории Павлодарской области – около 450 км. При 

средней ширине основного водотока 300 м, площадь, занятая непосредственно 

водной поверхностью реки, составляет порядка 225 км2. [3] 

Русловой профиль реки Ертис в настоящее время отличается большой 

изменчивостью, что в первую очередь обусловлено динамикой сработки воды 

из вышерасположенных водохранилищ. При анализе изменения уровенного 

режима реки Ертис ниже плотины Шульбинской ГЭС и Шульбинского 

водохранилища отчетливо видна обратно пропорциональная связь между ними, 

то есть интенсивная сработка водных масс из водохранилища ведет к 

повышению водности реки в среднем ее течении и наоборот. Участок реки в 

пределах Восточно-Казахстанской области – это уникальное место 

воспроизводства осетровых и лососевых рыб всего Ертисского бассейна. Река 

Ертис в пределах Павлодарской области имеет значение, как место зимовок и 

нагула осетровых и частиковых видов рыб. На территории Павлодарской 

области (среднее течение) река Ертис имеет характер степной реки, не 

принимает ни одного притока, питание реки грунтовое. Правый берег реки 

крутой, левый низменный с протоками, затонами. Ширина долины (поймы) 

реки Ертис с протоками, затонами и островами достигает 10-15 км. В пойме 

реки разбросаны разные по величине и форме многочисленные водоемы, 

представляющие собой генетическую цепь, начиная от протоков-водоемов – по 

гидрологическому режиму, не отличающемуся от речного, до пересыхающих 

водоемов. В весенний период пойменные водоемы составляют одно целое с 

руслом реки, причем рыба может свободно перемещаться из поймы в русло, и 

обратно. Пойма реки Ертис на территории Восточно-Казахстанской области 
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практически не выражена, получает развитие только на территории 

Павлодарской области. Павлодарская пойма – уникальный природный объект, 

требующий особых мер охраны. В рыбохозяйственном плане, требуется: 

1. дальнейшая корректировка СКИОВР (Схема комплексного 

использования и охраны водных ресурсов) Ертисского бассейна с целью учета 

интересов развития рыбного хозяйства в пойме реки Ертис; 

2. перевод пойменных участков (водоемов) реки Ертис в Павлодарской 

области из разряда водоемов местного значения в разряд водоемов 

международного значения, так как в весенний период они составляют одно 

целое с руслом реки Ертис, имеющей международный статус. 

Река Ертисиспытывает интенсивную нагрузку от сбросов сточных вод, 

содержащих загрязняющие вещества. Всего в бассейн реки Ертис только в 2015 

году сброшено со сточными водами около 86390 тыс. т. загрязняющих веществ, 

в том числе токсичных металлов от предприятий металлургии и 

горнодобывающей промышленности: цинка – 125,6 т, меди – 5,48 т, свинца – 

0,76 т. 

Сточными водами только двух очистных сооружений города Семей в 

реку сбрасывается 418,1 т соединений различных металлов. Наиболее сильное 

загрязнение этого водоема (на 28,1 – 32,02 %) происходит хромом, цинком, 

медью, стронцием, никелем.  

Следовательно, экономика большинства стран сильно зависят от 

совместного использования трансграничных водных ресурсов. Недостаток 

воды и ее загрязнение перерастают в самую серьезную проблему, с которой 

сталкиваются многие страны мира. Истощение и загрязнение водных ресурсов 

обуславливают и ухудшение экологической обстановки. В этом состоит 

основная проблема в использовании водных ресурсов трансграничных рек. 

В мире накоплен определенный опыт согласованного решения 

межгосударственных проблем, регулирующий порядок водораспределения. 

Основными источниками накопления химических элементов в водных 

системах и их составной части – донных отложениях – на территории 

Ертисского бассейна являются обнаженные поверхности горных выработок, их 

отвалы, хвостохранилища и продуктохранилища обогатительных фабрик, 

отвальные продукты и промышленные стоки металлургических, химико-

металлургических, химических, машиностроительных, теплоэнергетических 

предприятий и предприятий стройиндустрии, а также их промышленные 

выбросы в атмосферу, осаждающиеся впоследствии на земную поверхность.  

По характеру воздействия на биоресурсы водоемов влияние 

хозяйственной деятельности можно распределить на несколько групп. Влияние 

хозяйственной деятельности на рыбные ресурсы водоема прежде всего 

проявляется в их прямом промысловом изъятии. Акватория реки Ертис 

разделена на 4 рыбоучастка и все являются резервными. [4] 

Интенсификация сельского хозяйства, рост которого отмечается в 

последние годы также может служить причиной сбоя функционирования 

экологических систем, что в свою очередь приводит к усилению загрязнения 
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токсическими веществами, а иначе к усилению процессов эфтрофирования. 

Факторы интенсификации (механизация, мелиорация и особенно химизация и 

промышленное производство) стали мощным ускорителем процесса 

эфтрофирования вод.  

Хозяйственная деятельность человека значительно ускоряет процесс 

эфтрофирования, этому способствовало и строительство каскада ГЭС на реке 

Ертис и водохранилищ, сбросы промышленных, коммунально-бытовых и 

животноводческих сточных вод, и т.д. 

Наиболее быстро процесс антропогенного эфтрофирования развивается 

в водоемах, площади водосборов которых осваиваются сельскохозяйственным 

производством, именно это можно наблюдать в последние годы на 

прилегающих к акватории реки Ертис землях. Забор воды для полива 

культивируемых полей производится из реки Ертис, поэтому необходимо вести 

контроль за обеспеченностью данных водозаборов рыбозащитными 

устройствами, иначе будет происходить гибель молоди рыб, что несомненно 

негативно влияет на состояние рыбных запасов. 
Важной экологической проблемой для реки Ертис является забор ею 

воды Китаем на промышленные цели и для ирригационных систем. В начале 
1999 г. в КНР началось строительство канала для отвода вод Черного Ертиса на 
Карамайские нефтепромыслы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе для 
питьевого и промышленного водоснабжения, в последнее время стало известно 
о строительстве новых водохранилищ. 

По предварительным подсчетам, у китайского канала максимальный 
водозабор составит 10-11 % общего объема воды реки, что меньше 12 % 
предусматриваемых Хельсинскими соглашениями. Средний многолетний сток 
Черного Ертиса – 9 км3, но величина годового стока подвержена значительным 
колебаниям. Если в многоводные годы объем будет составлять 20 %, то в 
маловодные годы он может составить 50 % и более от стока Черного Ертиса, 
что может привести к серьезным экологическим и экономическим проблемам. 

