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ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ МЕН БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТЕОРИЯЛЫҚ  

ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  

ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THE ORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF  

CHEMICAL SCIENCE AND EDUCATION 

 

 

ӘОЖ 54:37.091.33 

АКТАЕВА А.С., ДАУТОВА З.С., ШАИХОВА Б.А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУДА АКТ ҚОЛДАНА 

ОТЫРЫП, ПӘНГЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУ 

 

Strong, Ward & Grand атап көрсеткендей мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін 

өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім. Ал мұғалімнің басты міндеті – оқушыға кез келген 

білім саласын меңгертудің жеңіл де тиімді жолдарын тауып, шығармашылықпен жұмыс 

істей білуге үйрету. Себебі, мұғалім – дамыту жұмысының көшбасшысы болуы керек. 

[1, б. 83] 

Оқыту сияқты көшбасшылық та адамның тұрақты дамуға жетелейтін негізгі 

қабілеті болып табылады. Білім деңгейін дамытуға әлеуметтік қолдау көрсетуде 

мұғалімнің рөлі ерекше екені белгілі. Сондықтанда көшбасшылықты жүзеге асыру үшін 

мұғалім жаңа технологияларды, яғни, жеті модульді меңгеруі қажет. Білім беру үрдісінде 

жеті модульді ықпалдастыра отырып оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін 

айқындап, ары қарай арттыруға болады. Сабақты жоспарлауда оқушылардың жас 

ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып, пәнге деген қызығушылығын арттыратын, 

олардың бойындағы көшбасшылық қабілеттерін шыңдайтын, тиімді стратегиялық әдіс-

тәсілдерді басшылыққа алуы мұғалімнің көшбасшылық қабілетін айқындайды. Себебі, 

әр түрлі стратегиялық әдіс-тәсілдерді тиімді қолданаса, оқушылардың өз ойларын еркін 

жеткізуімен қатар, дарындылық және көшбасшылық қабілеттерін шыңдалады. Мысалы 

«Өрмекші торы» стратегиялық әдіс-тәсілін сабақ барысында қолданғанда оқушы 

қойылған сұраққа өзінің теориялық білімін қолдана отырып, жылдам нақты жауап беруге 

үйренсе, Эдвард де Боненың «Ақылдың алты қалпағы» әдіс-тәсілін қолданғанда өз 

пікірін жан-жақты нақты білдіруге үйреніп, оқушы сыни ойлауға дағдаланады. Яғни, біз 

диологтық әдіс арқылы оқушыны сыни ойлауға жетелейміз. Сыни ойлайтын оқушыны - 

бұл талантты және дарынды оқушылар. Яғни, көшбасшылық жасау ол көбінесе талантты 

және дарынды балалардың бойынан табылатын қасиет.  

Мұғалімнің көшбасшылығы тек білім берумен ғана шектелмей, ол кез-келген істің 

басында белсенділік танытып ұйымдастыру шеберлігінің мықты болуымен де 

айқындалады. Атап айтар болсақ, оқушылардың шығармашылық топтарына жетекшілік 

етіп, олардың бойындағы қабілеттерін шыңдап, әр түрлі сайыстарға, ғылыми жобаларға, 

пәндік олипиадаларға дайындауы. Өз тәжірибеме келер болсам, «Жас химик» химия-

биология бағытындағы шығармашылық топқа жетекшілік етемін. Бұл топқа химия-

биологияға деген қызығушылықтары жоғары оқушылар қатысады. Оқушылармен 

жүйелі жұмыстар жүргізілу нәтижесінде оқушылар облыстық, республикалық 

олимпиадалар мен ғылыми жобалардың жеңімпаздары. Яғни бұл мұғалімнің 
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жетекшілігімен оқушылардың бойындағы көшбасшылық қабілеттерінің ашылуы деп 

білемін. 

Көшбасшылықты дамытуда Lesson Study тиімді болып табылады. Lesson Study 

мұғалімдерді оқыту мен тәжірибесін дамытудағы ынтымақтастық тәсіл болып табылады 

және де іс-әрекеттегі зерттеу сияқты бірқатар циклдерді қамтиды. Lesson Study-де ең 

бастысы «сабақты зерттеу» немесе «сабақты зерделеу» үдерісі болып табылады, бұл 

үдеріс барысында ынтымақтастықтағы мұғалімдер оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір 

тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында оқушылардың оқу үдерісін 

зерделейді. Өзінің шебер ұйымдастырушылығы арқылы өз тобын жинап құзіреттілік 

таныта білетін мұғалім ғана өз ортасына беделді әрі көшбасшы бола алады.  

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ол ұрпақтың тағдыры 

ұстаздардың қолында» Н.Ә. Назарбаев. Елбасымыз сөзге тиек етіп отырғаны ертеңгі 

ұрпақтың болашағы жайлы, әрине оларды тәрбиелеп білім нәрін себетін жаңа 

фарматтағы жаңаша ойлай білетін, озық техналогияларды жетік меңгерген рефлективті 

практик екені белгілі. [3, б 103] 

Көшбасшылық қабілеті бар мұғалім оқушылардың бойына, сенімі және 

ақылдылығы мен парасаттылық қалыптастыра отырып, өмірге сыни көзқараспен қарай 

алатын, ұйымдастырушылығы жоғары қабілетті тұлға қалыптастырады.  

ХХІ ғасыр - озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беруде жаңа 

компьютерлік технологияларды пайдаланудың маңызы зор. 

Қазіргі кезде оқушыны белгілі бір біліммен қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушының 

өз бетімен білім алуымен бірге ізденімпаз, ой-өрісі жоғары, пікірін ашық білдіретін, 

жаңашыл ұрпақ етіп тәрбиелеу қажет. Осыны іске асыру үшін сабақта ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды пайдаланудың маңызы зор.  

Ғылым ғасырының табалдырығынан аттағалы тұрған қазіргі таңда компьютер 

өмірдің барлық саласына кеңінен енуде. Интерактивті құралдар мұғалімнің, оқушының 

шығармашылықпен жұмыс жасауына жол ашып отыр. Сондықтан, оқыған жеті 

модульдердің бірі болып саналатын оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану да алатын орны ерекше деп санаймын. 

АКТ оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың қабылдауын, 

түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беріп, мұғалімдерге сабақ беруде көмектесетін маңызды 

құрал болып отыр [4, б 121.]. Бұл технология бойынша тапсырманы шешу білімділік пен 

біліктілік қорытындысы болып есептелінеді. 

АКТ арқылы сабақты тиімді өткізуге болады. АКТ туралы білім, оларды ақпаратты 

алу, бағалау, сақтау, өндіру, ұсыну, алмасу үшін қолдану және интернет желісінде 

бірлескен жұмысқа пайдалануға тиімді. 

Қазіргі уақытта мен қызмет ететін мектепте барлық кабинеттер АКТ құралдарымен 

толық жабдықталған, тіпті дәліздерде Wi-Fi ұстап, қажетті мәліметтерді интернет 

желісінен алуға болады. 

Мен өз сабақтарымда АКТ-ны жиі пайдаланамын. Негізгі мақсатым: ақпараттық 

технологияларды қолданып оқу-тәрбие процесінің барлық деңгейлерін жетілдіру, 

жаңашылдық енгізу, сонымен қатар оқушыны заман талабына сай жан-жақты дамыту, 

ақпараттық қоғамда өмір сүруге даярлау. 

Мектептегі іс-тәжірибе кезінде тізбектелген сабақтарымда АКТ пайдаланып 

төменгідей артышылықтарға қол жеткіздім: 

- интернет желісі арқылы оқушылардың өз бетінше ізденіп жұмыс жасауларына 

мүмкіндік туғыздым; 

- Тақырып бойынша мәліметтер көлемін кеңейттім; 

- Тақырыптарға байланысты бейнесюжет, суреттер, презентациялар, кестелер 

пайдаланып оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттырдым; 
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- Электронды оқулықтарды пайдалану арқылы сабағыма жаңашылдық енгіздім. 

Сабақ барысында электронды оқулықты пайдалану өте тиімді, бұл кезде 

оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға, шығармашылықпен жұмыс 

істеуге жағдай жасалады. Электронды оқулықтар мұғалімнің жұмысын жеңілдетіп, 

шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік береді. 

Интерактивті тақтамен жұмыс жасаудың сол сабаққа дайындалу барысында, 

мұғалім сабақ мазмұны оқушылар үшін танылулығы жағынан қызықты, әрі жаңаша өтуі 

үшін өзінің бағалы уақытын қажетті материалды іздеу мен жүйелеуге жұмсай отырып, 

нәтижеге бағытталған мақсаттары мен міндеттеріне жете алуында. Мұғалім сабақ 

материалын презентация түрінде береді. Сонымен қатар, материалдың құрамына кесте, 

диаграмма, сурет, графиктер қоса алады. Мұғалім түсіндіру барысында тақтаның 

алдында тұрып жасырулы ақпаратты және объектілерді көрсетеді және өзгерте алады. 

Қолданылған материалды есте сақтап, қажет кезде қайталап қолдана алады. Мұндай 

әдістеме сабақты белсенді түрде өткізуге мүмкіндік береді. Интерактивтік тақта сабаққа 

қатысушылардың барлығының ойын бір ортаға жинақтап, қажет ақпаратты өңдеу 

арқылы жалпыланған ақпараттық біліктілікті қалыптастыратын тиімді құрал болып 

табылады. Алдын ала дайындалған оқу материалдары-презентациялар, мәтіндік, 

графикалық ақпараттық объектілер - сабақтың жақсы әрі тиімді өтуін және ақпарат 

ақпарат түрлерін қолдануды қамтамасыз етеді. Microsoft Office құралдары арқылы 

құжаттарға немесе программалау ортасының көмегімен құрылған файлдарға, интернет 

беттеріне сілтемелерді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. ”Прожектор” және “Шторка” 

құралдары экранның белгілі бір кішігірім аумағын көрсетуге арналған. Тақырыпты 

қорытындылау сабақтарында тест тапсырмасын бере отырып, дұрыс жауапты 

“Шторкамен” жауып, лезде дұрыс жауаптарға тексеруге, қатемен жұмыс жасауға 

мүмкіндік береді. Оған қоса, бұл режимде оқушыларды түрлі терминдермен жұмыс 

жасауға үйретуге болады 
««Циклоалкандар. Циклоалкандардың қасиеттері» тақырыбындағы сабағымда 

электронды оқулықтан бейнематериал көрсетілді. Бейнематериалдан көрген 
ақпараттарды қабылдай отырып, оқушылардың механикалық есте сақтау қабілеттері 
артады. Осы бейнематериалды көргеннен соң оқушылардан циклоалкандар тақырыбы 
жөнінде өзіндік көзқарастары сұралды. Топтар арасында пікірталас жүргізілді. 
Пікірталас кезінде кейбір оқушылар сыни тұрғыдан ойлап, сөйлеу шеберліктері 
шыңдалды. Бекіту кезеңінде оқушы білімін тексеруде Vip test құрылғысын пайдалану 
арқылы оқытудың жаңа тәсілдердің бірі ретінде тест жүргіздім. Бұл әдісте уақыт 
үнемделеді, сонымен қатар тестілеу аяқталғаннан соң оқушылар нақты бағаларын көріп 
өздері білім деңгейлеріне қорытынды жасай алады. Бағаларының әділ қойнына көздері 
жетеді. Сабақтың бұл кезеңін, оқыту үшін бағалау арқылы бағаланды. Тесттерді оңайдан 
күрделіліге алмастыру арқылы дарынды балаларды анықтау жұмысы жүргізді.  

«Қанықпаған көмірсутектер. Алкендер» тақырыпты сабағымда оқушыларға оза 
оқыту технологиясы бойынша тапсырмаларды алдын-ала беріп қойдым. Оларға 
тапсырма ретінде өз қалаулары бойынша қанықпаған көмірсутектер, алкендер туралы 
ғаламтор желімінен қосымша мәліметтер, жинақтай отырып, таныстырылым жасау 
болды. Microsoft Power Point программасымен презентация жасау– өте ұзақ үредіс. 
Таныстырылым жасаудың өзі шеберлік, оның мазмұнды болуы, эстетикалық талғамына, 
тағы басқа да критерийлерге байланысты жасап, әкелінді. Тапсырмаларды жас 
ерекшеліктеріне қарай, өз деңгейлеріне сай орындап шықты. Презентацияларын жасаған 
уақытта оқушылардың шығармашылық қабілеттері ашылады. Олар компьютермен 
жұмыс жасағанда бір-бірімен ақылдасып, ойларын айтып диалог орнатады.  

Егер мұғалімнің түсіндіруін оқушы дұрыс қабылдай алмай қалса, видеосюжеттер 
арқылы түсіндіруді қабылдауға жеңіл әрі қызықты болады. Мұндай әдіс жаңа 
материалды түсіндіруге кететін уақытты азайтады. 
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АКТ-ны химия сабағында оқушының білімін тексеру кезінде, логикалық ойлауды 
дамыту немесе жаңа тақырыпты бекіту, меңгерту кезде пайдаланған өте тиімді. Себебі, 
мұнда бір ғана тексерудің түрі қолданылмайды, сондай-ақ оқушылардың білімі тест, 
биологиялык диктант, тірек-сызба, сурет бойынша және терминдерді тексеру сыныптағы 
бүкіл оқушыларды бір мезгілде қамтып, білім деңгейін анықтауға, логикалық ойлауын 
дамыту кезінде қолдануға мүмкіндік беретінін тәжірибе кезінде сынап көрдім.  

Кез-келген ұстаздың алдына келген оқушылар ойлау қабілеттері әртүрлі болады, 
мысалы біреулері шапшаң ойлап, шапшаң жұмыс істесе, екіншілері тақырыпты баяу 
қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді болып табылады. 
Осы орайда әрбір сабақты интерактивті тақтаны пайдалана отырып презентация 
құралдары арқылы сипаттап, артынан осы материалды флеш-карталарына салып берудің 
тиімділігін іс-тәжірибемнің барысында айқындадым. 

Қазіргі заманауи талапқа сай, АКТ-ны пайдалану, қолдану-өмір талабы.  
АКТ-ны қашықтықтан да оқытуда қолдануға болады. Мысалы, қазіргі таңда 

олимпиадаларды, тіпті онлайн-конференциялар мен сабақтар арқылы Қазақстанның 
барлық аймақтарындағы әріптестерімізбен ой бөлісіп, байланысқа түсе аламыз.  

Сабақтарымда бейнероликтер, электронды оқулықтармен қатар, интернет, т.б. 
ұтқыр қондырғыларды пайдалануға тырысамын. 

Дәстүрлі сабақ жүргізу кезінде оқушы білімін, деңгейін қойған талаптарыма қарай 
бағалауды жазбаша, не ауызша түрде баға қою арқылы жүзеге асыратынмын, оқушының 
ойын ескермейтінмін. Осы бағдарламаның негізгі идеясын түсініп, теориялық білім 
алғаннан кейін, қазіргі сабақтарымда белгіленген өлшемдерге сәйкес, суммативті 
(жинақтаушы), критериалды, өзара бағалауды қолдандым. Бұл бағалау түрі де АКТ-ның 
көмегімен тікелей өтті. Яғни, бағалау парағын топ мүшелері сайлаған топ 
басшыларының алдындағы дербес компьютерлерге флешкамен салып беріп, сол 
парақтағы критерийлер бойынша топ басшысы өз мүшелерін бағалап отырды. Сабақ 
соңына қарай желі (сеть) арқылы негізгі, мұғалімнің компьтерінен шығарып, 
қалыптастыру арқылы (формативті) қойылған қорытынды өз бағамды қойдым. Бұл да 
топ басшыларының көмегімен сыныптағы барлық оқушыларын бағалауда менің 
жұмысымның жеңілдеткенін, әрі уақыттың тиімді пайдаланғандығын көрдім.  

АКТ-ны қолдануда интернет желісінен алуан түрлі мәліметтер алынады, бірақ 
алынған ресурстардың (керекті материалдарды) барлығын оқу үрдісінде оқушыларды 
оқытуда қолдана беруге болмайтыны да белгілі. Себебі, күнделікті өз өмірімізде де 
кездесіп жатқандай, интернетке мақала немесе сабақтар топтамасы ретінде жіберілген 
материалдардағы ақпараттың шындыққа жанаспай жатқан тұстары да болып жатады. 
Ондай дүниелерді оқушыларға ұсыну да, мұғалімнің қателігі болып саналады. Сол 
себепті алдымен ұстаз оқушыға беретін ақпаратын өз санасынан өткізіп, объективті 
түрде баға бере білу қажет. Бұл осы модульдің тиімсіз жақтары болып келеді. 

Мен оқушыларыма көбінесе өз мүмкіндіктерін пайдалануға жағдай туғыздым. 
Олар төмендегідей өз мүмкіншіліктерін аша білді: 

- АКТ модулі арқылы оқушылардың шығармашылық жұмыстарына бейімділігі; 
- Сыныптағы оқушылардың арасында компьютерлік сауаттылығы жоғары бар 

оқушылар айқындалды; 
- Топтық, жұптық жұмыстар кезінде оқушылардың белсенділіктерінің артуы 

байқалды; 
- Оқыту мен оқу барысында, проблемаларды шешу, алуан түрлі тапсырмаларды 

орындауда және постер, фишбоун, кластер, т. б. жасау кезінде бірлесіп жұмыс істеуде 
ынтымақтастық орнығады; 

Осының нәтижесінде оқушылардың сабақ үстінде кім үстірт, кім мағынан түсіну 
үшін жұмыс істейтінін анықтадым. Мектептегі тәжірибе кезінде АКТ-ны пайдалануда, 
өзімнің бұл технологияны жете білмейтіндігімді ұғындым. 
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Осыдан кейін осы технология туралы қосымша деректерден мағлұматтар жинап, 
қолдану кезінде соларға сүйеніп отырдым. 

Оқыту мен оқуда АКТ технологияларды қолдануда табысты нәтижеге жету үшін: 
біріншіден, дәстүрлі сабаққа дайындалу кезінде көп уақыт кетсе, ал осы модульді 
қолдану үшін көбірек іздену керек, күш-жігерді талап етеді; екіншіден, бұл модуль 
туралы толық ақпараттың болуы мұғалім үшін маңызы зор; үшіншіден, кабинеттердің 
материалдық базамен жабдықталуы. 

Сабақ барысында оқушыларды жекелеп оқыту мүмкіндігі мультимедияны қолдану 
арқылы жүзеге асады. Бұл АКТ-ның тиімділігін көрсетеді. АКТ арқылы жаңа 
материалды түсіндіру үшін презентациялар, бекіту мен үй тапсырмасын тексеру кезінде 
деңгейлік, түрлі тапсырмалар дайындай аламын. Сабақтарымда қолданылған 
бейнежазбаларды, қосымша материалдарды CD, DVD дискілерінде сақтау арқылы 
өзімнің пәндік материалдарымның қорын көбейтуге болатынын түсіндім.  

Барлығын түйіндей келе, оқыту барысында АКТ-ны қолданудың маңызы өте зор. 
АКТ модулі арқылы басқа алты модульді ықпалдастырудың нәтижесінде еркін, өзіндік 
дәлел-уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы сенімді, сыни пікір-көзқарастары 
жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық танытатын оқушы 
қалыптастыруүшін бір-бірімізден тәжірибе алмасып, кемшілік-жетістіктерді айтып 
отырсақ жұмысымыз өнімді болады деп ойлаймын 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ХИМИЯ 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

 Қазіргі кезде дүние жүзі қауымдастығының алдында тұрған келесі мәселелердің 

бірі – адамзаттың тіршілік ортасының нашарлауы. Бұл мәселе барлық елдерді 

толғандыруда. Мұны шешудің бірден –бір жолы экологиялық білім беріп, жеке тұлғаны 

қалыптастыру екенін көптеген ғалымдар өз еңбектерінде айтқан. 

Экологиялық мәдениет – бүкіл адамзат басқан әрбір іс-әрекетіне келешекте шек 

қоятын, оның өмір сүріп отырған ортасына, оның тіршілікке қоян-қолтық араласатын 
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жаңа ғылым саласы, айнала қоршаған кесапат жағдайлардан, небір көлденең 

оқиғалардан сақтауға табиғат пен арадағы тепе-теңдікті қалпына келтіруге бағытталған 

маңызды мемлекеттік және әлеуметтік орын алатын педагогикалық тұрғыдан зерттеуді 

қажет ететін маңызды мәселе. Экологиялық білім, экологиялық мәдениет-балабақшада, 

орта мектеп, лицей, гимназия колледждерде, жоғары оқу орындарында үздіксіз 

экологиялық білім беру жүйесін жетілдіру мен ұйымдастырудың мемлекеттік жүйесі. 

 Экологиялық білімнің аймақтық компонентін жүзеге асыру жолдары 

қарастырылған еңбектер де баршылық. Ғалымдар жергілікті қауымдастықта 

экологиялық білім кеңістігін қалыптастырудағы негізгі рөлді аймақтық университет 

атқаратынын атап көрсетеді. 

Экологиялық білімнің көкейкесті мәселелерін зерттеген қазақстандық ғалымдар да 

XX ғасырдың соңында табиғат қорғаудың, экологиялық тәрбие берудің пәрменділігін 

арттыру мақсатында мектеп оқушыларына арналған жаңаша әдістер мен концепциялар 

жасай бастады. Атап айтқанда: Ә.С. Бейсенова жоғарғы оқу орындарында және жалпы 

орта білім беретін мектептерде экологиялық білім мен мәдениет тұжырымдамасын 

жасады. Тұжырымдамада табиғатты танып білу, дүниеге көзқарас және әдіснамалық 

мәселелер студенттердің дүниеге ғылыми көзқарасы мен теориялық ойлау қабілеттерін 

қалыптастыруға, оқушылардың табиғатты танып білуі, дүниетану ұғымдарын зерделеу, 

адам мен қоғам арасындағы тығыз сабақтастықты ұштастыру қажеттігі оқушылар мен 

студент-жастарға экологиялық тәрбие беруде аса маңызды болып саналатыны туралы 

қарастырылған. 

Табиғатты зерттеуші, эколог ғалым М. Н. Сарыбеков «Төменгі класс оқушыларын 

табиғат қорғауға тәрбиелеу методикасы» еңбегінде табиғатты қорғаудағы әдіс-тәсілдерді 

нақтылап берді.  

Аталмыш еңбектің құндылығы мынада: оқушылардың қоршаған орта табиғатын 

қорғауға тәрбиелеу әдіс-тәсілдерін талдап, адамзаттың осы ұстанымдары қолдай 

отырып, қоршаған ортаны сақтаған жағдайда ғана, яғни келешек ұрпақ үшін табиғи орта 

мен оның байлығын керегінше пайдалансақ, соғұрлым табиғаттың қоғамға берері мол 

деген тұжырымын қолдай келе, мектеп оқушыларына қоршаған орта туралы алғашқы 

түсініктерді қалыптастыру, өскен жерінің табиғатына құрметпен қарап, күтіп әрі аялауға 

үйрету әдістемесі қазіргі кездегі күн тәртібінен түспейтін мәселелердің бірі екендігін 

тілге тиек еткен.  

Адам өмірінде химия кең көлемде пайдаланатынына олардың көздері жетеді. 

Химияны оқыту барысында мұғалім бейорганикалық және органикалық дүниенің 

байланысын, адамның іс-әрекеттерінің қоршаған ортаға әсерін көрсетуі, оның негізінде 

экологиялық мәдениетін қалыптастыру, ғылым мен техниканың әсерін және табиғатта 

болып жатқан құбылыстардың нәтижесінде пайда болған заттардың тірі ағзаға тигізер 

зиянды әсерін оқытып үйрету, сол зиянды болдырмау жолдарын түсіндіріп, салауатты 

өмір сүруге бет бұрғызу қажет. 

Экологиялық тәрбие берудің келесі әдіс-тәсілдерімен жүзеге асыруға болады: 

- экологиялық мазмұны бар есептер шығару; 

- практикалық жұмыстарда, өндірістік сипаты бар тақырыптарды оқытқанда; 

- химия сабақтарында тақырыпқа байланысты экология сұрақтарына 5-10 минут 

уақыт бөлу арқылы жүзеге асыруға болады. «Алғашқы химиялық ұғымдар» 

тақырыбында оқушылар химиялық элемент және онымен байланысты ұғымдар жөнінде 

түсініктер алады. Теориялық білімдерін практикада қолданады. Табиғатты қорғау 

сипаты бар бірнеше ұғымдармен танысуға мүмкіндік туады – ластауыштар, ластауыш 

көздері, өнеркәсіптегі заттарды тазартудың қазіргі заман әдістері.  
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«Болашақ мамандарға экологиялық білім берудің адамгершілік сана-сезімін, іс-

әрекетін қалыптастырып, құндылық бағдарын адамгершілік аспектісінің алғышарттары 

болатынын дәлелдейді. 

 Қай қоғамда да болмасын оқытудың ұйымдастыру формасындағы пәнаралық 

пәнішілік байланыстар өзекті мәселе екені, яғни пәнаралық байланыс арқылы 

оқушыларға экологиялық тәрбие берілсе, бағыты мен бағасы жоғары деңгейде болады. 

Экологиялық мәдениет адамның қоршаған табиғи ортаға саналы, табиғатқа ұқыпты 

түрде қарап, оның байлықтарын үлкен парасаттылықпен, табиғи ресурстарды байыта 

түсудің қажеттігін түсінетін, табиғатты қорғауға белсене қатысатын көзқарасты 

қалыптастыру.  

Өлкелік принцип негізінде жануартанудан эколгиялық білім беру әдістемесін, 

тәрбиелеу жолдарын тұжырымдаған. Осы орайда ғалым оқушылардың білімі, іскерлігі, 

дағдысы және жауапкершілік қатынасы пәнаралық байланыссыз қалыптасуы мүмкін 

еместігі.  

Табиғат қорғау тақырыптары шетелдік және отандық ғалымдардың әдістемелік – 

ғылыми еңбектері мен тәжірибелік зерттеу жұмыстары біршама. Атап айтатын болсақ, 

ресейлік ғалымдар бұл салада ерекше еңбек етті. 

Экологиялық өлкетану мақсаты бір жағынан, табиғатты қорғау жұмыстарында 

экологиялық білім берудің жалпы мәселесі арқылы анықталса, екінші жағынан , өлкенің 

оқушылардың табиғатпен әлеуметтік қоршаған ортамен әрекетіне байланысты. 

Мектепте өз өлкесінің табиғатын оқып үйрену кезінде экологиялық өлкетану жекелеген 

оқушының бойына экологиялық мәдениет қалыптастыруға әсер етуі, сонымен қатар 

оларды экологиялық мақсатты түрде қоршаған ортамен практикалық байланыс жасап, 

жетелеуге болады.  

Оқушыларға экологиялық мәдениет пен тәрбие беру ғылыми негіздерін игерген, 

адамның табиғатқа тигізетін әсері қандай және одан қалпына келмейтін қандай тізбекті 

өзгерістер туындайтынын анықтауда, бір жағынан, ғылым шешеді, екінші жағынан, 

ғылыми ашқан жаңалықтары негізінде іс-әрекетке бастайтын экологиялық білім ғана 

шешіп береді. 

Химиялық өндірістер тақырыптарын оқығанда «теориялық мүмкіндікпен 

салыстырғанда өнімнің шығымы» ұғымын пайдаланып экологиялық есептер 

шығарамыз. Экологияландырылған білім тікелей өмірмен, тұрмыста кездесетін зиянын 

тигізуге мүмкін заттармен танысу арқылы олардан құтылудың немесе қаупін азайтудың 

жолдарын біліп, үйрене жүріп, химия пәнін терең түсініп, қызығуын арттыруға әкеледі. 

Оның үстіне химялық, экологиялық мәселелер әр елді мекенде, жақын аймақтарда жиі 

ездесетіндіктен, оны нақты бүгінгі тіршілікпен байланыстыру мүмкіндігі туады. Осының 

бәрі жинақтала келе мектеп шәкіртінің санасына туған табиғатты қорғау, оны ластамау, 

барынша аялауға жол сілтейтін тәрбиенің құрамына айналады. 

Қазіргі заман талабына сай, ғылым мен техниканың дамуы, қоғамның өсуінің 

қажетілігіне сәйкес өңдірістің қарқындап дамуы бізді қоршаған ортада көптеген 

өзгерістер тудыруда. Сол өндіріс қалдықтарынан туындайтын адам организміне зиянды 

заттарды танып білу, медицина, азық-түлік сапасы т.с.с түрлі саладағы әр адамның 

сауатылығының бір шеті тікелей химия пәнінен алған білімінің сапасына байланысты 

болып келеді. Адамның іс-әрекетінен қоршаған ортаға орны толмас зиян келтіріп, соның 

салдарынан адамзаттың өзінің өмір сүруіне үлкен қауіп туып тұр. 

Қазіргі таңда табиғи байлықтарды пайдалану тонаушылықпен жүргізілуде. 

Қоршаған ортаны қорғау туралы, ерекше қорғалатын аймақтар туралы заңдар, қажетті 

нормативтіқ-құқылық базалар, экономикалық механизмдер болғанымен іс жүзінде ол 

заңдар, ережелер өз дәрежесінде жұмыс істемей жатыр. Мұның бір себебі, азаматтардың 

экологиялық мәдениеті деңгейінің төмендігі. Адамның табиғатқа қатысы оның қоғамдық 
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өмiр сүру тәсiлiне негiзделедi. Осыдан келiп адамның бiлiм мен мәдениет дәрежесiн 

анықтауға болады. 

Экологиялық мәдениет - бұл азаматтардың экологиялық сауаттылығы, 

ақпараттармен хабардар болуы, табиғатты тиімді пайдаланудың нормаларын күнделікті 

орындау белсенділігі мен сенімділігі. 

Қазіргі кезде экологиялық білім беру және тәрбие мәселелері жалпы тәрбие беру 

мен білім жүйелері дамуының өзекті бағыттарының бірі. Экологиялық білімсіз қоғамдық 

экологиялық сана құру мүмкін емес. Қоғамдық экологиялық сана қоғамның экологиялық 

проблемаларымен күресуде мықты фактор болып табылады. Қазақстанда экологиялық 

жағдайдың қалыптасуы халықтың денсаулығына әсер етпей қоймайды, экономикалық 

мағынаға әкеледі, сондықтан экологиялық қауіпсіздік – мемлекет аймақтарының 

стратегиялық міндеттерінің бірі, ерекше атап көрсетсек, экологиялық қауіпсіздік – бұл 

халықтың тұрмыс жағдайының тұрақтылығы мен қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ету. 

Экологиялық жағдайдың нашарлау себептерінің бірі халықтың экологиялық білім 

деңгейінің төмендігі немесе жеткіліксіздігі. Сондықтан осыған орай, экологиялық білім 

беру қажеттігі туады. 

Қоғам өміріндегі ең басты міндеттердің бірі – табиғатты қорғау мәселелерімен 

жастарды ғылым негізінде теориялық және практикалық біліммен қаруландыру. Жоғары 

оқу орындарында экологияландырылған курстар енгізіліп, көптеген пәндер экологиямен 

байланыстырылып оқытылуда. Жоғары оқу орындарында экологиялық курстарды ашу 

болашақ маманға ортаның адам денсаулығына және т.б. әсерін алдын ала анықтауға 

мұмкіндік береді. Жоғары білімді маман тек өз саласын зерттеп қана қоймай, ол 

экологиялық сауатты болуы қажет. 

Қазіргі заман қоғамының сұранысы және еліміздің жаңарған идеологиясы жас 

ұрпақтың табиғатты қорғауға әзірлігін дамыту қабілетін мектептен бастап жаңа сапаға 

көтерілуіне міндет қойып отыр. Қазақстан Республикасының Конституциясында 

қоршаған ортаны қорғау әрбір қазақстандықтың абыройлы мақсат-міндеті болып 

саналатыны атап көрсетілген. Онда «мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығы үшін 

қолайлы қоршаған ортаны қорғауды мақсат етіп қояды», - делінген /3/. Ата заңымыздың 

басты талаптарының бірі – табиғат қорғауды күшейтіп, табиғи қорларды тиімді 

пайдалануды жолға қою болып табылады. Осыны негізге алған республикамыздың 

экологиялық білім жүйесі мен табиғат қорғау қоғамдары, мекемелері өндірісті 

ұйымдастыру ісінде экологиялық талаптарын орындауды, білім жүйесінде ел болашағы 

жастарды, жас ұрпақты табиғатты қорғауға тәрбиелеуге баса назар аударады. 

Мемлекетіміздің тәуелсіздігін нығайтып, асқақ руханият пен азаматтықты өркендету, 

шынайы мәдени-этникалық мұраны жандандыру мен болашаққа аманаттау, ұлттық 

тектілікті сақтау, ең алдымен мектептер мен жоғары оқу орындарымен байланысты. 

Шәкіртті мектепке алғаш қадам басқаннан бастап, өзінің ата - анасын, ұстаздарын 

құрметтеп сыйлауға, айнала қоршаған табиғатты, туған өлкесін сақтап-қорғауға, сол 

арқылы адамгершілік мінез-қасиетті орнықтыруға баулу – ұстаздың қоғам алдындағы 

атқаратын қызметі. Бүгінгі күннің өзекті міндеттерінің бірі – жас ұрпаққа экологиялық 

білім беріп, қоршаған табиғи ортаны қорғауға, аялауға тәрбиелеу. Экологиялық білім 

беру педагогика ғылымындағы жас ұрпаққа үздіксіз білім берудің құрамдас бөлігі болып 

саналатын жаңа бағыт. Қазіргі кезде жастардың бастауыш сыныптан бастап, өз іс-

әрекетінің саналы болуына, экологиялық білімінің білім мазмұны арқылы экологиялық 

танымның оңтайлы болуына қолайлы жағдай туғызылуы көзделеді. Мұнымен бірге ол 

табиғатты қорғауға көмек берерлік халықтың тарихындағы игі дәстүрлерді жаңғыртуға, 

оны күнделікті өмірде тәжірибеге қолдана алуға дағдыландыру мәселелеріне назар 

аударған жөн. 
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 Экологиялық білім берудің мақсаты мен маңызы экологиялық сана мен мәдениетті 

қалыптастыруда жатыр. Қазіргі жағдайда, экологиялық білім беруді басқаратын 

ұйымдастырушының қажеттілігі анық сезіліп отыр. Осындай ұйымдастырушылық 

бағытты үздіксіз білім беру бағдарламасы атқара алады. Бағдарлама білім беру процесіне 

қатысатын барлық субъектілердің үйлесімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және 

олардың әрқайсысы, кезеңіне сай қандай қызмет атқаратынын анықтап жәрдемдеседі. 
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АУБАКИРОВА Р.А., ОРАЗОВА С.С. 

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

 

Светлой памяти дорогого Учителя – Увалиева Ю.К. посвящается 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ» 

 

В современных условиях приобретают практическую значимость умения и навыки 

специалистов, приобретаемые ими в процессе обучения. Эти умения и навыки помогают 

адаптироваться к новым познавательным ситуациям, перерабатывать имеюшуюся 

информацию, прогнозировать результаты деятельности, используя свой 

интелектуальный и творческий потенциал. На каждом уровне обучения необходимо 

развивать у студентов творческое мышление, исследовательские умение без которых 

трудно нам продолжать образование, так и реализовиваться на рынке труда. Эти качества 

развиваются через активное участие студентов в научно-исследовательской работе, 

которая на современном этапе превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки будущего специалиста. В последние годы научно-

исследовательская работа студентов в вузах организована не лучшим образом, 

значительная часть студенческого контингента отошла от активного участия в научной 

работе и научно-техническом творчестве. В то же время, важность проблемы 

формирования исследовательских умений студентов подтверждает анализ большого 

числа профессиограмм специалистов разных направлений, в которые включены умения 

формулирования и решения проблем, системного анализа, абстрагирования, 

формализаций и др. Традиционно понятие, «научно-исследовательская работа 

студентов» (НИРС) отождествляется с формами привлечений студентов к научной 

работе кафедр, а также кафедральных и вузовских лабораторий, выполнению учебных 

исследовательских работ, дипломных работ, участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах, выставках и т.п., что является не совсем правильным. Мы полагаем, что 

научно-техническое творчество – понятие более емкое, чем НИРС , включающее в себя 

следующие элементы: 
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- обучение студентов основам исследовательского труда, привитие им 

определенных навыков; 

- выполнение научных исследований под руководством преподавателей. 

Правильно организованная спланированная научно-исследовательская работа студентов 

в процессе обучения в вузе выполняет ряд функций: образовательную, организационно-

ориентационную, развивающую и воспитывающую. 

В рамках учебного времени при обогощений традиционных форм организаций 

учебного процесса развитие исследовательских умений и способностей студентов 

возможно в случае использования средств развивающего обучения: проблемного, 

исследовательского, проектного, эвристического, главная задача которых - постановка 

познавательных противоречий в процессе изучения той или иной дисциплины. 

Важной формой научно-исследовательской работы студентов, выполняемой в 

учебное время, является внедрение элементов научных исследований в лабораторные 

работы. При выполнении таких работ студент самостоятельно составляет план 

выполнения работы, подбирает необходимую литературу, проводит математичкскую 

обработку и анализ результатов, оформляет отчет. Для младших курсов основными 

формами НИРС в рамках учебного процесса являются подготовка рефератов, 

индивидуальных домашних заданий с элементами научного поиска, участие в 

предметных кружках. 

В ходе изучения дисциплины «Химическая технология» нами была предпринята 

попытка внедрения элементов учебно-исследовательской работы при изучении темы: 

«Производство серной кислоты». 

С учетом вышеизложенного, был составлен алгоритм для расчета равновесий 

степень превращения оксида серы (IV) в оксид серы (VI) с одновременным расчетом 

константы равновесия при различных температурах и давлениях. 

Реакция окисления является обратимой экзотермической реакцией: 

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 + 184 кДж (5000С) 

Процесс сопровождается незначительным уменьшением объема образующегося 

вещества и повышением температуры. Поэтому в соответствии с принципом Ле-

Шателье для сохранения изотермических условий необходимо некоторое повышение 

давления и понижение температуры. В этом случае увеличивается степень превращения, 

но уменьшается абсолютная скорость реакции, что приведет к снижению выхода 

целевого продукта. Поэтому делается тщательный подбор одновременно и оптимальной 

температуры и оптимального давления в системе. 

Константа равновесия выражается уравнением: 

 Кр =  
𝑃𝑆𝑂3

𝑃𝑆𝑂3𝑃𝑂2
0.5  (1) 

где РSO3, PSO2, PO2 – равновесные парциальные давления SO3, SO2, O2. 

 

Величина Кр зависит от температуры и вычисляется по уравнению Вант-Гоффа: 

 
𝑑𝑙𝑛𝐾𝑝

𝑑𝑇
= − 

∆𝐻

𝑅𝑇2  (2) 

 

С достаточной для практических расчетов точностью значения Кр в интервале 390-

6500С могут быть вычислены по формуле: 

 𝑙𝑔𝐾𝑝 =
4905.5

𝑇
− 7.1427  (3) 

 

После соответствующих преобразований формула (3) принимает вид (4): 

 𝐾𝑝 = 𝑙2.303(
4905.5

𝑇
− 7.1427)  (4) 
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По этой формуле рассчитывали значения константы ровновесия. Степень 

превращения SO2 в SO3, достигаемая на катализаторе, зависит от температуры и 

выражается уравнением :  

 Хр =  
𝑃𝑆𝑂3

𝑃𝑆𝑂3+𝑃𝑆𝑂2

  (1) 

 

Однако равновесный выход можно найти и по известной величине константы 

равновесия с известными начальными концентрациями SO2 и O2. 

𝐾𝑝 =
(𝑃𝑆𝑂3)

(𝑃𝑆𝑂2)𝑃𝑂2
, если 𝐾 = √𝐾𝑝 

Подставляя значения оксида серы (VI) через K и PO2 находим равновесный выход 

𝑋𝑝 =
𝑃𝑆𝑂3

𝑃𝑆𝑂2/𝐾√𝑃𝑂2 + 𝑃𝑆𝑂3

𝐾√𝑃𝑂2

=
𝐾√𝑃𝑂2

𝐾√𝑃𝑂2 + 1
 

Числитель и знаменатель делятся на √𝑃𝑂2, тогда 

𝑋𝑝 =
𝐾

𝐾+1
√𝑃𝑂2

⁄
; 𝑋𝑝 =

𝐾

𝐾+√1
𝑃𝑂2

⁄
 

Парциальное давесние кислорода равно : 

𝑃𝑂2
=

(𝑏 − 0.5𝑆𝑂2𝑋𝑝)𝑃

(100 − 0.5𝑆𝑂2𝑋𝑝)
 

Поскольку под корнем PO2 имеет обратное значение , то 

𝑋𝑝 =
𝐾

𝐾 + √
(100 − 0.5𝑆𝑂2𝑋𝑝)
(𝑏 − 0.5𝑆𝑂2𝑋𝑝)𝑃

 

b- начальная концентрация кислорода в дрейфующем газе; 

SO2- начальная концентрация оксида серы (IV) там же; 

P- давление газов в системе; 

K-константа равновесия при данной температуре. 

 

В этом уравнении искомая величина Хp входит в правую и левую части. Также 

уравнения называются трансцендентальными. Они решается методом многократного 

подбора значения искомой величины и постановкой ее в решаемое уравнение до 

нахождения наименьшей разности. 

Данное уровнени позволяет найти Хp по известной константе и начальным 

концентрациям SO2 и O2 независимо от дальнейших уменшений их концентраций. 

Каждый студент получает индивидуальное задание. Так, например, если одному 

необходимо определить константу равновесия реакции и степень превращения вещества 

при различных температурах, определенном давлении и заданной реагирующих 

веществ, то для другого студента - при определенной температуре и концентрации 

оксида серы (IV) и кислорода, но различных давлениях и т.п. Значения температуры, 

давления и концентраций могут варьироваться в довольно широких пределах. 

При этом каждый студент для своего конкретного задания должен определить 

оптимальные условия проведения процесса, оформляя полученные данные в виде 

графических зависимостей. Затем при найденных оптимальных условиях студент 

выполняет лабораторную работу полученного серной кислоты. 

Следует отметит, что такой подход к выполнению лабораторной работы позволяет 

активировать работу студента, дать ему возможность понять важность определения 

оптимальных условий проведения реакций задолго до осуществлении процесса в 
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заводских условиях, заставить студента задуматься над важностью количества 

использования знаний по разном предметам, позволяет подготовить его к пониманию, 

что расчеты действительно необходимы. 

Выполнение расчетных заданий практически сводится к вводу студентом данных в 

алгоритм, получению и обработке полученных результатов. Результаты необходимо 

проанализиравать, сделать выводы о том, какие параметры необходимо изменить для 

получения наибольшего выхода целевого продукта. 
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Алматы облысы, Алакөл ауданы Қабанбай батыр атындағы орта мектебі1,  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан2 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА АЯСЫНДА ХИМИЯ ПӘНІН  

ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бүгінгі күні мұғалімнің алдындағы үлкен міндет ол- заман талабына сай лайықты 

жаңа адамды қалыптастыру. Осыған байланысты Қазақстандық білім әлемінде 

жаңартылған білім жүзеге асырылуда. Жасұрпақтың санасына озық өнеге үлгісін сіңіру, 

оқушының қабілетін айқындап,танымдық белсенділігін дамыту - бүгінгі мұғалімнің 

алдындағы зор міндет болып табылады. Ұлы ойшыл Ж.Аймауытовтың мына бір ойтүйіні 

«.баланың өзін еңбектендіріп,бірлестіріп,өз бетімен білім тапқандай болса, 

жұмыстайтын материалдар дайын түрінде берілмей,тәжірибе қылып,зерттеп,өз бетімен 

шешкендей,тұрмыс жұмбақ шешкендей берілсе» деген ойы келешекке бағыт бағдар 

бергендей.Химия пәнін жаңартылған бағдарлама арқылы оқыту зор міндет жүктейді 

және оқытуды ерекшеліктерімен ұсынған тың бағдарлама. 

Біздің алдымызда оқытудың әдіс- тәсілдерін жаңартып отыру және 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.Мемлекетіміздің білім 

беру ісіндегі жаңартылған білім беру бағдарламасы-заман талабына сай келешек 

ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын бағдарлама. «Ұрпағы білімді болса, халықтың 

болашағы бұлыңғыр болмайды » демекші, жас ұрпаққа сапалы білім, өнегелі тәрбие беру 

бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Осыған орай, биылғы оқу жылында 7-8 сынып 

оқушыларына жаңартылған білім мазмұны бойынша білім берілуде. Бағдарлама аясында 

оқушылармен химия пәнінде бағалау критериалды бағалау бойынша жүзеге асырылады. 

Әр бөлім соңында оқушымен жүргізілетін жиынтық бағалау оқушыға да, мұғалімге де 
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сынақ іспеттес, өткен тақырыпты талдай отырып, оқушының білімін бағалауды 

көрсетеді. Оқушының мектепте табысты оқуы емес, келешекте табысты болуы тікелей 

білім беруші мұғалімнің шеберлігі мен құзіреттілігіне байланысты. Сондықтан да 

мемлекетімізге шығармашыл, заман талабына ілесе алатын мұғалім қажет.Жаңа 

бағдарлама біздерден ерекше білім деңгейін көрсетуді, шығармашыл шешім қабылдауды 

талап етіп отыр.Жаңартылған бағдарлама оқу үдерісінде тиянақты білім беру оқушы 

бойына мұғалімге деген құрмет пен сенімді қалыптастырды. Ынтымағы жарасқан ортада 

жауапкершілік артады. Оқушының білімін қалыптастыра отырып бағалау 

арқылы,оқушының білімді алуына жасай отырып,өздігінен білім алу ортасын 

қалыптастыру қажет. Оқушыны дұрыс қалыптастыратын – білім алатын ортасы. Химия 

пәні-эксперименттік пән болғандықтан, көбінесе тәжірибе жасау, заттарды бір-біріне 

айналдырып жаңа заттар алу, заттардың химиялық қасиеттерін сипаттау және анықтау, 

химиялық есептер шығару, анализ жасау, химиялық негізге сүйенетін талдаулар жасау, 

бейорганикалық химия мен органикалық химия арасындағы генетикалық байланыстар, 

қазіргі ғылым жаңалықтарындағы жасанды заттардың алынуы бізге,әсіресехимия 

мамандарына көп ізденуді қажет етеді. Химия пәнін экспериментсіз елестету мүмкін 

емес. Теориялық білімді практикамен ұштастыру оқушы білімін ұштай түсері анық. 

Оқушыға сапалы білім беруге көмекке келетін электронды оқулықтар,интернет 

желісі,сандық және ақпараттық технология,компьютер, ұялы телефон, теледидар,видео 

қондырғы, педагогикалық білімім- оқу мен оқытудағы оқуды жүргізуге жағдай жасады. 

Мұғалімнің өзінің алған білімімін оқушыға беруі – адам баласының бақыты. Қазіргі 

кездегі сабақ оқушыны неге және қалай оқытамыз? деген міндетті жүктейді. Бұл 

сұрақтың шешімі оқу жоспары мен оқушы тұлғасы арқылы шешіледі. Сондықтан 

мұғалім сабағын сынып ерекшелігін ескере отырып жоспарлауы керек. Сабақ кезінде 

жаңа сабаққа оқу мақсатын дұрыс қойып, оқушыны жаңа білімді өзі ашуға итермелеу 

қажет. Біздің білімдік әрекетіміздің өзі - нақты оқу,нақты түсіну, нақты бағалау 

әрекеттері. Оқыту мен оқудағы өзгерістер білім әлеміне айтарлықтай өзгерістер әкелді. 

Қазіргі замандағы химиялық ғылыми идеялар және нәтижелер жайлы мұғалімнің 

теориялық және практикалық та білімі жоғары болуы керек екендігін жаңа бағдарлама 

айқындап бергендей. Педагогикалық білім қалыптасқан ортада сыныппен сабақ өткізу 

жоспары жүзеге асады, сабақ жоспарланып,оқушы толық білім алады, оқушы жұмысы 

бағаланады. Мұғалім оқушыға педагогикалық білім беруді дұрыс ұйымдастырған 

жағдайда ғана, оқушыда мазмұнды оқыту жүзеге асады. Өзіңе және өзгеге деген 

талаптың деңгейін біле отырып,айналаңдағы оқушылардан білімді, дамыған, өзіндік ойы 

бар тұлға қалыптастыруға болатынын өзіміздің іс-тәжірибемізден байқап отырмыз. 

Сабақтың шынайылылығы- мұғалімге де, оқушы алдына да айқын мақсат қойды. Бұл 

тұрғыда ұлы В. Гетенің айтқанын еске түсіру пайдалы «Өзіңнің мүмкіндігіңді білу, іс- 

әрекетіңмен жүзеге асады». Жаңа әдіс-тәсіл арқылы оқуды бағалауға 

ұмтылатындығымыз туралы оқушыға мәлімет бере отырып. Осы айтқандарымыз іс 

жүзінде сабағымызда қалай жүзеге асты? 

Ол - Жаңартылған бағдарлама аясындағы жаңа серпін беретін әдіс тәсілдерді 

сабаққа пайдалану. Ұлы орыс педагогы әрі психологы К.Д. Ушинскийдің бейнелі сөзімен 

айтсақ, «Зейін-біздің жан дүниеміздің алған біліміміз арқылы өтетін жалғыз есігі, ал 

белгілі салада алған біліміміз неғұрлым көп болса, соғұрлым сабаққа ерік- жігеріміз 

жоғары болады» деп түйіндейміз. Мұғалім ретінде қабілетті оқушыны зерттеп, әр 

жұмысына нақты баға беріп, дамытып отыруымыз жөнінде ой түйдік. Сондай-ақ, 

дарынды оқушыға жеке критерий жасау шарт. Дәл осындай оқушылар арқылы 

сыныптағы басқа оқушылармен қауымдастық құрып, идеялармен бөлісіп, ол идеямызды 

әрі қарай дамыта алатындығымызды ой қоржынына салдық. Химия сабағында 

оқушылардың өз беттерінше ізденіп жұмыс жасауы мен білімді әрекетке бағыттауы, әр 
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оқушы өзін-өзі реттеп отыруы керектігін, әр оқушы қабілеттерін өз бойында дамытуға 

тырысуы керектігін үйретуді мұғалім есте сақтаған жөн.. Кемеңгер Ахмет Байтұрсынұлы 

өткен ғасырдың басында – «Мектептің жаны- мұғалім. Мұғалім қандай болса , мектебі 

сондай болмақшы. Қазақ ішіндегі неше түрлі кемшіліктің көбі түзелгенде, оқумен 

түзеледі»- деген ескертпесі бүгінгі қазақ мектебінің ұлттық білім стратегиясының 

тұғыры ретінде қабылдануда Халық даналығында мынадай сөз бар, «жас кезінде- 

жаттасын, есейгесін -түсінер» дейді. Бағдарламаға ілесуге қиналсақ, қазір оқушымен 

бірге оқып, көп алға ілгерлегенімді байқаймыз. Биылғы оқу жылында 7-8 сыныптарда 

химия пәнін оқыту химия пәнін оқытуға айтарлықтай өзгерістер әкелді. «Оқушыны 

қалай оқытамын?» деген сұрақтың алғашқы кезде туындағаны рас. Әлі күнге дейін бұл 

сұрақ жаңа тақырыпты өткен кезде де кездеседі. Оқыту әрекетінде де өзіміздің іс-

әрекетіміз маңызды роль атқаратындығы байқалады.Оқушыны дамыту үшін, сабаққа 

қызығушылығын оята білуде, күнделікті зерттеу жұмысын жүргізіп отыру керек. 

Оқушының ынтасын жоғалтып алмау үші зерттеуге алған оқушыларға әр сабақта көңіл 

бөлу қажет. «Сен мына тапсырманы жүргізіп жіберші», «Мына мәліметті интернеттен 

іздеп келші» «Сенің бүгінгі сабақта берген мәліметің достарың үшін өте құнды болды», 

«Географиялық картадан Қазақстан химиясы туралы, біздегі қорлары, кендері туралы 

мәліметің өте құнды болды», «сабақты игеруімізге көмектесті» деген сияқты 

көтермелеулермен оқушыны білімді игеруге, химия пәніне қызығушылығы оянары 

сөзсіз. «Химия» пәніне қызығушылығы арту арқылы оқушыларымыздың көзқарасы 

дамып, әлемді тұтас күйінде тануына мүмкіндік туды. Осы арқылы оқушыларымыз 

заттардың әртүрлілігін,олардың қасиеттерін тану мүмкіндігіне ие болды,нақты бағалауға 

үйренді. Осының дәлелі ретінде айтар болсақ, оқушылардан алынатын әр бөлім бойынша 

алынатын жиынтық бағалау кезінде берілген ақпаратты оқушының сыни бағалай білуі 

байқалады. Бұл оқушының ой-өрісі алған білімінен айқын көрінеді. Мәселен, 7 сынып 

оқулығындағы І тарау «Таза заттар мен қоспалар» ІІ тарау «Заттардың агрегаттық 

күйінің өзгеруі» тақырыптарын оқытуда заттар жайлы білімді ең әуелі түсіндіреді, 

бекітеді,нақтылайды және дамыту мақсатын көздейді. Химияны оқытудың мақсаты 

оқушының тақырыпты игеруі арқылы жүзеге асыратындығы. Осыдан түйіндесек: 

Бағдарламаның ең жақсы жері-олбілім алушының жас ерекшелігін ескере отырып 

құрылғандығы. Бағдарлама білім алушының шығармашылық ойлауымен қатар, 

тәжірибелік дағдысын да дамытуды көздеп отырғандығы. Бұның дәлелі,әр тақырыптарда 

берілген лабораториялық тәжірибелерді орындау барысындағы жұмыстар. 

Мысалы:Лабораториялық тәжірибе №1 «Заттардың қоспалары мен олардың 

қосылыстарын салыстыру». Жұмыс барысында оқушылар ойларын түйіндей отырып, 

қоспаларды бөлу әдістеріне эксперименттік жұмыстарын жасап,зерттеу жасай 

білді,ойларын жүйелеп, қорытынды жасады. Сабақ барысында оқушы жұмысы 

талданып, бірден бағаланатындығы басты ерекшелік деп білеміз.Тәжірибемен 

ұштастырылған білімді оқушы оқу мақсатына сәйкес өзі шешеді. Бағдарламадан 

байқағанымыз тақырыпты ұсақ-ұсақ етіп тақырыпқа бөлмей, бір тарауға біріктіріп 

оқыту, одан әрі оқушының біліміне бөлім бойынша жиынтық бағалауға тапсырмалар 

беру оқушыныңойлау қабілетін ұштары анық. «Атомдар. Молекулалар. Заттар» 

тарауында оқушыға «заттар » туралы алған білімі қайта көрініс беріп, өткенді жаңамен 

байланыстыруы да жаңартылған бағдарламаның тағы бір ерекшелігі деп 

білеміз.Жаңартылған оқу бағдарламасынан тағы оқушылармен эксперименттік 

жұмыстарды жасай жүре байқағанымыз: оқушының білік пен дағдысын дамытуға 

бағыттауы. Әр тақырып сайын түрлі әдіс тәсілдерді ұсыну арқылы оқушыда 

шығармашылық қабілетінің ашуылуына мүмкіндік туғызып отыр. Оқушының кейінгі 

сыныптарда да химия пәніне деген қызығушылығын арттыру үшін әр тақырыпта 

берілген лабораториялық жұмыстар,зертханалық тәжірибелер бағдарламаның 
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құндылығы деп түсінеміз.Оқу мақсатында берілген оқытуда күтілетін нәтиежеге ұмтылу 

үшін жеңілден күрделіге өту бағдарламада жақсы құрылған. Мысалы:химиялық реакция 

теңдеулерін сөзбен жаттап,одан әрі химиялық формулалар мен химиялық және 

физикалық қасиеттеріне өтетіндігіміз.Мұның өзі оқушыда өткен тақырыпты бір-бірімен 

байланыстырып,тақырып арасында сабақтастық тудыруға мүмкіндік береді.Тақырыптар 

арасындағы байланыс арқылы оқу мүмкіндігін пайдалана отырып, оқушы жеңілден 

күрделіге қарай ұмтылады.Сондықтан білім алушының білігі мен білімін кешенді түрде 

пайдалануына жағдай жасап,оқушының өздігінен іс әрекет жасауына бағыттауымыз 

керек.Ол үшін сабақ беру кезінде оқушының өздігінен талаптанып білім алуын,тиімді 

әдіс-тәсілдерді таңдау,сабақтың ұтымды жақтарын таңдау қажет.Жаңартылған 

бағдарламаның да тиімді тұсы осы деп білеміз. Америкалық ақын Уолт Уитмен «Мен де, 

басқа адам да Сіз үшін бұл жолды жүріп өте алмайды,сіз оны өзіңіз жүріп өтуіңіз керек» 

деп айтқандай, Жаңа бағдарлама-ұстаздар алдына үлкен мақсат пен міндет қойды.Жаңа 

бағдарламамен алға жылжи отырып,оқушыға химия әлемінің бейнесін ұғынуына жол 

ашу өз қолымызда. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ ПРИРОДНОГО СОРБЕНТА 

 ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

В условиях постоянного роста городов становится острее проблема 

интенсификации очистки сточных вод. Это связано с тем, что возрастание объёмов 

стоков влечёт за собой необходимость увеличения площадей, занимаемых очистными 

сооружениями, что не всегда возможно. Поэтому необходимо совершенствовать то, что 

уже имеется в наличии, с использованием современных материалов, технологий и 

механизмов.  

Еще двадцать лет назад о проблемах водоочистки особенно не задумывались даже 

специалисты – воды было много. Но качество воды с каждым годом ухудшается. 

Например, Россия занимает первое место в мире по объему водных ресурсов на душу 

населения, однако только 1% воды соответствует нормативам первого класса (пригодна 

к питьевому употреблению без очистки). По данным надзорных органов, в России до 

60% питьевой воды не удовлетворяют санитарным нормам. Не отвечает нормам 

состояние порядка 40% поверхностных и 17% подземных источников питьевого 

водоснабжения. Первая причина – это изношенность систем водоснабжения и 

несовершенство технологий водоподготовки. Вторая - ухудшение качества воды в 

водных объектах питьевого назначения». 
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Эксплуатируемые в настоящее время на территории СНГ городские очистные 

сооружения были спроектированы и построены еще в 70-х годах прошлого века. Со 

времени их постройки не было внедрено принципиально новой технологической схемы 

для очистки городских сточных вод.  

Система водоснабжения города Усть-Каменогорска — это сложный 

многофункциональный процесс, работающий непрерывно круглый год. Система 

включает в себя: насосные станции 1 подъема (скважины) –65 шт., насосные станции 2 

подъема — 9 шт., протяженность сетей водопровода — 860,3 км., повысительные 

насосные станции- 71 шт., на сетях города установлены водоразборные колонки – 124 

шт. и пожарные гидранты — 1901 шт. Забор воды осуществляется насосами из 65 

скважин 11 водозаборов подземного типа. Ежедневно в городские сети подается 100 

тысяч кубических метров воды. Вся добываемая вода соответствует требованиям и 

нормам качества питьевой воды, и подвергается обеззараживанию для исключения 

вторичного загрязнения при транспортировке. 

В настоящий момент систему водоснабжения предприятия обслуживают: цех 

водозаборов города, цех водопроводных сетей города, цех по обслуживанию сетей и 

сооружений пос.Аблакетка, цех Левобережных сетей и сооружений сетей и канализации. 

Помогают им в этом вспомогательные подразделения: службы комплексной 

автоматизации технологических процессов производства, контрольно — испытательный 

центр, службы главных механика и энергетика, автотранспортных цех, аварийно-

диспетчерская служба, бригада охраны, цех подготовки производства. Ежегодно на 

водопроводных сетях города проводятся работы с целью поддержания бесперебойного 

водоснабжения: осуществляется текущий ремонт, промывка трубопроводов, ремонт 

уличных водоразборов, пожарных гидрантов, камер и колодцев. 

Подземные воды в городе Усть-Каменогорск являются главным источником 

водоснабжения населения. Централизованно они добываются на пяти крупных 

водозаборах с утвержденными запасами. Степень их загрязнения в очагах водозабора 

высокая (сумма приведенных к ПДК содержаний веществ первого и второго классов 

опасности более 100 раза), а в центральной части города (от протоки реки Комендантки 

северо-западнее 500-1000 м до створа золоотвала № 2 УК ТЭЦ) – чрезвычайно высокая 

(сумма содержаний 10,1-100 ПДК) и высокая в северо-западной части города (сумма 

содержаний 3,1-10 ПДК) [1].  

В городе ежегодно образуется до 100 тыс.т. твердых бытовых отходов (ТБО) в год 

и более 1 млн.т промышленных отходов. Полигон для захоронения ТБО эксплуатируется 

с 1957 года, срок эксплуатации истек, состояние полигона не отвечает экологическим и 

санитарным требованиям. В городе имеется полигон для захоронения промышленных 

отходов 4 и 5 класса опасности, а также расположены ведомственные полигоны для 

складирования и захоронения промышленных отходов: пять золотвалов, два 

хвостохранилища, три шламонакопителя, терриконы отходов металлургического 

производства. Многолетняя деятельность промышленных предприятий отрицательно 

сказывается на экологическом состоянии почв города. На территории свыше 240 км2, 

включая селитебную зону, ближние пригороды и окраины города, почвы, используемые 

для выращивания овощных культур на садоводческих участках, загрязнены тяжелыми 

металлами с той или иной интенсивностью. [2] 

Анализ данных мониторинга качества поверхностных вод за 2010-2015 годы 

свидетельствует, о том, что реки Восточного Казахстана относятся к наиболее 

загрязненным рекам. Ухудшение показателей качества воды наблюдается в реках 

Иртыш, Бухтарма, Уба, Тихая, Глубочанка, Ульба, Аягуз, Красноярка. Основные 

загрязняющие компоненты – соли тяжелых металлов (Zn2+, Pb2+, Cu2+, Cd2+). Наиболее 

загрязненными являются воды бассейна реки Иртыш. В целом на реке Иртыш индексы 
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загрязненности в 2012 и 2013 гг. – 6,56 и 4,94 соответственно, а в 2014г. возрос до 9,48. 

В 2015г. отмечены случаи высоких загрязнений медью и цинком на реке Ульба: по Cu2+ 

- 31-40 ПДК; Zn2+ – 10-34 ПДК. В 2017г. загрязнение воды медью и цинком оставались 

высокими, что соответствует по классу качества грязным водам.  

Поэтому, разработку новых способов очистки сточных вод от ионов тяжелых 

металлов следует рассматривать как одну из мер по улучшению экологической 

обстановки. В этой связи возникает повышенный интерес к применению достаточно 

эффективных технологий и техники очистки сточных вод для доведения их качества до 

необходимых требований, уменьшению отходов производства и извлечению из сточных 

вод примесей, их утилизации.  

Эффективным сорбентом для ионов тяжелых металлов являются синтетические 

ионные смолы (катиониты), обладающие высокой обменной емкостью сорбции. Но 

промышленное производство ионитов в Казахстане отсутствует, а их импорт из 

зарубежных стран экономически не выгоден из-за высокой стоимости. Альтернативой 

могут быть природные материалы, обладающие значительно меньшей по сравнению с 

катионитами обменной емкостью, но намного дешевле ионитов. Так, в Восточном 

Казахстане имеются богатые залежи бентонитовых глин (Таганское месторождение), 

которые пригодны для извлечения ионов тяжелых металлов и добыча которых не требует 

больших материальных затрат, так как немаловажным фактором является их 

сравнительно низкая стоимость и доступность.  

Бентонит относится к глинистым природным минералам, обладающим высокой 

сорбционной способностью по отношению к катионам металлов, что может быть 

использовано для создания изолирующих барьеров в местах захоронения токсичных, в 

том числе радиоактивных отходов, а также для очистки питьевой и сточной вод. 

Ключевым параметром, определяющим возможность использования бентонитов в 

качестве фильтрующих материалов, является концентрация тяжелых металлов в воде и 

диффузионные свойства бентонитов. По литературным данным, она зависит как от 

растворимости тяжелых металлов, так и от сорбционных свойств бентонита. [3] 

Всесторонние исследования показали, что глины являются уникальными по 

высокому содержанию обменных ионов Na+, тонкодисперсности и набухаемости в воде. 

Бентониты Таганского месторождения по своему химическому составу делятся на 

щелочные и щелочноземельные, то есть в качестве обменных катионов выступают 

катионы натрия и кальция [3]. 

В наших экспериментах использован бентонит Таганского месторождения 

Восточного Казахстана, основной минеральный состав которого определен методом 

РФА (рентгенофазовый анализ). Было установлено, что основой минерального состава 

препарата является монтмориллонит - глинистый минерал слоистой структуры. Чаще 

всего монтмориллонит оказывается самым эффективным глинистым материалом для 

очистки воды от различных органических примесей. Площадь поверхности 

монтмориллонита достигает 766-833 м2/г.  

Для изучения сорбции тяжелых металлов были предварительно проведены 

термическая (при 200оС) и кислотная активации (20%-ным раствором серной кислоты) 

бентонита. Перед проведением сорбционного эксперимента препараты оставляли в 

растворе кислоты на 4 часа при периодическом перемешивании для активации.  

Обработка бентонитов 20%-ными серной (соляной) кислотой дает частичное 

удаление окислов магния, кальция, алюминия и железа. Подобная обработка повышает 

активную площадь поверхности в 2-10 раз, хотя при этом в 2-4 раза увеличивается 

средний эффективный размер пор сорбента. Кислотные свойства поверхности 

активированных бентонитовых глин способствуют хемосорбции на ней азот-, кислород-
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, серосодержащих соединений. Чем выше катионообменная емкость минерала, тем 

эффективнее, как правило, его использование для осветления и очистки воды. 

Сорбция катионов тяжелых металлов бентонитом может происходить как по 

механизму ионного обмена (обмен с катионами, находящимися в межпакетных 

пространствах монтмориллонита), так и путем образования комплексных соединений. В 

зависимости от механизма связывания катионов, как кинетика сорбции, так и ее 

зависимость от pH и ионной силы должны значительно отличаться. Установлено, что 

сорбционное равновесие в щелочной среде достигается быстрее, по сравнению с кислой. 

Для достижения цели сначала проводились исследования с модельными растворами, 

после положительных результатов эксперименты проводились со сточными водами. 

Полученный фильтрат исследовали на атомно-адсорбционном спектрометре «КВАНТ-

АФА». Объектом исследования является изучение возможности использования 

бентонитовой глины различной модификации для очистки сточных вод ГКП «Өскемен-

Водоканал» от ионов тяжелых металлов в статическом режиме. В качестве сорбента 

испытан бентонит 14-го горизонта Таганского месторождения ВКО. Лучшие результаты 

получены при использовании предварительно термически обработанного 

кислотноактивированного бентонита (Таблица 1). 

 

Таблица1 – Извлечение ионов тяжелых металлов из модельных растворов, сточных вод 

до и после очистки на ГКП «Өскемен-Водоканал» 

Ионы 

тяжелых 

металлов 

Начальные 

концентрации 

ионов 

тяжелых 

металлов, 

мг/дм3 

Степень извлечения, α, % 

Термокислотноактивированный сорбент (ТКАС) 

Модельный 

раствор 

Сточная вода до 

очистки на ГКП 

«Өскемен-

Водоканал» 

Сточная вода 

после очистки на 

ГКП «Өскемен-

Водоканал» 

1г 

навески 

2г 

навески 

1г 

навески 

2г 

навески 

1г 

навески 

2г 

навески 

Zn2+ 0,235 64,0 69,0 72,54 94,91 86,81 99,23 

Pb2+ 0,082 62,0 66,0 82,11 94,14 92,68 98,78 

Cu2+ 0,542 77,0 84,0 80,95 90,47 90,0 96,0 

Cd2+ 0,623 17,0 24,0 33,0 47,50 45,0 56,0 

 

Представленные в таблице результаты очистки модельных растворов, сточных вод 

до и после очистки на ГКП «Өскемен-Водоканал» от ионов тяжелых металлов 

бентонитовой глиной в термокислотноактивированной форме показывают, что при 

массе 1г сорбента степени извлечения ионов металлов Zn2+, Pb2+, Cu2+, Cd2+ составляют 

64,0; 62,0; 77,0; 17,0%, а при массе 2г – 69,0; 66,0; 84,0; 24,0% соответственно, что 

позволяет снизить концентрацию ионов тяжелых металлов ниже уровня норм ПДК.  

Вывод: применение термокислотно-активированного сорбента (ТКАС) 

(термически активированного при температуре 120оС – 4 часа с последующей 

обработкой 20%-ной серной кислотой – 4 часа) в очистке обеспечивает практически 

полное извлечение ионов тяжелых металлов. Содержание ионов тяжелых металлов в 

сточной воде, контактируемой с ТКАС до и после очистки на ГКП «Өскемен-

Водоканал», не превышает нормы ПДК. 

Для сравнения исследовали сорбционные свойства бытового фильтра. Фильтрат 

исследовали на спектрометре «КВАНТ-АФА». Полученные данные отражены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты исследования сточной воды после очистки на ГКП «Өскемен-

Водоканал» пропущенной через бытовой фильтр «АКВАФОР» 

Тяжелые 

металлы 

Концентрация, мг/дм3 Степень извле 

чения, α, % В сточной воде Очищенный через АКВАФОР 

Zn2+ 0,235 0,0295 87,45 

Pb2+ 0,082 0,0125 84,76 

Cu2+ 0,542 0,5210 3,874 

Cd2+ 0,623 0,4315 30,74 

 

Из таблицы 2 видно, что при применении бытового фильтра «АКВАФОР» степень 

очистки достигает в среднем 87% по цинку, 85% по свинцу, что позволяет снизить 

содержание данных металлов в сточной воде после очистки на ГКП «Өскемен-

Водоканал» до уровня ПДК для воды рыбо-хозяйственного назначения.  

Сравнивая результаты очистки сточной воды, пропущенной через 2г 

термокислотноактивированного сорбента, с результатом очистки сточной воды, 

пропущенной через бытовой фильтр «АКВАФОР», можно предложить для очистки вод 

от ионов тяжелых металлов бентонит 14-горизонта Таганского месторождения ВКО, 

который по всем критериям подходит для очистки сточных вод.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ И АГРЕГИРОВАННЫХ ФОРМ 2,2’-

ДИГИДРОКСИ-1,1’-НАФТАЛАЗИНА С ПОМОЩЬЮ AB INITIO РАСЧЕТОВ 

 

Люминесцентные пигменты способны поглощать энергию естественных или 

искусственных источников света и выделять ее в форме видимого свечения в темноте. 

По химической природе люминофоры подразделяются на неорганические и 

органические. В отличие от неорганических люминофоров, светящихся только в твердом 

состоянии, органические люминофоры, в большинстве случаев, люминесцируют в 

различных агрегатных состояниях. Это различие обусловлено тем, что свечение связано 

с определенным строением кристаллической решетки, в которую входят активирующие 

добавки. После ее разрушения люминесценция исчезает. В случае органических 

люминофоров люминесцируют отдельные молекулы [1].  

Были изучены электронные спектры соединения 2,2'-дигидрокси-1,1'-нафталазина 

для мономера и димера. Это соединение представляет собой коммерчески доступный 

желтый пигмент, проявляющий флуоресценцию в кристаллической форме. 2,2'-

дигидрокси-1,1'-нафталазин широко используется при окрашивании вискозы, для 

печатных красок и красок для художников.  
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2,2'-дигидрокси-1,1'-нафталазин содержит в своей структуре центральный 

бисазометиновый остов и два нафтиловых кольца. Это соединение содержит ОН группы, 

которые образуют внутримолекулярные водородные связи с неподеленной парой 

электронов азота. Известно, что молекулы с гидроксильными группами обычно не 

флуоресцируют в твердом состоянии, однако исследуемое соединение проявляет 

флуоресценцию как в растворе, так и в твердом состоянии при агрегировании [2].  

Для объяснения этого явления были проведены квантово-химические расчеты 

методом функционала плотности (DFT) мономера (рисунок 1) и димера 2,2'-дигидрокси-

1,1'-нафталазина (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 1 - Молекулярная структура 2,2'-дигидрокси-1,1'-нафталазина 

 

Одним из механизмов флуоресценции является перенос протона в возбужденном 

состоянии S1 от атома кислорода гидроксильной группы к атому азота бисазометинового 

остова при образовании внутримолекулярной водородной связи. При этом возможен как 

однопротонный, так и двухпротонный перенос в молекуле. Расчеты показали, что 

одновременный двухпротонный перенос в молекуле не происходит, потому что 

структура, образующаяся при переносе двух протонов в основном и возбужденном 

состояниях примерно на 0,5 эВ менее устойчивая, чем при переносе одного протона, то 

есть энергетически такая конфигурация не выгодна. Поэтому вероятный механизм 

появления флуоресценции 2,2’-дигидрокси-1,1’-нафталазина однопротонный перенос.  

 
 

Рисунок 2 – Структура димера 2,2'-дигидрокси-1,1'-нафталазина 
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При агрегировании этих молекул, при исследовании димера, за счет 

межмолекулярной водородной связи, в возбужденном состоянии перенос протона 

происходит безбарьерно. Все проведенные расчеты получены методом B3LYP/6-31G(d). 

Исследованное соединение благодаря тому, что обладает флуоресценцией в 

растворе и в твердом состоянии, обладает эффектом агрегационно-индуцированной 

флуоресценцией [3]. Одно из множества потенциальных применений подобных 

соединений связано с их способностью проявлять изменение флуоресценции в 

зависимости от размера частиц. На данный момент исследования в этой области 

развиваются и направлены на поиск перспективных флуоресцентных органических 

соединений, обладающих изменением флуоресценции при переходе от молекулярной к 

агрегированной форме.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАСТЕНИЙ РОДА  

SОNCHUS OLERАCEUS 

 

Приведены результаты исследования элементного состава растения рода осота 

огородного (Sоnchus Olerаceus) семейства Asteraceae, произрастающих в Восточном 

Казахстане. Для определения количественного содержания элементов применяли 

рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Определены средние концентрации восемь 

элементов в образцах надземной части осота огородного (Sоnchus Olerаceus). Наиболее 

активно аккумулирует микроэлементы в надземной части которой накапливаются Fe, Zn, 

Cu и Mn. Указанный вид могут служить важным источникам жизненно необходимых для 

организма человека микроэлементов и представляют значительный интерес для 

дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: Asteraceae, осот огородный (Sоnchus Olerаceus), макро- и 

микроэлементы, рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). 

Настоящая работа посвящена исследованию минерального состава растения рода 

осота огородного (Sоnchus Olerаceus) семейства Asteraceae.  

Актуальность исследования. Республика Казахстан обладает богатейшими 

растительными ресурсами, но лишь малая их часть используется 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.  

В этом плане большой теоретический и практический интерес представляют 

растения семейства Asteraceae (Астровые), которые широко распространены в 

Казахстане, некоторые из них являются эндемиками, произрастающими только на 

территории нашей страны. Изученные растения этого семейства обладают широким 

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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спектром биологической активности и используются для лечения различного рода 

воспалений, опухолей и других заболеваний.  

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.  

Целью работы является исследование химического состава растения рода осота 

огородного (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.  

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. 

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. Сушали в тени под навесом, расстелив тонким слоем 

на чистой подстилке или на мелкой сетке. 

Готовое сырье хранили в сухом месте, в бумажных пакетах.  

Для определения доброкачественности каждого вида сырья по общепринятым 

методикам Государственной фармакопеи определены следующие показатели: потеря в 

массе при высушивании, общая зола и экстрактивные вещества. Результаты 

представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1 - Показатели доброкачественности растения рода осота огородного (Sоnchus 

Olerаceus) 

Показатели доброкачественности Содержание, % 

Влажность 7,21 

Общая зола 82,04 

Экстрактивные вещества 31,16 

 

Микроэлементный состав растения рода осота огородного (Sоnchus Olerаceus) 

Состав макро- и микроэлементов корней растений определен 

рентгенофлуоресцентным анализатором (РФА) фирмы «MIX-5».  

Данные по минеральному составу приведены в таблице 2 и в диаграмме 1. 

 

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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Таблица 2 – Макро- и микроэлементный состав растения рода осота огородного (Sоnchus 

Olerаceus) (фаза покоя) 

Элементы Содержание, % 

Кадмий 0,0005 

Кобальт 0,0029 

Никель 0,0046 

Медь 0,0139 

Свинец 0,0007 

Цинк 0,0302 

Марганец 0,0325 

Железо 0,3765 

 

 
 

Диаграмма 1− Макро- и микроэлементный состав растения рода осота огородного 

(Sоnchus Olerаceus) (фаза покоя) 

 

Из таблицы 2 следует, что по количественному содержанию железо доминирует; 

Содержание тяжелых металлов: кадмия и свинца не превышает предельно допустимых 

норм.  

Таким образом, на микроэлементный состав растений оказывают 

непосредственное влияние естественные и антропогенные факторы зон произрастания, 

то есть места произрастания (ареалы почвы), что следует учитывать при заготовке сырья. 

В настоящее время, необходимыми для жизнедеятельности, признаны 14 

микроэлементов: железо, медь, марганец, цинк, кобальт, йод, фтор, молибден, ванадий, 

никель, стронций, кремний и селен. Они повышают активность ферментов, 

катализируют биохимические процессы, способствуют синтезу углеводов, белков и 

витаминов, а также участвуют в обмене веществ. 

Полученные результаты согласуются с общей закономерностью, согласно которой 

минеральный состав сказывается на накоплении определенных групп биологически 

активных соединений. Растения, продуцирующие сердечные гликозиды, избирательно 

поглощают марганец, молибден и хром; продуцирующие алкалоиды – медь, марганец и 

кобальт; сапонины – молибден и ванадий; терпеноиды – марганец; кумарины, витамины 

и полифенольные соединения – медь, цинк и марганец; полисахариды – марганец и хром; 

углеводы – цинк соответственно.  

Накопление микроэлементов в растениях происходит в зависимости от вида почвы, 

ее физических свойств и химического состояния, географического расположения района, 
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климатических условий, от вида, сорта и стадии вегетации растений, источников 

орошения и других факторов.  

По-видимому, в растениях рода осота, действующим началом являются 

полифенольные соединения, кумарины, витамины, углеводы, полисахариды, так как они 

в большом количестве из почвы извлекают медь, цинк, марганец и железо, что хорошо 

согласуется с литературными данными о биосинтезе и свойствах полифенолов.  

Избирательная способность к накоплению определенных микроэлементов может 

стать видовым признаком растения. 
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ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ПАРАМАГНИТНОМ РЕЗОНАНСЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ С СЕРОСОДЕРЖАЩИМ ПРЕКУРСОРОМ 

 

При исследовании процесса термического разложения серосодержащих 

комплексов металлов важным фактором является изучение характера изменения 

магнитных свойств при переходе от исходных соединений к промежуточным и 

конечным продуктам термолиза. В связи с этим нами были исследованы ЭПР спектры 

исходных комплексов и продуктов их термического разложения. 

Метод ЭПР даёт уникальную информацию о парамагнитных центрах, и, что очень 

важно, позволяет определить концентрацию парамагнитных центров в областях 

кристалла с разной структурой. В этом случае парамагнитный центр является 

своеобразным зондом, дающим спектроскопические и структурные характеристики 

своего микроокружения.  

В таблице 1 представлены экспериментальные значения параметров ЭПР спектров 

исходных серосодержащих комплексов и продуктов их термолиза, выдержанных при 

различных температурах. Поскольку значения магнитной восприимчивости прямо 
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пропорциональны интегральной магнитной интенсивности, то этот факт позволяет 

судить о магнитном поведении исследуемых соединений по значениям (Н). 

 

Таблица 1 - Параметры ЭПР спектров серосодержащих соединений никеля, железа, 

свинца, меди и серебра до и после прокаливания 

Образец I, мм 

(пересчет к 

усилен. 

1*100) 

Н Интегральная 

интенсивность 

I*(Н)2 

(Н в см, I-усл.ед.) 

g-

фактор 

Интегральн

ая 

интенсив. в  

% от исход. 

мм гаус 

1 2 3 4 5 6 7 

Niисх 3312 82 1280 222670 2,34 100 

Niпрокал. 6,2 82 1280 417 2,34 0,19 

Feисх 42,5 36 562 551 2,03 100 

Feпрокал. 20400 16 250 52224 1,97 9480 

Pbисх 7,2 40 624 115 2,20 100 

Pbпр. 2 40 624 32 1,98 28 

Cuисх 16000 22 343 77440 2,18 100 

Cuпр. 2237 Анизотропный g-фактор  

 10841 
g 2,10 14 

g 2,34 

Agисх 14,1 28 437 110 2,17 100 

Agпр. 4,7 28 437 37 2,17 34 

 

Магнитная восприимчивость () прямо пропорциональна интегральной 

интенсивности I*(Н)2. Для получения численных значений  необходима ин формация 

о спиновых состояниях парамагнитных центров. 

Следует отметить, что и для получения численных значений магнитного момента 

также необходима информация о спиновых состояниях парамагнитных центров. Из 

таблицы 1 видно, что исходные комплексы никеля и меди являются парамагнетиками, 

поскольку имеют относительно высокие значения интегральной интенсивности 

(соответственно 3312 и 16000 условных единиц - мм), что указывает на высокоспиновое 

состояние атомов никеля и меди. По-видимому, прекурсорсодержащее соединение, 

представляющее собой лиганд с сильным полем, стабилизирует низкоспиновое 

состояние атомов никеля и меди в исходных соединениях. 

Несмотря на относительно низкое значение интегральной магнитной 

интенсивности исходный серосодержащий комплекс железа (ІІІ) также парамагнитен, о 

чем свидетельствуют данные проведённой нами мёссбауэровской спектроскопии. 

Следует отметить, что для исходного комплекса железа (ІІІ) характерно парамагнитное 

высокоспиновое состояние [1, 2]. 

Иная ситуация наблюдается в спектрах для прокаленных образцов. На рисунке 1 

представлен ЭПР спектр для образца комплекса никеля, выдержанного при 773 К. 

Из рисунка 1 и данных таблицы 1 видно, что происходит резкое уменьшение 

сигнала для данного комплекса. По всей видимости, согласно экспериментальным 

значениям интегральной интенсивности (6,2 мм), продукт термолиза этого соединения 

является диамагнетиком. При ранних исследованиях было показано, что при термолизе 

комплекса никеля при этой температуре об - разуется фаза NiS2 (ваэсит). Уменьшение 

сигнала ЭПР для этого соединения связано с образованием спин - связанных 

конфигураций в виде цепочек молекул (димеров и тримеров), т.е. в которых свободные 

валентные состояния полностью реализованы. 
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На рисунке 2 представлен ЭПР спектр прекурсорсодержащего комплекса меди, а в 

таблице 1 приведены параметры ЭПР спектра этого соединения. 

 
 

Рисунок 1 – ЭПР спектр для серосодержащего комплекса никеля (верхняя линия – 

исходный, нижняя линия – прокаленный при 773 К)  

 

 
 

Рисунок 2 – ЭПР спектр для серосодержащего комплекса меди (верхняя линия – 

исходный, нижняя линия – прокаленный при 713 К)  

 

Из данных таблицы видно, что происходит резкое уменьшение сигнала спектра, 

причём значение интегральной магнитной интенсивности уменьшается с 16000 мм до 

2237 мм. Интересен также факт расщепления основной линии ЭПР спектра на дублет, 

характеризующийся анизотропией g-фактора со значениями соответственно g = 2,10 и 

g = 2,34. Результаты проведённого РФА показывают, что продуктом термолиза 

прекурсорсодержащего комплекса является смесь сульфидов состава CuS и Cu1.39S, 

которые в литературе описываются как диамагнетики [3]. По-видимому, анизотропия g-

фактора связана с образованием именно этих фаз в процессе термолиза [4]. 
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Резкое возрастание сигнала ЭПР для серосодержащего комплекса железа (таблица 

1, рисунок 3) после прогрева связано с образованием магнитоупорядоченной фазы  - 

Fe2O3. Увеличение значений интегральной интенсивности с 42,5 мм до 20400 мм говорит 

об образовании парамагнитного высокоспинового состояния ионов Fe3+, близкого по 

параметрам к ионам Fe3+ в Fe2(SO4)3, что также подтверждается данными результатов 

РФА. 

 
 

Рисунок 3 – ЭПР спектр для серосодержащего комплекса железа (нижняя линия – 

исходный, верхняя линия – прокаленный при 1173 К ) 

 

Таким образом методом ЭПР спектроскопии установлено, что исходные 

прекурсорсодержащие соединения меди, железа и никеля парамагнитны. Продукты 

разложения соединений никеля и меди диамагнитны, что связано с образованием 

полупроводниковых фаз. Проведённые исследования мёссбауэровских спектров 

соединения железа показали, что в исходном комплексе ионы Fe3+ находятся в 

высокоспиновом парамагнитном состоянии.  

Сигнал в образце, содержащем серебро, видимо, связан с присутствием примесей, 

поскольку конфигурация d10 – Ag+ сигнала ЭПР не дает. Сигнал в образце содержащим 

свинец, скорее всего, также обусловлен примесями. Рез - кое возрастание сигнала после 

прогрева железосодержащего образца связано с образованием магнитоупорядоченной 

фазы -Fe2O3. Для меди – процесс нагревания видимо сопровождается 

комплексообразованием и именно этим обусловлена анизотропия g-фактора. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазаақстан 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНДА ЖОБАЛЫҚ ОҚЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ОРНЫ 

  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Сапалы орта білім беруге тең қол 

жеткізуді қамтамасыз ету, тез өзгеріп жатқан әлемнің жағдайында зияткер, дене бітімі 

және рухани жағынан дамыған, табысты азаматты қалыптастыру» деп атап көрсеткендей 

бүгінгі таңда білім беру парадигмасы «білікті адамға» бағытталған білімнен «мәдениет 

адамына» бағытталған білімге көшуді талап етеді. Білім беруді жаңаша ұйымдастыру – 

оның философиялық, психологиялық, педагогикалық негіздерін, теориясы мен 

тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. 

Бүгінгі тaңдa бiлiм беру мaзмұнын жaңарту өте маңызды өзгерістердің сатысында 

тұр. Білім беру мазмұнын жаңарту-сапалы білім, жарқын болашаққа негіздеп, бірқатар 

жетістіктер формуласын ұсынған үлгі және оқу-тәрбиелік үрдісті жан-жақты жаңа әдіс-

тәсілдермен ұштастыру болып табылады. 

 «Министрлік «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының қадамдарын және Білім мен 

ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыру мақсатындағы жаңартылған білім мазмұнына кезең-кезеңмен көшу жұмыстарын 

бастады. Жаңа оқу жылынан бастап еліміздің барлық мектептеріне Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің тәжірибесі бойынша жаңартылған білім мазмұны енгізілді.  

Елбасы Н.Ә Назарбаев жылдар бойы білім және ғылым саласына ұдайы көңіл бөліп 

келеді. Биылғы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында да бұл мәселе назардан тыс қалған жоқ. «Ең алдымен, 

білім беру жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық 

өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын 

оқушылардың сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға 

бағыттау қажет»,-деген жолдар – соның дәлелі.[6] 

Білім беру жүйесіне өзгеріс енгізуге қажетті факторларды айтатын болсақ, ол: 

-әлем стандартына сай білім беру; 

-бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу; 

-табысты өмір сүру дағдаларын қалыптастыру; 

-әлем азаматын тәрбиелеу; 

-тәжірибелік дағдыларды дамыту; 

-функционалдық сауаттылықты арттыру; 

-мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен 

қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған білім 

жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 

маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып, 

сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, 

коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, 

функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге 

асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 

жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану болып табылады. 

Жаңартылған білім беру мазмұнының дәстүрлі бағдарламадан ерекшелігі: 
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1. Пән мазмұнының спиралді қағидатпен берілуі. Яғни пән мазмұны қарапайымнан 

күрделенуі; 

2. Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы; 

3. Бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру 

мақсатында «ортақ тақырыптардың» берілуі; 

4. Оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар 

арқылы ұйымдастыру; 

5. Оқытудың тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік-рухани 

қасиеттерін қалыптастыру; 

6. Білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге 

мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою; 

7. Бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына сәйкес 

келуі, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы; 

8. Оқытудағы жүйелі-әрекеттік ұстаным (оқушының білім алу үдерісіне белсенді 

қатысу).[5] 

Сонымен жаңартылған білім беру бағдарламасындағы жаңа технологиялардың бірі 

– жобалап оқыту. Жобалау – «proicere» деген латын сөзі. Бұл сөз «жоспарлау, дайындау» 

сияқты мағынаны немесе жоспардың жүзеге асырылуын білдіреді. Жобалау 

технологиясы ХІХ ғасырдың 2-ші жартысында АҚШ ауылшаруашылығы мектептерінде 

пайда болған. Оның негізін қалаған психолог, педагог, философ Джон Дьюи. 

Жобалық іс-әрекет мектепке дейінгі жастағы балалардың ақыл-ойын тиімді 

дамытуы үшін балалардың танымдық белсенділік ерекшеліктерін түсіну қажет. 

Жобалық іс-әрекетте бала қойылған міндеттердің орындалуына байланысты түрлі 

мүмкіндіктерді зерттейді, өзінің анықтаған критерийлері бойынша ұтымды тәсілін 

таңдайды. Мектепке дейінгі жастағы жобалық іс-әрекеттің өзіндік ерекшелігі баланың 

түпкі ойының өзі ғана, оның техникалық мүмкіндіктерінен озады. Осыған орай, баланың 

ойындағысын жүзеге асыруда оған көмек беру маңызды. Басқа балалардың көмегіне 

сүйену қиын. Жобалық іс-әрекетті жүзеге асыру үшін үлкендерді қатыстыру қажет, 

алдымен баланың ата-анасын, себебі жалғыз өзі бұл іс-әрекетті орындай алмайды. 

Жобалау технологиясының мақсаты: оқушылардың қызығушылық ынтасын 

дамыту, өз бетімен жұмыстарын жүргізу арқылы білімдерін жетілдіру, ақпараттық 

бағдарлау біліктілігін қалыптастыру және сыни тұрғыдан ойлау қабілетін арттыру 

арқылы оқушыны болашаққа әр түрлі жағдаяттарда, әр түрлі қоғамдық ортада өзін-өзі 

көрсете білуге бейімдеу. 

Бұл технологиядағы жобаның түрлері: 

1. Ғылыми жоба. 

2. Шығармашылық жоба. 

3. Ойын түріндегі жоба. 

4. Ақпараттық жоба 

Жоба ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді болып екіге бөлінеді.[3] 

Зерттеу әдістері: Химия пәнін оқытуда жобалай оқыту технологиясын қолданудың 

әдіснамалық, теориялық және әдістемелік негіздерін тану жолында теориялық-ізденім 

әдістері; Қазақстандық педагогика саласында жаңа педагогикалық технологиялардың 

зерттелуі мен қолданылуын танытатын салыстырмалы әдістері; Химия пәнін оқыту 

саласында «жаңа педагогикалық технологияның қолдануын» танытатын салыстырмалы 

әдістері; Химия пәнін оқыту тәжірибесінде инновациялық үдерістің дамуы мен 

қалыптасуын анықтайтын практикалық-инновациялық тәжірибені топтастыру әдісі; 

Эмпирикалық зерттеу әдістері: әңгімелесу; бақылау; тестілеу; педагогикалық 

эксперимент; сауалнама; диагностикалық әдістеме. 
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Жобалау- оқушылардың өз бетінше оқу әрекеттерін ұйымдастыруда олардың 

белсенділігін арттыруға бағытталған құралдардың (технологиялардың) бір түрі. 

 Жобалау әдісі Еуропада ХХ ғасырдың басында басталғанымен, Қазақстанда білім 

беру салалары кредиттік жүйенің педагогикалық әдістемесіне соңғы жылдары ғана 

қолданыла бастады. 

Жобалап оқыту технологиясы ТМД елдерінің оқыту жүйесінде де кең өріс алып 

жатқаны белгілі. 

Демек, жобалап оқыту технологиясын қолданып, проблемалық тақырыптың 

мазмұнын ашу, пікірталасқа түсу, өзіндік ойларын ғылыми дәлелдеудегі мұндай оқу 

ынтымақтастығын тудыратын топтық жұмыстардың мүмкіндіктері мен тиімділігі мол.  

Біріншіден, бұл технологияның артықшылығы–жоба жұмысын орындау арқылы 

оқушы өздігінен шешім жасауға үйренеді, жобаның орындау логикасын анықтайды.  

Екіншіден, бұл технология оқушының білім деңгейін дамытуға көмектеседі, себебі 

ол өз бетінше әрекетке түсіп, ізденеді. 

Үшіншіден, жобалау технологиясын жүзеге асыру біздің балаларға өз бетінше 

жобалардың тақырыптарын, идеяларын ұсынуға мүмкіндік берді. Олардың қисынды 

ойлауы, әр құбылысты жан-жақты зерттеу керектігі туралы түсініктері қалыптасты. 

Жұмыс процесінде балалардың белсенділігі мен өз бетімен жұмыс істеу дағдылары 

қалыптасты. [4] 

Жобалап оқыту технологиясының негізі- оқушылардың оқу танымдық іскерлігінің 

практикалық және теориялық қиындықтарды шешу. Жобалық оқыту технологиясының 

қолжетімділігімен қабылдау шапшаңдығын арттырумен, барлық мұғалімнің 

қолдануының тиімділігімен ерекшеленеді. Жобалап оқыту технологиясы жобалау 

кезінде де және оны жүзеге асыру кезеңінде де қолданылатын мынадай бес түрлі 

сатылардан тұрады: 

1) Мақсат қою; 

2) Диагностика; 

3) Оқушының өзіндік жұмысының мөлшері; 

4) Жобаның логикалық құрылымы; 

5) Түзету; [1.2] 

Сонымен жобалап оқыту технологиясының тиімділігі- көзбен көрініп, құлақпен 

естіп, есте сақтай отырып, оқушыны ізденістікке, іскерлік пен танымалдылыққа, ынтаға, 

шығармашылық қабілетті жетілдіру арқылы түрлі мәселелерді шеше білуге, 

тапқырлыққа, жаңа ғылыми ізденіске жетелейді. Жобалау технологиясының негізінде 

оқушыны жұппен, топпен бірігіп шығармашылық жұмыстарды орындауы жатыр, ал бұл 

ерекшелік оқушының қоғаммен жұмыс істеуіне септігін тигізеді. 

Қорыта айтқанда, жобалау әдісі – қандай да бір түрде безендірілген, нақты, 

айтарлықтай тәжірибелік нәтижемен аяқталуы тиіс мәселені толық өңдеу арқылы 

дидактикалық мақсаттарға жетудің тәсілі болып табылады. Жобалап оқыту 

технологиясын қолданатын педагогикалық үдерістегі – оқу қызметтері, оқыту әдістері 

мен тәсілдері, оқытудың формасы мен техникалық құралдары тілдің лингвистикалық 

негіздерімен байланыста қаралады. 
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ХИМИЯ САБАҒЫНДА СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ  

ҚОЛДАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

 «Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді 

Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу 

керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге 

тиіс, оларды оқыту нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өзіндік ізденіс 

пен ақпаратты терең талдау машығын игеру қажет» 

 Н.Ә. Назарбаев 

 

Қазіргі мектеп бәсекеге қабілетті және құзіретті тұлғаны қалыптастыру үшін оқу-

тәрбие үрдісін ұйымдастыру ордасы болу қажет. Біздің алдымызда жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан тұр, яғни біз білім беру жүйесін әлемдік деңгейге көтеруіміз қажет. 

Елбасының білім беру жүйесіне жасап отырған нақты қамқорлығы өз кезегінде бізге 

нақты міндеттерді де жүктейді. Білім мен технология дәуірінде өркениетті елдердің білім 

беру үрдісіндегі алдыңғы қатарлы, озық әдістемені өзімізге тәжірибеге енгізу, 

халықаралық оқу стандартына сай оқыту үрдісін дамыту қазіргі мақсатымыз болып отыр. 

«Білім беру реформасы-Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық 

жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет»,-делінген 

Қазақстан Республикасын Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан өз дамуындағы 

жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты Жолдауында. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен 

қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған білім 

жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 

маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып, 

сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, 

коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, 

функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге 

асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау 

жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану болып табылады. 

Жаңартылған бағдарламаның мәні – баланың функционалды сауаттылығын 

дамыту. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі 

керек. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. 

Оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі түрінде берілген күтілетін 

нәтижелер тұжырымдалған. Бұл бағдарламаның мақсаты –кез келген мазмұн түсінікке 

сыни тұрғыдан қарап, ең керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға, өзін-өзі 

бағалауға, бірін-бірі бағалауға үйрету. Оқушылардың білім деңгейін көтеруге, 

шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. Сын тұрғысынан ойлау сынау 

http://www.orleu-almobl.kz/
http://sabaq.kz/
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емес, шыңдалған, бірін – бірі толықтырған ойлау. Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта 

оқушылардың білім деңгейін көтеруге ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай 

– қайсысы болсын сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор. Қазақстанда білімнің 

стратегиялық міндеттері ұлттық білім беру жүйесіндегі жетістіктерді сақтай отырып, 

оны әлемдік білім беру үрдісінің ең озық үлгілеріне сәйкестендіруге негізделіп, 

қалыптастыруға бағдарланған. 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту деген ұғымды кез-келген жаңа идеяны сол 

күйінде қабылдау немесе оған түбегейлі сенім арту емес, ол идеялардың негізгі 

себептерін, жүзеге асыру жолдарын және нәтижесін білу, оларды өз ортаңа, өз 

мүмкіндігіңе, өз керегіңе, өз іс-әрекетіңе лайықты кіріктіру, талдау, ой елегінен өткізу, 

яғни проблемаға сыни тұрғыдан қарап, өз мақсатына пайдалана білу. 

Сыни ойлау туралы Ресейде П.Ф. Каптерев (1849-1922) «...бала мұндай ойды 

тудыру арқылы, өздігінен жаңа білімді қабылдап, игере алады. Ойлаудың реттілігі мен 

мақсаттылығы, өзге және өзіндік ойларға, идеяларға, теориялық болжамдарға, 

бақылаушылық, өзіндік жұмысқа дайын болуға сыни қарым-қатынас қалыптастыру» 

деген. 

Сабақ барысында оқушылардың бұрынғы білетін жаңа біліммен ұштастыра 

отырып, белгілі бір идеяны қабылдап, оның неге қатысты екенін зерттеп, оларды 

салыстыра отырып, сол идеяларға қарсы көзқарастармен тепе-теңдікте зерттеуге 

бағытталған оқыту технологиясының бірі - сын тұрғысынан ойлау технологиясы. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясымен жұмыс жасаған кезде, әсіресе ұжымдық 

жұмыс істеуде оқушылар сыйластығы артып, пікір айтуға, тыңдауға, шығарманың 

идеясын өзі тауып, өз көзқарасын қалыптастыруға, түйін түюге, өз бетімен 

тұжырымдамдар жасауға т.б. нәтижелерге жетуге болады. 

Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (СТО) бағдарламасының 

қазіргі таңдағы талаптарға сай жоғары білімді, әсіресе білгенін өмірде пайдалана білетін 

оқушыларды тәрбиелеу мақсатында алатын орны ерекше. 

СТО дегеніміз мұғалімнің бағыттауымен оқушылардың өз бетінше білімді игеру, 

кейбір практикалық іскерліктерін қалыптастыруы. 

СТО мен дамыта оқытудың 1) мақсаттары, 2) міндеттері, 3) әдістері, 4) алынатын 

нәтижелер бойынша жақын екендігін байқауға болады. Сын тұрғысынан оқыту-жеке 

тұлғаға әсер етеді: 

- танымдық үрдістеріне; 

- еріктік үрдістеріне; 

- сезімдеріне. 

Оқушыларды сын тұрғысынан ойлауды дамыту шарттары: 

- сын тұрғысынан ойлады тәжірибе жинау үшін уақыт және мүмкіндік беру; 

- оқушыларды ойлауға жағдай туғызу; 

- әр түрлі идеялар мен пікірлердің тууына мүмкіндік жасау; 

- оқыту процесінде оқушының белсенділігін қолдану; 

- әрбір оқушы сын тұрғысынан ойлауға қабілеті; 

- оқушының өз пікірін білдіруге жетелеу және оның пікірін бағалау 

Оқушының ойлаған ойын дәлелдеуге, басқаларға оны мұқият тыңдата білуге, өз 

ойын ашық, анық жеткізуге, пікір айтуға, жаңаша көзқараспен қарауға ұмтылдыруға 

жеткізу. СТО бағдарламасымен сыныпты топқа бөліп жұмыс істеу-жетістіктерге қол 

жеткізуде. 

Осы бағдарламамен әр сабақта жоспарлағанда оның мақсаты мынадай үш мәселені 

қамту керек: білімділігі, тәрбиелік мәні, дамымушылық мүмкіндігі. Осылар арқылы: 

1. Топта жұмыс істей алуды үйрету. 

2. Өз ойын ашық айта білуге дағдыландыру. 
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3. Пікір таластыруға (дебаттар). 

4. Пікір айтуға үйрету. 

5. Бірін-бірі тыңдауға, сыйластыққа. 

6. Ойлап жауап беруге. 

7. Жауаптарын бағалай білуге. 

8. Өзіне, басқаларға сын тұрғысынан қарауға үйрету жүзеге асырылады. 

Сын тұрғысынан ойлау төрт бөліктен тұрады: 

Біріншіден, сын тұрғысынан ойлау өзіндік және жеке ойлау болып табылады. Ал 

сабақ сыни тұрғыдан ойлау принциптеріне негізделетін болса, әркім өз ойлары мен 

пікірлерін және бағалауларын басқалардан тәуелсіз құратын болады. Біз үшін басқа біреу 

сыни ойлай алмайды, біз барлығын өзіміз үшін жасаймыз. Сонымен қатар ойлау өзіндік 

сипатқа ие болғанда ғана сыни тұрғыдан ойлағандық болып есептеледі. 

Сыни тұрғыдан ойлауда идеяның ерекше болуы міндетті емес: басқаның пікірімен 

міндетті түрде келісу емес, керісінше келіспеуі де мүмкін. Бұл адамның құқығын 

дәлелдейді. Сыни тұрғыдан ойлайтын оқушының ой бостандығы кең болғандықтан 

өзгенің пікіріне жиі келісе бермейді. Бұл тұлғаның қоғамдағы пікірін, орнын анықтайды. 

Екіншіден, сын тұрғысынан оқыту жаттанды қағидаларды дәлелдеп айта беру емес, 

керісінше терең ойлау арқылы ескіге жаңаша көзқарас қалыптастыру, тың идеялар ойлап 

табуы мүмкін.  

Үшіншіден, сын тұрғысынан ойлау сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет ететін 

мәселені анықтаудан басталады. Жалпы адамзат баласы тумасынан білуге құмар болып 

келді. Өзінің жеке қызығушылықтарымен қажеттіліктеріне жауап беруге талпынады. 

Төртіншіден, сыни тұрғыдан ойлау көңілге қонымды дәлелге ұмтылады. Саналы 

дәлелдер арқылы жаңалық ашуға бейім келеді. 

Сын тұрғысынан және шығармашылық (креативті) ойлаудағы өзара байланыс. 

Мысалы химия сабағында «Натрий қосылыстары» тақырыбын оқыған кезде, 

оқушыларға жаңа сабақтың нәтижесінде неге жету керектігін түсіндіру мақсатында, 

сыни тұрғыдан ойлауын туғызатындай, ертегі түрінде тапсырма берілді. Тапсырма мәтіні 

интерактивті тақтада көрсетілді: ертеде бір жігіт сұлу қызды ұнатты. Жігіт 

жылпылдақтау, ал қыз өте белсенді екен. Олар үйленіп, некеден 1 ұл, 1 қыз дүниеге 

келіпті. Ұл ашуланшақ мінезді, жүрген жерін күйдіріп, ал қыз өте жеңіл, ұшқалақ 

болыпты, ақыры ұшып ғайып болыпты.Мұндағы әкесі, анасы және ұлы мен қызы 

кімдер? - деп ойландыратындай сұрақ беріп оқушының сыни тұрғыда ойлануына түрткі 

жасалды. Жауабын табу үшін оқушылар белсене қатысты. Осы тақырып маңында топ 

арасында кішігірім пікірталас өтті. Оқушылар пікірі әр түрлі болды. Жауап бірден 

шешілмеді. Жетелеу сұрақтарын беру арқылы, соңында Гулжан есептің шешімін тауып, 

бүгінгі тақырып натрий қосылыстары туралы екенін тапты. Әсіресе сабаққа көп 

қызығушылық танытпайтын оқушының өзі, осы тапсырмада бірнеше рет қол көтеріп, 

белсенділік танытты. Оқушының бұл әрекетін жауабы дұрыс болмаса да «Жақсы», «Тағы 

да ойлан,...» деген секілді сөздермен мадақтап формативті бағалау жүргізілді. 

Оқушыларды ынталандыруда тәуекелге барып, оқушылардың жауаптарын жоққа 

шығармай, сол қателерін өзіне түзету арқылы жұмыс істеу қажеттігін, бағалау 

критерийлері арқылы әділ бағалауға қол жеткізудің мұғалім үшін де, оқушы үшін де 

тиімділігін ұғынып, аз уақыт ішінде болса да бағалау түрлерін өз тәжірибемізде 

пайдаланылды. 

Жаңа тақырыпты менгерту барысында ДЖИГСО стратегиясымен, бастапқы 

отырған топтағы оқушыларды «Жанұя тобы» оқушыларды 1,2,3,4,5, 6 деп санмен төрт 

топтың оқушыларын белгілегенде өз сандарын ұмытпауды ескерттілді. Оқулықтағы 

«натрийдің қосылыстары» тақырыбын топ басшылары алты тақырыпшаны алты 

оқушыға бөліп берді. Бір деген оқушы бірінші тақырыпшаны, екі деген оқушы екінші 
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тақырыпшаны, үш деген оқушы үшінші тақырыпшаны, төрт деген оқушы төртінші 

тақырыпшаны , бес деген оқушы бесіншіні, алты деген оқушы алтыншыны оқулықтан өз 

бетімен оқуға кірісті. Тақырыпшалар өте қысқа болғандықтан оқып дайындалуға бес 

минут уақыт берілді. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін бірдей тапсырмалары бар 

оқушылар мысалы: бірінші тақырыпшаға дайындалған оқушылар бір топқа, екі санымен 

белгіленген оқушы екінші топқа, үш санымен белгіленген оқушы үшінші топқа, төрт 

санымен белгіленген оқушы төртінші топқа, бес деген оқушы бесінші топқа, алты деген 

оқушы алтыншы топқа отырды. Сұрақтар:1.Натрийдің қосылыстары туралы не 

білесіңдер? 2.Бұл зат қайда қолданылады? 3.Егер сен химик болсаң осы затты химиялық 

қасиеті жөнінде не айтар едің? Сұрақтар беруде оқушылардың жас ерекшеліктері 

ескерілді. Талдауға бес минут уақыт берілді. Олар уақыт аяқталғаннан кейін бастапқы 

«Жанұя тобына» оралды. Оқушылар өздерінің алдарында жатқан оқулықты, 

элементтердің периодтық кестесін басшылыққа ала отырып, өздеріне берілген 

тапсырмалар бойынша мәліметтер жинақтады. Топтағы оқушылар алдымен жұппен, 

одан кейін топпен алты тақырыпшаны талдады. Оқушылар жауап бергенде ынтамен, 

қызығушылықпен жауап берді. Бұл сұрақтар оқушының сыни ойлауын дамыту 

мақсатында Бастама- жауап- кейінгі әрекет» Блум таксономиясы бойынша құрылды.  

Оқушылардың тұлғалық қалыптасуы, үздіксіз және күрделі процесс. Ол білім 

алудың белгілі сатысымен шектелмейді, болашақта да білім қажеттілігі адамның 

белсенді өмірін қамтиды. Сондықтан жастардың болашақта өз білімін жетілдіруі, тұлға 

ретінде дамуы, білімін іс жүзінде жүзеге асыруы және өз бетімен білім алулары үшін 

олардың бойында креативтілік қабілетін қалыптастыру керек. Алда тұрған міндеттердің 

бірі-жастардың креативтілігін дамытудың тиімді жолдарын қарастыру. 

Креативтіліктің негізгі шартарының бірі-адамның өзін-өзі жетілдіруі мен 

тәрбиеленуі. Креативтілік тек қана ойлау операцияларының сапасымен ғана емес, 

тұлғалық мінездемемен, креативтілік кезеңдеріне қажетті білім, білік, дағдыны меңгеру 

деңгейімен ерекшеленеді. 

Креативті тұлға қалыптасуы оның өзін-өзі тәрбиеленуіне, нәтижелеріне сын көзбен 

қарай отырып, өзін жетілдіруіне байланысты келеді. Креативтілікті тұлғаның 

шығармашылықпен әрекет етуге бағдарланған, өзін-өзі дамыту, жетілдіру, өзін-өзі 

өзгертуінің тиімділігін қамтамасыз етерлік тұлғалақ сапасы ретінде келесі қағидалар 

туындайды: 

- жеке тұлғалық құндалықтар адамның өмір-тіршілігінің мән-маңыздылық 

реттеушілері ретінде танылады; 

- жеке тұлғалық құндылықтардың басымдылығының адам болмысының жоғарғы 

мәні есебінде өзгеруі оның даму бағытына, қарқынына және тиімділігіне ықпал етеді; 

Химия сабақтарында қызығушылықты арттыруға былайша қол жеткізуге болады. 

Оқу мазмұнын ғылым тарихи туралы материалдар және шешуі қиын, дәстүрлі емес 

химиялық есептер шығару мен байыту керек. Есептеп шығару, дәлелдеу, түрлендіру мен 

зерттеу әдістерінің кереметі мен қызықтылығын үнемі ерекшелеп отырған жөн. Сабақты 

таптаурын болған құрылымынан арылтып, әр сабаққа өзіндік сипат беретін элементтер 

қосу арқылы жаңаша құру, оқытудың техникалық құралдары, көрнекіліктерді, 

тапсырманың алуан түрін қолдану арқылы түрлендіру қажет. 

Оқушылардың сабақтағы танымдық белсенділігін өзіндік және шығармашылық 

жұмыстардың алуан түрлерін пайдалану жолымен де арттыруға болады.  

Ақын Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке 

жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір 

ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан 

жұрттың күні – қараң, келешегі — тұман» деген сөздерімен аяқтағымыз келіп отыр. ХХІ 

ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. 
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Ал осы жалпыеуропалық стнадартқа сай жаңа білім беру — жеке тұлғаның жан-жақты 

дамуына әкелетін бірден-бір жол! 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУДІҢ БОЛАШАҒЫ МЕН ҚИЫНДЫҚТАРЫ 

 

Бүгінгі таңда қазақстандық білім берудің қазіргі заманғы жүйесіндегі 

басымдықтардың бірі инновациялық көптілді модельді құру өзекті мәселе. Қазіргі 

заманғы мектеп бітірушілерінің жоғары деңгейде, сапалы шет тілін білу қажеттілігі 

өмірге деген қажеттілік болып табылады, өйткені әлемдегі ғылым мен техниканың даму 

қарқыны мен деңгейі шет тілдерінде қажетті теориялық және практикалық білімдер мен 

дағдыларды жетілдіру үшін қажет. Қазіргі Қазақстандық қоғамның әлеуметтік 

модернизациясы және жаһандық интеграциялық үдерістерге ұмтылумен сипатталады, 

онда білім беру үдерісі де жетекші орын алады [1]. Әлемнің жетекші елдер қатарына 

табысты дамып, үйлесімді түрде кіре алу үшін, өз азаматтарына жоғары сапалы және 

қазіргі заманғы білім алу үшін лайықты жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Әлемдік 

қоғамдастықты ақпараттандыру дәуіріне көшіру, технологияларды дамытуға 

байланысты әлеуметтік және мәдени процестер үнемі өзгеретін әлем жағдайына тез 

бейімделу және «шет тіліне» қызығушылықты арттыру қажеттілігін тудырдып отыр. 

Көптілді оқыту - үш немесе одан да көп тілдерді игеру арқылы көп тілді тұлғалық 

қалыптастыру үдерісі. Шет тілін оқыту коммуникативтік дағдыларды қалыптастырады, 

сондықтан адамға қоғамның мүшесі, ұжымның мүшесі, отбасы мүшесі қажет. Бұл 

сөйлескен адамды тыңдау, оған қолдау көрсетуге, сөйлесуге мүмкіндік береді. 

Халықаралық қарым-қатынас құралы ретінде ағылшын тілі әлемдегі жетекші орынға ие. 

Бұл бірінші кезекте жоғары технологиялардың (ғарыш, ақпараттық лазерлік технология, 

био- және нанотехнология) және экономиканың қарқынды дамуына байланысты. Шет 

тілдері саласындағы құзыреттілік ел экономикасы үшін, өңірлерді дамыту үшін және 

әрине, азаматтар үшін маңызды. Табысты жұмысқа орналасу және кәсіби мансапты 

жоғарылату мүмкіндігіне ие болғысы келетіндердің кем дегенде бір шет тілінде еркін 

сөйлесуі керек.  
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Шет тілдерін оқытудың жаңа әдістері мен технологияларын қолдану заманауи көп 

мәдениетті және көптілді қоғамның талап ететін жеке қасиеттерінің дамуына ықпал 

етеді. Сондықтан мектепте ағылшын тілін оқытудың тиімді әдістерін пайдалану мәселесі 

өте маңызды. Қазіргі уақытта көптілділік жүйесінде оқытудың кейбір принциптері 

қалыптасты: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілдерін үйрену параллельді болуы керек, 

бірақ ана тілі қолдау тілі ретінде (негізгі). Шет тілін меңгеру, сөйлеу, ойлауды үйренуге, 

зерттелетін тілдің және әлемнің тілін білуге, жаңа құралдарын игеруге бағытталуы керек. 

Адамда көп тілді сананың дамуы сөйлеуді психикалық, ауызша және жазбаша қарым-

қатынас арқылы дамытады. Сөздің дамуы ойлауды дамыту болып табылады. Ішкі 

процестің жетекші үдерісінсіз ойларсыз сөйлеу мүмкін емес [2]. 

Білім беру міндеттерінің бірі жас ұрпақты ғаламдық, жаһандық құндылықтарға 

енгізу, жасөспірімдерді жаһандық кеңістікте басқа мәдениеттер өкілдерімен қарым-

қатынас жасау және өзара әрекеттесу қабілетін қалыптастыру болып табылады. Қазіргі 

әлемдегі тілдердің маңызды рөліне байланысты қоғамда тіл үйрету және оқушылардың 

тілдік дайындық деңгейін көтеру, сондай-ақ ана тілін және халықаралық қарым-қатынас 

тілін - ағылшын тілін білу оқушы, мұғалім үшін де қажет. 

Мектеп мұғалімдерінің басты мақсаты - өз халқының әдет-ғұрыптары мен салт-

дәстүрлерін білетін, бірнеше тілде сөйлейтін, барлық жағдайларда үш тілде 

коммуникативтік-белсенділікке қабілетті, өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдіруге 

ұмтылатын көп мәдениетті тұлғаны тәрбиелеу. 

Елдің индустриялық-инновациялық даму контекстінде білім беру қызметінде 

көптілді мәдениет пен көптілді білім беруді дамыту және енгізу қажеттілігі айрықша 

маңызды. 2007-2008 оқу жылынан бастап Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым 

Министрлігінің 2007 жылғы 7 тамыздағы № 387 бұйрығының негізінде сапалы білім 

берудің әлемдік стандарттар деңгейінде анықталуы үшін 31 арнайы мектеп дарынды 

балаларға арналған үш тілде оқытуды енгізу үшін жаңа білім беру жобасы іске қосылды. 

Қазақ-түрік лицейлерінде, дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-

интернаттарында, «Мирас» халықаралық мектебінде көптілді білім берудің оң 

тәжірибесін ескере отырып, ҚР БҒМ мектептердегі 7-сыныптан үш тілде қадамдық 

нұсқаулар енгізуді шешті. Қазақ тілінде оқитын мектептердің бағдарламасы бойынша 

қазақ тілінде оқитын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілінде оқытылатын 

мектептердегі Қазақстан тарихы, жаратылыстану циклдің бірнеше пәні; Орыс тілінде 

оқитын мектептердің бағдарламасы бойынша орыс тілінде оқитын мектептердегі орыс 

тілі мен әдебиеті. 

Қазіргі кезде білім беру жүйесінде мектеп пәндерін көптілді оқыту, оның ішінде 

компьютерлік курстар үшін бірыңғай әдіснама жоқ, осы салада ғылыми зерттеулер 

жүргізу мәселесі өзекті болып отыр. Себебі, оның негізінде білім беру ойындары - 

оқушылардың тілдік қызметінің тиісті аспектілерін модельдейтін практикалық сабақ, ол 

оқушылардың тиісті құзіреттіліктерін кешенді қалыптастыру үшін жағдай жасайды. 

Ойын әдістері шет тілін неғұрлым табиғи меңгеруге ықпал етеді, мұндай тұжырымдар 

шет тілдерін оқыту әдістемесі бойынша жасалды [3].Ұсынылған ойын моделінің 

артықшылығы - жаңа тіл мен тілдік материалдарды игеру салыстырмады түрде тиімді 

болып табылады, өйткені ол қарым-қатынас процесінде эмоциялық еркін ойын 

ортасында жүзеге асырылады, дене белсенділігін арттырады. Демек, тілді жаңа 

әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-мәдени шындықтарға бейімдеудің негізгі 

көрсеткіштерінің бірі ретінде зерттеу қазіргі уақытта шұғыл ғылыми теориялық және 

ғылыми-практикалық тапсырма болып табылады. 

Сонымен қатар, тәуелсіздік кезеңінде қалыптасқан тілдік саясат пен тілдік 

жағдайдың дәстүрлі тұжырымдамаларын жаңаша түсіну үшін объективті қажеттілік 

пайда болды. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
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«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Жолдауында еліміздің және оның азаматтарының 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында «Тілдердің үштұғұрлығы» мәдени 

жобасын кезең-кезеңмен жүзеге асыру ұсынылып отырған қазіргі Қазақстанның 

лингвистикалық жағдайына жан-жақты қолданылды. Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, 

этносаралық қарым-қатынас ретінде орыс тілін және жаһандық экономикаға сәтті кірігу 

үшін ағылшын тілін дамыту қажет. Мұндай жағдайларда көптілді білім беруді 

қалыптастыру және дамыту, оның теориялық және әдіснамалық негіздерін дамыту 

мәселесі өзекті болып табылады. Көп тілді тұлға - бірнеше тілдердің белсенді 

тасымалдаушысы, ол мыналарды білдіреді: жеке тұлғаның сөйлеу қызметін бір уақытта 

бірнеше тілде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін психофизиологиялық қасиеттердің 

сөйлеу кешені; коммуникативтік-ауызша мінез-құлық қабілеттерінің жиынтығы және 

бірнеше тілдерді түрлі тілдік қоғамдардың өкілдерімен байланыс құралы ретінде 

пайдалану; лексикалық жүйеде көрінетін бірнеше тілдерге біріктірілген идеологиялық 

көзқарастардың, құндылықтардың, мінез-құлық тәжірибелерінің симбиозы болып 

табылатын сөздік немесе этно-семантикалық тұлға болып қалыптасады. Көптілді білім 

беру - тілдік білім мен дағдыларды, тілдік және сөйлеу белсенділігімен қамтылған 

адамзаттың әлеуметтік маңызды тәжірибесінің «фрагменті» ретінде бірнеше тілдерді бір 

мезгілде алуына негізделген көп тілді тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамытудың 

мақсатты, ұйымдастырылған, ұтымды үштұғырлы үдерісі. Тілдер мен мәдениеттерге 

эмоционалды және құндылықты көзқарас. 

Қорытындылай келе, заманауи білім берудің қазіргі және перспективалы 

бағыттарының бірі көптілді оқытуда арнайы әдіснамалар дайындалып, көптілділікке 

оқыту технологиялары, атап айтқанда, жаратылыстану пәндерін оқыту әдістері мен 

технологиялары сараланып, әдістерді ұтымды қолдану әдістеме құралдары жинағын 

жасау проблемалық сұрақ. 
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ХИМИЯНЫ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев жыл сайынғы 

жолдауында, еліміз бәсекеге қабілетті алдыңғы қатардағы 50 елдің қатарына кіру 

стратегиясын іске асыруы үшін білім беру саласына жүктелетін маңызды міндеттердің 

бірі – жаңа буын оқу-әдістемелік кешеннің сапасын жақсартып, оны оқу процесінде 

тиімді пайдалануды жүзеге асыру екендігін атап көрсетеді. 

Барлық дамыған елдерде сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Ұлттық білім 

берудің барлық буынының сапасын жақсартуда заманауи бағдарламалар мен оқыту 

әдістемелерін, білікті мамандар ұсынудың маңызы зор. Орта білім жүйесіндегі жалпы 
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білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне 

жеткізіп, оқыту нәтижесінде оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен 

ақпаратты терең талдау машығын игеруі тиіс [1]. Білім сапасын жоғарлату үшін 

проблемалық оқытуға негізделген тапсырмалардың қай түрі болмасын оқушылардың 

шығармашылық іс-әрекетін талап етеді, ол тапсырмалардың барлығы оқушылардың 

шығармашылық қабілетін, дарынын дамытуға бағытталады. 

Қазіргі кезде оқыту процестерін жетілдіру негізгі мәселе болып тұр. Оқыту 

процесін жетілдіру арқылы, оқушының білім дәрежесін көтеруге болады. Білім нақтылы, 

тиянақты, тұрақты болу үшін, білім берудің негізін түрлендіру керек. Соның бір жолы – 

проблемалық оқыту әдісі. Бұл әдіске көптеген мұғалімдер мән бермейді. Неге десеңіз? 

Проблемалық оқыту әдістері туралы материалдар аз және оның тиімділігіне кейбір 

мұғалімдердің сенім білдірмеуі, біздің зерттеп отырған жұмысымыздың өзекті мәселесі 

болып табылады. Проблемалық оқыту әдісі арқылы оқушылардың ой-өрісін арттыруға 

байланысты оқыту материалын салыстыруға, жүйелеуге, қорытындылауға, үйретуге 

болады.  

Проблемалық оқытудың мақсаты – ғылыми таным нәтижелерін, білімдер жүйесін 

ғана меңгеріп қоймай, сонымен бірге бұл нәтижелерге жету жолының өзіне де, 

процесінде меңгеру, оқушылардың таным дербестігін қалыптастырып, оның 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Проблемалық оқыту – ойлау операциялары мен оқушылардың ізденіс әрекеттерінің 

заңдылықтарын (проблемалық, ситуациялық, танымдық қызығушылығының, 

қажетсінуінің және т.б.) ескере отырып жасалған оқу мен оқытудың бұрыннан мәлім 

тәсілдерін қолдану ережелерінің жаңа жүйесі. Оқытудың басқа әдістеріне қарағанда, 

проблемалық оқыту мектеп оқушыларының ойлау қабілеттерін дамытуды, оның жалпы 

дамуын және сенімдерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.Демек, мәселелік оқыту 

мұғалімнің жан-жақты әрекеттерін талап етеді. Бұл әрекеттер оқушының жаңа ұғымның 

мәнін ашу тәсілдерін өздігінен іздестірумен сипатталатын танымдық әрекеттерін ұдайы 

тудырып отырады. Мұндай қызметті ізденіс деп атайды. Ізденістің мәні неде? Оқушы 

нені іздейді? Оқушы өзіне берілген сұраққа жауап іздейді, ол берілген мәселені шешудің 

тәсілін іздейді. Ақыл – ой ізденісі – күрделі процесс. Ол әдетте, мәселелік ситуациядан, 

мәселеден басталады. Бірақ мәселенің пайда болуымен ізденістің бәрі бірдей 

байланысты емес. Егер мұғалім оқушыларға қалай орындау керектігін көрсетіп, 

тапсырма берсе, онда өздігінен іздеудің өзі де проблеманы шешкендей болмайды. 

Оқушылар материалдар жинай отырып, ғылыми зерттеу жұмысына белсенді қатысып 

соның өзінде ешқандай мәселе шешпеуі мүмкін. Егер оқушы жалпы дербес ізденіспен 

емес, мәселелерді шешу жолдарын іздестіру ізденісімен айналысатын болса, онда оқу 

мәселелік оқуға айналады. 

Проблемалық оқыту мәні - проблемалық ситуация туғызу мен оқушылардың оқу 

проблемасын дербес шешулері бойынша іс-әрекеттерін басқару болып табылады. 

Проблемалық оқытудың ерекшелігі - мұнда мұғалім білімді дайын түрде баяндап 

бермейді, оқушылардың алдына проблемалық міндет қояды. Шешімді және шешу 

құралдарын оқушы өзі іздестіруі тиіс. 

Проблемалық оқыту бірнеше сатыдан тұрады: проблемалық жағдайды аңғару, 

жағдайды талдау негізінде проблеманы тұжырымдау, болжаулар ұсынуды, оларды 

алмастыру және тексеруді қамтып проблеманы шешу, шешімді тексеру. Бұл процесс 

ойлау актісінің үш фазасымен ұқсастық бойынша өрістейді (С.Л. Рубинштейн бойынша), 

ол проблемалық жағдайда пайда болып, проблеманы аңғаруды, оны шешуді және соңғы 

ой тұжырымын қамтиды [2]. 
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Проблемалық оқыту оқушылар үшін қиыншылық деңгейі бойынша әртүрлі болуы 

мүмкін, ол оның проблеманы шешу үшін қандай және қанша іс-әрекеттер жүзеге 

асырылатынына байланысты.  

Проблемалық оқытудың ең негізгі мақсаты – қазіргі заманғы ғылым жетістіктеріне 

сүйене отырып, продуктивтік және шығармашылық оқу процесінің логикалық жолдарын 

баяндау. 

Проблемалық оқытудың негізгі психологиялық және педагогикалық мақсаттары: 

- Оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттері мен дағдыларын дамыту; 

- Оқушылардың белсенді ізденіс нәтижесінде игерген білімдері мен дағдылары 

дәстүрлі оқыту әдістеріне қарағанда есте тез және берік сақталады; 

- Түрлі проблемаларды көріп, қойып, шеше білетін белсенді оқушы тұлғасын 

қалыптастыру. 

Проблемалық оқыту әдісін жүргізу дидактиканың заңдылықтарына байланысты 

мынадай кезеңдерге бөлінеді: 

1.Проблемалық ахуалдар туғызу жолын алдын-ала дайындау; 

2.Проблемалық сұрақтарды грамматикалық және стилистикалық жағынан дұрыс 

құру; 

3.Проблемалық мәселелерді шешу амалдарын күні бұрын дәл белгілеу; 

4.Проблемалық сұрақтардың теориялық анықтамасын заңды түрде дәлелдеу. 

Дәстүрлі оқыту әдісі бойынша мұғалім сабақ тақырыбын хабарлайды, мазмұнын 

түсіндіреді, есептер шығартады, талдау жүргізеді, қорытынды жасайды. Ал, оқушылар 

мұғалімнің әңгімесін тыңдайды, тапсырмаларды орындайды, керекті әдебиеттермен 

танысады. Мұнда игеруге тиісті оқу мазмұны күні бұрын дайындалған күнінде 

оқушылардың қабылдауын талап етеді. Мұндай оқыту жүйесі репродуктивтік немесе 

дайын білім беру әдісі деп аталады. 

Проблемалық оқыту әдісінің екі түрлі айырмашылығы бар. Біріншісі, оқыту 

мақсатына байланысты, мұнда оқу материалының мазмұны зерттеледі, ол белгілі бір 

дәрежеде қорытылады. Нәтижесі практикада сыналып, оқу программаларына, 

оқулықтарға және қосымша оқу құралдарына жазылады. Екіншісі, педагогикалық 

процесті ұйымдастыру принципі тұрғысынан қарастырылады. Бұл кезде әдебиеттерде 

дайындалып көрсетілген білім мазмұнының көшірмесін қайталап өз қалпында түсіну 

талап етілмейді. 

Проблемалық оқыту әдісі негізгі екі функция бойынша орындалады: 

1. Ақыл-ой ізденісінің бағытын анықтау, яғни оқушылардың проблемаларды 

шешудің амалдарын іздестіруі; 

2. Оқушының жаңа білімді меңгерудегі танымдық қабілетін дамыту, оқу әрекеті, 

белседілігін қалыптастыру [3]. 

Заманауи білімдендірудің мақсаты мамандарды шығармашылыққа дайындау екені 

даусыз. Шығармашылық дегеніміз – жаңа нысана ашу. Осыған орай, проблемалық 

оқытудың өзі де шығармашылық процесс.  

Оқу-тәрбиесінде мынадай өзекті мәселелер бар: оқушылардың өз бетінше ойланып, 

әрекет етулері жеткіліксіз; Бір оқу міндетін басқа түрлі жолдармен өзгертіп, шеше білу 

қабілеттері, сонымен қатар алынған білімділік дағдыларын қазіргі өмір мен ғылым, 

техника жаңалықтарымен байланыстырып, салыстырып, зерттеп өз болжамдарын жасау 

қабілеттері әлі де төмен деңгейде. Ал мұның себебі қайда жатыр және бұл 

проблемаларды шешу үшін, білім үрдісінде инновациялық технологияларды оқып 

үйреніп өз іс-әрекетімде енгізу қажет деп ойлаймын. Білім берудің әр түрлі нұсқадағы 

мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәрбиеге негізделген жаңа идеялар, жаңа 

технологиялар бар. 
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Проблемалық оқыту теориясын В.Т. Кудрявцев, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, 

А.М.Матюшкин, М.Н.Скаткин білікті маман жеке тұлғасының қалыптасу 

тұжырымдамасын Л.А.Волович, Г.И.Ибрагимов, Г.В.Мухаметзянова өз еңбектерінде 

жан-жақты зерттеген. Проблемалық оқыту теориясының негізін қалаушылар оқудағы 

ойлану қызметі тек қана жаңа білімді меңгеріп қана қоймай, сол мақсатқа жетудің жаңа 

тәсілдерін де үйрену деп есептейді. А.М.Матюшкиннің анықтамасы бойынша, 

«оқытудағы ойланудың негізгі қызметі тек қана жаңа білім алып, жаңаша әрекет етуге 

мүмкіндік беретіндігінде. Адам өміріндегі барлық білім жүйесі мен іс-әрекеті оның 

ойлау қабілетінің нәтижесі. Адамның білімі оның ойлануының көрінісі, яғни негізгі 

танымдық құралы» [3,84]. 

Білім беретін мектептің міндеттеріне сүйене отырып, оқытудың дәстүрлі типін 

проблемалық оқытумен салыстырудан шығарылған қорытындылар негізінде 

проблемалық оқытудың негізгі міндеттерін тұжырымдауға болады. Оларды шартты 

түрде жалпы және арнайы қызметтерге бөлеміз. Проблемалық оқытудың жалпы 

міндеттері: 

- оқушылардың білім жүйелері мен ақыл-ой және практикалық қызмет тәсілдерін 

меңгеру; 

- танымдық дербестігі мен шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

- оқушылардың өз бетінше ойлау қабілеттерін дамыту. 

Бұған қоса проблемалық оқытудың арнайы міндеттері төмендегідей болып 

бөлінеді: 

- білімді шығармашылық меңгеру дағдыларына тәрбиелеу (логикалық әдістерді 

немесе шығармашылық қызметтің жекелеген тәсілдерін қолдану); 

- алған білімді шығармашылықпен қолдану дағдыларына (жаңа ситуацияларда) 

және оқу проблемаларын шешу шеберлігіне тәрбиелеу; 

- шығармашылық қызмет тәжірибесін қалыптастыру және жинақтау (ғылыми 

зерттеу, практикалық проблемаларды шешу және шындық болмысты көркем бейнелеу 

әдістеріне ие болу); 

Проблемалық оқыту технологиясы негізінде оқушылардың білімді меңгерудің 

ғылыми дәрежесін арттыру екі әдіс арқылы қамтамасыз етіледі: 

Бірінші әдіс - оқытушының түсіндіруін күшейту. Әңгіме дәстүрлі оқыту 

жағдайындағы оқыту материалын сипаттай түсіндіруден проблемалық оқыту 

жағдайындағы дәлелді түсіндіруге көшу туралы болып отыр. Оқытушының негізгі 

міндеті - түсіндіру жаңа сапаға ие болады, бұл сапа мыналармен сипатталады, оқытушы: 

а) өзі жасаған проблемалық ситуация арасында жаңа ұғымның мәнін түсіндіреді; 

ә) түсіндіре отырып, сол ғылым тарихында белгілі бір проблеманы шешуге алып 

келген ғылыми зерттеудің жолдарын, логикасын көрсетеді. 

Меңгерудің ғылыми дәрежесін арттырудың екінші әдісі - сабақ беру мен оқудың 

жаңа қатынасын белгілеу, атап айтқанда, оқытушының түсіндірушілік міндетін орынды 

түрде шектеп, оқу проблемаларын шешу жолымен студенттердің ұғымдарды өздігінен 

ашу және түсіндіру жөніндегі іс-әрекетін кеңейту. Бұл анағұрлым маңызды тәсіл болып 

табылады. Өйткені проблемалық оқыту процесінде жаңа ұғымдардың мәнін 

студенттердің өздері продуктивтік шығармашылық қызмет барысында (оқытушының 

көмегімен және басшылығымен) ашады, оның үстіне қызмет зерттеу әрекеттерінің 

шеберліктері мен дағдыларын қалыптастырады, ал, білімді бір ғана «зердемен емес, өз 

ойының күш салуымен» алады. 

Проблемалық оқыту – ғылыми дүниетанымды қалыптастырудың негізгі тәсілі, ол 

адамның танымдық және практикалық қызметін реттеп отыратын белгілі бір жеке 

бастық субъективтік тұрғы ретінде ұғынылады,дүниетаным теориялық білімнің, 
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практикалық тәжірибенің, идеялық-эмоциялық бағалардың жоғары синтезі ретінде 

анықталады. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА ПРИМЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 

Сегодня особенно актуальна роль экологического образования и воспитания, как 

основы новой нравственности и опоры, для решения многочисленных вопросов 

практической жизни людей. 

Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности в сфере охраны окружающей среды, устойчивого природопользования и 

потребления, формирование экологического образа жизни.  

Залогом успешности и эффективности экологического образования является 

системный подход и его непрерывный характер. Целью построения системы 

непрерывного экологического образования является формирование особого 

экологического мировоззрения на основе единства научных и практических знаний, 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде [1].  

Вступая в новый век, Республика Казахстан, как и большинство государств, 

столкнулась с серьезнейшими проблемами в области окружающей среды, и ныне их 

решение возведено в ранг государственной политики. В «Стратегии-2030» Республики 

Казахстан «улучшение питания, чистоты окружающей среды и экологии» является 

одним из приоритетных направлений.  

В большинстве регионов нашей республики экологическая ситуация не только 

неблагоприятная, но и катастрофическая. 

Основными источниками, загрязняющими окружающую среду и вызывающими 

деградацию природных систем, являются промышленность, сельское хозяйство, 

автомобильный транспорт и другие антропогенные факторы. Из всех слагающих 

компонентов биосферы и окружающей среды, атмосфера является наиболее 

чувствительной, в нее прежде всего поступают загрязняющие не только газообразные, 

но и жидкие, а также твердые вещества [2]. 
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Резкое ухудшение экологической ситуации практически во всех регионах, 

связанное с антропогенной деятельностью человека, повлияло на качественный состав 

потребляемой пищи. Известно, что от 60 до 80 % потенциально вредных химических 

веществ поступает в организм человека с продуктами питания. 

Продукты питания во все времена были одной из важнейших составляющих жизни 

людей. Потребители заинтересованы в получении качественных и безопасных для 

здоровья продуктов, а производители стремятся в максимальной степени удовлетворить 

желания потребителя. 

 Химические и биологические вещества попадают и накапливаются в пищевых 

продуктах по ходу как биологической цепи, обеспечивающей обмен веществ между 

живыми организмами, с одной стороны, и воздухом, водой и почвой – с другой, так и 

пищевой цепи, включающей все этапы сельскохозяйственного и промышленного 

производства продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также их хранение, 

упаковку и маркировку [3]. 

В связи с индустриализацией и химизацией промышленного производства, 

использованием новых технологий за последние годы значительно увеличилось 

поступление тяжелых металлов в окружающую среду и по пищевым цепочкам в 

организм человека.  

Тяжёлые металлы уже сейчас занимают второе место по степени опасности, 

уступая пестицидам и значительно опережая такие широко известные загрязнители, как 

двуокись углерода и серы, в прогнозе же они должны стать самыми опасными, более 

опасными, чем отходы АЭС и твердые отходы. Загрязнение тяжёлыми металлами 

связано с их широким использованием в промышленном производстве вкупе со слабыми 

системами очистки, в результате чего тяжёлые металлы попадают в окружающую среду, 

в том числе и в продукты питания, загрязняя и отравляя их. На сегодняшний день 

тяжёлые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за 

которыми обязательны во всех средах [4]. 

На рисунке 1 приведена схема миграции тяжелых металлов в экосфере. 

 
 

Рисунок 1 – Схема переноса тяжелых металлов в экосфере 
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Для всех пищевых продуктов установлены предельно допустимые величины 

содержания тяжелых металлов, и соответствующие инстанции следят за соблюдением 

нормативов. Наличие каждого металла в пище контролируется методами химического 

анализа, а в организме человека – нормативами предельно-допустимых концентраций 

[5]. 

По вопросу металлических загрязнений существует несколько точек зрения. 

Согласно одной их них, все металлы периодической системы делят на группы:  

1) металлы, как незаменимые факторы питания (эссенциальные макро- и 

микроэлементы);  

2) неэссенциальные или необязательные для жизнедеятельности металлы, 

токсичные металлы.  

 Согласно другой точке зрения, все металлы необходимы для жизнедеятельности, 

но в определенных количествах. По воздействию на организм человека выработана 

следующая классификация микроэлементов:  

1) микроэлементы, имеющие значение в питании человека и животных (Co, Cr, Ce, 

F, Fe, I, Mo, Mn, Ni, Se, Si, V, Zn);  

2) микроэлементы, имеющие токсикологическое значение (As, Be, Cd, Co, Cr, F, 

Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Se, Sn, Ti, V, Zn).  

 Биологически эссенциальные металлы имеют пределы доз, определяющие их 

дефицит, оптимальный уровень и уровень токсического действия. Токсические металлы 

на этой же шкале в низких дозах не оказывают вредного действия и не несут 

биологических функций. Однако в высоких дозах они оказывают токсическое действие. 

Таким образом, не всегда можно установить различие между жизненно необходимыми 

и токсичными металлами. Все металлы могут проявить токсичность, если они 

потребляются в избыточном количестве. Тем не менее, существуют металлы, которые 

проявляют сильно выраженные токсикологические свойства при самых низких 

концентрациях и не выполняют кокой либо полезной функции. К таким токсичным 

металлам относят ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, медь, стронций, цинк, железо. 

Объединенная комиссия ФАО и ВОЗ по пищевому кодексу (Codex Alimehtarius) 

включила в число компонентов, содержание которых контролируется при 

международной торговле продуктами питания. В России и странах СНГ подлежат 

контролю еще 7 элементов (сурьма, никель, хром, алюминий, фтор, йод, олово [6].  

В Республике Казахстан работают многочисленные экологические НПО (научно-

производственные объединения) по различным направлениям, таким, как экологическое 

образование, сохранение природы Казахстана, по вопросам законодательства в области 

охраны окружающей среды, социальным вопросам, антиядерному движению, 

разработке технологий, гуманитарной помощи жителям Семипалатинского региона, 

Арала, северного Прибалхашья, разработке планов, проектов и программ на 

региональном и местном уровне.  

В условиях перехода Республики Казахстан на модель устойчивого развития 

экологическое образование и воспитание приобретают приоритетное значение. Эти 

проблемы занимают главное место в долгосрочной программе развития Республики 

Казахстан – «Стратегия-2030». В программе экологического образования Республики 

Казахстан указано, что «решение глобальных проблем возможно лишь при всеобщей 

реализации непрерывного экологического образования и воспитания. Специфика 

настоящего момента состоит в том, что необходимо вводить и совершенствовать 

экологическое образование и воспитание одновременно на всех его этапах и уровнях. 

Кризисное состояние природной среды не позволяет ждать, пока подрастут поколения, 

ставшие с раннего детства объектом целенаправленной «экологизации», и не оставляет 

времени на длительные эксперименты. Только экологическое образование, 
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поддерживаемое всей инфраструктурой общества, позволит сформировать 

современного человека - гражданина XXI века, способного к всесторонней деятельности 

в условиях напряженной социально-экологической действительности» [7]. 
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ОҚУШЫ ДЕРБЕСТІГІН АРТТЫРУДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ РӨЛІ 

 

Ел президенті Н.Назарбаев 2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан халқына 

жолдауында: «Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі 

бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс. «Қазіргі заманда 

жастарға ақпаратты техникамен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім 

беру өте қажет» деп атап көрсеткеніндей инновациялық әдіс — тәсілдерді кеңінен 

қолдану жаңаша білім берудің бір шарты[1]. 

Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен қатар, окытудың әдіс-

тәсілдері мен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыру. 

Оқушылардың шығармашылығын дамыту педагогикада басымды бағыт болып 

есептеледі. Жалпы алғанда, өркениеттің прогрессивті дамуының негізгі қозғаушы күші 

шығармашыл тұлға екені белгілі. Өйткені біздің заманымыздың Электрондық, атомдық, 

ғарыштық деп аталып жатуының өзі адамның ақыл –ойының, санасының жетілгендігінің 

көрінісі. Сондықтан оқушылардың оқу үдерісінде дамуын жүзеге асыру білім алу 

кезіндегі шығармашыл белсенділігі, өз беттерімен білімді игеру дәрежелері дидактика 

мен мектеп өмірінде үнемі басты мәселенің бірі болып қала береді. Әлеуметтік тұрғыда 

адамның белсенділігі мен дербестігі оның еңбегінің жемістілігін айқындайды және 

тапқырлығынның мәнін құрайды. 

Ендеше оқушыларда осы қасиеттің пайда болуын тудыру әрбір ұстаздың негізгі 

міндеттерінің бірі болып саналады. Жеке тұлғаның ақыл-ойын, танымдық үдерісін 

жетілдірудің, әлеуметтендіру мен жан-жақты тәрбиелеудің көрсеткіші ретінде 
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бағаланатын оқу үдерісінде оқушылардың жас және дербес ерекшеліктерін ескере 

отырып, ойын әрекеттерін ұтымды пайдаланудың мүмкіндіктері мол. 

Ойын – бала әрекетінің бір түрі, адамзат мәдениетінің қазынасы. Ұлы педагогтар, 

ғалымдар баланы тәрбиелеудегі ойын рөлін жоғары бағалайды. Бала ойын арқылы өмірге 

енеді, табиғатпен, қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түседі, таным-түсінігін 

арттырады, еңбек ете білу дағдысы қалыптасады. 

Ғылымның барлық саласында білім мазмұны мен көлемі қауырт өсіп отырған 

қазіргі әлемдік жаһандану кезінде, өздігінен оқу іс-әрекетін тиімді ұйымдастыруға 

тікелей байланысты. Осыдан келіп, оқушылардың өздігінен оқу іс-әрекетін 

ұйымдастырудың оңтайлы әдістері мен тәсілдерін, оқыту түрлерін, нысандарын 

іздестіру өзекті сипатқа ие болады. Сондықтан, оқушылардың өздігінен орындайтын 

жұмыстарының педагогикалық жүйесін оқу іс-әрекетінде арнайы ұйымдастыру – оқу 

процесін жетілдірудің негізгі шарты болып табылады. 

Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту мұғалімнің сабақ өткізу 

тәсіліне де байланысты. Қазіргі таңда оқытудың әдіс-тәсілдері өте көп. Педагогикалық 

ғылым мен озық тәжірибенің бүгінгі даму деңгейінде белгілі болған оқыту әдіс-

тәсілдерінің бәрін де еркін игеріп, әрбір нақтылы жағдайларға орай ең тиімдісін таңдап 

алу және олардың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре тиімді, үйлесімді әрі 

шығармашылықпен қолдану- сабақтың сәтті өтуінің кепілі. Осы ретте мына мәселелерге 

баса назар аударған жөн. 

1. Мұғалім сәтсіз өткен сабақтарға өзіндік талдау жасап өз кемшілігін іздеуге 

әрекет жасау керек. 

2.Білім мен тәрбие беруде жариялылық, педагогикалық, ынтымақтастық, ғылыми-

әдістемелік, тың ізденістерге сүйене отырып жаңашылдыққа талпыну қажет. 

3.Мұғалім күнделікті әр сабағына шығармашылықпен дайындалуы керек. Өйткені, 

сабақ-мұғалімнің өнері, шығармасы. Сондықтан әр сабақты тиімді ұйымдастыруда 

оқушыны жалықтырмайтын, қабілетін арттыратын жағдай туғызуға ықпал етуміз керек. 

Қазіргі білім саласының алдына қойылған талаптар-оқушыларға білімді жан-жақты 

тереңдетіп беру. Мұндай жағдайда мұғалімнің алдында үлкен мәселе: оқушыны қалайша 

шаршатпай, енжарлыққа салдырмай терең білім беруге болады? Осы тұрғыдан алып 

қарағанда оқыту үрдісінде ойын әдісін қолдану – бұл мәселені шешудің бірден-бір жолы. 

Оқушылардың білімге ықыласын, ынтасын, қызығушылығын арттырудың ең 

жақсы жолының бірі – сабақта ойындарды қолдану. Ойын, білім алу, еңбек ету – 

адамның негізгі іскерлік қасиеттері. Ойын – әрқашан шағын білім, ол шағын білім бола 

отырып, баланы білім алуға еңбекке дайындайды. Ойынды алданыш немесе көңіл көтеру 

деп ойлайтындар қателеседі. Кейбір педагогтар мен психологтардың мектеп жасындағы 

балалар, ойын жасынан өтіп кетті деуі бекер. Ойындағы оқиға-жайлар сабаққа әр 

қилылық нәр береді, сабақты қызықты етеді, оған эмоциялық бояу береді. 

Ойын еңбекпен, біліммен қатар адамның болмысының негізгі түрлерінің бірі, ойын 

бұл ынтамен өзін-өзі басқару қаланып, жетілетін қоғамдық тәжірибені жандандыруға 

және меңгеруге бағытталған жағдайлар шартындағы қарекет түрі. 

Ойын арқылы оқыту технологиясы дидактикалық, тәрбиелік, дамытушылық болып 

бөлінеді. Педагогикалық ойындар қарекет бойынша: физикалық, интеллектуалдық, 

еңбектік, психологиялық, әлеуметтік болып жіктеледі. Педагогикалық үрдіс сипатына 

қарай ойынды келесі топтарға бөлуге болады: 

1.Оқыту,жаттығу,бақылау және талдап қорыту. 

2.Танымдық, тәрбиелік, дамытушылық; 

3.Репродуктивті,продуктивті,шығармашылық; 

4.Коммуникативті(қатынас), диагностикалық хабардар ету. Ойын әдістемесі 

бойынша пәндік, сюжеттік, іскерлік, рольдік, имитациялық, драмалық болады. 
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Ойын оқушының ойлау қабілетін арттырады, білім-білік дағдылары,пәнге деген 

қызығушылығы артып, білім сапасының көтерілуіне ықпал етеді.Ойын сабақтың 1/5 

уақытын қамтиды. Оқыту үрдісінде – көзбен көрген (тәжірибе,оқу): есте сақтау ақпараты 

– 50%. Құлақпен естіген ақпарат – 10% ғана есте қалады, оқушының өзі қызығып, 

қатысқан (ойын) жағдайда– 90% ақпарат жадында қалады екен. 

Ойында барлық сезім мүшелері күштеусіз, ерікті түрде іске қосылады. Бала 

шығармашылықпен жұмыс істейді. 

Оқушы белсенділігі 100% – ға артады. Білімді, ширақ оқушылар белсенді 

көшбасшы ретінде әрекет етеді. Басқа балаларға олардың сөзі маңызды болып, соларға 

бағынады. Жарысу, уақыттың қысқалығы, бір-бірімен ақылдасу – барлығы пәнге 

қызығушылықты арттырады. 

Бала дамуындағы ойынның рөлі туралы әр кезде де педагогика ғылымының 

майталмандары үнемі көрсетіп отырған. Ойын арқылы балалар әлем есігін ашады, 

шығармашылық қабілеттері артады. Ұлы ойшыл, қытай философы Конфуций «Естігенді 

ұмытамын,көргенді есте сақтаймын, ал өз ақыл-ойыммен істеген ісімді түсінемін» дейді. 

Ұлы педагог В.А.Сухомлинский «Ойын ойнамай бала толыққанды дамымайды» деп 

жазган. Психология тұрғысынан ойынды зерттеуге Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, 

Д.Б.Эльконин, Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев секілді ғалымдар ат салысты. 

С.Л.Рубинштейннің пікірінше «Ойын негізінде адамның барлық психикалық қабілеттері 

қалыптасады,баланы ересек өмірге дайындайды.Ойын арқылы бала қоршаған ортамен 

қарым-қатынас жасайды». Психологтар ойынның мынадай тізбесін дәлелдеген: 

Қажеттілік→мотив→мақсат→ойын іс-әрекеті→нәтиже [2]. 

Егер химия сабағында: ойын элементтері жиі және жүйелі пайдаланса; берілген 

уақытты тиімді пайдаланса, тапсырма әр оқушының мүмкіндігіне қарай берілсе, 

күтілетін нәтиже: сабақта тұрақты белсенділік, қызығушылық пайда болады. Оқушы 

тұлға ретінде өзін көрсете біледі, оның іс-әрекеті өзінің қабілеті мен деңгейіне 

байланысты болады. Ойын арқылы бір-бірімен тез тіл табысады, жақсы ұғысады, бір-

бірінен ептілікті сергектікті үйренеді. Оқушылардың химия пәніне қабілеттіліктері 

айқындалады. 

Ойын әрекеті балалардың өмірінің алғашқы күндерінен бастап – ақ маңызы зор. 

А.С.Макаренко былай деп жазды: «Бала өмірінде ойынның маңызы зор, ересек адам 

үшін еңбектің, жұмыстың, қызметтің қандай маңызы болса, нақ сондай маңызы бар. Бала 

ойында қандай болса, өскен соң жұмыста да көп жағынан сондай болады». Қазақтың 

ұлттық ойындары отбасы тәрбиесінен бастап,химия пәнін оқыту барысында («Сақина 

тастау», «Ақ сүйек», «Теңге алу», «Көрші-көрші» т.б.), баланың сол пәнге 

қызығушылығын арттыру үшін пайдалануға болады. 

Ойынмен ұйымдастырылған сабақ балаларға көңілді, жеңіл келеді. 

Химия пәні бойынша ойын типтері: жаттығу, танымдық, сюжеттік-рөлдік, 

шығармашылық т.б. болып бөлінеді, қолдану мақсатына қарай: білімді қабылдау мен 

бекіту кезінде, білімді белсенді меңгеруге оқушыларды ынталандыру үшін, білімді 

үйлестіру,өз бетінше білім алуға және оларды шығармашылықпен қолдануға 

ынталандыру үшін қолдануға болады. 

Химия пәнін оқытуда жиі қолданылып жүрген рөлдік ойын түрлері: (іскер-ойын 

сабақ, КВН, сот-сабақ, интеллектуалдық ойындар т.б.), тренажер – ойындар ( логикалық 

тізбек, жұмбақтар, хим-лото, хим-биллиард, хим-бизнес, «жұбын тап», «көрші-көрші», 

«артығын тап» т.б.) [3]. 

Іскер ойын жаңа материалды игерудің кешенді міндеттерін шешу үшін, 

материалды бекіту үшін, шығармашылық қабілеттерді дамыту үшін, жалпы білімдік 

біліктілерді қалыптастыру үшін қолданыла отырып, оқушылардың оқу материалын 

әртүрлі тұрғыдан ұғынып сіңіруге мүмкіндік береді. 
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Ойын арқылы оқыту технологиясының мазмұны кездейсоқ емес, оқу процесінде 

өтіліп жатқан сабақ тақырыбына тікелей байланысты болуы керек. 

Ойын іс-әрекетінің негізгі принциптері: 

 Мақсаты мен мазмұны оқытуға сәйкес келуі; 

 Технологиясы көрнекі және құрылысы қарапайым болуы; 

 Түсінікті болуы; 

 Жүйелі түрде қолдану және түрлі кезеңдерде қиындату; 

 Ойын іс-әрекетінің әр қилылығы; 

 Сыныптан сыныпқа берілуі; 

 Ойын мазмұнын әрқашан байыта түсуі; 

 Ойынды әдістемелік қамтамасыз ету, құралдар мен әдістемелерді тиімді үйлестіре 

білу; 

 Қатынасты, ынтымақтастықты дамыту және эмоциялық климатты қамтамасыз 

ету; 

 Ойынды ұйымдастыру мен жүргізуде оның сценарийін алдын-ала дайындау және 

оқушыларды белсенділікке тарту. 

Химияны оқыту әдістемесінде оқу материалын меңгеру барысында ойын әрекетіне 

үлкен көңіл бөлінеді. Ойын іс-әрекеті оқушылардың өздігінен білім алуында кеңінен 

қолданылады[4]. 

Мысалы: 

Химиялық байланыстақырыбын қортындылауда «Химиялық домино», ойыны 

негізінде оқушылардың білімдерін пысықтап, қайталап, дұрыс бағалау түрлері, яғни 

бірін-бірі бағалау, өзін-өзі бағалау және мұғалімнің бағалауы жүргізілді. 

Химиялық байланыс тақырыбына, дайындалған «Химиялық домино» орындау 

құрылымы төмендегідей. 

«Химиялық домино» пысықтау ойыны 

Мақсаты: Оқушылардың тақырып бойынша алған білімдерін топтық 

жұмыс негізінде пысықтау.  

Шарты: Сынып оқушылары 4 топқа бөлінеді. Әр топқа карточкалар 

таратылады Карточканың түрі доминоға ұқсас сызықпен 2 ге бөлінеді. 

Тапсырмалардың сұрақтары мен жауаптары жазылады.Бірақ бір карточкаға сұрақ 

жазылса, басқа карточкаға соның жауабы жазылады. Оқушылар жауаптарын сәйкес таба 

отырып, домино құрап шығарады.  

Тапсырмалары : 
Сұрақтар Жауаптар 

1 Тотығу дәрежесі дегеніміз А Бос элементтің тотығу дәрежесі нөлге тең 

2 Иондық байланыс дегеніміз 

 

Б Электронды беру не қосып алу кезіндегі 

көрінерлік заряд 

3 Кристалл торлары дегеніміз 

 

В Электртерістілік айырмашылығы үлкен 

атомдар арасындағы байланыс 

4 Натрий фторидіне, калий 

хлоридіне тән кристалл торлары  

Г Атомдардың, иондардың не молекулалардың 

белгілі бір ретпен орналасуы  

5 Тотығу-тотықсыздану 

реакциялары дегеніміз- 

Д Иондық кристалл торлары  

6 Бос элементтің тотығу дәрежесі 

неге тең? 

Е Тотығу дәрежелері өзгере  

жүретін реакциялар 

7 Электронды берген бөлшек қалай 

аталады? 

Ж Әртүрлі атомдардың ортақ электрондары 

арқылы түзілетін байланыс 

8 Электронды қосып алған бөлшек 

қалай аталады? 