Казахстанские ученые считают, что под угрозой окажутся уникальные 
места воспроизводства биопродукции, существенно ухудшится 
самоочищающая способность озера Зайсан и Бухтарминского водохранилища, 
поскольку из Китая в реку Ертис поступает уже загрязненная тяжелыми 
металлами, нитратами и нефтепродуктами вода. Снижение стока реки Ертис 
при сохранении существующих объемов сброса промышленных предприятий в 
районе г. Усть-Каменогорска приведет к увеличению уровня загрязненности 
вод реки. Естественно это ухудшит качество питьевой воды. В свою очередь, 
это негативно отразится на здоровье людей.  
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ИХТИОФАУНЫ РЕКИ ЕРТИС 

 

Аннотация: в статье представлены краткая история изучения 

ихтиофауны и физико-географические условия р. Ертис. Приведены 

количественные характеристики промысла некоторых видов рыб по годам. 

Современное состояние водных экосистем бассейна реки Ертис, 

представляется недостаточностью изучения их весьма важных составляющих 

объектов ихтиофауны. Таксономический состав ихтиофауны изучен 

сравнительно полно.[1] Однако эколого-биологические особенности видов, их 

эколого-гидрогеографические аспекты популяций представляются 

слабоизученными. Изучение истории возникновения и расселения объектов 

ихтиофауны позволит приблизиться к познанию естественно – исторических, 

биотических условий и динамических причин в изменениях качественного и 

количественного состава ихтиофауны реки Ертис.   

Бассейн реки Ертис расположен на границе Центрально-Казахстанского 

мелкосопочника, хребтов и предгорий Алтайской горной системы (Ивановский, 

Ульбинский, Листвяга, Нарымский, Курчумский и др.), а на юге ограничен 

горными хребтами Тарбагатай-Саурской системы. Северная часть бассейна – 

равнинное Прииртышье с грядовыми массивами песков и ленточных боров 

(правобережье). 

Река Ертис – крупнейшая река в Казахстане, левый приток реки Оби и 

главная водная артерия Ертисского водохозяйственного бассейна. Свое начало 

берет в гляциальной зоне на юго-западных склонах Монгольского Алтая в 

Китае, пересекает территорию Казахстана и на территории России впадает в р. 

Обь. Относится к бассейну Карского моря. Общая протяженность Ертиса – 

4280 км, из которых 618 км приходится на Китай, 1698 км – Казахстан и 1964 

км – Россию. Площадь водосборного бассейна р. Ертис составляет 1,65 млн 

км2. До впадения в озеро Жайсан река носит название Кара Ертис (Черный 

Ертис). Длина Кара Ертиса - 672 км, длина Ертиса от оз. Жайсан до впадения в 

р.Обь – 3501 км. На территорию Казахстана р. Кара Ертис втекает сравнительно 

многоводной рекой со средним годовым расходом воды около 300 м3/с, в 

створе г.Семей этот расход возрастает почти втрое и составляет около 880 м3/с 
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(р.Ертис – с.Баженово), причем примерно 90% увеличения своей водности 

Ертис получает со стороны правобережных притоков, стекающих с хребтов 

Казахстанского Алтая. На границе с Российской Федерацией у с. Приертисское 

естественный сток составляет 830 м3/с. [2] 

На верхнем участке, до впадения в озеро Жайсан, река Ертис принимает 

правобережные притоки Алкабек и многоводный Калжыр, вытекающий из оз. 

Маркаколь. Ниже устья р. Буктырмы в 1960 г. была построена плотина 

Буктырминской ГЭС. В результате образовавшегося подпора крупнейшее в 

стране Буктырминское водохранилище поглотило оз. Жайсан. В 

Буктырминское водохранилище впадает ряд притоков – Куршим, Нарын, 

Буктырма, Улкен бокен, Таинты и др. В районе г.Усть-Каменогорска на р. 

Ертис в 1953 г. построена плотина Усть-Каменогоской ГЭС, образовавшая 

Усть-Каменогорское водохранилище. Ниже этой плотины в р.Ертис впадает 

правобережный приток – р. Ульбы. Далее вниз по течению, у п. Шульба, в 1988 

г. создано третье водохранилище – Шульбинское, в которое впадает еще один 

правобережный приток – р. Оба.  

Наиболее крупными и многоводными правобережными притоками 

Ертиса являются реки Буктырма, Оба и Ульбы. Свой сток они формируют на 

территории Казахстанского Алтая, имеющего высокую увлажненность и 

горный, сильно пересеченный, рельеф, обуславливающие, в свою очередь, 

наибольшие в Восточном Казахстане густоту речной сети и слой стока. Из 

правобережных притоков реки Южного Алтая – р. Каракобы и Аккобы, 

Алкабек, Калжыр, Куршим, Нарын – имеют меньшую водность.  

Реки левобережья Ертиса-Кендирлик, Уйдене, Кандысу, Тебиске, 

Карбога, Базар, Бугаз, Кокпекти, Улкен Бокен, Кызылсу, Шар и Шаган – 

отличаются значительно меньшей водностью, чем правобережные притоки. 

Часть из этих рек в межень теряется в нижнем течении в рыхлых русловых 

отложениях и не доходит до р. Ертис. 

Следует отметить, что 28 водотоков бассейна, в том числе и Ертис, 

являются трансграничными реками. Часть из них (6 рек) обозначают границу, а 

22 реки пересекают ее.  

Питание р.Ертис и ее пойменных участков смешанное: в верхнем 

течении преимущественно горно-снеговое и ледниковое, в нижнем – снеговое и 

грунтовое. 

Начало регулярного рыболовства на р. Ертис и оз. Зайсан было 

положено казаками, когда ещё водоёмы принадлежали Китаю, согласно 

архивным материалам Усть-Каменогорского краеведческого музея. По 

соглашению с местными китайскими караулами казаки стали свободно ездить 

на оз. Зайсан за рыбой с 1822 г. 

Первый войсковой рыбный завод был открыт в 1822 г. К промыслу 

допускались вольные казаки, с которых взыскивалась пошлина. В период с 1 

мая до конца августа с 1842 г. снаряжались ежегодно на рыбалку до 86 казаков 

с двумя офицерами, а вольнопромышленники на озеро не допускались. 
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Рыба заготавливалась впрок на месте главных рыболовных стоянок, на 

устье Курчума и урочище Могилки, а осенью развозилась по складам, 

расположенным в селениях: Малая Красноярка, Бухтарминском и Усть-

Каменогорске. Отсюда рыба поступала в продажу местному населению на 

Алтайские заводы. Запасы рыб оз. Зайсан и р. Ертис более одного века 

подвергались хищническому истреблению. Изданные в конце 90-х годов XIX 

века правила рыболовства фактически оставались только на бумаге. От 

действительно сказочных богатств озера в настоящий период остались только 

воспоминания.  

Промысел рыб вначале был направлен только на красную рыбу, на 

сибирского осетра и сибирскую стерлядь, таймень и нельму. По мере упадка 

сырьевых запасов рыб за первые сорок лет промысел переключился на крупных 

частиковых рыб, которых даже не хватило. По описанию Мейснера, в 1825 г. 

количество красной рыбы, пойманной летом, определялась в 3 тысяча крупных 

осетров и 30 тысяч стерлядей. По рассказам старых рыбаков-старожилов 

(Сорокина и Кочнева), ещё в 50-х годах XIX века осетра в Зайсане было так 

много, что посылать подростков для проверки выставленных сетей было 

опасно.[3] 

Начало исследованиям ихтиофауны в Восточном Казахстане положено 

ещё в XIX в. Г.Н. Потаниным, путешествовавшим в 1863-1864 гг. по 

Тарбагатаю, оз.Зайсан, р. Чёрный Ертис. А.Н. Седельниковым собраны 

сведения об истории рыболовства на оз. Зайсан (1910) и оз. Маркаколь (1914). 

Следующий этап в изучении ихтиофауны Восточного Казахстана 

наступил после окончания Великой Отечественной войны, когда в институте 

зоологии АН КазССР был создан сектор, а затем отдел ихтиологии и 

гидробиологии. В него вошла и Алтайская база, заведующим которой был П.Ф. 

Мартехов, а затем В.И.Ерещенко. Сотрудниками Алтайской базы проводились 

стационарные исследования в Зайсанском рыбопромысловом районе. Основное 

внимание было направлено на изучение запасов ценных промысловых видов 

рыб и рациональную организацию промыслов. В 1955-1956 гг. 

П.Ф.Митрофанов и В.А. Тэн изучали гидрофауну оз. Маркаколь, а в 1956-1959 

гг. А.П. Чабан и В.А. Киселева – гидрофауну Усть-Каменогорского 

водохранилища. 

Начиная с 1967 г. в результате интенсивного промысла и 

неблагоприятного влияния на естественное воспроизводство ряда маловодных 

лет (1974 – 1976 гг.) уловы снизились к концу 1979 г. до 7590 т.  

Шульбинское водохранилище образовано в 1989 году, является третьим, 

последним в Верхне-Иртышском каскаде водохранилищ. Расстояние между его 

зоной выклинивания и платиной Усть-Каменогорской ГЭС по руслу Ертиса 

около 80 км. 

Усть-Каменогорское водохранилище создано водоподпорными 

сооружениями Усть-Каменогорского гидроузла. Гидроузел построен в 1953 г. В 

его состав входят расположенное у левого берега здание гидроэлектростанции 

подпорного типа установленной мощностью 331 тыс. кВт (8 гидроагрегатов), 
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бетонная водосливная платина, однокамерный судоходный шлюз шахтного 

типа, расположенный в скальном массиве правого берега. Общая длина 

напорного фронта 390 м., напор 42 м. 

На основании Постановления Восточно – Казахстанского областного 

Акимата №558 от 17.03.2006 г. «О закреплении рыбохозяйственных водоемов 

(участков) за пользователями по Бухтарминскому, Шульбинскому 

водохранилищам, р. Ертис (в пределах границы Восточно – Казахстанской 

области)». По Шульбинскому водохранилищу существует 10 участков.   

Изучение и разработка перспективных современных проектов 

направленных на сохранение и воспроизводство ценных видов рыб, имеющих 

высокое значение в экосистемах р. Ертис, а так же для поддержания 

промыслово – хозяйственной численности, позволит провести дальнейшие 

исследования и создать модели развития региональной ихтиофауны водоёмов 

ВКО.   
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Успехи в создании авиационных газотурбинных двигателей неразрывно 

связаныс прогрессом в области создания различных металлических материалов 

и сплавов на ихоснове, для реализации которых в последнее время активно 

используются экспериментальные исследования, вычислительные технологии и 

другие инновационные процессы. 

Большой объем компонентов горячего тракта существующих 

авиационных газовых турбин изготавливают из никелевых жаропрочных 

сплавов и исходя из их назначения используют технологии деформации с 

последующей механической обработкой, прецизионного литья в керамические 

формы, а также различные способы, делающие возможным получение деталей 
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сложной геометрической формы с предусмотренной ориентированной 

структурой [1–3]. 

 
 

Рисунок 1. Фазовая диаграмма системы А1-Ni [14] 

 

В настоящее время задачу роста рабочих температур в газовых решают 

путем создания и применения специальных никелевых жаростойких 

материалов со структурой не имеющей границ зерен [4–9]. Для решения 

проблем значительного улучшения качества структуры, ее однородности, 

уменьшения дендритной ликвации, пористости во ФГУП «ВИАМ» разработаны 

процесс высокоградиентной направленной кристаллизации [1], а также 

литейные жаростойкие сплавы для эксплуатации при высоких температурах на 

основе интерметаллида γ'-Ni3Al это хорошо известные материалы типа ВКНА 

(с эвтектикой γ'+γ) [1-5], сохраняющие работоспособность до температур 1150-

1200 С. Обычно объем упрочняющей γ'-фазы в современных никелевых 

сплавах, предназначенных для работы при повышенных температурах, 

достигает 70%. 

Оригинальность их химического состава связана с повышенным 

содержанием алюминия, что обеспечивает им пониженную плотность (7,9-8,2 

г/см3) и меньшую стоимость (рис. 1). Изготовление деталей с 

монокристаллической структурой значительно увеличивает длительную и 

кратковременную прочность, а также обеспечивает рост характеристик 

сопротивления усталости этих материалов, что делает возможным их 

применение в качестве более стойкого к окислению конструкционного 

материала при изготовлении компонентов горячего тракта газотурбинных 

двигателей и газотурбинных установок, включая сопловые и рабочие лопатки, 

сегменты, проставки и другие конструктивные компоненты горячего тракта 

газотурбинных двигателей. Особенности структуры интерметаллидных сплавов 

типа ВКНА после направленной кристаллизации связаны с образованием в 

литых деталях макроструктуры в виде дендритов, растущих в направлении 

отвода тепла. Сам дендрит состоит из матрицы на базе легированного 

никелевого твердого раствора с дополнительным упрочнением 

мелкодисперсными выделениями γ'-фазы,состоящей из интерметаллида Ni3Al. 
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В междендритном пространстве наблюдается незначительное количество 

избыточных выделений в виде эвтектики γ+γ'. 