З Бірдей атомдардың ортақ электрондары 

арқылы түзілетін байланыс 
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9 Полюссіз ковалентті байланыс 

деген не? 

И Тотықтырғыш 

1

0 

Полюсті ковалентті  

байланыс деген не? 

К тотықсыздандырғыш 

Бағалау: 

9-9-10дұрыс жауап: «5» 

7-8дұрыс жауап: «4» 

5-6 дұрыс жауап: «3» 

Жауаптары :1-Б; 2-В;3-Г; 4-Д; 5-Е; 6-А; 7-К; 8-И; 9-З; 10-Ж. 

Ойын арқылы бала білім алады, тәрбиеленеді, қоғамды құрметтеуге үйренеді, 

ынтымақтасып жұмыс істеуге дағдыланып, ұтылуға емес, ұтуға тырысады. Оқушылар 

ертегілерді, аңыздарды, әдеби шығармаларды, өмірден алынған оқиғаларды сахнаға 

лайықтап қойып, өздері түрлі рөлдерде ойнайды. 

Ғалымдар зерттеуі іскерлік ойындардың оқушылардың оқу үлгеріміне жақсы әсер ететін 

дәлелдеп отыр. Іскерлік ойындар оқытудың тиімді, үнемді, негізгі әдістерінің бірі. Олар 

оқушыны қысым жасамай оқытуға мүмкіндік береді, оқушының оқиғаны терең 

толғаныстармен түсінуіне себепші болады. Мұғалімдер көптеген танымдық ойындар 

өткізеді. Алуан түрлі ребустар, сөзжұмбақтар, құпияхаттар, сөзтуымдар, логикалық 

есептер білім береді және оқушыларды ынталандырады. 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Назарбаев Н.Ә. Бәсеке қабілетті Қазақстан үшін, Бәсекеге қабілетті экономика 
үшін, Бәсекеге қабілетті халық үшін. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана, 19 наурыз 2004 ж. // Егемен 
Қазақстан, 20 наурыз 2004ж. 

2. Назарбаев Н.Ә. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана, 10 қаңтар 2018ж.// Ақорданың баспасөз қызметі, 
10 қаңтар 2018ж.  

3. М.Қ.Құрманәлиев «Химияны оқытудың қазіргі технологиялары», Алматы, – 
2009ж. – 29-30 б. 

4. Н.Нұрахметов, К.Сарманова, К.Жексембина, 8 сынып оқулығы, Алматы, 2012ж. 
– 59-62 б. 

5. Абдраманова Г. Б., Примбетова А. И. Оқушылардың өзіндік жұмысы оқыту 
формасының тиімді әдісі ретінде // Молодой ученый, 2015 ж. 

6. «Химик анықтамалығы» журналдары. №1 (15),2010 жыл, №2 (16), 2010 жыл. 

 

 

UDC 577.19:543.54: 577.11 

YESSIMZHUMARTOVA ZH.N., YESSKALIEV A.S.,  

KABDYSALYM K., NYKMUKANOVA M.M. 

S. Amanzholov East Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan 

 

COMPARISON OF AMINO ACIDS IN CALENDULA OFFICINALIS  

AND VERBASCUM THAPSUS  

 

Introduction 

Calendula Officinalis and Verbascum Thapsus – are one of the most popular plants in 

folk and scientific medicine. That is why these plants were chosen by us forfurther research. 

Calendula Officinalis which also called marigolds is a plant in the genus Calendula of 

the family Asteraceae. It is a small garden annual plant to 50 cm long with yellow or orange 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genus
https://en.wikipedia.org/wiki/Calendula
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_(biology)
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flowers [1]. Wild marigolds are native to Central and Southern Europe, Western Asia and the 

US [2]. In Kazakhstan growths only one type - is Calendula Officinalis, which is the subject of 

this study. 

In the work of professors from Baku, it was proved that the ethanol extract of the flowers 

of the Calendula officinalis is reported to show the presence of 15 amino acids in free form: 

alanine, arginine, aspartic acid, asparagine, valine, histidine, glutamic acid, leucine, lysine, 

proline, serine, tyrosine, threonine, methionine and phenylalanine. They found that, amino acid 

content of the leaves is about 5 %, stems 3.5 % and flowers 4.5 % [3]. 

Verbascum Thapsus, which also called mulleinis a plant in the genus Verbascum of 

the family Scrophulariaceae. It is abiennial herbaceous large plant up to 2 meters or more, 

covered with felt pubes, with yellow flowers collected in a spike inflorescence and a box-shaped 

fruit [4]. Common mullein is widely distributed throughout Europe, the Caucasus, Eastern 

Siberia, and Central Asia (Altai region of Kazakhstan) [5]. 

The main goal of our research was finding the chemical composition of chosen plants, 

especially amino acids. For the study, aboveground part of plants was collected in the East of 

Kazakhstan. Calendula Officinalis and Verbascum Thapsus has been collected in the period of 

butonization on the September 2018. 

Experimental 

Preparation of marigold and mullein extracts  

The aboveground parts of Calendula Officinalis and Verbascum Thapsus were separated 

by hand, air-dried at room temperature and powdered in a mechanical grinder. Each plant part 

was weighed accurately in a digital balance, extracted sequentially with water:ethanol (1:8) was 

left to stand under agitation for 72 h at room temperature. Then, the filtrated solvents were 

evaporated until dryness using. 

Qualitative analysis of amino acids (paper chromatography) 

Nowadays, the chromatographic method has been widely used to determine the amino 

acid composition of plants. Particularly widespread method of distribution chromatography on 

paper is used. 

On chromatographic paper, which differs from ordinary filtering with greater uniformity 

and purity, a small drop of Calendula Officinalis and Verbascum Thapsus extracts are applied. 

Then the end of the paper with a drop of solution is immersed in a tray with phenol saturated 

with water. The bath and paper are placed in a chamber saturated with water and solvent vapors; 

it is passed along a sheet of paper for several hours. Along with the solvent, amino acids are 

also moved. After several hours, when the separation of amino acids can be expected, the paper 

is removed from the bath and the solvent is removed by drying. After that, for a better separation 

of the amino acids, the sheet of paper is turned 90° and then placed again in the bath and another 

solvent is passed through the paper. After the second pass of the solvent, the paper is treated 

with ninhydrin, giving staining when interacting with amino acids. Colored spots appear on the 

paper corresponding to individual amino acids. The method of distribution chromatography on 

paper allows us to quickly and accurately determine the amino acids. 

Quantitative amino acid analysis (gas chromatograph) 

Powdered sample of Calendula Officinalis and Verbascum Thapsus(1 mg) were 

hydrolyzed with 5 ml of HCl 6 M at 105°C in ampoulessealed under argon during 24h. After 

hydrolysis, the acid was removed three times by rotary evaporationat 40°C and the final 

precipitate was dissolved in 5 ml of 5% sulfosalicylic acid.Within 15 minutes the sedimentary 

liquid was took over, then the liquid is passed through an ion exchange column with a Dausk 

50 4-8, 200-4000, at a speed of 1 drop per second. First, the resin was washed with 1-2 ml of 

deionized water and 2 mlacetic acid, and then again deionized water at neutral pH. For elution 

of amino acids 3 ml of 6N solution of NH4 OH is passed through the column with a speed of 2 

drops per second. The eluate was collected in a round bottom flask along with deionized water 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genus
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_(biology)
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which used to launder the column to neutral pH. The contents of the flask was evaporated on a 

rotary evaporator under a pressure of 1 atmosphere and a temperature of 50-60°C.Then add 1 

drop of freshly prepared SnCl2 to the flask. 1 dropdimethoxypropane and 1-2 ml of saturated 

HC1 propanol, then heated to 110°C and keeping this temperature for 20 minutes.After this the 

contents of the flask are again was evaporated on a rotaryevaporator.The next step was to add 

1 ml freshly prepared Acetating reagent (1 volume of acetic anhydride, 2 volumes of 

triethylamine, 5 volume ofacetone) to the flask.Then mixture was heated at 60°C for 1.5-2 

minutes and evaporated the sampledry, added to it 2 ml of ethyl acetate and 1 ml of saturated 

NaCl solution. The contents of the flask thoroughly mixed, and as it formed two layers of 

liquids, top was taken (ethyl acetate) for gas chromatographic analysis, which conductsgas 

chromatograph "Carlo Erba-420" (Italy). When the column temperature reached 250°C must 

be kept until the complete release of all amino acids. 

 

 
 

Result of paper chromatography with two systems of plant extracts in UV light 

 

The results of the identification of amino acids in the composition of Calendula 

Officinalis and Verbascum Thapsus are shown in the table below. 

 
The amount of amino acids  

in Verbascum Thapsus 

The amount of amino acids 

in Calendula Officinalis 
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Table 1. Comparison of the amount of amino acids in Verbascum Thapsus and Calendula 

Officinalis. 

Type of amino acid Quantity of amino acid (mg/100g) 

Calendula Officinalis Verbascum Thapsus 

Alanine 655 745 

Glycine 240 286 

Leucine 365 360 

Isoleucine 332 342 

Valine 296 235 

Glutamic acid 2655 2546 

Threonine 266 190 

Proline 394 536 

Methionine 52 85 

Serine 304 336 

Aspartic acid 1406 1212 

Cysteine 36 44 

Hydroxyproline 1 1 

Phenylalanine 304 270 

Tyrosine 345 294 

Histidine 224 212 

Ornithine 1 1 

Arginine 445 334 

Lysine 214 276 

Tryptophan 90 65 

 

 
 

Conclusion  

A comparative analysis of amino acids in the aerial parts of Verbascum Thapsus and 

Calendula Officinalis were carried out. In both extract of plants were identified same amino 

acids: alanine, glycine, leucine, isoleucine, valine, glutamic acid threonine, proline, methionine, 

serine, aspartic acid, cysteine, hydroxyproline, phenylalanine, tyrosine, histidine, ornithine, 

arginine, lysine, and tryptophan. However, the amounts of amino acids in marigold and mullein 
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are different. In both plants, found the largest number of amino acids such as Glutamic acid, 

Alanine, Aspartic acid. At that time, the smallest amount of hydroxyproline and ornithine in 

Verbascum Thapsus and Calendula Officinalis were found.  
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ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША ТЕСТ МАТЕРИАЛДАРЫН ҚҰРАСТЫРУ 

ЖӘНЕ САПАСЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Тест материалдарын әзірлеу, тексеру және сынақтан өткізу біршама уақыт алатын, 

күрделі шара. Базаның сапалы болуы тест жүйесін қорытынды емтихан, сынақ кезінде 

пайдаланғанда аса маңызды. Себебі дұрыс жасалмаған тест салдарынан білімі жақсы 

оқушы, студенттердің өзі төмен баға алып қалуы ықтимал. Бұл мектеп деңгейінде 

материалдық жағынан еш салдарсыз өтетін болса, жоғары оқу орнында студенттің 

стипендиядан айырылуына, кейбір жағдайда сол курсты ақылы негізде қайта оқуына 

алып келеді. Дұрыс құрастырылмаған тест базасы қосымша апелляция жұмыстарын 

туындатып, оқытушының біліктілігіне де нұсқан келтіреді. Осыдан тест базасы 

материалдырының сапалы, қатесіз болуы аса маңызды екендігі көрінеді [1-4]. 

Осы ретте кейбір тәжірибеде қолданылған қолайлы әдістерді ұсынбақшымыз. Тест 

жүйесін жетілдірудің, объективтілігін арттырудың бір жолы – тест материалдарын 

түрлендіру, күрделендіру болып табылады. Тест түріндегі сынаққа дайындалушылар көп 

жағдайда тест базасын жаттауға машықтанады, соның алдын-алу мақсатында келесідей 

тапсырма құрауға болады. 

Мысалы: 

Көлемі 2 л концентрациясы 0,1 н болатын NaOH ерітіндісін даярлау үшін қанша 

грамм зат алу қажет? 

Жауаптары: а) 8 г  b) 16 г  c) 4 г   d) 40   e) 20 

Осы базаға енетін келесі сұрақтар дәл осы мәтінмен, дәл осы жауаптар жиынымен 

құрастырылады. Тек нақты жауапқа сәйкес сұрақтағы көлем мөлшері немесе 

концентрация мәні өзгеріп отырады.  
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Мысалы: 

Көлемі 1 л концентрациясы 0,1 н болатын NaOH ерітіндісін даярлау үшін қанша 

грамм зат алу қажет? 

Жауаптары: а) 8 г  b) 16 г  c) 4 г  d) 40   e) 20 

Осы алгоритммен қалған жауаптар үшін де тапсырмалар әзірленіп, базаға 

енгізіледі. Сөйтіп, база ішінде типтік сұрақтар жиыны жасалады, олардың жауаптарын 

жаттау қиындық туғызады. Осы жолмен әрбір тапсырма бойынша көптеген нұсқалар 

құрастыруға болады. Алайда, шығару жолы бір болғандықтан, тақырыпты игерген 

студент үшін бұл есептердің кез келгенін шығару асқан қиындық туғызбайды.  

Бұл тәсілдің тағы бір артықшылығы – тест базасын құруды жеңілдетеді. 

Тапсырманы құрастырудағы есептеулерді Excel бағдарламасында жүргізуге болады, 

кейін сан мәндерін тест базасына көшіріп қою арқылы сұрақтарды оңай енгізуге болады. 

Бұл оқытушының уақытын үнемдеп, әрбір есептеу кезінде кетуі мүмкін қателіктердің де 

алдын алады. 

Осындай жолмен тест базасына негізгі деген 15 шақты типтік есептерді таңдап 

алып, әрқайсысы бойынша 20 нұсқа әзірлейтін болсақ жиыны 300 сұрақтан тұратын тест 

базасын аламыз. Бұл есептерден тұратын база болады, оған қосымша типтік есепке 

келмейтін, теориялық сұрақтарды қосатын болсақ, толық, пәнді жан-жақты қамтитын, 

барлық тақырыптар қарастырылған тест базасын аламыз. 

Тест сұрағын түрлендірудің тағы бір жолы – тапсырманы күрделендіру, сол 

арқылы сұрақтың қамтитын тақырыбы аясын кеңейту болып келеді.  

Мысалы: 

Заттардың молекулалық массаларының кему ретімен орналасқан қатарын табыңыз: 

Жауаптары: 

а) су, натрий гидроксиді, көмірқышқыл газы, күкірт қышқылы  

b) натрий гидроксиді, күкірт қышқылы, су, көмірқышқыл газы 

c) күкірт қышқылы, көмірқышқыл газы, натрий гидроксиді, су 

d) көмірқышқыл газы, су, натрий гидроксиді, күкірт қышқылы 

e) натрий гидроксиді, су, көмірқышқыл газы, күкірт қышқылы 

Бұл типтес сұрақтарды да көптеген басқа заттар қою арқылы, олардың жинақтағы 

орындарын ауыстыру арқылы, сұрақты кері мағынада қою арқылы (яғни заттарды 

молекулалық массаларының өсу ретімен орналастыру) көптеген ұқсас нұсқалар жасауға 

болады. Ұқсас нұсқалардың көп болуы, ондағы заттардың қайталанып кездесіп отыруы 

тест базасын жаттау жолына тосқауыл болады.  

Мұндай сұрақтың ерекшелігі – оқушы заттардың атауын, формуласын және ол 

арқылы молекулалық массасын есептеу дағдыларын білуі қажет. Сонда, бір ғана сұрақ 

арқылы бірнеше тақырыпты қамтитын боламыз. Заттардың тек атауларын беру олардың 

дәстүрлі, жүйелік, тарихи атауларын жаттауға да септігін тигізеді. Мұндай тест 

сұрағының бір кемшілігі заттардың молекулалық массаларының барлығын есептейтін 

жағдайда тестіленуші біраз уақыт жұмсап алады. Сондықтан осы типтіес сұрақтар 

кезінде тек қарапйым, жиі қолданылатын заттарды алған орынды. Ал, аса жиі 

қолданылмайтын атауларды енгізу, күрделі заттарды, молекулалық массалары жоғары 

заттарды пайдалану есепті шектен тыс күрделендіріп жібереді. 

Соңғы уақыттары тест жүйесін дамыту мақсатында түрлендірудің әртүрлі әдіс-

тәсілдері қолданылып жүр. Мысалы, Назарбаев зияткерлік мектептеріне қабылдау 

емтихандарында төмендегідей тест тапсырмалары кездеседі. Тест тапсырмалары екі 

бағанаға бөлініп беріледі, яғни екі бағанада есептер орналасады. Сөйтіп олар бойынша 

есептеу жүргізгеннен кейін жауап мәндерін өзара салыстыру арқылы дұрыс жауап 

анықталады. Тест тапсырмасының алдында түсініктемесі беріледі, мысалы, егер А 

бағанасындағы жауап Б бағанасындағы жауап мәнінен үлкен болса дұрыс жауап ретінде 
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А нұсқасы алынады. Керісінше екінші бағанадағы жауап мәні А бағанасындағы жауап 

мәнінен үлкен болса, дұрыс жауапқа В нұсқасы белгіленеді. Егер екі бағананың 

жауаптары өзара тең болса, онда дұрыс жауап С нұсқасы болады. Ал егер екі бағананың 

бірінде не екеуінде де құр жиын болса, мәнді есептеуге мәлімет жеткіліксіз болса, яғни 

оларды салыстыру мүмкін болмаса онда дұрыс жауап D нұсқасы болады. 

Бұл тәсілдің артықшылығы сол – әрбір сұрақ екі тапсырмадан тұрады, яғни 

мысалдар көп пайдаланылады, нәтижесінде қамтылатын тақырып кеңінен ашылады. 

Сонымен қатар жауаптардың нұсқаларын беру қажет емес. Бұл да кейбір тест кезіндегі 

кері есеп шығару сияқты әдістердің алдын алады. Яғни, кейбір тест орындаушылары 

тесттің жауаптарын сұрақтағы тапсырмаға кезекпен қою арқылы шығарып тексереді. 

Осы арқылы дұрыс жауапты анықтайды. Ал, жоғарыдағыдай жағдайда жауап нұсқалары 

мүлде көрсетілмейді. 

Сонымен қатар, мұндай әдіс тестіленушіні белгілі бір дәрежеде бағдарламалау 

негіздеріне үйретеді, яғни бұл жерде қарапайым алгоритмдер бойынша дұрыс жауапты 

іздеу жолы келтірілген. Көптеген компьютерлік бағдарламалардың жұмысы, логикалық 

есептердің шешілуі осы әдіске ұқсас жүргізіледі. 

Білім деңгейін тексеруде тест жүйесін пайдаланудың кемшіліктерінің бірі ретінде 

оның кейбір жағдайда дайындалмаған не білімі сәйкес емес адамдардың да «кездейсоқ» 

жоғары нәтижеге қол жеткізуін келтіреді. Статистикалық тұрғыдан немесе ықтималдық 

теориясы негізінде тест базасында сұрақтар саны көп болған жағдайда және 

тестіленушіге ұсынылатын сұрақтар саны жеткілікті болған жағдайда кездейсоқ жоғары 

нәтиже көрсету мүмкін емес. Десе де тестіленуші дұрыс болсын, болмасын «тисе 

терекке, тимесе бұтаққа» принципімен қандай-да бір жауапты белгілейді. 

Бұл ретте тест сұрағына берілген жауаптың сенімділік деңгейін ескеретін 

шараларды қарастыру қажет. Мұндай тәсіл кейбір шетелдік тілдік тест базаларында 

қарастырылған [5]. Онда әрбір сұраққа жауап берілгеннен кейін қосымша терезе 

ашылып, тағы үш нұсқа пайда болады. Бұл жерде өз жауабыңыз бойынша «нақты 

сенімдісіз бе», «күмәніңіз бар ма» әлде «мүлде білмеймін» деген сұрақтар қойылады. 

Сәйкесінше кейін ол жауаптың дұрыстығымен сәйкестендіріліп, қорытынды жауапқа 

әсер ететін коэффициентке айналады. Сонда тест сұрағына дұрыс жауап беріп, кейін оған 

толық сенімді екендігіңізді білдірсеңіз сол сұрақ бойынша мүмкін болатын максимал 

ұпай алатын боласыз. Керісінше дұрыс жауап бермей және осы жауапқа сенімдімін деп 

көрсетсеңіз онда ең төмен ұпайға ие боласыз. Ал дұрыс жауап беріп, бірақ оған 

«сенімсіз» болсаңыз, немесе «білмей тұрсаңыз» қандай-да бір коэффициентпен ұпайға 

ие боласыз. Егер қате жауап беріп, оны білмей белгілегеніңізді көрсетсеңіз де аралық 

деңгейдегі ұпай қосылатын болады. 

Осыған ұқсас тәсіл, яғни кездейсоқ дұрыс жауаптардың алдын алу мақсатындағы 

шара Білім-инновация лицейлерінің қабылдау емтихандарында қолданылып жүр. 

Мұндағы тест жүйесі бойынша әрбір қате жауап дұрыс жауаптың 0,25 бөлігін жояды. 

Яғни төрт сұраққа қате жауап берсеңіз бір дұрыс жауабыңыздан айырылып қаласыз. 

Мұндай тест кезінде сенімсіз болсаңыз дұрыс жауапты сәттілікке сеніп белгілеу орынсыз 

болуы ықтимал. 

Кейінгі кездері ҰБТ кезінде бірнеше жауапты сұрақтар пайдаланылып жүр, бұл 

шара да сұрақтың аясын ашуға, кездейсоқ «дұрыс» жауаптардың алдын алуға 

бағытталып отыр. 

Осылайша тест жүйесі әр салада кең таралып келеді. Объективтілігі жағынан басым 

балама болмағандықтан, ҰБТ сияқты науқан кезінде де осы жүйе қолданылуда. 

Жоғарыда келтірілген әдістер, мысалдар химия саласы болсын, жалпы тест түріндегі 

тапсырмаларды жетілдіруге ықпал етеді деп сенеміз. Осындай әдістемелік тұрғыдағы 

өзгерістермен қатар, техникалық жағындағы озық технологияларды да қолданысқа 
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енгізу қажет. Мысалы, ҰБТ науқанын онлайн өткізу немесе басқа ақпараттық 

технологияларды пайдалану. 
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ХИМИЯДАН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Қазақстан Республикасында қазіргі білім беру жүйесіне жаңартылған бағдарламаға 

сай тек педагогикалық және философиялық идеиялар ғана емес, әлеуметтік және саяси 

идеялар мен жаңарулар елеулі ықпал етуде. Соның бірі өзіндік зерттеу жұмыстарды 

ұйымдасытруды мәселе ретінде қарастыра келіп, рухани адамгершілікті, көпмәдениетті 

тұлға тәрбиелеу мәселелерінің өзектілігінің арта түсуі болып отыр. Адам бойындағы 

асыл құндылықтарды шәкірт бойына сіңіру, қоғамда өз орынын таба білетін дара тұлға 

тәрбиелеудегі мұғалімнің атқарар қызметі орасан зор. Бүгінгі таңда білім беруде 

оқушыға тек қана білім, білік дағдыларын ғана қалыптастырып қоймай, алған білімін 

өмірлік қажеттілігіне жарата алып, оны шығармашылықпен іске асыру жолдарын 

игеруді үйрету, оқуға деген танымдық қызығушылық қабілетін арттырып, өз білімін 

әрқашан кеңейту қажеттілігін сезінуге жетелеу көзделеді. Қазіргі кезде мектеп 

тәжірибесінде сабақтың қалыптасқан дәстүрлі түрлерінен басқа, дәстүрсіз түрлері де 

пайда болуда. Ол, әрине қоғамның жаңару, жетілдіру жағдайында білім беру саласын 

реформалаумен тығыз байланыста іске асуда. Оқыту жұмысын ұйымдастырудың мұндай 

дәстүрсіз түрлері көбінесе оның жеке әдістеріне негізделіп құрылуда. Оқыту жұмысын 

тек сабақ арқылы ұйымдастыру мүмкін емес. Сыныптық - сабақ жүйесінің негізгі 

кемшілігі - оқушылардың дара ерекшеліктерін дамытуға жеткілікті мүмкіндіктердің 

болмауы - оқытуды ұйымдастырудың басқа жолдарын іздестіруге себеп болды. 

Сондықтан оқушылардың сыныптық-сабақтағы танымдық әрекетін дамыту, толықтыру 

және оқушылардың өзіндік шығармашылық белсенділіктерін, қабілеттерін арттыру 

мақсатында оқыту жұмысын ұйымдастырудың қосымша түрлері қолданылады. Олардың 

қатарына семинар, экскурсия, факультатативтік, қосымша, конференция сабақтары, 



58 

 

үйдегі оқу жүмысы, тәжірибелік - зертханалық және пәндік үйірме жұмыстары, 

олимпиада, сынақ және емтихан, өзіндік жүмыс түрлерін жатқызуға болады.  

Өзіндік жұмыс өз бетінше іс-әрекет арқылы іске асады. Өзіндік оқу іс-әрекеті 

дегеніміз – бұл дидактикалық ұғым, ғылыми практикалық міндеттерді өз бетімен қою, 

оның шешімін табудың өзіндік тәсілдерін болжау және анықтау, жеке тұлғаның өзін-өзі 

бақылауы, өзін-өзі бағалауы негізінде педагогикалық үдеріске қатынасушылардың өзара 

іс-әрекетінде қалыптасқан жеке тұлғаның кіріктірілген білімі. Оқушылардың өзіндік 

жұмыс процесі кезінде мұғалімнен бала дамуының дербестік шығармашылық әрекеті, 

логикалық ойлауы сияқты негізгі белгілерін біліп, оқушылармен жеке-дара жұмыстар 

жүргізуді қажет етеді.  

Өздік жұмыстарды ұйымдастыруда мынадай талаптар орындалу қажет  

1. Өздік жұмыстың мазмұны бағдарламаға қойылатын талаптарға сәйкес келуі 

керек 

2. Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға тиісті. 

3. Өздік жұмыстар түрлі және мазмұны жағынан әр түрлі болуы керек. 

4. Әрбір өздік жұмыс тексеріледі және бағаланады. 

5. Өздік жұмысты тек қайталау кезінде ғана жүргізбей, сабақтың барлық 

кезеңдерінде, орынды жерінде өткізу керек. 

6. Өздік жұмыс ұйымдастыру формасы мынадай: жеке оқушымен, топпен жұмыс, 

барлық оқушымен болады. 

Өздік жұмыстардың негізгі түрлері: оқулықпен жұмыс, жаттығулар, практикалық 

жұмыстар, тексеру, бақылау жұмыстары, сын жұмыстары, шығармашылық жұмыстар, 

рефераттар мен баяндамалар жасау, тәжірибе жасау, тест жұмысын орындау болып 

табылады. 

Зертханалық практикумды жетілдіре отырып әдістемелік нұсқауларда 

оқушылардың танымдық дербестігі мен белсенділігін дамытуға, олардың өзіндік 

жұмысын іске асыруға қажетті дидактикалық жағдайларды сақтауға тырысу қажет. 

Осындай әрекет үстіндегі өзіндік жұмысты жандандыруды оны іске асыруға ғылыми 

зерттеу жұмысының элементтерін кіргізіп, жұмысты ізденгіштік немесе жартылай 

ізденгіштік сипатта өткізу арқылы жүзеге асыруға болады. Мысалы, «Теориялық 

бейорганикалық химия» пәнінде «Тотығу-тотықсыздану процестері» тақырыбына 

зерханалық сабақ өткізу жоспарланған. Осы зертханалық жұмысты оқушылардың 

дербестік деңгейі жоғары болатындай етіп қалай өткізуге болады? Себебі жаңа оқыту 

жүйесі бойынша зерханалық сабаққа бөлінетін сағат саны аз екендігі бәрімізге белгілі. 

Оқытушы ол үшін алдымен зертханалық жұмыс тапсырмаларын іріктеп, ең қажетті 

дегенін таңдап алып, үйден конспектілеп келуге тапсырады. Зертханаға келген соң 

алдымен оқышылар жұмысты орындауға рұқсат алады, содан кейін жұмысты өз 

беттерімен орындайды. Жұмысты орындап болған соң есебін тапсырады. Зертханалық 

жұмысты орындау барысында оқушылар тотығу-тотықсыздану реакция теңдеулерін оқу 

карталарын қолданып теңестіреді. Аталған жұмыстардың басты міндеті – теорияны іс 

жүзінде сарамандықпен байланыстыру. Ал ғылыми эксперимент – табиғат 

құбылыстарын зерттеуде, дүниені тануда ең басты әдіс болып табылады. 

Зертханалық-сарамандық сабақтар барысында оқушылар мәселені қою әдістемесін, 

икемділігін меңгеруге, оны эксперименттік жолмен, тұжырым шығарумен шешуге 

жаттығады [1]. Оқушыладың зертханалық жұмысқа өз бетімен әзірленуі, жұмыс 

барысын үйден конспектілеуі, зертханалық жұмыс кезінде орындалатын химиялық 

эксперименттердің химизмін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазып, теңестіруі, 

зертханалық жұмыстарды зертханада барлық қауіпсіздік техникасын қолдана отырып 

орындауы, нәтижесін бақылап, қорытындысын шығаруы, зертханалық жұмыс есебін 

тапсыруы зертханалық жұмыс үстіндегі өзіндік жұмыс түрлері болып табылады.Осымен 

http://engime.org/oushilardi-shifarmashili-abiletin-damituda-microsoft-power-poi.html
http://engime.org/isi-tabifat-korinisi.html
http://engime.org/isi-tabifat-korinisi.html
http://engime.org/joldari-hajrekeeva-gulnafis-anatizi-batis-azastan-oblisi-arato.html
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қатар білім алушының зертханалық жұмыс тақырыбына байланысты теорияны үйден 

дайындап келіп, зертханалық жұмысты орындауға рұқсат алуы да өзіндік жұмыс ретінде 

қарастырылады. Зертханалық-сарамандық сабақтарда өзіндік жұмыстың орындалуын 

бақылау оның оқу еңбегін белсендіруге жағдай туғызады. Жұмыс аяқталғаннан кейін 

міндетті түрде зертханалық жұмыстың есебін тапсырылып, өзіндік жұмыс нәтижесі 

анықталады. Ежелден өзіндік жұмысы ретінде қолданылатын жұмыстың бірі сандық 

есептер шығару болып табылады. Сандық есептер сарамандық сабақ үстінде немесе 

сабақтан тыс уақытта шығарылады. Химиялық білім беруде оқытудың бір тәсілі ретінде 

сандық есептер шығару маңызды орын алады. Оларды шығару арқылы пәннің оқу 

материалы терең меңгеріліп, алынған білім, білік, икемділік, дағдылары дамытылады, 

студенттер алған білімін өз бетімен қолдануға жаттығады. Химиялық білім нақты, 

тұрақты болу үшін оқушы алдымен ұсақ, соңынан ірі мәселелерді шеше алатындай 

болуы керек. Яғни шығармашылық ойлау қабілеті дамыған, ақыл-ой әрекеті жетілген 

жандар химиялық есептерді қиналмай шығарады. Бұл оның күрделі ойлау қабілетінің 

жоғары сатыда екенін дәлелдейді. Сабақ үстінде және одан тыс кезде бейорганикалық 

химияның барлық тақырыптарын қамтитын сандық есептер шығарту тиімді болады.  

Химиядан эксперименттік есептерді шығару да маңызды өзіндік жұмыстың түріне 

жатады. Эксперимент есептерінде сандық мәліметтер болмайды, химиялық тәжірибелер 

жасау арқылы шығарылады. Мысалы, сынауықтарда келесідей заттар берілген: Магний 

хлориді, алюминий сульфаты, күкірт қышқылы, натрий карбонаты, калий гидроксиді, 

күміс нитраты, мырыш сульфаты, қорғасын ацетаты. Басқа ешқандай реактив қолданбай 

қай сынауықта қандай зат барын анықтаңдар. Мұндай эксперименттік есепті шығару 

үшін оқушылар алдымен есепті шығарудың ойша экспериментін құрайды. Кесте арқылы 

есепті шығару алгоритімі құрылады. Алгоритмге сүйене отырып қай сынауықта қандай 

зат бары эксперименттік жолмен анықталады.Химиядан білім мен білікті 

қалыптастыруда эксперименттік есептердің маңызы зор. Эксперимент есептерін шығару 

арқылы оқушылар теориялық білімін баянды етеді, іс жүзінде қолдана білуге үйренеді. 

Олар химиялық құрал жабдықтармен және реактивтермен жұмыс істеу дағдыларын 

нығайтып жетілдіре түседі. Мұндай есептерді үзбей шешіп машықтанғанда оқушылар 

өздігінен жұмыс істей білуге, ұқыптылыққа, өз ісіне сын көзбен қарауға дағдыланады. 

Олардың химиядан білім сапасы мен сарамандық әзірлігі эксперимент есептерін шығару 

үстінде айқын білінеді [2].  

Осы айтылғандарға сүйене отырып біз оқушылардің эксперименттік есептер 

шығару дағдыларының қалыптасуы олардың сарамандық білім негізін қалауда, 

дербестік деңгейінің жоғарылап, теориялық білімді іс барысында оңтайлы қолдануына 

жағдай жасайды деген тұжырым жасаймыз. Бейорганикалық химияның «Элементтер 

химиясы» бөлімінің соңында оқушыларға бейорганикалық қосылыстарды синтездеу 

өзіндік жұмыс ретінде ұсынылады. оқушы өзі таңдап алған қосылысты синтездеуге 

қажетті реактивтерді белгілеп, оны синтездеу жоспарын құруға, синтездеуге қажетті 

қондырғыны құрастырып және оны синтездеуге тиісті. Мысалы титан, мыс, мырыш, 

қорғасын қосылыстарын синтездеуді оқушыға ұсынатын болсақ, онда олар жергілікті 

жер материалдарын қолдануға мүмкіндік алады.  

Өзіндік жұмыстың негізінде оқушылар өзінің дербес әрекетін ұйымдастыру 

жатқандықтан, ол өзінің уақытын ұтымды пайдалана отырып, өзіндік бақылау, өзіндік 

меңгеру әдістерін барынша тиімді қолдануға ұмтылуы қажет. Жаңартылған бағдарлама 

аясында негізінде дәріс сабақтарының санының азаюы оқу әрекетін ұйымдастыруда 

дәрісханадан тыс жұмыс түрлерін кең қолдану қажеттігін туғызып отыр. Сондай 

жұмыстардың бірі реферат жазу. Оқушылардың реферат жазуы олардың берілген 

материалды дұрыс пайымдап, мазмұнын ашып көрсете білуіне, жоспарды дұрыс құруға 

икемделіп, ғылыми ізденуді ұймдастыруына, әдебиетпен жұмыс істей білуге 
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жаттығуына, жинақтаған материалдарын өңдеуден өткізіп, қолданылған әдебиеттердің 

тізімін дұрыс құра білуіне мүкіндік береді. Осыдан шығаратын қорытынды өзіндік 

жұмыс ретінде берілген реферат, эссе жазу тәрізді жұмыстарды орындау нәтижесінде 

студент ізденімпаздық, шығармашылықпен жұмыс істеу сияқты іскерліктерді меңгереді. 

Аталған жұмыстың тиімділігі олардың білім деңгейінің жоғарлауынан көрінеді. Өзіндік 

жұмысты жандандырудың тағы бір оңтайлы жолы – пәндік олимпиада жұмыстары.  

Олимпиада дегеніміз – Оқушылардың оқу орнындарындағы және кәсіби болашақ 

маман әзірлеуде өтетін пәндер бойынша білім, икемділік, дағдысын шығармашылықпен 

қолдана білудегі жарысы. Олимпиада болашақ мамандардың кәсіби біліктілігін 

көтеруде, олардың таңдап алған мамандықтарына қызығушылығын арттыруда, дарынды 

жастарды анықтауда, ғылыми зерттеу, әкімшілік, кәсіпкерлік істерге кадрлар 

қалыптастыруда өте маңызды.Олимпиадаға тек Оқушыларды таңдап алумен ғана 

тоқталып қалмай оларды үнемі осындай жарыстарға әзірлеу қажет. Оларды олимпиадаға 

әзірлеуде химияның негізгі бөлімдерімен тығыз байланысты есептер шығартылады. 

Әсіресе заттардың химиялық қасиетіне орай құрамын, құрылымын анықтауға арналған 

«Жұмбақ есептер», «Бас қатыратын есептер», «Шығармашылық есептер», «Пән аралық 

байланысты қамтитын есептер», «Қоспаға », «Ерітінділер мен онда өтетін процестерге» 

арналған есептер болуы мүмкін. Өзіндік жұмыстың осындай түрін жүргізу үшін бізге ең 

алдымен жақсы әзірленген оқытушы, екіншіден, шығармашылық қабілеті жоғары және 

оны дамытуға ұмтылушы студент қажет. 

Өзіндік жұмыстың бір түрі олимпиаданы ұйымдастыру шарттары мен қағидаларын 

да қарастыра кеткеніміз жөн болар. Олимпиадаға студенттерді әзірлеуде келесідей 

қағидалар қолданылады:  

– өте жоғары деңгейдегі дербестілік қағидасы. Ең берік білім негізі өз бетімен, 

студенттердің әдебиетпен жұмыс істеу процесі кезіндегі дербестілігі жоғары болуымен 

іске асырылады. Оқытушы тек соны тиімді ескеріп, студентті дұрыс бағдарлау қажет. Өз 

бетімен алынған дұрыс шешім, тіпті дұрыс логикалық негізделмеген күннің өзінде, 

кейіннен ұжымдық талқылау нәтижесінде айқын, сенімді тұжырымға әкеледі; 

– іргелі әзірліктің негізділігі қағидасы. Оқушыларды іргетасы қаланған пәндерден 

олимпиадаға әзірлеу қажет болғандықтан алдымен олардың бойында математика, 

физика, химия сияқты пәндерден білім, білік, икемділік дағдыны қалыптастыру міндетті 

болмақ;  

– пәнаралық байланыс пен пәндер арасындағы сабақтастық қағидасы. Аталған 

қағиданың орындалуы тек олимпиадаға әзірлік кезінде ғана емес, оларды оқыту кезінде 

де маңызды. Мысалы, химия олимпиадасында оқушының білімін көрсетуі математика, 

физика, биология пәндерінен алған біліміне байланысты болады; 

– білімнің белсенділігі. Олимпиадаға қатысушыоқушының білімі үнемі белсенді 

күйде болатындықтан, олимпиада тапсырмалары олардың бастапқы білімдерін ескере 

отырып құрылады. Сондықтан олимпиадаға әзірлік кезінде өткен жылдардың 

тапсырмаларын қолдану тиімді болмақ;  

– оқу бағдарламасы бойынша толық қарастырылмайтын кейбір тақырыптарды 

тереңірек қарастыру. [3]  

Сонымен қорыта келгенде оқушылардың өзіндік жұмысының формасы алуан 

түрлі, бірақ оның тиімді болуы студент білімді өздігінен алуға шынайы талаптанғанда 

ғана мүмкін болады. 
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Қазақстан 

 

АЛЮМИНИЙ ХЛОРИДІ ҚАТЫСЫНДА α-ОЛЕФИНДЕРДІҢ 

ОЛИГОМЕРЛЕУІН ЗЕРТТЕУ 

 

Синтетикалық жағар майлар халық шаруашылығындағы ең маңызды өнімдердің 

бірі. Олар машиналар мен механизмдердің өнімділігін, әсірісе минералды майлар 

қолданылмаған жағдайда, сондай-ақ кең температуралық диапазонда, төтенше 

жағдайларда және тотықтырғыштар мен агрессивті сұйықтықтардың байланысын 

қамтамасыз етеді. Синтетикалық мотор майларының үштен бір бөлігі поли-α-олефиннен 

(ПАОМ) және үштен екі бөлігі алкил нафтенді көмірсутектерден тұрады.  

Қазіргі уақытта көптеген елдерде ұзынтізбекті 𝛼-олефиндерді олигомерлеу 

технологиясы қарқынды дамуда. Хaлықaрaлық жетістіктерге ие шетелдік фирмaлaрдың 

пaрaфиннен жaғaр мaй aлaтын технологиялaры үш-төрт реaкцияны кaтaр жүргізетін 

кaтaлизaторлaрғa негізделген, мысaлы, кaтaлизaтор бетінде крекинг, aлкилдеу, 

изомерлеу реaкциялaры жүріп, бірден пaрaфиннен жaғaрмaй aлынaды. Мұндaй 

технологиялaрғa ие фирмaлaр өздерінің «ноу-хaу» деп есептеген тұстaрын құпия сaқтaп, 

дaйын майларды сaтaды.  

Зaмaнaуи техникa мотор мaйлaрынa деген тaлaптaрдың өсуін көрсетеді. Сондықтaн 

дa, хлорлы алюминийдің қатысында ұзынтізбекті 𝛼-олефиндерді олигомерлеп, төмен 

темперaтурaдa қaтатын, тұтқырлығы жоғaры, тотығуғa төзімді синтетикaлық жағар мaй 

алу алдыға қойған мақсат болып табылады. 

 

Тәжірибелік бөлім және нәтижелерді талдау 

1.1 Олигомеризация процесінің жүргізу әдістемесі. 

Модельдік олефиндер мен С6 – С18 қоспасының олигомеризациясын құрғақ аргон 

атмосферасында термостатталған кептірілген реакторда электромагниттік 

араластырғыш көмегімен реакциялық массаны үздіксіз қарқынды араластыру арқылы 

жүргізілді. Колбаға бастапқы гексен-1, AlCl3 катализаторын, гептан қосылды. Реакция 

уақыты 6-8 сағат жүргізілді. Реакция аяқталғаннан кейін қоспаны NaOH сулы 

ерітіндісімен гидролиздейді. Органикалық қабатты эфирмен экстракцияланды, 

бейтарап реакцияға дейін Na2CO3 шайылды, СаС12 арқылы кептірілді. Реакция 

өнімдерінің шығымын ГСХ және ИКС көмегімен анықталды.  

 

1.2 Альфа - олефиндерге әр түрлі еріткіштердің әсерін зерттеу 

 

1-кесте – Әртүрлі еріткіштерде AlCl3 бетіндегі α-олефиндердің олигомеризациясы  

№ п/п Еріткіш Өнім шығымы, % 

1 Гептан 74 

2 Циклогексан 68 
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3 Гептан+толуол 66 

4 1,2-дихлорэтан 20 

5 Диэтиловый эфир 14 

 

1-кестеде әртүрлі еріткіштер ортасында ұзынтізбекті α-олефиндердің 

олигомеризация нәтижелері келтірілген. Олигомерлердің максималды шығымы 66–74% 

көмірсутектер ортасында (гептан және циклогексан, гептан+толуол) байқалады.  

Олигомеризация реакциясын қосымша толуол қосу арқылы жүргізу толуол 

бастапқы олефинмен түсетіндігімен байланысты, бұл кезде олигомеризация реакциясы 

тоқтатылады, ол өз кезегінде өнімнің молекулалық массасының төменеуіне әкеледі де, 

түзілген өнімнің қанықпағандығының төмендеуі жүреді. Эфирлер мен галоген құрамды 

еріткіштер ортасында мақсатты өнімдер шығымы өте аз және 14–20%-ды құрайды. 

Өнімнің аз шығымы көбінесе еріткіштер молекуласындағы бұл гетероатомдар 

алюминиймен комплекстер түзуі мүмкін екендігімен байланысты, ол комплекс 

катализаторды дезактивацияға ұшыратады (1 кесте).  

 

1.3 α-олефиндердің олигомеризациясының өнімін ГСХ әдісімен зерттеу 

Газ-сұйық хроматография әдісі арқылы «HewlettPackard» хроматографында 

зерттелді. Олигомеризация өнімдерінің хромотограммалары арқылы химиялық 

реакция нәтижесінде өнімдердің бірнеше түрі түзілетіндігі көрсетілген. Ди-, три- 

және тетрамерлер реакцияның негізгі өнімдері болып табылады. Димерлер саны 

көп, ал тетрамерлер саны аз. 

 Гексен-1-дің AlCl3 бетіндегі әртүрлі фракциясының олигомеризация 

нәтижелері ГСХ мәліметтері бойынша 2 кестеде келтірілген.  

 

2-кесте – AlCl3 бетіндегі гексен – 1 – дің әртүрлі фракциядағы олигомеризациясы 

№ Көмірсутек Өнім шығымы, % 

1. 80-120С фракциясы 71 

2. 120-140С фракциясы 74 

 

Қазіргі кезде транспорт саласында синтетикалық майларға сұраныс жоғары. 

Қазақстанда синетикалық майлар өндірісі жоқ. Қазақстанның алыс және жақын 

шетелдерден әкелінетін жағар майларға жыл сайынғы қажеттілігі шамамен жылына 600 

мың тоннаны құрайды. Сондықтан олигомеризациялау процессі арқылы синтетикалық 

майлар алуды дамытып, өндіріске енгізу қажет және бұл тақырыптағы зерттеулер 

Қазақстан үшін маңызды болып табылады. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ VERBASCUM THAPSUS И VERBASCUM ORIENTALE 

 

На территории Казахстана встречается около 250 видов лекарственных растений, 

которые широко используются в традиционной медицине, но в официальной медицине 

применяются не все [1]. 

Одними из таких растений являются коровяк обыкновенный (Verbascum thapsus) и 

коровяк восточный (Verbascum orientale) семейства Scrophulariaceae, которые известны 

своими противовоспалительным, антиоксидантным, жаропонижающим [2,3] и 

антимикробным [4] эффектами. Листья и цветы растений используются для лечения 

различных респираторных заболеваний, таких как бронхит, сухой кашель, коклюш, 

туберкулез и астма. Verbascum также использовались в качестве средства для лечения 

пневмонии, лихорадки, аллергии и мигрени [4]. Растение обладает мочегонным, 

успокаивающим, спазмолитическим [5] и ранозаживляющим[6] действиями. Растения 

вида Verbascum содержат различные химические компоненты − флавоноиды, иридоиды, 

фенилэтаноидные гликозиды, сапонины, монотерпеновые гликозиды, неолигнан-

гликозиды, стероиды, алкалоиды, фенольные кислоты, амино- и жирные кислоты [7]. 

В Казахстане встречаются 10 видов растений рода Verbascum семейства 

Норичниковые [8, 9]. 

Коровяк обыкновенный — Verbascum thapsus L. — двулетнее густоопушенное 

растение. Стебель несет сильно низбегающие листья. Цветки приросшие к оси соцветия, 

венчик 15 − 25 мм в диаметре, с ясно выраженными прозрачными точками. Соцветие в 

виде густой, колосовидной верхушечной кисти [9]. Коровяк обыкновенный произрастает 

на склонах гор и в долинах рек. Встречается в горах Тарбагатай, Алтай, Улытау и 

Джунгарский Алатау, Тобол-Ишимской лесостепи, Семипалатинском боре, 

Мангышлакской, Тургайской долине, Западном мелкосопочнике, пустыне Бетпакдала 

[8]. 

Коровяк восточный (Verbascum orientale) – многолетнее растение высотой 50-100 

см, произрастающее по луговым и степным склонам сопок и гор. Стебель коровяка 

восточного прямостоящий, листья зеленые, сверху рассеянно опушенные, цветки по 2—

5 сидят в пучках на стебле и его ветвях. Цветет в июне-июле, плодоносит – в августе-

сентябре [8]. Встречается в Балхаш-Алакольском регионе, Актюбинской области, 

Тарбагатае и Джунгарском Алатау. Общая распространенность – Средняя Азия, 

Западный Китай, Западная Сибирь, Кавказ. 

Авторами [11] был изучен минеральный и кислотный состав растений, также 

определены органические кислоты [12] в растении Verbascum thapsus, в работе [13] была 

проведена стандартизация лекарственных средств коровяка джунгарского. 

Однако качественный и количественный состав коровяка восточного (Verbascum 

orientale), произрастающего на территории ВКО на сегодняшний день мало изучен.  

Актуальность работы состоит в извлечении биологически активных веществ и 

производстве лекарственных средств из растений, произрастающих в Восточном 

Казахстане. 

Объектами исследования являются надземные части растений коровяк 

обыкновенный (Verbascum thapsus) и коровяк восточный (Verbascum orientale), 

собранные в период плодоношения в сентябре 2018 года в Восточно-Казахстанской 

области. 
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Цель иследования заключается в сравнении качественного и количественного 

состава экстрактивных веществ, определении доброкачественности двух видов 

коровяка, произрастающих в Восточно-Казахстанской области. 

Экспериментальная часть 

Объекты анализа – надземная часть растений Verbascum thapsus и Verbascum 

orientale. 

Методы исследований: содержание влажности и зольности определяли с помощью 

гравиметрического анализа в соответствии с общепринятыми методиками [11, 14], 

содержание экстрактивных веществ – методом бумажной хроматографии и 

гравиметрическим методом, жирнокислотный состав – методом газовой хроматографии. 

Определение влажности растительного сырья 

1 г измельченного сырья помещали в предварительно прокаленный и точно 

взвешенный бюкс и высушивали в сушильном шкафу при температуре 105 °С до 

постоянной массы. 

Влажность сырья (Х) в процентах вычисляли по формуле: 

%1001 



m

mm
X  

(1) 

где, Х – влажность сырья, % 

m - масса сырья до высушивания, г 

m1 - масса сырья после высушивания, г 

Определение зольности растительного сырья 

3-5 г размельченного растительного сырья вноили в предварительно прокаленный 

до постоянной массы фарфоровый тигель. Навеску сырья в тигле осторожно обугливали 

над слабым пламенем газовой горелки, стараясь, чтобы конец пламени не касался дна 

тигля. 

После полного обугливания сырья тигли переносили в муфельную печь для 

сжигания угля и полного прокаливания остатка. Прокаливание вели при красном 

калении (500°С) до постоянной массы, избегая сплавления золы и спекания ее со 

стенками тигля. По окончании прокаливания несколько остывшие, но еще горячие тигли 

ставили в эксикатор, охлаждали и взвешивали. 

Величину зольности рассчитывали по формуле: 
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где m2 – масса золы, г 

m1 – масса навески сырья, г 

W – потеря в массе сырья при высушивании 

 

 

Определение экстрактивных веществ растительного сырья 

0,2 г измельченного растительного сырья помещали в коническую колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл 80 % спирта, колбу закрывали пробкой, 

взвешивали (с погрешностью ±0,01 г) и оставляли на 1 ч. при комнатной температуре. 

Затем колбу соединяли с обратным холодильником, нагревали, поддерживая слабое 

кипение в течение 2 ч. После охлаждения колбу с содержимым вновь закрывали той же 

пробкой и взвешивали. Потерю в массе содержимого колбы восполняли тем же 

растворителем. Содержимое колбы тщательно взбалтывали и фильтровали через сухой 

бумажный фильтр в сухую колбу вместимостью 50 мл. 15 мл полученного фильтрата 

пипеткой переносили в предварительно высушенную при температуре от 100 до 105 °С 

до постоянной массы и точно взвешенную фарфоровую чашку и выпаривали 

содержимое на водяной бане досуха. Чашку с сухим остатком сушили при температуре 
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от 100 до 105 С до постоянной массы, охлаждали в течение 30 мин в эксикаторе и 

взвешивали. 

Содержание экстрактивных веществ (%) вычисляли по формуле: 
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где m2 – масса сухого остатка в чашке, г 

m1 – масса навески сырья, г 

W – потеря в массе сырья при высушивании 

 

Анализ жирных кислот 

Высушенное, измельченное сырье растений двух видов Verbascum thapsus и 

Verbascum orientale в фазе плодоношения экстрагировали смесью хлороформ-метанол 

(2:1) в течение 5 минут, экстракты отфильтровывали через бумажный фильтр и 

растворитель упаривали досуха. Затем к полученным экстрактам добавляли 10 мл 

метанола и 2-3 капли хлористого ацетила и далее проводили метилирование при 60-700 

С в специальной системе (Ch:Me-2:1) в течение 30 минут. Метанол удаляли с помощью 

ротационного испарителя, а образцы экстрагировали 5 мл гексана и анализировали, 

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: 
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где Si – площадь пиков, см2. 

 

Результаты и обсуждения 

Доброкачественность сырья была определена по общепринятым методикам [9]. 

Результаты определения доброкачественности растений представлены в таблице 1 и 

рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Данные показателей доброкачественности сырья растений Verbascum 

thapsus [11] и Verbascum orientale 

Показатели 

доброкачественности сырья 

Содержание, % 

Verbascum thapsus Verbascum orientale 

Влажность, % 7,71 10,07 

Зольность, % 9,21 5,88 

Экстрактивные вещества, % 31,50 40,96 

 

 

С помощью рисунка 1 можно сделать вывод, что Verbascum thapsus при влажности 

7,71% характеризуется 9,21%-ной зольностью и содержит 31,50% экстрактивных 

веществ. Влажность растений Verbascum orientale составила 10,07%, а зольность – 

5,88%, что на 43,33% меньше зольности Verbascum thapsus. При этом содержание 

экстрактивных веществ в Verbascum orientale (40,96%) на 23,09% больше, чем в 

Verbascum thapsus. 

Методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) в растениях Verbascum thapsus и 

Verbascum orientale обнаружено 8 жирных кислот. Результаты анализа приведены в 

таблице 2 и рисунках 2, 3. 
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Рисунок 1 – Диаграмма показателей доброкачественности образцов растительного сырья 

 

 
Рисунок 2 – Хроматограмма образца коровяка восточного (Verbascum orientale) 

 

Таблица 2 – Содержание жирных кислот в исследуемых образцах растений 

Название кислоты Брутто-формула Содержание, % 

Verbascum 

thapsus 

Verbascum 

orientale 

Миристиновая С14:0 С13Н27СООН 2,5 2,7 

Пентадекановая С15:0 С14Н29СООН 2,4 2,2 

Пальмитиновая С16:0 С15Н31СООН 8,7 8,1 

Пальмитолеиновая С16:1 С15Н29СООН 1,3 1,4 

Стеариновая С18:0 С17Н35СООН 3,8 3,8 

Олеиновая  С18:1 С17Н33СООН 32,6 32,4 

Линолевая С18:2 С17Н31СООН 49,3 49,5 

Линоленовая С18:3 С17Н29СООН 0,9 0,9 
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а) 

 

б) 

 
Рисунок 3 – Содержание жирных кислот в Verbascum thapsus (а) и  

Verbascum orientale (б) 

 

Содержание жирных кислот в растениях варьирует от 0,9 до 49,5 %. 

Преобладающими непредельными кислотами в анализируемых растениях являются 

линолевая и олеиновая, а преобладающей предельной кислотой – пальмитиновая. 

Заключение 

Таким образом, в работе была определена доброкачественность двух видов 

растений Verbascum и проведен анализ жирнокислотного состава. 

Verbascum thapsus содержит большую зольность, чем Verbascum orientale, 

следовательно примесей в нем также больше.Экстрактивных веществ больше найдено в 

образце Verbascum orientale, это говорит о большем содержании в нем биологически 

активных веществ и возможности более широкого применения. 

Исследование жирнокислотного состава показало, что содержание жирных кислот 

в двух образцах варьирует незначительно. Доминирующими являются линолевая, 

олеиновая и пальмитиновая кислоты. 

Достаточное содержание экстрактивных веществ говорит о достаточно высокой 

вероятности использования Verbascum orientale в фармацевтической промышленности, 
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в связи с большим содержанием в нем биологически активных веществ, а также широким 

ареалом произрастания. 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД НА 

СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ К КОНКРЕТНОМУ 

МЕСТОРОЖДЕНИЮ И СОЗДАНИЕ БАЗЫ КАРТОТЕКИ 

 

В связи с экономическими трудностями, возникающими при становлении и 

развитии независимой Республики Казахстан, зачастую возникают экономические 

преступления, связанные с добычей золотосодержащих руд в различных отраслях 

промышленности. 

В связи с этим остро стоит проблема по недостаточной полной информации по 

физико-химическим свойствам, а также отличительным показателям добывающих руд 
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россыпей ВКО, что приводит к определённой сложности по раскрытию преступлений 

экономического характера. 

Поэтому исследование химического состава руд с содержанием драгоценных 

металлов является актуальной задачей. Так исследование в этом направлении позволит 

связать знание состава руд с их происхождением и местоположением, а конкретно 

создание информационной картотеки таких руд облегчит работу эксперта-

криминалиста, что внесет определённую лепту по раскрытию преступлений, связанных 

с кражей золоторудных материалов. 

В последнее время металлургические предприятия, геологоразведочные компании, 

частные предприятия несут убытки из-за краж, недостачи рудных материалов, 

содержащих драгоценные металлы.  

Для криминалистической практики и экспертных лабораторий важно знать 

основные показатели по качественному составу руд, что позволяет оперативно 

идентифицировать месторождение данных руд и сокращает время на их определение.  

В основе создания такой информационной базы/картотеки лежит 

экспериментальная работа по анализу месторождений ВКО, в том числе исследование 

по физико-химическим свойствам таких руд. 

Решение этой актуальной проблемы связано с научно-исследовательской 

постановкой эксперимента по выявлению состава руд, содержащих драгоценные 

металлы, выбор рационального метода анализа золотосодержащей руды. Общие 

требования к методам анализа золота и методики определения золота и других 

драгоценных металлов представлены в национальном стандарте Республики Казахстан 

ГОСТ 2710-2015 Руда цветных металлов[1]. 

Цель работы: исследовать химический состав образцов золотосодержащих руд 

ВКО для создания полной информации данных картотеки, что позволит оперативно 

определять и соотносить их к определённому руднику. 

Объект исследования: образцы золотосодержащей руды. 

Предмет исследования: изучение элементного состава золотосодержащей руды с 

целью выявления их принадлежности к конкретному месторождению. 

Гипотеза исследования базируется на предположении, что полученные 

экспериментальные данные по определению качественного состава руды, позволит в 

достаточном объеме пополнить существующую картотеку (информационную базу), что 

поможет в дальнейшем улучшить работу химика-эксперта в криминалистической 

практике. 

Практическая значимость работы – заключается в определении химического 

состава золотосодержащих руд ВКО, которая позволит идентифицировать 

происхождение, и местоположение объектов золотосодержащих материалов. 

Новизна исследовательской работы заключается в пополнении данной картотеки 

экспериментальными результатами по химическому составу руд, позволяющими 

идентифицировать месторождение ценной продукции, концентратов и 

золотосодержащих руд Восточно-Казахстанской области.  

При исследовании золотосодержащей руды на содержание золота и серебра, 

использовались пробирно-гравиметрический и атомно-абсорбционный методы анализа. 

Пробирно-гравиметрический метод определения золота и серебра основан на 

сплавлении руды с шихтой, содержащие металл-коллектор благородных металлов – 

свинец, флюсы (соду, буру) и добавки натриевой (калиевой) селитры (при анализе 

сульфидных руд или руд, обладающих восстановительной способностью), или 

древесного угля (при анализе окисленных руд). В результате сплавления получают 

свинцовый сплав, содержащий золото и серебро, и шлак. Золото и серебро отделяют от 

свинца путем купеляции свинцового сплава на капели при температуре от 900°С до 950 
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°С с получением золото-серебряного королька. Золото отделяют от серебра 

растворением серебра в азотной кислоте. 

Массу серебра определяют по разности масс золото-серебряного королька и золота. 

Пробирно-гравиметрический метод предназначен для определения массовых 

долей золота от 0,2 до 300 млн-1 и серебра от 2,0 до 150 млн-1. 

Массовую долю золота 1X , млн-1, вычисляют по формуле (1): 

 

m

mm
X

1000)( 32

1


  

(1) 

 

Результаты пробирного анализа из «Рабочего листа» переносят в «Рабочий 

журнал», который хранится в лаборатории. Результаты выписываются в виде сообщения, 

где указывают номер пробы, начальный и конечный вес пробы после обработки, 

содержание золота и серебра в граммах на тонну [2, с. 24-33, 1]. 

Атомно-абсорбционный метод определения золота и серебра основан на 

растворении золота и серебра в смеси соляной и азотной кислот, экстракционном 

выделении золота в органическую фазу и измерении поглощения аналитической линии 

золота при введении полученного экстракта в воздушно-ацетиленовое пламя и 

измерении поглощения аналитической линии серебра при введении неорганических 

растворов в воздушно-ацетиленовое пламя.  

Экстракционно-атомно-абсорбционный метод предназначен для определения 

массовой доли золота от 0,05 до 20,0 млн-1 и атомно-абсорбционный метод предназначен 

для определения массовой доли серебра от 1,0 до 150 млн-1. 

Массовую долю золота или серебра Х , млн-1, вычисляют по формуле (2): 
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В качестве арбитражного метода анализа при определении золота от 0,5 до 20,0 

млн-1 и серебра от 10,0 до 150 млн-1 используют пробирно-гравиметрический метод [1, с. 

35-39, 3]. 

На основании результатов эксперимента, полученных при использовании 

пробирно-гравиметрического и атомно-абсорбционного методов анализа 

золотосодержащих руд ВКО, можно составить сравнительную таблицу 1: 

 

Таблица 1 - Сводная таблица результатов исследования 

Месторождение 

Среднее значение содержания Au, г/т 

Пробирно-

гравиметрический метод 

Справочные 

данные 

Атомно-

абсорбционный метод 

Риддер-Сокольное 1,43 1,5 1,2 

Николаевское 2,42 2,3 2,76 

Суздальское 7,98 7,6 6,08 

Секисовское 21,85 23 27,6 

Малеевское 0,58 0,56 0,45 

Тишинское 0,76 0,8 0,96 

Шубинское 0,64 0,61 0,48 

Бакырчикское 9,87 9,4 7,52 

Артемьевское 1,05 1,1 1,32 

Новолениногорское 1,68 1,6 1,28 
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Как видно из таблицы 1 средние значения, полученные в результате 

экспериментов, при использовании пробирно-гравиметрического метода анализа более 

ближе к справочным данным о содержании золота в золотосодержащих рудах ВКО, где 

самое наибольшее содержание золота в золотосодержащих рудах приходится на 

Секисовское месторождение – 21,85 г/т, самое наименьшее содержание золота 

приходится на Малеевское месторождение – 0,58 г/т. 

В то время как при использовании атомно-абсорбционного метода анализа, 

результаты менее соответствующие, самое наибольшее содержание золота в 

золотосодержащих рудах приходится на Секисовское месторождение – 27,6 г/т, самое 

наименьшее содержание золота приходится на Малеевское и Шубинское месторождения 

– по 0,48 г/т. 

Связано это с тем, что атомно-абсорбционный метод является инструментальным 

методом, и его погрешность анализа высокая, составляет около 15-20%, в то время как 

пробирно-гравиметрический метод более точен, его погрешность анализа составляет 

примерно 5%. 

Поэтому рационально выбирать для золотосодержащих руд с низким содержанием 

золота – атомно-абсорбционный метод, а для золотосодержащих руд с высоким 

содержанием золота – пробирно-гравиметрический метод анализа. 

Результаты данного научного исследования легли в основу создания 

информационной базы (картотеки) золотосодержащих руд Восточно-Казахстанской 

области, которая спроектирована и разработана в СУБД Microsoft Access 2016. 

В картотеке представлены результаты экспериментов проб с 10 месторождений 

ВКО, которые в дальнейшем улучшат работу специалистов в области геологии, 

металлургии, химиков-аналитиков, а также химика-эксперта в криминалистической 

деятельности для раскрытия экономических преступлений. 

При открытии картотеки, с левой стороны в области навигации у нас будет 

«Граница области переходов», в которой мы находим раздел «Формы» и выбираем 

нужную нам картотеку, при двойном нажатии мыши она запускается. 

В картотеке имеется фильтр по «месторождениям», который представлен на 

рисунке 1, где можно выбрать интересующий нас рудник из списка (рисунок 2).  

Проведя литературный анализ научно-методических источников и изучив 

методику исследования по химическому составу золотосодержащих руд, можно 

идентифицировать выбранные месторождения по определённым критериям, 

показанными на рисунке 3: 

- название месторождения; 

- тип месторождения; 

- состав руды; 

- элементы-спутники; 

- полезные ископаемые; 

- форма золота; 

- расположение рудника (рудный район, административный район); 

- содержание золота (справочные данные), г/т; 

- среднее содержание Au (пробирно-гравиметрическим методом), г/т; 

- среднее содержание Au (атомно-абсорбционным методом), г/т; 

- погрешность анализа (атомно-абсорбционного метода); 

- погрешность анализа (пробирно-гравиметрического метода); 

 

 
Рисунок 1 - Фильтр по месторождениям 
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Рисунок 2 - Список месторождений 

 

Рисунок 3-Критерии 

информационной базы 

 

Возможен и внутренний поиск. Допустим, результатами эксперимента было 

установлено, что в составе образца был определенный, редкий компонент. Мы 

прописываем его название в поиске, и получаем информацию, в каком из месторождений 

он встречается.  

Весь алгоритм пользования картотекой представлен на рисунке 4: 

Рисунок 4-Алгоритм пользования информационной базой 
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МУБАРАК Е.Б., АУБАКИРОВА Р.А. 

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

 

ОБЗОР МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПЫЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

УК МК ТОО «КАЗЦИНК» НА СОДЕРЖАНИЕ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 

 

Введение 

Металлургические пыли (пыли агломерации и шахтной плавки) являются 

тонкодисперсным материалом с насыпной массой от 0,2 до 1,0 г/см3. По размерам частиц 

пыли условно разделяют на грубые (порядка нескольких микрон) и тонкие (микрон и 

менее). Грубые пыли образуются, в основном за счет механического уноса 

перерабатываемых материалов, по химическому составу близки к исходному сырью и, 

как правило, возвращаются в голову процесса. Тонкие пыли получаются, главным 

образом, вследствие конденсации паров металлов, их соединений и значительно 

обогащаются некоторыми цветными и редкими металлами [1] 

Состав пылей 

 В пылях содержатся цинк, кадмий, редкие элементы, а также хлор (0,5-6,0%), фтор 

(0,1 - 0,3%) и мышьяк (1,5-20%). Наиболее богаты мышьяком пыли от конвертирования 

полиметаллических штейнов, а агломерационные пыли обогащены хлором и фтором. 

Таким образом, в свинцовых пылях концентрируется в среднем около 50% всех редких 

элементов, перешедших при обогащении полиметаллических руд в свинцовые 

концентраты. Помимо этого, в пыли из свинцовых кеков цинкового производства, 

перерабатываемых на свинцовом заводе, переходит около 30% селена, 20 - таллия и 10% 

индия от их содержания в цинковых концентратах, а также значительная часть селена и 

мышьяка, содержащихся в пылях, от конвертирования полиметаллических штейнов. 

Состав пылей свинцового производства приведен в таблице 1[2]. 

 

Таблица - Примерный состав пылей свинцового производства,% 

 

элемент 

Пыли 

агломерации Шахтной плавки Конвертирования 

полиметаллических 

штейнов 

свинец 50-60 32-54 44-56 

цинк 1,4-2 8-28 6-12 

медь 0,-05 0,1-0,5 1,2-1,6 

кадмий 1-1,5 1,5-3 0,2-0,6 

мышьяк 0,5-5 0,5-3 7,5-20 

Индий 0,001 0,002-0,5 0,004-0,007 

таллий 0,12-0,3 0,008-0,002 0,001 

селен 0,15-9 0,05-0,4 0,4-0,9 

теллур 0,07-0,2 0,07-0,2 0,03-0,1 
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Как видно из таблицы 1, индий и кадмий концентрируются, в основном, в пылях 

плавки, таллий - в агломерационных пылях, селен и теллур - равномерно во всех видах 

пылей. 

Анализ метода 

Атомно-эмиссионный метод основан на измерении в оптической части спектра 

величины относительной интенсивности характеристического излучения, 

образующегося при переходе атомов и ионов определяемых элементов из возбужденного 

состояния в основное. В качестве источника возбуждения атомов и ионов используют 

индуктивно-связанную плазму, в которую распыляют измеряемый раствор. Зависимость 

величины интенсивности характеристического излучения от массовой концентрации 

определяемых элементов в растворе устанавливают с помощью градуировочного 

графика. 

Аппаратура и реактивы 

Кислота соляная, разбавленная 1:1 

Кислота серная, разбавленная 1:1 

Кислота азотная,1:1 

Смесь азотной и соляной кислот 50:1 

Вода дистиллированная 

Колбы Кн-2-250(500) 

Кристаллогидрат сульфата меди (CuSO4)·5 H2O 

 Гипофосфит натрия 

Фильтры бумажные, плотные «синяя лента» 

Аттестованные смеси селена и теллура 

При проведении измерений содержания определяемых компонентов в пробах ПВ 

выполняют следующие операции: подготовка пробы (разложение) к выполнению 

измерений; разложение с применением микроволновой печи; устанавливают режим 

разложения; выполнение измерений на атомно-эмиссионом спектрометре. Капилляр 

распылительной системы опускают в емкость с анализируемым раствором. В 

соответствии с инструкцией пользователя запускают процедуру измерения 

определяемых элементов, в которую входят: отбор анализируемого раствора, его 

распыление, испарение, атомизация и ионизация солей в аргоновой плазме, измерение 

величины интенсивности характеристического излучения атомов и ионов определяемых 

элементов. Вся процедура измерения осуществляется в автоматическом режиме. 

Содержание селена, теллура определяют по градуировочному графику и вычисляют по 

формуле[3] 

Подготовка к выполнению измерений 

1. Приготовление раствора кристаллогидрата сульфата меди (II) с массовой долей 

2%; 

2. 2,0 г кристаллогидрата сульфата меди растворяют в 50 см3 дистиллированной 

воды переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объём раствора в колбе 

до метки водой, перемешивают; 

3. Приготовление растворов с известной концентрацией селена и теллура 

(стандартных); 

4. Раствор А: навеску селена (мышьяка) массой 0,1 г помещают в коническую 

колбу вместимостью 100 см3, растворяют в 20 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:1 

при нагревании, кипятят до удаления оксидов азота. Раствор охлаждают и переносят в 

мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объем водой до метки водой, 

перемешивают; 

5. Раствор А: навеску теллура массой 0,1 г помещают в коническую колбу 

вместимостью 100 см3, растворяют в 20 см3 соляной кислоты с добавлением 5-6 капель 
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азотной кислоты при нагревании на водяной бане. Раствор охлаждают и переносят в 

мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объем водой до метки водой, 

перемешивают; 

6. Раствор Б: 10 см3 раствора А, содержащего (селен)теллур помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 см3, добавляют 5 см3 азотной кислоты, доводят объем раствора 

до метки водой, перемешивают; 

7. Раствор В: 10 см3 раствора А, содержащего(селен)теллур помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 см3, добавляют 5 см3 азотной кислоты, доводят объем раствора 

до метки водой, перемешивают. 

Градуировочные растворы готовят в соответствии с таблицей 2[4] 

 

Таблица 2 - Данные для приготовления стандартных растворов 

Массовая концентрация 

определяемых элементов 

в градуировочном 

растворе, мг/дм3 

Вместимость 

мерной 

колбы. см3 

Массовая концентрация стандартного 

раствора определяемого элемента 

10 мг/дм3 100 мг/дм3 1000 мг/дм 

Аликвотная часть раствора, см3 

1 2 3 4 5 

0,1 500 5 - - 

0,2 500 10 - - 

1 500 - 5 - 

5 500 - - - 

10 500 - - 5 

20 500 - - 10 

40 500 - - 20 

 

Выполнение измерений 

1.Отбирают две навески массой 2,0 г; 

2.Навески помещают в две конические колбы, вместимостью 250 см3, добавляют 

30 см3 азотной кислоты и оставляют на теплом месте на 15 минут. Ставят на плиту и 

выпаривают содержимое колбы до объема 7÷5 см3; 

3.Охлаждаю, добавляют 10 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, выпаривают до 

густых паров серного ангидрида; 

4.Добавляют 70 см3 воды, охлаждают. Фильтруют через фильтр «синяя лента»; 

5.Затем приливают 205 см3 стандартного раствора мышьяка, 5 см3 меди 

сернокислой 5- водной (с массовой долей 2%), добавляют немного фильтробумажной 

массы и нагревают до 80°С. В горячий раствор небольшими порциями добавляют 1-2 г 

гипофосфита натрия. Раствор нагревают до 90°С; 

6.Раствор оставляют на 2-3 часа. Осадок фильтруют фильтром «синяя лента»; 

7.Осадок растворяют на фильтре горячей смесью соляной и азотной кислот 

объемом 5 см3; 

8.После охлаждения раствор переводят в мерную колбу вместимость 100 см3, 

доводят объем до метки водой ; 

9.Для получения градуировочного графика в плазму вводят градуировочные 

растворы; 

10.При распылении в плазму растворов анализируемых проб , согласно 

полученного градуировочного графика, определяют массовые концентрации элементов. 

Обработка результатов измерений 

Обработку результатов проводят расчетным способом: 

Массовую долю определяемого элемента Х,% вычисляют по формуле: 
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X = 
(𝐶−𝐶1)×𝑉×100

𝑚×1000×1000
 ; 

где С- массовая концентрация определяемого элемента в анализируемом 

растворе, мг/дм3 

С1- массовая концентрация определяемого элемента в контрольном растворе, 

мг/дм3 

V-объем мерной колбы, см3 

m- масса навески пробы, г 

В данной работе нами была предпринята попытка анализа пылей свинцового 

производства УК МК ТОО «Казцинк» на содержание редких металлов. В работе большое 

внимание уделено вопросам пробоподготовки. Для анализа проб был использован 

атомно-эмиссионный анализ с индуктивно-связанной плазмой, позволивший определить 

массовые доли определяемых элементов в диапазоне 0,0005-0,02 %. 
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VERBASCUM ORIENTALЕ (ШЫҒЫС АЮҚҰЛАҒЫ) ТЕКТІ ӨСІМДІК ТҮРІНЕН 

ФЛАВОНОИДТАРДЫ БӨЛУ 

 

Заманауи медицинада қолданылатын синтетикалық препараттардың көптігіне 

қарамастан өсімдік шикізатынан алынатын емдік дәрі-дәрмектерге қызығушылық артуда 

және өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Себебі өсімдіктекті дәрі-дәрмек төмен 

уыттылыққа, фармакотерапевтік әрекеттің кең спектріне және фитокомпоненттердің 

жоғары қолжетімділігіне ие. Қазақстан Республикасы өсімдік текті дәрі-дәрмектер жасау 

және өндеу саласында кең ауқымды шикізат қоры мен оларды болашақта бекіту 

барысында маңызды ғылыми потенциалға ие [1]. 

Scrophulariaceae (Сабынкөкгүлділер) тұқымдасының түрлері толық жүйелік 

зерттелмегендіктен, олардың химиялық құрамын анықтап, заманауи физико-химиялық 

әдістермен талдау жасап, нәтижесінде жаңа фитопрепараттар алу аса маңызды. Ол 

Қазақстан Республикасының медициналық препараттар түрлерін арттыруға, әрі Шығыс 

Қазақстан өңірінде шөппен емдеу туризмін дамытуға мүмкіндік береді.  

Scrophulariaceae (Сабынкөкгүлділер) тұқымдастары – бір және екі жылдық шөптер 

мен бұталар. Сабынкөкгүлділер тұқымдасының 250 туыстасы және 3000 жуық түрі, 

дүние жүзінің барлық жерлерінің таулы аймағында кеңінен тараған. Сабынкөкгүлділер 

тұқымдасының өкілі Verbascum orientale (шығыс аюқұлағы) текті өсімдіктер Еуропада, 

батыс Қытайда, батыс Сібірде, Кавказда, орталық Азияда, Казақстанда (Шығыс 

Қазақстан, Батыс Қазақстан, жоңғар Алатау, Балқаш, Алакөл т.б) кең тараған. Verbascum 

orientale (шығыс аюқұлағы) − 50-100 см биіктікке созылған, шалғындар мен тау 
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беткейлерінде өсетін көпжылдық өсімдік. Ол маусым-шілде айларында гүлдейді, тамыз-

қыркүйек айларында жемістерін береді [2,3]. 

Зерттеу жұмысының мақсаты: Шығыс Қазақстан өңірінде өсетін Scrophulariaceae 

(Сабынкөкгүлділер) тұқымдасына жататын Verbascum orientale текті өсімдік түрлерінің 

жер үсті бөліктерінен флавоноидтарды бөлу және иденфикациялау.  

Зерттеу нысаны: Шикізат үлгісі - Scrophulariaceae (сабынкөкгүлділер) 

тұқымдасына жататын Verbascum orientale (Шығыс аюқұлағы) Шығыс Қазақстан 

өңірінің таулы аймақтарында 2018 жылы тамыз-қыркүйек айларында жеміс беру 

кезеңдерінде жиналған.  

Флавоноидтер өсімдіктердің жапырақтарында, гүлдері мен жемістерінде, 

сабақтары мен жер асты бөліктеріне қарағанда көп шоғырланады. Өсімдіктерде көбінесе 

флавоноидтар глюкозидтер түрінде кездеседі [4,5].  

Флавоноидтарды бөлу және тазалау үшін қарапайым классикалық мацерация 

экстракция әдісін қолданып, ұнтақталған (өлшемі 2-3мм) Verbascum orientale (шығыс 

аюқұлағы) текті өсімдік шикізатының 100 грамы 80 % cпирт, 1:8 қатынаста 72 cағатқа 

қойылып, сулы - спиртті сығынды алынды. Вакуум – роторлық буландырғышта 

экстракты спирттен айырып, қажетті көлемге дейін қоюландырылып, фильтрленді. 

Сығынды бөлгіш сүзгішке құйылып, гексан және этилацеттатты еріткіштермен өңделіп, 

жұмысшы екі экстракт алынды. Гександы экстракт құрамынан хлорофилдер бары екені 

анықталса, этилацетатты экстракт силикагельді сорбент қолданылған бағаналы 

хроматографияда жуылып, нәтижесінде флавоноидтты кешен бөлінді. Флавоноидты 

кешен екендігін жұқа қабатты хроматография әдісімен анықтап, алюминий хлориді 

айқындағышымен сары дақтардың байқалғанымен дәлелденді. Флавоноидты кешенді 

бағаналы хромотографияда (Silica gel сорбенті) гексан этилацетат 8:2 жүйесінде жуу 

арқылы таза заттын бөлінгені байқалды (сурет 1) [6,7]. Таза заттың құрылысы заманауи 

физико химиялық ИҚ спектроскопия және ЯМР спектроскопия талдау әдістерімен 

дәлелденді (сурет 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 ‒ Verbascum Оrientale өсімдігінен қарапайым мацерация нәтижесінде алынған 

биологиялық кешендерден жеке зат бөлудің сызбанұсқасы 

 

Зерттеліп отырған заттардың құрамындағы полифенолдарды (флавоноидтар, 

флавоноидтардың гликозидтері), жеке қосылыстарды бөлу үшін бағаналы 

хроматография пайдаланылды.  

Verbascum Оrientale 

80% EtOH-H2O  

80% сулы спиртті экстракт 

 

Гександы экстракт 

 

Этилацетатты экстракт 

 

Флавоноидты кешен 

 

Лютеолин - VE1B 

 

Хлорофилдер 
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Сурет 2 – Лютеолиннің құрылымдық формуласы 

 

 

Сурет 3 − ИҚ Фурье-спектрометр 

 

 

 
 

Сурет 4 - ИҚ Фурье-спектрометр сіңіру жолақтары 

 

Бағаналы хроматографияда сорбенттер (Silica gel сорбенті 5/40 мк «Сhemapol» 

(Чехия) қолдана отырып, биологиялық белсенді зат (флавоноид) жеке күйде бөлінді. 

Scrophulariaceae (сабынкөкгүлділер) тұқымдасына жататын Verbascum orientale 
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шикізатынан бөлінген заттың химиялық құрамы мен құрылысы С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Ұжымдық қолданыстағы Ұлттық Ғылыми зерттеу орталығында ИҚ 

спектральдық әдіспен ИҚ Фурье−спектрометр «ФТ – 801 simex» (3 сурет) құрылғысында 

идентификацияланды[8,9]. 

Лютеолин (С15Н10О6) − антиоксидантты, антиаллергенді, антиконцерогенді және 

қабынуға қарсы әсер беретін зат [10,11]. 

VE1B қосылысының ИҚ-спектрі сіңіру жолақтары төмендегідей нәтижелермен 

байқалды (сурет 4; кесте 1): 

−валенттік тербелістер (ν): 3734,4 см-1 – OH топтары, 1654,9 см-1 - > C = C 

<ароматты сақина топтары; 1608,6 см -1 С=O карбонил тобы; 1558,6 см-1 - −C = C− қос 

байланыс жолағы;  

−деформациялық тербелістер (δ): 1506,6 см-1 ароматты сақина топтары; 1266,4 см -

1 С−Н тобы; 1162,5 см -1 С−O карбонил: 1030,8 см-1 - −C = C− қос байланыс (цис-) жолағы; 

836,54 см–1 флавонның пирон сақинасының − C−H тобы. 

 

Кесте 1 – Функционалды топтардың жұтылу мәндері 

Функционалдық топ Жұтылу жолағы ν 

– OH 3734,4 см-1 

> C = C< ароматты сақина 1654,9 см-1 

С=O карбонил тобы 1608,6 см -1 

−C = C− қос байланыс жолағы 1558,6 см-1 

−C = C − ароматты сақина топтары 1506,6 см-1 

С−Н тобы 1266,4 см -1 

С−O карбонил 1162,5 см -1 

−C = C− қос байланыс (цис-) жолағы 1030,8 см-1 

флавонның пирон сақинасының C−H тобы. 836,54 см–1 

 

Шығыс Қазақстан өңірінде өсетін Scrophulariaceae (Сабынкөкгүлділер) 

тұқымдасына жататын Verbascum orientale текті өсімдік түрлерінің жер үсті бөліктерінен 

флавоноидтар кешені зерттеліп, жеке зат бөлінді. 

Нәтижесінде бөлінген жеке заттың құрылысы замануи физика-химиялық ИҚ 

спектр көмегімен анықталынды. Қосылыс флавоноидтар тобына жататын лютеолин 

екендігі дәлелденді. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Большой энциклопедический словарь лекарственных растений: учебное пособие 

/ под ред. Г. П. Яковлева. – 3-е изд., испр.и доп. – СПт : ПецЛит, 2015. – 759 с. 

2. Байтенов М. С.Флора Казахстана: Иллюстрированный определитель семейств и 

родов. Алматы: Ғалым, 1999. – 400 с. 

3. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР' \\Чиков П. С. - Москва: 

Картография, 1983 - 340 с. 

4. С.А. Овеснов, Т. А. Ягонцева Сравнительная характеристика анатомического 

строения стеблей двух видов коровяка. – Вестник Пермского университета. – Вып. 2, 

2004. – С. 53-56 

5. Ныкмуканова М.М., Туралиева Ә.С., Ескалиева Б.К., Бурашева Г.Ш. 

Сравнительный анализ минерального и кислотного состава Verbascum thapsus и 

Verbascum marschallianum// Вестник КазНУ, Серия хим., – 2017. –№1. –С.56-59 

6. Гринкевич Н.И., Сафронович Л.М. Химический анализ лекарственных растений. 

— М., 1983. — 176 с. 



80 

 

7. Максютина Н.П., Литвиненко В.И. Методы выделения и исследования 

флавоноидных соединений //Фенольные соединения и их биологические функции. — М., 

1968. — С. 7-26  

8. Семенова Ю.С. Количественное определение флавоноидов методом ИК Фурье 

– спектроскопии / Ю.С. Семенова, В.А. Цветков, А.А. Вытовтов // Комплексная защита 

объектов информатизации–2016. Сборник научных трудов Всероссийской научно–

практической конференции с международным участием. Санкт–Петербург, 2016. – С. 88 

– 91.  

9. Семенова Ю.С. Определение флавоноидов методом ИК-Фурье спектроскопии / 

Ю.С. Семенова, А.А. Вытовтов // Молодежная наука 2016: Технологии, Инновации. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов. Часть 1. Пермь, 2016. – С. 236 – 239.  

10. Seelinger G., Merfort I., Wolfle U., Schempp C.M. Molecules, 2008, vol. 13, no. 10, 

pp. 2628–2651 

11. Lin Y., Shi R., Wang X., Shen H.M. Curr. Cancer Drug Targets, 2008, vol. 8, no. 7, 

pp. 634–646. 

 

 

ӘОЖ 54:37,091.3 

МҮСЛІМХАН А.Қ., ШӘКІРОВА Г.А., РЫСБЕКОВА А., ТАНТЫБАЕВА Б.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ХИМИЯНЫ КІРІКТІРЕ ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 

 

 Қазіргі кездегі инновациялық педагогикалық технологияны пайдалану, білім 

жүйесінің дамуы және шығармашылық ізденісті жетілдіру тәсілдерінің тез қарқынды 

дамуымен ерекшеленеді. Білім беру жүйесін жаңарту мақсатында кіріктіру үрдістерін 

қолдану кең бейімді, жоғары білікті мамандар дайындаудағы жетекші бағыттардың бірі. 

Білім беру барысында пәндерді кіріктіре отырып оқыту – студенттердің оқуға 

қызығушылығы мен танымдық белсенділігін арттыруға, олардың өздігінен 

ізденушіліктерін, ойлау қабілеттерін дамытуға, оқу үрдісін ұйымдастыру кезеңіне тән 

қарама-қайшылықтардың тиімді шешілуіне септігін тигізеді. 

Біз өз зерттеуімізде пәндер арасындағы байланысты пайдалана отырып, кіріктіре 

оқыту идеясының дамуы мен жүйеленуіне және осы үрдерісті тиімді пайдалану 

мүмкіндіктеріне көңіл бөлдік. Осы орайда пәндерді кіріктіре отырып оқыту мәселелеріне 

көптеген ғалымдардың еңбектері арналғандығын байқадық. [1]. Таңдауы бойынша 

курстар дербес білім беру бағдарламаларын құрудың маңызды құралы болып табылады, 

өйткені мектеп оқушысының білім беру мазмұнының элементтерін өзінің қабілетіне, 

қызығушылығына, болашақ жоспарларына байланысты таңдауына неғұрлым көп 

мүмкіндік береді. Таңдауы бойынша курстар үш түрге бөлінеді: 1) әдістемелік 

қамтамасыз етуді қолдануға негізделген, дәстүрлі пәндік курстар (мысалы, дағдылы 

факультативтік курстар, оқытудың модульдері, оқу пәндері бойынша қосымша 

сабақтардың түрлері және басқалар); 2) пәнаралық курстар, олардың мақсаты – 

оқушылардың табиғат және қоғам туралы білімдерін біріктіру; 3) базистік оқу 

жоспарына кірмейтін пәндер бойынша курстар: – оқушылардың жақын және алыс 

болашақтары үшін тәжірибелік қызығушылықтарын тудыратын білім мен дағдыларды 

тереңдетуді; – оқушылардың заманауи мамандықтар әлемінде бағдарлануы үшін 

тереңдетілген білім және практикаға бағытталған база құруды; – оқушыларды таңдаған 

мамандықтарына сәйкес келетін, неғұрлым кең тараған ісәрекет түрлерімен практика 

жүзінде таныстыруды талап етеді. Таңдауы бойынша курс бағдарламаларының мазмұны 
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пәндердің базалық тақырыптарын тереңдету мен кеңейту есебінен құрастырылады, 

сонымен қатар: оқу пәндерінің базалық мазмұнына; білім беру мекемелерінің бейініне; 

оқушылардың жеке тілегіне, қоғамның сұранысына және оқу бағдарламаларын жүзеге 

асыру мүмкіндіктеріне сәйкес жасалады. [2]. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім жүйесінің басты 

міндеті-ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу 

үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық «коммуникациялық желілерге шығу» деп 

жазылған [3]. Қазіргі заманда білім саласында болып жатқан модернизация пән 

мұғаліміне жаңа талап пен міндеттерді жүктейді. Химия ғылымына деген жалпы 

қызығушылық мектеп қабырғасында химия пәнінің оқытылуына әсерін тигізеді. Өзіндік 

жол табуға ізденеді [4]. Химия пәнін оқытуда биология, физика, математика пәндерін 

білмейінше, қазіргі кездегі химия негіздерін меңгеру мүмкін емес, ал жаратылыстану 

пәндерінде химияны білмей, толық түсіне алмайды. Олай болса, химия пәнінен алған 

сапалы білім, жалпы оқушы көзқарасының қалыптасуына әсер етеді. Химия 

жаратылысты зерттейтін ғылымдардың бірі. Жаратылыс дегеніміз айнала қоршаған 

материалық дүние. Сондықтан химия жаратылыстану ғылымдарының қатарына жатады 

[5]. 

Қазақстан Республикасындағы Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасын және Білім мен ғылымды дамытудың 2014-2017 

жылдарға арналған басым бағыттарын іске асыру аясында Ы. Алтынсарин атындағы 

Ұлттық білім академиясы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ бірлесе отырып, 

орта білім мазмұнын жаңартуда алдымен «НЗМ» ДББҰ тәжірибесін республиканың 

жалпы білім беретін мектептеріне жүйелі бейімдеумен тарату бойынша жұмыстар 

жүргізілуде. [6]. 

 Жаратылыстану пәндерін оқытудың мақсатына, міндетіне және күтілетін 

нәтижесіне қол жеткізу үшін оқушылардың білік дағдыларын дамытуға ынталандыру 

мақсатында пәнаралық байланыс негізінде кіріктіре оқыту - оқытудың тиімді 

технологиясының бірі болып табылады. Пәнаралық байланыста оқыту бастауыш 

сыныптарда, жалпы орта мектептің негізгі сатысында оқушыларға білімді жан-жақты 

терең меңгертуге бағытталған. Пәнаралық байланысты жүзеге асыру мәселесі – бұл 

педагогтар үшін жаңалық емес. Бұл мәселенің дидактикалық қажеттілігі қашанда 

философиялық көзқараспен негізделген, саралау мен кіріктіру үрдісінде ғылыми 

білімнің жалпылама дамуы болып табылады. Пәнаралық байланысты жүзеге асыру 

жолында 20-шы жылдары кешенді бағдарламалар жасалынған екен. Оқытудың тарихи 

даму процесінде пәнаралық байланыстың қолданудың өзектілік мәселелерін 

Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, А.Дистерберг өз еңбектерінде көрсеткен. Сонымен 

бірге пәнаралық байланыстар негізінде шығармашылықты дамытудың жалпы мәселелері 

В.Н.Максимова, А.Тажмағанбетов ал, психологиялық негіздері бойынша И.П.Павлов, 

Ю.А.Самарин және ғылыми-әдістемелік талдаулары Т.Ф.Федорец, В.Н.Фёдорова, 

И.Д.Зверев, Ә.Ж.Көшеров т.б. зерттеген.  

Үздіксіз білім беру теориясында 1980-жылдардың соңында білім беру мазмұнының 

одан әрі дамуының негізгі жолдарының бірі (саралаумен бірге) болып көрсетілген 

кіріктіру қазіргі таңда оқу-тәрбие процесін технологияландырудың бірден-бір шарты 

болып табылады. Этимологиялық мағынасы («интеграция»– лат. untegratio) «қалпына 

келтіру», «толықтыруды» білдіретін бұл ұғым педагогикада бірнеше тұрғыдан қаралады: 

  кіріктіру – оқытудың жүйелік принципіне сай жақсы ойластырылған, жіті 

қарастырылған педагогикалық үрдіс; 
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 кіріктіру – мазмұндық қайталауларды болдырмау; оқу үрдісінде бағдарламадағы 

пәндерді логикалық негізделген бірізділік принципіне қарай құрастыру және түрлі 

пәндерді оқытуда «шекаралық білімді» үйлестіру арқылы қол жеткізуге болады; 

 кіріктірудің маңызы, кіріктірілетін пәннің оқу жоспарына сәйкес оқушылар 

сапалы білім ала отырып, өздерінің танымдық қабілеттерін дамытады, табиғаттың 

біртұтас ғылыми бейнесі жөнінде түсінік қалыптастырады, алған білімдерін болашақта 

тиімді пайдалануға, оны дамытуға қажетті білік-дағдыларды бойына сіңіреді. 

Яғни, кіріктірілу – бұл бір оқу мазмұнының әр түрлі саладағы жан-жақты 

білімдермен тоғысуы, бір-бірімен араласып кетуі. Кіріктірілген сабақтар оқушыға әлем 

туралы, заттар мен құбылыстардың өзара байланыстары туралы біртұтас мағлұмат 

береді, олар құрылысы бойынша белгілі қалыпқа сыймайды, сондай-ақ, оқу сағаттарын 

барынша үнемді пайдалануға мүмкіндік береді. Осы тектес сабақтарда оқушылардың 

бейнелі ой-өрісі дамып, пәннің жалпы мазмұнын өмірмен байланыстыру арқылы 

шығармашылық мүмкіндіктері ашылады. Кіріктірілген сабақтардың құрылымы 

нақтылығымен, сыйымдылығымен, орамдылығымен, сабақтың әр сатысындағы оқу 

материалының логикалық өзара келісімімен, материалдың зор ақпараттық мүмкіндігімен 

ерекшеленеді. 

Оқу үрдісінде пәндерді кіріктіре оқыту: 

 ерекше дарынды оқушыларға мәнді де саналы оқуға; 

 сабақ құрылымында проблемалық жағдайлар үлесін ұлғайтуға; 

 жеке тұлғаның зерттеушілік типін қалыптастыратын оқушының ойлау әрекетін 

белсендіруге; 

 оқушыға бір мезгілде әрекетті орындауда барлық мақсат қоюдан нәтижеге 

дейінгі барлық процесіне бақылау жасауға; 

 білім берушілік, дамытушылық және танымдық үшбірлікті ұстаздың шексіз 

шығармашылығы тұрғысынан жүзеге асыруға; 

 сабақтың ақпараттық сыйымдылығын арттыруға; 

 оқушылардың уәждемесін арттыруға, олардың оқу-танымдық әрекетін 

белсендіруге, шаршағандары мен қажуларын азайтуға; 

 сабақ үрдісінде өтілетін тақырыптың адам және қоғам өмірімен тікелей 

байланысына мән беруге; 

 оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытуға; 

 олардың алған білімдерін өмірде қолдана білулеріне көмектеседі. 

Түрлі пәндерді кіріктіру материалдық дүние мен оны кешенді танып білу 

мүмкіндіктерінің жалпы әдіснамалық бірлігі принципіне негізделеді. Сондықтан да 

жаратылыстану пәндерін, соның ішінде, биология мен химия пәндерін ақпараттандыру 

негізінде кіріктіре отырып оқыту табиғат, қоғам, болмысты, олардың өзара 

диалектикалық байланысын тұтас қабылдап, студенттердің жүйелі ойлау қабілетін 

дамытуға септігін тигізеді. 

Химия мен жаратылыстану пәндерін кіріктіре оқытуда барлық жаратылыстану 

және қоғамдық ғылым білімдері байланыстырыла меңгерілуі тиіс. Мұндай білім тіршілік 

ету стратегиясына ғана емес сонымен бірге арнайы ортада адам тіршілігі сапасының 

жақсаруына үлес қосу керек. Яғни ол қоршаған орта сақталуына, оның табиғи және 

қоғамдық компоненттерінің жақсаруына, адамдардың шығармашылық, еркін және 

құнды тірі ағза ретінде тіршілік жағдайын жасауына мүмкіндік тудыруы қажет. 

Химия-биология-экологиялық түсініктер жалпы білім беретін орта мектептің және 

оқу орындарының бағдарламаларында кіріктіріле қарастырылуы тиіс, олар биология 

курсында басқаша көзқарас тұрғысынан, яғни аталған түсініктер жеке тұрғыдан емес, 

олардың тірі ағзалармен байланысы, өзара әрекеттесулері, биологиялық тепе-теңдік 
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ұғымдарымен ұштастырылады. Ал химия курсы табиғат заңдарын, материя 

қозғалысының химиялық формасын қамти отырып, заттардың құрылысы, олардың 

өзгерістері, биогеохимиялық айналымдары және химиялық элементтердің биологиялық 

сіңірілуі туралы білім береді. Бізді қоршаған табиғи орта заттар жиынтығы, олардың 

тұрақты химиялық өзгерістері болып табылады. 

Мектепте жұмыс атқаратын әрбір мұғалімнің алдына қазіргі таңда қойылатын 

талап өте үлкен болып отыр. Мұғалім өзінің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырып, 

оны меңгеріп, сол жаңа педагогикалық технологияларды оқу-тәрбие үрдісінде жүйелі 

пайдалану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыруы қажет. Сонда ғана жаңа 

педагогикалық технологияларды меңгерген, химияны кіріктіре оқытуда қолданған әрбір 

мұғалім өз сабағын нәтижелі даму жағынан көре алады. 

Мұғалім алғаш жаңа педагогикалық технологияларды: оқып үйренеді, екіншіден, 

меңгереді, үшіншіден, жаңа педагогикалық технологияларды тәжірибеде қолданады, 

төртіншіден, оны дамытып, нәтижесін тексереді. 

Қазіргі заманғы білім беру үрдісінде оқу үрдісін жақсарту мақсатында көптеген 

білім беру технологиялары қолданылады. Химияны жаратылыстану пәндерімен кіріктіре 

оқытуда қолданылатын жаңашыл технологиялар қатарына модульдік оқыту және оза 

оқыту технологияларын қолдану тиімді. 

 Модульдік оқыту технологиясы. Оқытудың тұтас технологиясын жобалау, алға 

қойғанмақсатқа жетуді көздейтін педагогикалық үрдіс түзу,мұғалімге нәтижені талдап, 

түсіндіріп бере алатындай жүйені таңдау және құру. Жобаланған технологияны іске 

асыратын жаңа тәсіл қалыптастыру. Технология жобасындағы негізгі объект – оқу 

тақырыптары, дидактикалық модуль. Оқушылар әр сатыға жоғарылаған сайын олардың 

білімді қабылдауы өзгеріп, өтілетін пәндер жүйесі күрделене түседі. оқушылардың жас 

ерекшеліктерін, әр сатыдағы қабылдау мүмкіндіктерін ескере отырып оқыту. 

Оза оқыту технологиясы. Оза оқыту технологиясында грамматикалықұғым, 

түсініктер тірек сызбаларды пайдалану арқылы блок бойынша оза оқытылады. Тірек 

сызбалардың проблемаларды шешеу құзіреттілігін қалыптастыруда үлкен рөлі бар. 

Өйткені мұндай сызбалар арқылы тілдік категориялардың ұқсастығын, 

айырмашылығын, өзіндік ерекшеліктерін салыстырып көрсетуге болады. Сызбаларда 

көбінесе дерексіз байланыстар мен қатынастар көрсетіледі. Мәселен, тірек сызба 

бойынша сөйлем құратуға, сөйлемдегі сөздердің байланысын көрсетуге болады. 

Сонымен қатар тірек сызбалар дербестікті дамыту үшін де қолданылады. 

Жаңа педагогикалық технологиялар педагогика ғылымының жаңа саласы. 

Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге асырудың 

тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай жасайды. 

Инновацияны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «әдістеме», «жаңашылдық», ал 

инновациялық үрдісті «жаңа әдістеме құралы» деп атауға болады.  
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ВОПРОС УТИЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

 

Эксплуатируемые в настоящее время на территории Казахстана городские 

очистные сооружения были спроектированы и построены еще в 70-х годах прошлого 

века. Со времени их постройки не было внедрено принципиально новой 

технологической схемы для очистки городских сточных вод. 

Для большинства крупных очистных сооружений принята типовая схема, которая 

состоит из блоков механической и биологической очистки, блока доочистки стоков, 

хлораторной, комплекса сооружений для обработки осадка. Комплекс очистных 

сооружений канализации города Усть-Каменогорск расположен на левом берегу реки 

Иртыш, предназначен для приема и очистки хозяйственно-бытовых стоков от населения 

и промышленных предприятий. На очистных сооружениях г. Усть-Каменогорск 

очистной комплекс представлен следующим набором сооружений: 

В блок механической очистки входят: 

1 и 2 очереди: приемная камера (камера гашения напора), решетки, две песколовки 

двухсекционные с круговым движением воды, четыре первичных радиальных 

отстойника диаметром 40 м.  

3 очередь: две песколовки двух секционные с круговым движением воды, три 

первичных радиальных отстойника диаметром 40 м. 

В блок биологической очистки входят: 

1 и 2 очереди: пять трехкоридорных аэротенков-смесителей, шесть вторичных 

радиальных отстойников диаметром 30 м, блок насосно-воздуходувной станции. 

3 очередь: три трехкоридорных аэротенка-смесителя и три вторичных радиальных 

отстойника диаметром 40 м. 

Сооружения І-ІІ очередей строительства были введены в эксплуатицию в 1977-

1983 г.г. Строительсво ІІІ очереди сооружений велось за счет централизованных 

источников с 1987 года, но из-за неудовлетворительного финансирования до 

настоященого времени не закончено. За это время построены введены в эксплуатацию 

сооружения: 3 первичных отстойника, 2 секции аэротенка, 3 вторичных отстойника. На 

сегодняшний день мощность комлекса сооружений составляет 13 тыс. м3/сутки (50,0 

млн. м3). 

В период 2001-2005 г.г. выделялсь средства из республиканского и областного 

бюджетов на выполнение строительных работ по ІІІ очереди строительства. Были 

введены в эксплуатацию сооружения: приемная камера, 3 первичных отстойника, 1 

секция аэротенка, 3 вторичных отстойника.  

На сегодняшний день возникла необходимость в проведении усовшенствования 

технологии очистки сточных вод, замены оборудования на совреенное, более 

долговечное и менее энергоемкое. В результате технологического процесса очистки 

сточных вод образуется осадки. Ежесуточно образуется 783 м3.  

Большое содержание органических веществ обуславливает способность осадков 

быстро загнивать, а высокая бактериальная зараженность, наличие в них яиц гельментов 
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создает опасность распространения инфекций. Поэтому основной задачей обработки 

осадков является их обезвреживание: получение безопасного в санитарном отношении 

продукта.  

Основным методом обезвреживания осадков городских сточных вод является 

анаэробное сбраживание. Брожение назывется метановым, так как в результате распада 

органических веществ осадков в качестве одного из основых продуктов образуется 

метан. 

В основе биохимического процесса метанового брожения лежит способность 

сообществ микроорганизмов в ходе своей жизнедеятельности окислять органические 

вещества осадков сточных вод. 

Для обработки и сбраживания осадков применяют сооружения – метантенки. 

Метантенки служат для мезофилевой ферментации осадков напраляемых к камерам 

брожениям соответственнно – из бассейна первичного осадка и станции уплотнения 

излишнего осадка. Технология процесса предвидит поддерживание температуры 37°С в 

камерах, при которой достигается наиболее эффективные ррезультаты в производстве 

биогаза в одноступенчатой системе. Производимый биогаз будет характеризоваться 

содержанием метана (СН4) на уровне 55% , углекислого газа количестве 0,15  

В очищаемых сточных водах в аэротенках, происходят следующие изменения: 

- снижение концентрации загрязнений вследствие разбавления жидкостью, 

транспортирующей активный ил; 

- адсорбция загрязнений на активном иле, протекающая за первые 15-30 минут 

(первая фаза окисления); 

- постепенное уменьшение органических веществ, растворенных в воде и 

адсорбция на активном иле (вторая фаза окисления); 

- постепенное уменьшение азота аммонийных солей и нитритов за счет окисления 

их в нитраты (третья фаза окисления) - процесс нитрификации. 

Вторая и третья фаза окисления продолжаются несколько часов. 

Основными факторами, определяющими возможность биологической очистки 

сточных вод, являются: 

- способность органических веществ сточных вод биохимически окисляться; 

- наличие необходимых питательных веществ (азот, фосфор, калий, углерод, 

витамины, микроэлементы); 

- допустимая для биоочистки концентрация загрязняющих веществ; 

- нейтральная или близкая к ней активная реакция среды; 

- допустимая концентрация биологически токсичных веществ; 

- отсутствие в сточных водах ПАВ, мешающих доступу кислорода на очистное 

сооружение. 

Активный ил обладает огромной адсорбционной способностью, так как у него 

очень развита удельная поверхность. При биологической очистке из воды удаляется от 

60 до 90% тяжелых металлов. При этом токсичность тяжелых металлов по отношению к 

микроорганизмам активного ила зависит от их концентрации в сточных водах, возраста 

ила, рН среды. При длительном воздействии тяжелых металлов возможна адаптация к 

их воздействию различных видов микроорганизмов, за исключением 

нитрифицирующих. При этом именно бактерии - нитрификаторы играют одну из 

главных ролей в биоочистке сточных вод. 

По данным других исследований интенсивность поглощения тяжелых металлов 

активным илом зависит от его возраста. Так поглощение иона меди при возрасте 

активного ила 6,2 суток составляет 21,2 г/кг, а при возрасте 23,1 суток - 4,3 г/кг 

беззольного сухого вещества активного ила. Это обусловлено тем, что с течением 

времени происходит уменьшение активной адсорбционной поверхности активного ила. 
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При поглощении активным илом тяжелых металлов их токсическое действие будет 

неодинаковым. Так по данным работы, катионы меди, цинка и никеля приводят к 

уменьшению удельной скорости биологической очистки, причем тем большему, чем 

выше концентрация данных ионов. При этом отравляющее действие ослабляется в ряду: 

Cu> Zn> Ni. 

При совместном действии металлов их вредное влияние усиливается. Например, в 

сочетании с солями кадмия токсичность цинка увеличивается, соли никеля и меди 

повышают токсичность еще больше. При совместном действии солей кобальта и никеля 

токсичность каждого металла удваивается. При этом долгосрочное действие в 

небольших концентрациях тяжелых металлов оказывает более вредное влияние, чем 

однократная доза высокой концентрации. 

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом 

произведено районирование территории Республики Казахстан с точки зрения 

благоприятности отдельных её районов для самоочищения атмосферы от вредных 

выбросов в зависимости от метеоусловий. В соответствии с ним территория Республики 

Казахстан поделена на 5 зон. Район г. Усть-Каменогорска находится в зоне V с высоким 

потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания 

вредных веществ в атмосфере являются неблагоприятными. 

В таблице 1 представлены нормативы выбросов вредных веществ на 

существующее положение, на 2015-2016 гг., на 2017-2018 годы и на срок достижения 

ПДВ по компонентам. 

Сравнительная таблица выбросов загрязняющих веществ  

№ 

 

Наименование ЗВ Нормативы ПДВ 

2010 - 30.09.2015 г. Предлагаемые 

на 2015-2016 гг. 

Предлагаемые 

на 2017-2018 гг. 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

Заключение№ 3-2-13/4791   

1 Железо оксиды /в 

пересчете на 

железо 

0,0547 0,2098 0.06284 0.07972 0.06284 0.07972 

2 Марганец и его 

соединения 

0,000833 0,004618 0.002275 0.002638 0.002275 0.002638 

3  Азота диоксид 0,01886 0,05504 0.01887 0.021726 0.01887 0.021726 

4 Аммиак 0,014071 0,25658 0.01249 0.21975 0.01249 0.21975 

5 Азот (II) оксид  0,001296 0,0017382 0.000664 0.0004186 0.000664 0.0004186 

6 Гидрохлорид 

(Водород 

хлористый; 

Соляная кислота) 

0,00586 0,032277 0.00563 0.02985 0.00563 0.02985 

7 Серная кислота 0,000997 0,00549 0.000917 0.00495 0.000917 0.00495 

8 Углерод (Сажа) 0,002022 0,0021906     

9 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0248344 0,0039574 0,01 0,0063 0.01 0.0063 

10 Сероводород 0,0009 0,0266917 0.000734 0.02281 0.000734 0.02281 

11 Углерод оксид 0,17558 0,589803 0,09106 0,0694 0.09106 0.0694 

12 Фтористые 

газообразные 

соединения 

(гидрофторид) 

0,0003334 0,00036 0,0003334 0,00036 0.0003334 0.00036 
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13 Хлор 0,00822 0,0432043 0.00722 0.03629   

14 Метилбензол 

(Толуол) 

0,00694 0,002175 0,00694 0,002175 0.00694 0.002175 

15 Бутан-1-ол 

(Спирт н-

бутиловый) 

0,002083 0,000653 0,002083 0,000653 0.002083 0.000653 

16 Этанол (Спирт 

этиловый) 

0,00139 0,000435 0,00139 0,000435 0.00139 0.000435 

17 Бутилацетат 0,00139 0,000435 0,00139 0,000435 0.00139 0.000435 

18 Пропан-2-он 

(Ацетон) 

0,000972 0,0003045 0,000972 0,0003045 0.000972 0.0003045 

19 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

0,0000028 0,0000883 0.0000024 0.0000757 0.0000024 0.0000757 

20 Бензин  0,00804 0,06812     

21 Керосин 0,00442 0,005078     

22 Взвешенные 

частицы 

0,02556 0,0328018 0,02732 0,029355 0.02732 0.029355 

23 Пыль золы 

Казахстанских 

углей 

0,13187 0,01978     

 ВСЕГО 0,4911746 1,3616208 0,141488 0,109418 0,245591 0,49105 

 

Существующие методы обработки осадков городских сточных вод, в основном, 

направлены на уменьшение их объемов. Однако, такая обработка требует значительных 

материальных затрат, что при постоянном дефиците средств у коммунальных 

предприятий не позволяет решить существующую проблему. В итоге на территории 

очистных сооружений накапливаются большие количества сложных смесей 

органических и неорганических веществ с высоким уровнем содержания токсичных 

компонентов. 

Поскольку осадки городских сточных вод являются массой с большим 

содержанием органических соединений, то основным направлением их утилизации 

является применение в качестве удобрений. 

Карты иловых площадок очистных сооружений г. Усть-Каменогорска, куда 

производится откачка осадков, уже практически заполнены. Остро стоит вопрос, как 

перерабатывать и куда складировать образующиеся каждый день осадки, после 

заполнения иловых карт. На очистных сооружениях г. Усть-Каменогорска проводились 

исследования по выбору способа утилизации осадков. Но пока ни один из предложенных 

методов не нашел применения на практике, поскольку все они сопряжены с большими 

затратами и требуют сложных технологических операций по обработке больших 

объемов осадков. 

В сложившихся условиях образования и накопления осадков на городских 

очистных сооружениях, загрязнения осадков токсичными компонентами и в связи с этим 

трудности выбора направления и методов по их обработке, особое значение приобретает 

комплексный подход к проблеме утилизации осадков, основанный на органичном 

соединении технических и технологических средств. 
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ӘОЖ 547.97:543.544.943.3. 

САҒДОЛЛИНА Н.Н., ҚАЛДЫБАЙ Н.М.,  

ҚАБДЫСАЛЫМ К., НЫКМУКАНОВА М. М. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЛТАЙ ӨҢІРІНДЕ ӨСЕТІН CALENDULA OFFICINALIS L. ТЕКТІ 

ӨСІМДІКТІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ФЛАВОНОИДТАРДЫ САПАЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

Жұмыста Calendula officinalis L. өсімдігінің химиялық құрамын этанол: су 1:5, 1:8, 

1:1, қатысында және этанолдың 50%, 80%, 96% концентрациясын қолданып, жұқа 

қабатты хроматографиясында салыстырмалы түрде сапалық талдалынды.  

Түйін сөздер: Asteraceae, Calendula officinalis L., экстракт, ЖҚХ, биологиялық 

белсенді заттар, флавоноидтар. 

Қазіргі кезде медицина саласында химиятерапевтік препараттарды адам ағзасына 

улылығы төмен, қауіпсіз және тиімді табиғи препараттармен алмастыру мүмкіндігі жан-

жақты зерттеліп отырған өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сондықтан дәрілік 

заттардың ішінде өсімдік шикізатынан алынған фитопрепараттар ерекше орын алады. 

Әлемде Asteraceae тұқымдасы Calendula officinalis L. түрінің 20-дан аса түрі бар. 

Қазақстан аймағында 1 ғана түрі кездеседі, ол — дәрілік қырмызыгүл (С. offіcіnalіs). 

Жабайы түрде қырмызыгүл Оңтүстік Америкада, Жерорта теңізінде, Қиыр Шығыста 

таралған. Calendula officinalis L. отаны – Оңтүстік Европа. Ал Ресей, Қазақстан және 

басқа да мемлекеттерде бұл өсімдік сәндік және дәрілік мақсатта өсіріліп келеді. Осы 

аталған аймақтарда Calendula теңіз жағалауларында, бұталардың, шатқалдардың 

арасында, далалық жағдайда яғни жабайы түрде өседі. Соңғы кездері Calendula дәрілік 

қасиетіне байланысты оны арнайы өндірістік орындарда, белгіленген жеке жерлерде 

дәрілік мақсатта өсіріле бастады [1]. 

Қырмызыгүл (лат. Calendula) – астралылар тұқымдасына жататын жартылай бұта, 

бір жылдық, кейде көп жылдық шөптесін өсімдік. Көбінесе ол біржылдық өсімдік. 

Қырмызыгүлдің өзіне тән жұпар иісінен алыстан тануға болады. Көгалдандырудан гөрі 

емдік мақсатта өте ерте заманнан қолданылып келеді. Біржылдық гүлдердің ішінде жер 

талғамай тұқымы шашылып өздігімен де шыға беретін гүлдің бірі. Биіктігі сұрпына 

қарай 15-75 см аралығында болады. Сабақтары қырлы, жабысқақ түкті болып келеді. 

Гүлдері сабағына тығыз орналасады. Жай күлтелі және гүлпарлы болып екіге бөлінеді. 

Диаметрі 4-10 см аралығында. Түсі солғын сарыдан, қызғылт сары түске дейін болып 

келеді (сурет 1-2) [1].  

Asteraceae (Астралылар немесе күрделігүлділер) тұқымдасына жататын 

Calendula officinalis L. текті өсімдік түрлерінің емдік қабілетін, әртүрлі этимологиядағы 

жараларды емдеуге бағытталған терапиядағы оның маңызын Дж.М.Лич зерттелген. М. 

Бутнару және К. З. Корадини дәрілік қырмызы гүлдерінің биоактивті компоненттерін 

зерттеді. М.Я. Ловкова (1989 ж.) календула өсімдігі құрамындағы минералды заттарды, 

яғни, макроэлементтерге (мг/г): K- 28,80; Ca- 11,40; Mg- 2,50; Fe- 0,15, ал 

макроэлементтерге (КБН): Mn – 0,20; Cu – 0,86; Zn – 1,31; Co – 0,03; Mo – 1,47; Cr – 0,09; 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D2%AF%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%82%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA
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Al – 0,05; Se – 4,20; Ni – 0,5; Sr – 0,10; Pb – 0,03; I – 0,05; В – 48,40 мкг/г жататынын 

зерттеген [2]. Сонымен қатар, С.Д. Мовчан 1960 жылы 100 г құрғақ өсімдіктің 

құрамынан β-каротин- 0,224 г; ликопина- 0,336г; виолаксантин- 0,150 г; рубикксантина- 

0,070 г бар екені анықталған. [2]. 

 

  
Сурет 1 - Calendula officinalis L. 

(Тырнақгүл) өсімдігі 

Сурет 2 - Шығыс Қазақстан облысынан 

алынған Calendula officinalis L үлгісі 

 

Химиялық құрамы, дәрілік қырмызыгүлдің жерасты бөлігінде фитонцидтер, 

тұқымында – майлар және алколоидтар, гүлінде – эфир майлары, каротиноидтар (α мен 

β каротиноидтары, ликопин, лютеин, виолаксантин және т.б.), флавоноидтар, 

сапониндер, сависиль қышқылы, шайыр, органикалық қышқылдар, алколоидтар. 

Гүлшоғырында – 3%-ға жуық каротиноидтар, цитраксантин, ликопин, киалоксантин, 

рубиксантин, флавохром т.б., эфир майлары – 0,01%, қышқылдар: алма қышқылы, 

пентадецил және салицил –6-8%, сөлдер – 4% -ға дейін, шайыр – 3,4% құрайды [1]. 

Жұмыстың мақсаты: Қазақстанның Алтай өңірінде өсетін Calendula текті 

өсімдіктің химиялық құрамын ЖҚХ пайдаланып сапалық анықтау. 

Осы мақсатқа жету үшін, алдымызға келесідей міндеттер қойылды:  

 Өсімдік шикізатын экстракциялау  

 Биологиялық белсенді заттар алу; 

 ЖҚХ әдісін пайдаланып флавоноидтарды анықтау. 

Тәжірибелік бөлім: 
Кез келген хроматографиялық жүйеде бірі - қозғалмайтын, екіншісі - қозғалатын, 

ығыспайтын екі фаза арасында заттардың қайтымды алмасуы жүреді. Қозғалысты фаза 

козғалмайтын фазаның беткі қабатымен жанасқанда, қоспадағы құрамдас бөліктер осы 

екі фазалар арасында тұрақтысы немесе таралу коэффициенті бойынша олардың 

физикалық-химиялық қасиеттеріне сәйкес таралады. Жұқа қабатты хроматография 

(ЖҚХ)- пластикалардағы хроматография, ол заттардың күрделі қоспасын талдайтын 

тиімді микротәсіл болып табылады [3] Пайдаланылатын заттың хромотограммасы Rf 

шамасымен анықталады. Бұл шама зерттелетін заттың жүрген жолының, еріткіш фронты 

өткен жолының қатынасына тең. (Алынған нәтижелер келесі 1- кестеде көрстілген).  

Rf = 
ℎ𝑖

ℎ𝑠
 

Rf - қозғалғыштық фактор  

ℎ𝑖- дақтың центрінен бастапқы сызыққа дейінгі ара қашықтықтық; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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ℎ𝑠- сұйықтың фронт сызығынан бастапқы нүктеге дейінгі арақашықтық.  

Флавоноид құрылысын Rf шамасының өзгеру шамасы бойынша жорамалдауға 

болады. Әртүрлі флавоноидтық қосылыстардың спирттегі еріткіштердің сулы 

жүйесіндегі байқалған заңдылықтары мынадай: 

1) Спиртті жүйеде флавоноидтарға гликозидтерінің мәні оған сәйкес болатын 

агликондар мәнінен төмен. Сулы жүйеде керісінше, яғни гликозидтердің мәндері 

олардың агликондарына қарағанда жоғары. 

2) Молекуладағы гликозидтің қант компонентінің өсу саны еріткіштің спирттік 

жүйедегі Rf мәнін кемітеді, ал сулы жүйеде өсіреді. 

3) Гидроксил топтарының өсу саны спирттік және сулы жүйеде Rf мәнін кемітеді. 

4) Гидроксил топтарының метокси топқа алмасуы спирттік Rf мәнін өсіреді, ал 

сулы жүйеде Rf мәнін кемітеді. [8]. 

Флавоноидтар олардың әртүрлі ерігіштігі, сорбциялық қабілеті, сонымен бірге 

көрінетін және фильтрленген ультракүлгін сәуледе түрлі хромогенді реагенттермен 

айқындау алдында және айқындаудан соң заттардың ерекше өзіне тән бояуларының 

арқасында хроматографиялық талдауға өте ыңғайлы. 

Зерттеліп отырған нысандар Asteraceae тұқымдасына жататын Calendula officinalis 

L., өсімдігінің жеміс беру кезеңінде жиналған жер үсті бөліктері. Жиналған өсімдіктерді 

бір апта бойы, бөлме температурасында сақтайды, кептірілген шикізаттарға 

ұнтақтағышты қолдана отырып ұнтақтайды.  

Жұмыс барысында қолданылған еріткіштер: экстракциялауға арналған: этанол:су. 

Заттарды жеке күйде бөлуге арналған бағаналы хроматография әдісінде 

пайдаланылған сорбент: C18 Silica TLC Plates w/UV 254 

Экстрактердің және жеке қосылыстарды сапалық құрамын зерттеуде жұқа қабатты 

хроматография (ЖҚХ) C18 Silica TLC Plates w/UV 254 фирмасы пайдаланылды.  

Әртүрлі фракциялар мен заттарды экстракт құрамын бөлу мақсатында 

пайдаланылған еріткіштер жүйесі: Гексан : этилацетат (9:1, 8:2, 7:3)  

Қосылыстардың флавоноидтар тобына жататынын анықтау үшін 1 %-тік AlCl3 

этанолдағы ерітіндісі қолданылды.  

Calendula өсімдігінің 100 г құрғақ массасын өлшеп, 1:5, 1:8, 1:1, қатысында алып, 

және этанолдың 50%, 80%, 96% қатынастардағы сулы – спирт ерітіндісі бар колбаларға 

1:8 қатынаста салынып 36, 48, 72 сағатқа қойылды.  

Зерттеу нәтижелері және оны талқылау 

 

Кесте 1 - Сулы спирт жүйесінің әртүрлі қатынасындағы ЖҚХ әдісі бойынша 

жылжымалы фактор Rf мәндері. [8,9]. 

Calendula officinalis 

L. өсімдігінен 

экстракт алу  

50 %- тік этил 

спирті 

80 %- тік этил спирті 96 %- тік этил 

спирті 

Гексан:этилацетат 

(9:1) 

 

Rf1 =0,08 Rf1 =0,21 Rf1 =0,22 

Rf2 = 0,13 Rf2 = 0,45 Rf2 = 0,34 

Rf3 = 0,23 Rf3 = 0,33 Rf3 = 0,44 

Rf4 = 0,41 Rf4 = 0,78 Rf4 = 0,22 

 

Гексан:этилацетат 

(8:2) 

Rf1 =0,07 Rf1 =0,09 Rf1 =0,21 

Rf2 = 0,12 Rf2 = 0,22 Rf2 = 0,34 

Rf3 = 0,22 Rf3 = 0,35 Rf3 = 0,40 

Rf4 = 0,65 Rf4 = 0,96 Rf4 = 0,89 

 

Гексан:этилацетат  Rf1 =0,16 Rf1 =0,13 Rf1 =0,07 
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(7:3) Rf2 = 0,28 Rf2 = 0,28 Rf2 = 0,25 

Rf3 = 0,33 Rf3 = 0,39 Rf3 = 0,41 

Rf4 = 0,98 Rf4 = 0,12 Rf4 = 0,96 

 

1-кестеде көрсетілгендей Calendula officinalis L., өсімдігінің гексан:этилацетат 

еріткіші бойынша (8:2) қатынасындағы 80 %- тік этил спиртінде экстракцияланған ЖҚХ 

нәтижесінде алынған Rf мәндері теориялық Rf мәндеріне сәйкес келінді (қорытынды 3 

кестеде көрсетілген). 

 

Кесте 2-Оңтайландыру барысы 

Оңтайландыру барысы 20-24 оС 40-42 оС 50-55 оС 

24 сағат 54 % 44% 56% 

48 сағат 30% 40% 50% 

72 сағат 53 % 45% 32% 

 

2-кесте арқылы 72 сағат және бөлме температурасына қойылған экстрактивті зат 

алу оптимальды болып табылды. Кестеден көріп тұрғандай, егер экстрактыны аз уақытқа 

қойған жағдайда, экстракт алу барысында зат толығымен еріткішке өтпей қалуы мүмкін, 

ал температураны арттырған сайын бөлінген затымыздың құрылысы өзгеріп кетуі 

мүмкін.  

 

  
Сурет 3 – Calendula officinalis L 

өсімдігінің ЖҚХ-анализінің УК-254 нм 

сәулесі арқылы түсірілген үлгісі 

Сурет 4 – Calendula officinalis L 

өсімдігінің ЖҚХ-анализі. «C18 Silica TLC 

Plates w/UV 254», еріткіш жүйесі: 

Гексан:этилацетат (8:2), айқындағыш 1%-тік 

AlCl3 этанолдағы ерітіндісі. 

 

3-суретте ЖҚХ пластинасын УК-254 нм сәулесі арқылы көрсетілген бейнесі, ал 4-

суретте Calendula officinalis L өсімдігінің айқындағш ретінде 1%-тік AlCl3 этанолдағы 

ерітіндісі қолданылған кезіндегі ЖҚХ пластинасының суреті көрсетілген.  
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Кесте 3 – Еріткіш гексан:этилацетат (8:2) қатынасындағы түзілген флавоноид түрлері.  

Еріткіш жүйесі Қозғалғыштық фактор (Rf) Rf-мәндеріне сәйкес 

флавоноид түрлері 

Гексан:этилацетат 

(8:2) 
Rf1 =0,09 нарциссин 

Rf2 = 0,22 ононин 

Rf3 = 0,35 рутин 

Rf4 = 0,96 апигенин 

 

Жұмыста Calendula officinalis L. өсімдігінің химиялық құрамын сапалық талдау 

барысында этанолдың 50%, 80%, 96% концентрациялары пайдаланылып, сулы спирт 

жүйесінің 1:5, 1:8, 1:1 қатынастарын қолданып, эктракция жүргізу кезінде, еріткіш 

ретінде гексан:этилацетат жүйесінің әртүрлі қатынасында жұқа қабатты 

хроматографиясында салыстырмалы түрде сапалық талдалынды. Қозғалғыштық 

фактордың есептеу нәтижелері бойынша, Asteraceae тұқымдасына жататын Calendula 

officinalis L., өсімдігінің жеміс беру кезеңінде жиналған жер үсті бөліктерінің құрамында 

нарциссин, ононин, рутин, апигенин бар екені анықталынды.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Современные исследования показывают, что распространение многоязычия в мире 

- естественный процесс, обусловленный фундаментальными изменениями в экономике, 

политике, культуре и образовании. Согласно концепции ЮНЕСКО, понятие 

"многоязычное образование" подразумевает использование в образовании не менее трех 
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языков: родного, национального и международного. Использование этих языков 

является "важным фактором качества образования" [1]. 

В Казахстане идея трехязычие впервые была озвучена Н. Назарбаевым в октябре 

2006 года, на XII сессии Ассамблеи народа Казахстана, Президент еще раз подчеркнул, 

что знание как минимум трех языков имеет важное значение для будущего наших детей. 

А в 2007 году в Послании народу Казахстана" Новый Казахстан в Новом Свете " Н. 

Назарбаев предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта "Триединство 

языков", согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как 

государственного, русского как языка межнационального общения и английского как 

языка успешной интеграции в глобальную экономику: "Казахстан должен 

восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой 

пользуется тремя языками" [2]. Для развития полиязычного образования в 

общеобразовательных учреждениях необходимо введение преподавания предметов на 

английском языке. Таким образом, обучение на трех языках и, как следствие, их знания 

будут способствовать академической мобильности студентов, их способности свободно 

ориентироваться в международном пространстве, культуре и традициях разных народов. 

В школе-лицее имени Абая с 2018-2019 учебного года в 8-м классе впервые введен 

в учебный план факультативный курс по химии на английском языке. Факультативный 

курс "Chemistry" преподается на основе государственного обязательного стандарта 

среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования (далее – ГОСО 

РК-2012), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

августа 2016 года №1080[4]. До начала эксперимента был проведен опрос среди 

родителей учащихся, который показал достаточно высокую степень их 

заинтересованности и понимания необходимости качественного полиязычного 

образования. В экспериментальном классе на этот учебный год-25 учащихся. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом по химии для 

8 классов общего среднего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования от 03.04.2013 № 115. Студенты этого класса учились на предыдущих 

классах курса неорганической химии на казахском языке, поэтому знают основные 

химические понятия. Студенты будут изучать темы на казахском и английском языках 

параллельно. Учащимся 8 класса предлагается впервые изучать дисциплину на 

английском языке, поэтому факультативный курс "Chemistry" будет больше 

ориентирован на изучение терминов и определений на английском языке; 

Обновление содержания образования требует использования нетрадиционных 

методов и форм организации образования, в том числе интегративных, в результате 

использования которых у детей целостное восприятие мира, формируется как раз тот 

деятельностный подход в обучении, который много говорили. Существует много видов 

педагогических технологий, они различаются по-разному. В дидактике выделяют три 

основные группы технологий: 

1. Разработана технология объяснительно-иллюстрированного обучения, суть 

которого заключается в информировании, обучении студентов и организации их 

репродуктивной деятельности с целью развития как общеобразовательных, так и 

специальных (предметных) навыков. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод 

обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности (Якиманская 

является). 

3. Технология развивающего обучения, которая основана на методе обучения, 

направленный на включение внутренних механизмов личностного развития ученика [5]. 

Каждая из этих групп включает несколько технологий обучения. Например, в 

группу личностно-ориентированных технологий входят технологии многоуровневого 
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(дифференцированного) обучения, коллективного обучения, технологии обучения, 

технологии модульного обучения и др.для осуществления учебного процесса на уроках 

химии требуется использование нескольких технологий обучения, так как 

использование одной технологии не приведет к достижению целей урока. Основываясь 

на личной педагогической практике, мы предлагаем многоуровневые технологии 

обучения, самостоятельную работу студентов и использование ИКТ технологий. С 

введением полиязычного образования на уроках химии возникла необходимость в 

разработке конспекта урока, отвечающего современным требованиям. Урок должен 

быть не только информативным и способствовать развитию у учащихся навыков 

самостоятельной, творческой и эффективной работы, но и соответствовать 

международным стандартам и быть ориентирован на полиязычное образование. 

 Обязательным компонентом в структуре урока является трехкомпонентная цель-

заранее запрограммированный преподавателем результаты, который должен быть 

достигнут преподавателем и учащимися в конце урока. Урок состоит из 6 этапов, 

которые включают в себя организационный момент, проверка домашнего задания, 

Изучение нового материала, закрепление, рефлексия и домашнее задание. На этапе 

освоения новых знаний студентам предлагается глоссарий терминов на трех языках 

(английском, русском, казахском) с транскрипциями, которые они должны знать. 

Глоссарий-это словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний 

с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами[6]. 

При работе с глоссарием терминов во избежание неправильности произношения 

слов на английском языке мы используем онлайн – словарь 

http://wooordhunt.ru/word/match. 

 Удобство этого словаря заключается в том, что любое произношение слова на 

английском языке можно слушать онлайн. 

После работы с глоссарием, студентам предлагаются многоуровневые задания (А, 

B), выполнение которых необходимо для улучшения усвоения материала. Под 

многоуровневым обучением понимают такую организацию учебного процесса, при 

которой каждый студент, в зависимости от его индивидуальных способностей, имеет 

возможность овладеть учебным материалом по химии на разных уровнях ("A", "B", "С"), 

но не ниже базового. Уровень - это "обязательный уровень", а остальные уровни – 

возможность выбора соответствующих знаний, умений и навыков по индивидуальному 

запросу студента. При этом в качестве критерия оценки деятельности студента 

принимаются усилия студента по овладению данным материалом и его творческое 

применение [7]. Ученики сначала выполняют уровень а (первый уровень), который 

раскрывает наиболее важную и фундаментальную, при этом самую простую в каждой 

теме, обеспечивая обязательный минимум, позволяющий обеспечить неразрывную 

логику изложения и создать неполную, но обязательно полную картину основных 

понятий. Этот уровень зафиксирован как базовый стандарт. Примеры заданий, которые 

может использовать преподаватель на первом уровне-работа с текстовой информацией 

(чтение, перевод, пересказ текстов по химии на иностранном языке). Данный вид работы 

позволяет студентам наилучшим образом расширить запас иностранных слов в области 

химии. Первый уровень предлагает 2 задания, после чего ученик может перейти на 

уровень B. 

Второй уровень предполагает глубокое знание системы понятий, умение решать 

проблемные ситуации при изучении темы. Уровень B (второй уровень) расширяют 

материал первого уровня, доказывает, иллюстрирует и конкретизирует основное знание, 

показывают функционирование и применение понятий. Этот уровень несколько 

увеличивает объем сведений, помогает лучше понять основной материал, делает общую 

картину более полной. На этом уровне преподаватель может организовать работу над 

http://wooordhunt.ru/word/match
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картой (вставить пропущенные слова, дополнить предложение, соотнести термины, 

тест). Этот вид работы позволяет проверить уровень знаний учащихся. 

При переходе на третий уровень студент может проявить себя в более 

самостоятельной работе, так как этот уровень значительно усиливает материал, дает свое 

обоснование, открывает перспективы для творческого применения. Уровень C требует 

способности решать проблемы в ходе и связанных с ними курсах путем 

самостоятельного установления целей и выбора программы действий. На этом уровне 

преподаватель может предложить студенту сделать кластер на английском языке, 

составить вопросы к тексту, а также работы с чертежами. 

С целью углубления и закрепления знаний, а также расширения кругозора 

студентов проводится лабораторная работа, которая позволяет студентам проводить 

собственные научные исследования. Лабораторные работы на английском языке также 

разрабатываются в соответствии с учебным планом по химии и проводятся параллельно 

с лабораторными работами на казахском языке. Это способствует активному 

преподаванию химии на английском языке, а также развитию интереса среди студентов. 

Следующим обязательным этапом урока является рефлексия. Рефлексия (от лат. 

reflexio – обращение назад) – процесс самопознания субъектом внутренних актов и 

состояний; способность человека, проявляющаяся в обращении сознания на самое себя, 

на внутренний мир человека и его место во взаимоотношениях с другими, на формы и 

способы познавательной и преобразующей деятельности [8]. 

Для успешного достижения результата эксперимента по внедрению обучения 

химии на английском языке необходимо обеспечить взаимодействие преподавателей 

химии, английского, казахского и русского языков. Если студент не имеет навыков 

чтения и письма на английском, казахском и русском языках, ему будет сложно 

ориентироваться в многоязычной среде предмета. Если студент не имеет базовых знаний 

по химии, но владеет языками, он также не добьется успешного результата в изучении 

предмета на английском языке. Участие психолога необходимо для диагностики 

индивидуальных особенностей студентов и психологической готовности ребенка к 

участию в эксперименте. Для решения этих задач и совместного детального 

планирования в процессе исследовательской деятельности творческого коллектива было 

принято решение использовать методику изучения урока. 

Члены творческой группы "Lesson study" рекомендуют обучать детей в 

сотрудничестве и создавать совместную среду, способствующую лучшему усвоению 

информации, активному участию в образовательном процессе всех детей, а также 

положительно влияющую на уровень мотивации к изучению предмета и мотивации 

школы. 

Таким образом, внедрение преподавания полиязычия на примере дисциплины 

«Химия» в общеобразовательных школах и использование современных методов и 

подходов к обучению способствует развитию поликультурной личности, способной к 

социальному и профессиональному самоопределению, владеющей несколькими 

языками, способной осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на трех 

языках во всех ситуациях. 
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ҚЫЗЫЛ МИЯ ӨСІМДІК (GLYCYRRHІZA GLABRA L.)  

ТАМЫРЫ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ЭЛЕМЕНТТЕРДІ ЗЕРТТЕУ 

 

Зерттеу жұмысында бұршaқ (Fabaceae) тұқымдaсынa жaтaтын қызыл мия 

(Glycyrrhize glаbrа L.) өсімдігінің жер aсты бөлігінің құрамындaғы aдaм aғзaсынa қажетті 

мaкро- және микроэлементтер мөлшері aнықтaлып, зерттелді. Glycyrrhіza glabra L. 

тұқымдасына жататын қызыл мия өсімдігінің шынайылылығы (ылғалдылық, күлділік, 

экстративтілік заттар) анықталынды. Биологиялық белсенді заттардың сандық құрамы 

белгілі болды. Шикізат құрaмындағы мaкро- және микроэлементтердің мөлшері ИПС-28 

спектрометрінде («Морс», Ресей) атомды-эмиссинонды әдіс арқылы aнықталып, зерттеу 

мәліметтері көрсетілді. Нәтижесінде олардың құрамында калий, магний, кальций, 

кадмий, кобальт, темір, марганец, мырыш, мыс сияқты макро- және микроэлементтері 

дәлелденді. 

Түйін сөздер: бұршaқ (Fabaceae) тұқымдaсы, қызыл (жалаң) мия (Glycyrrhіza 

glabra L.), биологиялық белсенді заттар, экстрактивті заттар, макро- және 

микроэлементтер, ылғалдылығы, күлділігі, атомды-эммисионды спектрометр. 

Қазақстан флорасы дәрілік өсімдіктерге өте бай, оның ішінде дәрілік өсімдіктердің 

алатын орны ерекше. Олардан дәрілік препараттар, биологиялық активті заттар алуға 

болады. Бүгінгі күні 40% дәрілік препараттар өсімдіктерден өндіріледі [1]. Әлемдік 

экологиялық климаттың өзгеруіне, әртүрлі аурулардың көбеюіне байланысты жаңа 

дәрілік препараттарды табиғи өсімдіктерден алу бүгінгі күннің басты қажеттілігі болып 

табылады. 

   

 Сурет 1 - Қызыл (жалаң) мия  

 (Glycyrrhіza glabra L.) жер үсті бөлігі 

 

 Сурет 2 - Қызыл (жалаң) мия  

(Glycyrrhіza glabra L.) 

жер асты бөлігі 
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Сондaй өсімдіктердің бірі – қызыл мия (Glycyrrhіza glabra L.). Қызыл мия дәрілік 

өсімдік қaна емес, халық шaруaшылығындa, тaғaм өндірісінде, фaрмaцевтикадa да 

қолдaнылaды. Сол себепті осы өсімдіктің химиялық құрaмын толығырaқ зерттеп, 

фaрмакология үшін оның қaншалықты пaйдaсы бaр екенін ғылыми түрде aнықтау 

қaжеттілігі туындaйды. Себебі елімізде қолданылатын дәрі-дәрмектердің көп бөлігі шет 

елдерден тасымaлданaды [1]. Деректерге сүйенсек, біздің елде дәрі – дәрмектің тек 30-

40% ғанa өндіріледі екен.  

Қызыл (жалаң) мия (Glycyrrhіza glabra L.) өсімдігінің жабайы түрлері Францияда, 

Италияда, Оңтүстік Шығыс Еуропада (Украина мен Молдавияда), Солтүстік Африкада 

(негізінен Ливияда), Батыс және Орталық Азияда өседі. Қазақстанның далалы және 

шөлейтті аймақтарда, Жайық, Іле өзендерінің аңғары, Оңтүстік Қазақстан облысының 

далалы аймақтарында көп кездеседі. Республикамыздағы ең ірі өзендерінің бойындағы 

Орал, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облысында қызыл мияның қоры зерттелген. 

Жалпы, бұл өсімдік қоңыржай климатты аймақтардың барлығында кездеседі. Құмды, 

тұзды топырақта жақсы өседі, сондай ақ қара топырақта және батпақты жерлерде де 

жақсы өседі. Біздің елімізде хaлыққa қaжетті дәрілік препaрaттaрды қызыл мияның 

тaмырынaн aлу өзекті мәселелердің бірі [2]. 

Зерттеу жұмысының мaқсaты: Қызыл мия өсімдігінің (Glycyrrhіza glabra L.) жер 

aсты бөлігінің (тамыры) химиялық құрaмы мен қaсиеттерін зерттеп, өсімдік 

құрамындағы макро- және микроэлементтер мөлшерін анықтап, отандық дәрілік шикізат 

алу. 

Зерттеудің нысаны Оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда аймағынан жиналған 

қызыл мия (Glycyrrhіza glabra L.) өсімдік тамыры. 

Қызыл мия (Glycyrrhіza glabra L.) химиялық құрaмы жaғынан күрделі жүйе. Қызыл 

мия өсімдігінде 27 флaвоноид, aскорбин қышқылы, стероидтaр, эстриол, камедь, 

қарамай, эфир майлары мен аспарагиннің бар екені aнықтaлғaн [3,4]. 

Флaвоноидтaр aдaм aғзaсынa түрліше әсер етеді. Бырыстырғыш, жaрaны жaзaтын, 

қaбынуғa қaрсы қасиеттерін халық емшілері көп ғасырдан бері қолданылып келеді. 

Тамырындағы глицирризин жоғарғы тыныс жолдарының секреторлық қызметін 

арттырып, трахея мен бронхылaрдағы кірпікшелі эпителийдің белсенділігін арттырады, 

сол себепті қызылмия тұнбасын қақырық түсіретін дәрі ретінде де қолданады [2]. 

Өсімдік құрамындағы сапониндер тек қана тыныс жолдары ғана емес, басқа 

мүшелердің де сілемейлі эпителийін тітіркендіріп, сөл бөліну қызметін жақсартады, 

сондықтан мияны қақырық түсіретін, зәр айдайтын, іш жүргізетін дәрілердің құрамына 

қосады [5]. 

Өсімдіктер құрамында 21 химиялық элемент табылған (Муравьева, 1991). Олардың 

16 элементі (Н, C, N, O, P, S, Na, K, Ca, Cl, Mn, Fe, Co, Cu, Zn) барлық өсімдіктерде 

кездеседі, ал 5 элементі (B, Al, V, Mo, J) тек кейбір түрлерде ғана кездеседі. Сандық 

құрамына байланысты оларды макро (K, Ca, Mg, Na, Cl, P, Si) және микро (Cu, Zn, J, Co, 

Mn, Al, S, Fe) элементтерге бөледі. 

Өсімдіктер үшін микроэлементтердің маңызы зор. Микроэлементтер туралы 

алғашқы зерттеулерді геохимия ғылымының негізін салған В. И. Вернадский 1918-1919 

жылдары бастаған. Өсімдік құрамына Д.И.Менделеев кестесінің элементтері түгелдей 

дерлік кіреді. Жер қыртысындағы элементтердің барлығы дерлік өсімдіктерде 

ұшырасады. Топырақтың құрамында кездесетін мaкроэлементтермен қатар, 

микроэлементтер де өсімдіктің өсуі мен көбеюінде маңызды рөл атқарады. Өйткені олар 

өсімдіктер организмінде әртүрлі органикалық заттармен қосылады, осының нәтижесінде 

олардың физиологиялық активтігі әлденеше есе артады. 

Тәжірибелік бөлім 
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Биологиялық белсенді заттарды сандық анықтау 

Шикізат сапалылығының сандық көрсеткіштеріне шикізаттың күлділігі, 

ылғалдылығы және экстрактивті заттардың мөлшері жатады. 

Шикізат ылғалдылығы - шикізатты тұрaқты мaссағa дейін кептіргенде 

құрaмынан гигроскопиялық ылғaл мен ұшқыш зaттардың жойылуы нәтижесінде 

жоғaлғaн масса. Өсімдік шикізаты құрамында ылғалдылық қалыпты мөлшерден аспауы 

керек, себебі жоғары ылғалдылық сақтау кезінде оның сапасын төмендетеді. Өсімдік 

шикізaттары үшін ылғaлдылық шегі 12-15%. 

Шикізаттың ылғалдылығын төмендегі формула бойынша анықталады: 

 

 
мұндағы: А – шикізaт салмағы, г;  

В – кептірілгеннен кейінгі шөп салмағы. 

Өсімдік шикізатының күлділігі дегеніміз шикізатты жaққаннан кейін қалған 

бейорганикаклық қалдықты тұрақты массаға дейін келтіру. Өсімдік күлі (жалпы күлі) 

әртүрлі бейорганикалық заттар қоспасы мен минералды қосылыстардан (топырақ, құм, 

тас, шаң) тұрады. Олар өсімдікті жинауда және кептіруде қосылуы мүмкін. Алынған 

нәтижелер келесі 1- кестеде көрстілген. Күлдің шығымын келесі формула бойынша 

есептейді: 

 
мұндағы: М2 – күлдің массасы, г;  

М1 – үлгінің массасы, г;  

W – шикізатты кептіру кезіндегі жоғалған масса, %. 

Glycyrrhіza glabra L. текті өсімдіктердің құрaмын сaпaлық aнықтaу нәтижесінде 

aлынғaн өсімдік күлі минерaлды зaттaрдың мөлшерін aнықтaу үшін пaйдaлaнылды. 

Өсімдік шикізaтының күлінің құрaмындағы микро- және мaкроэлементтердің мөлшері 

aтомды-эмиссинонды спектроскопиялық әдіспен aнықталды. Қызыл мия өсімдігінің 

тaмыры құрaмындaғы мaкро- және микроэлементтердің мөлшері «Физика-химиялық 

зерттеу және талдау әдістері орталығында» ИПС-28 спектрогрaфпен («Морс», Ресей) 

aтомды-эмиссионды әдіс aрқылы aнықталды. 

Зерттелетін зaттың эмиссиялық спектрін фотопластинaғa түсіруге негізделген әдіс 

фотогрaфиялық aтомды-эмиссиялық спектрлік талдау деп аталады. Бұл әдіс заттың газ 

түріндегі атомдары шығаратын жарық толқынының ұзындығын, интенсивтігін және т.б. 

сипаттамаларын өлшеуге негізделеді. Зерттеулер спектрограф және 

спектрофотометрлердің көмегімен жүргізілді. 

Атомдық-абсорбциялық спектрoскопияда молекулалық спектрoскoпиядағы сияқты 

Бугер-Лaмберт-Бер зaңы қoлданылaды. Aтомдық-aбсорбциялық зерттеу әдісі жоғары 

сезгіштігімен сипатталады. Бұл әдіспен 80-нен астам элементтерді aнықтaуға бoлaды, 

oның ішінде маңызды элементтер Na, K, Mg, Ca, Cu, Zn, P және микрoэлементтер Cd, 

Hg, B, Pb, Sb, As, Mn және т.б. Спектрді көзбен көру үшін спектрoскoптaр қoлданылады 

[7]. 

Зерттеу нәтижелері және оны талқылау 

ҚР Мемлекеттік Фармакопеясының І басылымы бойынша өсімдік құрамының 

шынайылылығы анықталынды. 

1-кестеде көрсетілгендей Glycyrrhіza glabra L. өсімдігінің ылғалдылығы 12,43%, ал 

күлділігі 4,46% болды. Қызыл мия өзен жағасынан жиналғандықтан ылғалдылық 

артығырақ көрсеткіш көрсетті. 
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Кесте 1 - Шикізаттың сандық құрамын анықтау 

 Glycyrrhіza glabra L. өсімдік шынайылылығы  %-тiк үлесi 

Ылғалдылық 12,43 

Жалпы күлділік 4,46 

 

Микро- және макроэлементтердің адам, өсімдік және жануарлар ағзасына 

келтіретін пайдасы ерекше. Олар ағзаның дамуын, беріктігін қамтамасыз ететін заттар. 

Қызыл мия өсімдік шикізаты күлінің құрамындағы микро- және макроэлементтердің 

мөлшері ИПС-28 спектрографінде («Морс», Ресей) атомды-эмиссинонды әдіс арқылы 

анықталды. Өсімдіктерінің күліндегі микроэлементтердің пайыздық шамасы бойынша 

темір, алюминий және барий құрамы көп мөлшерде екенін көруге болады. Сонымен 

бірге мырыш пен мыстың пайыздық мөлшерлері шамалас екендігі айқындалды. 

 

Кесте 2 – Шикізаттың құрамындағы макроэлементтердің сандық көрсеткіші - мкг/г 

K Ca Mn 

14,50 11,50 2,40 

 

Кесте 3 – Шикізаттың құрамындағы микроэлементтердің сандық көрсеткіші - мкг/г 

Fe Al Ba Zn Cu Mg Pb 

0.70 0.53 0.42 0.33 0.31 0.15 0.03 

 

Glycyrrhіza glabra L. өсімдігінің жер асты бөлігі күліндегі макро- және 

микроэлементтердің пайыздық шамасы бойынша: макроэлементтерден–К және Ca, аз 

мөлшерде–Mn, микроэлементтерден–Fe, AI, Ba, Zn, және Cu, аз мөлшерде - Pb екенін 

көруге болады. Шикізаттың құрамындағы макро- және микро- элементтердің мөлшері 

дәрілік заттардың шекті рұқсат етілген концентрация нормаларына сәйкес келеді. 

 

  

 

Сурет 3 - Қызыл мия (Glycyrrhіza glabra) өсімдігі тамыры құрамындағы макро- және 

микроэлементер мөлшері 
 
Калий қанның қысымын реттейді, жүйке импульстерін және жүрек қызметін 

реттеуге қатысады, ақуыздар мен көмірсулар алмасуындағы рөлі де аз емес. Марганец 
ферментті жүйелердің құрамына кіріп, тотығу–тотықсыздану үрдістеріне белсенді 
қатысады. Темір аса бағалы биоэлемент болып табылады, ол алуан түрлі қызмет 
атқарады. Мырыш инсулиннің құрамында болады, өкпе ұлпалары мен жыныс мүшелері 
сферасында қабыну үрдістеріне төтеп береді. Аса маңызды ақуызда–гемоглобин мен 
миоглобин, ферменттер–каталаза, пероксидаза, цитохромдарды ауыстырылмайтын 
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бөлігіне темір жатады [6,7]. Бұл нәтижелер Glycyrrhіza glabra L. өсімдігіне алғаш рет 
ұсынылып отыр. Зерттеу нәтижесі көрсеткен макро- және микроэлементтердің сандық 
мөлшері 3-суретте көрсетілген. 

Микроэлементтердің көпшілігі бауырда, сүйек және бұлшық ет ұлпаларында 
жиналады. Бұл ұлпалар көптеген микроэлементтердің негізгі қоры. Элементтер кейбір 
мүшелерге тән болып табылады және онда концентрациясы жоғары болады. Мысалы, 
мырыш – қарын асты безінде, алюминий– шашта, барий – көздің пигментті қабатында, 
марганец, хром – гипофизде және тағы басқаларда жиналады [7]. 

Зерттеу мәліметтерін қорытындылай келе қызыл (жалаң) мияның жер асты 
бөлігіндегі макро- және микроэлементтер мөлшері мынадай заңдылық бойынша 
таралады: егер бір ғана мыс микроэлементі ағзада жетіспесе, бауырда қорланған темір 
гемоглобинмен байланысқа түсе алмайды. Мыстың мөлшері төмендеген кезде немесе 
жетіспеген жағдайда шаш тез ағарады. Мыс қанға оттектің өтуін қамтамасыз етеді. 
Соның нәтижесінде жасуша, ұлпалар оттекпен жақсы қамтамасыз етіледі. Мыс көптеген 
ферменттердің құрамына кіреді, ұлпалардағы тотығу реакциясын жылдамдатады. 

Өсімдік шикізaты мaкро- және микроэлементтерге бaй, сондықтaн шикізaт 
құрaмындaғы минерaлды құрaм фитохимиялық зерттеу жұмысының мaңызды бір бөлігі. 
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1-[(n-НИТРОФЕНИЛ)-2-АМИНО]-1,3-ПРОПАНДИОЛ, 2-(2-НИТРОБЕНЗИЛ)-
1ФЕНИЛ-2-АМИНОЭТАНОЛ НЕГІЗІНДЕГІ ДИТИОКАРБАМИН 

ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ТҰЗДАРЫН АЛКИЛДЕУ ЖӘНЕ АЦИЛДЕУ 
 

Химияның дамуында дәрілік препараттарды жаңғырту, жаңа дәрілерді ойлап табу 
бүгінгі таңда келешегі зор жолдардың бірі болып табылады. Сонымен қоса, практикада 
фармацевтикалық өнімдерді өңдеу және қолдану, табиғи физиологиялық белсенді заттар 
– адреналин, норадреналин, димедрол сияқты эфедринды алкалоидтардың синтетикалық 
аналогы болып табылатын нитрофенил тобы бар1,2-аминоспирттер мамандардың 
қызығушылығын тудырады және левомицетин антибиотигі синтезінің жартылай өнімі 
болып табылатын, нитрофенил тобы бар 1,2- аминоспирт (1-[(n-нитрофенил)-2-амино]-
1,3-пропандиол (левоамин) (I) және 2-(2-нитробензил)-1фенил-2-аминоэтанол (II)) 
қолдану медицинада ерекше орын алады, себебі бұл көптеген препараттардың бастапқы 
субстракты болып табылады.  



101 

 

 
(I)  (II) 

1-[(n-нитрофенил)-2-амино]-1,3-пропандиол 2 оптикалық активті орталыққа ие 

болып, 4 стереоизомер түрінде болады. Олардың ішінде тек D-трео-1-[(n-нитрофенил)-

2-амино]-1,3-пропандиол левомицетин синтезінде қолданылады.  

Нитрофенил тобы бар 1,2-аминоспирттердің құрылысында амин- және 

гидрокситоптың, сонымен қоса фармакофорлы нитрофенильді топтың болуы олардың 

биобелсенді қосылыстар синтезінде қолдану мүмкіндіктерін кеңейтеді және 

құрылымына қосымша функционалдық топтарды енгізу биологиялық спектр аумағын 

кеңейтіп ғана қоймай, жаңа қосылыстарды синтездеуге мүмкіндік береді [1].  

Биологиялық белсенді қосылыстардың диапазоның кеңейту мақсатында 1-n-

нитрофенил-2-амино-1,3-пропандиол және 2-(2-нитробензил)-1-фенил-2-аминоэтанол 

негізінде дитиоуретан синтезі жүргізілді. 1-n-нитрофенил-2-амино-1,3-пропандиолға 

калий гидроксиді қатысында күкірткөміртегімен әрекеттестіріп, нәтижесінде тұз 

алынды. Дитиокарбаматты қышқылдар өзінің тұздарына қарағанда тұрақсыз қосылыстар 

болғандықдан модификациялар олардың тұзы арқылы жүргізілді.  

 

 
мұндағы 

R=-CH3(1), -C2H5(2), -C3H7(3), -CH2-CH=CH2(4), -CH2C≡CH(5) 

X=J,Br, Cl 

Дитиоуретан синтезі 2-(2-нитробензил)-1-фенил-2-аминоэтанол негізінде 

күкірткөміртегімен бензол қатысында триэтиламинмен әрекеттесуі, және әрі қарай 

алынған тұзды органилгалогендермен алкилдеу арқылы жүргізеді [2]. 

 
мұндағы 

R=C2H5(6), C3H7(7), CH2 – CH=CH2(8) 
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X=J, Br 

Реакция келесідей механизм бойынша жүреді: аминге биполярлы интермедиат 

түзген күкірткөміртегідегі электронодефицитті көміртек атомы шабуыл жасайды, 

қышқылға қайта топтасады, ол негіз қатысында сәйкес тұзға өтеді және 

органилгалогенидтермен алкилденеді.  

 
Нитрофенил тобы бар 1,2-аминоспирттердің алкилгалогенидтермен алкилдеу 

реакциясының бағыты зерттелді. Бұл жағдайда алкилдеу өнімі тиокарбонильді топтың 

күкірт атомы арқылы ғана түзіледі. Алкилдеу реакциясының бұндай бағытын келесідей 

түсіндіруге болады: біріншіден, тұрақтандыруға өз үлесін интермедиат қосады, 

екіншіден, бұл C=S байланысының спецификасымен байланысты. Атом орбитальдардың 

үлкен диффузиялығына байланысты күкірт атомы көміртегі атомымен онша берік 

байланыс түзбейді, сонымен қоса C=S байланысы поляризацияға ұшырайды, C=S 

байланысындағы π-байланысу реті аминотоптағысымен салыстырғанда әлде қайда аз 

және C=S тобының π-байланысы жартылай цвиттер-ионды (C+,-S-) сипатқа ие, олар C=S 

байланысындағы нуклеофильдігі төмен күкірт атомымен байланысқанда тиоамидты 

күкірт атомын жұмсақ қышқылмен алкилдеу бағытының артықшылығын көрсетеді. 

ИК-спектрде алынған қосылыстар (1-8) - 3500-3200см- жұтылу аймағында 

гидроксильді топқа ие. 1240-1205см- аймағындағы валентті тербеліс тиокарбанильді 

топқа тән, 1590-1490см- аймағындағы тебеліс ароматтық сақинаны көрсетеді. 

ПМР спектрде (1) қосылыста ароматты протондар сигналы 8,27-7,61 м.д. дублет 

түрінде көрсетілген. Гидроксильді топпен байланысқан протон сигналы 5,70 м.д. 

орталығы бар дублет. CH-NH азот атомымен байланысқан метионды топ орталығы 4,20 

м.д. күрделі мультиплет. 2,50 м.д. аймағындағы дублет CH2OH-топтағы метиленді 

протонға тән. 

Қосылыстағы (1) спектр 2,03 м.д. аймағындағы сигналға ие, ол тиометилді SCH3 

протонға қатысты [3]. 