 
 

Рисунок 2. Кристаллическая структура Al3Ni 

 

Последующий рост рабочих характеристик перспективных 

газотурбинных двигателей и газотурбинных установок инициирует разработку 

жаропрочных материалов сеще более превосходными температурными 

характеристиками. Поэтому весьма перспективным было бы создание 

материалов, где основной упрочняющей фазой являлся бы интерметаллид β-

NiAl, обладающий высокой температурой плавления (1638С) и малой 

плотностью (5,7 г/см3) (рис.2). Этот сплав мог бы послужить основой при 

создании высокотемпературного материала с повышенной длительной 

прочностью вплоть до температуры 1300С. Главным недостатком 

интерметаллидаNiAl является его хрупкость при низких температурах [8-9]. 

Исходя из этого, для поиска выбрали сплавы системы (β-NiAl)–(γ-Ni3Al), в 

которой фаза β-NiAl совместно с более пластичной фазой γ-Ni3Al могли бы 

обеспечить необходимый уровень свойств при высоких температурах (до 

1300С). 

Основной задачей данной работы являетсяисследование 

структурообразования методом просвечивающей электронной микроскопии 

после одноосного растяжения до разрыва при воздействии температуры и 

механических нагрузок на сплава Ni3Alс целью получения новой 

самоупрочнящейся фазы. 

Область разрыва была подвергнута утонению методом струйной 

электрополировки до появления отверстия в диске, диаметром 3 мм. 

Исследование структурных изменений в образцах интерметаллида Ni3Al 

проводились в условиях нагрева образца методом insitu в просвечивающем 

электронном микроскопе после одноосного растяжения до разрыва.  

После растяжения до разрыва в образцах в ПЭМ видны линии 

межзеренной границы, на которой сосредоточены области концентраций 

напряжений. Линии межзеренной границы представлены параллельными друг 

другу периодическими волнами пластической деформации разной длины 

(рис.3). 
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Рисунок 3. Темнопольное изображение Ni3Al после растяжения до разрыва в 

свете структурного рефлекса (100) 

 

Согласно работам Панина В. Е. структурное превращение происходит 

при прохождении волн пластической деформации [10-12]. В условиях 

формирования регулярной структуры имеет место градиенты давления. 

Градиенты давления являются основной причиной движения зон сдвиговой 

трансформации, т.е. зон, в пределах которых имеет место большой скачок 

молярной плотности вещества (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Зависимость термодинамического потенциала Гиббса F(υ) от 

молярного объема υ с учетом локальных зон гидростатического растяжения 

различного масштаба, в которых возникают дефектные структуры 

 

В физической мезомеханике деформируемое твердое тело 

рассматривается как многоуровневая нелинейная иерархически организованная 

система. Согласно любое деформируемое тело следует рассматривать как тело, 

которое состоит из двух подсистем: трехмерного трансляционно-инвариантного 
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кристалла и ротационных сдвигов, возникающих за счет искривления 

поверхностных слоев и всех внутренних границ раздела[3,12]. 

В зонах высокой кривизны кристаллической решетки первичной фазы 

обнаружено возникновение кластерных зародышей атомно упорядоченной 

вторичной фазы Ni3Al. С помощью темнопольной просвечивающей 

электронной микроскопии обнаружены зародыши фазы Ni3Al в свети 

сверхструктурных рефлексов типа 100. Появление регулярной атомно-

упорядоченной структуры Ni3Al после растяжения на разрыв в волнах 

пластической деформации и дополнительного нагрева является результатом 

движения деформационных дефектов на разных масштабных уровнях. 
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Главным звеном, от которого зависит эффективность картофелеводства, 

является сертифицированное семеноводства. Оно основано на 

биотехнологических приемах культуры ткани и клонального 

микроразмножения для получения исходного материала с последующим 

репродуцированием при соблюдении комплекса мер по защите от повторного 

заражения болезнями. Поэтому вопрос обеспечения крупных и мелких 

производителей семенного картофеля исходным материалом очень актуален. 

Во всем мире производство картофеля переводится на безвирусную основу с 

использованием эффективного в настоящее время метода апикальных 

меристем, который основан на выращивании растений из верхушечных зон 

делящихся клеток, свободных от вирусной и другой инфекции [1]. 

Исходный материал, а именно, семена 32 гибридных комбинаций, 

отличающихся высокой урожайностью, раннеспелостью и наиболее ценными 

признаками по иммунитету и устойчивостью, были получены из селекционного 

центра ВНИИКХ им. А.Г. Лорха. Из 32 гибридных комбинаций были выведены 

сорта, которые являются высокопродуктивными и адаптированными к 

условиям Восточно-Казахстанского региона.[2,3]. 

Цель работы - получение растений-регенерантов в введение культуре in 

vitro и отбор в них безвирусного исходного материала для оригинального 

семеноводства, используя метод ИФА. 

Объектами исследования являются сорта картофеля: Магистр и Шакирд, 

которые переданы в Государственную комиссий по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур МСХ РК для внесения Государственный реестр.  

В 2016 году по результатам трехлетних испытаний были отобраны 2 

гибрида картофеля селекции ВКГУ - Магистр (6/1) и Шакирд (15/20). 

Характеристика гибридных комбинаций представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Происхождение сортов и наличие ценных признаков 

№ гибрид-

ной 

комби-

нации и 

гибрида 

Происхож-

дение 

Иммуни-

тет к 

вирусу Y 

Наличие ценных признаков 

устойчивость к:  

фито-

фторе 

картофель-

ной 

нематоде 

ранне-

спелость 

6/1 2107-13 Х 

88.34/14 

+ + + - 

15/20 Киви Х 

Вектор 

+ + - + 
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Сортоиспытание закладывалось ежегодно 8-9 мая с использованием 

отдельных приемов голландской технологии. Всходы появлялись на 10-12 день 

после посадки, они были по сортам дружными и всхожесть составляла 98-

100%. 

 

  
 

Рисунок 1 – Сорт Магистр (6/1) 

 

Рисунок 2 – Сорт Шакирд (15/20) 

 

 

Таблица 2 – Урожайность конкурентных гибридов в конкурсном 

испытании за 2016 – 2018 гг. 

 

Сорт Происхождение Урожайность, т/га 

2016 2017 2018 В среднем за 3 

года 

Магистр 2107-13 х 

88.34/18 

43,6 39,1 41,5 41,4 

Шакирд Киви х Вектор 45,1 46,6 46,9 46,2 

Невский St-райони-

рованный 

27,7 25,6 26,9 26,7 

 

Данные таблицы 2 показывают, что урожайность сортов ВКГУ по 

сравнению с районированным сортом Невский намного выше, и составляет в 

среднем от 41,4 до 46,2 т/га. 
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Таблица 3 – Урожайность выделившихся сортов в конкурсном 

испытании 2016-2018 гг. 

 

Сорт Сухое 

вещество, 

% 

Крахмал, 

% 

Протеин, 

% 

Витамин 

С, мг % 

Сахара, 

% 

Магистр 26,35 21,0 1,13 8,80 0,24 

Шакирд 27,82 13,9 1,61 8,80 0,33 

 

Из данных таблицы 3 мы видим, что показатели крахмала довольно 

высокие и колеблются в пределах 13,9 – 21,0%. Протеин содержался по сортам 

от 1,13 – 1,61 %, сахара соответственно 0,24 – 1,13%. 

Введение в культуру invitroсортов картофеля 

Работы по введению в культуру in vitro сортов картофеля селекции 

ВКГУ им. С. Аманжолова начаты  в 2017 году в лаборатории биологии и 

биотехнологии растений ННЛКП.  

Перед началом введения сортов в культуру invitro, клубни картофеля 

ставили в культивационную комнату при 16 - часовом фотопериоде и 

температуре 23-24 ºС для получения светового ростка, из которого в 

дальнейшем проводили экспланты.  

На этапе отработки методики введения в культуру  in vitro самым 

важным вопросом являлся подбор метода стерилизации первичного экспланта. 

Стерилизация меристемных тканей клубней картофеля проводилась в 90 % 

этиловом спирте, перекиси водорода, и растворах дезинфицирующих средств 

«Domestos» и «Белизна» содержащие гипохлорит натрия 5-10 %, с 

разбавлением дистиллированной воды в соотношении 1:50 [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Жизнеспособность эксплантов в зависимости от методов 

стерилизации 
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По результатам сравнения двух методик стерилизации было решено 

использовать следующую схему: 90 % этиловый спирт, перекись водорода, 

дезинфицирующие средство «Domestos». Обработка экспланта проводилась в 

ламинарном боксе.  

 

 
Рисунок 4 – Экспланты картофеля сорта Магистр (6/1) 

 

Для введения эксплантов в культуру in vitro применялась питательная 

среда Мурасиге-Скуга с добавлением регуляторов роста – кинетин в количестве 

0,1 мг/л, ИУК – 0,25 мг/л, ферулловая кислота – 0,1 мг/л. 

Растения-регенеранты из эксплантов картофеля развились на 25 день 

культивирования в культивационном помещении. 

 

  
Рисунок 5 – Растения-регенерант 

сорта Магистр 

 

Растения 6 - Растения-регенерант 

сорта Шакирд 

 

Сорта картофеля были проверены на вирусную и бактериальную 

инфекцию с помощью иммунноферментного анализа. Результаты приведены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 - Результаты ИФА анализа сортов картофеля invitro 

№ Сорт Обнаружены вирусы 

PVX PVS PVM PVL PVY 

1.  Магистр - - + - - 

2.  Шакирд + + + + - 

 

По результатам ИФА на сорте Магистр отмечен всего один вирус – 

PVM, а на сорте Шакирд четыре - PVX, PVS, PVM, PVL. 

Одноразовые вычленения эксплантов из небольшого количества 

исходного материала не дало возможности отобрать в этих генетически 

урожайных сортах совершенно чистые растения-регенеранты. Необходимо 

резко расширить работы по данной методике и отбору эксплантов. 
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ӘОЖ 004.75 

ШАЙМЕРДЕН С.А.,  СЫЗДЫКПАЕВА А.Р. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, ЖҒжТ факультетінің магистранты, 

Өскемен қ. 

 

БЕЙНЕЛЕРДІ ӨҢДЕУДЕ K-MEANS АЛГОРИТМІН ҚОЛДАНУ 

 

k-meansкластерлік алгоритмі қашықтықтан зондталған деректерді 

зерттеу аумағында жалпы әдіс ретінде карастырылады. Бұл бейненің алдыңғы 

үлгісін құрғанға өте тиімді алгоритм болып табылады. Кластерлеудің бұндай 

әдістері қазіргі таңда персональді компьютерлерде құрылып жүзеге асырылады. 

Осыған қарамастан, қашықтықтан зондтау технологиясының дамуымен, 

кеңістік рұқсат етілімдері де тез өсіп келеді және деректердің өлшемдеріде 

үлкейе түсуде. Үлкен көлемдегі бейнелерді персональді компьютерде 



337 

 

кластерлеу аппараттық шектеулерден және бағдарламалық ресурстардың 

себебінен едәуір көп уақыт алады. 

Әртүрлі спектралды ауқымда түсірілген спутник суреттері өте пайдалы 

мәліметтен тұрады және сандық түрде сақталады. Космостық суреттер орташа 

және ұсақ масштабталған карталарды оперативты жаңартуда қолданылуы 

экономикалық тұрғыдан тиімді болып келеді. Үш спектралды каналды 

қашықтықтан зондтау негізінде құрылған түрлі-түсті суреттер жердік немесе 

аэрофотосуреттерге қарағанда көбірек ақпарат тасымалдайды, ал суреттердің 

стереожұптары кеңістік объекттерде үш өлшемді талдау жүргізуге мүмкіндік 

береді[1,2]. 

k-means – кластеризация әдістерінің ішіндегі ең кең таралған түрі. 

Алгоритм қарапайымдылығы және орындалу жылдамдығы жоғары 

болғандықтан үлкен қолданысқа ие [3]. k-means алгоритмі итеративті түрде 

орындалады, ол берілген пикселдер жиынын олардың центрлеріне жақын 

келетін k кластер нүктелеріне бөліп, осы центрлердің орнының ауысуы 

нәтижесінде кластерлеу орындалады. 

С++ тілінде тізбектелген k means класстерлеу алгоритмі 

SK means(тізбектелген к орташа) алгоритм. SK means алгоритмінде J  

функциясы 
2

1 1


 


N

n

k

k

kn cxJ түрінде анықталған. SK meansмақсатындағы 

функциясын минимумдау болып табылады яғни функция қателігін квадраттау. 
2

1 1


 


N

n

k

k

kn cxJ - мұндағы, J кластер центріне сәйкес N мәліметінің арасындағы 

ара-қашықтық, nx  Nn 1 берілген нүктелерді көрсетеді және  Kkck 1

кластер ауырлығын анықтайды.
2

kn cx   - nx және kc  арасындағы ара-

қашықтықты анықтау. 



kcn

n

k

k x
N

1
 -дағы,  Kkk 1 берілген орташа нүкте 

мәліметі, k группасына жататын, және kN k кластеріне жататын обьекті санын 

көрсетеді [3,4].  

Біздің SK means алгоритмінде, K  кластер саны яғни қолданушы берген 

параметрі болып табылады. Екіншіден, кіру файлынан N  объектлерін көрсетеді 

[5]. Бастапқы жағдайда K  центроидын кездейсоқ түрде таңдайды,  Kkk 1 -

түрінде анықтайды. Екіншіден, SK means алгоритмі ара-қашықты есептеп, әрбір 

обьектіге итеративті түрде кластерге жататын нүктелерді анықтайды. 