Моноалмасқан дитиокарбаматты кең химиялық аусу спектрлерімен сипаттайды, 

себебі оларды көптеген жаңа, құрамында күкірті бар туындылардың синтезінде 

жартылай өнім ретінде қолданады.  

 

 
Левоаминодитиокарбамин қышқылы триэтиламин тұзының карбон 

қышқылдарының хлорангидридтерімен ацилдеу реакциясы жүргізілді. Ацилдеу реакция 
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өнімдерін зерттеу барысында күткен S-ацилалмасқан дитиокарбамат 1-n-нитрофенил-2-

амино-1,3-пропандиол орнына, негізгі өнім ретінде кристалдық зат бөлінді, оны 

колоналық тазарту барысында дибензоилдисульфид екені анықталды. Басқа аз түзілген 

өнім бөлігі – қара түсті, бөлінбейтін, ваккумдық айдау кезінде шайырланатын қоспа 

болды. Осындай типті реакцияда бұл процесстің жүруі өте сирек кездеседі: әдетте C(S) 

– S-байланысының гетеролиттік үзілу жүреді (мысалы, біріншілік аминдерден 

изотиоцианаттардың түзілуі, немесе циклдық өнімдердің түзілуі кезінде) [4]. 

 

 

 Бөлінген дибензоилдисульфид құрылысы рентгенқұрылымдық анализ арқылы 

дәлелденді.  

 

 
 

Сурет 1 Дибензоилдисульфидтің молекулярлы құрылымы 

 

Дибензоилдисульфидінің құрылысы С(S)–S-байланысының гомолитикалық үзілу 

болғанын және процесте кем дегенде екі молекула аралық ацилтуынды қатысқанын 

көрсетті. Реакция қоспасында еш тотықтырғыш қолданылмады сондықтан 

дибензоилдисульфид тотығу-тотықсыздану механизмі арқылы түзілуін ескермейміз. 

Осыған байланысты қосылыстардың келесідей үлгілерін аламыз[5]: 
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 Жүргізілген зерттеулер барысында зарядтардың таралуы және байланыстардың 

ұзындықтары анықталды. Бұл алынған мәліметтер негізінде келесідей қорытынды айта 

аламыз: (10) екі молекуласы әрекеттескенде S-C байланысының үзіліп, жаңа S-S 

байланыс түзілуі мен молекула генерациясына (12) алып келеді. Қалған радикалдар өзара 

әрекеттесіп интермедиат (11) түзеді. 

Берілген интермедиатта C және N атомы арасындағы зарядтардың таралуы біркелкі 

емес, N атомы шектен тыс оң зарядталған, ал C атомы кері зарядталған, осыған 

байланысты N –тан C-ке сутек атомының миграциясы жүреді. Осылай жүйе тұрақтанады 

және осы күйге келеді (12). 

Реакция жүйесінің энергетикалық балансын және бастапқы мен соңғы өнімдердің 

тұрақтылығын анықтау үшін толық энергия Еtot мен түзілу жылуын ∆fH
° есептедік. 

Алынңан мәліметтерге сүйенсек соңғы алынған өнімдердің энергиясы интермедиат пен 

бастапқы өнімдердің энергиясынан салыстырмалы түрде төмен[6]. 

 

Кесте 1 – Күйдердің толық энергиясы 

Күйі Толық энергия (Еtot), А.е Айырмашылық кДж/моль 

Бастапқы жүйе -324,9340388633 0 

Интермедиат -324,9325331485 -3,95 

Соңғы өнім -324,9738003645 -104,39 

 

Стериялық және электронды факторлардың әсерін әрі қарай зерттеу мақсатында 2-

(2-нитробензил)-1-фенил-2-аминоэтанолдың ацилдеу реакциясы қарастырылды. 2-(2-

нитробензил)-1-фенил-2-аминоэтанол мен хлоран-гидридтермен әрекеттесу нәтижесінде 

күтілген ацилдеу туындылары түзілетіні анықталды.  

Реакция бензол ортасында триэтиламин қатысында, реагенттердің эквимольді 

қатынасында 4-5 сағат бойы қыздыра отырып жүргізілді.  

Синтезделген қосылыстардың (13-15) ИҚ-спектрлерінде карбонильді топқа тән 

валентті тербелістер 1680-1690 см-1 аймағында байқалды. 3350-3370 см-1 амағында 
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гидроксильді топтың жұтылу жолағы. Амино топты сипаттайтын тербелістер 3477 см-1 

аймағында көрсетілген.  

 

 
 

Қосылыстардың(13-15) ПМР-спектрлерінде нитро-топпен байланысқан ароматты 

ядро протондары дублет түрінде 7,55-8,11 м.д. аймағында белгіленген. С6 метин 

протонының мультиплеті 5,20 м.д. байқалды. С7 ароматты сақина протоны мультиплет 

түрінде 7,22 м.д. көрсетіледі.  

Қосылыстың (13) ПМР-спектрінде екі метилен протондарының сигналы сигналет 

түрінде 2,39 м.д. және мультиплет түрінде 3,57 м.д. аймағында анықталды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 Губен-Вейль Методы органической химии 605 б. 

2 К. А. Аяпбергенов Методы и оценки реакционной способности органических 

молекул и расчета кинетических параметоров, 224 б. 

3 И. Губен, Методы органической химии № 3, 676 б. 

4 Л. Гаттерман, Г. Виланд, Практические работы по органической химии, Хим. 

Лит 173 б.  

5 Н. С. Зефиров, Химическая энциклопедия/ Большая Российская энциклопедия, 

5-том, 783 б.  

6 A method to quantify and analyze the foraging activity of honey bees: Relevance to 

the sublethal effects induced by systemic insecticides, Archiveс оf Соntamination and 

Toxicology, 2004 ж. 

 

 

ӘОЖ 378.017.4  

УТЕМИСОВА А.Ж. 

Абай атындағы Каз ҰПУ, Алматы қ., Қазақстан 

 

 ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ХИМИЯ КУРСЫН ГУМАНИЗАЦИЯЛАЙ 

ОҚЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ  

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

жолдауында бүкіл халқымыздың мұң-мұқтажын шешуді көздей отырып, «біз бүкіл 

елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге 

тиіспіз» деп көрсетуі маман дайындау ісіне нақты бағыттарды белгілеп [1], қазіргі таңда 

қол жеткізген жетістіктерімізді одан әрі күшейтуді жүктеп отыр. Әсіресе, қоғамның 
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болашақ азаматтарын жетілдіріп, дамытатын мұғалім мамандарды дайындау асқан 

жауапкершілікпен қарауды қажет етеді. 

Қазіргі кезде жоғары кәсіби білім беру сапалы жаңа әдістемеге, заманауи білімнің 

басты парадигмасы гуманизацияға сүйену қажет. Бұл гуманизацияның жаһандық 

ерекшілігі барлық білім жүйесін, оның ішінде жоғары білімнің де жаһандық түрленуін 

талап етеді. 

Білім беру – барлық қалған әрекет саласын анықтайтын қоғам өмірінің маңызды 

формасы. Бұл білім берудің басты қызметі адамиланған қоғамның, оның болмысының 

баюының қалыптасуы, адамның адам болып қалуымен байланысты болады. 21 ғ. білім 

беру мәселелерімен негізгі бағыттары 20 ғ. білім беру негізінде қалыптасты. 20 ғ. 

Соңында білім беруді гуманизациялау мен гуманитаризациялау аса көкейтесті болды, 

себебі технократизм өмір салтына үстемдік орнатып, мамандарды дайындауда 

техницизм басымдық тудырып, білім беру мен тәрбие жүйесіне теріс әсер ете бастады. 

Бұл белгілі бір дәрежеде қоғамның руханилығына да теріс әсер етіп, руханисыздықтың 

өсуіне ықпал жасады. 1994 жылы Қазақстан Республикасында білім беруді 

гуманитаризациялау мен гуманизациялау заңы қабылданды. Бұл мазмұны жағынан 

керемет құжат, өкінішке орай құжат болып қана қалды. Шынында, ғылым мен білім 

Министрлігінің «Қазақстан Республикасының ұйымдарындағы тәрбие берудің кешенді 

бағдарламасында» бұл тенденция өзінің көрнісін тапты. Алайда осы күнге дейін 

гуманитаризациялау мен гуманизациялау мәселесі де, жоғары білім берудің көкейтесті 

мәселесі болып қалып отыр. Тек қана гуманды адам, адамиланған техника қоғамды 

өзгертуге, оның руханисыздығын жоятын қабілетке ие.  

Жоғарыда көрсетілген барлық жағдайлар ЖОО-ның білім мен тәрбиелеу 

жүйесіндегі әлеуметтік гуманитарлық ғылымдардың рөлі мен орнын түбірімен өзгерту 

керектігін дәлелдей түседі. 

Мұнда гуманизациялау мен гуманитаризациялау қағаз жүзінде ғана емес, шынайы 

әрекет етуші сипатта болуы керек туралы айтылып отыр. Осы жұмысты шешуде 

тәрбиелеу үлкен рөл атқарады. Өкінішке орай, жаратылыстану пәндерді оқытуда әлі 

күнге дейін авторитарлық сипат тән, студент пен оқытушының арасындағы қатынас 

субъектік-объектік сипатта, яғни студент тек қана толтыратын ыдыс түрінде ғана 

көрінеді. Қазіргі студент танымдық үрдістің белсенді субъектісі болуын талап етіп отыр. 

Бұл міндетті шешу үшін оқытудың белсенді әдістері маңызды рөл атқарады. Олардың 

мағынасы оқытушы мен студенттің өзара әрекетіне танымдық үрдістің белсенді 

субъектісіне айналатын өзінің белсенді әрекетіне жүгінеді. Ол белгілі- бір оқу 

материалдарын танып қана қоймай, сонымен бірге осы білімнің доноры мен реципиент 

рөлін атқарады. Сондай-ақ қазіргі студент оқу үрдісінің өзінен тыс білімдерді алуға 

талпынбайтындығын да, естен шығармаған жөн. Осылайша, бүгін әртүрлі, соның ішінде 

планетарлық та себептердің әсерінен студенттің өзіндік жұмысы зиян шегіп отыр. Біздің 

жағдайда бұл оқулықтардың жеткіліксіз болуымен, жаңа ұрпаққа қажетті оқулық 

жазумен байланысты. Бұл оқытуды компьютерлендірумен де байланысты болып отыр. 

Мұның бәрі педагогтарды тәжірибелік және семинар сабақтарды жаңадан құруына 

итермелейді мұнда студент аса белсенділік танытуы қажет. Бұл оқытушының 

семинарлық сабақтарға өзгеше дайындалуын қажет етеді. Семинар ешқандай жағдайда, 

студент дәрісте алған материалды қайтадан айтып отыратын, жай ғана дәрістің 

көшірмесі болмауы қажет. Оқытушы семинар сабағына әдістемелік және теориялық 

материал дайындағанда, оны студенттің өзінің белсенді игеруіне қолдануы қажет. 

Мысалы, химия пәнінің оқытушысы семинар сабақтарына 20 ғ. химиясындағы әртүрлі 

тұжырымдамаларды талқылайтын болса, ол бұл материалдарды осы тұжырымдамалар 

бойынша дайындайды. Студент өзіне бөлінген уақытта, семинар сабағында белсенді, 

мақсатты түрде химияның пәні мен мағынасы бойынша әртүрлі көзқарастарды игереді. 
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Ол бұл білімді толық түсініп, содан кейін түсіну мен сезіну деңгейінде материалды бүкіл 

топқа жеткізуі қажет. Нәтижесінде, белсендіаралық әдістер іскер ойындар рөлінде, 

студент – семинар жетекшісі, миға шабу және т.б. қатынастар туындайды. Олар 

түбірімен оқытушы мен студенттер арасындағы қарым-қатынасты өзгертіп, материалды 

тиімді түрде игеруге, ал оқытушыға әркімнің ақылы мен жүрегіне жетуге мүмкіндік 

береді. Мұнда студенттер ешқандай мақсатсыз профилді емес пәндермен айналысып 

отыратын объективті барлық формализм, ерігу жойылады. Біздің білім беру үрдісінің 

алдында тұрған күрделі міндет осылайша шешіледі: студентті гуманизациялау, 

гуманитарлық пәндерді профилді ету, жаратылыстану, қолданбалы, техникалық, 

медициналық және гуманитарлық пәндердің тұтастығына қол жеткізу. Білім берудегі 

гуманизациялау мен гуманитаризациялаудың мәні жеке адам мен қоғамның өнегелілік 

мәдениеті. Тек жай ғана адамның мінез-құлқының мәдениеті емес, оның этикетті 

ұстануы, өзіне Жақсылық, Ақиқат, Әдемілікті қосатын жоғары руханилық жайында 

болып отыр. Білім беруде алғашқы негіздемеге ақиқат, білім жатады. Және осы білім 

жоғары мейірімділіктің, ізгілік пен әдеміліктің сәулесіне малынған кезде ғана нағыз 

білім болып шығады. Бұл педагогқа осы білімнің тасымалдаушысы ретінде, өзінің 

оқушыларына эстафета беретін ұстазға үлкен талаптар қойады. Егер де, оның сөзі, кәсіби 

әрекеті өнегелілік эстетикалық сәулеге шомылған болса, оның жүрегінен өтсе, онда ол 

оқушыларда өз бейнесін табады. Оқушы бұл білімді, өнегелілік, қайырымдылық 

бастауына сусындаған ұстаз сөзін қабылдайды. Егер педагог жоғары кәсіби ұстанымда 

болып, бірақ та оның кәсіби сөзінің өнегелілік жақтары болмаса, онда бұл гуманды білім 

емес, сондықтан ол осы қалпымен келесі әлемге, келесі дәуірге өтеді. 

Қазіргі білім беру өзінің орнын, өзінің қоғам өміріндегі рөлін міндетті, түбірімен 

өзгертеді. Ол адамның материалдық жетістіктерін жасауға бағытталған өндірістік 

әрекеттің көп түрі ретінде болмайды. Ол әлеуметтік орта негізі, өйткені адам туралы 

әңгіме болып отыр. Білім беру мен тәрбиелеу – адамның мәнін тудыратын үрдіс. Егер 

олар басынан адамды сүюмен, гуманизммен сусындаған болса, онда олар қоғамның 

басты белгісі ретінде осы гуманизмді «гендік» деңгейде туындатып отырады. 

Гуманизацияланған білім беру мен тәрбиелеу гуманизацияланған экономика мен 

саясатты, гуманизацияланған әлеуметтік ортаны қалыптастырады. Осындай түрдегі 

білім беру үрдісі тек біртұтас, әмбебаптылық дүниетаныммен ғана негізделуі мүмкін. 

Білімді ізгілендіру (лат. Humanus - адами) – адами құндылықтарды технократтық, 

өндірістік, экономикалық және т.б. құндылықтардан артық қою идеясы. Адам игілілігін 

білім беру қызметінің жоғары мақсаты ретінде жариялайтын философиялық және 

әлеуметтік – саяси доктрина. Бұл доктрина бойынша білім берудің мазмұны жеке 

тұлғаның еркін және жан-жақты дамуын, қоғам өміріне индивидтің әрекетті араласуын 

қамтамасыз етуі керек. Ізгілендіру идеясы сонымен бірге оқыту формасы мен әдістеріне, 

оқу отетін жағдайлардың бүкіл жиындарына жайылады [2].  

Көптеген психологиялық-педагогикалық зерттеулердің шешімдеріне сүйене 

отырып, гуманизациялық білімдердің заңдылықтарын қалыптастыру келесідей 

тұрғылардан іске асырылуы мүмкін: 

1. Білім беру психикалық қасиеттер мен функциялардың қалыптасу ретінде өсіп 

келе жатқан адамның үлкен және әлеуметтік ортаның байланысына негізделген 

психологиялық құбылыстар, деп жазды С.Л.Рубинштейн, ол адамның дүниемен өзара 

байланысы кезінде туындайды. А.Н.Леонтьев былай санады, бала қоршаған әлемнің 

алдында жалғыз тұрмайды. Оның әлемге деген қатынасы арқылы беріледі, ол әрқашан 

байланыста болады (ортақ әрекет, сөз және оймен тілдесу). 

2. Гуманистік тенденция арасында білім беру жүйесінің жұмыс істеп, дамуын жеке 

тұлғаның дамуына бағытталатындығын атап өтуге болады. Жеке тұлғаның жалпы 
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мәдениеттілігі, ұнамдық және кәсіби дамуы үйлесімді болған сайын, адам соғұрлым 

еркін және жасампаз болады.  

3. Егер білім беру Л.С.Выготскийдің «жақын даму зонасына» бағытталған, яғни 

жеке тұлғада дамып, әрі қарай дамуға дайын психикалық функциялар деген ерехесіне 

сай болса, онда олар жеке сұраныстарды қанағаттандырады. 

4. Бүгінгі таңда адамға базалық кәсіби білімді меңгеруді беріп қана қоймай, 

сонымен қатар жеке тұлғаның барлық жағын дамытуға болатын, оның субъективтік 

мұқтаждығы мен материалдық база мен білім берудің кадрлық потенциалымен 

байланысқан объективтік жағдайларды ескеріп, адамзатқа ортақ мәдениетке тәрбиелеуге 

болады. Адамзатқа ортақ мәдениетпен үйлесімді болып, жеке тұлғаның дамуы базалық 

гуманитарлық мәдениетті меңгерудің деңгейіне байланысты. Бұл заңдылықпен білім 

беру мазмұнын іріктеп алуға негізделген мәдениеттік жағдай негізделген. Бұл 

байланыста жеке тұлғаны әлемдік мәдениетте өзіндік анықтау – білім беру мазмұнын 

гуманитаризациялаудың негізі. 

5. Мәдени шарт гуманитарлық пәндер статусын арттыруды, оларды жаңғыртуды, 

ғибараттық және схема түрінде түсіндіруден босатуды, олардың руханилығы мен кәсіби 

мәдениетін алып шығуды талап етеді. Халықтың мәдени тарихтық дәстүрлерін есепке 

алу, олардың адамзатқа ортақ мәдени маңызды жағдайларын оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларында қалыптастыруды біріктіру. 

6. Мәдениет өзінің функциясын жеке тұлғаның дамуына тек адамды әрекет етуге 

итермелеп, белсендіру кезінде ғана жүзеге асырылады. Жеке тұлға үшін әрекет әртүрлі 

және өнімді болған сайын, адамзатқа ортақ және кәсіби мәдениетті меңгеру тиімді 

болады. 

7. Жеке тұлғаның жалпы, әлеуметтік-ұнамдық және кәсіби дамуы оқушылар 

зерттеу субъектісі болып қалыптасқан кезде оңтайлы сипатқа ие болады. Бұл заңдылық 

әрекеттің және жеке жағдайларды іске асырудың бірлігін қамтамасыз етеді. Жеке тұлға 

жағдайы педагогтар мен оқушылар әрбір адамға өз мақсаттарына жету құралы ретінде 

емес, құндылық ретінде қарайды.  

8. Диалогтық жағдайдың шарты педагог ұстанымы мен оқушы ұстанымының тең 

құқылы түрде және бірге қызмет ететін адамдар ұстанымынан түрленуді белдіреді. 

Мұндай түрлену педагогикалық процестің қатысушыларының рольдері мен 

функцияларының өзгеруімен байланысты. Педагог тәрбиелемейді, оқытпайды, 

керісінше белсендіреді, талпынысты ынталандырады, тыңдаушының өзіндік даму 

тәсілдерін қалыптастырып, оның белсендігін зерттейді, өз бетімен қозғалуға жағдай 

жасайды. 

9. Тұлғаның өз бетімен дамуы оқыту процесінің шығармашылық бағытының 

дәрежесіне байланысты. Бұл заңдылық жеке басты шығармашылық жағдай шартын 

қалайды. Ол оқу және басқада әрекеттер түрін тікелей ынталандыруды, соңғы нәтижеге 

өз қозғалысын ұйымдастыруды қалайды. Бұл оқушыларға өзінің дамуы мен өсуін, өз 

мақсаттарына жетуді сезіну арқылы қуанышқа бөлейді. Жеке бастың шығармашылық 

жағдайының негізгі міндеті жеке тұлғаның өз бетімен жұмысты атқаруын, оның 

шығармашылық мүмкіндіктерін табу мен дамыту үшін жағдай жасау. 

10. Білім беру гуманизациясы маңызды түрде кәсіби этикалық өзара 

жауапкершілікті іске асырумен байланысты. Педагогикалық үрдістің қатысушыларының 

дайындығы өздеріне басқа адамдардың міндеттерін алу өмірдің қалыптасқан гуманистік 

дәрежесімен анықталады. Бұл шарт жеке тұлғаның іштей жинақтылығын талап етеді, ол 

кезде адам педагогикалық процесте қалыптасатын жағдайға бет бұрмайды. Жеке тұлға 

өзі бұл жағдайларды жасап, өзінің стратегияларын қалыптастырып, өзін саналы түрде 

жетілдіре алады [3].  
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Философия мен педагогикадағы гуманистік идея қазіргі ұлттық кәсіптік білім беру 

моделі негізінде іске асырылуы керек. Және олар болашақ маманның әлеуметтенуіне, 

гуманистік қатынаста өздерін іс жүзінде көрсете алуларына септігін тигізіп төменгі 

сұрақтарға жауап іздестірулері маңызды: 

-  Болашақ мұғалімнің табысты кәсіби іс-әрекет жасай алуы үшін гуманистік 

идеялардың қажеттілігі қаншалықты? 

- Әрбір болашақ мұғалімнің жеке тұлғасын қалыптастыруда гуманистік 

идеялардың рөлі, орны, үлесі қандай? 

- Гуманистік идеяларды практикаға ендірудің қандай жолдары бар? 

Осындай сұрақтарға жауап іздестіретін болсақ, жоғары оқу орнын бітіретін жас 

маман тұлғасының қандай болуы керек екендігі аңғарылады. Ол тек қана білім беру 

стандарттарымен белгіленген нақты бір көлемдегі теориялық білімдерді меңгеріп, 

оларды оқушыларға тасымалдаушы емес, ерекше гуманистік бағдары қалыптасқан, өз 

шәкірттерін адамзат игілігіне қызмет етуге бағыттай алатын, түрлі әлеуметтік 

қатынастарға үйлесімді араласа алатын шығармашыл, құзіретті тұлға болады. Бұлай 

дейтініміз, егер болашақ мамандықтың теориялық негіздерін меңгеріп, бірақ кәсіби іс-

әрекетті сол білімдер негізінде ұйымдастыра алмаса, онда жас маман өзінің жұмысына 

өзі қанағаттанбайды, мұндай жұмыстың нәтижесі оның өзін де, өзгелерді де қуантпайды. 

Тұлғаны қалыптастырудың өзі оқыту, дамыту, тәрбиелеу арқылы жүзеге асады. 

Олай болса, химияны оқытуды гуманизациялауды әрбір химик оқытушының, мұғалімнің 

тұлғаны сапалы білім алумен қамтамасыз етуі жолындағы істеген қызметтері, азаматтық 

борышын атқаруы тұрғысынан ғана бағалай аламыз. 

Сонымен қатар, гуманизациялау үрдісін жүзеге асыру білім беру жүйесін ең 

алдымен, оның мақсаттарын, мазмұнын, ұйымдастырушылық құрылымын сапалы түрде 

өзгертуді талап етеді. 

 Сондықтан, гуманизациялау және гуманитаризациялау химиялық білімді 

қалыптастыруда, негізгі болашақ химик – бейнелі-логикалық типті ойлауға көмектеседі 

[4].  

Білім берудің гуманистік педагогика мен психология идеяларына бағдарлануы, 

көптеген ортақ ұлтаралық қасиеттерге ие бола тұрып, әр түрлі елдердің сонымен қатар, 

ұлттық дәстүрлері мен ерекшеліктерін ескереді.  

Осылайша, Қазақстан Республикасының Жоғары білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты білім беру мазмұнының базалық құндылығы ретінде қазақ 

патриотизмін және азаматтық жауапкершілікті, сыйластықты, ынтымақтастықты, 

ашықтықты айқындайды; оқу нәтижелеріне және түлектерді даярлау деңгейіне 

қойылатын талаптар бірінші деңгейдегі Дублиндік дескрипторлар (бакалавриат) 

негізінде айқындалады және де құзыреттер арқылы көрсетілген. 

Педагогикалық білім беруді ізгілендіру стратегиясы әрбір оқу пәнін ізгілендіру 

арқылы жүзеге асырылады, соның ішінде химия [5]. Жоғары оқу орнында да, мектепте 

де химияны оқытуды ізгілендіру үшін жалпыадамзаттық құндылықтар мен іргелі 

жаратылыстану-ғылыми мазмұнның интеграциясы маңызды болып табылады [6]. 

Химияны оқыту мазмұнын гуманизациялау химия фактілері, теориясы мен заңдары 

туралы мәліметке тарихи, экологиялық, әдеби, өнертанушылық және т. б. материалдарды 

енгізумен байланысты. Сонымен қатар, гуманизм идеялары келешекте болашақ 

мұғалімдер өздерінің кәсіби қызметіне ауысып, құндылықтардың сабақтастығын 

қамтамасыз ете отырып, оқытудың мазмұнына ғана емес, әдістеріне, нысандары мен 

технологияларына да таралады. Тұлғаның құзыреттілігі мен дамуына негізделген химия-

педагогикалық білім беруді ізгілендірудің заманауи тұжырымдамасы химияны 

оқытудың күтілетін нәтижелерін және білім беру мазмұнының базалық құндылықтарын 
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қамтамасыз ететін тиімді білім беру технологияларын ғылыми негіздеуді және растауды 

талап етеді. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ХИМИЯ САБАҒЫНДА КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

«Еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың 

қолында» - деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап көрсеткендей, мектептегі білім беруде 

ұстаздың алдында тұрған міндеттердің зор екенін айқындайды. Бүгінгі ұстаздың мақсаты 

- әрбір болашақ маман иесіне сапалы білім беру, оның жан-жақты дамуына мүмкіншілік 

жасау, оқуға деген қызығушылығын арттыру, яғни оқыту барысында тек қана 

оқулықтардан сабақ беру білім алушының қызығушылығын жоғалтады, ал сабақ 

барысында олардың қызығушылығын арттыру – оқытушының бірден бір міндеті. Ол 

үшін озық технологияларды беделді педагогтардың тәсілдерін қолдану маңызды.  

Ал білім сапасы көп жағдайдағы білім беру кезінде алдыға қойған мақсаттарға жету 

мен алдыға қойған педагогикалық мақсаттарға жету үшін қолданылатын педагогикалық 

технологияларға байланысты болып келеді. Оның өзі уақыт талабына сай туындауда. 

Осындай қазіргі уақыт талаптарына сай келетін, педагогикалық технологиялардың біріне 

Кейс-стади әдісін жатқызуға болады.  

Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында сауатты да саналы азамат тәрбиелеу 

мәселесі жүктеліп отыр. Осындай мақсаттың толық орындалуы оқу-тәрбие жүйесінің 

үлесіне тиетінін ескеретін болсақ, химия сабақтарында кейс әдісінің алатын орны 

ерекше. Кейс әдісі арқылы оқушыны білім алуға, оқуға қызықтыра отырып жеке тұлға 

ретінде дамуын қалыптастыруға болады. Кейс әдісінің шығу тарихына тоқтала кетсем, 

ең алғаш «кейс–стади» әдісі – оқытудың нақты жағдаяттар әдісі ХХ ғасырдың басында 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962591
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962591
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33962591&selid=21575263
http://e-koncept.ru/2012/12081.htm
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Америка Құрама Штаттарының Гарвард университетінің бизнес мектебінде пайда 

болған. Кейс-стади амал-тәсілі термині алғаш рет американдық ғалым Коплендтің 

еңбектерінде пайдаланылған. Копленд 1921 жылы оқытудың нақты жағдаяттар жинағын 

шығарып, кейс-стади амал-тәсілін қолдану жолдарын көрсеткен. Содан бері бұл әдіс осы 

күнге дейін өзінің маңыздылығын жойған жоқ. 

Кейс амал-тәсілі алғашқы кезде бизнес мектебінде ғана қолданылып келсе, бүгін де 

бұл әдіс арқылы оқытудың қолданылу аясы кеңіп, ол құқық, мәдениеттану, медицина 

және т. Б. Салаларда жемісті қолданылуда. Қазір кейс-стади амал-тәсілін педагогикалық 

оқыту үрдісіне енгізу әдіс-тәсілдерін: Л. Барис, В.А. Ясвин, К. Кристенсен, Э.Хансен, 

М.В. Коротков, М.В. Кларин, А.И.Наумова, А.М.Зобина, М.С.Керимбаева, В.А.Канн-

Калик, Н.Д.Никандров, Б.Н.Киселева, И.В. Липсина, Г.А.Полонский, Д.Экинсон, 

И.Уилсондар қарастыруда. 

Кейс-стади әдісі интерактивті әдістің бір түрі ретінде оқушылар үшін өте тиімді 

әдіс болып саналады. Бұл әдістің көмегімен оқушылар өз беттерінше теорияны меңгере 

отырып, практикалық дағдыларға да үйренеді, сонымен қатар өз ойын жүзеге асыру 

мүмкіндігіне де ие болады. Оқушы ситуацияға талдау жасау арқылы болашақ маман 

ретінде қалыптасып, сабақты қызығып оқуға тырысады. Кейс стади әдісі оқытушының 

креативті ойлауын дамытып, сабақтың мазмұнын ерекше құруға, шығармашылық 

мүмкіндігін кеңейтуге жағдай жасайды. 

Кейс (жағдай) деп ұжымдағы, қоғамдағы қандай да бір нақты шынайы жағдайдың 

жазбаша берілуін айтамыз. Яғни, білім алушылар ұсынылған жағдайды талдап, 

мәселенің маңызын түсіндіріп, шешу жолдарын көрсетуі және олардың ішінен ең 

тиімдісін таңдап алулары тиіс. Осы талдау барысында білім алушылар, өздерінің алған 

білімдерін ұтымды пайдалана алады. Ал, ұстаздың міндеті – осы кейс әдісін қолдану 

барысында, оқушылардың белсенділігін бақылап, барлығының қатысуын қадағалауы 

керек.  

Сase-study (кейс-стади) –функционалдық сауаттылықты қалыптастыру құралы.  

Кейс стади әдісі - оқытушының креативті ойлауын дамытып, сабақтың мазмұнын 

ерекше құруға, шығармашылық мүмкіндігін кеңейтуге жағдай жасайды. Белгілі 

жағдайды талдау – нақты немесе ойдан шығарылған жағдайды терең және бөлшектеп 

талдау. 

Кейс-стадияның мақсаты: топ оқушыларының бірлесіп болған жағдайды талдау 

және практикалық шешім шығару. 

-Оқушыларға болған жағдайды толық мәлімдейтін мәтін ұсынылады. 

-Оқушылар жағдаймен танысады, оны өз-бетінше талдайды және оны шешудің 

бірнеше жолын табады. 

-Үрдістің аяқталуы–ұсынылған алгоритмдерді бағалау және олардың ең үздігін 

таңдап алу 

-Кейс сабақтарында алдын-ала дайындалып қойылған жағдаяттар бойынша жұмыс 

істелді. Кейстік амал-тәсілде, әрбір топ өзінің шығарған шешімдерін басқа топтардың 

алдында дәлелдеді. 

-Әрбір топ сабақ соңында өз ойларын ортаға салады, сабақтың соңында 

тапсырманы қорытындылады. 

Кейстердің көптүрлілігіне қарамастан олардың барлығының типтік құрылымы 

болады. Ережеге сәйкес кейс келесілерден тұрады: 

-Жағдайлар–кездейсоқ жағдай, түйінді мәселе, шынайы өмірден оқиға. 

-Жағдайдың контексті-хронологиялық, тарихи, орын контексті. Әрекеттердің 

немесе жағдайға қатысушылардың ерекшеліктері  

-Автор ұсынған жағдайға түсініктеме беру.  

-Кейспен жұмыс істеуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар 
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-Қосымшалар 

Білім мақсаттары жүйесінде кейстің орнын анықтау. 

Кейс тақырыбына тікелей қатысы бар институциалды жүйені іздеу.  

- Жағдай моделін құру немесе таңдау 

- Сипаттауды құру 

- Қосымша ақпараттарды жинау 

- Ақырғы мәтінді даярлау 

- Кейстің тұсаукесері, талқылауды ұйымдастыру 

Кейс–бірыңғай ақпаратты кешен, ол үш бөлімнен тұрады: 

- Кейсті талдауға қажетті қосалқы ақпараттар бөлімі; 

- Нақты ситуацияны сипаттау бөлімі; 

- Кейске кіретін тапсырмалар. 

Оның бірнеше түрлері бар: 

1) Баспалық кейс: мәтін, сурет және диаграммалар жатады. 

2) Мультимедиялық кейс: виртуалдық әдіс, компьютерлік графиканы қамтиды. 

3) Бейнелік кейс: көркем фильм, клип және т.б видеолар. 

Оқытудың кейстік әдісін қолдану барысында мынадай мәселелер ескеріле отырып, 

жоспар құрылуы шарт: 

- Оқушының ситуация мәтінімен жеке танысуы;  

- Оқытушының кіріспе сөзі, кейс бойынша негізгі сұрақтардың қойылуы; 

- Оқушыларды шағын топтарға бөледі; 

- Әрбір топтың өзінің басшысын таңдау; 

- Оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын жетілдіруге арналған алдын-ала 

дайындалған мәтіндер немесе тапсырмалар беру; 

- Әрбір шағын топта шешімді жариялау, түрлі сұрақтар пікір-сайыс; 

- Оқушының жағдайды талдауы, тұжырымдамасы; 

- Мұғалім бағыт-бағдар беруші, бақылаушы рөлінде ойнауы. 

Мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда кейс мынадай 

кезеңдер бойынша дайындалады: 

1-кезең. Кейсті құрудағы мақсатты анықтау, оқушыларының ауызша сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыруға арналған сұрақтар мен тапсырмаларды әзірлеу. 

2-кезең. Кейс құрастыру үшін ақпараттар көздерін іздеу бойынша алдын-ала 

жұмыс жүргізу, статистикалық мәліметтер, газет-журналдағы жарияланған мақалалар, 

басылымдар каталогы, интернетті негізгі көздер бойынша іздестіруді пайдалануға 

болады. 

3-кезең. Сыныптағы оқушылар саны және олардың химия пәнінен білім деңгейлері 

мен сөздік қорының көрсеткішін анықтау; 

4-кезең. Мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға 

арналған тапсырмаларды жинақтау; 

5-кезең. Сабақтың қай кезеңінде кіргізуге болатынын болжау; 

6-кезең. Оқушылардан күтілетін нәтижені болжау және нәтижеге қол жеткізу үшін 

кейсте кемшіліктерді жою. 

7-кезең. Оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға 

арналған тапсырмаларды химия сабағына енгізу. 

8-кезең. Кейсті пайдалану бойынша әдістемелік ұсыныстар дайындау.  

Кейс технологиясының дәстүрлі оқытудан басты айырмашылығы – мұнда оқушы 

өздігінен ізденетін, алдарында тұрған проблеманы шешетін субъект. Мұғалім сабақта 

тек бағыт-бағдар беруші қызметін атқара отырып, төмендегідей ұстанымды 

қалыптастыруға мүмкіндік туғызады. 
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Нәтижесінде кейс әдісі арқылы студенттің бойында келесі дағдыларды дамытуға 

болады:  

1. Аналитикалық дағдылар. Оларға келесілерді жатқызуға болады: деректердің 

мәліметтерден айыру шеберлігі, ақпараттарды маңыздылығына қарай айыра білу, 

талдау, елестету және оларға қол жеткізу, байқалмай қалған ақпараттарды тауып, оларды 

қалпына келтіру шеберлігі және т.б. Нақты және логикалық ойлау қабілеті. Бұл әсіресе, 

ақпарат сапасы төмен болған жағдайда өте маңызды. 

2. Тәжірибелік дағдылар. Кейсте көрсетілген нақты жағдайлармен салыстырғанда 

мәселенің күрделілігі төмен деңгейі экономикалық теорияларда, әдістер мен 

принциптерде қолданылатын тәжірибе дағдыларын жүйелеуге мүмкіндік береді. 

3. Шығармашылық дағдылар. Ережеге сай жалғыз кейспен мәселе шешілмейді. 

Мұнда, логикалық жолмен шешілмейтін, альтернативті шешу генерациясының 

шығармашылық дағдылары өте маңызды. 

4. Коммуникативті дағдылар. Олардың ішінен төмендегілерді атап айтуға болады: 

пікірталасты жүргізу шеберлігі, ойын дәлелді жеткізе білу. Көрнекі құралдарды және 

басқа медиа материалдарды қолдану – топтарға бірлесу, өз көзқарасын қорғау, 

оппоненттердің көзін жеткізу, қысқа да нұсқа есеп дайындау. 

5.Әлеуметтік дағдылар. Талқылау барысында Кейсте нақты әлеуметтік дағдылар 

қалыптасады: студенттің сыни көзқарасын қалыптастыру, тыңдай білу, дискуссияны 

қолдау немесе қарама-қарсы көзқарасты дәлелдеу, яғни, көпшіліктің алдында өзін өзі 

ұстауы және т.б. 

6. Өзіндік талдау. Пікірталас кезінде келіспеушілік басқалардың және өзінің 

пікірін жете түсінуге және талдауға септігін тигізеді. Туындаған моральдық және 

этикалық мәселелер оларды шешудің әлеуметтік дағдыларын қалыптастыруды талап 

етеді т.б.  

Мысал ретінде келесі тақырыпта кейс-технологияның химия сабағында 

қолданулын көрсетейік.  

Тақырыбы: «Фосфордың және оның қосылыстарының қасиеттері»: 

«Академик Семён Вольфкович совет химиктерінің ішіндегі фосформен тәжірибе 

жасағандардың бірегейі болды. Ол уақытта қауіпсіздік ережелері қаблдынбаған еді және 

газ тәріздес фосфор жұмыс барысында киімге сіңірілген. Вольфкович қараңғы көшемен 

үйіне қайтып келе жатқанда оның киімі көкшіл түсті көрсеткен, ал бәтеңкесінен искра 

шыққан. Ылғи оның соңында көп адамдар жиналатын және ғалымды басқа бір әлемнен 

келген біреу деп санайтын, салдарынан Мәскеуде «жарық шығаратын монах» деген 

қаңқу сөз таралған.  

Киім не үшін көкшіл түсті болып өзгерді? 

Түнде не үшін жарық шығарды? 

Оқытушы кейс бойынша келесідей сұрақтар қояды: 

 Фосфордың қандай түрлері бар және «аллотропия» құбылысы дегеніміз не? 

 Өмірден немесе әдебиет көздерінен жиналған ақпарат бойынша фосфор жайында 

қандай мысалдар келтіре аласындар? 

 Өндірісте және тұрмыста фосфордың қолданылуын көрсететін қандай химиялық 

қасиеттері болады? 

  Фосформен жұмыс жасағанда академикке қандай қауіпсіздік ережесін сақтау 

керек еді? 

Студенттер оқулықпен және интернет- ресурстармен жұмыс жасайды. 

Нәтижелерді кестеге енгізеді. 
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Кесте 1 - Фосфордың қасиеттері  

Фосфордың аллотропиясы  

Физикалық қасиеттері  

Химиялық қасиеттері  

Адам ағзасына әсері 

Фосфор мен жұмыс жасағандақы қаіпсіздік ережес 

 

Фосфордың қолданылуы  

 

Бұл стратегиялармен жұмыс жасау оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытады және түрлі қасиеттерін ашуға ықпал жасайды. Жаңа технологияның қарқынды 

дамуы ұстаздарды да, оқушыларды да білімнің шыңынан көрінуге жетелейді. Осы 

орайда, оқушыларға жаңа технологияның барлық түрлерін тиянақты меңгертіп, 

көшбасшылық, ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуға, жеке тұлға қалыптастыруға 

ерекше жұмыстанамын. Туған өлкеміз дамыған елдердің қатарынан көріну үшін білім 

сапасына зор көңіл бөліп, жастардың болашақ жоғары квалификациялық маман ретінде 

қалыптасуына ықпал етудемін. Тұлғаны жан-жақты білімді, ізденімпаз, ойы ұшқыр, 

саналы, зерек, жауапкершілігі зор, қоғам талаптарын қанағаттандыратындай етіп 

қалыптастыру ең маңызды мәселелердің бірі. Білім алған әрбір жеткіншектен қоғам 

құрылады. Ал, біздің қоғамымыз шыншылдықты, әділдікті, парасаттылықты, білімді 

басты мақсат етіп ұстанса Тәуелсіз Еліміздің дамыған елдердің қатарынан көрінетініне, 

биік шыңдарды бағындыратынына сенімдімін. 
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ  

МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМУ БОЛАШАҒЫ 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF  

NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES 

 

 

ӘОЖ 629.7 

АБДЕШОВ И., ИБИЛДАЕВ Б. 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қ., Қазақстан 

 

ҰШУ АППАРАТТАРЫНЫҢ ПІСІРІЛГЕН ҚҰРЫЛЫМДАРЫ ҮШІН  

МАТЕРИАЛДАР ТАҢДАУ 

 

Пісіру-прогрессивті технологиялық әдіс, ол түбегейлі жаңа құрылымдарды жасау 

кезінде күрделі техникалық мәселелерді шешуге көмектеседі. Пісіру металл 

құрылымдарын өндіруде қолданылатын негізгі технологиялық әдіс болып табылады. 

Пісірілген құрылымдарда механикалық және физикалық қасиеттерімен, 

технологиялық сипаттамаларымен ерекшеленетін әр түрлі материалдар пайдаланылады. 

Материалдың жалпы қабылданған сипаттамалары мыналар болып табылады: берігітіктің 

шегі, ағымдылық шегі, салыстырмалы ұзаруы, салыстырмалы көлденең тарылуы, 

соққыға тұтқырлығы. 

Температураға байланысты материал тұтқыр немесе морт күйде болуы мүмкін, ол 

жүк түсіру кезіндегі оның мінез-құлқына қатты әсер етеді. Тұтқыр күйінде оның 

бұзылуы айтарлықтай пластикалық деформациядан кейін пайда болады. Ал морт күйде, 

материалдың пластикалық түрде деформациялану қабілеті айтарлықтай азайып, оны 

кездейсоқ жүктемелердің әсері бұзуы мүмкін. Материалдың морттылығын соққыға 

тұтқырлығымен бағаланады. Көп жағдайларда металдарды таңдауда олардың төмен 

немесе жоғары температурада және агрессивтік ортада жұмыс істеу қабілеті негіз ретінде 

алынады [1]. 

Пісіру кезінде негізгі металл термиялық, механикалық және химиялық әсерге 

ұшырайды. Бұл оның химиялық құрамы, құрылымы, механикалық қасиеттері, күйінің 

өзгеруіне әкеледі. Зымырандар мен старттық кешендерінің пісірілген құрылымдары 

үшін құрылымдық болаттар, алюминий мен магний негізіндегі жеңіл қорытпалар, титан 

қорытпалары, отқа төзімді металдар мен қорытпалар кеңінен қолданылады [2]. 

Пісіруші құрылымдарды жасап шығару үшін құрамындағы көміртек 0,95% 

болатын көміртек қоспасы аз және өзге металл қоспасы аз болаттар қолданылады, яғни 

10, 15, 20 болаттары және 09Г2, 14Г2, 10ХСНД болаттары. Бұл металдар барлық 

тәсілдерді қолдана отырып жақсы пісіріледі, алайда механикалық сипаттамалары төмен 

және бұл металдарды қолдану құрылымның металл сыйымдылығын және массасын 

ұлғайтады. Қазіргі кезде легирлеуші элементтері 4%-ды құрайтын қоспасы төмен 

легирленген болаттар көп кездеседі. Негізгі легирлеуші элементтер ретінде марганец, 

кремний, никель және хром болып табылады. Болаттың коррозияға қарсы тұру қасиетін 

арттыру үшін мыс (0,3…0,4%) қосады. Мұндай болаттар жақсы пісіруші қасиетке ие[3]. 

Пісіруші құрылымдарды жасап шығару үшін аз легирленген болаттарды ыстық 

күйінде, ал кей кезде берік қылатын термиялық өңдеу қолданады. Осылай өңделген 

металл көміртегі аз қоспалы металлға қарағанда жылулық әсерге сезімтал, әсіресе 
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форсаждалған режимде немесе қалыңдығы үлкен металдарды пісіруде. Металлдарды 

пісіруші аймақ айналасында қатайған құрылым пайда болуы мүмкін, ал ол өз кезегінде 

суық сынықтардың себепкері болуы мүмкін. Сол себепті дәнеркерлеп біріктірілілетін 

материалдың қасиеттерін жақсартатын іс-шаралар қарастыру қажет. 

Жалпы легирлеуші элементтердің мөлшері 10%-ға дейін баратын болаттар, яғни 

25ХГСА, 40ХН2МА, 25ХСНВФА, КВК59 легирленген болаттарға жатады. Олар 

беріктілігі мен пластикалығы (иілгіштігі) жоғары қасиетке ие, сонымен қатар морт 

бұзылуға қарсы жоғары тұрақтылыққа және кейбір арнайы қасиеттерге ие. 

Легирленген болаттарды пісіру аз көміртекті және аз легирленген болаттарды 

пісіруге қарағанда күрделі. 

Жоғары легирленген болаттар және 08Х13, 15Х18СЮ, 15Х12ВНМФ, 12Х18Н9Т, 

Х23Н18, ХН78Т қорытпалары ерекше қасиеттерге ие, олар: коррозияға қарсы тұрақты, 

қыздыру кезінде тұтқырлы болады. Оларды ыстыққа төзімді және ыстыққа берік деп 

бөледі[4]. 

Коррозияға тұрақты болаттар 600°С-ге дейін ыстыққа төзімді және 480°С-ге дейін 

ыстыққа берік. Олар температура 650°С-ге жеткенше және айтарлықтай үлкен кернеуде 

жұмыс жасай алады. Хромдалған болат термиялық әсерге аса сезімтал, сол себепті оны 

технологиялық процесстер кезінде ескеру керек. 

Хромникельді болаттар пісірудің негізгі әдістерімен жақсы пісіріледі, олар жоғары 

пластикалық (иілгіштік) қасиетке ие және суық күйінде жақсы біріктіріледі. Ыстыққа 

берік материалдар екі топқа бөлінеді. Бірінші топқа жоғары температурада аса үлкен күш 

қысымы түспейтін құрылымдарды жасау үшін қолданылады. Көбінесе ондай 

құрылымдарға ХН78Т, ХН75МБТЮ, ВЖ10, ХН38ВТ және т.б. қорытпалардан 

жасалатын беттік және біріктіріліп-пісірілетін құрылымдар жатады. Бұл материалдар 

жақсы пісіріледі және пісірілгенннен кейін термиялық өңдеуді қажет етпейді. Олар 

ыстыққа төзімді, қызуалмасуға жақсы шыдайды. 

Екінші топ материалдары жоғары температурада үлкен күш кысымы әсерімен 

жұмыс жасайтын құрылғыларды жасауға қолданылады. Негізінен ондай материалдарға 

ХН77ТЮР, ЖС6 типті никель-кобальт немесе никель негізіндегі материалдар жатады. 

Бірінші топ металлдарына қарағанда мұндай металлдардың ыстыққа төзімділігі төмен 

900...1100°С-ке тең. Мұндай материалдардың пластикалық (иілгіштік) қасиеті төмен 

болғандықтан пішін беру процессі тек қыздыру арқылы жасалады. Сапалы пісіру бірігуін 

алу үшін күрделі пісіру технологиясын қолдану қажет. 

Жоғары легирленген болаттарды және қорытпаларды пісіру кезінде металдарды 

біріктіруші аймақта және бірігу орнында сынықтың пайда болмауына төзімділікті, 

пісіруші бірігуінде коррозияға төзімділікті қамтамасыз ету, жоғары температурада және 

кернеулер әсер еткенде металдарды біріктіруші аймақтың және пісірілген қосылыстың 

уақыт бойынша қасиеттерін сақтап қалу қиын. 

Төмен жылу өткізгіштік және жылулық кеңеюдің жоғары коэффициенті пісіру 

кезінде құрылымдардың шалыстануын арттырады. Сондықтан режимдер 

шоғырландырылған жылытуды қамтамасыз етуі керек. 

Жоғары легирленген болаттар мен қорытпаларды ерітуге арналған доғалы пісіру 

технологиясының негізгі міндеттерінің бірі-пісіру жағдайларының тұрақтылығын сақтай 

отырып, біріктіруші аймақ ұзындығы бойынша және оның көлденең қимасында 

химиялық құрамның біркелкілігін сақтау болып табылады. 

Жеңіл қорытпалардың торабы құрылыстың салмағын едәуір азайту қажет болғанда 

ұшу аппараттарында кеңінен қолданылады. Пісірілген құрылымдар үшін магнийдің 

марганецпен, цериймен және кейбір басқа элементтермен қорытпаларын әдетте 

пайдаланылады. 
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Магний қорытпалары коррозияға тұрақсыз болып келеді, өйткені олардың 

бетіндегі бос тотықты пленка бұзылудан қорғамайды. Бөлшектердің бетіндегі 

коррозияға төзімділікті арттыру үшін арнайы қорғайтын тотықты пленкасы жасанды 

түрде жасалады, ол пісіру кезінде жойылуы керек. Магний қорытпаларын пісіру кезінде 

үлкен қиындықтар жоғары температураға дейін қызған кезде оның белсенді тотығуымен 

және магний оксидінің пленкасының қалыптасуымен байланысты. Ерітіп пісіру кезінде, 

оксид пленкасы сапалы пісірілген қосылысты өндіруге кедергі келтіреді, сондықтан 

флюстермен немесе бейтарап газдармен мұқият пісіруді қорғау қажет. 

Зымыран-ғарыштық техникасы өнімдерінде магниймен салыстырғанда алюминий 

негізіндегі AMg3, AMg6, D16T, B95-T қорытпалары кеңінен қолданыс тапқан. Пісірілген 

өнімдерді өндіру үшін негізінен деформацияланған қорытпалар пайдаланылады, олар 

термиялық қатайтылатын және термиялық қатайтылмайтын деп бөлінеді, олардың 

механикалық және технологиялық сипаттамаларында айтарлықтай ерекшеліктер бар. 

Бірінші топтың қорытпаларына D16, VAD-1, M40 жатады. Бұл жерде әр түрлі 

маркалы дюраллюминий негізгі өкіл болып келеді. Пісіру кезінде осы топтың 

қорытпаларын жылыту Пісіру аймағындағы материалдың құрылымы мен қасиеттерінің 

өзгеруіне әкеледі. Бұл өзгерістер беріктіліктің күрт төмендеуіне, коррозияға 

төзімділіктің төмендеуіне және сызаттардың пайда болуына әкеледі. Осы уақытқа дейін 

осы қорытпалар үшін біркелкі қатайған пісірілген қосынды алу мүмкін болмады. В95 

қорытпасы температурасы 125°С-ден аспайтын жағдайда жұмыс жасауға арналған, ол 

пісіру кезіндегі жылулық әсерге сезімтал, сол себепті өте төмен пісіруші қасиеттерге ие. 

Unidal, Constructal, A-Z4G және АЦМ, В92 қорытпалары жоғары беріктілік 

сипатындағы пісіру деңгейі жеткілікті жақсы емес. Сол себепті көптеген осындай 

қорытпаларды жаңадан қыздырылған кезінде пісіру керек, әрі қарай пісірілетін бұйым 

үшін әрдайым тиімді бола бермейтін жасанды ескірту жасалыну керек. 

Аталып өткен қорытпалардың кемшілігіне балқытылған күйде толық пісірілмеуі 

жатады, бұл күрделі жүктеме жағдайында жұмыс жасайтын бірігу орындарында қатты 

байқалады. Дәнеркерлеуші құрылымдардағы термиялық түрде қатаймайтын АМг6 

қорытпасының орнына беріктілігі жоғары қорытпаларды қолдану бұйым массасын 

20…25%-ға азайтуға көмектеседі. 

АМц, АМгЗ, АМг5В, АМг6 қорытпалары коррозияға тұрақты қорытпаларға 

жатады. Олар термиялық өңдеумен қатайтылмайды. Жалпы алғанда бұл топқа жататын 

қорытпалар жақсы технологиялық қасиеттерге ие: жақсы штампталады және барлық 

негізгі тәсілдермен пісіріледі. Өз кезегінде пісірілген бірігулердің беріктілігі негізгі 

металл беріктілігінің 95%-нан кем болмайды. Алайда бұл топқа жататын қорытпалар 

салыстырмалы түрде төмен жалпы беріктілікке ие. Мұндай ерекшелік олардың 

зымырандық-ғарыштық техникадағы құрастырушы материал ретінде қолданылу аясын 

айтарлықтай төмендетеді. 

Термиялық түрде қатайтылатын алюминий қорытпалары аз уақытқа ғана 250°С-ға 

қызатын бұйымдарда қолданыла алады. МА2 және МАЗ типті магний негізіндегі 

қорытпалар аз уақытқа 150°С-ға шыдай алады. 

Титан және оның ВТ1, ВТ5, ОТ4, ВТ15, ВТ22, ТС6 қорытпалары зымырандық-

ғарыштық техникада қолданылуына себеп болатын бірқатар бағалы қасиеттерге ие. Бұл 

материалдардың басты қасиеті-жоғары механикалық қасиетпен қатар тығыздығы аз 

(яғни ρ = 4,5·103кг/м3), коррозиялық тұрақтылыққа ие болуы.  

Көптеген қазіргі заманғы титан қорытпаларының техникадағы қолданылуының 

жалпы қабылданған температуралық шегі ретінде шамамен 500°С саналады.  

Титан қорытпалары кепілденген беріктілігі бойынша беріктілігі σв < 700 МПа 

жоғары пластикалық, беріктілігі σв = 750…1000 МПа болатын беріктілігі орташа және 

беріктілігі жоғары σв > 1000 МПа болып бөлінеді. 
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Пісіруді қиындататын жалпы жағдай жоғары температурадағы титанның белсенді 

газдарға (азот, оттегі, сутегі) қатысты химилық белсенділігі.  

Бұл қиындыққа төтеп беру үшін түрлі классқа жататын қорытпалардың Пісіру 

үрдісін ең оптимальді (тиімді), яғни пластикалық (иілгіштік) қисиетінің төмендеуі ең аз 

болатын суыту интервалын қамтамасыз ететін режимдерде жасау керек. Титан 

қорытпаларынан жасалған құрылымдық бөліктерді пісіру үшін келесідей дәнекрелеу 

әдістері қолданылады: инертті газдарды қолданып сақтау жасалған жергілікті немесе 

жалпы доғалы, флюс көмегімен, электрошлакты, электронды, сәулелі, түйіспелі пісіру, 

және де диффузиялық пісіру[5].  

Пісіруші құрылымдарды жасау кезінде тағы да түрлі қасиеттерге ие бірқатар 

материалдар қолданылады. Олардың ішінде, ең алдымен, баяу балқитын металдарды: 

цирконийді, ниобийді, молибденді, танталды және олардың қорытпаларын атап өту 

керек. Олардың ыстыққа төзімділігі жоғары, және агрессивті ортада жоғары коррозияға 

төзімді болып келеді. 

Баяу балқитын металдар және олардың қорытпалары қиын пісірілетін 

материалдардың тобын құрайды. Бұл металдарды сапалы пісіру оларды жоғары 

температураға дейін тез қыздыру арқылы және ауадан идеалды түрде оқшаулағанда іске 

асады. Сондықтан пісіру жоғары жылдамдықпен және жоғары шоғырландырылған жылу 

көздерін пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Бұл металдар балқытылған күйінде ғана 

емес, жоғары температураға дейін қызған қатты күйінде де газдармен қанығады, 

сондықтан пісіру кезінде металдың үлкен аймақтарын қорғау қажет болады. 

  

Қорытынды 

1. Пісіруді пайдалану металл шығынын тойтаруға қарағанда 20...25% дейін және 

құюға қарағанда 50% дейін төмендетеді. Сонымен қатар, металл құрылымдарын 

өндіретін цехтарды жабдықтау құны азаяды. 

2. Пісіруді қолдану тиімділігі құрастыру және пісіру жұмыстарын жүргізу кезінде 

қолданылатын технологиялық жабдықтармен және құрылғылармен анықталады. 

3. Пісірілген құрылымдарға арналған материалды таңдағанда, оның бастапқы 

қасиеттерін ғана емес, сонымен қатар пісіру процесінің әсерімен алатын қасиеттерін де 

ескеру қажет. Бұл материалдың пісіру қасиетімен сипатталады.  

4. Сынық немесе жарык пайда болуы мүмкін морт және пластикалығы төмен 

зоналардың алдын алу және пісіруші бірігу орнында материал қасиеті біркелкі болу үшін 

пісіру алдында жылыту жасап әрі қарай термиялық өңдеу жасау керек. 

5. Хром-никель болаттарынан 500°С дейін температурада жұмыс істейтін 

пісірілген құрылымдарды жасау ұсынылады. 

6. Жоғары легирленген болаттардан және қорытпалардан жасалған 

конструкцияларды өндіруде балқытып пісіру және түйіспелі пісіру әдістері кеңінен 

қолданылады. 

7. Механикаландырылған әдістермен пісірудің тұрақты режиміне және пісірілген 

металлдың құрамын, құрылымын және қасиетін тұрақтылыққа жеткізу оңайырақ. 

Сондықтан жоғары легирленген болаттардан және қорытпалардан жасалған 

конструкцияларды өндіруде пісіру процестерін барынша механикалауға және 

автоматтандыруға ұмтылу қажет. 

8. Қазіргі таңда пісіруші құрылымдарды магний қорытпаларынан дайындау 

барысында аргонды ортада вольфрамды электродтармен доғалы пісіру, нүктелік түйісу 

және тігістік пісіру қолданылады. 

9. Дюралюминийдің төмен пісірушілік қасиеттеріне байланысты оны балқыту 

арқылы пісіруде кең қолдануға болмайды. 
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10. Аз балқитын металдар үшін қауіпсіз пісіру ортасы ретінде гелий қолдану 

тиімдірек, себебі аргонды ортаға қарағанда мұнда бөлінетін жылу мөлшері көбірек 

болады. Тігістің ластануын алдын алу үшін пісіру вольфрам электроды арқылы 

орнықтырусыз жасалады. 
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ 

 

Технологические процессы и цифровые технологии совершенствуются и 

развиваются каждый день, что позволяет применять их в разных отраслях производства. 

Одно из этих прогрессивных и востребованных новшеств – аддитивные технологии.  

Аддитивные технологии представляют собой послойное изготовление изделия на 

основе компьютерного моделирования. Основоположником изобретения является 

Чарльз Халл, который в 1986 году спроектировал свое первое стереолитографическое 

трехмерное устройство. 

С помощью аддитивных технологии можно изготовить практически любое 

изделие. Изначально чертится 3D-модель объекта, происходит разделение на слои, а 

потом сам процесс печати и его чистовая обработка (рисунок 1). Такой вид печати также 

называют «выращиванием», так как изделие постепенно строится снизу-вверх. Если в 

обычных традиционных методах производства из заготовки отсекают ненужные и 

лишние части или просто деформируют ее, то в аддитивных технологиях, можно сказать, 

практически из ничего создают само изделие. 

Аддитивные технологии в ракетостроении. Аддитивные технологии и их 

использование оказывает большое влияние на приближение прогрессивных идей в 

машиностроении, авиастроении, ракетостроении и других отраслях. 

Существует технология SLM (селективное лазерное плавления), которая 

используется в Marshall Space Flight Center для создания сложных металлических 

деталей тяжелых ракетоносителей. NASA использует данную технологию для 

изготовления фрагментов ракетоносителя и компонентов двигателя. Способ SLM 

заключается в выборочном плавлении лазером тонкого слоя порошка по геометрии 

текущего сечения детали. Как рабочий материал используется порошок металла. Он 

наносится на платформу тонкими слоями, после происходит полное плавление мощным 

лазером сечения детали на текущем слое. Затем проводится насыпание следующего слоя 
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порошка и процесс воспроизводится заново. Разработки аддитивных изготовлений дают 

возможности получать изделия всякой геометрии, с техническими свойствами, 

превосходящими обычный литьевой процесс. Порошок плавится лазерным лучом с 

микронной точностью, тем самым позволяя создавать детали сложной формы. 3D-печать 

позволяет изготавливать готовые детали, напрямую из трехмерной компьютерной 

модели, пропустив дополнительные этапы. 

 

Рисунок 1 – Последовательность аддитивного производства 

 

Данный процесс заметно уменьшает время, которое необходимо для производства 

деталей. Это существенное улучшение экономит средства и время. В связи с отсутствием 

свариваемых деталей, они получаются по структуре более прочными и надежными, что 

дает возможность создать более безопасный транспорт [1]. 

3D-печать активно используется в изготовлении двигателей. Положительным 

примером сочетания производства аддитивных технологий и капсул космического 

назначения является проект «Dragon V2». Коллективная разработка SpaceX и NASA 

отличается высокой надежностью.  

После успешных миссий прототипа пассажирской капсулы, разработчики перешли 

на новый шаг развития. Разработка систем спасения обитаемого корабля связана с 

проектированием пассажирской версией КА «Dragon». На данный момент в качестве 

системы аварийного спасения используются восемь двигателей SuperDraco, которые 

будут применяться и для управляемой посадки корабля. 

Двигатель SuperDraco является одним из благополучных примеров использования 

3D-печати в сфере ракетостроения. Это осуществление 3D-технологии с применением 

высокопрочных сплавов. Как основной материал был использован жаростойкий хром-

никелевый сплав. За счет использования аддитивных технологий, разработчикам 

удалось уменьшить время на проектирование двигателей, а также получить повышенные 

показатели пластичности и прочности. 

Камера сгорания двигателя изготовлена с помощью 3D-технологии из 

сверхпрочного сплава Инконель на оборудовании компании SpaceX. Данный способ 

позволяет всецело уменьшить продолжительность производственного цикла и сократить 

стоимость и массу, по сравнению с традиционными методами отливки деталей.  

В качестве топлива двигатель потребляет самовоспламеняющуюся спецсмесь 

тетраоксида диазота (окислитель) и монометилгидразина (горючее). Это дает 
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возможность пропускать его многократно, даже через месяцы после заправки и запуска 

корабля. Двигатель может развить тягу до 73 кН с удельным импульсом 235 с. Если 

рассматривать двигатели корабля «Dragon 2», то они могут быть ограничены по 

максимальной тяге до 68 кН, что повышает устойчивость работы. 

Двигатели устанавливаются по два в четырех двигательных отсеках на наружной 

стенке герметичной капсулы корабля «Dragon 2». Все двигатели находятся в стальных 

кожухах, с целью защиты примыкающего двигателя и капсулы в случае аварии. 

Благодаря им, система аварийного спасения сможет сохранить функциональность при 

отказе одного из двигателей [2]. 

Конкурентом американской компании выступает новозеландская корпорация 

Rocket Lab. Применение 3D-печати в ракетостроении разъясняется сложностью и 

высокой стоимостью аэрокосмической сферы. Обычная цена одного пуска ракеты 

колеблется в пределах 100 млн долларов. Само собой, создатели всякий раз пытаются 

добиться удешевления готового продукта без вреда летным характеристикам и тем более 

надежности. 

Наиболее сложными и дорогими компонентами ракеты-носителя считаются 

двигатели. «Посмотрите на дизайн любой ракеты и вы сразу же поймете, что основная 

часть финансирования уходит на изготовление двигателей. Построить недорогой 

ракетный двигатель невероятно сложно. А еще сложнее наладить их массовое 

производство», – рассказывает генеральный директор Rocket Lab Питер Бек. Но сложно 

не значит невозможно. Rocket Lab показала собственную разработку – ракетный 

двигатель, спроектированный с целью понижения себестоимости изготовления. Дизайн, 

получивший заглавие «Rutherford» в честь известнейшего английского физика 

новозеландского происхождения Эрнеста Резерфорда, не только практически всецело 

напечатан с помощью 3D-технологий, но и считается первым ракетным двигателем на 

батарейках. 

«Rutherford» это электротурбонасосный керосино-кислородный двигатель, 

специально сформированный для ракеты-носителя «Electron», который также 

производиться в Rocket Lab (рисунок 2). Ракета дает возможность доставить полезый 

груз массой до 150 кг на солнечно-синхронную орбиту или до 250 кг на низкую 

околоземную орбиту. Затраты на организацию запуска ракеты составляет 5-6 млн 

долларов. В конструкции ракеты в основном используются углеволоконные композиты. 

Насосный агрегат двигателя работает от двух электродвигалетей, заряжающимися от 13 

литий-полимерных аккумуляторов, установленных на ступени ракеты. 

Схема размещения двигателей – один в центре и восемь вокруг него. Тяга ступени 

при старте 164 кН и может повышается до 194 кН в вакууме, удельный импульс 303 с и 

время работы ступени 155 секунд. 

 

Рисунок 2 – Жидкостный ракетный двигатель «Rutherford» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Компания использует два вида двигателя, различие в камерах сгорания, 

модернизированной для разных ступеней для работы в атмосфере и в вакууме. Высокая 

степень унификации даст возможность уменьшить затраты и сроки изготовления. 

Печатание элементов ракетного двигателя потребует что-то наиболее значительное, 

нежели простые 3D-принтеры типа Replicator или Ultimaker. Предприятие прибегла к 

электронно-лучевой плавке (EBM), суть которого производить плавку металлических 

порошков с помощью электронных пучков. Данный способ был применен для 

изготовления камер сгорания, форсунок, турбонасосов и клапанов подачи горючего. 

Большая часть этих деталей были изготовлены непосредственно с поддержкой 3D-

технологий. 

Пуск малых спутников всегда вызывает много проблем, в основном это цена и 

ожидание свободного места в большом носителе. Благодаря «Electron» компании смогут 

запускать спутники в нужное время по оптимальным ценам. Это достижения даст 

свободу и возможность в развитии и содействии формирования спутниковых технологий 

во всем мире [3].  

Американская компания Blue Origin в собственном ракета-носителе «New Glenn» 

активно применяет 3D-печатные детали. Сюда входят корпуса, форсунки и крыльчатки 

турбонасосов. В качестве горючего применяется сжиженный газ. Основные элементы 

насосов «Ox Boost Pump» производятся с помощью 3D-технологий. Корпус изготовлен 

из монолитной 3D-печатной алюминиевой детали. Ступени гидротурбины печатаются 

никелевым сплавом Monel. Такого рода аспект дает возможность достигать комплексной 

геометрии проточных каналов, которое невозможно осуществить традиционными 

способами. Форсунки и крыльчатка также печатаются, с необходимостью минимальных 

постобработок [4]. 

SpaceX и Blue Origin уже несколько лет используют аддитивные технологии для 

изготовления ракетных двигателей, однако другая американская компания Relativity 

Space собирается поднять планку и печатать ракеты практически полностью с помощью 

3D-принтеров. Основатели проекта полагают что колонизация Марса пройдет быстрее с 

помощью их технологии, технологические процессы которых отрабатываются уже 

сегодня на Земле. Предприятие даже создала свою технологию аддитивного 

производства, основанную на плавление металлических прутков с поддержкой 

высокомощных лазеров. Изготовление производится с индустриальными роботами-

манипуляторами, что дает возможность развивать концепцию под названием «Stargate». 

Отсюда и следует гордое заявления о самой огромной аддитивной установке для 

металлической печати. 

Relativity Space использует 3D-принтеры в сфере ракетостроения с 2015 года и 

благополучно заинтересовала вложения в объеме 35 млн долларов. Применяя самое 

крупное металлическое 3D-устройство, предприятие изготавливает в настоящее время 

более 95 процентов частей двигателя, при этом благополучно прошли испытание больше 

100 изданных двигателей. Взамен классических 100 тысяч деталей для сборки 

применяется всего одна тысяча, уменьшились также сроки производства и количество 

работников. «Stargate» состоит из трех роботов Kuka с лазерными головками, чтобы 

печатать металлическими сплавами в виде проволоки (рисунок 3). 

Cтартап собрал первоначальные инвестиции в объеме 10 млн долларов и уже в 

полную силу отрабатывает 3D-печатание отдельных конструкций и частей ракет-

носителей. Предприятие разместила видеоматериал эффективных горячих стендовых 

испытаний двигателя Aeon, состоящего полностью из трех элементов, напечатанных на 

3D-принтере. За счет обширного применения робототехники создатели собираются 

достичь целиком автоматизированного, производственного и сборочного процесса, а 3D-
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технологии будут содействовать уменьшению числа элементов со ста тысяч вплоть до 

одной тысячи и соответственно уменьшаться производственные сроки. Как 

демонстрирует образец двигателя, возможно ограничиться несколькими элементами 

взамен сотен и изготовить силовую установку всего за один месяц, взамен обычных 

шести [5]. 

 

Рисунок 3 – 3D-принтер «Stargate» 

 

Аддитивные технология используются не только в построении двигательных 

установок, но и в построении спутников. 

Экипаж международной космической станции запустил в открытый космос первый 

Российский космический аппарат «Томск-ТПУ-120», сделанный на 3D-принтере. 

Аппарат с весны 2016 годы находиля на МКС и ждал выхода в космос. 

Рисунок 4 – Наноспутник «Томск-ТПУ-120» 

 

«Томск-ТПУ-120» является наноспутником, с габаритными размерами 30х11х11 

см. Корпус аппарата напечатан на 3D-принтере с помощью мелкодисперсных 

металлических порошков (рисунок 4). Спроектировали спутник в Томском 

политехническом университете. Воплотили идею совместно с Ракетно-космической 

корпорацией «Энергия» и Институтом физики прочности и материаловедения 

Российской академии наук. Космический аппарат будет в космосе 4-6 месяцев. Он будет 

передавать на Землю данные температуры, телеметрии и состояние всех систем. По этим 

информациям ученые смогут следить за состоянием материалов спутника и делать 

выводы, можно ли использовать их в будущем для создания космических аппаратов. 

Одним из испытаний является проверка на живучесть материалов, из которых была 
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изготовлена 3D-печатная конструкция аппарата. Если эксперимент будет успешным, 

аддитивное производство можно будет использовать в изготовление новых космических 

аппаратов [6]. 

Интерес к аддитивным технологиям растет каждый день и все больше компаний 

начинают использовать их в своем производстве. Основные компания, успешно 

применяющие 3D-печать указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компании, использующие 3D-технологий 

№ Компания Выпускаемый продукт Детали, напечатанные на 

3D-принтере 

1 SpaceX (США) Двигатель «SuperDraco» 

в КА «Dragon V2» 

камера сгорания 

2 Rocket Lab (США, 

Новая Зеландия) 

Двигатель «Rutherford» в 

РН «Electron» 

камера сгорания, форсунки, 

турбонасосы и клапаны 

подачи горючего 

3 Blue Origin 

(США) 

Турбонасос «Ox Boost 

Pump» в РН «New 

Glenn» 

корпус, форсунки, крыльчатка 

и все ступени гидротурбины 

4 Relativity Space 

(США) 

Двигатель «Aeon»  корпус, камера сгорания 

5 ТПУ, РКК 

«Энергия», 

ИФПМ СО РАН 

(РФ) 

Наноспутник «Томск-

ТПУ-120»  

корпус 

 

Заключение. На сегодняшний день традиционные методы обработки и 

производства упираются в потолок технических возможностей из-за высоких и сложных 

требований к изготовлению. Применение инновационных и перспективных способов 

производства, таких как аддитивные технологии, позволят преодолеть эти барьеры и 

осуществить самые сложные задумки конструкторов. Благодаря послойной печати, 

изделия могут иметь уникальные свойства. Если сравнить изделия, полученные путем 

3D-печати и механической обработки, то первые превосходят вторых по своим 

механическим поведениям, остаточным напряжениям, плотности и другим свойствам. 

Аддитивные технологии при печати используют такое количество материала, которое 

необходимо для изготовления изделия. В то время как при традиционных методах 

потери и расход сырья могут достигать до 80%. Вдобавок, 3D-технологий дают 

возможность производить детали сложной конфигурации, которые невозможно 

изготовить другими способами, так как в его основе применяется компьютерная 3D-

модель изделия, которую можно легко изменять и сразу же пускать на печать.  
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ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ДӘЛЕЛДЕУ ЕСЕПТЕРІ ЖӘНЕ ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Геометрияны оқытудың басты мақсаттарының бірі — оның теориялық негіздерін 

білу және оларды практикада қолдану дағдыларын меңгеру. Сонымен қатар оқушының 

логикалық ойлауын, дәлелдеу қабілетін талқылау, ойды дәл және анық тұжырымдай білу 

мәселелері де маңызды міндеттер болып табылады. 

Геометрия курсының көкейкесті мәселелері ол – бұл курстың мазмұнының 

құндылығын, оқу материалдарының түсініктілігін арттыру, мазмұнды геометриялық 

есептердің рөлін күшейту. Оқулықтағы координаталар, векторлар, геометриялық 

түрлендірулер — геометрия курсын қазіргі заманға тек мазмұны жағынан ғана 

икемдейтін жаңа тақырыптар емес, сонымен қатар олар көпшілік жағдайда оқулықтың, 

логикалық құрылымын анықтайтын оқу курсын мазмұндаудың жаңа математикалық 

әдістері болып табылады. Қосымша әдіс ретінде координаттық әдісті пайдалануға 

болады. 

Геометрия курсы қандай жолмен құрылмасын онда міндетті түрде теоремаларды 

дәлелдеудің, есептерді шығарудың әр түрлі әдістері қарастырылады. Олардың ішінде 

координат әдісі, геометриялық түрлендірулер әдісі, векторлық әдіс ерекше орын алады. 

Бұл әдістер өзара тығыз байланысты. Координат әдісіне тоқталсақ, қазіргі кезде әр-түрлі 

саладағы көптеген мамандардың тік бұрышты координаттар жүйесі туралы түсініктері 

болу керек, себебі ол координаталар графиктердің көмегімен бір шаманың екіншіден 

байланыстылығын көрнекі геометриялық түрде кескіндеуге мүмкіндік береді. 

Координат әдісінің қуаттылығы — оның алгоритмділігінде; координат әдісі жеңіл 

алгоритмделетін алгебралық әдіске келтіреді, яғни есептеулер тізбегіне келтіріледі. 

1. АВСD тіктөртбұрышында АС диагоналына ВК перпендикуляр түсірілген. M 

және N нүктелері сәйкесінше АК, СD кесінділерінің ортасы. BMN бұрышының тік 

бұрыш екендігін дәлелдеңдер. 

 
 

1-сурет. Тіктөртбұрыш 

Дәлелдеу. 

1) Координата әдісімен дәлелдеу. 

АВ және АD іргелес қабырғаларын сәйкесінше а және b деп белгілеп, А төбесін 

координата бас нүктесі етіп, координаталар жүйесін енгіземіз [1].  

Нүктелердің координаталарын анықтаймыз: 

http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/launch-3d-printed-satellite-tomsktpu120-will-be-held-in-august/
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/launch-3d-printed-satellite-tomsktpu120-will-be-held-in-august/
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АС түзуінің бұрыштық коэффициенті 
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 (CAD бұрышының тангенсі) сондықтан 

оның теңдеуі: 
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y  . ВК түзуі АС түзуіне перпендикуляр және В(0, а) нүктесі арқылы 

өтеді. Бұл түзудің теңдеуі мына түрде болады: ax
a

b
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АС және ВК түзулерінің қиылысу нүктесі К нүктесінің координаталарын табамыз 
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MKMA  болғандықтан М нүктесінің абсциссасы мен ординатасы А және К 

нүктелерінің координаталары арқылы анықталады. Кесіндінің ортасының 
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2) Координат және ұқсастық әдісімен дәлелдеу. 

 

 
 

2-сурет. Координат және ұқсастық әдісі 

 

Егер К нүктесі координата бас нүктесі болса, онда бес нүктенің конфигурациясы 

А, М, К, С, В осьтерде жатады 
BK

CK

AK

BK
 . 

,2bBK  -оң коэффициент деп алайық. 

Ұқсастық бойынша:   bKCbAK 2,2  
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3) Вектор әдісі. 

 

MNBM   скалярлық көбейтіндісі о-ге тең болатындығына көз жеткіземіз. 
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4) Векторлық және ұқсастық әдісі. 

 

Қосымша салулар арқылы векторлық әдіспен шешуді ықшамдауға болады. 

BKANPC  ~  екендігін пайдаланамыз. 
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5) Тригонометрияны қолдану әдісімен дәлелдеу. 

 

 
 

3-сурет. Тригонометрияны қолдану 

 
222 MNBMBN  екендігіне көз жеткіземіз. 

aCNaABABKACB  ,2, деп аламыз.Олай болса  

 actgBCaBKaMKMAaAK 2,cos2,sin,sin2   болады. 

).41(:).cos4(sin: 2222222  ctgaBNBNCaBMBMK   

KCMPNPKCNPMPMNBKANPCACNP  ,.~, 22222  





  CNPaNP

a
BKctgKC ,cos,

sin

cos2 2
2

 

Алынған шамаларды теңдеуге қойып және а2-қа қысқарту арқылы келесі теңдеуді 

аламыз: 
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6) Тригонометрия және ұқсастық әдісі бойынша дәлелдеу. 
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7) Ұқсастық және қосымша шеңбер салу әдісі арқылы дәлелдеу. 

 

;~ BAKBDC   Есеп шартынан BN және BM кесінділері медиана екендігі 

шығады. Бұл кесінділіер ұқсас үшбұрыштардың сәйкес элементтері қызметтерін 

атқарады. 

 
 

4-сурет. Ұқсастық және қосымша шеңбер салу 

 

,,~ BNCBMCBNCBMK  M, N, C, B нүктелері шеңбер бойында жатады. 

Шеңбердің диаметрі BN медианасы болады.  
00 90,90  BMNBCN  шеңбердің қасиеті бойынша [2]. 

 

2. АВС теңқабырғалы үшбұрышы шеңберге іштей сызылған. Кіші ВС доғасына 

тиісті Х еркін нүктесін ескере отырып, AX=BX+CX екенін дәлелдеңіз. 