Қолданушының көрсеткен соңғы мәніне дейін процесс қайталанып отырады.  

SK means алгоритм: 

Input: K кластер саны, берілген N обьектілер саны 

Output: K центроиды 

1) Файлдан N объектлерді табу;  

2) Кездейсоқ түрде K нүктесін бастапқы центройд ретінде таңдайды, 
 Kkk 1 -түрінде бейнелейді; 
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3) J -ны есептейдіяғни, 
2

1 1


 


N

n

k

k

kn cxJ  формулсынан, оны 'J арқылы 

анықтайды; 

4) Әрбір обьектіге меншіктейді nx  Nn 1 жақынкластеріне дейін; 

5) Әрбір кластерден жаңа кластерді есептейді k мына формуладан





kcn

n

k

k x
N

1
 ; 

6) 
2

1 1


 


N

n

k

k

kn cxJ формуласынан J -ді есептейді; 

7) 3-6 қадамды қайта есептейді, 'J - J <порог ( 'J - J <threshold) болғанша; 

8) Класстеризация мәнін шығарады: K центроиды [6,7]; 

 

С++ тілінде k means алгоритмінің нәтижесі 

Енгізілген нүктелер: 

[-42.07, 42.2], [-175.19, 179.3], [163.62, 2.27], [-41.53, -59.16], [-53.16, -

90.43], [-163.99, 24.32], [184.87, -192.87], [163.36, -187.6], [-110.19, 55.71], 

[158.29, 10.98], [-186.48, 14.26], [-85.21, 14.94], [-61.03, -93.47], [166.61, -31.78], 

[94.31, -75.98], [-197.38, 179.82], [103.08, -73.08], [-115.14, 97.68], [-67.63, 27.99], 

[-180.65, 190.64], [92.14, -74.73], [-64.65, -86.24], [110.68, -84.65], [-92.61, 22.92], 

[190.92, -177.26], [-62.99, -86.89], [-71.47, -67.25], [95.08, -83.19], [-59.51, -85.96], 

[110.07, -78.02], [178.45, -162.32], [-63.1, -84.14], [-63.19, -98.54], [148.74, -25.85], 

[-47.03, -86.63], [199.73, -160.16], [194.1, -160.22], [177.97, -58.1], [-74.22, 42.39], 

[-61.98, -87.73], [194.65, -194.63], [-160.78, 174.02], [-179.91, 184.81], [188.65, -

176.59], [-118.73, -35.8], [188.49, -182.72], [-46.24, 19.95], [191.35, -175.82], [-

180.02, 198.89], [-181.88, 154.86]  

Кластерлеу центрі: 

[129.14, -52.01], [187.46, -177.02], [-74.02, 32.3], [-155.21, 45.42], [-179.4, 

180.34], [-64.03, -80.19] 

 
1-сурет. k means алгоритмінің нәтижесі 

 

Қорытынды. Қазіргі таңда гиперспектральды суреттерде объектілерді 

айырып тануды жүзеге асыру алгоритмдері өте көп. Солардың ішіндегі 
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көшбасшы алгоритмдердің бірі - k means кластерлеу алгоритмі. Магистерлік 

диссертацияда k means кластерлеу алгоритмі зерттеліп, алгоритмі С++ 

бағдарлама тілінде тізбектелген нұсқасы қарастырылды. Болашақта k means 

кластерлеу алгоритмін қолдану арқылы космостан түсірілген бейнелерді нақты 

тануда қолданамын. 
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ЧИМКЕНОВА А.Е., ШАМШАТОВА Ж.А., КАБАТАЕВА Ж.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ студенттері, Өскемен қ. 

 

АСКӨК – ДІМДЕУІШ ӨСІМДІГІН ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА  

ӨСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

Өзектілігі: Аскөк өсімдігінің құндылығы-адамның өмір сүру 

процестеріне, оның ішінде ағзаның қорғау күштеріне әсер ететін биологиялық 

белсенді қосылыстардың үлкен тобының арзан көзі болып табылады. 

Құрамында биологиялық белсенді заттар мен антиоксиданттар бар бұл 

дәмдеуіш өсімдігін өсіру, оның өсіру технологиясын меңгеру -  толыққанды 

экологиялық таза өнім өндірісінің тапшылығын жояды.Аскөкті өсірудің жалғыз 

мақсаты ассортиментін кеңейту және өнімділігін арттыру ғана болып 

табылмайды, сонымен қатар соңғы жылдары адам денсаулығын қорғауға аса 

көп көңіл бөлінген, сондықтан экологиялық таза өнім алу проблемасын шешу 

өте өзекті міндет болып табылады. [3] 
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Мақсаты:Аскөкті бөлме жағдайында өсіру технологиясын зерттеу және 

жасау. 

Зерттеу жұмысы Николаева О.В., 2012 г., Смирнова Е.А., 2000 г., 

Епифанцев В.В., Ковальчук О.А., Перепёлкина Л.И. әістемелеріне сәйкес 

орындалды.  

Зерттеу жұмысына аскөктің Грибовский сұрыпын алдық.Грибовский 

аскөк  сұрыпы өскіндердің тез пайда болуымен, тез өсуімен және жасыл 

массаны өсірудің жақсы сапасымен ерекшеленеді. Грибовский сұрыпын үш 

түрлі субстратқа отрғыздық: дала топырағы, қоректік дайын топырақ, 

шымтезек таблеткалары. Әр субстартқа 50 тұқым алынды. [4] 

 

 
 

Сурет – 1. Аскөкті отырғызуға арналған субстраттар 

 

Тұқымдарды шымтезек таблеткалары мен қоректіксубстратқа егудің 

алдында,  алдымен сумен шайып, содан кейін 2 стақанға  100мл су құйып, әр 

қайсысына 2 тамшы эпин стимуляторын тамыздық. Осы дайындалған 

ерітінділердің әрқайсысына 50 тұқымнан салып, 6 сағатқа тоңазытқышқа қою 

арқылы стартификациядан өткіздік. Ал бақылау ретінде алынған дала 

топырағына тек 6 сағатқа суға салынған 50 дана тұқым отырғызылды. 

Стратификация жасалғаннан кейін тұқымдарды судан шығарып, қағаз үстіне 

қойып кепкенін күттік. Тұқымдар кеуіп болған соң 3 бірдей контейнер 

дайындап алдық. Әр контейнердің түбіне ауа өткізіп тұратындай кішкене 

саңылаулар жасап, керамзит дренажын салдық. 

 
Сурет – 2.  Аскөкті отырғызуға арналған арнайы ыдысты дайындау 
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№1 – контейнерге дренаждың үстіне бау-бақшадан алынған дала 

топырағын салдық.  Топырақты пульверизатор көмегімен ылғалдандырдық. 

Тереңдігі 1,5 см болатындай 50 ойық жасап, тұқымдарды жіңішке таяқшаның 

көмегімен ойыстарға салдық. Ойыстардың арасы 1-2 см.Үстінен 1 см 

қалыңдықта топырақты септік те, пульверизатордың көмегімен суландырдық 

немесе ылғалдандырдық немесе суғардық. Контейнерді толығымен тағамға 

арналған пленкамен орап, терезе алдына орналастырдық. №2- контейнерге де 

дәл осылай, тек қоректік топырақты пайдалана отырып отырғыздық.№3- 

контейнерге шымтезек таблеткаларын салып, түбіне су құйдық. Судың 

көмегімен олардың көтерілуі үшін 15-20 минуттай күттік. 6-7 см көтерілгннен 

кейін артық суды төгіп тастап, әр таблеткаға 3 тұқымнан салдық. Контейнердің 

бетін жауып, арнайы стилажға орналастырдық. 

 

  
Сурет – 3. Арнайы фитолампалы стилажға қойылуы 

 

Кесте 1- Қоректік топырақ субстратына отырғызылған аскөктің өсу 

динамикасы. 

Күні Алғашқы 

өскіннің пайда 

болуы (неше 

тәулікте) 

Өскіндер 

саны 

Өскіндердің 

орта есеппен 

ұзындығы 

Өскіннің 

диаметрі 

Жапырақ 

саны 

13.02.2019-

18.02.2019 

(алғашқы 5 

күн) 

5-тәулікте 

өскіндер пайда 

болды 

 

4 

 

1см 

 

0,1мм 

1 

18.02.2019-

23.02.2019 

  

7 

 

3-3,5см 

 

0,1мм 

 

2 

23.02.2019-

28.02.2019 

 9 5-6см 0,1мм 2 

28.02.2019-

05.03.2019 

 12 6,5-7см 0,1мм 2 

05.03.2019-

11.03.2019 

  

15 

 

6,5-7см 

0,2мм 3 

11.03.2019-  17  0,2мм 3 
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16.03.2019 6,5-7см 

16.03.2019-

21.03.2019 

 17 6,5-7см 0,2мм 3 

 

 

Кесте 2 - Шымтезек таблеткаларына отырғызылған аскөктің өсу 

динамикасы. 

Күні Алғашқы 

өскіннің 

пайда болуы 

(неше 

тәулікте) 

Өскіндер 

саны 

Өскіндердің 

орта есеппен 

ұзындығы 

Өскіннің 

диаметрі 

Жапырақ 

саны 

13.02.2019-

18.02.2019 

(алғашқы 5 

күн) 

4 тәулікте 

өскіндер 

пайда бола 

бастады 

5 1 см 0,1мм 2 

18.02.2019-

23.02.2019 

 7 4-4,5см 0,2мм 2 

23.02.2019-

28.02.2019 

 9 6см 0,2мм 2 

28.02.2019-

05.03.2019 

 10 6,5-7см 0,3мм 2 

05.03.2019-

11.03.2019 

 10 7см 0,3мм 3 

11.03.2019-

16.03.2019 

 11 7см 0,4мм 4 

16.03.2019-

21.03.2019 

 12 8см 0,4мм 5-6 

 

Кесте 3-Дала топырағына отырғызылған аскөктің өсу динамикасы. 

Күні Алғашқы 

өскіннің 

пайда болуы 

(неше 

тәулікте) 

Өскіндер 

саны 

Өскінндердің 

орта есеппен 

ұзындығы 

Өскіннің 

диаметрі 

Жапырақ 

саны 

13.02.2019-

18.02.2019 

(алғашқы 5 

күн) 

     

 

18.02.2019-

23.02.2019 

7 тәуліктен 

кейін 

өскіндер 

пайда бола 

бастады 

15 0,5-1см 0,1мм 2 



343 

 

23.02.2019-

28.02.2019 

 21 2,5-3см 0,2мм 2 

28.02.2019-

05.03.2019 

 29 4-5см 0,3мм 3 

05.03.2019-

11.03.2019 

 31 6-7см 0,4мм 4-5 

11.03.2019-

16.03.2019 

 36 8-9см 0,4мм 5 

16.03.2019-

21.03.2019 

 38 9см 0,4мм 6 

 

 
 

Сурет – 1. Аскөктің өсу динамикасының көрсеткіші 

 

Біз шымтезек және дала  субстраттарындағы тұқымдарды үй 

жағдайында және қоректік субстраттағы тұқымды фитолампаға қою арқылы 

өсірдік.Осы үш кестені салыстырып қарайтын болсақ, шымтезек 

таблеткаларында өскіндердің шығуы өте тез болды.Өйткені ол барлық 

биологиялық белсенді заттармен байытылған және де үй жағдайында күн 

сәулесінің жарығымен өсірілген.Ал дала топырағына отырғызылған аскөктің 

өскіндері кеш пайда болғанына қарамастан, өсу қарқыны өте жылдам болды. 

Фитолампаға қойылған субстраттағы тұқымдардың өсу қарқыны өте баяу 

болды. Біздің зерттеу жұмысымыз аскөкті өсірудің технологияларын меңгеруге 

мүмкіндік берді.Осы технологиялардың ішіндегі ең тиімдісі үй жағдайында 

шымтезек таблеткаларына отырғызылғантұқымдар болып есептеледі. Олар 

ешқандай артық күтімді қажет етпейді және өсіруге өте қолайлы. 
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УДК 633.491 

УВАЛИЕВА С.К., КУЗЬМИНА Г.Н. 

Магистрант ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ПРОДУКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ КАРТОФЕЛЯ СЕЛЕКЦИИ ВКГУ 

 

Иccледовательскаярабoта по сoзданию и клoнированию сoртoв 

картофеля для пополнения и рационального использования генетических 

ресурсов Восточного Казахстана была вызвана неудовлетворительным 

состоянием отрасли картофелеводства. 

Селекции картофеля предусматривает создание исходного материала, 

оценки и отбор лучших сеянцев, клонов, гибридов и сортов в системе 

питомников. К ним относятся: коллекционный питомник, питомник 

родительских форм, питомник сеянцев первого года, питомник гибридов 

второго и третьего года, предварительное испытание, основное сортоиспытание 

первого и второго года, конкурсное сортоиспытание и производственное 

испытание.[1,2] 

В питомниках проводят фенологические наблюдения, дают оценку 

селекционных материалов по совокупности хозяйственно-биологических 

признаков и свойств. На основе полевых наблюдений и оценок поражаемости 

болезнями и вредителями проводят предварительную полевую оценку, отбор 

ценных и браковку мало ценных гибридов по ботве в поле. Окончательно 

отбирают или бракуют их после уборки и обработки данных урожая, 

определения крахмала и белка. 