 
 

5-сурет. Теңқабырғалы үшбұрыш  
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Дәлелдеу. 1) Дәлелдеу үшін координата әдісін қолданамыз. 

Координата бас нүктесін шеңбердің О центрі, сырттай сызылған шеңбер радиусы 

1-ге тең  

Олай болса )
2

1
,

2

3
(),

2

1
,

2

3
(),1,0(),0,0(,3  CBAOAB  

Х(х,у) нүктесі үшін мына теңдік орындалады 122  yx  

   
2222

22

2

1

2

3

2

1

2

3
10 















































 yxyxyx  

122  yx  екендігін ескеретін болсақ 

    323222 xyxyy   

Теңдіктің екі жағын да квадраттау арқылы келесі теңдікті аламыз 

22 3442323222 xyyxyxyy  немесе 

)1(34442 22 yyyy   

14422 2  yyy  

)
2

1
(2121,2121  yyyyy  

2) Синустар теоремасын қолдану арқылы дәлелдеу тәсілін келтіреміз 

 
 

6-сурет. Синустар теоремасын қолдану 

 

Есепті шығару барысында қолданатын белгілеулер енгіземіз 

AXBCNCAXzCXyBXxAXaAB  ,,,,,   

Бұрыштардың шамаларын анықтаймыз: 
060,  ACBAXBCAXCBX   

АВХС төртбұрышын қарастырамыз. 

  00000 120)60(180,120,60 CXB  

АХС және ВХС үшбұрыштарына синустар теоремасын қолданамыз. 
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 sin60cos2)60sin()60sin(sin 000   

Синустар теоремасынан шығатын тұжырым 

АХС және ВХС үшбұрыштары шеңберге іштей сызылған үшбұрыштар.  

 sin2),60sin(2),60sin(2 00 RCXRBXRAX   

Осы өрнекті АХ=СХ+ВХ теңдігіне қойып жоғарыда тригонометриялық әдіспен 

дәлелдеуді ескеретін болсақ, ізделінді жауапты аламыз. 

3) Косинустар теоремасын қолдану арқылы дәлелдеу тәсіле тоқталамыз [3]. 

АВХ және ВХС үшбұрыштарынан косинустар теоремасы бойынша: 

;60cos2 220222 xyxyxyxya   

;120cos2 220222 zyzyzyzya   

Бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайту арқылы келесі теңдеуге келеміз 

zxyzxzxzxzxyzyxyzy  ,0);)(()(;0 22
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ЛОГИКАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ КОМБИНАТОРИКАЛЫҚ ГЕОМЕТРИЯ  

ЕСЕПТЕРІН ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Логика - ойлаудың заңдылықтары мен түрлері туралы ғылым. Объективті 

пікірлерге негізделген процесс логикалық ойлау деп, ал дұрыс ойлаудың формалары мен 

заңдары туралы ғылым логика деп аталады. Логикалық ойлаудың қисындылығы 

олардың шындыққа сай келуінде. Логикалық тұжырым теориясының ең алғаш грек 

философы Аристотель негізін қалаған. Ой әрекеті барысында адам қоршаған дүниені 

танып, білу үшін ерекше ақын қызметін орындайды. Бұл нақты қызметіне талдау, 

біріктіру, салыстыру, дерексіздендіру нақтылау және қорытындылау арқылы жүзеге 

асырылады. 

Оқу еңбегінің қаруы - ой. Оқушылардың өз бетімен жұмысын қалыптастыру 

оқушының пәнге деген қызығушылығынан және қажеттілігінен туады. Мектеп 

оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты формасы – 

жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. Оқушылардың жеке 

ойлау қабілетін дамыту үшін олардың өзіндік күш қуаты мен сенімін арттыру керек. 

Қолынан келетін көп істердің мүмкіндіктеріне бағыт берген абзал. Оқушылардың білімді 

меңгеру үрдісі негізінен мына компоненттерден тұрады: қабылдау; түсіну; есте сақтау; 

қорыту және жүйелеу.  

Оқушылардың ойлауын дамыту туралы М. Жұмабаев былай деген: «Ойлауды 

өркендету жолдары. Ойлау - жанның өте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр. 

Сондықтан тәрбиеші баланың ойлауын өркендеткенде, сақтықпен басқыштап іс істеу 

керек». 



131 

 

Логикалық есептерді шығару үшін арнайы терең білімнің қажеті жоқ, тек ойлана 

алу, болжамдау, тапқырлығы болса, зейін қоя білсе жеткілікті. Логикалық есептерді 

шығару ғылыми проблемамен тұспа-тұс сияқты. Өйткені есептегенде гипотезаны айта 

білу, оларды тексеру маңызды болып табылады. Логикаға қатысты мәселелерді шешу - 

балалар мен ересектердің ақыл-ойы үшін керемет гимнастика, күнделікті ақыл-ой 

қабілеттерін дамытудың керемет тәсілі. Математикадағы классикалық логика және 

логикалық мәселелерді шешу жолдарын үйрену үшін оларды шешудің негізгі әдістері 

мен әдістерін білу маңызды. Өйткені, дәл сол мәселені шешуге болады және көп 

жағдайда түрлі жолдармен дұрыс жауап алуға болады. Әр түрлі шешім әдістерін білу 

және түсіну, жауапты алудың ең жылдам және жеңіл әдісін таңдау үшін әрбір әдіс үшін 

қандай әдісті жақсы анықтауға көмектеседі. «Классикалық» логикалық тапсырмаларға 

мәтіндік мәселелер жатады, оларды шешудің мақсаты - белгілі бір шарттарға сәйкес 

объектілерді тану немесе белгілі бір тәртіпте ұйымдастыру. Міндеттердің неғұрлым 

күрделі және тартымды түрлері - жеке есептер шын болса, басқалары жалған болып 

табылатын тапсырмалар. Көшу, жылжыту, өлшеу, ауыстыру міндеттері стандартты емес 

логикалық тапсырмалардың кең ауқымының ең жарқын мысалы болып табылады.  

1. Буратина суретте көрсетілгендей етіп қағаздан сүт құюға арналған қорапшаның 

жобасын жасады. Ал Алиса болса басқаша жасағысы келді. Ол қалай жасаған болар еді? 

 

 
 

1-сурет. Сүт құюға арналған қорапша жобасы 

 

Жауабы: Алиса келесі суретте көрсетілгендей етіп жасауы мүмкін. 

 
 

2-сурет. Сүт құюға арналған қорапша жазбасы 

 

2. Суретте төрт фигура берілген. Бір рет кесу арқылы осы берілген фигураларды 

екіге бөліп, бөлінген бөліктерден квадрат құрастырыңдар [1].  

 
 

3-сурет. Берілген фигураларды бөлу 

 

Жауабы келесі суреттерде көрсетілген: 
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4-сурет. Бөлінген бөліктерден квадрат құрастыру 

 

3. 6×6 өлшемді квадратты бөліктерге бөлу арқылы, суретте берілген фигураларды 

құрастырыңдар. 

 

 
 

5-сурет. Квадратты бөліктерге бөлу 

 

Жауабы келесі суретте көрсетілген: 

 
6-сурет. Квадрат құрастыру 

 

4. Суреттегі көрсетілген квадрат пен сақинаны сырлау кезінде қайсысына көп сыр 

кетуі мүмкін? 

 
 

7-сурет. Квадрат пен сақина 

 

Жауабы: егер сақинаны кесіп бөліктерге бөліп, кесілген бөліктерді құрастыратын 

болсақ квадрат шығады. Сондықтан квадратты, сақинаны да бояу үшін бірдей мөлшерде 

сыр кетеді. 
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8-сурет. Квадрат пен сақинаны бояу 

 

5. Суретте көрсетілген құмыраны үш бөлікке бөліп, бөлінген бөліктерден ромб 

құрастырыңдар. 

 
9-сурет. Құмыра 

 

Жауабы келесі суретте көрсетілген. Ромб қабырғасы 10 клеткадан тұрады. 

  

 
10-сурет. Ромб 

 

6. Танграмм ойыны. Келесі есеп өте ертеде шахмат ойынынан да бұрын Қытайда 

пайда болған. Бұл есеп алғашында ойын есебі деп есептелгенмен, оны оқыту 

бағдарламасы ретінде пайдаланған. Бұл ойын есебін ойлап табушы құрметіне орай Тан 

деп аталған. Бұл есептің негізгі мақсаты белгілі бір геометриялық фигуралардан яғни 

"танграммдардан" мүмкін болатын сұлбалар жасау. Ол үшін квадратты белгілі бір 

тәртіппен кесу қажет [2].  

 
 

11-сурет. Квадратты танграмдарға бөлу 
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Алдымен В және Д бұрышын қосамыз, яғни квадраттың диагоналін жүргіземіз. 

Сосын ВС мен ДС қабырғаларының орталарын қосамыз, KL кесіндісін жүргіземіз. А 

нүктесін KL кесіндісінің ортасы М нүктесімен қосамыз. М нүктесін ЕВ кесіндісінің 

ортасымен G нүктесімен, ДЕ кесіндісінің ортасын К нүктесімен қосамыз. 

Сонда келесі геометриялық фигуралар шығады: 2 үлкен үшбұрыш, 1 орта мөлшерлі 

үшбұрыш, 2 кіші үшбұрыш, 1 квадрат, 1 параллелограмм. 

Есептер шығару барысында осы 7 геометриялық фигураны қолдану қажет.  

1) Суретте бильярд үстеліне еңкейіп тұрған екі ойыншының сұлбасы келтірілген. 

Ойыншылар мен үстелдің сұлбасы осы танграммдардан жасалған. Осы фигуралардың 

құрастырылу ретін көрсетіңіз. 

 
12-сурет. Бильярд ойыны 

 

Есептің шешімі келесі суретте әрбір ойыншы мен бильярд үстелінің қандай 

геометриялық фигуралардан қалай құрастырылғаны көрсетілген. 

 
 

13-сурет. Бильярд ойыншыларын құрастыру 

 

2) Бірдей танграммдардан құрастырылған екі сұлба келтірілген. Бірақ оң жақтағы 

екінші сұлбада аяғы салынған. Осыны қалай түсіндіруге болар еді? 

 

 
 

14-сурет. Танграммдардан құрастырылған сұлбалар 

 

Бірінші сұлба екінші сұлбаға қарағанда кішкене АВ кесіндісін қосқанда шығатын 

жолаққа тең мөлшерде үлкендеу болып тұр. Екінші сұлбадағы аяқ салуға кеткен 

фигураның ауданы осы кесілген жолақ ауданымен бірдей [3]. 
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15-сурет. Танграммдардан құрастырылған сұлбалар 

 

Қазіргі кезде ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір адамға сапалы және терең 

білімнің, іскерліктің болуын қамтиды. Оқушының белсенді шығармашылықпен жұмыс 

істеуін және кеңінен ойлауға қабілетті болуын талап етеді. Сондықтан да мектептегі оқу 

процесінің негізгі мақсаты арнайы педагогикалық әдістермен мақсатты және жүйелі 

түрде оқушылардың интеллектік, шығармашылық ойлауын дамыту, ғылыми көзқарасы 

мен белсенділігін қалыптастыру. Әр адамның бойындағы туғаннан пайда болған 

интуициясын әрі қарай дамытуға ықпал ету, оқушының табиғи қасиеттерін, 

математикалық білімін тереңдету үшін оқытуды жоспарлы түрде ұйымдастыру, өз 

бетінше білім алу дағдыларының дамуына негізін салу болып табылады. Сабақта 

оқытудың педагогикалық технологияларын тиімді қолдана білу. Оқушының логикалық 

ойлауын және таным белсенділігін қалыптастыру барысында шығармашылық ізденістің 

тиімді жолдарын үйрету, білім сапасын көтеру. 
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ЖАЗЫҚТЫҚТАҒЫ ФИГУРАЛАР КОНФИГУРАЦИЯСЫН ОҚЫТУДАҒЫ 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Геометрия – ол өмірде, техникада өте жиі қолданылатын, «тірі», тиімді, 

практикалық үйренуге болатын пән. Геометрияны оқу процесі ойлау және өзінше шешім 

қабылдау сонымен бірге, шығармашылық қабілеттерін де арттырады. Сол себепті де 

геометрия пәнін оқу нәтижесінде геометриялық модельдер, чертеждер, суреттер, 

формулалар, символдық таңбалар оқушылардың қоршаған ортаны тану, жазықтық және 

кеңестік елесін жетілдіреді. Сондықтан, геометриялық білімді оқушыларға меңгерту 

барысында жалаң баяндауға емес, сол қағидаларды ашудың, танып білудің тәсілдері мен 

құралдарына негіздеу керек. 
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Геометриялық есептерді шешу процесінде оқушылар бар білімдерін пайдаланып 

кеңістіктік фигуралар сияқты кеңістіктегі жазық фигуралардың бейнелерімен де жұмыс 

жасайды. Бұл жағдайда сурет, яғни фигураның және оның элементтерінің параллель 

проекциядағы кескіні кеңістіктік конструкцияның моделі болып табылады. Мұндай 

модельдермен жұмыс өздерінің ерекшеліктеріне ие болады. Сызбамен, яғни шартты 

графикалық кескінмен жұмыс жасай отырып, оқушы оның нақты геометриялық 

кеңістіктегі геометриялық түпбейнесін «ойда ұстайды». Бірақ шартты кескінді салу 

заңдарын білу есептің шешімін іздестіру мақсатымен бұл кескінмен жұмыс жасау 

кезіндегі динамикалық кеңістіктік елестетулердің бар болуын әлі қамтамасыз етпейді. 

Геометриялық есептерді тиімді шешу жолдарының өзіне тән ерекшеліктері бар: 

олардың алуан түрлілігі, формальды сипаттау қиындығы, қолдану облысының нақты 

шекараларының болмауы және т.б. Геометриялық есеп шығаруда оқушылардың 

геометриялық интуициясы, геометриялық ойлауы, геометриялық көзқарасы дамиды. 

1. АВС үшбұрышының АВ және АС қабырғаларынан сәйкесінше К және М 

нүктелері алынған. .37;23;  OKCOOMBOOСКBM  Табу керек: 

;; KBAKMCAM   

Шешуі. Берілген конфигурация үшін мына фактілер белгілі. АВС үшбұрышында 

ВМ және СК екі кесінді О нүктесінде қиылысады және мынадай қатынастар 

орындалады: АМ:МС; АК:КВ; ВО:ОМ; СО:ОК; Екі қатынасты біле отырып, басқа екі 

қатынасты анықтауға болады. 

 
 

1-сурет. АВС үшбұрышы 

 

Шешуі. М нүктесі арқылы АВ түзуіне параллель түзу жүргіземіз. Жүргізілген түзу 

СК түзуін N нүктесінде қияды. ВОК және МОN үшбұрыштары ұқсас, сондықтан 

КО:ОN=ВО:ОМ=3:2 болады, осыдан КО:ОN: NС=3:2:5 тең. Фалес теоремасы бойынша 

АМ:МС=КN:NС=1:1, АМ=МС. ВК=3α деп белгілеп алайық [1].  
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Жауабы:1. 

2. АВС тікбұрышты үшбұрышында АВ гипотенузасы с-ға тең, АВС бұрышы α-ға 

тең. Осы үшбұрыштың барлық медианаларын табыңдар. 

Шешуі. Тікбұрышты үшбұрыштың тік бұрышынан түсірілген медиана 

гипотенузаның жартысына тең болғандықтан, СМ медианасы с/2. 
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2-сурет. Үшбұрыштың барлық медианаларын табу 

 

Айталық К нүктесі ВС катетінің ортасы. Онда  cos
2

1
cos

2

1

2

1
cABBCCK    

Пифагор теоремасы бойынша АСК үшбұрышынан табатынымыз: 

 





222

22

2

222

sin31
2

sin1sin4
2

cossin4
2

cos
2

1
sin













cc

c
ABABCKACAK

 

Сол сияқты BN медианасын табамыз. 

Жауабы: 2sin31
2


c

 

3. Гипотенузаға түсірілген биіктігі 1-ге тең, сүйір бұрышы 150-қа тең тікбұрышты 

үшбұрыштың гипотенузасын табыңдар. 

Шешуі. 

СН, АВС тікбұрышты үшбұрыштың С тікбұрышынан түсірілген биіктігі болсын. А 

бұрышы 150.  

 

 
3-сурет. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасын табу 

 

СМ медианасын жүргіземіз. Сонда СМН бұрышы, АМС теңбүйірлі үшбұрыштың 

ішкі бұрышы. Сондықтан СМН бұрышының шамасы 300 -қа тең болады. СМН 

тікбұрышты үшбұрыштан табатынымыз: 

4222  CMАВСНCМ  

Жауабы:4 

4. Теңбүйірлі АВС үшбұрышының АД биссектрисасының табаны арқылы АС 

түзуін Е нүктесінде қиятын перпендикуляр жүргізілген. СД=4 болса, АЕ кесіндісінің 

ұзындығын табыңдар. 
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4-сурет. АЕ кесіндісінің ұзындығын табу 

 

Шешуі. АЕ кесіндісінің ортасын М нүктесі арқылы белгілейік. ДМ кесіндісі АДЕ 

тікбұрышты үшбұрыштың тікбұрышынан түсірілген медианасы. Сондықтан 

АМ=ДМ=МЕ. 

 BCABAC  

Үшбұрыштың ішкі бұрыштары туралы теорема бойынша: 

 BCABAC  

DCMADMDACDME  


22
 

Олай болса СДМ үшбұрышы теңбүйірлі үшбұрыш. Олай болса: 

822  DCDMАE   

Жауабы:8. 

5. АВС үшбұрышында ВМ медианасы жүргізілген. 
2

1

sin

sin






CBM

ABM
 екендігі белгілі. 

ÀB

BÑ
қатынасын табыңыз [2] 

Шешуі. ВМ түзуінің созындысынан ВМ-ге тең болатындай МД кесіндісін аламыз. 

М нүктесінде АВСД төртбұрышының АС және ВД диагональдары қиылысады және қақ 

бөлінеді. Демек АВСД – параллелограмм. Сондықтан да:  

CBMADBBCAD  ;  

АВД үшбұрышынан синустар теоремасы бойынша табатынымыз 
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5-сурет. АВС үшбұрышындағы ВМ медианасы 
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Жауабы:1/2. 

6. Үшбұрыштың екі қабырғасы 1 және 15 , үшінші қабырғасына жүргізілген 

медианасы 2-ге тең. Үшбұрыштың ауданын табыңдар. 

Шешуі. МА-берілген АВС үшбұрышының медианасы болсын. 

1,15,2  ACABAM . МА медианасының созындысына МА-ға тең болатындай 

МД кесіндісін саламыз. АВСД-параллелограмм болады. Олай болса 1 ACBD  

болады. 

АВД үшбұрышы тікбұрышты үшбұрыш.  

Осыдан: 
222 BDABAD  болатындығы шығады. 

Олай болса: 

2

15
  ABDABC SS  

Жауабы: 
2

15
 

 
6-сурет. Үшбұрыштың ауданын табу 

 

7.Үшбұрыштың қабырғалары а, в,с. с қабырғасына түсірілген медиана 

222 22
2

1
cba   тең болатындығын дәлелдеңдер. 

Шешуі. bACaBCcAB  ,, АВС үшбұрышының қабырғалары. mCM   

үшбұрыштың медианасы 

 

 
 

7-сурет. Үшбұрыштың қабырғаларына түсірілген медиана 
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СМ медианасының созындысына М нүктесінен бастап СМ-ге тең болатындай МД 

кесіндісін саламыз. Демек шыққан төртбұрыш АСВД – паралелограмм болады [3]. Сол 

себепті: 

   22222222 24,2 bacmBCACABCD   

Осы теңдіктен табатынымыз: 

 2222 22
4

1
cbam   

222 22
2

1
cbam   

Оқушыларға әртүрлі тапсырмаларды орындату керек. Мысалы үшбұрыштардың 

теңдігі, түрлері, ішкі және сыртқы бұрыштар тақырыбынан алған білімдері бойынша 

өздік жұмысқа 4 нұсқада таратпа материалдарын жасап келу. Координаталық жазықтық 

тақырыбына және 7-11 сыныптарға әр тақырыпты қорытындылауға арналған тесттер 

және кітапшалар дайындату. 10-сыныпта геометрия пәнінен кеңістіктегі денелердің 

қимасын жасай алуға суреттер жасату. Геометриялық фигуралардың суреттері салынған, 

элементтері көрсетілген сол бойынша формулалары жазылған буклеттер жасату. 

Геометриялық денелердің көлемінің формулалары, жазықтықтағы фигуралардың 

периметрлерінің формулалары, шеңберге іштей және сырттай сызылған фигуралардың 

радиустерінің формулалары, үшбұрыштың төбесінен түсірілген биіктігінің, 

медианасының, биссектрисасының формулаларын тақырыптары бойынша кітапшалар 

жасату керек. 

Өзіндік жұмыстар нәтижесінде оқушылар өз қолдарымен жасағандықтан жазықтық 

және кеңістік фигуралары, олардың элементтері мен конфигурацияларын жақсы 

елестете отырып, есептер шығара алады және де өмірде өздеріне қажетті бұйымдарды 

жасауда қиналмайды шығармашылық жетістіктерге жетеді. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ САМООЧИЩЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ГИДРОБИОНТАМИ 

 

В современных условиях, несмотря на то, что ведется регулярный мониторинг 

водных ресурсов, предпринимаются меры по нормированию, рациональному 

водопользованию, качество воды в естественных водоемах и водотоков неуклонно 

ухудшается. Это вызывает тревогу различных специалистов, связанных с водными 

ресурсами [1, 2, 3, 4, 5]. 

Восстановление экологически загрязненных водоемов является чрезвычайно 

дорогостоящей, сложной, трудоемкой, а иногда и невозможной задачей. Поэтому 

гораздо важнее предотвратить загрязнение и деградацию озер и рек, используя все 

возможные способы для этого. В числе таких способов важное место отводят 
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сохранению естественных резервов самого водоема по восстановлению экосистемного 

равновесия, самоочищения воды как среды обитания живых организмов [6]. 

Самоочищению водоемов способствует сложный комплекс физических, физико-

химических, химических и биохимических процессов [6]. 

Анализ предшествующих научных исследований, проведенных в мире, 

относящихся к исследуемой теме показал, что поступающие в водоем органические и 

неорганические ксенобиотики нарушают естественное равновесие водной среды. 

Нарушение равновесия в свою очередь запускает цепь событий, результатом которых 

является самоочищение: осаждение нерастворимых примесей с помощью гидробионтов 

— фильтраторов и седиментаторов, разложение или нейтрализация ксенобиотиков [7].  

Наряду с чисто химическими реакциями гидролиза, нейтрализации, окисления и 

осаждения некоторых ионов металлов протекают биохимические превращения с 

участием разнообразных гидробионтов как в воде, так и в донных отложениях [8]. 

Системой быстрого реагирования на поступление органических загрязнителей 

являются бактерии. Резко возрастает доля гетеротрофных бактерий, которым 

принадлежит главная роль в деструкции органических веществ. После восстановления 

качества воды их численность снижается до первоначальных значений. Их уменьшению 

способствуют то, что их начинают активно выедать представители зоопланктона, в 

частности простейшие, коловратки, ракообразные [9]. 

Уменьшению осажденных органических соединений в свою очередь 

способствуют бентосные бактерии, черви, моллюски, простейшие, личинки насекомых 

[9]. 

Минерализация органических загрязнений протекает более интенсивно с участием 

макрофитов, так как они обогащают воду кислородом, участвующего в аэробном 

разложении органических загрязнителей. Макрофиты выделяют в среду также 

метаболиты, стимулирующие активность многих бактерий-деструкторов [6]. 

Чрезмерный бактериальный рост, в том числе патогенных, в свою очередь 

лимитирует множество биотических факторов: одни гидробионты поедают бактерий, 

другие обладают бактерицидным действием, например зеленые водоросли Chlorella и 

Scenedesmus, бактериофаги [10]. 

Таким образом, мы видим, что в водной среде природных водоемов существуют 

системы резистентности к различным флуктуациям физических и химических 

факторов. Живые организмы и гидробиоценоз как один единый организм способны 

влиять на жизнеобеспечивающую среду. Об этом писал еще академик В.И. Вернадский, 

который отмечал, что люди, познав законы саморегуляции биосферы, смогут ею 

управлять [11]. 

Несмотря на то, что исследования по самоочищению водоемов получили широкое 

распространение в мире, остается еще больше неизученных проблем в этой области. В 

частности, не изучены в полной мере физико-химические условия оптимальные для 

самореабилитации водоемов, механизмы, предотвращающие эвтрофию, как можно 

поддерживать оптимальное количество макрофитов водоема и прибрежной 

растительности, не допуская их уменьшения или, наоборот, чрезмерного разрастания,  

и многое другое [12]. 

В Казахстане поверхностные водоемы не относятся к числу изобильных, 

экологически благополучных. Возрастает дефицит пресной воды, только 67% 

населения обеспечено качественной питьевой водой 67%, тогда как в большинстве 

развитых стран данные показатели приближаются к 100%. В условиях роста населения 

при растущих потребностях коммунального, сельского хозяйства и промышленности 

нехватка воды может стать серьезным препятствием для процветания нашей страны. 

Более того, имеющиеся водные ресурсы подвергаются постепенной деградации 
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вследствие загрязнения, чрезмерной эксплуатации, изменения климата. Результаты 

реализации предлагаемого исследования отвечают интересам Государственной 

программе управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2014-2040 годы» 

[13]. В ней говорится, что Казахстан начинает испытывать нехватку водных ресурсов и 

по прогнозам к 2040 году может столкнуться с существенным дефицитом водных 

ресурсов в объеме 50% от потребности. В Программе проблема водной безопасности в 

условиях ограниченности и уязвимости водных ресурсов рассматривается как угроза 

национальной безопасности государства [13]. По причине загрязнения водных объектов 

качество воды признано неудовлетворительным [13]. Загрязняющие отрасли ежегодно 

сбрасывают около 50% воды без очистки, что означает 1,5-2 км3 неочищенных стоков в 

год. Из-за отставания по доступности систем водоотведения в Казахстане всего 29% 

сточных вод населенных пунктов перед сбросом проходит вторичную очистку (в 

Великобритании - 94%, Израиле и Сингапуре - 100%) [13]. Загрязнению подвержены и 

подземные воды на участках расположения отходов производства и потребления [13]. 

В международном масштабе значимость исследования высока, так как в поисках 

решения проблем, выдвинутых в работах, участвуют многие страны мира. Кроме того, 

непосредственно успешное водопользование в Республике Казахстан, экологическая 

безопасность водоемов и водотоков отвечает трансграничным интересам государств 

Россия, Китай, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан и других [14]. 

Принципиальное отличие идей исследования от существующих аналогов 

обусловлено несколькими факторами:  

- особенности геохимических провинций на территориях, где расположены 

водоемы и водотоки, то есть особенности естественного ксенобиотического профиля и 

разнообразие природно-географических зон; 

- своеобразие водной флоры и фауны водоемов Казахстана, их эволюционной 

приуроченности к условиям обитания в данных водоемах; 

- характер загрязнителей, включающих перечень стойких веществ, которые 

персистируют еще со времен советской индустриализации, а также ныне используемые 

токсиканты.  

Общий фон всех загрязнителей, попадающих в водоемы, наряду с естественным 

ксенобиотическим профилем является уникальным для многих водоемов Республики 

Казахстан. В условиях такой водной среды взаимодействие гидробионтов, их 

активность и способность к биотрансформации может качественно и количественно 

отличаться от таковых в других исследованиях по самоочищению поверхностных вод. 

 «Государственная программа управления водными ресурсами Республики 

Казахстан на 2014-2040 годы» от 13 сентебря 2013 года ставит своею целью обеспечение 

водной безопасности Республики Казахстан путем повышения эффективности 

управления водными ресурсами. В числе задач программы выделено обеспечение 

сохранности водных экологических систем [13]. 

О серьезности сложившейся ситуации говорят неутешительные прогнозы: 

уменьшение поверхностного стока по Казахстану на 11,4 км3 в год к 2040 году; снижение 

объемов природоохранных попусков с последующей деградацией озерной и речной 

экосистем и рыболовного промысла, особенно на озере Балхаш, в дельте рек и болотных 

системах центрального Казахстана, Северного Арала и т. д.; вынужденное 

лимитирование потребления воды в экономических прогнозных целях, особенно в 

сельском хозяйстве, а также в гидроэнергетической отрасли, промышленности, кроме 

того возможны перебои с водоснабжением населенных пунктов [13]. 

Сохранение природных вод крайне важно, так как из общих водных ресурсов на 

сегодняшний день 38,6 км3 в год необходимы для использования в природоохранных 

целях (экологический сток) для сохранения речных и озерных экосистем [13]. Проблема 
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усугубляется неблагоприятными климатической и трансграничной гидрологической 

ситуациями [15]. 

Лидирующие группы в области исследования самоочищения водоемов: Кафедра 

гидробиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (проф. В.В. 

Ильинский, проф. В.М. Хромов, проф. О.Ф. Филенко); Научно-исследовательская 

лаборатория гидроэкологии. Биологический факультет БГУ (Минск, Республика 

Беларусь – д.б.н. Жукова Т.В., к.б.н. Адамов Б.В.); Институт биологии южных морей 

(Севастополь, Украина – проф.Токарев Ю.Н., Корнейчук Ю.М., Мельчукова Н.А.); 

Институт гидробиологии (Киев, Украина – профессор В.Д. Романенко, профессор А.В. 

Топачевский); Центр исследований в области окружающей среды и развития, 

Биологический факультет (Математико-естественный) университета Тромсе (Норвегия); 

Биостанция Гельголанд (Германия); Институт морской химии и биологии 

(Вильгельмсхафен, Германия); Институт пресноводной экологии (Берлин, Германия); 

Университет Гента (Бельгия); Факультет экологии Лундского университета (Лунд, 

Швеция); Центр морской биологии (Циньдао, Китай). 

Актуальность сохранения поверхностных водоемов выдвигает необходимость 

поиска экологически безопасных методов их использования и восстановления. 

Исследование направлена на изучение закономерностей формирования качества воды, 

участия гидробионтов в процессах самоочищения. Результаты работы будут 

способствовать решению научных, экономических, социальных проблем. 

Качественное истощение водных ресурсов является многоаспектным процессом, 

где ведущую роль играет потеря естественной способности водоема к саморегуляции, 

сохранению экосистемного гомеостаза. Понимание закономерностей формирования 

качества воды как среды обитания гидробионтов в процессе природного круговорота и 

жизнедеятельности гидробионтов дает ключ к управлению природными водами, их 

сохранению.  

Изучить условия и механизмы естественного самоочищения водоемов 

посредством гидробионтов: планктонных организмов, водной растительности для 

установления пределов резистентности гидроценозов и отдельных видов, 

возможностей их восстановления при воздействии на водоемы и водотоки различных 

экополлютантов.  

В исследовании следует ставить следующие задачи:  

1) Провести систематизацию водоемов и водотоков Республики Казахстан по 

группам приоритетных загрязнителей и степени загрязнения ими; 

Задача должна выполняться главным образом с помощью анализа многолетних 

мониторинговых исследований поверхностных вод в Республике Казахстан. 

Предполагается работа с научной литературой, отчетами. А также в работе будут 

использованы результаты собственных проектных исследований за предыдущие годы. 

Кроме того, предполагается провести ряд собственных гидрохимических анализов в 

малоизученных озерах Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.  

Выполнение данной задачи потребует провести следующие виды работ: 

а) определение основных стандартных показателей химического воды, таких как 

рН, БПК5, жёсткость, содержание растворенного кислорода, азота нитритного, азота 

нитратного, фосфора общего, сульфатных ионов, хлоридных ионов, аммония солевого, 

фосфатов, Ca, Fe, Cu, Mg, Zn, Mn; 

б) определение содержания токсичных загрязнителей в воде или в донных 

отложениях, таких как As, Cd, Hg, Pb, Se, хлорорганические пестициды (ДДТ, ДДЭ, 

алдрин, диэлдрин, линдан, ГХЦГ, ДЭЭ), токсафен, фосфорорганические препараты 

(фозалон, карбофос, дурсбан и др.), полихлорированные бифенилы (ПХБ), диоксины 

(ПХДД), фураны (ПХДФ), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), 
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СПАВ, нефтепродукты; в) определение интегральных доз воздействия многофакторного 

загрязнения. 

В результате должны быть составлены список водоемов по отдельным видам 

загрязнений (ксенобиотического профиля) и выбраны озера и реки для 

гидробиологических исследований.  

2) Изучить основные гидробиологические показатели в типичных водоемах по 

отдельным видам загрязнителей: биоразнообразие, продуктивность, функциональная 

активность отдельных групп гидробионтов и видов, индикаторные виды.  

В результате будут получены стандартные гидробиологические характеристики 

водоемов и водотоков в выбранных ксенобиотических условиях обитания. 

3) Дать оценку качества воды в изучаемых водоемах и водотоках по возможности 

к самоочищению. 

 Для выполнения задачи должны использовать методы биотестирования, 

химические методы качественного и количественного определения биоаккумуляция 

поллютантов на различных трофических уровнях (планктон, бентос, макрофиты, 

рыбы).  

Выполнение задачи позволит выявить особенности накопления тяжелых металлов 

макрофитами для более эффективного их использования как индикаторов поступления 

металлов в водоемы и водотоки. 

4) Определить характерные особенности саморегуляции водной среды 

гидробионтами. Выполнение задачи требует использование химических методов по 

определению биотрансформации гидробионтами отдельных загрязнителей.  А также 

должны применять экосистемный подход, подразумевающий расчет поступления 

поллютантов в водную среду, их детоксикации, энергетических затрат водоема на 

самоочищение. 

В результате должна быть установлена степень влияния водных сообществ 

(фитопланктон, эпифитон, макрофиты) на изменчивость гидрохимических показателей, 

самовосстановление качества воды; 

5) Проведение исследований in vitro по очистке от отдельных поллютантов в 

культурах водорослей, бактерий и зоопланктона. Выделенные в культуру виды 

организмов, способные к биоаккумуляции или биотрансформации ксенобиотиков, 

позволят провести серию испытательных экспериментов по их детоксикации.  

Результаты этой задачи должны помочь понять закономерности формирования 

качества воды как отдельными видами, так и в ценотическом сообществе.  
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АМАНГЕЛЬДИНОВ А.С. 
ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 
  

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  
В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На данный момент Восточно-Казахстанская область занимает первое место в 

республике по объему лесозаготовок, поэтому все возрастающий антропогенный 
прессинг на лесные площади региона повсеместно нарушает сбалансированность 
естественных популяций, снижает естественное возобновление, сокращает 
биологическое разнообразие и площадь территорий, покрытых лесом. 

На сегодняшний день в Восточном Казахстане наблюдается резкое сокращение 
площадей лесов, связанное с масштабным их уничтожением вследствие рубок, 
распространением вредителей и болезней леса, уничтожающими огромные площади 
лесными пожарами, недофинансированием лесного хозяйства. 

Вопрос о лесных пожарах в Восточном Казахстане стоит очень остро. Они наносят 
огромный ущерб растительности и животному миру, в них могут гибнуть люди. Именно 
по этой причине разработана целая система профилактических мер по предотвращению 
лесных возгораний. 

Последствия лесных пожаров всегда имеют негативный характер. 
Неконтролируемое распространение огня наносит не только экономически значимый 
урон, но и имеет страшные последствия для экологии. Выгорание обширных площадей 
леса ведет к радикальному изменению экосистем пострадавшего региона, что в итоге 
может повлечь за собой непредсказуемый результат. 

Помимо лесных пожаров, которые могут быть верховыми и низовыми, когда огонь 
уничтожает кроны или нижний ярус леса, встречаются торфяные пожары. В процессе 
сгорает торфяной слой вместе с корнями растений, лишившись их, деревья гибнут и 
падают. 

В отличие от лесного пожара, интенсивность которого зависит от скорости ветра, 
засухи в регионе и других факторов, горение при торфяном пожаре протекает медленно 
из-за отсутствия кислорода и распространяется не так быстро, как на поверхности. 

Торфяные пожары особо опасны из-за формирования выгоревших пустот, также 
полоса горения скрыта от глаз под землей и существует вероятность провалиться в 
прогоревший торф, поэтому по такой территории передвигаться нужно с особой 
осторожностью, проверяя надежность почвы шестом или палкой. 

О том, что под землей бушуют торфяные пожары, можно догадаться по горячей 
земле и вырывающемуся из-под нее дыму. 

Выделяют следующие последствия пожаров: 
 преобразуется видовое разнообразие биоценоза, появляется риск полного 

исчезновения в этих регионах редких пород деревьев; 
 изменяется состав почвы и ее водный режим; 
 локально меняется круговорот углерода и азотистых соединений; 
 нарушается транспортное сообщение; 
 из-за гари и смога ухудшается здоровье людей; 

https://protivpozhara.com/tipologija/prirodnye/torfjanye-pozhary
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 происходит частичное или полное повреждение жилых домов, предприятий и 
хозяйственных построек, прилегающих к охваченному огнем району; 

 нарушается сельскохозяйственная деятельность, так как задымленность 
препятствует полноценному процессу фотосинтеза, что тормозит рост и созревание 
культур; 

 возникает необходимость непредвиденных финансовых затрат на восстановление 
поврежденных территорий. 

Для эффективной профилактики лесных пожаров необходимо выделить основные 
причины этих возгораний. Все причины можно разделить на две группы: 

первая группа — естественные. Они возникают при продолжительной засухе или 
ударе молнии, извержении вулкана или падении метеорита. Так или иначе, эти 
возгорания возникают под действием неконтролируемых природных факторов; 

вторая группа — антропогенные. По статистике большинство из них случаются по 
вине человека. При этом поджог может совершиться как умышленным путём, так и по 
неосторожности обращения человека с огнем. 

Для решения проблемы лесных пожаров разработано большое количество 
специальных мероприятий. Противопожарные и профилактические действия 
планируются и проводятся обязательно в указанные сроки. От их качественного 
исполнения зависит вероятность возникновения очагов огня в лесах и распространения 
его по окружающей местности. 

Охрана лесов от пожаров содержит следующие предупредительные работы: 
 обязательная санитарная вырубка леса. Она проводится по мере старения 

деревьев и поражения их короедами; 
 зачистка участков леса от возможного возгорания. Создаются минерализованные 

полосы, расстояние между которыми должно достигать шестидесяти метров. Слой 
надпочвенного покрова между полосами выжигается; 

 установка заградительных препятствий со средствами тушения пожара; 
 строительство лесных дорог и посадочных площадок для спасательных 

вертолетов; 
 обустройство водоёмов и подъездов к ним; 
 отведение и благоустройство зон для отдыхающих граждан. 
Но даже при соблюдении всех этих нехитрых правил, пожары в лесах остаются 

частым явлением. А всё потому, что особую опасность для леса представляют туристы. 
Они оставляют после себя костры, которые зачастую становятся причинами возгорания. 
Поэтому наряду с непосредственными профилактическими мерами по защите лесов, 
проводится инструктаж населения. 

За обучение мерам противопожарной безопасности берутся органы местного 
самоуправления, администрации, школа. Основной целью таких инструктажей является 
напоминание людям об их ответственности за разжигание костров в лесу и возможных 
последствиях. 
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Самостоятельная работа студентов является одним из главных резервов 

повышения качества обучения и подготовки будущих специалистов. По кредитной 

системе обучения она составляет две трети от общей трудоемкости изучаемого курса. В 

связи с этим в условиях внедрения кредитной системы обучения проблема правильной и 

эффективной организации самостоятельной работы студентов весьма актуально. 

Самостоятельная работа в высшей школе является специфическим средством 

организации и управления самостоятельной деятельностью студентов в учебном 

процессе, средством самоорганизации и самодисциплины студентов в овладении 

методами профессиональной деятельности [1]. 

При кредитной системе обучения вся самостоятельная работа студентов 

подразделяется на две большие формы, это-самостоятельная работа студентов под 

руководством преподавателя (СРСП), другими словами это самостоятельная работа 

студентов во время аудиторных учебных занятий и самостоятельная работа студентов 

(СРС) во внеаудиторное время. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя должна 

проводиться на лекциях, семинарах при проведении рубежного контроля. Она должна 

проводиться при непосредственном и активном участии преподавателя, на специально 

отведенных указанных в расписании занятиях, а также по отдельному графику, 

составленному на кафедре. Данная форма учебного занятия должна служить целям 

закрепления знаний студентов. При кредитной системе обучение обязательным является 

проведение постоянного мониторинга прогресса обучения. 

Под СРСП – самостоятельной работой студентов под руководством преподавателя 

мы понимаем организованную и управляемую работу по овладению системы знаний и 

выработке фактических умений [2, 3].  

СРСП выполняет две функции: функцию консультирования и функцию контроля. 

Функция консультирования предполагает: 

- помощь в самостоятельной работе; 

- помощь в выборе методов работы; 

- создание возможности повторно прослушать материалы по лекции; 

- объяснение сложной для студента темы;  

- помощь студенту в выборе методов работы, необходимых для усвоения 

материала; 

-помощь в самостоятельной работе студента в научной области. 

Функция контроля предполагает выдачу контрольных или же тестовых заданий, их 

оценка и мониторинг успеваемости. А также осуществление текущего, рубежного и 

итогового учета оценки знаний студентов для повышения мотивации к обучению. 

Помимо традиционных форм организации самостоятельной работы, можно 

использовать такие как: подготовка к деловой игре, дебатам, рецензирование 

студенческих работ самими студентами, составление глоссария, подготовка к написанию 

научных обзоров, статей и др [3]. 

Несомненно, что усиление роли самостоятельной работы, как средства 

самообразования студента, обуславливает соответствующую методическую поддержку. 
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При организации обучения по кредитной технологии необходимо в учебно-

методическом комплексе раскрыть: цели, задачи, основное содержание СРСП и СРС, 

определить все параметры данного процесса, вопросы для изучения, литературные и 

Интернет источники, а также контролирующие задания, график консультаций. Все это, 

несомненно, оптимизирует познавательную деятельность и самостоятельность 

студентов.  

Методическое обеспечение кредитной системы обучения. 

Одним из условий перехода на кредитную систему обучения является подготовка 

и разработка методической базы данной системы, которая предполагает: 

- программы по каждой дисциплине с указанием кредитов (силлабусы); 

- учебно-методические комплексы дисциплины, которые включают материалы для 

аудиторной работы по каждой дисциплине (тексты лекций, планы семинарских занятий, 

мультимедийное сопровождение аудиторных занятий); 

- материалы для самостоятельной работы студентов ( тексты домашних заданий, 

методические указания по выполнению курсовых работ, рефератов, учебные материалы 

и др.); 

- материалы для контроля знаний: письменные контрольные задания, письменные 

и электронные тексты; 

- методические указания по прохождению учебной и преддипломной практики, 

формы отчетной документации. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентов преподавателю 

высшей школы необходимо знать и целесообразно соблюдать принципы ее организации 

[4].  

В учебном процессе студентов необходимо вовлекать в разнообразные виды 

самостоятельной учебной и творческой деятельности для максимальной самореализации 

их способностей.  

Самостоятельная работа студентов включает воспроизводящие и творческие 

процессы в деятельности студента и может осуществляться на трех уровнях: 

1) репродуктивная деятельность (усвоение и воспроизведение учебного материала, 

тренировочные самостоятельные работы выполняемые по образцу: решение задач, 

заполнение таблиц, схем; цель такого рода работ- закрепление знаний, формирование 

умений, навыков); 

2) репродуктивно-практическая деятельность (усвоение учебного материала с 

опорой на собственный опыт, проверка материала на практике, в деятельности, в ходе 

самостоятельных работ происходит составление плана, тезисов, аннотирование); 

3) творческая деятельность (студент должен самостоятельно произвести выбор 

средств и методов выполняемой работы, критически оценить учебный материал и 

использовать его для продуктивного мышления и деятельности, на этом уровне 

выполняются курсовые и дипломные работы). 

Следует отметить, что уровень и сложность заданий на самостоятельную работу 

студентов зависит от курса обучения, что определяет целевую направленность СРС. Так, 

на 1-2 курсах самостоятельная работа студентов ставит целью расширение и закрепление 

знаний и умений, получаемых на лекциях и семинарах. В этом случае наиболее 

эффективными будут следующие формы проведения СРС: 

1. Написание эссе-формулировка какого-либо понятия. 

2. Обзор по теме – письменно написать краткий литературны й обзор на 1-2 стр., 

по рекомендуемой теме с привлечением дополнительного материала из печати и 

информационных ресурсов Интернета. 

3. Написание глоссария – краткое разъяснение терминов и понятий по заданной 

теме, можно заменить кроссвордом. 
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На старших курсах СРС должна способствовать развитию творческого потенциала 

студента и реализации профессиональных навыков. В данном случае задания могут 

носить как индивидуальный, так и групповой характер, в силу того, что реальные 

профессиональные условия в большинстве случаев основаны на работе в коллективе: 

1. Презентация – выбор студентом определенной темы для презентации и 

выражение своего видения, понимания или непонимания какого-либо аспекта, 

рассматриваемого в презентации. Время презентации 8-10 мин., оценивается 

презентация по критерию степени раскрытия темы, степени интереса, вызванного у 

слушателей, профессионализму. 

2. Деловая игра – ролевая или командная, вырабатывающая для будущей 

профессиональной деятельности. Иногда требует домашней подготовки или завершения 

в библиотеке. 

3. Конкретная учебная ситуация, требующая ответов студента на вопросы по ней 

или написания своего видения проблемы. 

4. Групповой проект – в группе должно быть не более 4-5 человек, каждая группа 

разрабатывает свой проект. 

В ходе самостоятельной работы студент может:  

- освоить теоритический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы, 

отдельные вопросы тем, отдельные положения и т.д.); 

- закрепить знания теорического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (решение задач, выполнение контрольных работ, 

тестов для самопроверки); 

- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подготовленная 

работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка 

проектов и т.д.); 

- использовать полученные знания и умения для формирования собственной 

позиции, теории, модели (написание выпускной (дипломной) работы, выполнение 

научно-исследовательской работы). 

Одной из проблем организации самостоятельной работы является переориентация 

содержания и методики обучения на учебную активность студента. Подтверждение 

этому мы находим у ряда известных методистов: «Задача обучающей стороны – отобрать 

содержание обучения, обеспечить рациональную организацию самообучения. Уже 

доказано, что чрезмерная активность учителя в передаче знаний, в подробных 

объяснениях часто ведет к торможению в восприятии учащихся. Под самостоятельной 

работой учащихся понимается деятельность, предполагающая их максимальную 

активность по отношению к предмету деятельности». 

Важным аспектом организации самостоятельной работы становится 

переориентация современного высшего образования на усиление сетевого 

взаимодействия, приближение педагогического процесса к практическим потребностям 

информационного общества. Системное применение информационных технологий 

актуализирует единый образовательный подход, основанный на междисциплинарном 

взаимодействии, формах и средствах обучения, позволяющих рационально организовать 

учебную деятельность в соответствии с индивидуальными особенностями обучаемых 

[5]. 

Исходя из вышесказанного, организация самостоятельной работы студентов в 

условиях кредитной системы обучения должны быть основана на кропотливой 

методической, учебно-научной и организационной работе, направленной на обеспечение 

студентом всем спектром информационной и методической поддержки. Основные 

усилия преподавателей и администраторов кредитной технологии должны быть 
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направлены на выполнение требований общеобязательного стандарта и 

соответствующую организацию СРС, заключающуюся в: 

- формировании высокой степени самообразования студентов, основанного на 

мотивации студентов к выполнению СРС; 

- эффективном планировании и организации самостоятельной работы студентов, в 

зависимости от курса и специальности студента; 

- усилении и активизации стимулирующей и консультационно-методической роли 

преподавателя; 

- информационной и методической поддержке студентов, использовании 

компьютерных технологий и интерактивных методов; 

- построение доверительных и партнерских отношениях между студентами.  

Для правильной и эффективной организации самостоятельной работы студентов 

большое значение имеет следующие условия: 

- подготовленность преподавателей к эффективной организации самостоятельной 

работы по кредитной системе обучения; 

- наличие учебно-методического комплекса по каждой дисциплине, включающий 

описание курса в печатном и электронном виде, форм и средств контроля уровня 

самостоятельного освоения студентом СРС с указанием содержания и сроков их 

проведения, справочника-путеводителя для студента на весь период обучения; 

- наличие учебного, дидактического и учебно-методического материала, 

обеспеченность библиотеки необходимой литературой; 

- выбор формы СРС в зависимости от целей и задач учебной дисциплины, степени 

сложности и востребованности практикой; 

- основные цели заданий для СРС должны быть понятны студентам, учебные 

задания должны содержать элементы новизны, должны быть доступны, содержать 

алгоритмы их выполнения; 

- обеспеченность компьютерной и телекоммуникационной техникой; 

- СРС должна осуществляться с учетом индивидуализации заданий, а также 

необходимо учитывать уровень подготовленности и склонности каждого студента; 

- применение инновационных технологий (совокупность технических средств, 

обеспечивающих свободный доступ студента к различным источникам информации и 

создающих оптимальные условия для использования электронных средств обучения); 

- использование различных форм организации самостоятельной работы позволяет 

наиболее эффективно стимулировать познавательную активность студентов; 

- оптимальная нагрузка студентов в области самостоятельной работы; 

- система мониторинга СРС должна иметь личностную, развивающую 

направленность и творческой характер, соединяться с самоконтролем, быть 

необходимым и полезным, прежде всего, самому студенту; 

- внедрение междисциплинарных самостоятельных работ и проектов; 

- развитие социальной инфраструктуры, улучшение условий быта и отдыха 

студентов и другие организационные, субъективные факторы. 

Самостоятельную работу студентов можно организовать на базе компьютерных и 

информационных технологий и их реализацию осуществлять следующими путями: 

электронный учебник, компьютерные обучающие программы, контролирующие 

программы, демонстрационные программы, компьютерные модели и другие [6]. 

Основная особенность при организации самостоятельной работы студентов по 

физике-сокращение времени аудиторных занятий при неизменном качестве 

образования, поэтому важно правильно организовать самостоятельную деятельность  
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Задача преподавателя - помочь студенту в развитии его творческой 

самостоятельности, которое будет проходить наиболее эффективно, если максимально 

использовать и стимулировать индивидуальную творческую деятельность студента. 

Преподаватель, организуя самостоятельную деятельность студентов должен 

подбирать содержательные и поучительные задачи, разрабатывать систему вопросов для 

всестороннего анализа задачи, привлекать к ее решению всех студентов с учетом их 

индивидуальных особенностей [5, 6]. 
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БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН  

ҚОЛДАНУ ЖАЙЛЫ 

 

Қазіргі заманымызда білім берудің басты талабы – шығармашылықпен жұмыс 

жасайтын, бәсекеге қабілетті, білімді тұлға тәрбиелеу керек екені белгілі.  

Оқыту - мұғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бұл білім алу үшін 

оқушылардың өздері де оқу үдерісіне белсенді қатысуын талап етеді. Мұғалімдер, өз 

кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға басты назар 

аударуы тиіс. Осы мақсатқа байланысты мұғалім оқыту ортасын құру керек. 

Осыған байланысты оқушылар арасында өзара түсіністік және ұжымдық қарым-

қатынасты орната отырып, оқушылардың сенімсіздіктерін жойып, мүмкіндіктерін 

арттыруға жол ашатын критериалды бағалау болып табылатыны анық.[1] 

«Критериалды бағалау» терминіне тоқталатын болсақ, алғаш рет Роберт Юджин 

Глейзер (1963) қолданған және бұл термин оқушылардың оқу жетістіктерінің қол 

жеткізген және потенциалды деңгейлері арасындағы сәйкестікті анықтауға мүмкіндік 

беретін үдерісті сипаттайды.  
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Критериалды бағалау – оқушылардың оқу жетістіктерін білім беру мақсаттары мен 

мазмұнына сәйкес, ұжым ішінде өңделген, оқушыға, атаанаға және мұғалімге түсінікті 

нақты анықталған критерийлерге негізделген үдеріс деп білеміз.  

Критериалдық бағалау - бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, 

оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші бола алатын, айқын 

анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесінің барлық қатысушыларына алдын 

ала белгілі критериялармен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген 

құнды процесс болғандықтан өз зерттеулерімізді биология сабақтарында осы бағалау 

түрін зерттеуге негіздедік. 

Критериалды бағалау - оқушының оқу жетістігін бағалау. Бұл бүгінгі оқыту 

жүйесінде өзекті талаптардың бірі болып отыр. Енді осы бағалауды қалайша қолданып 

келеміз. Бастапқыда кезеңде нақты түсіне алмағанымыз рас. Әйтсе де, сабақ жоспарын 

жоспарланған сәтте оны оқыту мақсатына сай жүзеге асыруға жұмыстана бастадық. 

Күнделікті кұрылған сабақтарда қолданылған стратегиялар нәтижесінде оқушының оқу 

жетістігі мен оқыту үшін бағалауды қолдану мүмкіндігіне жеттік. Бұл — сабақта 

күтілетін нәтижеге бағыттайтын баспалдақ болып табылады.[2] 

Оқуды тиімді бағалау — білім беру мен оқытудағы ең негізгі кезең. Өйткені, ол 

оқыту барысында оқушыны алға ілгерлеу қадамдарын айқын жасауына және нәтижеге 

жетуіне ықпал ететін күш. Бүгінгі саналы ұрпақты жаңа тәсілдермен оқыта отырып, 

бағалау немесе өздеріне бағалату мұғалім үшін де, оқушылар үшін де жауаптылықты 

қажет ететініне педагогикалық бақылауларда көзіміз жетті. Педагогикалық бағыттағы 

«Биология» мамандығының студенті болған себепті, 3 курста №20 А.Байтұрсынов 

атындағы орта мектеп КММ үздіксіз педагогикалық оқу-тәрбие іс-тәжірибесін өту 

барысында биология пәнінің мұғалімі биология сабақтарында әртүрлі стратегиялар 

қолдана отырып жүргізді. Мысалы, оқушылармен топтық жұмыс жүргізу барысында 

оқушылар өз-өздерін, өзара және топ жұмысын бағалауға дағдыланады. Оқушылардың 

әр жұмыстың өзінше критерийі барын түсіне келе, оны салыстыра отырып, шынайы 

бағалауға талаптана алғанын байқадық. Бұдан мұғалім мен оқушы арасындағы байланыс 

нығайып, сабақтың деңгейі артқаны анықталды. Білім алушылар бағалау парақшасына 

зейін қоя отырып, оны қолдануға бейімделе бастады. Әр оқушы өзін көшбасшы ретінде 

қатарға қоя алады. Бұл да еркіндік, бұл да жаңаға ұмтылысдеп білеміз.[3] 

Негізінде, баға қою — оқушыны оқуға міндеттейтіні белгілі. Биология сабағында 

мұғалім баға қою барысында оқушылардың сабаққа қатысуына, белсенділігіне баса 

назар аударады. Кейде баға қоюдың өзіндік кері әсер тигізетінін байқаймыз. Жақсы 

оқитын оқушы нашар баға алмауы керек секілді ой туындайтынын ескерсек, «бағаны 

қоюда оны қалай тиімді қолдануға болады? Қандай жағдайда оқушының оқуға 

қызығушылығын туғызуға және білімді меңгертуге болады?» деп, бүгінгі білім 

додасында бағалаудың қандай түрлері бар және оларды қалай пайдалануға болады деген 

сауал көкірегімізге ұялайды.  

Мектепте үздіксіз педагогикалық оқу-тәрбие іс-тәжірибесін өту кезінде мұғалімнің 

биология сабақтарын жүргізу жоспарын оқыту мақсатына сай жоспарлайтынын 

байқадық. Ал мақсаттың толық жүзеге асуы үшін бірізділік принципі қатаң сақталып, 

қолданылған стратегиялар мен тәсілдер негізінде сабақта күтілетін нәтижеге жету 

қарастырылады. 

Сонымен қатар билогия сабағында мұғалім, кретериалды бағалауды күнделікті 

сабақта қолданып жүрді. Оқушылар топтық, жұптық, жеке жұмыстарда белгілі 

дағдыларға арналған тапсырмалар арқылы қалыптастырушы бағалауға жетсе, 

мұғалімнің пікірі арқылы «жеттімен» тағы бағаланады. Ал тоқсан соңында ішкі 

жиынтық бағалау тапсырмалары арқылы нақты бағалау нәтижесіне қол жеткізеді. 
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Оқушының биология сабағына ынтасын арттыру мақсатында мұғалім 

психологиялық тренингтер жүргізді. Өйткені, сабаққа зейіні ауған оқушының білімге 

деген құштарлығын қызықтырғыш элементтер арқылы артатыны белгілі. Ол үшін 

сыныпта «Бәрімізге бақыт сыйлайық» сәтін жиі ұйымдастырған дұрыс екені байқалды. 

Осы кезде оқушылардың бойына мейірім мен шынайылылық қалыптаса бастайды. 

Осындай жылы сезімдермен бір-бірінің қолдарынан ұстап ізгі ниет білдіреді. Топқа бөлу 

үшін берілген суреттерде жарқын тұрмыс, не тәтті тағам немесе жылы шырайлы келбет 

беретін гүл суреттерін, болмаса жандарына жылылық ұялататын жақын адамдардың 

келбетін ұсынған дұрыс. Ол да сабақтың нәтижелі өтуіне ықпал етеді. Сабақ басталарда 

жағымды ахуал туғызу мақсатында тақырыпқа сай «Сөйлемді аяқтай сал» әдісі, көп 

нүктенің орнына қажетті тиісті ақпаратты жазу ұсынылады. Оқыту үшін бағалау, бағалау 

арқылы оқытуды жақсарту, сыни көзқарас таныта отырып, топтасып жұмыстануға 

ынталандырады. Міне, бұлардың барлығы сабақ процесінде үнемі дағдыға айналған 

жұмыс. 

Мұғалім өзінің күнделікті жоспарын құрған кезде оқыту үшін бағалау әдісін 

енгізеді. Сөйте тұра, ол бағалаудың не үшін қажет екендігіне ойлана отырып, сол арқылы 

оқушыдан күтілетін нәтижеге жұмысын бағыттайды. Мұғалім алдымен сабақта нені 

мақсат етіп алды, оған жетудің қандай жолдары барын жүйелей отырып, жоспар 

құратыны анық. Алдында айтып кеткенімдей, оқыту үдерісінде жетістікке жету үшін 

оқытушы мен оқушы белгілі бір критерий арқылы білім нәтижесіне жетеді. Бағалау міне, 

осы тұста керек. Ол үшін мақсат пен нәтиже арасындағы сәйкестікті анықтайтын 

тапсырмалар мен жаттығулар жүйесіне, яғни мұғалімдердің сыни тұрғыдан ойлануға 

қолдау көрсететін әдіс-тәсілдері алынады[1]. 

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау модулі бойынша бірнеше қадам 

жасалатынын білеміз. Мысалы: қарапайым сұрақ қою, сұраққа дәл жауап беру, 

теориялық сілтеме жасау, теория мен практиканы байланыстыру, тапсырма (ойын еркін 

жеткізе білу,ойын әрі қарай дамыту), жаттығу (жазбаша түрде болса өз көзқарасыңды 

білдіріп көр, ойыңды өмірмен байланыстыра отырып, нақты баяндап, ойыңды түйіндеп 

жазып шық т.б.). Бұл көбіне жеке жұмыс жасаған тұста қажет болады. Ал, топтық 

жұмыста бағалау парақтарын дайындау бойынша постер дайындап, белгілі критерий 

арқылы жоба қорғайды. Оқушы бұны көбіне тыңдалым, не айтылым дағдысында атқара 

алады. Планшетте «Екі жұлдыз, бір тілек» бойынша топ бірін-біріне бағалау жүргізеді. 

Бағалауда топ спикерінің міндеті зор болады. Әрі шынайылық басым болады. Қорғайтын 

жобаны топ дайындай отырып, уақыт мөлшеріне бағына отырып қорғайды. Осы тұста 

өзгелер комментарий айта отырып, жетістік критерийімен бағалайды.[4] 

Бағалауда күмәнді ой туғызатын сәттері де бар. Оқушылардың өзін-өзі бағалауы 

кейде шындыққа жетпей ме деп қаласың. Дегенмен бұндайда оқушының әрекетінен сол 

сәтте тіпті жақсы қадамға бару мүмкіндігі де туып жатады. Сыныптастарын бағалау 

оқушылар арасында маңызды рөл атқарады, себебі ол ынталандыру деңгейін көтереді, 

сынды қабылдауға ықпал етеді, өзіне және мұғаліммен пікірталасқа түсуіне сенімділігін 

арттырады, сондай-ақ мұғалімдерге үдерістен шығуға мүмкіндік береді. Сондықтан «Екі 

жұлдыз, бір тілек» және «Мадақтау сэндвичі», тіпті кейде сабақ үрдісінде «Керемет», 

«Тамаша», «Ризамын саған» сияқты мадақтаулармен де бағалауды қолданамыз. 

Кері байланыс мұғалімдерге біріншіден, оқытудағы кемшіліктерді анықтауға; 

екіншіден келесі сабақтар тізбесіне өзгерістерін енгізуге, яғни оқытудың жаңа әдіс-

тәсілдерін қолдануға; уақытты тиімді пайданауға мүмкіндік беретіні нақтыланды. 

Сонымен, біздің бақылауларымыз көрсеткендей, критериалды бағалау - бүгінгі 

білім жүйесіндегі жаңа талап. Оқушы сын тұрғысынан ойлау арқылы алдына мақсат қоя 

біледі. Әрі нәтижеге жетуге үлкен талпыс болатынын уақыт байқатып отыр. Сондықтан 

маңызды істі жауапкершілікпен атқарғанда ғана жұмыс жүйеленетіні белгілі болды.[5] 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫБ ОЗЕРА МАРКАКОЛЬ 

 

Маркакольский государственный природный заповедник был организован по 

Постановлению Совета Министров Казахской ССР № 365 от 4 августа 1976 г. на 

площади 71 367 га для сохранения и изучения природных комплексов южной части 

Алтая, разработки методов восстановления биоценозов черневой тайги, изучения 

экологии и динамики численности рыб уникального водоема оз. Маркаколь. 

Первоначально площадь заповедника составляла 71 367 га, из них на сушу приходилось 

26 917 га, на акваторию озера - 44 450 га.  

На сегодняшний день, с учетом последних данных, общая площадь заповедника 

составляет 102 971 га, что составляет 87 % территории Маркакольской котловины. 44,7 

% заповедной территории приходится на акваторию озера. Из общей площади лесные 

земли составляют 18 924,08 га. Площадь нелесных земель составляет 62 560,12 га, 

пастбища – 21 494,8 га [1]. 

В Маркакольской котловине расположены озеро Маркаколь и верховья р. 

Кальджир. Озеро Маркаколь занимает большую часть Маркакольской впадины. 

Относительная высота зеркала озера над уровнем моря – 1447 метров. Котловина имеет 

овальную форму и сужается на Востоке, оз. Маркаколь – крупнейший водоем Алтая. 

Длина озера – 38 км, ширина – 19 км, площадь – 455 км2, длина береговой линии – 106 

км, глубина в среднем – 14,3 м, максимальная глубина 24-25м. Вода в озере пресная, 

очень мягкая. Озеро на зиму замерзает, начало ледостава отмечается с середины октября, 

средняя дата – 20 ноября. Толщина льда достигает 60-120 см. Вскрытие озера происходит 

в первой декаде мая, а полное освобождение ото льда – к концу мая. Впадает в озеро 27 

ручьев и речек. Самая большая из них – Тополевка. Также в озеро впадают: Матабай, 

Еловка, Карагайлыбулак, Жирень-Байтал и многие другие [1]. 

В настоящее время ихтиофауна озера Маркаколь насчитывает 7 видов рыб, среди 

которых ленок, хариус, пескарь, голец и гольян являются аборигенными, амурский 

чебачок и уклейка – вселенцы (таблица 1). «Краснокнижные» виды рыб, а также редкие 

или исчезающие виды, в научно-исследовательских уловах не отмечены [2]. 

Ленок – рыба семейства Лососевые. Ленок относится к хищным рыбам озера 

Маркаколь. В рацион входят рыбы и крупные беспозвоночные. При изучении питания 

http://www.cpm.kz/
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зарегистрировано 8 компонентов, из них два компонента – рыбы, остальные – 

беспозвоночные. Основу питания составляли пиявки – 47,5%. Из рыб в пище отмечены 

пескарь и голец. 

Хариус – рыба семейства Хариусовые. Питается водными беспозвоночными и 

насекомыми с поверхности воды. Изредка потребляет молодь рыб и гольянов, 

последних, в основном, осенью, при недостатке своей главной пищи – насекомых. 

Младшевозрастные хариусы держатся в более мелких местах и на перекатах, а 

старшевозрастные предпочитают более глубокие места в реках и озерах. Ранней весной, 

иногда еще до вскрытия рек, хариусы выходят из мест, где зимовали, и с низовьев рек 

поднимаются кверху для выметания икры. Нерест хариуса происходит в местах с 

небольшими глубинами и на перекатах, имеет сходство с нерестом других лососевых 

рыб. 

Обыкновенный пескарь – представитель семейства Карповых. Достигает длины 22 

см, но крупнее 15 см встречается редко. Взрослые рыбы потребляют личинок подёнок и 

мелких беспозвоночных. Весной охотно поедает икру других рыб. Половозрелым 

пескарь становится на третьем-четвёртом году жизни, при длине более 8 см. В течение 

всей жизни пескарь держится большими стаями. Хозяйственного значения не имеет. 

 

Таблица 1 – Видовой состав рыб озера Маркаколь 

№ Название вида Статус вида 

латинское казахское русское (промысловый, 

непромысловый, 

редкий, 

исчезающий) 

аборигенный, 

интродуциров

анный 

1 Brachymystaxlenok

(Pallas, 1776) 

Марқакөл 

леногы 

Ленок 

(ускуч) 
промысловый аборигенный 

2 Thymallusarcticus 

(Pallas, 1776) 
Хариус Хариус промысловый аборигенный 

3 Gobiogobio 

(Linnaeus, 1758) 

Кәдімгі 

теңге 

балық 

Обыкно-

венный 

пескарь 

непромысловый аборигенный 

4 
Phoxinus phoxinus 

(Linnaeus, 1758) 

Кәдімгі 

гольян 

Обыкно-

венный 

гольян 

непромысловый аборигенный 

5 Pseudorasbora 

parva (Temmink et 

Schlegel, 1846) 

Амур 

шабағы 

Амурский 

чебачок 
непромысловый 

интродуци-

рованный 

6 
Barbatula toni 

(Dybowski, 1869) 

Сібір 

талма 

балығы 

Сибирс-

кий голец 
непромысловый аборигенный 

7 Alburnusalburnus 

(Linnaeus) 
Үкішабақ Уклейка непромысловый 

интродуци-

рованный 

 

Обыкновенный гольян – представитель семейства Карповых. Обитает в быстро 

текущих реках и ручьях. Питается личинками беспозвоночных. Гольян является 

важнейшим источником питания для хищных рыб. Хозяйственного значения не имеет. 

Амурский чебачок – представитель семейства Карповых. Питается зоопланктоном 

и водными беспозвоночными. Типичный икроед. Икру мечет порционно с апреля по 

август на водную растительность, подводные камни, затонувшие ветки. Хозяйственного 

значения не имеет. 
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Сибирский голец – рыба семейства Вьюновые. Малоценная рыба, питается 

бентосными организмами, служит объектом пищи для хищных рыб и рыбоядных птиц. 

Хозяйственного значения не имеет. 

Уклея – чужеродный представитель ихтиофауны, представитель семейства 

Карповые. Уклея является излюбленным компонентом в питании хищных рыб. 

Хозяйственного значения не имеет. 

Сбор ихтиологического материала проводили по общепринятым методикам [3-7]. 

Уловы научно-исследовательских ставных сетей колебались в пределах 0,23-10,35 

кг/сеть (таблица 2), при этом максимальные значения отмечены в районе устья р. 

Урунхайка в весенний период, минимальная результативность уловов отмечена в этом 

же районе в летний период (0,23 кг/сеть). 

 

Таблица 2 – Данные по улову на промысловое усилие, кг/сеть в сутки 

Дата Место лова Орудия лова 2017 год 

вариации среднее 

19-20.05.17г. Устье р. Урунхайка сети 20-60 мм 6,43-10,35 8,39 

29-01.07.17г. Устье р. Урунхайка сети 10-70 мм 0,23-4,98 3,2 

01-02.07.17г. Район р. Топалевка сети 10-70 мм 0,77-2,48 1,63 

02-03.07.17г. Район р. Матабай сети10-70 мм 2,0-4,69 3,3 

03-04.07.17г. Район р. Еловка сети 10-70 мм 1,38-2,95 2,0 

 

Ниже представлена характеристика состояния ихтиофауны отдельно по каждому 

из обследованных видов на разных станциях. 

Ленок. Ленок в озере является многочисленным видом. Им освоены для нереста все 

притоки озера и исток р. Кальжир, вытекающей из озера. На участке истока р. Кальжир 

рыбы демонстрируют необычную схему миграции. Ленки, спустившись вниз по течению 

р. Кальжир на расстояние 6 км, поднимаются затем вверх в притоки данной реки. После 

нереста рыбы «кальжирского стада» возвращаются в озеро, поднимаясь против течения, 

тогда как в притоках озера наблюдается скат производителей.  

Плодовитость ленка составляет от 900 до 6300 икринок. Эмбриональное развитие 

продолжается 19-23 суток. Раннее развитие ленка происходит под защитой бугров до 

стадии перехода личинок на смешанное питание. В двадцатых числах июня в реках и 

ключах можно встретить активную молодь ленка на стадии завершения смешанного 

питания. Скат молоди с притоков осуществляется в течение августа-октября, в эти же 

сроки молодь с реки Кальжир поднимается в озеро [8]. Рыбы различных нерестовых стад 

ленка оз. Маркаколь различаются между собой возрастом наступления половозрелости, 

предельной продолжительностью жизни, вследствие чего нерестовые стада имеют 

отличия в размерно-возрастной структуре. Так, рыбы урунхайского стада созревают в 3 

года и имеют максимальную продолжительность жизни 10 лет, кальжирского – 4-5 лет и 

20 лет, соответственно. Рыбы кальжирского стада достигают размеров до 70 см по 

Смитту и массы до 6-7 кг, рыбы других стад – до 60 см и 2-3 кг, соответственно. 

Существует также и морфологическая неоднородность, обусловленная различиями в 

условиях нереста рыб, относящихся к разным нерестовым стадам [9]. 

Нерест ленка в 2017 году был исследован в р. Тихушка и р. Урунхайка. Для ловли 

рыбы использовался сачок. Во время научно-исследовательских работ сачком было 

поймано 157 экземпляров ленка и 1 экз. хариуса. Все особи находились в IV стадии 

развития половых продуктов. В нерестовый период количество самок доминировало над 

самцами в соотношения 1:1,3. Размеры особей составляли от 31 до 58,5 см (таблица 3). 



158 

 

Анализ линейного роста ленка в текущем году показывает, что темп линейного 

роста у 4-6 летних особей выше, чем у старше возрастной группы. Весовой прирост 

максимален у рыб старших возрастов (рисунок 1). 

 

Таблица 3 – Основные биологические показатели ленка 

Возрастной 

ряд 

Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-макс) 

Средняя 

масса, г 

Кол-во, 

экз. 

% 

4 31-35 33 345-795 480 9 3,4 

5 32-42 35,4 392-954 570 24 8,9 

6 34-46 38,4 462-1407 720 77 28,7 

7 37-48 41,6 565-1787 957 80 29,9 

8 40,5-52,5 45,8 820-1989 1296 64 23,9 

9 43,5-58,5 47,7 1272-2470 1795 14 5,2 

Итого 31-58,5 41,1 345-2470 963 268 100 

 

 

 
Рисунок 1 – Темп линейного и весового роста ленка по возрастным группам 

 

Половая структура ленка характеризовалась преобладанием самцов в соотношении 

1:1,1 (таблица 4), причем преобладание самцов невелико по всем возрастным группам. 

 

Таблица 4 – Половое соотношение ленка в озере Маркаколь, % 

Виды рыб Пол Количество, экз. 

самка самец 
268 

Ленок  47,8 52,2 

 

Хариус. Хариус в озере Маркаколь по численности уступает ленку. Максимальные 

показатели длины тела и массы составили 30 см и 392 г соответственно (таблица 5). 

  

Таблица 5 – Основные биологические показатели хариуса 

Возрастной 

ряд 

Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-макс) 

Средняя 

масса, г 

Кол-во, 

экз. 

% 

4 21-23 22 132-169 153 3 37,5 

5 24,5 24,5 216 216 1 12,5 
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6 27-28 27,5 271-309 290 2 25,0 

7 29,5-30 29,7 375-392 384 2 25,0 

Итого 21-30 25,6 132-392 253 8 100 

 

Половозрелым хариус становится в 2-3 года. Нерест рыб проходит в большинстве 

притоков озера и на истоке р. Кальжир. Плодовитость небольшая – в пределах 1-2 тысяч 

икринок. Схемы и сроки нерестовых, посленерестовых миграций производителей, а 

также молоди маркакольского хариуса сходны с таковыми маркакольского ленка [8]. 

Темпы линейного и весового роста хариуса по возрастным группам в текущем году 

представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Темп линейного и весового роста хариуса по возрастным группам 

 

Половая структура популяции хариуса характеризовалась преобладанием самок в 

соотношении 1:3 (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Половое соотношение хариуса в озере Маркаколь, % 

Виды рыб Пол Количество, экз. 

самка самец 

Хариус  75,0 25,0 8 

 

Таким образом, современное состояние популяций рыб в озере Маркаколь 

характеризуется следующими положениями: 

 небогатым видовым составом ихтиофауны; 

 хорошими показателями результативности уловов и сравнительно высокой 

ихтиомассы основного вида рыб – ленка; 

 средней численностью малоценных видов (голец, пескарь, гольян); 

 относительно низкой численностью хариуса; 

 хорошим состоянием биологических и структурных показателей популяций рыб. 

Одним из индикаторов состояния развития и устойчивости рыбных ресурсов 

водоемов может служить качественная и количественная структура популяций рыб, 

динамика биологических и структурных показателей. Одной из наиболее ярких и 

существенных черт ихтиофауны водоемов является относительно высокое видовое 

разнообразие, что делает ихтиоценоз более устойчивым. Однако, в оз. Маркаколь 

видовое разнообразие рыб невысокое, численность популяций большинства видов рыб 

невелика, отсюда необходим контроль над четким соблюдением лимитов спортивно-

любительского лова. 
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ИХТИОФАУНА ОЗЕР МАРАЛЬЕ, ЯЗЕВОЕ И ЧЕРНОВОЕ  

КАТОН-КАРАГАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКА 

 

Катон-Карагайский район – административная единица Восточно-Казахстанской 

области. Катон-Карагайский государственный национальный природный парк был 

создан согласно Постановлению Правительства РК № 970 от 17 июля 2001 года, имеет 

статус природоохранного и научного учреждения и находится в ведении Комитета 

лесного хозяйства и животного Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан. Площадь ГНПП - 643 477 га.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сохраняют типичные и 

уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и растительного мира, 

способствуют охране объектов природного и культурного наследия. Они находятся под 

особой охраной. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния [1]. 

Цель данной работы – оценка видового состава и современного состояния 

популяций рыб, обоснование необходимости (или отсутствие необходимости) ведения 

спортивно-любительского, мелиоративного, научного и воспроизводственного лова 

рыбы. 

http://www.markakol-zapovednik.kz/ru/o-nas.html
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Исследования проводили на 3 водоемах, расположенных на территории Катон-

Карагайского ГНПП в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. 

Объекты исследований – популяции рыб оз. Маралье, оз. Язевое, оз. Черновое. 

Сетепостановки проводили в июне-августе 2017 г.  

Восточно-Казахстанская область располагает довольно обширным фондом 

водоемов, часть из которых располагается на территории особо охраняемых природных 

территорий Катон-Карагайского ГНПП (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Карта-схема расположения станций в 2017 г. 

 

Озеро Маралье или Чабан-Бай расположено на высоте 1718 м над уровнем моря. 

Оно лежит в размытой складке (долине) тектонического происхождения, позднее, при 

загроможденной обвалами и ледниковыми наносами. Площадь озера составляет 2,1 км2, 

глубина около 6 м. Береговые отложения представлены глинистыми и песчаными 

болотными почвами, заиленными песками, галькой, а у истоков – валунами. Такое 

строение берегов, вероятно, свидетельствует о старости озера. На дне отложен 

белесоватый и бурый ил, изредка песок. Цвет воды светло-бурый, прозрачность 2 м. 

Температура поверхностных слоев +13-18º (июль), донных - +14ºС. В озеро впадает р. 

Маралиха – тихая, болотистая речка до 15 км длиной и р. Хайрюзовка - длиной до 10 км. 

Вытекает из озера шумная река Белая. 

Озеро Язевое (Караколь) находится на высоте 1685 м над уровнем моря, в складке, 

по которой шла одна из ветвей Катунского ледника. Длина его 3 км, ширина 800 м, 

глубина до 10 м. Цвет воды желтовато-зеленый. Берега сложены песком, галькой и 

валунами. В озеро впадает два небольших безымянных притока и ключи, вытекает река 

Язевая. 

Озеро Черновое или Каумыш находится в небольшой котловине, выработанной 

водными потоками, а позднее бывшей ложем древнего ледника. Озеро расположено на 

высоте 1915 м над уровнем моря. Длина его 2 км, ширина 900 м, глубина 9,0 м. Цвет 

воды темно-бурый, прозрачность 3,5 м. Температура воды у поверхности +18о, у дна 

температура 9oС. Берега юго-западной половины озера песчано-галечные с отдельными 

валунами, у северо-восточного его конца берег имеет илистое строение. В озеро впадает 

много мелких речек и ключей, река Карасу, имеющая длину до 12 км. Из озера вытекает 

река Черновая. 

По материалам исследований 2017 года в озерах Катон-Карагайского ГНПП 

ихтиофауна представлена 4 видами рыб (таблица 1). 

В ихтиофауне оз. Черновое и оз. Маралье зарегистрированы хариус, голец и 

подкаменщик, в оз. Язевое – язь и голец. «Краснокнижные», а также редкие, исчезающие 

виды рыб при обследовании озер нами не отмечены [2]. 
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Таблица 1 – Видовой состав ихтиофауны обследованных озер Катон-Карагайского 

ГНПП 

 

№ 

Название вида Статус вида 

латинское казахское русское (промысловый, 

непромысловы

й, редкий, 

исчезающий) 

абориген-

ный, 

интродуци-

рованный 

1 Leuciscusidus 

(Linnaeus, 1758) 

Кәдімгі 

аққайран 

Обыкно-

венный язь 
промысловый 

абориген-

ный 

2 Thymallusarcticus 

(Pallas) 
Хариус 

Сибирский 

хариус 
промысловый 

абориген-

ный 

3 Barbatula toni 

(Dybowski, 1869) 

Сібір талма 

балығы 

Сибирский 

голец 

непромысло-

вый 

абориген-

ный 

4 

Cottuspoecilopis 

(Heckel. 1889) 

Ала қанаты 

тастаса-

лағышы 

Пестро-

ногий 

подкамен-

щик 

непромысло-

вый 

абориген-

ный 

 

Хариус – рыба семейства Хариусовые. Питается водными безпозвоночными и 

насекомыми с поверхности воды. Изредка ест также молодь рыб и гольянов, последних, 

в основном, осенью, при недостатке своей главной пищи – насекомых. 

Младшевозрастные хариусы держатся в более мелких местах и на перекатах, а старше 

возрастные предпочитают более глубокие места на реках и озерах.  

Язь – рыба семейства Карповые. Половозрелым язь становится в возрасте 3-4-х лет. 

Нерест язя приурочен к разгару весеннего паводка. Язь откладывает икру на песчаные 

отмели и береговые валы, состоящие из растительного мусора, на каменистых или 

песчаных местах литоральной зоны.  

Сибирский голец – рыба семейства Вьюновые. Малоценная рыба, питается 

бентосными организмами, служит объектом пищи для хищных рыб и рыбоядных птиц. 

Хозяйственного значения не имеет. 

Пестроногий подкаменщик – рыба семейства Керчаковые или Рогатковые. Это 

оригинальная рыба легко отличается от других своей огромной, широкой, довольно 

плоской головой. Питается беспозвоночными, икрой рыб, молодью рыб. Хозяйственного 

значения не имеет. 

Сбор ихтиологического материала проводили по общепринятым методикам [3-8]. 

Уловы ставных сетей колебались в пределах 0,36-2,08 кг/сеть (таблица 2), при этом 

максимальное их значение отмечено в оз. Черновое в августе, минимальная 

результативность уловов – в оз. Маралье в июне. Таким образом, высокие уловы в конце 

летнего периода определили высокую продуктивность исследованных водоемов. 

 

Таблица 2 – Данные по улову на промысловое усилие, кг/сеть в сутки 

Дата Место лова Орудия лова 2017 год 

вариации среднее 

20-21.06.17 г. оз. Маралье сеть 10-60 мм 0,36-0,63 0,5 

04-05.08.17 г. сеть 20-60 мм 0,9-1,43 1,16 

22-24.06.17 г. оз. Язевое сеть 10-60 мм 0,43-0,55 0,49 

05-06.08.17 г. сеть 20-60 мм 1,39-1,62 1,5 

02-03.08.17 г. оз. Черновое сеть 10-60 мм 1,35-1,67 1,51 

03-04.08.17 г. сеть 20-60 мм 1,42-2,08 1,75 
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Озеро Маралье. По результатам уловов ихтиофауна озера представлена 3 видами 

рыб – хариус, подкаменщик и голец. Уловы ставных сетей в летнее время в среднем 

составили 0,5-1,16 кг/сеть в сутки. Рыба была отмечена во всех сетях 10-60 мм. 

Биологические показатели рыб озера Маралье представлены в таблице 12. 

Хариус – основной вид в озере Маралье, в научно-исследовательских уловах 

ставных сетей составлял по численности и по массе 100%. В улове присутствовали особи 

6 возрастных групп с длиной тела 11-29 см и массой17-391 г.  

 

Таблица 13 – Основные биологические показатели хариуса 

Возрастной 

ряд 

Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-макс) 

Средняя 

масса, г 

Кол-во, 

экз. 

% 

1 11 11 17 17 1 1,5 

2 12,5-16,5 15,4 22-85 54 11 16,4 

3 17-20 18,3 28-121 85 20 29,9 

4 19,5-25 22,9 104-247 190 28 41,8 

5 24-27,5 25,3 173-296 257 6 8,9 

6 29 29 391 391 1 1,5 

Итого 11-29 20,5 17-391 143 67 100 

 

В уловах доминировали особи с длиной тела от 16 до 24 см, в возрасте 3-4 года, на 

долю которых приходилось более 75% улова. Расчетный возрастной состав по данным 

массовых промеров хариуса представлен в таблице 14. 

Половая структура хариуса характеризовалась преобладанием самок в 

соотношении 1:2,07 (таблица 3), причем преобладание самок прослеживалось 

практически по всем возрастным группах.  

 

Таблица 3 – Половое соотношение рыб в озере Маралье, % 

Виды рыб Пол Количество, 

экз. самка самец ювенальные 

Хариус  56,7 41,8 1,5 67 

 

Озеро Язевое. По результатам проведенного научно-исследовательского лова для 

озера Язевое было отмечено обитание двух видов рыб: язь и голец. Язь присутствовал в 

сетях с ячеей 10-50 мм, в сети 60 мм отсутствовал. В целом рыбопродуктивность сетных 

уловов варьировала в пределах 0,43-1,62 кг/сеть и в среднем составила 0,82 кг/сеть. В 

сетных уловах доминировал язь, составляя 100% по численности. 

В улове присутствовали особи 6 возрастных групп, от 2 до 7 лет, с длиной тела 12-

28,5 см и массой до 439 г (таблица 4). Упитанность рыб удовлетворительная, в среднем 

составляла 1,76 по Фультону. По результатам биологического анализа особи язя по 

состоянию на июнь месяц отнерестились. В августе развитие половых гонад у самок и 

самцов находилось в II-III стадиях зрелости. 

 

Таблица 4 – Основные биологические показатели язя 

Возрастной 

ряд 

Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-макс) 

Средняя 

масса, г 

Кол-во, 

экз. 

% 

2 12-16 13,3 30-73 42 7 9,3 

3 14,5-18,5 16,2 49-141 77 36 48,0 

4 16-19 17,4 69-110 90,0 16 21,3 

5 20-25 22,1 125-293 200 8 10,7 
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6 22-25,5 23,7 184-297 242 4 5,4 

7 28-28,5 28,3 427-439 433 4 5,4 

Итого 12-28,5 17,9 30-439 117 75 100 

 

Половая структура популяции язя характеризовалась доминированием самок с 

соотношением полов 1:1,7 (таблица 5). Преобладание самок наблюдалось во всех 

возрастных группах рыб. 

 

Таблица 5 – Половое соотношение рыб в озере Язевое, % 

Виды рыб Пол Количество,  

экз. самка самец ювенальный 

Язь  62,6 34,7 2,7 75 

 

Озеро Черновое. По результатам уловов ихтиофауна озера представлена 3 видами 

рыб – хариус, подкаменщик и голец. Уловы ставных сетей в летнее время в среднем 

составили 1,42-2,08 кг/сеть в сутки. Рыба отмечена во всех сетях 10-60 мм. 

Биологические показатели рыб озера Черновое представлены в таблице 6.  

Хариус – основной вид в озере Черновое, в научно-исследовательских сетных 

уловах составлял по численности 100%.  

 

Таблица 6 – Основные биологические показатели хариуса 

Возрастной 

ряд 

Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-макс) 

Средняя 

масса, г 

Кол-во, 

экз. 

% 

3 17-19,5 18,9 70-119 103 10 30,3 

4 20-24,5 21,5 110-236 152 21 63,6 

5 25,5-27 26,2 252-303 278 2 6,1 

Итого 17-27 21 70-303 145 33 100 

 

Половая структура хариуса характеризовалась преобладанием самок в 

соотношении 1:1,38 (таблица 7). Расчетный возрастной состав по данным массовых 

промеров хариуса представлен в таблице 21. 

 

Таблица 7 – Половое соотношение рыб в озере Черновое, % 

Виды рыб Пол Количество, 

экз. самка самец 

Хариус  57,6 42,4 33 

 

В целом, современное состояние популяций рыб в обследованных водоемах Катон-

Карагайского ГНПП характеризуется следующими положениями: 

 небогатым видовым составом ихтиофауны; 

 хорошими показателями результативности уловов при сравнительно невысокой 

ихтиомассе основных видов рыб; 

 сравнительно средней численностью малоценных видов (голец, подкаменщик) и 

хорошей численностью ценных видов, таких как язь и хариус; 

 хорошим состоянием биологических и структурных показателей популяций рыб. 

Одним из индикаторов состояния развития и устойчивости рыбных ресурсов 

водоемов может служить качественная и количественная структура популяций рыб, и 

динамика биологических и структурных показателей.  
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Одной из наиболее ярких и существенных черт ихтиофауны водоемов является 

относительно высокое видовое разнообразие, что делает ихтиоценоз более устойчивым. 

Однако, в исследованных водоемах видовое разнообразие рыб невысокое, численность 

популяций невелика, отсюда необходим контроль над четким соблюдением лимитов 

спортивно-любительского лова. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧЕТА АРХИВНЫХ И  

БИБЛИОТЕЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Изменение социально-экономических условий в стране привело к смене многих 

критериев жизни. Например, учебные заведения образования поставлены в условия 

нестабильности учебно-программной документации. Устойчивая тенденция 

значительного роста объемов информации приводит к тому, что возникает 

необходимость частого обновления учебно-методических материалов, учебных планов, 

обучающих и программных продуктов, которые систематизируются для хранения в 

библиотечном или архивном фонде.  

Развитие сфера образования зависит от эффективности управления отраслью путем 

применения информационного обеспечения учебного процесса в образовательных 

учреждениях, оснащения электронными средствами обучения и 

телекоммуникационными средствами доступа к информационно-образовательным 

ресурсам сети, организации информационного обеспечения управления качеством 

обучения, автоматизации процессов библиотечного и архивного дела.  

Автоматизированные библиотечные системы реализуют комплексный подход ко 

всем процессам формирования, использования и анализа книгообеспеченности. 

Существующие технологии управления электронного хранения документов 
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предполагают ведение контрольных форм в виде электронных журналов и картотек. В 

современных условиях процесс сохранения электронных документов или файлов 

подвергается значительным изменениям, связанным с созданием новых 

информационных технологий. 

Исследование процесса применения современных технологий разработки 

программного обеспечения для обработки архивных и библиотечных документов 

образовательных учреждений вызывает научно-практический интерес. Предметом 

сохранения в архиве и библиотеке является документ. Документ - информация, 

снабженная реквизитами, позволяющими идентифицировать документ в процессе его 

обработки, поиска, использования и хранения. Документы могут содержать текстовую, 

цифровую, графическую и аудио информацию, они могут подвергаться процессам 

записи, поиска, передачи, получения, сбора и чтения. Основным видом документа 

является книга - важнейшее средство обобщения научной информации. Для научно-

информационной деятельности можно выделить следующие наиболее важные виды 

книг: монографии; сборники; материалы научных конференций; справочники; 

учебники и руководства; официальные издания.  В системе мер по обеспечению 

сохранности и организации использования документов особое место занимает их учет, 

хранение, обработка. Обработка включает в себя организацию промежуточных 

хранилищ, в которых электронные документы накапливались и хранились в 

систематизированном виде для осуществления поиска. Побудительная причина поиска - 

потребность, выраженная в форме информационного запроса. Объектами 

информационного поиска могут быть документы, сведения об их наличии и (или) 

местонахождении, фактографическая информация.  

Поиск производится не по самим текстам документов, а по кратким 

характеристикам содержания или определенным внешним признакам документов. 

Каждый документ снабжается поисковым образом документа – характеристикой. В виде 

такой же краткой характеристики – поискового образа запроса – должен быть 

сформулирован и информационный запрос. Благодаря этому процедура поиска может 

быть сведена к простому сопоставлению образа документа с заданным запросом.  

Целью нашего исследования является разработка программы для автоматизации 

процесса обработки архивных и библиотечных документов учебного учреждения на 

основе моделей и методики теории графов. Проблемы информатизации и автоматизации 

управления образованием рассмотрены в трудах Б.С. Гершунского, И.В. Роберт, Ж.Н. 

Зайцева, И.И. Дзегеленок, З.Д. Жуковская, Н.А. Селезнева и др. [1-5]. Процесс обработки 

архивных и библиотечных документов путем построения программы управления 

документами ранее не рассматривался, но он используются в других сферах 

человеческой деятельности, следовательно, задача разработки программы для учета 

архивных и библиотечных документов с применением интеллектуальных подходов 

является актуальной [6].  

Мы использовали методы системного анализа, методология структурного анализа 

и проектирования, теория графов. Основной характеристикой документа в нашей 

программе является топографическая категория. 

На главной странице программы мы расположили следующие элементы: 

- Выбор роли. Этот элемент позволяет выбрать одну из двух ролей доступа к 

элементам, а именно – «полный доступ» или «только чтение». В режиме полного доступа 

доступны функции редактирования, тогда как в режиме «только чтение» никаких 

изменений сделать нельзя. 

- Дерево иерархии единиц хранения. Данный элемент управления служит для 

отображения, добавления, переноса и удаления единиц хранения. 
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Управление элементами дерева осуществляется при помощи контекстного меню 

дерева и кнопок на панели инструментов, расположенной над деревом. Иерархические 

отношения между единицами хранения контролируются на основе правил, задаваемых 

на странице управления структурой единиц хранения. 

Элементы дерева отображаются в виде заголовков с иконками Контекстное меню 

элементов дерева содержит элемент вызывающий загрузку документов в этот элемент 

Рядом с деревом отображения единиц хранения расположена панель содержащая 

различные элементы управления текущей единицей хранения: 

- Панель управления списком характеристик, позволяющая добавлять, 

редактировать и удалять допустимые, для текущей единицы хранения, характеристики. 

- Панель топографического расположения, на которой показано, где физически 

располагается текущая единица хранения 

- Панель поиска, состоящая из строки запроса и списка результатов. Для 

выполнения поиска необходимо вбить ключевые слова и нажать клавишу «Ввод» на 

клавиатуре, в результате чего в списке результатов появятся ссылки на подходящие 

единицы хранения с описанием того, что из себя представляет соответствующая единица 

хранения. При нажатии на ссылку, соответствующая единица хранения становится 

активной в дереве иерархии и происходит переключение на панель просмотра 

содержимого этой единицы хранения 

- Панель просмотра содержимого. На ней отображаются дочерние элементы 

текущей единицы хранения, сводная статистика, наименование типа единицы хранения 

и список файлов, прикрепленных к текущей единице хранения. Если файлы имеют 

поддерживаемый тип, то становится доступной панель предпросмотра. С панели 

просмотра содержимого можно открыть прикрепленный файл в программе, 

зарегистрированной в операционной системе для файлов с соответствующим 

расширением. Если файлы являются изображениями поддерживаемого формата, то они 

могут быть открыты непосредственно в приложении «Учет документов». 

- Журнал изменений – это таблица, позволяющая искать и просматривать события 

связанные с текущей единицей хранения, такие как создание, удаление дочерних 

элементов, редактирование, открытие файлов. Поиск осуществляется по времени 

события и по типу события 

На странице расположена панель списка типов единиц хранения, панель 

управления иерархией, панель списка допустимых характеристик и панель задания 

характеристик для единиц хранения. 

Список типов и дерево иерархии расположены на двух разных вкладках одной 

панели, над которой расположено меню инструментов управления типами единиц 

хранения, позволяющее создавать, редактировать, удалять и контролировать 

допустимые типы потомков текущего типа. Инструменты для управления типами 

продублированы в контекстном меню списка типов и дерева иерархии. 

Справа на странице расположена панель управления допустимыми 

характеристиками, позволяющая создавать, удалять и редактировать список допустимых 

характеристик, например, таких, которые могут встретиться в хотя бы у одного типа 

единиц хранения. 

Управление списком характеристик осуществляется при помощи меню 

инструментов данного списка и в его контекстном меню 

Присвоение характеристик типам единиц хранения осуществляется на 

соответствующей панели, расположенной в средней части текущего окна, при помощи 

меню инструментов и контекстного меню, при помощи которых можно присваивать 

существующие характеристики текущему типу, отменять присвоение, задавать 
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собственно наименование характеристики для текущего типа, задавать порядок 

следования характеристик в рамках текущего типа 

Рассмотрим структуру топографических данных. В левой части страницы 

находится список топографических категорий, с возможностью добавления, удаления, 

редактирования и перемещения категории вверх и вниз по списку, при помощи меню 

инструментов и контекстного меню списка. Чем выше категория находится в списке, тем 

более общее местоположение она представляет. Например, если описывается 

топография хранилищ одного города, то она может представлять собой следующий 

список: адрес; этаж; стеллаж; полка; секция. 

Заданный порядок определяет иерархические отношения между вносимыми на 

странице управления топографией топографическими элементами. Справа от списка 

топографических категорий расположен список управления характеристиками текущей 

категории. Управление этим списком осуществляется при помощи меню инструментов, 

расположенного над списком характеристик. Доступны функции добавления, удаления, 

редактирования и смены порядка отображения характеристик. 

Рассмотрим страницу «Управление топографией». Данная страница содержит 

дерево топографических элементов, позволяющее создавать, редактировать, перемещать 

и удалять объекты расположения документов, при помощи меню инструментов и 

контекстного меню. 

Рядом с деревом топографических элементов расположена панель вкладок, 

содержащая следующие вкладки: 

- Характеристики текущего топографического элемента. Характеристики могут 

добавляться, удаляться и редактироваться. Порядок следования характеристик 

конкретного топографического экземпляра при отображении определяется на основании 

приоритета, заданного при формировании доступного списка характеристик для 

текущего типа узла на странице редактирования топографической структуры. 

- Привязка документов. Данная страница содержит элементы управления, 

позволяющие указать, какие зарегистрированные единицы хранения расположены в 

месте, соответствующем текущему топографическому элементу, а так же список 

просмотра единиц хранения, которые уже привязаны к текущему элементу. 

- Журнал изменений текущего топографического элемента, отображающего список 

всех изменений в хронологическом порядке, с указанием когда и какие изменения были 

внесены.  

- Загрузка документов. Данная страница отображается в контексте определенной 

единицы хранения и предназначена для загрузки файлов и сканированные образы 

привязанных к этой единице хранения. Для того, чтобы выполнить загрузку, необходимо 

выбрать, что должно быть загружено - файлы или сканированные образы - затем нажать 

кнопку «Загрузить» и в появившемся диалоговом окне выбора файлов указать, какие 

файлы должны быть загружены. 

После выбора файлов они отображаются в списке предварительного просмотра, в 

котором можно проконтролировать и исправить порядок сортировки, изменить 

наименование элементов исключить или добавить элементы, после чего подтвердить 

занесение этих элементов в базу данных или отменить занесение. 

На эффективность разработанной системы повлиял способ решения задачи 

обработки документов на основе графовой системной модели.  

Новизна исследования заключается в том, что разрабатывается комплекс моделей 

процесса хранения и обработки документов, представленных множеством линейно-

упорядоченных ориентированных графов. Разработанный комплекс обеспечивает 

взаимо-однозначное отображение реального наличия документов библиотеки и архива.  
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Нами поставлена задача эффективной организации обработки документов 

библиотеки и ее архива и предложен способ решения, который заключается в 

построении оптимального алгоритма графовыми методами на системных моделях.  
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ НА МИКРОСТРУКТУРУ  

И СВОЙСТВА СТАРЕЮЩЕГО СПЛАВА 

 

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 материала обоснован тем, что сплав 36НХТЮ достаточно хорошо изучен в 

области фазово-структурных состояний и широко используется в промышленности для 

изготовления упругих чувствительных элементов (пружины, сильфоны, гофры, 

мембраны, трубки Бурдона и др.) приборов теплотехнического контроля. 

В сплаве 36НХТЮ путем термических или механико-термических обработок 

можно получить широкий спектр структурных состояний, отличающихся фазовым 

составом, механизмом выделения избыточных фаз, степенью дисперсности и 

морфологией выделяющихся частиц, дислокационной структурой и состоянием границ 

зерен [2]. 

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.1.а). 

Сплав после закалки от 9500С обладает высокими технологическими свойствами, 

например, пластичность =3040%, деформирующие напряжения достаточно низкие и 

составляют =300400 МПа, что позволяет производить операции штамповки, гибки и 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/12395/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/12395/source:default
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холодной вытяжки упругих чувствительных элементов. Дальнейшее повышение 

температуры закалки приводит к растворению карбидных фаз. 

 

 
 а  б 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 в  г  

Рисунок 1 – Структурные состояния сплава 36НХТЮ 

а) микроструктура сплава 36НХТЮ после закалки от температуры 10500С, 

выдержка 7мин,x 250;  

б) прерывистый распад  - фазы, x250; 

в) ячейки прерывистого распада (ламели), x30000; 

г) наночастицы -фазы, выделившиеся по механизму непрерывного распада, 

x70000 

 

При Т10500С происходит растворение карбидов хрома Cr23C6, который 

завершается после закалки от температуры 11500С. 

При Т11500С растворяются карбиды титана TiC. Одновременно с растворением 

карбидов происходит рост зерна, который резко возрастает при температурах свыше 

10000С. После закалки от температуры 12800С в твердом растворе находится 

незначительное количество нерастворенных частиц окислов и карбида титана. 

Механизм выделения -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. 
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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 сварки показана 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) или создавать прямолинейную направленную кристаллизацию. 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 поперечном шлифе обнаруживается зона с сечением главных осей 

дендритов под небольшим углом к направлению сварки. 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.  

 

 
а   б  
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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 
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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]. 

 

 
 

 а  б  

 
 в  г 

Рисунок 3 – Образование 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 смешаному механизму (рис.3а, вниз), 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.3 г). 
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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 
[3]. 

Оценка механических свойств сварных соединений при одноосном статическом 
растяжении показали следующие результаты: 

1. Закалка от 1050  С, 7 мин. + аргонно-дуговая сварка ( 2,0 =305 МПа, в =820 

МПа,  =30%); 

2. Закалка от 1050  С, 7 мин. + аргонно-дуговая сварка + 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, что приводит к снижению 

механических свойств и преждевременному разрушению изделий. 
4. Для устранения микроструктурной неоднородности необходимо после сварки 

использовать термическую или механико-термическую обработки. 
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 ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАУЛЫ АЙМАҒЫНДА ӨСЕТІН КӘДІМГІ 

ҚАРАЖИДЕК (VACCINIUM MYRTILLIUS) ӨСІМДІГІНІҢ  

БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

 Қаражидек (Vaccinium) - Қазақстанның Көкшетау облысы, Тарбағатай, Катон – 

Қарағай, Риддер, Алтай биік таулы аймақтарында өседі. Зерттеуге алынып отырған 

кәдімгі қаражидек (Vaccinium myrtillus) - Қазақстанның шығыс бөлігінің Риддер таулы 
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аймағында өседі. Ол негізінен қарағай, шырша, қайың ағаштарымен селбесіп тіршілік 

етеді. 

Риддер таулы аймағынан алынған кәдімгі қаражидек (Vaccіnіum myrtillius) 

өсімдігінің анатомиялық құрылысы алғаш зерттелінді. (Vaccіnіum myrtillius) – 

аршагүлдер тұқымдасына жататын көпжылдық бұталы өсімдік. Биіктігі 40 – 80 см-дей. 

Ашық жасыл түсті бұтақты өсімдіктер. Ұсақ, сопақша келген жасыл түсті жапырақтары 

кезектесіп орналасады. Аталықтары дара, бос жатады, аталық мойны жіпше тәрізді. 

Жатын түйіні – 4 – 5 ұялы, өте көп ұрық бүрлерінен тұрады. Гүлдері қос жынысты, 

қызғылт жасыл түсті, шар тәрізді, қысқа гүлсағақта орналасқан. Хош иісті. Мамыр – 

маусым айларында гүлдеп, қыркүйек айларында жемісі піседі. Жемісі – жұмыр келген 

домалақ, диаметрі 5-8 мм, қара және көкшіл қара түсті болып келетін қышқылдау дәмі 

бар қара жидек (миуа). Ұрықтың ішінде ұзын пішінді көптеген ұсақ, қара - қоңыр 

тұқымдары бар. Олардың ұзындығы 0,4-0,5 мм. Жапырағының көлденең кесіндісінің 

пішіні дөңгелек. Эпидермистің астында параллель қабаттар түрінде екі қабатты 

механикалық ұлпа – колленхима, оның айналасында дөңгелек пішінді бірнеше өткізгіш 

шоқтар орналасқан. 

 
Сурет 1. Кәдімгі қаражидек жапырағының көлденең кесіндісі 

1 - эпидермис; 2 - колленхима; 3 - паренхима; 4 - ксилема; 5 - флоэма. 

 

Кәдімгі қаражидек жапырағының орталық тарамының көлденең кесіндісі 

жартылай ай пішінді. Талшық арқылы үш ірі және бірнеше ұсақ өткізгіш шоғыр өтеді. 

Эпидермис астында кей жерлерде колленхима жасушалары орналасқан. Табақтың 

ортаңғы талының көлденең кесіндісінің жоғарғы бөлігінде бағаналы мезофилл, бұдан әрі 

– кеуекті мезофилл жасушалары орналасқан. 

 
Сурет 2. Жапырақтың орталық бөлігінің көлденең кесіндісі. 

 1 - эпидермис; 2 - бағаналы мезофилл; 3 - кеуекті мезофилл; 4. колленхима; 5 -ксилема; 

6 - флоэма 

 

Бір жылдық өскіннің көлденең кесіндісінде кәдімгі қаражидек жұмыртқа пішіндес 

болады. Оның орталық бөлігі жүрек тәрізді паренхиманың бос жасушаларымен 

толтырылған. Оны флоэма мен ксилеманың өткізгіш элементтерінен құралған сақина 

қоршайды. Орталық камбия флоэма мен ксилема элементтерін бір-бірінен ажыратып 

тұрады.  

Алдағы уақытта Риддер таулы аймағынан алынған кәдімгі қаражидек (Vaccіnіum 

myrtillius) өсімдігінің меристемалық жасушаларын биоэкологиялық ерекшеліктерімен 

танысып, оны in vitro жағдайында микроклональды көбейту тәсілі арқылы өсімдіктен 

жаңа өскін алып, оны ашық далалы аймаққа отырғызу көзделіп отыр. 

 



175 

 

 
Сурет 3. Бір жылдық қөскіннің көлденең кесіндісі. 

1 - эпидермис; 2 - тығын; 3 - паренхима жасушалары; 4 -флоэма; 5 - камбий; 6 - ксилема; 

7 - жүрек тәрізді паренхима. 

 

Көптеген ғалымдар кәдімгі қаражидек (Vaccіnіum myrtillius) өсімдігінің химиялық 

құрамы мен пайдалы қасиеттерін зертеген. Кәдімгі қаражидек ( лат. Vaccinium myrtillius) 

өсімдігінің химиялық құрамы және пайдалы қасиеттері. Толық пісіп жетілген кәдімгі 

қаражидек өсімдігінің құрамында 83-89% су, 0,4% күл, 4,8–9,4% қант (фруктоза және 

глюкоза), 0,14–0,6% пектин заттары, 1,2% органикалық қышқылдар (сүт, лимон, алма, 

кәріптас, қымыздық және Хин) және 2,2% клетчаткалар болады. Басқа витаминдер саны 

өте жоғары емес: С витамині – 5-40 мг/100 г, РР – 3, каротин-1,5 – ке дейін, тиамин – 

0,045, рибофлавин – 0,08, никотин қышқылы – 2,1 мг/100 г. Жидектерде пантотен 

қышқылы – B5 витамині бар және бұл витамин нерв жүйесінің жұмысын қалыпқа 

келтіреді, антистресстік әсері жақсы дамыған, жасушалардың энергия өндіруіне 

көмектеседі, сондай-ақ шаштың өсуін жақсартады, терідегі жараның жазылу процесін 

жылдамдатады, тері ауруларын емдеуде көмектеседі.Жаңа піскен жидектер илеу 

заттарына бай (200-300 мг/100 г), бірақ кептірілген жидектерде олардың саны 

айтарлықтай көп. Олардың құрамында 62 – ден 300 мг/100 г калий, 40 мг/100 г – күкірт, 

15 мг/100 г – кальций, 0,7 мг/100 г-Темір бар. Марганец – 6,9–18,2 мг/100 г; мыс – 0,53–

0,88 мг/100 г; бора – 0,53–0,88 мг/100 г; титан – 0,08–0,34 мг/100 г, хром – 0,019–0,038 

мг/100 г болады. 

Франция лабораториясында жасалған тәжірибелер нәтижесінде кәдімгі қаражидек 

өсімдігі адам көзінің көру қабілетін арттыра алатындығы анықталған. Қаражидек 

жапырақтарының тұнбасы асқазан сөліндегі қышқылды көбейтеді, қан тоқтатады, несеп 

жүргізеді, сондай-ақ диабетке шалдыққан адам қаны мен несебінің құрамындағы қантты 

азайтады. 

Кәдімгі қаражидек фитонцидтері дизентериялық таяқшаға, стафилококктерге, 

стрептококктерге, тесіктерге, ішек таяқшасына, іш сүзегінің таяқшасына әсер етеді және 

ағзаға антибиотик ретінде жақсы әсер етеді. Фитонцидтер антибиотиктерге төзімді шірік 

бактериялар мен бактерияларды жояды, бактериялық уыттарды байланыстырады. 

Жидектерде фруктоза, фолий қышқылы, темір, калий, магний макро және 

микроэлементтерінің болуы қан және қан түзетін ағзалар аурулары кезінде жақсы 

терапиялық әсерді қамтамасыз етеді. Олардың әсерінен жүйке жүйесінің 

қоздырғыштығы төмендейді, қанның оттекті сыйымдылығы артады, қан көлемі мен 

тұтқырлығы азаяды, қан тамырларының икемділігі артады, артериялық қысым 

төмендейді, аяқтардың ісінуі жоғалады, жүректің ырғақты жұмысы қалпына келтіріледі, 

жүрек бұлшық етіне жүктеме төмендейді және жүрек аймағында ауырсыну мен 

жағымсыз сезім жойылады.Пектинді заттар қара, ас қорыту жолына түсіп, көптеген 

металдармен, ең алдымен қорғасынмен, стронциймен, кобальтпен, кальциймен, сондай-

ақ басқа да ауыр металдармен, радиоактивті заттармен өте оңай байланысқан жабысқақ 

қоспаны құрайды. Нәтижесінде қан тамырлары жолына сіңуге қабілетсіз ерімейтін 

жүзінділер алынады. Бұл құмыралар адам ағзасын азық-түлікпен және сумен кіретін 

ауыр металдардың радиоактивті және улы тұздарынан қорғайды. Олар бауыр-ішек 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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айналымын белсендіреді және ағзадан артық холестерин шығарады, бұл атеросклерозды 

емдеу және алдын алу кезінде черникаға артық емес құрал жасайды. Пектинді заттар 

адсорбциялаушы және ораушы қасиеттерге ие, соның арқасында асқазан-ішек 

жолдарының шырышты қабығын қорғайды және қабынуға қарсы және ауырсынуды 

басатын ретінде әрекет етеді; ішектің моторлы функциясын күшейтеді, іш қатудың пайда 

болуын ескертеді, қоректендіруге қарсы әсері бар. Жапырақтарында сарғыш әсер ететін 

арбутин (1,6%-ға дейін) және гидрохинон (еркін) бар; органикалық қышқылдар (мысалы, 

лимон); эфир майы; тритерпеноидтер: р-амирин, олеанол және урсол қышқылы; 

алкалоидтер; В тобының витаминдері және С витамині (250 мг% - ға дейін); фенолкарбон 

қышқылдары: кофе, хлороген; илеу заттары; флавоноидтар: рутин, кверцетин рамнозид, 

кемпферол, астрагалин, гиперин, кверцитрин, изокверцитрин, авикулярин, мератин, 

миртиллин (1-ге дейін %); инсулин тәрізді зат-неомиртиллин (өсімдік инсулині деп 

аталатын) 2% - ға дейін, сондай-ақ түнгі көруді өршітетін каротиноидты қосылыстар; 

иридоидтар-монотропеозид, аспирулозид, церил спирті бар.  
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БІР ЕСЕПКЕ БІРНЕШЕ АМАЛ 

 

Көптеген математикалық есептердің кейбір жағдайда бірнеше шешімдері болуы 

мүмкін. Әдетте алғашқы бір жолмен шығарылған нұсқасы ең қолайлысы болмауы өмірде 

жиі кездесіп қалып жатады. Ең қысқа, қарапайым әрі әдемі шешімін іздеп табу 

оқушының тынымсыз еңбегін талап етеді. Ондай әртүрлі тәсілдерді ойлап тауып, оларды 

шығару оқушының математикалық дайындығының жеткілікті дәрежеде екендігінің 

жемісі. 

Біз мақалада берілгені өте күрделі емес, бір мысалдың бірнеше шешу әдістерін 

көрсетеміз. Оқушы қауым солардың ішінде қай нұсқасы тиімді екенін салыстыра 

отырып, соған ұқсас есептерді шығару барысында ең тиімді әдісін таңдап алуына 

мүмкіндік береді. 

Мысал: Егер x,y- айнымалылары 4x2+y2= 16 теңдеуін қанағаттандыратын болса, 

(3x−2y)- өрнегінің ең үлкен мәні қандай? 

Шешуі: I әдіс. Екі векторды қарастырайық: �⃗� = (
3

2
; 2) , �⃗⃗� = (2𝑥; −𝑦).Онда z= 3𝑥 −

2𝑦 өрнегін �⃗� × �⃗⃗� скаляр көбейтіндісі ретінде қарастыруымызға болады. Анықтама 

бойынша скаляр көбейтінді векторлардың модульдарымен (ұзындықтары), олардың 

арасындағы бұрыштың косинусының көбейтіндісіне тең. Модульдері  

|𝑎|⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = √
9

4
+ 4 =

5

2
; |𝑏|⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = √(2𝑥)2 + (−𝑦)2 = √4𝑥2 + 𝑦2 = √16 = 4. 

http://engime.org/g-b-bekimova-b-42-jemis-jidek-jene-kokonis-sharuashilifi-penni.html
http://engime.org/g-b-bekimova-b-42-jemis-jidek-jene-kokonis-sharuashilifi-penni.html
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Сол себепті z=3x−2𝑦 өрнегін төмендегідей жазуға болады: 

𝑧 =
5

2
∙ 4 cos 𝜑 = 10 cos 𝜑. Ал max cos 𝜑 = 1 болғандықтан  𝑧 ≤ 10. Енді z= 10 

болатын бұрышты табу керек. Екі векторда нөлге тең емес. Сонда тек қана сонда max 

∃,егер �⃗� және �⃗⃗� векторлары коллинеар ∃, яғни k> 0 саны табылып, �⃗⃗�  = 𝑘 ∙ �⃗�, немесе 

сәйкес координаталары пропорционал ∃: 2𝑥 =
3

2
𝑘, −𝑦 = = 2𝑘 болғандықтан 4x2+y2=16 

⇒ 
9

4
𝑘2 + 4𝑘2 = 16, осыдан 𝑘 =

8

5
 ⇒ 𝑥 =

6

5
, 𝑦 = −

16

5
 Айнымалылардың осы мәндерінде 

z=3x−2y=3∙
6

5
+

32

5
= 10, яғни (

6

5
; −

16

5
) нүктесінде 𝑧𝑚𝑎𝑥 = 10 болады. 

(Басқаша айтқанда, классикалық Коши-Буняковский теңсіздігі теңдікке айналады 

екен, сол себепті екі вектор коллинеар болады). 

II әдіс. z=3x−2y деп белгілеп, қосымша үшінші z белгісізін енгізсек, онда есептің 

шартын төмендегідей оқуға болады: 

z=3x−2y, 4x2+y2=16 теңдіктері орындалған жағдайда z айнымалысының ең үлкен 

мәні қандай болуы мүмкін? 

Бірінші теңдеуден 𝑦- тауып, екіншісіне қойсақ: y= 
1

2
(3𝑥 − 𝑧), онда  

25x2−6zx+(z2−64)=0. Квадраттық теңдеуден айнымалы 𝑧-тің ең үлкен мәнін 

табамыз. Ол қасиет сонда және тек қана сонда орын алады, егер дискриминанты 

D=9z2−(z2−64)25 ≥ 0, бұдан −10≤ 𝑧 ≤ 10 аламыз. Біздің шартты қанағаттандыратын z-

тің ең үлкен мәні z=10 екенін көреміз. 

III әдіс. 4x2+y2=16 теңдеуін шеңберге келтірсек, (
𝑥

2
)

2

+ (
𝑦

4
)

2

= 1, әрқайсысының 

(
𝑥

2
 мен 

𝑦

4
) модульдері бірден артпайды, сол себепті оларды қандайда бір бұрыштың 

синусы мен косинусы деп қарастыруымызға болады,яғни 
𝑥

2
= cos 𝛼,

𝑦

4
= sin 𝛼, осыдан 

x=2cos 𝛼, 𝑦 = 4sin 𝛼. 

Олай болса есептің шарты төмендегі түрге айналғанын көреміз: Егер 𝛼 ∈ [0; 2𝜋) 

болса, 6 cos 𝛼 − 8 sin 𝛼 өрнегінің ең үлкен мәні нешеге тең? 

Мектеп курсынан белгілі, 𝑓(𝛼) = 𝑎 sin 𝛼 + 𝑏 cos 𝛼 функциясының өзгеру облысы 

[−√а2 + 𝑏2; √а2 + 𝑏2 ] кесіндісі. Ал f(𝛼) функциясы 2𝜋 периодты болғандықтан 

𝛼𝜖[0; 2𝜋) шектеуі өзгеру облысына әсер етпейді.Біздің жағдайда a= −8, b=6 тең, осыдан 

√а2 + 𝑏2 =10. 

Оқушы қауымға, әсіресе математикаға деген сүйіспеншілігі өте жоғары 

талапкерлерге, дәстүрлі емес әдіспен топшылауды қажет ететін, қосымша тағыда екі 

әдісті ұсынып отырмыз. 

IV әдіс. Жоғарыдағы (
𝑥

2
)

2

+ (
𝑦

4
)

2

= 1 теңдеуінен шеңберді көреміз, ол 

геометриялық әдіске алып келеді. 

 Төмендегідей 𝑡=
𝑥

2
, 𝜏 =

𝑦

4
 жаңа айнымалыларын еңгізсек 4x2+y2=16 қатынасы 

𝑡2+𝜏2 = 1 теңдеуіне, ал 𝑧=3𝑥−2𝑦=6𝑡−8𝜏 формасына келеді де, есеп төмендегідей 

оқылады: Радиусы R=1, центрі бас нүктеде жатқан шеңбердің бойында 𝑧=6𝑡−8𝜏 

сызықтық функцияның ең үлкен мәні неге тең? 

Уақытша 𝑧=𝑐 деп ұйғарсақ, 𝑐=const, онда 6𝑡−8𝜏 =𝑐, осыдан 𝜏 =
3

4
𝑡 −

1

8
𝑐, екі 

өлшемді жазықтықта түзудің теңдеуін аламыз. (Көп айнымалы функциялар теориясында 

кез келген 𝑐 үшін параллель түзулер жиынтығы пайда болады, оларды деңгейлік 

сызықтар деп атайды).  

 Түзудің бұрыштық коэффициенті тұрақты 𝑘 =
3

4
 санына тең.
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Бұл жағдайда есептің қойылымы төмендегідей оқылады: 𝜏2 + 𝑡2 = 1 шеңберімен 

қиылысатын ең төменгі деңгейлік сызық қандай? 

 Төмендегі 1-суреттен іздеп отырған түзуіміз шеңбердің К нүктесінен жүргізілген 

жанама болатынын көреміз. К-ның координаттарын табу үшін 𝜏 = =
3

4
𝑡 −

1

8
𝑐, 𝑡2 + 𝜏2 = 1 

жүйесінің жалғыз шешімін анықтауымыз керек. Ол үшін шеңбердің теңдеуіне апарып қойсақ  

 

 

1-сурет. (1) с=0 сәйкес келетін деңгейлік сызық 

 

𝑡2 + (
3

4
𝑡 −

1

8
𝑐)

2

= 1 ⇒ 100𝑡2−12𝑐𝑡+(𝑐2−64)=0.Жалғыз шешім сонда және тек ғана сонда 

табылады, егер дискриминанты нольге тең болса, яғни ⇒ 36𝑐2−100(𝑐2−64)=0 ⇒ 𝑐=±10. 
Екі мәні болуы заңды, себебі параллель түзулер шеңбермен екі нүктеде жанасады: К 

және N: 

N нүктесінде C=−10 ⇒ min нүктесі табылады, 

K нүктесінде C=10 ⇒ max нүктесі табылады. 

Олардың координаттары: К(
3

5
; −

4

5
) , 𝑁 (−

3

5
;

4

5
). 

V әдіс. Ең соңында есепке математикалық анализ пәнінде қарастырылатын көп 

айнымалы функциялар теориясындағы шартты экстремумға зерттейтін Лагранждың 

көбейткіштер әдісін қолданайық. Ол үшін F(x,𝑦,𝛌) көмекші функциясын енгізіп (мұндағы 𝛌-

Лагранж көбейткіші), оның стационар нүктедегі екінші ретті d2F(x,y,𝛌) дифференциалының 

таңбасын анықтасақ болғаны (d2F>0 -min, d2F<0 -max). 

 Лагранж функциясын енгізейік: F(x,𝑦,𝛌)=3x−2y+𝛌(4x2+y2−16); 

 (4x2+y2=16 жалпы теорияда байланыс теңдеуі деп аталады.) 

Fx'=3+8𝛌x=0, Fy'=−2+2𝛌y=0, F𝛌'=4x2+y2−16=0 жүйесін құрамыз. 

𝑥 = −
3

8𝜆
, 𝑦 =

1

𝜆
⇒ 4 ⋅

9

64𝜆2
+

1

𝜆2
= 16 ⇒  16𝜆2 =

25

16
, λ12 = ±

5

16
 ; 

 М1 (−
6

5
;

16

5
) , М2 (

6

5
; −

16

5
) станционар нүктелерінде екінші ретті дифференциал d2F-тің 

таңбасын айқындайық: Анықтама бойынша 

d2F=Fxx''dx2+2Fxy''dxdy+Fyy''dy2=|Fxx''=8𝛌,Fyy''=2𝜆,Fxy''=0|=8𝛌dx2+2𝛌dy2= =2𝛌(4dx2+dy2). 

d2F(M1,𝛌1)=
5

16
(4𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2) > 0 ⇒ 𝑧 = 3𝑥 − 2𝑦 функциясы М1 нүктесінде минимумге, ал 

d2F(M2,𝛌2)=−
5

16
(4𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2) < 0 , М2 нүктесінде максимумға ие болады. 𝑧min(M1)=−10; 

геометриядан байланыс теңдеуі жартылай осьтері 2 және 4-ке тең эллипсті білдіреді: 
𝑥2

4
+

𝑦2

16
=

𝑡 

𝝉 

N 

K 

1 -1 

0 

1 

-1 

4

5
 

−
4

5
 

3/5 

−3/5 

(1) 
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1, ал М1 және М2 нүктелері 𝑦 = −
8

3
𝑥 түзуімен эллипстің қиылысқан, бас нүктеге қарағанда 

симметриялы нүктелері болып табылатынын көреміз. 

Қолданылған әдістер есептің дәстүрлі емес жолымен шығарылған жаңа тәсілдері деп 

айтуымызға болады.Олардың ішіндегі векторлық әдіс әртүрлі математикалық нысандарға 

қолданудың нәтижесінде есептің өте тез, жылдам, іздеп отырған қорытындыға бірден жетуге 

болатынын көреміз. Әсіресе айнымалылардың саны көп болғанда векторлық әдістің 

артықшылығы бірден көрініп тұрады. Дегенмен, кез келген мысалдарға координаттық тәсілді 

қолдана беруге болады деген тұжырымнан аулақпыз. 
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ВАКУУМДЫ-ДОҒАЛЫ ӘДІСПЕН АЛЫНҒАН (TiAlSiY)N/CrN НЕГІЗІНДЕГІ 

КӨПҚАБАТТЫ ЖӘНЕ КӨПЭЛЕМЕНТТІ ЖАБЫНДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

Әр түрлі бөлшектердің қызмет мерзімін арттыру үшін материалдардың беткі қабатын 

өзгерту жеткілікті. Бұған арнайы қасиеттері бар материалдар негізінде көп қабатты 

жабындарды қолдана отырып қол жеткізуге болады. Көп қабатты жабындар өнеркәсіптің 

әртүрлі салаларында кеңінен қолданылады және оларға өз сипаттамаларын айтарлықтай 

жақсартуға мүмкіндік береді. Көп компонентті және көп қабатты жабындарды пайдалану үдеу 

мен коррозиядан қорғау бөлшектерін жақсарту тәсілдерінің бірі болып табылады [1-5].  

Екілік (бинарлы) және көп элементті нитридті жабындар беріктілікті, үйкелуді және 

коррозияға төзімділікті арттыру үшін, сондай-ақ үлкен жүктемемен байланысты қабілетін 

жақсарту үшін кеңінен қолданылады [6-9]. Соңғы онжылдықта екілік хром нитриді зерттелді, 

ол TiN қарағанда жоғары термиялық тұрақтылығы бар, сондай-ақ TiAlN үштік нитридті 

қосылысты пайдалану зерттелді [11]. Бұл жабын [11] жақсы термиялық тұрақтылықты, 

жоғары қаттылықты және коррозияға төзімділікті қамтамасыз етеді. Алайда, қазіргі 

жабындарға қойылатын өнеркәсіптік талаптарға сай жоғары температураға төтеп бере алатын 

жабындардың үйкеліс коэффициенті төмен және іркіліссіз жоғары жүктемені қамтамасыз 

етеді. Сондықтан жаңа жабындардың маңыздылығы айтарлықтай жақсарды және өзекті болып 

табылады. Көп қабатты және көп компонентті жабындардың градиенттік құрылымының 

сипаты адгезияны арттыру, тозуға, коррозияға төзімділікті арттыру және тағы басқа сияқты 

функцияларды орындауға мүмкіндік береді. Екі және одан да көп кезектесетін қабаттардан 

тұратын көп қабатты жабындар жүйенің қасиеттерін, оның ішінде кернеудің 

концентрациясын, шұңқырлардың таралуын өзгертуге мүмкіндік береді, нәтижесінде 

материалдың бұзылуының тұтқырлығын арттырады. 
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Жоғарыда айтылғандарға орай, осы жұмыстың мақсаты (TiAlSiY)N/CrN негізіндегі көп 

қабатты және көп элементті жабындардың микроқұрылымдарын зерттеу болып табылады. 

 Материал және зерттеу әдістері 
Зерттеу материалы ретінде (TiAlSiY)N/CrN негізіндегі көпэлементті және көп қабатты 

жабындар таңдалды. Тәжірибелік зерттеулер Сумы мемлекеттік университетінің (Украина) 

ғылыми зерттеу зертханаларында және С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің ұжымдық пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертханаларында, Д. 

Серікбаев атындағы ШҚМТУ-ң "ІРГЕТАС" инженерлік бейіндегі аймақтық университеттік 

зертханаларында жүргізілді. 

Жабындар Bulat-6 құрылғысында вакуумдық-доғалы тозаңдату әдісі арқылы алынды. 

Нысан Ti (58 ат.%), Al (38 ат.% ;) Si (3 ат.% ), Y (1 ат.%). Төсеніш материал ретінде 12×18H9T 

(SUS321 және 321S51 болаттарының аналогы) мөлшері 18×20×2 мм3 болат қолданылды. 

Жабындар екі металл нысанадан қолданылды. Олардың біріншісі Ti - 58 ат.%, Al - 38 ат.%, Si 

- 3 ат.% и Y - 1 ат.% қосылыстарының қатынасы бар композитті катод болды. Екінші нысана 

99,8% таза материалды Mo-катод болды. Кешенді композитті катод SPS 25-10 өнеркәсіптік 

ұшқынды пісіру құрылғысында пісірілді. 

Фазалық құрамы мен құрылымдық қасиеттерін зерттеу CuK сәулеленудегі X'Pert Pro 

дифрактометрінде рентгенқұрылымдық талдау әдістерімен зерттелді. Беттің морфологиясы 

JSM-6390LV электронды микроскопында зерттелді. 

Нәтижелер мен талдаулар 

 

Сурет 1-(TiAlSiY)N/CrN нано-көп қабатты жабындардың рентгендік дифрактограммалары  

 

Эксперименттік зерттеулер (TiAlSiY)N/CrN жабындының ең қарқынды шыңы (пик) 

(111) бағдары басым алюминий нитридінің кубтық фазасына сәйкес келетінін көрсетті. 

Алюминий нитридінің қосылыс торының тұрақтысы титан иттрийі 0,4181 нм құрайды, ал 

химиялық формуласы Y0, 05Ti0, 43Al0, 52N құрайды. Ол Fm-3m кеңістіктік тобына жатады. 

Электрондардың дифракциясының мәліметтері жабындар қатты текстурленгенін көрсетеді. 

Тор параметрі c-YN (PDF 00-035-0779) 0, 4889 нм тең. Осыны ескере отырып, тор 

тұрақтысының азаюы алюминий атомдарының аз мөлшері бар титанның изоморфты 

ауыстырылуын және иттрий атомдарымен аз ауыстырылуын көрсетеді. Кристалдардың 

орташа мөлшерінің 19,42 нм-ге дейін артуы байқалды. Иттрий дәндер шекарасының бойында 

орналасқан және элемент пайызын арттыра отырып, талшықтың текстурасын толық жоғалтуға 
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дейін азайтуға ықпал етеді. Бұл үрдіс (TiAlSiY) N және Ti-Al-Cr-Y-N жабындылармен 

жасалған [14, 15] жұмыстармен келіседі. 

AlYTiN фазасына қосымша жабындыда гексагональды AlN фазасы көрінеді, ол 

2θ=36,7507 бұрышпен шыңда белгіленген (сурет 1). Алюминий концентрациясының артуы 

AlN ұлғаюына әкеледі, өйткені дән мөлшерінің азаюымен алюминий ≥ 50 ат. % құрамымен W-

AlN қалыптаса бастайды [16, 17]. 

Растрлы электрондық микроскопия әдісімен алынған талдау (TiAlSiY)N және CrN 

қабатының бөлу шекарасында титан атомдарының CrN екілік қабаттарына диффузиясы TiCrN 

фазасының кубтық құрылымы бар ауыспалы қабаттардың пайда болуына әкеп соқтыратынын 

көрсетті. 

TiCrN фаза шыңы 2θ = 43,25 ° бұрышпен (200) бағдармен AlYTiN фаза шыңымен 

қабаттасады (сурет 1). TiCrN байланыс торының параметрі a = 0,480 нм тең.  

2-суретте (TiAlSiY)N/CrN жабындының элементтік құрамына талдау жүргізу үшін 

таңдалған аймақтар көрсетілген. 

 

 

2-сурет - Элементтік құрамға талдау жүргізу үшін (TiAlSiY)N/CrN нано-көп қабатты 

жабындардың таңдалған аймақтарының РЭМ-көріністері 

 

Энергетикалық дисперсиялардың спектрлері бойынша есептелген жабындардың 

элементтік құрамы 1-кестеде берілген. Үлгілердің EDS талдауы Y-дің болуын анықтай 

алмады, бұл плазма ағымында ауыр металл иондарының болуына және бастапқы катодтағы 

олардың төмен концентрациясына (1 ат.%) байланысты. 

 

Кесте- 1 - (TiAlSiY)N/CrN жабындының элементтік құрамы 

 
Растрлық электрондық микроскопияның нәтижелеріне сәйкес, көп элементті жүйенің 

вакуумдық-доғалы конденсациясы бет морфологиясын қалыптастыруда бірқатар 

ерекшеліктерге ие.  
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Интегралды элементтік талдау жабындының үстіңгі бетінің матрицасын Ti, Cr және Al 

құрайтынын көрсетті (3 сурет және 1 кестені қараңыз). Спектрлерде азот шыңдарының болуы 

вакуумдық-доғалы көздің газ атмосферасының құрамымен байланысты. 

 

Сурет 3- (TiAlSiY)N/CrN көп қабатты жабындының құрылымы мен бет морфологиясының 

РЭМ көрінісі 

 

4-суретте (TiAlSiY)N/CrN жабынды бетінің РЭМ-көрінісі көрсетілген. Бет 

морфологиясын зерттеу көрсеткендей, жабындарды тұндыру плазма ағынының тамшылы 

құрамдасы әсерінен беттің кедір-бұдырының артуына әкеледі. Алынған көп компонентті 

жабындардың қалыңдығы 5 мкм құрайды. 

 

   
 

Сурет 4- (TiAlSiY)N/CrN көп қабатты жабындының РЭМ суреттері  

 

Титан мен азот жабынның барлық беті бойынша бірдей біркелкі таралу сипатына ие.  

Қорытынды  
Осылайша, вакуумдық-доғалы тозаңдату әдісімен алынған (TiAlSiY)N/CrN көп қабатты 

нитридті жабындардың құрылымын, элементтік және фазалық құрамын зерттеудің 

эксперименталдық нәтижелері негізінде келесі қорытындыларды жасауға болады: 

- (TiAlSiY)N/CrN жабындының көп элементті қабатының ішінде гексагональды AlN 

қосылуымен кубтық AlTiYN фазасы қалыптасқаны бекітілді. 

- бинарлы CrN қабатындағы титан атомдарының диффузиясы TiCrN кубтық фазалық 

құрылымы бар өтпелі қабаттардың пайда болуына әкелетіні көрсетілді. 

Нәтижелерден бұл тип функционалдық қорғаныс жабындары ретінде болашағы зор 

болатынын көруге болады. 
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ӘОЖ 517.2 

БАТТАЛОВА А.Т.1, НУРКАНОВА Р.О.2, АПЫШЕВ О.Д.1 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ,Өскемен қ., Қазақстан1 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан2 

 

ПАРАМЕТРДЕН ТӘУЕЛДІ ФУНКЦИЯНЫ ЗЕРТТЕУ 

 

Егер  ba;  аралығында үзіліссіз )(xfy   функциясы берілсе, онда жазықтықта 

оған бір сызық сәйкес келеді. Бірақ та кез-келген сызық функция-ның графигі бола бермейді, 

ол үшін ордината осіне параллель кез-келген түзу-дің бойында сызықтың бірден артық нүктесі 

болмауы керек. Мысал үшін, 222 Ryx   шеңбері ешбір функцияның графигі бола алмайды, 

себебі жоғарғы жарты шеңбер үшін 
22 xRy    , ал төменгіге .22 xRy   Сонымен, 

шеңбер екі әртүрлі функцияның графигінің бірігуі болып табылады екен.  

Біз мақалада жазықтықтағы сызықтың берілу тәсілін қарастырамыз, онда кез-келген 

нүктенің екі координаттары үшінші айнымалыдан, параметр деп аталатын тәуелділікті 

қарастырамыз. 

Бұлай берілуінің айқын механикалық мағынасы бар.Жазықтықта қозғалыстағы М 

нүктесі берілсе, оның заңдылығын анықтау үшін әрбір t уақытында коор-динаттарының 

мәнін білсек жеткілікті.Онда біз )(),( tytx   екі функция- сын аламыз.Егер қозғалыс

bta  уақытында жасалатын болса ),(tx   ),(ty  bta  функциялары 

нүктенің қозғалысының траекториясын беретіні анық. Сол себепті осы функцияларды қандай 

да бір   сызығының теңдеуі деп қарастыруымызға болады, осындай теңдеулер 
сызығының параметрлі теңдеуі деп аталады. 

Кейбір жағдайларда параметр t ның мағынасы басқадай да болуы мүмкін, мысал үшін 

бұрыш, доғаның ұзындығы, т.с.с. 

Бұрыннан жеткілікті түрде таныс бірнеше қисықтардың теңдеулерін атап өтейік: 

1)Радиусы R -ге тең, центрі бас нүктеде жатқан шеңбердің теңдеуі 

;20,sin,cos  ttRytRx  

2)Жартылай осьтері ba -ға тең эллипс үшін ;20,sin,cos  ttbytax  

3)Циклоиданың теңдеуі: ,20),cos1(sin),(  ttRytRx және тағы басқалар. 

Біз мақалада Декарт жапырағы мен астроиданың қайсыбір қасиеттерін 

қарастырып,графиктері туралы сөз қозғамақпыз. 

Үшінші ретті алгебралық қисық болып табылатын 

 

  axyyx 333   (a>0) (1) 

 

жабық түрде берілген қисықты алайық. 

Алғаш оны зерттеген ғалым аналитикалық геометрияның негізін қалаушы,тік сызықты 

координаттар(математикада декарттық координаттар) системасын енгізген француз 

математигі Рене Декарт (1596-1650). 

Р.Декарттың құрметіне ғылымға (1) қисық «Декарт жапырағы» деген атпен 

енізілген.Оның кез-келген нүктесінің координаттарының кубтарының қосындысы олардың 

көбейтіндісіне пропорционал нүктелердің геометрия-лық орны болып келген қисық. Тарихи, 

(1) қисықты сол кезде математиктер алғашында жалғыз тұзақ, жапырақтан ғана тұрады деп 

есептеген, кейіннен И.Бернулли мен Х.Гюйгенс 1692 жылы қисықтың толық формасын тауып, 

оның екі шексіз тармақтарымен көлбеу асимптотасының бар болатындығын дәлелдеген. 
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 Айнымалы t параметрін txy 
 қатынасы арқылы енгізіп, (1) қисықпен бұрыштық 

коэффиценті t өзгеріп отыратын txy   түзуінің қиылысу нүкте-лерін қарастырайық.(1) 

теңдеуге txy   апарып қойсақ  

,
)1(3)(

)1(3)(
132

13












tatty

tattx




 , t  

 

қарастырып отырған қисықтың параметрлік теңдеуін аламыз. )(),( tt  функциялары 

);1()1;(   облысында анықталған. 

)(t  және )(t   туындылары нольге   айналатын нүктелерді анықтасақ, онда 

бүкіл сан осі бес );2(),2;
2

1
(),

2

1
;0(),0;1()1;( 33

33
  облысқа айырылады да, 

әрқайсысында )(t және )(t   ақырлы және таңбасы тұрақты болады,сол себепті ол 

аралықтарда )(t және )(t монотондылық қасиеттерін сақтайды.Төмендегі кестеде сол 

өзгерістердің барлығы көрсетілген (стрелкалар функцияның өсуін немесе келуін білдіреді). 

 

t  )(tx   )(ty   

)1;(   )(t ↗ ,0,  x  )(t ↘ ,0,  y  

)0;1(  )(t ↗ 0,  x  )(t ↘ 0,  y  

)
2

1
;0(

3
 )(t ↗ ,40, 3ax   )(t ↗ ,20, 3ay   

)2;
2

1
( 3

3
 )(t ↘ ,24, 33 axa   )(t ↗ 33 4,2, aya   

);2(3   )(t  ↘ ,02, 3  xa  )(t ↘ ,04, 3  ya  

 

 А( 33 4;2 aa )-нүктесінен өтетін жанама OX осіне, ал Т( 33 2;4 aa )- нүктесіндегі OY осіне 

параллель. 

 Бас нүкте )0;0(O  екі еселі ерекше нүкте,себебі 0t  және ,0 yxt яғни 

қисық өзімен-өзі тік бұрыш жасап қиылысып тұр (ортогональ). Жалпы,қисықтың ерекше 

нүктелері әртүрлі бес топқа айырылады.Біздің жағдайда ерекше нүкте түйін деп аталады және 

ол тек қана көпмәнді функцияға тән қасиет. 

Параметр ,1t  yx ,
  қисықтың шексіз тармақтарының бар бола-

тынын көреміз.Асимптотасын анықтайық: 

Бұрыштық коэффициент
















a
t

tat

t

atat
k

tt
2

1
3

2

1 3

36
lim)

0

0
(

1

33
lim

 

Сондықтан 0 ayx  теңдеуі қисықтың екі шексіз тармақтарының көлбеу 

асимптотасы болып табылады. 

 Параметр )1;( t  аралығындағы мәндерді қабылдағанда айнымалы );( yx
 

нүктесі бас нүктеден шығып OB  қисығының бойында шексіздікке ұмтылады да, )0;1(t  
аралығында шексіздіктен NO  қисығының бойымен )0;0(O  бас нүктеге қайтып оралады.Ал 

);0( t  мәндерінде );( yx нүктесі тұ-зақты сағат тіліне қарсы бағытпен бір рет айналып 

өтеді. (1-сурет) 
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Мақаланың басында контурдың көп мәнді функцияның мысалы екенін айтқанбыз, 1-

суреттен оның бірмәнді үш функцияның бірігуінен тұратынын көреміз, функциялардың 

графиктері болып 1-NOT , 2-TKAO және 3-OB доғалары табылады. 

 Биссектриса xy 
 қисықтың симметрия осі болады, ал түйіннен ең алыс жатқан нүкте 

)
2

3
;

2

3
( aaK  -қисықтың (тұзақтың) төбесі деп аталады және 

2

3a
OK  . K  нүктесінде ойыс NOK  

доғасы дөңес KAO -ға ауысады, дегенмен K  нүктесін дәл осылайша O -бас нүктені, иілу 

нүктесі деп айтуға болмайды.Себебі, анықтама бойынша-иілу нүктесі тек бірмәнді 

функцияларға тән, ал біздің жағдайда-функция көпмәнді. 

  Енді тұйық қисықтың бірнеше қасиеттерін атап өтейік: 

10.ОТКАО –жазық фигураның (тұзақтық) ауданы 2

2

3
a  тең. 

20.Қисықтың екі шексіз тармақтарымен 0 ayx  көлбеу асимптотаның арасын-да 

жатқан шексіз жолақтың да ауданы 2

2

3
a  тең. 

30.Тұйық контурдың OX  осін айналғанда пайда болған дененің көлемі 323
9

4
a  ∃; 

40.Тұзақтың xy 
 биссектрисасы арқылы айналудан пайда болған дененің көлемі 

)32ln8(
23

3


a

 

,  (OX -пен айналғандағы дененің көлемінен 4 есе аз болатынын көреміз) 

 Енді кәдімгі гипоциклоиданың дербес жағдайы (эллипстің эволютасы) болып келген 

астроиданы қарастырайық.Декарттың координаттар системасында теңдеуі 3

2

3

2

3

2

ayx   

түрінде болады, ал параметрлі теңдеуі төмендегідей: 











,sin

,cos

3

3

tay

tax
 )0( a  (2)  2sin,cos tt периодты функциялар болғандықтан, 

параметр t ның ]2;0[   кесіндісінде өзгеруін қарастырсақ жеткілікті, онда x  пен y -тің 

мәндері ];[ aa  аралығында жатады.Сол себепті зерттеп отырған қисықтың ешқандай 

асимптоталары болмайды. 
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ttayttax cossin3,sincos3 22   , туындылар параметр 





2,
2

3
,,

2
,0t  мән-

дерінде нольге айналады, ал xy tgt
dx

dy
  екенін ескеріп, келесі кестені жасайық : 

 

Параметр 

t ның 

өзгеру 

облысы 

)(tx  

функциясының 

өзгеру облысы 

)(ty  

функциясының 

өзгеру облысы 

dx
dy -тің 

таңбасы 

Параметрден тәуелді 

функция )(xfy   

монотондылығы 

2
0


 t  

ax 0  ay 0    ↘ 




 t
2

 
0 xa  0 ya    ↗ 

2

3
  t  

0 xa  ay 0    ↘ 




2
2

3
 t  

ax 0  0 ya    ↗ 

 

 Кестеден (2) теңдеулер )(xfy   түріндегі екі функцияны анықтайды:  t0

облысында 0y  (кестеде алғашқы екі жатақ жол), ал 02  yt   (соңғы екі 

жол).Сонымен қатар 
 dx

dy

t
2

lim


және 
 dx

dy

t
2

3
lim


 Осы нүктелерде исыққа жүргізілген 

жанамалар вертикаль, ал 0
dx

dy  параметрдің  2,,0t  мәндерінде, горизонталь болып 

келетінін көреміз. Екінші ретті туындысын тапсақ 14

2

2

)sincos3(  tta
dx

yd   . 

Егер  t0   0xxy  қисық ойыс, ал 20  t   0xxy  қисықтың дөңес 

болатыны шығады.Жоғарыдағы зерттеулердің нәтижесінде астроида деп аталатын қисықтың 

графигі төмендегідей болады.(латынның «астра»-жұлдыз деген сөзінен туған). 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ОҢТҮСТІК-БАТЫС АЛТАЙДЫҢ АУМАҚТЫҚ РЕКРАЦИЯЛЫҚ-ТУРИСТІК  

ӘЛЕУЕТІНЕ БАҒА БЕРУ 

 

Алтай таулары Қазақстан, Монголия, Қытай, Ресей мемлекеттерінің шекараласқан 

территорияларында орналасқан. Оның оңтүстік-батыс бөлігі біздің республикамызда 

жатқандықтан Қазақстан Алтайы деп аталады. [1] 

Жалпы осы Оңтүстік-Батыс Алтайдың рекреациялық туристік ресурстарына баға бермес 

бұрын рекреациялық ресурс сөзіне анықтама беріп өтсек. 

Рекреациялық ресурстар деп рекреациялық іс-әрекеттің түрлерін ұйымдастыруда 

пайдаланатын бірегейлілік, тарихи немесе көркемөнерлік бағалыққа, эстетикалық 

ажарлылыққа және емдеу-сауқтыру қасиеттеріне ие болатын табиғи және антропогендік 

объектілер түсіндіріледі. 

 

Сурет 1 Территорияның туристік әлеуетінің құрылымы 

 

Ендеше Алтай тауларының рекреациялық ресурстар жеке жеке тоқталып өтсек. 

Алтайдың өзіне тән орографиялық ерекшеліктері бар. Оның жоталары мен 

қыраттарының биіктігі, сондай-ақ олардың бағыттары жер бедеріне ерекше сипат береді. 

Солтүстігінен оңтүстігіне қарай жүргенде де, батысынан шығысына қарай жүргенде де тау 

жоталары бірте-бірте көтеріле түсіп, Қатын-Шүй тау жоталарының түйіскен тұсында ең биік 
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нүктесіне жетеді. Алтайдың аруы атанған Мұзтау Алтай тауларының ең биік шыңы 4506м. Тау 

жоталары батыстан шығысқа қарай қатар-қатар жарыса созылып жатыр. Олардың негізгілері 

мыналар: Нарын (2386 м.), Сарымсақты (3373 м.), Тарбағатай (2739 м.), Күршім (2644.), 

Сарытау (3300м),Оңтүстік Алтай (3483 м.), Үкөк үстірті (3052 м.), Шүй (3958), Қатын (4504 

м.),Үлбі (2300м), Үбі (2100м), Тегерек (2276 м.), тағы басқалары.  

Алтайда өзен де, көл де көп. Олар басын таудағы қар суынан, мұздықтардан алады. Ең 

үлкені - Ертіс. Оған Кендірлік Күршім, Бұқтырма, Үлбі, Үбі, т.б. өзендер кұяды. Ертіс бойында 

Өскемен, Бұқтырма, Шүлбі электр стансалары салынған. Олар бүкіл Шығыс Қазақстанға жәнe 

республиканың басқа жерлеріне электр қуатын береді. Шағын өзендер көп. Олардың ішінде 

Ақ Берел, Тұрғысын, Березовка, Көкпекті, Кіші Үлбі, Қалжыр, Қалғұты, Ұлан, Білезікті, 

Қызылсу, Алқабек, Аққаба, Қайыңды, Бөкен, Бұлғын т.б. өзендерді атауға болады. Олар 

Ертіске, Бұқтырмаға, Нарын мен Күршімге құяды. Алтай тауларының өзендерінде 70-тен 

астам сарқырамалар мен 3500-дей үлкенді-кішілі көлдер бар. Бұқтырма, Жайсан, Түранғыкөл, 

Марқакөл, т.б. көлдердің ауданы 1 км²-ден асады. Көлдердін ең үлкені - Жайсан (ауданы 5510 

км²), Марқакөл (ауданы 455 км²). Марқакөл тектоникалық қазаншұңқырда орналасқан, 

көлдерінің көркі көз тартарлық әсемдікке ие. Қазақстандық Алтайдың тауларында 328 мұздық 

бар. Олардың жалпы ауданы 89,6 км². Мұздықтар негізінен 2600 м-ден жоғары тау 

биіктіктерінде жатады. Олар Қатын, Холзун, Иванов, Оңтүстік Алтай, Сарымсақты тау 

жоталарында көбірек сакталған.  

Алтай тауларының табиғатына оның алып жатқан географиялық орны үлкен әсер етеді. 

Алтайда өте айқын ажыратылатын тік белдеулі ландшафт жүйесі қалыптасқан. Оңтүстік-

батыстағы аласа тау беткейлерінде ылғал аз түседі. Сол себептен оның батыс бөлігіндегі 

тауларға ылғал молырақ түседі. Солтүстік батыстың биік белдеулері дала зонасынан (1600-

1800 м) басталады да, оңтүстік-батыста Жайсан қазаншүңқырына караған жағы шөлейт зонаға 

(900-1100 м) кіреді. Ол екеуінің шекарасы Бүқтырма өзенімен жүреді. Далалық тау 

беткейлерінен жоғары орманды таулар (2100-2300 м), шалғынды альпілік белдеуі (2500-2600 

м) жәнә биік шыңдағы мәңгі қар жататын белдеу (2600 м-ден жоғары) өтеді. Орман 

алқаптарында май қарагай, бал қарагай, шырша, самырсын өседі. Тау жоталарындағы 

шалғында мал жайылады, омарта шаруашылығы дамыған. Ең жоғарғы белдеу таулы 

тундрадан, жалаңаш тау басындағы қар мен мұздықтардан тұрады. Тау етегі мен аласа таулар 

кұнарлы кара топырақты келеді, онда дала зонасының өсімдіктері (боз, бетеге және т.б.), 

шөлейт зонада сортаң өсімдіктер өседі. Тоғайларда итмұрын, қарақат, жидек, тау аралық 

аудандарда күлгінді тарғақ шөп, қоңырбас, т.б. шөп тектес өсімдіктер шығады. Жәнеде Алтай 

өлкесі жануарлар дүниесіне бай. Орманда бұғы-марал өсіретін шаруашылықтары бар. Тағы 

аңдардан аю, қабан, бүғы, таутеке, қар барысы тіршілік етеді. Бүлғын, қаракүзен, ақкіс сияқты 

терісі бағалы аңдар жиі ұшырайды. Су тышқаны, жанат тәріздес ит жерсіндірілген. Құстардан 

саңырау қүр, шіл, кекілік, тоқылдақ, ұлар кездеседі.  

Қазақстандық Алтай табиғатының әсемдігі, ландшаф түрлерінің әртүрлілігі, табиғаттың 

жақсы сақталғаны, даладан тайгаға дейінгі аймақ, альпінің кең жайылымдары мен 

мұздықтары, мәдени және тарихи ескерткіштердің барлығы, көгілдір көлдер мен асау 

өзендері, биік құздардан құлай аққан күміс сулы сарқырамалары, климаттық жағдайы, тарихи 

нысандардың болуы, бұл жердің нағыз туризмді дамыту ошағы екенінің айқын көрнісі. 

Сонымен қатар ең биік шыңы - қасиетті Белуха тауы (4506 м), Батыс Алтай және Марқакөл 

мемлекеттік қорықтары, Қатон-Қарағай ұлттық саябағы, республикалық маңызы бар ресми 

табиғат ескерткіштерінің бірі - Синегорье самырсынды тоғайы, тарихи-мәдени орындар, 

табиғаты әсем Марқакөл, Себин, Язевое, Зайсан, Рахман көлдері, Көккөл, Арасан 

сарқырамалары т.б. туристік-рекреациялық ресурстарға бай болып келуіде туризм дамуының 

негізі болып табылады.  

Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы 1992 жылы шілдеде құрылған. Аумағы 5678 га. 

Кенді Алтайдың солтүстік-батыс бөлігінде Шығыс Қазақстан облысының Риддер, Зырян, 
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Глубокое аудандарының аумағында Поперечное ауылының оңтүстік-шығысында табиғатты 

пайдаланудан алынып қойылған жерлерде орналасқан. Қорықтың ландшафтық кешеніне 

Иванов (2775 м), Холзун (2500 м), Көксін (2300 м), Тегерек (2007 м), Линейск (1600 м), Үбі 

(2100 м), Үлбі (2300м) жоталарының таулы жер бедерлерінің бөлігі қосылады. Қорықтың 

жануарлар дүниесін тайгалық жануарлар: бұлан, марал, елік, құдыр, қоңыр аю, құну, сілеусін, 

бұлғын, сасық күзен, аққалақ, қара күзен, кәмшат, тиін, шұбар тышқан, суыр, түлкі және 

әртүрлі кеміргіштер құрайды. Құстар әлемі алдын ала алынған деректер бойынша 100 аса 

түрден тұрады. Олардың ішінде Қызыл кітапқа енгізілген:қара дегелек, тундра шілі, бүркіт, 

аққұйрық субүркіт бар.[2] 

Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы - Оңтүстік Алтайдың табиғат кешенін, сондай ақ 

бірегей альпілік типтегі Марқакөл көлін табиғи қалпында сақтау мақсатында 1976 жылы 

құрылған. Көлден басқа негізгі қорғау нысандарына – Солтүстік Сібір таулары үшін қалыпты 

болып саналатын балқарағайлы-самырсынды және шыршалы ландшафттар, Марқакөлге ғана 

тән майқан, хариус, талма балық, теңге балық жергілікті бірегей балықтар әлемі, құстар мен 

сүтқоректілер жатады. Флоралық тізімінде 900-ге жуық өсімдік түрі бар. Олардың ішінде 

Қазақстанның Қызыл кітабы мен «ШҚО сирек кездесетін және құрып бара жатқан өсімдіктер 

кадастрына» кірген қызғалдақ, семізот (алтын тамыр), сафлортүрлі левзея (марал тамыр), сібір 

қандығы, алтай леонтицасы, түрлі жапырақты қызғалдақ, дала сәлдегүлі, алтай рауғашы және 

т.б бар.  

Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық паркі – Оңтүстік Алтайдың таулы-тайгалы 

ормандарын, табиғи және мәдени ескерткіштері, су нысандарын қорғау мақсатында 2001 

жылдың 17-маусымында ұйымдастырылған. Саябақ сирек және жойылып бара жатқан - қар 

барысы, Алтай ұлары, дөңес тұмсықты үйректің ареалы ретінде маңызды орын алады. Ұлттық 

бақта 400 жуық көл бар. Олардың көбі шағын, су айдыны көлемі бір шаршы шақырым. Ең 

үлкен көл – Бұқтырма. Ол орманды алқаптың жоғары шекарасында Бұқтырма өзенінің қайнар 

көзіне жақын орналасқан. Ал, Язевое, Черновое және Марал көлдері Листвяга жотасында 

орналасқан. Парктің аумағында сүйекті балықтардың 4 түрі бар: таймень, қарауыз, майқан 

балық және аққайран кездеседі. Әрі таймень Қазақстанның Қызыл кітабына енген. Мұнда 

жоғары сатыдағы өсімдіктердің 1200-ге тарта түрі, Қызыл Кітапқа енген 30, дәрілік 

өсімдіктердің 45-тен астам түрі кездеседі. Аумағының 12%-ын қылқан жапырақты орман алып 

жатыр. Саябақ аймағынан әсем табиғи ескерткіштерден Көккөл, Арасан, Язевое, Рахман 

сарқырамаларын, Язевое және Үшкөл көлдерін тамашалауға болады. Ұлттық саябақтың 

негізгі міндеті - ғылыми-зерттеулерді жүргізу, ортаның жағдайын бақылау, туризм және 

демалысты ұйымдастыру, сондай-ақ «Қар барысы-Оңтүстік Алтай» бағдарламасын жүзеге 

асыру болып табылады.  

Қазақстандық Алтайдың мемлекеттік табиғи қорығы, ұлттық саябақтарынан өзгеде 

рекреациялық-туристік нысандары көп. Оларды № 1 кестеде ұсындық. 

 

Кесте 1 Қазақстандық Алтайдың рекреациялық-туристік нысандары 

№ Туристік 

Нысан 

Географиялық 

Орны 

Туризм 

Түрі 

1 « Мұзтау тауы» 

(4506 м.) 

Қатын таулар 

тізбегінде орналасқан 

Альпинизм мен тау 

туризм. 

2 «Берел обалары» 

Әлемдік деңгейдегі 

ескерткіш. 

ШҚО Катон-Қарағай 

ауданы аумағында 

орналасқан 

Тарихи, Ғылыми туризм 

3 « Бұқтырма өзені» Катон-Қарағай МҰТП 

құрамына кіреді 

Әуесқой туризм 

(балық аулау) 

4 «Порт Фортуна» 

демалыс орны 

Өскемен қаласы, Зырян 

ауданы 

Жағажайлық демалыс 
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5 «Ақ Уба» демалыс 

базасы 

Риддер қаласы Ат үстіндегі саяхаттар,  

шаңғы тебу, шанамен 

сырғанау 

6 «Енгу-Абзал» 

демалыс базасы 

Өскемен қаласы  

7 «Қаракөл өзені» 

 

Катон-Қарағай МҰТП 

құрамына кіреді 

Танымдық туризм 

8 «Бұқтырма көлі» Катонқарағай ауданы, 

оңтүстік-батыс 

Алтайдан 38 км. 