В настоящее время существенное увеличение эффективности отрасли 

ожидается от внедрения нового поколения сортов, обладающих высокой 

адаптированностью в сочетании с повышенной урожайностью, способных 

противостоять стрессовому действию биотических и абиотических факторов 

внешней среды [3,4]. 

Исследование включает в себя: 

1. Создание новых сортов картофеля, адаптированных к условиям 

Восточного Казахстана  

2. Введение лучших сортов в invitro для дальнейшего ускоренного 

размножения и отбора оздоровленных регенерантов. 

https://dachamechty.ru/ukrop/gribovskij-sort.html
http://www.yourlifestyle.ru/polza/341-polza-ukropa-chem-polezen-ukrop.html
http://www.yourlifestyle.ru/polza/341-polza-ukropa-chem-polezen-ukrop.html
https://dachamechty.ru/ukrop/gribovskij-sort.html
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Для начала работ по селекции нами были получены семена 32 

гибридных комбинации из «ВНИИКХ» им. А.Г. Лорха» отличающихся 

высокой урожайностью, раннеспелостью и наиболее ценными признаками по 

иммунитету. 

Удалось отобрать перспективные гибриды из 5 гибридных комбинации 

имеющих следующее происхождение и ценные признаки, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Генетическое происхождение и характеристика гибридных 

комбинации 

 

№ 

гибрид-

ной 

комбинац

ии 

Происхождение Иммун

итет к 

вируса

м 

Наличие ценных признаков 

устойчивость к: Раннеспел

ость фитофт

оре 

картоф. 

нематода 

1 Оредежский×88

16/20 

+ ± +   + 

3 2417-7× 

Маэстро  

+ +  +      ± 

10 Ирбитский 

×Аусония 

        +        + 

12 Никулинский× 

Корейский 

+     +   

17 Наяда×Крепыш   +      +       + 

 

Отбор гибридов проводился путем сочетания основных количественных 

признаков в трех направлениях 

1. Комбинирование раннеспелости и хорошего вкуса у сортов со 

средней крахмалистостью (16-18%) и полевой устойчивостью к вирусам и 

фитофторе. 

2. Комбинирование раннеспелости и повышенной крахмалистостью 

(18-20%), полевой устойчивостью к вирусам и фитофторозу у сортов для 

переработки на картофеле продукты. 

3. Комбинирование раннеспелости и среднеспелости с высокой 

крахмалистостью (21-27%) и высокой полевой устойчивостью к вирусам и 

фитофторозу у сортов для переработки на крахмал и этанол. 

Перспективные гибриды отбирались по методике селекционного 

процесса, после окончательного отбора проводилось предварительное и 

конкурсное испытание [5]. Конкурсное испытание закладывалось в четырех-

кратной повторности, четырех рядковых делянках, с посадкой клубней 

0,75×0,30 по Голландской технологии. Полив проводился 4 раза за вегетацию, 

поливной установкой Valley. Проводились все учеты и наблюдения по 
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методике Госсортсети. Результаты исследований по продуктивности 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2-Результаты продуктивности отобранных гибридов 2017-2018 

год 

 

Гибрид 

 

Количество 

клубней,в 

шт./куст 

Абсолютный вес 

клубней гр 

Индивид

уальная 

продукти

вность,г/

куст 

 

 

 

Урожайн

ост, т/га 

к
р
у

п
н

ы
х

 

ср
ед

н
и

х
 

м
ел

к
и

х
 

к
р
у

п
н

ы
х

 

ср
ед

н
и

х
 

М
ел

к
и

х
 

 

1/6 4.7 4.5 2.0 106.4 50.0 13.3 799.3 32 

1/32 4.9 4.4 1.8 98.2 48.0 12.2 766.0 30.7 

3/8-1 6.3 5.7 2.7 144.7 51.2 16.9 1260,0 50.4 

12/51 4.9 2.7 0.0 101.9 52.2 0.0 635.9 25.5 

12/5-2 3.0 2.4 3.1 130.9 34.4 9.7 520,0 20.8 

10/28 4.6 2.9 1.2 117.1 44.2 12.2 688.3 27.5 

17/14 5.6 7.6 2.7 126.8 37.8   8.9 1033.3 41.3 

17/16 4.7 4.9 6.4 128.6 38.5 4.3 798.9 32.7 

17/32 5.7 3.8 1.4 135.6 39.7 21.2 974.0 38.9 

 

Данные таблицы 2 показывают что наибольшую урожайность дали 

гибриды 3/8-1 (50т/га) и 17/14 (41,3т/га ) то есть наиболее продуктивные 

гибриды дали гибридные комбинации 3 – 2417-73× Маэстро и 17 –Наяда × 

Крепыш. Остальные гибриды имели урожайность от 30,8 до 38,96 т/га, их 

продуктивность была достаточно высокой.Качественные показатели 

выделившихся гибридов ВКГУ представлены в таблице 3  

 

Таблица 3 - Биохимический анализ клубней перспективных гибридов 

 

№ 

гибрида  

Сухое 

вещество, 

% 

Крахмал, 

% 

Протеин, 

% 

Витамин С, 

мг.% 

Сахара, 

% 

1/6 28,25 17,5 1,01 10,27 0,33 

1/32 28,71 21,4 0,92 8,80 0,38 

3/8-1 20,48 13,9 1,76 13,20 0,52 
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12/5-1 32,84 18,8 1,01 5,87 0,38 

12/5-2 19,20 13,9 1,04 7,33 0,24 

17/32 22,13 13,9 1,29 5,87 0,48 

10/28 26,44 13,9 0,88 7,33 0,52 

 
Из данной таблицы 3 видно, что гибриды имеют достаточно высокое 

содержание сухого вещества (от 29 до 32,84%), три гибрида имеют повышенное 
содержание крахмала, это 1/32 (21,4%), 12/5-1 (18,8%) и 1/6 (17,5%). 
Наименьшее содержание крахмала имели гибриды 3/8-1, 12/5-2, 17/32 и оно 
составляло 13,9% . Наибольшее содержание витамина С отмечается в гибриде 
3/8-1 и составляет 13,2 мг%, этот же гибрид содержит 0,52% сахаров и 1,76 % 
протеина. 

Для быстрого размножения нами проведен перевод гибридов в invitro.  

 

   
Рисунок 1 – Микрорастение invitro выделившихся гибридов 

 
Начато их клонирование и подготовка растений к высадке в первый 

питомник для испытание их в течение четырех лет во всех питомниках 
оригинального и элитного семеноводства.  
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