Әуесқой туризм 

10 «Марқакөл көлі» ШҚО аймағындағы 

Алтайдың Азутау және 

Күршім жоталарының 

аралығында орналасқан 

Су туризм 

11 «Рахман көлі» ШҚО Катон-Қарағай 

Ауданы 

Су туризм, Курорттық  

туризм 

12 «Ескі австриялық 

жол» 

Катон-Қарағай МҰТП 

құрамына кіреді 

Танымдық туризм 

13 «Арасан 

Сарқырамасы» 

Катон-Қарағай МҰТП 

құрамына кіреді 

Танымдық туризм 

14 «Язевый 

Сарқырамасы» 

Катон-Қарағай МҰТП 

құрамына кіреді 

Су туризм 

15 «Ұлы Жібек 

жолының 

солтүстік 

тармағы» 

Катон-Қарағай МҰТП 

шегіндегі Аршаты ауылынан 

Үкөк асуына дейін созылып 

жатыр. 

Тарихи-танымдық туризм 

16 «Патшалар 

жазығы», 

пантоемхана 

Катон-Қарағай 

Ауданы 

Курорттық туризм 

 

Қарастырылған нысандардағы дамыған туризм түрлеріне толығырақ сипаттама бере 

кетсек. 

Тау туризмі – таулы аймақта арнайы көлікті қажет етпейтін туризмнің кең тараған түрі. 

Белуха тауы альпинизм мен тау туризмін дамытуға аса қолайлы нысан болып есептеледі. Ол 

ТМД және Балтық маңы елдері тұрғындарының арасында аты әйгілі туристік нысандардың 

бірі болғандықтан, әрбір турист Алтай және Белуха шыңын көруді міндеті деп есептеп, 5 

баллдық категория бойынша шыңды бағындыруға тырысады. 

Су туризмі - белгілі бір су нысандары бойынша арнайы жүзу құралдары бар жорықтарды 

ұйымдастырып өткізетін іс-әрекет. Оңтүстік Алтай мол сулы, әрі мөлдір өзен мен көлге бай 

болуымен де ерекшеленеді. Су туризмінің рафтинг деп аталатын түрін дамытуға болады. 

Туристер әртүрлі қиындықтағы ұзаққа созылған (250 км) және қысқа маршруттарды таңдап 

ала алады. «Экосистема», «Рахмановские ключи» атты туристік фирмалары онға жуық жүзу 

маршруттарын ұйымдастырған. 

Ғылыми-танымдық туризм - Оңтүстік Алтайда ғылыми туризмнің дамуынада мүмкіндігі 

көп. Зоологияға құмар адамдардың қызығушылығын табиғатта сирек кездесетін қар барысы – 

ілбіс, алтайлық тау арқары, сібірлік елік-марал сынды аңдар тудырады. Ал бай әрі әр алуан 

түрлі өсімдіктер әлемі ботаниктердің назарында. Бірқатар түрлер өте бірегей әрі тек қана 

Оңтүстік Алтайда кезігеді. Оңтүстік Алтай өзіне тән көркімен көптеген ғалымдарды, сонымен 

қатар, орнитологтарды, ихтиологтарды, табиғатқа құмар адамдарды өзіне тартады. 
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Әуесқой және спорттық туризм – мақсаты мәдени және халықтың эстетикалық 

қызығушылығын қанағатандыруға бағытталған біршама бұқаралық сипатқа ие (таза ауада 

демалу, денсаулықты қалпына келтіру, садақ тарту өнерін ұштау, табиғат көркін тамашалау 

және т.с.с). 

Бұл туризм түрінің өзгешелігі арнайы қосымша құжаттарды даярлауымен ерекшеленеді: 

лицензиялар, рұқсаттар (аңшылыққа, балық аулауға, олжаны алып шығу, қару қолдануға және 

алып жүруге) болуы шарт.  

Спорттық балық аулау туризмі - Оңтүстік Алтайда балық аулау саяхатын жасауға 

боларлық бірқатар орындар бар. Спорттық (олжалы) балық аулау жоспарында қызығушылық 

туғызатын объект ретінде тайменьді айтуға болады. Белгілі бір мөлшерде тек сирек кездесетін 

қарауызды да айтуға болады. Алайда тайменьді аулауға қатаң тыйым салынып, ол 

Қазақстанның Қызыл кітабына енген.  

Балықшы-спортшылар үшін Марқакөл көліндегі сібірлік майқан балыққа қармақ салу 

аса қызық. Оңтүстік Алтайда саңырауқұлақтар мен жидектерді теру туристтердің танымдық 

қызығушылықтарын арттырады. 

Курорттық туризм - «Рахман қайнары» санаторийін айтуға болады. Рахман көлі теңіз 

деңгейінен 1760 м биіктікте жатыр. Термальды бұлақтар жарықшақтан ағып шығып, жалпы 

ұзындығы 80 м болатын бір бағытта шығыстан-батысқа қарай бағытталады. Санаторийдің 

басты емдеу факторы болып құрамында 0,03г/л-ға дейін көмір қышқылы, 45-80мг/л кремний 

минералданған бұлақ сулары табылады. Бұлақ суларының температурасы 34С0-тан-43С0-қа 

дейін өзгереді. Санаторий термальды жерасты радон суларын пайдалана отырып, сүйек-

бұлшық ет, орталық және перифериялық нерв жүйесін, тері, палиартрит, радикулит т.б. 

ауруларды емдейді. Радон сулары орталық нерв жүйесіне әсер етіп, регенерацияны 

жылдамдатады, қабыну және трофикалық процестерді жақсартады. Жүрек-қан тамырлары 

қызметін қалыпты жағдайға келтіреді.  

Сондай-ақ Язевое санаторийінде пантымен емдеу қызметі қазіргі технологияларға сай 

жүргізіледі. 1990 жылдан бастап, демалушылар мен емделушілердің саны 3000 адамнан асқан. 

Қазақстандық Алтай географиялық орны, экономикалық жағдайы және технологияның 

даму жағдайына байланысты туризим нысандарына бай болсада оны әлемдік денгейде 

дамуына бірқатар проблемалық мәселелерде бар. Олар 

 Туристік және инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуы 

  Туристік нысандарға, объектілерге апаратын автокөлік жолдарының 

қанағаттанарлықсыз жағдайы, туристік бағыттарға жетудің қиындығы  

 Қонақ үйлердің, пансионаттар мен демалыс үйлерін жеткіліксіз болуы 

 Санаторлық-курорттық мекемелердің моральдық және табиғи тұрғыдан тозуы 

 Экономика саласы ретінде онымен мемелекттік деңгейде тікелей айналыспауы. 

 Қызмет көрсету саласы деңгейінің төмендігі  

 Туризм және қонақжайлық саласындағы білікті мамандардың жеткіліксіздігі 

 Аймақтағы туристік әлеуеті туралы ақпараттардың имидждік іс-шаралардың 

жеткіліксіздігі 

 Байланыстың нашарлығы және т.б. 

Бұл проблемалар болашақта оң шешімін тауып, Қазақстандық Алтай бәсекеге қабылетті, 

туризмнің дамыған ошағына айналады деген үміттеміз. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

СТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ 

 

Повышение долговечности приводов машин является одним из важнейших требований, 

которое в значительной степени обеспечивается за счет увеличения ресурса основных деталей 

привода и, в первую очередь, за счет повышения их износостойкости. При этом следует иметь 

в виду, что обеспечение высокой износостойкости необходимо не только, чтобы 

предотвратить поломки из-за уменьшения рабочего сечения деталей вследствие их износа, но 

и для уменьшения влияния износа на параметры качества машин и, в первую очередь, на 

уровень вибрации и шума. 

Из всех существующих способов упрочнения по своим технико-экономическим 

показателям и результатам сравнительного анализа рекомендована плазменная поверхностная 

закалка. Основной отличительной особенностью метода плазменного поверхностного 

упрочнения является возможность получения скоростей нагрева и охлаждения материалов, на 

несколько порядков превышающих значения, характерные для традиционных методов 

упрочнения (печной закалки, закалки ТВЧ, газопламенной закалки и др.), что способствует 

получению упрочненных слоев с недостигаемым ранее уровнем эксплуатационных свойств 

[1]. Образующиеся при этом структуры закалочного типа обладают высокой твердостью, 

износостойкостью и сопротивлением разрушению. 

Целью данной работы было исследование влияния электролитно-плазменной 

поверхностной закалки (ЭППЗ) на трибологические свойства конструкционных сталей 

используемые при изготовлении тяжело-нагруженных зубчатых колес. 

В качестве объекта исследования были выбраны стали 40ХН, 20Х2Н4А и 34ХН1М. Выбор 

материалов исследования обоснован тем, что эти стали широко применяются для изготовления 

тяжело-нагруженных зубчатых колес.  

Электролитно-плазменная поверхностная закалка (ЭППЗ) образцов сталей проводили на 

специальной установке ЭППЗ [2,3].  

Трибологические испытания на трение скольжения проводили на высокотемпературном 

трибометре THT-S-BE-0000 в лаборатории ТМЦКП ТГУ с использованием стандартной 

методики «шар-диск» (рисунок 1 а) (международные стандарты ASTM G 133-95 и ASTM G 99). 

В качестве контртела использовали шарик диаметром 6,0 мм, из сертифицированного материала 

– Al2O3. Испытания проводили при нагрузке 1 Н, и линейной скорости 2 см/сек, радиусом 

кривизны износа 5 мм, путь трения составлял 31,4 м. Трибологические характеристики 

модифицированного слоя характеризовались интенсивностью изнашивания и коэффициентом 

трения [4]. 

Испытания образцов на абразивное изнашивание были проведены в Национальной 
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научной лаборатории коллективного пользования ВКГУ им. С.Аманжолова, на 

экспериментальной установке для испытаний на абразивное изнашивание при трении о не 

жестко закрепленные частицы абразива по схеме «вращающийся ролик – плоская поверхность» 

в соответствии с ГОСТ 23.208-79, который совпадает с американским стандартом АСТМ С 6568 

[5]. Для тестирования абразивного истирания на резиновом круге, поверхности образцов были 

отшлифованы и отполированы, так же они были очищены с помощью ацетона и высушены. 

Цилиндрический резиновый ролик, прижатый радиальной поверхностью к плоской 

поверхности исследуемого образца с усилием 22 Н, вращался с частотой 1 с-1. Схема прибора 

представлена на рисунке 1 б. Скорость поступления абразивных частиц между резиновым 

колесом и образцом, то есть в зону испытания составила 41-42 г/мин. В качестве абразивных 

частиц использовался электрокорунд зернистостью 200-250 мкм. Износостойкость испытуемого 

обработанного образца оценивалась путем сравнения его износа с износом эталонного образца 

(не обработанного образца). Износ замеряли весовым методом на аналитических весах АДВ-200 

с точностью до 0,0001 г.  

 

 
 

а - по схеме «шар-диск», б - по схеме «вращающийся ролик – плоская поверхность» 

Рисунок 1 – Трибологические испытания образцов 

 

Образцы взвешивались каждую минуту и тестировались в течение трех минут, длина всего 

износа составляла 28,8 м. Перед взвешиванием образцы обдувались с помощью сжатого воздуха 

для удаления оставшихся частиц песка на пробах. Износостойкость испытуемого материала 

оценивали по убыли массы образцов за время испытания согласно ГОСТ-23.208-79. 

Механизм износа деталей при эксплуатации сложен и включает в себя абразивный, 

адгезионный и диффузионный износы. В связи с этим в данной работе испытания на 

износостойкость проведены по схемам «шар - диск» и «плоская поверхность – вращающаяся 

диск». Были исследованы трибологические свойства образцов до и после ЭППЗ. 

Экспериментальные кривые зависимости коэффициента трения от времени трения исходных 

и обработанных образцов приведены на рисунке 2. Испытание проводилось по схеме "шар-

диск", длина пробега составляла 35 метров, скорость 2 см/с, нагрузка 5 Н. Из рисунка 2 видно, 

что коэффициент трения образцов стали 40ХН до и после ЭППЗ с продолжительностью 

нагрева 1 и 2 сек имеет приблизительно одинаковые значения. При этом на начальном этапе 

трения коэффициент трения увеличивается до 4,5-5,5 затем уменьшается до 0,3-0,32 и остается 

на этом уровне до конца трения. Это связано с шероховатостью поверхности. А кривая 

зависимости коэффициента трения от времени трения образцов, обработанных ЭППЗ с 

продолжительностью нагрева 3 сек имеет другую форму. Видно, что коэффициент трения 

постепенно увеличивается с 0,5 до 4. Это связано с неравномерностью поверхностного слоя 

по глубине. 
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Рисунок 2 – Коэффициент трения стали 40ХН до и после ЭПЗ. 

 

На основе полученных результатов исследований, можно сказать, что после 

электролитно-плазменной поверхностной закалки повышается механические и 

трибологические свойства сталей. Таким образом, нами установлено, что оптимальное время 

нагрева при ЭППЗ - 3 секунды.  

В выбранных режимах ЭППЗ также были обработаны стали 20Х2Н4А И 34ХН1М. На 

рисунке 3 показана интенсивность изнашивания (мм3/Нм) образцов сталей 40ХН, 20Х2Н4А И 

34ХН1М до и после ЭППЗ.  

 

 
 

Рисунок 3 – Интенсивность изнашивания образцов сталей 40ХН, 20Х2Н4А И 34ХН1М до и 

после ЭППЗ 

 

Испытания проведены по схеме «шар - диск». Видно, что все обработанные образцы 

показывают значительное снижение интенсивности изнашивания по сравнению с исходным, 

что указывает на значительное повышение износостойкости сталей. 

С помощью профилометра были сделаны снимки зоны контакта исходных и 

обработанных ЭППЗ образцов стали 40ХН (рисунке 4). 
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Оценивая износостойкость образцов на основании геометрических параметров дорожек 

износа, можно сказать, что глубина дорожки образца после ЭППЗ значительно меньше по 

сравнению с необработанным образцом. Форма неровностей в общих чертах еще раз 

доказывает улучшение трибологических характеристик испытуемого образца. 

 

 
 

Рисунок 4 – Профили дорожек исходного (а) и упрочнения ЭППЗ (б) образцов стали 40ХН 

 

Результаты испытания образцов на абразивный износ охарактеризовали объемом износа 

образцов после испытания. На рисунке 5 показаны объем износа образцов сталей 40ХН, 

20Х2Н4А И 34ХН1М до и после упрочнения ЭППЗ. Видно, что объем износа упрочненных 

образцов меньше, чем не упрочненных образцов, что указывает на повышение стойкости к 

абразивному износу сталей 40ХН, 20Х2Н4А И 34ХН1М после поверхностной закалки.  

 

 
 

Рисунок 5 – Стойкость образцов сталей 40ХН, 20Х2Н4А И 34ХН1М к абразивному износу 
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Результаты исследования трибологических характеристик сталей 40ХН, 20Х2Н4А И 

34ХН1М показали, что наибольшее повышение износостойкости по сравнению с исходными 

наблюдается у стали 40ХН. Возможно, это связана с сравнительно высоким содержанием 

углерода в составе этой стали. А наименьший эффект наблюдается у стали 20Х2Н4А, что 

связано с тем, что исходное состояние данной стали была после стандарной термической 

обработки: закалка в масло с 860 °С + закалка в масло с 780 °С + отпуск при 180 °С, 

охлаждение на воздухе.  

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что в результате ЭППЗ 

поверхностный слой сталей 40ХН, 20Х2Н4А И 34ХН1М обладает более высокой 

износостойкостью. Увеличение износостойкости сталей 40ХН, 20Х2Н4А И 34ХН1М после 

ЭППЗ с продолжительностью нагрева 2 сек.  

Таким образом, установлено, что разработанный способ электролитно-плазменной 

закалки позволяет получить модифицированный слой толщиной 500-550 мкм с повышенной 

твердостью и износостойкостью.  
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕР НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ  

БІЛІМІН ТЕРЕҢДЕТУ  

 

Қоғамның дамуы табиғатпен тығыз байланысты. Ғылыми-техникалық прогрестің дамуы 

барысында қоршаған орта мен қоғам арасындағы қарым-қатынастың қарама-қайшылығы арта 

түсуде. Осы қарама-қайшылық ырқынан шығып кетті. Демек, адам баласы өмір сүріп отырған 

қоршаған ортаны бүкіл ғалам бойынша өзгеріске ұшырату қаупі төнді.  
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Сонымен бірге, қазіргі кезде адам мен табиғат арасындағы қарама-қайшылықтарды 

шешіп, жол табу және жастарға экологиялық негізде биологиялық тәрбие беру педагогика мен 

мектептің басты борышына айналуда. «Не ексең, соны орасың»,- деп ата-бабамыз сонау 

ежелден атап кеткендей, еліміздің болашағы жастарға қолында. Біз алдағы уақытта оларға 

қандай білім беріп тәрбиелесек, олар да сондай жеміс береді.  

Кезінде орта ғасыр ғұламалары Әл-Фараби, Ж. Баласағұн, Қ.А. Яссауи, М. Қашқари, А. 

Иүгінеки, С. Бақырғани және т.б. өз шығармаларында табиғатты аялап, қорғауға байланысты 

көзқарастарын білдіріп, жаратылыстану жайында бағалы пайымдаулар мен ғылыми 

тұжырымдамалар жасаған. Мәселен, Әл-Фараби «Ғылымдардың шығуы туралы трактатында» 

табиғаттану ғылымдарының шығу төркінін, себептерін ашып көрсетуге тырысады. 

Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар қасиет. Біз бүгінгі 

жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағдайда 

кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен 

биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді.  

Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасында білім беру 

саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді 

мекендерді абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен 

мәдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді [1]. 

Осы орайда, қазіргі таңда мектептер мен тәрбие мекемелерінің мүмкіншіліктері дамудың 

жоғары деңгейіне жетіп отыр және олардың арнайы биологиялық биокешендер, табиғат 

зерттеу жасөспірімдер стациясын және осы мақсатта табиғат зерттеу сабақтары үшін жазғы 

сауықтыру лагерлерін ұйымдастыруға мүмкіндіктері бар. Біз әркім жеке басының қандай да 

бір іске қосқан үлесі мен кәсіби біліктіліген қарап бағаланатын меритократиялық қоғам құрып 

жатырмыз. Сол себепті, аталған орталықтар оқушылардың экологиялық тәрбиесін дамыту, 

диалектикалық материалистік көзқарастар қалыптастыру үшін өзінің туған еліне деген 

сүйіспеншілік пен патриоттық сезімін дағдыландыру мақсатында құрылуы шарт. Бұл 

оқушыларға өлі және тірі табиғат элементтерін қатар оқытып үйретуге, биосферамен кешенді 

танысуға, өсімдіктер мен жануарлар әлемінің арасындағы және олардың мекен ету ортасымен 

күрделі қарым-қатынасын сараптауға мүмкіндік береді.  

Оқушыларға экологиялық дәстүрлер негізінде биологиялық тәрбие беру мәселесін 

шешуде прогресшіл педагогтарымыздың орны ерекше. Ж.Ж. Руссо, Я.А. Коменский, Г. 

Песталоции, А. Гумбольд классикалық педагогикада баланың табиғатпен қатынасы арқылы 

білім беру, тәрбиелеу, дүниетанымын қалыптастыру заңдылықтарын негіздеді. Чех халқының 

атақты педагогы Я.А. Коменский «Тәрбиенің негізі – табиғат, ал адам табиғаттың бір бөлігі 

және оның заңдылықтарына бағынушы», - деді. 

Француз ағартушысы Ж.Ж. Руссо өзінің педагогикалық еңбектерінде «Баланы 

табиғатпен байланыста тәрбиелеу керек, табиғат баланың ересектігінен бұрын бала болғанын 

қалайды»,- деп жазды. Ол тәрбиенің үш қайнар көзі: «табиғат, адамдар, заттар» деп есептеді 

[2].  

Оқушылардың адамгершілік қасиетін дамытып, оларды парасаттылыққа тәрбиелеуге 

биологиялық тұрғыдан келудің де маңызы зор. Балалардың мейірімділігі, қайырымдылық, 

аяушылық, мүсіркеушілік және басқа гуманистік ерекшеліктерін дамыту бағытында 

табиғатпен сырласу жеткіліксіз болса, олар парасаттылық тәрбие алуда белгілі бір мөлшерде 

қысым көру мен шектеушілікке душар болады. 

Табиғат – сұлулықтың мәңгі бақи таусылмас қайнар көзі, ол эстетикалық тәрбие берудің 

ең маңызды құралдарының бірі саналады. Ал, бұл экологиялық тәрбиемен іштей жалғасып, 

табиғаттың күйзеліп, күйреуіне қарсы тұратындай адамның қалыптасуына ықпал етеді. 

Қандай жұмыстың болса да, «экологиялық жағы» еске алынбаса, табиғат пен адам арасындағы 

зат алмасуды заңды түрде үйлестіріп отыратын, еңбекке үйрету мен тәрбиелеу саласында орны 

толмас олқылықтар пайда болады. А.Құнанбаевтың қара сөздеріндегі философиялық ой-
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пікірлері, оның табиғат заңдылықтарын терең пайымдау алумен бірге оған байланысты 

ғылыми көзқарастарын танытады. Ол табиғаттың бір байлығын адам баласының ауызына 

тосып, таусылмас азық болып отырғандығын көрсете келіп, «Кім өзіне махаббат қылса, сен де 

оған махаббат қылмағың парыз», - деп өсіп келе жатқан ұрпақты табиғат ананы аялап сүйе 

білуге үндейді [3].  

 Сурет 1 - Тәрбиенің негізі – табиғат 

 

В.А.Сухомлинский «табиғат адам оны танып білгенде себеп-салдарын байланыстыра ой-

жеткізуде ғана тәрбиенің қуаты қайнар көзі бола алады», - деп табиғаттың заңдарын жете 

меңгеруге ғана, табиғаттың жай-күйін түсінетіндігіне ерекше мән береді [4]. 

Табиғат арқылы экологиялық тәрбие берудің маңызын бағалай келіп, А.Е. Тихонова 

«табиғатты эмоциялық сезіммен қабылдау, оған деген эстетикалық қатынастың бастапқы 

негізі болып саналады. Мұғалімнің маңызды міндеті эстетикалық сезімді байыту ғана емес, 

сонымен бірге табиғатқа адал қатынастағы адамгершілік-эстетикалық жағын дамытуды, оның 

сұлулығын молайтуға ұмтылдыруда болып табылады», - деді [5]. 

Қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп бекер айтпаған. Патриотизм кіндік қаның тамған 

жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен 

басталады. Адам баласы – шексіз зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің иесі. Туған жер – 

әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті мекені, талай 

жанның өмір-бақи тұратын өлкесі. Оны қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін 

жан баласы болмайды.  

Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер 

атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына 

суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. 

Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс [1]. 

Жазғы сауықтыру лагерлеріндегі, оқушылар сарайындағы, денсаулық сақтау 

орындарындағы жүргізілетін жұмыстар, алдымен, баланың жан-жақты және өз бетінше 

дамуына, еңбек етуіне үйретеді, олардың тірі табиғатқа сүйіспеншілігі мен ықыласын оятады.  

Жан – жақты білімді іскер маман даярлауда мектептегі биология пәнінің атқарар рөлі 

зор. Экологиялық білім мен тәрбиелеу мәселелері жалпы білім берудің жеке дара құрам бөлігі 

http://netref.ru/sabati-tairibiazastanda-filim-men-onerdi-damui-sabati-masati-b.html
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ретінде оқушыларда айналадағы орта мен табиғатқа жауапкершілік, қарым-қатынас 

қалыптастыруы тиіс [6].  

Сурет 2 – Тірі табиғат аясында 

 

Қалыптасқан дағдылар биологиядан мектеп бағдарламасын жақсы меңгеруді, табиғат 

құбылыстарын материалистік тұрғыдан дұрыс түсінуіне мүмкіндік береді. Атап айтқанда, 

жазғы сауықтыру лагерлерінің оқушыға тигізер жағымды тұстары: 

- Жазғы сауықтыру лагерлерінде биологиядан алған білімдері негізінде оқушыларды 

жабайы флора мен фаунаның әртүрлі өкілдерімен және оқушылардың табиғат қорғау 

заңдылықтарына сәйкес жинаған немесе дайындаған коллекциялары мен экспонаттарымен 

таныстыра аламыз;  

- Тәрбиелік тұрғыдан алғанда, балалардың табиғатқа зор құрмет сезімін, флора мен 

фауна өкілдеріне адамгершілік қарым-қатынасын дамытамыз; 

- Оқушылардың эстетикалық сезімін дамытудың кешені болмақ; 

- Оқушылардың өмірде қажетті еңбек әдістері мен үдерістерін орындауға үйретеміз; 

- Оқушыларды шынықтыруға бағытталған жорықтық өмір, далалық табиғи зерттеу 

жұмыстары дағдыны қалыптастырушы ретінде; 

- Балаларға табиғатты дұрыс пайдалану дағдысын үйрету жемістер, саңырауқұлақтар, 

дәрілік өсімдіктер жинау, су қоймаларын ластанудан қорғауға баулу арқылы жүзеге 

асырылады.  

Аталмыш жазғы демалыс лагерлерінде жүргізілетін табиғатты аялауға бағытталған 

биологиялық шаралар оқушылардың кәсіптік бағдарлауына мүмкіндік тудыра отырып, 

олардың сабақтан тыс жұмыстарды табиғаттану, ботаника, зоология пәндері бойынша 

материалдарды кең және терең түсінуіне мүмкіндік береді және өз беттерінше бақылау 

жүргізу мен олардың логиқалық ойлауын дамытып, қорытынды жасауына ықпал береді. 

Лагерде жүргізілген жұмыстар оқушылардың зерттеушілік әрекеттерінің ең бастапқы сатысы 

болуы мүмкін және алдағы уақытта олардың биология пәніне әуестігі бойынша айрықша ішкі 

қызығушылығының пайда болуына, дарындылық пен бейімділіктерін анықтауға мүмкіндік 

береді.  
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Барлық жазғы сауықтыру орталықтарында оқушыларға бақылау әдістемесі мен жүйесін 

тәрбиелейтін натуралистік бақылау дағдысын үйрететін, балаларға бақылауларын жүргізуге 

қолайлы ортасы тірі табиғат мүйісін ұйымдастыруға болады. Бірақ оның көлемі, 

толықтырылуы, орындайтын жұмыс мөлшері және ол әрекетке катыстырылатын 

окушылардың саны, оны ұйымдастыруға, материалдык мүмкіншілігіне, мүйісте жұмыс 

жүргізетін оқушылар құрамының дайындығына, олардын сол жұмыска деген сүйіспеншілігіне 

және ынтасына тәуелді болады. Биологиялық табиғат мүйісінен бөлек экологиялық бағыттағы 

үйірмелерді ашуға болады. 

Қорыта айтқанда, еліміздің бай болуы, құт-берекенің молдығы табиғат анамен тікелей 

байланысты. Қай-қайсымыз да табиғатты оның аясындағы түрлі аң-құсты, жан-жануарды 

аялап, байлығының жоғалмауына қамқорлық көрсетсек, табиғаттың адамзаттың құрымауына, 

ұзақ ғасыр жасауына септігін тигізетінімізді түсінсек болғаны. 
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВОЗМОЖНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ РК 

 

Одной из основных природных угроз человеческой цивилизации, наряду с 

наводнениями, являются землетрясения. Ежегодно, по всему миру, эти природные катаклизмы 

уносят жизни десяток тысяч человек в год. К сожалению, традиционными методами 

наблюдений невозможно получить прогноз возможного землетрясения заблаговременно за 

достаточны промежуток времени.  

Возникает необходимость организации мониторинга землетрясений на основе 

использования географических информационных систем (ГИС). Это позволит проводить 

оперативный сбор данных (космические снимки, геофизические измерения и др.), а также 

анализировать признаки подготовки землетрясений и оценивать возможные угрозы их 

проявления в пространственно-временном масштабе. 

Использование ГИС для решения подобного рода задач требует теоретического 

обоснования, разработки структуры и содержания баз данных, а также методики их 

использования в конкретной предметной области. 

Проблема мониторинга землетрясений на сегодняшний день активно решается, но 

однозначного метода определения характеристик возможного землетрясения - даты, места и 

магнитуды пока нет, в связи с чем необходимо всестороннее ее изучение специалистами самых 

различных отраслей науки.  



202 
 

В данной работе предлагаются различные методы мониторинга землетрясении с 

использованием материалов дистанционного зондирования Земли, и прежде всего - космиче-

ских снимков и ГИС для успешного решения этой проблемы. 

Виды прогноза землетрясений и состояние прогнозного картографирования. Различают 

три типа прогноза: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный прогнозы. Но 

классификации прогнозов с точки зрения периодов каждого различаются. В.И. Уломов 

выделяет 4 типа: краткосрочный, среднесрочный, долго срочный и сейсмическое 

районирование (рисунок 1), где интервалы времени представлены в логарифмическом 

масштабе и примерно равны друг другу. В аналогичной степенной, и более того, во 

фрактальной взаимосвязи, находятся и величины землетрясений (магнитуда, размер очага и 

др.), и размеры областей, "ответственных" за их подготовку [1].  

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация прогнозов землетрясений по В.И. Уломову 

 

Долгосрочный прогноз основывается на наблюдениях за изменением режима 

землетрясений, т.е. за появлением зон сейсмического затишья, за из менениями напряженного 

состояния вещества литосферы, изменением ее сейсмической прозрачности, наблюдении за 

тем, как отдельные небольшие блоки в своем поведении постепенно отказываются от 

самостоятельности и объединяются в процессе подготовки одного большого удара. Т.е. когда 

зем летрясение ожидается на достаточно большой площади, а время его ожида- ния растянуто 

на годы и десятилетия [2]. 

Среднесрочный прогноз, дающий возможность получить предупре ждение о 

сейсмическом событии за несколько месяцев-лет обладает практи ческой конкретностью. Этот 

прогностический уровень предполагает сцена рий развития процесса разрушения по данным 

текущих наблюдений за гео физическими полями, за изменениями наклонов земной 

поверхности, режим ные наблюдения над дебитом и химическим составом водных источников 

и глубоких водяных, нефтяных и газовых скважин. Используются формализированные 

критерии оценки статистической значимости каждого из предвест ников и всего их комплекса. 

На основе установленных главным образом эм пирических связей между параметрами 

предвестников и землетрясениями находится оценка места и магнитуды ожидаемого 

землетрясения.  

Краткосрочный прогноз - прогноз с заблаговременностью в несколь ко часов или дней. 

Здесь сохраняют значимость почти все методы, описанные выше, но особое внимание уделяют 

активизации процесса изменения напряженно-деформированного состояния. Следует 

подчеркнуть, что большинство специалистов (сейсмологов и геофизиков) не верят, что 

краткосрочный прогноз по времени, месту и магнитуде осуществим в принципе или в 

ближайшей перспективе [3].  

Отдельной группой стоит сейсмическое районирование. Суть сейсмического 

районирования заключается в определении «сейсмического климата», где предсказывается 

место и максимальная сила возможных в их пределах землетрясений. Поскольку в этом случае 

оценка сейсмической опасности основывается не на прогнозе каждого отдельного 
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сейсмического события, а на сейсмическом эффекте, создаваемом их совокупностью, знание 

времени возникновения таких событий как бы и не требуется.  

Наиболее изученными являются сейсмическое районирование и долго срочный прогноз 

сейсмических событий. Что касается среднесрочного и краткосрочного прогнозов времени 

начала или возникновения землетрясений, то здесь хуже всего дело обстоит с краткосрочным 

прогнозом, несмотря на накопленный в течение многих десятилетий обширный 

экспериментальный и достаточно противоречивый материал по самым разнообразным пред-

вестникам. 

Прогнозные и оценочные карты. Использование карт для получения знаний о явлениях 

и процессах, недоступных по каким-либо причинам непосредственному исследованию, 

называют картографическим методом прогнозирования. Прогнозные карты являются 

продолжением и развитием оценочного картографирования. Оценочные карты предназначены 

для выявления не отображенных, но распространенных явлений. Выявляются они по косвен-

ным признакам, путем установления зависимостей между ведущими факторами [4]. В основу 

составления оценочных карт положены представления о тес ной взаимосвязи явлений 

(служащих индикаторами) с прогнозируемыми (индицируемыми) явлениями. Оценочные 

карты также очень близки к прогнозным. Это позволяет говорить о единстве процесса 

оценочно-прогнозного картографирования. Для оценки и прогноза часто используют одни и 

те же методы. Они служат продолжением друг друга, хотя их назначение, роль в познании и 

достоверность различны. Прогнозные карты отражают неизвестные в настоящее время или 

недоступные для непосредственного изучения явления и процессы.  

Различают следующие виды прогноза по картам:  

• прогноз во времени;  

• прогноз в пространстве;  

• пространственно-временной прогноз. 

 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс сайта Геологической службы США (USGS) 

 

Особенности геоинформационного представления прогнозов землетрясений и 

фактических сведений о сейсмособытиях в сети Интернет.  

Интернет позволяет оперативно получать информацию о землетрясениях. В настоящее 

время существует немалое количество сайтов, посвященных землетрясениям. К наиболее 

крупным сайтам, где можно почерпнуть всевозможные сведения, связанные с 

землетрясениями, относятся сайты: Геологической службы США (USGS) 
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(http://www.usgs.gov/), Европейского сейсмологического центра (EMSC) (http://www.emsc-

csem.org/); из отечественных – Геофизической службы РАН (http://www.ceme.gsras.ru/).  

Несмотря на немалое количество сайтов данной тематики, они выполняют в основном 

задачи констатации фактов о произошедших сейсмических событиях, лишь немногие из них 

представляют прогнозные данные. Причем в последнее время намечается тенденция к 

закрытию прогнозной информации для широкого круга посетителей сайта.  

На сайте Геологической службы США (рисунок 2) можно почерпнуть фактические 

данные по произошедшим землетрясениям и их параметрам, а также материалы 

геоинформационного картографирования по каждому землетрясению, такие как карты 

географического положения эпицентра землетрясений, интенсивности землетрясения, 

сотрясений, сейсмического риска, история землетрясений и др.[5].  

В результате становится понятным что, регулярный мониторинг за сейсмоопасными 

регионами является очень актуальной проблемой. И так, отработка технических решений и 

специализированных методик и алгоритмов, предложенных в данной работе, планируется на 

натурном эксперименте, который пройдет на Юго-Восточных регионах Казахстана. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ТАРАЛҒАН АҚ ТҰТ (MORUS ALBA L. )  

ПЕН ҚАРА ТҰТ (M. NIGRA L.) ТҮРЛЕРІНІҢ БИОЛОГИЯСЫ 

 

Тұт (лат. Morus) – тұт тұқымдасына (Moraceae) жататын ағаш тектес өсімдік. Шығыс 

және Оңтүстік - Шығыс Азия, Оңтүстік Еуропа, Солтүстік Американың оңтүстік бөлігінде, 

Оңтүстік Американың солтүстік- батысында, ішінара Африкада таралған 24 түрі бар. Ал 10-

16 түрі Азияның, Африканың, Солтүстік Американың тропикті және жылы субтропикті 

аймақтарында таралған. Биіктігі 16 – 35 м, ағаштың тармақталған ең жоғарғы бөлігі шар 

сияқты, өте тығыз болады. Жапырақтары қарапайым, жиектері аратісті. Жидегі – күрделі 

құрылысты, сүйекшелердің бірігуінен тұрады, тәтті әрі жағымды иісі бар. [1] 

Тұт туысын алғашқы зерттеушілердің бірі жапон ғалымы Койдзуми 24 түрі мен 

сорттарын сипаттаған және жібек тұт көбелегінің негізгі қорегі болып табылатын жапырағына 

басты назар аударған. Қазіргі таңда кейбір сорттары мен түрлері жеміс ретінде, декоративті, 

дәрілік, өдірістік мақсатта қолданылады. Тұттың қасиеттері мен қолдануы туралы 

Н.Н.Шавров (1899); Е.Е. Керна (1932); А.И. Федорова (1932, 1947, 1954); Г.К. Джапаридзе 

(1952, 1959); A.A. Гроссмана (1952); Г.Э. Эвиадзе (1969) секілді ғалымдар өз еңбектерінде атап 

көрсеткен. Тұт туысының негізгі шығу орталығы - Қытай. Тұт туысының формалары, шығу 

орталығы мен бағалы мәдени түрлерінің таралу аймақтары жайлы А.И. Федоров (1947, 1954); 

http://www.usgs.gov/
http://www.emsc-csem.org/
http://www.emsc-csem.org/
http://www.ceme.gsras.ru/
http://seismosu.ifz.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Morus_alba
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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A.C. Дедиченко (1967); М.И. Гребинской (1955); С.С. Зинкиной (1961) өз еңбеңтерінде жан 

жақты зерттеулер жүргізген. Отандық ғалымдардың ішінде М.Р. Ганиев (1965); K.P. 

Рахманберди (1980) секілді ғалымдар тұт туысын зерттеуде өз үлестерін қосқан. [2] 

Әр түрлі сорттардың экологиялық - географиялық шығу тегін зерттеуде Ортаазиялық 

ғылыми-зерттеу инситутының рөлі зор. Университет ғалымдарының зерттеулерінің 

нәтижесінде тұт туысының суыққа төзімді түрлері және көкөністік маңызы бар сорттарын 

шығарды. Сонымен қоса, Зинкина, 1950, 1971; Кулиев, Бадалов, 1975; Бадалов, Гамзаева, 1975, 

1976, Маметкулиев, Нурмамедов, 1976; Финаева, 1976; Гурдаева, 1981 және тағы басқа 

көптеген ғалымдардың зерттеуі жібек өндірісінде тұт туысының сапалы сорттарын қолдану 

өндірісті арттырудың негізі жолы екендігін көрсетті. Тұт тусының көбею жолдарын зерттеуде 

ерекше еңбек атқарған ғалымдар да аз емес. Тұтты бұтақ арқылы көбейтудің негізгі 

ерекшеліктері мен артықшылықтарын С.Саркисян, Р.Мовсеян (1970), Г.Н.Тищенко(1980) атап 

көрсетті. Атақты ортағасырлық ғалым дәрігер, фиолсоф Абу Али ибн Сина тұт туысын алғаш 

рет медицинада қолданды. Ол алғашқылардың бірі болып осы өсімдіктің дәрілік мақсатта 

қолданылуына назар аударған, ол өсімдіктің жапырағын, тамырын және жемісін түрлі 

ауруларға ем ретінде пайдаланады. Өсімдіктің жүйелік орнын анықтауда К. Линнейдің еңбегі 

зор. 

Тұт ағашы тәтті, адам ағзасына пайдалы жемісімен ғана бағалы емес, сонымен қатар тұт 

ағашының жапырағы, тамыры, сабағы да аса құнды.  

Қазақстанның жылы оңтүстік аймақтарында тұт ағашының екі түрі; ақ тұт (Morus alba L) 

және қара тұт (Morus nigra L) өседі. Бұл екі тұт ағашының айырмашылығы жидегінің түсінде. 

Ақ тұт ақ жидек береді, қара тұт қара жидек береді. Екеуінің жемісі де өте тәтті, жұмсақ, нәзік 

хош иісті. Жемісінің ұзындығы – 2-3 см, ені – 1-2 см. Шілде айында піседі. Құрамында 

сахароза, фруктоза, эфир майы, минералды заттар, илік және бояу заттар, органикалық 

қышқылдар, дәрумендер бар. С дәрумені көп мөлшерде болады. Емдік мақсатта тұт ағашының 

жемісі, жапырағы, діңінің қабығы қолданылады. Жапырағының шырыны қарақұрттың 

шаққанына, тіс ауруына, ауыз қуысы уылғанда көмектеседі. Тұмау, қант диабеті, көз аурулары 

кезінде өте пайдалы және сауықтырғыш қасиетке ие. Жемісінен сусын, шырын алуға болады. 

Жемісінің құрамында қант көп болғандықтан, тағамға, спирт алуға пайдаланылады. Дәмі 

қышқылтым-тәтті, құрамында 10%-дай қант болады. Оны жас күйінде жейді, тағамға, шарап 

дайындауға, ағашы құрылысқа, т.б. пайдаланылады, өсімдік тінінен мықты талшық алынады. 

Піскен жемістерде өсімдіктік антиоксидант – ресваратол болады. Бұл зат өсімдікті әр 

түрлі паразиттерден, бактериялар мен зиянды саңырауқұлақтардан қорғайды. Жемістері 85 г 

судан тұрады, оларда күл, майлар, көмірсулар, тағамдық талшықтар болады. Тұт жемісінің 

пайдалылығы оның жемістері А, В1, К, РР, В3 дәрумендеріне бай болатындығында. Бұдан 

басқа жеміс құрамында рибофлавин, пантотен қышқылы, пиридоксин, фолий қышқылы, 

токоферол, аскорбин қышқылы, холин болады. [3] 

Тұттың құрамына глюкоза және фруктоза, органикалық қышқылдар және С, Е, К, РР 

витаминдері мен «В» тобы витаминдер комплексі және каротин енеді. Жемісте «Менделеев 

кестесі» элементтері кеңінен тараған. Тұт жемістерінің құрамында бірқатар макроэлементтер 

(кальций, натрий, магний, фосфор, калий және т.б.) және микроэлементтер (мырыш, селен, 

мыс, темір) енеді. Патша-жидек оте жақсы диеталық өнім. Жеміс құрамында күшті 

антиоксиданттардың – каротин, С және Е витаминінің, селеннің болуы қартаюшы ағзаны 

көптеген аурулардан арылтады, жасартушы қасиетке ие болады. Тұқымында 30%-ға дейін май 

болады. Тұт жемістерінде дәрумендермен қоса каротин, органикалық қышқылдар (алма және 

лимон қышқылы), эфир майлары, 27 % жуығы жоғары май қышқылдары, 63% дейін липидтер 

болады. Жемістер құрамындағы көміртегілермен (глюкоза, фруктоза, сахароза) және темір 

тұздарымен құнды . Тұт жемісінің құрамы 1- кестеде көрсетілгендей пайдалы органикалық 

және бейорганикалық заттарға өте бай болып келеді. 
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Кесте 1 – Тұт жемісінің құндылық деңгейі (100 г тұттың құрамында)  

Су 85г  

Май 0.4 г 

Ақуыз 1.44 г 

Көмірсу  8.1 г 

Тағамдық құндылығы  1.7 г 

Күл  0.7 г 

 

Тұт жемісінің құрамында адам ағзасына қажетті 2 - кестеде көрсетілгендей дәрумендер 

мол болғандықтан, иммунитетті жақсартады, аурумен күресуде жақсы нәтиже көрсетеді. 

 

Кесте 2 – Тұттың құрамындағы дәрумендер 

№ Дәрумендер атауы  Мөлшері  

1. А дәрумені (ретинол) 9 мкг 

2. В1 дәрумені (тиамин) – 0.03 мг 

3. В2 дәрумені (рибофлавин)  0.1 мг 

4. Ниацин ( В3 или РР) дәрумені  0.62 мг 

5. В4(Холин) дәрумені 12.3 мг 

6. В5 дәрумені (пантотен қышқылы)  0.08 мг 

7. В6 дәрумені (пиридоксин)  0.05 мг 

8. В9 дәрумені (Фоли қышқылы)  6 мкг 

9. С дәрумені (аскорбин қышқылы )  36.4 мг 

10. Е дәрумені (токоферол)  0.87 мг 

11.  К дәрумені  7.8 мг 

 

Тұт туысының өкілдері адам ағзасына қажетті микроэлементтердің де таптырмас көзі 

болып табылады (кесте-3). 

 

Кесте 3 – Тұт құрамындағы макро - және микроэлементтер 

Макроэлементтер 

Калий 194мг 

Кальций 39мг 

Магний 26мг 

Натрий 10мг 

Фосфор 30 мг  

Микроэлементтер 

Темір 1.85мг 

Марганец 18мкг 

Мыс 60мкг 

Мырыш 12мкг 

Селен 6 мкг 

 

Ақ тұт (лат. Morus alba) – тұт тұқымдасы тұт туысына жататын ағаш. Қазақстанның 

оңтүстік аймақтарында кездеседі, кейде жабайыланып кетеді. Биіктігі 15 – 20 м, бұтақтары 

сұрғылт қоңыр, жас бұтақтары үлпілдек болады. Бүршіктерінің пішіні жұмыртқа тәрізді 

(ұзындығы 6 мм-дей). Жапырақтары 2-5 қалақшалы, қауырсынды тарамдалған, жиектері тісті 

тілімденген (ұзындығы 6-15 см, ені 4-10 см). Тозаңқаптық сырғалары цилиндр тәрізді 

(ұзындығы 3 см), аналық сырғалары сопақша келген. Гүлсерігінің сырты жалаңаш, шеттері 

тісті болып келеді. Аналық аузын ұсақ бүртіктер жапқан. Ақшыл жасыл, қызғылт, қара 

http://medicina.dobro-est.com/vitamin-b1-tiamin-opisanie-funktsii-i-istochniki-vitamina-b1.html
http://medicina.dobro-est.com/vitamin-b2-riboflavin-opisanie-funktsii-i-istochniki-vitamina-b2.html
http://medicina.dobro-est.com/vitamin-b3-niatsin-vitamin-pp-nikotinovaya-kislota-funktsii-istochniki-i-primenenie-nikotinovoy-kislotyi.html
http://medicina.dobro-est.com/vitamin-b4-holin-funktsii-istochniki-i-primenenie-holina.html
http://medicina.dobro-est.com/vitamin-b5-pantotenovaya-kislota-funktsii-istochniki-i-primenenie-pantotenovoy-kislotyi.html
http://medicina.dobro-est.com/vitamin-b6-piridoksin-funktsii-istochniki-i-primenenie-piridoksina.html
http://medicina.dobro-est.com/vitamin-b9-folievaya-kislota-funktsii-istochniki-i-primenenie-folievoy-kislotyi.html
http://medicina.dobro-est.com/vitamin-c-askorbinovaya-kislota-opisanie-istochniki-i-funktsii-vitamina-c.html
http://medicina.dobro-est.com/vitamin-e-tokoferol-opisanie-istochniki-i-funktsii-vitamina-e.html
http://medicina.dobro-est.com/vitamin-k-opisanie-funktsii-i-dozirovki-vitamina-k-istochniki-vitamina-k.html


207 
 

қошқыл түсті жемісшоғыры гүлтабанында жетіледі. Сәуір – мамыр айларында гүлдеп, 

маусымда жеміс береді. Жемісі – шырыны аз, жалған сүйекше. Ақ тұт Маңғыстау облысында 

Солтүстік Үстірттен және Маңғышлақтан табылып, облыстың Қызыл кітабына енгізілген.  

 

 
 

Сурет 1 Ақ тұт жемісі мен жапырағы 

 

Шах тұты (Morus nigra) - табиғи жағдайда Ауғанстанда, Иранда, Кавказда жиі кездеседі. 

Тамырлары кең көлемде тарамдалып келетін, биіктігі 10-15м дейін жететін ағаш текті өсімдік. 

Үлкен шах тұтының бұтақтарының саны көп және кысқа, қоңырқай түсті. Жапырақтарың 

пішіні жұмыртқа тәрізді, шеті қалақты, бөбешік жапырақшалары ерте түседі. Негізінен қос 

үйлі, кейде бір үйлі, гүлі жапырағымен бірге шығады, дара жынысты, сырға тәрізді 

гүлшоғырына топталған. Тұқымынан, ал мәдени өсіргенде қалемше, сұлатпа өркендері 

арқылы көбейтіледі.  

 

 
 

Сурет 2 Шах тұтының гүлі жемісі 

 

Жапырақтарының ұзындығы шамамен 7см ден 15 см де дейін жетеді. Жапырақтың 

жоғарғы бөлігі кедір - бұдырлы болып келсе, төменгі бөлігі түкті болып келеді. Тұт ағашы 

негізінен аталық және аналық гүлдері жеке орналасатын жел арқылы тозаңданатын қос үйлі 

өсімдік. Кей жағдайларда тұт ағашының аталық гүлдері мен аналық гүлдері бір ағашта 

орналысқан яғни бір үйлі түрлерінде кездестіруге де болады. Жемістері ірі 3 см дейін жетеді. 

Шырынды, қышқылды өте дәмді жемістері қанық - кызыл немесе қара – күлгін түсті. Жемісі 

– ұсақ сүйекшелер, таңқурай мен қарақаттың жемісіне ұқсайды. Жемістер шырынды, тәтті, 

жағымды иіске ие. Пісудің негізгі кезеңі шілденің аяғы мен тамыздың басына сәйкес келеді. 

Дің қоңырқай қызғылт түсті. Тұт ағашы жарық сүйгіш, құрғақшылыққа төзімді. Топырақ 

таңдамайды дегенмен жақсы өнім алу керек болған жағдайды қышқылдылығы pH 5,5-.7,0. 

болып келетін топырақта өсірген жөн. [4] 

Қорытындылай келе, биоалуантүрліліктің деңгейін көтеру үшін жергілікті жердегі 

тұрақты өсімдіктердің морфологиялық, биологиялық, практикалық қолданысын білу аса 

маңызды. Пайдалы өсімдіктердің құрылыс ерекшелігін анықтау оны қажетіне жарату, адамзат 

үшін қашанда пайдалы болмақ. Бағалы өсімдіктер қолдану аясына байланысты дәрілік, астық, 
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сәндік, тағы басқа өсімдік түрлері болып ажыратылады. Осы мақсатта суптропикалық 

аймақтарда өсетін 5000 жылға дейін адамзат үшін тұрмыстық техникалық, дәрілік мақсатта 

қолданылып келген тұт туысының ақ тұт (Morus alba L.) пен қара тұт (M. nigra ) түрлерінің 

маңызы ерекше. 
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ӘОЖ 519.6 

ЕЛАМАНОВА Т.Е., НУРБЕК У.Н., АМЕНОВА Ф.С.  

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ЕКІӨЛШЕМДІ СЫЗЫҚТЫҚ АЙЫРЫМДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДІҢ 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ СҰРАҚТАРЫ 

 

Сығылмайтын сұйықтар ағысымен байланысты процесстер Навье-Стокс теңдеулері 

арқылы сипатталады. Сығылмайтын сұйықтар гидродинамикасы есептерін зерттеу үшін көп 

жағдайда «құйын, ағын функциясы» айнымалыларындағы Навье-Стокс теңдеулері 

қолданылады. Навье-Стокс теңдеулері үшін айырымдық сұлбалардың орнықтылығы, 

жинақтылығы сияқты математикалық сұрақтарын зерттеуге А.А.Самарский [1], В.Б.Андреев 

[2], Е.С.Николаев [3], Г.И. Марчук, Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин, Ш.С. Смағұлов, Н.Т. Данаев 

[4], Н.М. Темірбеков және басқа да математиктердің еңбектері арналған.  

Сығылмайтын сұйықтықтар үшін Навье-Стокс теңдеулерін сандық шешу кезінде қажет 

етілетін орнықтылық және жинақтылық сияқты негізгі математикалық сұрақтарға жауап беру 

кезінде Стокс есебінің сызықтық жағдайлары үшін алынған нәтижелерге жиі жүгінеді [4]. Біз 

бұл мақаланы Стокс сызықты айырымдық есебі үшін итерациялық алгоритмдер құруға және 

олардың шешімінің орнықтылық және жинақтылық сұрақтарын зерттеуге арнаймыз.  

Есептің қойылымы: }1,0{  уxD  квадрат облысында сығылмайтын сұйықтықтар үшін 

келесі түрдегі екіөлшемді стационар теңдеулер жүйесін қарастырайық: [4,5]:  

),,( yxf        (1) 

     ,y),(     , Dx        (2) 

шекаралық шарт  

0



Dn 


        (3) 

мұндағы n


 - облыс шекарасына жүргізілген сыртқы нормаль,  - екіөлшемді Лаплас 

операторы,  - ағын функциясы,   - жылдамдық құйыны,  yxf ,  - берілген функция.  

Мұнда (1)-(3) есебінің шешімін жеткілікті түрде тегіс деп есептейміз.  

(1)-(2) теңдеулерін аппроксимациялау үшін   1,1  ,1,1,, 2121  NmNkmhkhDh  

торлық облысында х және у бағыттары бойынша 1h  және 2h  қадамдарымен келесі түрдегі 

айырымдық есепті қарастырамыз:  

,fh        (4) 

    , h       (5) 
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шекарада  

    , 1,1  ,0 2,,0 1
 NmmNm     , 1,1k  ,0 1,0, 2

 NNkk   (6) 

жылдамдық құйыны үшін шекаралық шарт Вудс формулалары түрінде алынған [4]: 
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(4), (5) теңдіктер мынадай түрде алынған:  
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(4)-(7) Стокс сызықтық айырымдық есебі үшін айқын түрдегі итерациялық алгоритмді 

қарастырайық [5]: 

mk

n

mkh

n

mk

n

mk f ,,

,

1

, 
 


,    (8) 

1

,

1

,

  n

mk

n

mkh
,      (9) 

шекаралық шарттары 

 1,1  ,0 2

1

,

1

,0 1
  Nmn

mN

n

m , 

 1,1k  ,0 1

1

,

1

0, 2
  Nn

Nk

n

k ,    (10) 

1,1,
3

2

1
,

3

2

1
2

1

,,
1

1

,1

1

,

1

,0,

1

1

,1

1

,0
111

 



 Nm
hh

n

mNx

n

mN

n

mN

n

mx

n

m

n

m , 

1,1,
3

2

1
,

3

2

1
1

1

,,
2

1

1,

1

,

1

0,,

2

1

1,

1

0,
222

 



 Nk
hh

n

Nky

n

Nk

n

Nk

n

ky

n

k

n

k .  (11) 

(8)-(11) итерациялық алгоритмі шешімінің (4)-(7) айырымдық есебінің шешіміне 

жинақтылығын зерттейік. 
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айырымдық есебінің шешімі. онда итерация қателіктері үшін келесі қатынасты аламыз: 
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(12) қатынасын 21
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,2 hhn
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  көбейтіп, hD  торының түйіндерінде қоссақ:  
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(14) шекаралық шартын ескеріп, негізгі энергетикалық теңсіздікті аламыз:  
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(16) қатынасын келесі түрде жазайық:  
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(17) қатынасында өзгертулер жасай отырып, төмендегі теңсіздікті аламыз:  
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шарты орындалғанда келесі түрдегі теңсіздікті алуға болады:  
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Сөйтіп, төмендегі теореманы дәлелдедік.  

Теорема 1. (18) түріндегі шарт орындалғанда (8)-(11) итерациялық алгоритмінің шешімі 

(4)-(7) айырымдық есебінің шешіміне еселігі (19) формуласымен анықталатын геометриялық 

прогрессия жылдамдығымен жинақталады және де  
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Енді (4)-(7) Стокс сызықтық айырымдық есебі үшін айқын емес түрдегі итерациялық 

алгоритмді қарастырайық [5]: 
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шекаралық шарттары 

 1,1  ,0 2

1

,

1

,0 1
  Nmn

mN

n

m , 

 1,1k  ,0 1

1

,

1

0, 2
  Nn

Nk

n

k ,     (22) 

1,1,
3

2

1
,

3

2

1
2,,

1

1

,1

1

,,0,

1

1

,1

1

,0
111

 



 Nm
hh

n

mNx

n

mN

n

mN

n

mx

n

m

n

m , 

1,1,
3

2

1
,

3

2

1
1,,

2

1

1,

1

,0,,

2

1

1,

1

0,
222

 



 Nk
hh

n

Nky

n

Nk

n

Nk

n

ky

n

k

n

k .  (23) 

Итерация қателіктері үшін келесідегідей қатынастарды аламыз:  

1

,

,

1

, 




 n

mkh

n

mk

n

mk Z
ZZ


,      (24) 

 1

,

1

,

  n

mk

n

mkh Z ,      (25) 

шекаралық шарт 

 1,1  ,0 2

1

,

1

,0 1
  Nmn

mN

n

m , 

 1,1k  ,0 1

1

,

1

0, 2
  Nn

Nk

n

k ,     (26) 

1,1,
3

2

1
,

3

2

1
2,,

1

1

,1

1

,,0,

1

1

,1

1

,0
111

 



 Nm
h

ZZ
h

ZZ n

mNx

n

mN

n

mN

n

mx

n

m

n

m , 

1,1,
3

2

1
,

3

2

1
1,,

2

1

1,

1

,0,,

2

1

1,

1

0,
222

 



 Nk
h

ZZ
h

ZZ n

Nky

n

Nk

n

Nk

n

ky

n

k

n

k .  (27) 

Бұл жағдайда негізгі энергетикалық теңдік мына түрде болады:  
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(27) шартын ескере отырып, төмендегі теңсіздікті аламыз:  
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шарты орындалғанда  
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Ендеше, төмендегі теорема орынды.  

Теорема 2. (28) түріндегі шарт орындалғанда (20)-(23) итерациялық алгоритмінің шешімі 

(4)-(7) айырымдық есебінің шешіміне еселігі (29) формуласымен анықталатын геометриялық 

прогрессия жылдамдығымен жинақталады және де  
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Қарастырылып отырған айырымдық теңдеулерді зерттеу сандық математика үшін 

маңызды сұрақтардың бірі болып табылады. Теориялық зерттеулерден алынған нәтижелерді 

сандық эксперименттер жүрізу кезінде және де аталмыш мәселе аясындағы әртүрлі теориялық 

зерттеулер жүргізуде пайдалануға болады.  
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ЕРБОЛАТОВА Г.У., ХАНГЕЛДІ А.Ш. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ФИЗИКА ПӘНІНІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАДАҒЫ ОҚЫТУ  

ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан Республикасында 

білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында» сапалы орта білім беруге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету зияткер, дене 

бітімі және рухани жағынан дамыған, табысты азаматты қалыптастыру қажеттілігі айтылған. 

Және орта білім беру мазмұнын жаңарту мектеп оқушыларының бойында «Мәңгілік Ел» 

жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын, салауатты өмір 

салты мәдениетін қалыптастыру міндеттеріне тоқталған. Осыған орай Білім беру мазмұнын 

жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және қазақстандық білім берудің үздік 

практикасын кіріктіруге бағытталған. 

Білім беру бағдарламасындағы ұлттық стандарттарға, бағалауға, оқулықтар мен оқыту 

әдістеріне қатысты білім беру саласындағы өзекті құндылықтар мен мақсаттар мектеп 

оқушыларының жалпы үлгерімін арттырады, сондай-ақ инновация мен көшбасшылықты 

енгізу үшін талап етілетін дағдыларды дамытады. Сонымен қатар, ұлттық сананы 

қалыптастыруды және ауқымды халықаралық тәжірибемен өзара әрекеттесуді көздейді. 

Физика саласы бойынша оқушылардың білім, білік, дағдыларын қалыптастыру негізгі 

орта және жалпы орта білім беретін мектеп бағдарламасында жетекші орын алады, бұл 

әлемнің біртұтас ғылыми бейнесін қалыптастырудағы физиканың практикалық маңызымен 

айқындалады. 

Физика – табиғат туралы ғылым. Оның мақсаты заттар мен денелердің, құбылыстар мен 

процестердің физикалық қасиеттерін танып-білу, табиғат құбылыстарының заңдылықтарын 

зерттеу болып табылады. «Физика» пәнін табысты оқыту мұғалімнің тікелей кәсіби тәжірибесі 

мен құзыреттілігіне, оқу үдерісі нәтижелеріне басым көңіл бөлуіне байланысты. 

Жаңартылған білім беру бағдарламаларының мазмұндық ерекшеліктері: 

– пән мазмұнын жобалаудың күрделілік ұстанымы, яғни білім мен біліктерді арттыруда 

оқу материалын тігінен, сондай-ақ көлденеңінен біртіндеп кеңейту (білімді тақырыптар 

бойынша және сыныптар бойынша күрделендіру); 

– таным заңдылығы мен пәндік операциялардың неғұрлым маңызды түрлері бойынша 

ойлау дағдысының деңгейлік жіктелімдеріне негізделген Блум таксономиясы бойынша оқыту 

мақсаттарының иерархиясы; 
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– білім беру деңгейлері және тұтас оқыту курсы бойынша педагогикалық мақсаттардың 

пәнішілік байланыстарды барынша ескеруге мүмкіндік беру; 

– бір білім саласы пәндері арасында, сондай-ақ пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру 

барысында «ортақ тақырыптардың» болуы; 

– бөлімдер мен ұсынылған тақырыптар мазмұнының уақыт талабына сәйкес болуы, 

әлеуметтік дағдылардың қалыптасуына назар аудару; 

– оқу процесін ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлар түрінде 

технологияландыру болып табылады (Ұлттық білім академиясы, 2016). 

Оқушылардың Әлемдегі жаратылыстанымдық-ғылыми бейнесін тұтастай қабылдау, 

ғылыми көзқарастарын қалыптастыру, бақылау қабілеттерін дамыту және табиғат 

құбылыстарын талдау және таңдау арқылы өмірге қажетті практикалық есептердің 

шешімдерін таба білуге дағдыландыру «Физика» пәнінің мақсаты болып табылады. Осы 

мақсатқа сәйкес физика пәнін оқытудың негізгі міндеттері: 

– оқушылардың Әлемнің қазіргі физикалық бейнесінің негізінде жатқан заңдылықтар 

мен принциптер туралы білімді алуына, табиғатты танудың ғылыми әдістерін меңгеруіне 

ықпал ету; 

– оқушылардың зияткерлік, ақпараттық, коммуникативтік және рефлексиялық 

мәдениетін дамытуға; физикалық экспериментті орындау және зерттеу жұмыстарын жүргізу 

дағдыларын дамыту; 

– оқу және зерттеу қызметіне жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу; 

– алынған дағдыларды табиғат ресурстарын пайдалануда және қоршаған ортаны 

қорғауда, адамды және қоғамды қауіпсіз өмір сүрумен қамтамасыз етуге қолдану. 

Оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз етуде мұғалімдердің 

қолданатын педагогикалық әдістемелерінің маңызды зор. Осы орайда, Хэтти (Hattie, 2011) 

білім беру шараларының оқушыларға әсерін талдау үшін 9000-нан аса метаталдау әдісін 

пайдаланып, 60155 педагогикалық зерттеу жүргізген. Мұғалімдер пайдаланатын әдіс-тәсілдер 

оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Педагогикалық әдістемелерді жетілдірмей тұрып, 

білім беру бағдарламасын өзгерту білім беру стандарттарына қатысты реформалау 

шараларының мүмкіндіктері мен нәтижелілігін төмендетіндігіне көз жеткізген. 

Білім беру бағдарламасының оқыту тәсілдерінің және бағалаудың қалай құрылуы 

қажеттігін, оңтайлы оқу ортасын қалыптастырудың ұсынысын Хименес-Александре (Jiménez-

Aleixandre, 2008; Katchevich et al, 2011 сілтемесі) берген болатын: 

1) Оқушылар оқу үдерісіне белсене қатысуы және олар білімдерін бағалап, өздері 

ұсынған қорытындыларының дәлелдерін ұсынуы, бір-біріне сын тұрғысынан қарауы тиіс. 

2) Мұғалімдер оқушыларға бағытталған және дәлелдерді құру мен талдауға арналған 

рөлдік модельдер ретінде әрекет ететін оқыту тәсілдерін қолданулары керек. 

3) Білім беру бағдарламасы проблемаларды шешудің тәсілдерін қамтуы тиіс. 

4) Оқушылар мен мұғалімдер пікірлерді бағалауда білікті және оқушылар тек жазбаша 

тестілеу бойынша ғана бағаланбауы тиіс. 

5) Оқушылар өздерінің алған білімдерін қолдана алуы және білімдердің қалай 

алынғанын талдай білуі қажет. 

6) Оқушылардың диалогке және бірлескен оқуға қатысу мүмкіндігі болуы тиіс. 

Сонымен қатар, педагогиканың түрлі аспектілері, атап айтқанда, оқушыға бағдарланған 

әдіс-тәсілдер, проблемаларды шешу, рефлексиялық оқу және бірлескен оқу тәсілдері 

қарастырылады. Оқыту әдістерінің барлық аспектілері сындарлы оқыту теориясымен 

үйлеседі. Сындарлы оқыту тәсілдері білім берудің «дәстүрлі» әдістерімен салыстырғанда, 

оқыту кезінде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді (Hattie, 2011). Сындарлы 

оқыту тәсілдері оқушылардың алдыңғы білімдерімен ұштастыра отырып, жаңа білім алуы 

туралы тұжырымдамаға негізделген. Бұл жерде ең маңыздысы: оқушылардың алдыңғы алған 

дағдылары жаңа дағдыларды меңгеруге үлкен ықпалын тигізеді, ал егер ол ескерілмесе, онда 
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білім тереңге бармай, үстірт меңгерілген таяз білім болмақ. Мұндай үстірт білім оқушыға 

қазіргі әлемде жетістікке жету үшін қажетті сын тұрғысынан ойлау, рефлексия және басқа да 

дағдыларын, алған білімін қолдануына кері әсерін тигізеді. Оқушылар білімді толықтай 

меңгеру үшін ақпаратты енжар қабылдамай, сабаққа белсенді қатысуы керек. 

Оқушылардың алған білімдерімен жұмыс істеуге, оны әрі қарай өңдеп, өз дағдыларын 

арттыруға мүмкіндік беретін жаттығуларды орындауға мүмкіндіктері болуы аса маңызды 

болып табылады. 

Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдары оқыту үрдісінде негізгі міндеті өз 

бетінше әрекет етуге бейім, мүддесі мен қызығушылығы жоғары, өзіне сенімді, талдау жасауға 

қабілетті тұлға ретінде білім алуға ұмтылған оқушы тәрбиелеу болып табылады. Мұғалімдер 

оқушылардың бойында бұл қасиеттерді: 

– оқушылардың жеке пікірін тыңдай білу, меңгерген білім, білік, дағдыларын дамыту 

үшін бұларды үнемі қолданудың маңыздылығын ашып көрсетіп отыру; 

– мұқият іріктелген тапсырмалар мен әрекет түрлері арқылы оқушыларды 

ынталандырушы және дамытпалы түрде оқыту; 

– проблемаларды модельдеу және оқушыларға түсінікті жолдар арқылы оларды шешу 

стратегиясының мысалдарын көрсету; 

– бағалау арқылы оқушылардың білім алуын қолдау; 

– зерттеушілік әдіске және оқушылардың зерттеуіне негізделген белсенді оқытуға 

артықшылық беру; 

– оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту; 

– жалпы сыныптық, жеке және топтық жұмыс түрлерін үйлесімді ұйымдастыру 

қарастырылған әртүрлі оқыту стратегиялары арқылы қалыптастырып дамытады. 

«Физика» пәнін оқытуда қолданылатын мұндай стратегиялардың мысалына 

төмендегілерді келтіруге болады: 

– зерттеушілік дағдыларды қалыптастыру және қорытындылары мен нәтижелерін 

тәжірибе жүзінде растап отыруды алға тартатын логикалық ойлауды дамыту; 

– өз бетінше жұмыс істеу біліктілігіне және жағдаяттар ағымына қарай бейімделуге, атап 

айтқанда, аса қиын проблемаларды шешуге, проблемаларды шешу үдерісінде пайда болған 

жаңа ақпараттарға жауап беруге және бейімделуге үйрету; 

– теориялық модельдердің жұмысын түсінуді жақсарту үшін ойындар мен модельдерді 

қолдану; 

– оқушылардың өз тәжірибелерін жобалауы мен жоспарлауы арқылы физикадағы 

мәселелерді зерттеу; 

– физиканың қазіргі заманғы проблемалары туралы (әртүрлі дереккөздерден алынған) 

ақпаратты сұрыптау және оқушылардың алынған ақпаратты синтездеу, бағалауы мен 

қорытындылауы; 

– мәшинетану, жылутехника, электротехника мен радиотехника, электроника, аспап 

жасау сияқты бірқатар техникалық ғылым мен пән мәліметтерін пайдалану; 

– жаратылыстану құбылыстарын сипаттау, түсіндіру және болжау. 

Оқушылардың ғылыми ойлау және танымдық қабілеттерін дамыту – физика пәні 

мұғалімінің маңызды мақсаттарының бірі. Оқу үдерісі оқушының ойлау дағдыларының 

дамуына ықпал етуі үшін талдау, салыстыру, сәйкестендіру, дербес, ортақ және ерекше 

белгілерін анықтай білу, абстракцияландыру, жалпылау, қорытынды жасау сияқты ойлау 

амалдарын қолдануды үйрету керек. Оқу үдерісінде оқушылардың теориялық және 

практикалық ойлау дағдыларын қатар қалыптастырудың маңызы зор. Ғылыми ойлаудың 

сипаттары – зерттеу мақсатын анық белгілеу, ғылыми болжамдар жасау, зерттеу әдістемесін 

белгілеу, зерттеудің негізгі кезеңдерін анықтау, зерттеу жұмыстарын жасау, алынған 

нәтижелерді талдау және қорытындыларды тұжырымдау болып табылады. Бақылау, тәжірибе 

жасау, алған білімдерін жүйелеу және жалпылау, физикалық теория негізінде құбылыстарды 
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түсіндіру, шығармашылық таныту, теориялық ойлау сияқты қабілеттерін қалыптастыру 

оқушылардың ғылыми ойлау дағдыларының дамуына ықпалын тигізеді. 

Оқушылардың физика пәніне қызығушылығын арттыру мұғалім үшін өте маңызды. Ол 

үшін сабақты көрнекілік құралдармен қамтамасыз ету, физикалық эксперименттер жасау, 

сабақтың ғылымилығын жоғарылату, проблемалық жағдаяттар туындату, оқушылардың өз 

бетінше жұмыстарын ұйымдастыру, шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды пайдалану 

және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, т.б. белсенді оқу әдістерін қолдануға болады. 

Мұғалімдердің пайдаланатын оқыту әдісі оқушыларды оқытудың ең жоғары 

стандарттарын қамтамасыз ету үшін маңызды. Мұғалімдер пайдаланатын әдіс оқудың 

тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Педагогикалық әдістерді жетілдірмей тұрып, оқу 

бағдарламасын өзгерту білім беру стандарттарына қатысты реформалау шараларының 

мүмкіндіктерін және нәтижелілігін төмендетеді. 

Жаңартылған бағдарлама бойынша әр мұғалім төмендегідей нәтижелерге қол жеткізеді: 

жаңартылған оқу бағдарламасының құрылымына; 

жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұны мен жүйесіне; 

оқу бағдарламасының және оны іске асырумен байланысты құжаттамалардың мақсаты 

мен ресімделуіне; 

білім беру бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді 

біледі және түсінеді [2]. 

Жаңартылған бағдарлама бойынша әр мұғалім мазмұн мен жүйелілікті, білім беру 

бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді қолдана алатын 

нәтижелерге қол жеткізеді. 

 "Мектепте физиканы оқыту әдістемесінің" ғылыми-теориялық негіздері, оның негізгі 

мақсаттары мен міндеттері  

Физиканы мектепте оқыту әдістемесі - педагогика ғылымдары жүйесінің бір тармағы 

болып саналады. Себебі, педагогика ғылымдары сияқты оның да зерттейтін ең негізгі мәселесі 

орта мектептегі ғылым негіздерінің бірі физиканы оқытудың іс- тәжірибесі мен теориясын 

қарастыру.  

Физиканы оқыту әдістемесі негізінен мектеп үшін мынадай қажетті нақты мәселелерді 

шешудің жолдарын қарастырады: 

 1. Мектеп физика пәнінің әрбір басқыштарында оқытылатын оқу материалдарының 

(жадыхаттарының) көлемін және мазмұ- нын анықтау. 

 2. Оқу материалын баяндаудың жүйелілігін анықтау. Оқыты- латын материалдың 

бірізділігі. ( оңайдан қиынға)  

3. Оқушылардың оқу материалын оңай меңгеруінің тиімді әдістері мен тәсілдері және 

мұғалімнің әр түрлі әдістемелік түсіндіру амалдарын көрсету. 

 4. Бағдарламалық материалдарды оқушылардың берік игеруін қамтамасыз ететіндей 

физиканы оқытудың қажетті материалдық-техникалық, базасын (физика кабинеті, 

эксперименттік және көрнекі құралдар, т.т.) анықтау.  

5. Физиканы тереңдетіп оқытуға мүмкіндік туғызатындай сыныптан тыс жұмыстарды 

(физикалық кеш, үйірме, экскурсия, олимпиада, т.т.) ұйымдастыру мен өткізудің әдістемесін 

көрсету. 

 6. Мектепте физиканы оқыту процесінде өткізілетін (ғылыми-материалистік, 

патриоттық, эстетикалық, этнопедагогикалық, т.с.с.) тәлім-тәрбие жұмыстарға бағыт-бағдар 

беру.  

7. Оқушылардың экспериментік білімдері мен іскерліктерін және дағдыларын 

қалыптастырудың жолдарын көрсету. Мұның бәрін жинақтап, физиканы оқыту әдістемесінің 

ең басты міндеттерін қысқаша мынадай сурет түрінде өрнектеуге болады. 

Мұндағы ФОӘ-физиканы оқыту әдістемесі. Физиканы оқыту әдістемесінің зерттеу 

нысаны, зерттеу пәні үнемі өзгеріп отырады. Себебі мектеп қоғамның әлеуметтік тапсырысын 
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орындайды. Мектептегі білім берудің мақсаты қоғамның қажеттілігіне байланысты өзгеріп 

отырады. Ал білім мазмұны білім беру мақсатына тікелей байланысты. Физика курсының 

мазмұны физика ғылымының даму деңгейіне, оқушы- лардың психологиялық-педагогикалық 

даму ерекшеліктеріне, ақпараттық ортаның даму деңгейіне байланысты. 

 

 
 

Сурет- 1.Физика оқытудың әдістемесі 

 

Физиканы оқыту әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары мен құралдары оқытудың 

мақсаты мен мазмұнына байланысты. Сонымен, оқытудың мақсаттары, мазмұны, әдістері, 

формалары және құралдары әдістемелік жүйені құрайды. Бұл жүйеде басты рольді 

педогогикалық іс-әрекеттің стратегиясын анықтайты оқытудың мақсаттары алады. Оқытудың 

әдістері, құралдары және формалары бір-бірімен байланыста болып, оқытудың технологиясын 

құрайды.  

Физиканы оқытудың әдістемесі басқа ғылымдармен тығыз байланысты. Бұл байланысты 

біз физика курысының мазмұны- нан, оны оқытудың әдістерінен көреміз. Бұл байланыс 

мынадай: 

 Физика, Педагогика, Психология, Философия, Логика, техникалық ғылымдар мен 

байланысты. 
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ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕРДІ КОМПЬЮТЕРЛІК 

БАҒДАРЛАМАЛАР КӨМЕГІМЕН ЕСЕПТЕУ 

 

Мақалада практикалық сабақтарды өткізу бойынша студенттерге гидрологиялық 

есептерді дәстүрлі және бағдарламалық әдістерді ұштастыра білу арқылы шығарудың 

нәтижесі туралы айтылады. 

Мақсаты: Оқу үрдісінде гидрологиялық есептеулерді шығару барысында дәстүрлі және 

бағдарламалық әдістерді ұштастыра білу. 
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Әдістері: Оқытудың дәстүрлі және бағдарламалық әдістері. 

Міндеттері: Дидактика және оқыту. Бағдарламалық оқытуды жүзеге асыру кезіндегі 

туындайтын қиындықтар және шешу жолдары. 

Ұрпақ үшін кітаптың маңызы қандай болса, компьютер де студент үшін қоршаған әлемді 

танудың табиғи құралы болып табылады. Барлық сабақтарды компьютерлердің көмегімен 

жүргізуді үйрену – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі. Қазіргі уақытта 

оқу орындарында дәстүрлі оқу әдістері және бағдарламалық әдістердің ұштасуы сабақ беру 

барысында бақылап жүрміз [1,2]. 

Бәрімізге белгілі дидактика тарихында оқытудың үш түрі қалыптасқан. Олар: 

 түсіндірмелі-иллюстрациялы (дәстүрлі) 

 мәселелі (проблемалы) 

 бағдарламалы (компьютерлік) 

Жоғарыда келтірілген оқыту түрлерінің ішінен дәстүрлі және бағдарламалық түрлерді 

қарастырамыз. Жаңа оқу жылынан бастап бір семестр бойы гидрология мамандығының 4 курс 

студенттеріне (Гид 41,42,43 топтары) «Автоматтандырылған су кадастры» пәнінен 

практикалық жұмыс бойынша дәстүрлі түрде шығарылған гидрологиялық есептеулерді, тегін 

жүктелетін гидрологиялық бағдарламалармен есептеу нәтежесін салыстыру бойынша 

тәжірибе жүргіздік. Студенттердің арасында гидрологиялық есептеулерді дәстүрлі әдіспен 

есептегісі келген студенттерге қарағанда, бағдарламаның көмегімен есептеулерді жасауға 

және түсінуге деген құлшыныс екінші практикалық сабақтан бастап арта түсті.  

Гидрологиялық есептеулерді шешуде бағдарламаларды қолдану кезіндегі туындайтын 

қиындықтар: 

1. Студенттердің барлығында компьютердің болмауы 

2. Оқитын студент өзі үшін оқиды 

3. Жылнамалар және НГС кітаптарының жоқтығы, яғни мәліметтер базасы жоқ 

4. Тегін гидрологиялық бағдарламаларды студенттер арасында кеңінен қолдану  

Гидрологиялық есептеулерді шешуде бағдарламаларды қолдану кезіндегі туындайтын 

қиындықтарды шешу жолдары: 

1. Компьютерлік сыныптар ашу 

2. Оқитын студент өзі үшін оқиды деген сөзден құтылып студенттерді мотивация беру 

арқылы құлшынысын ояту, ол үшін төмендегі дидактика жобасын ұстану. 

Қазіргі дидактикада оқу үрдісі екі жақты қарым- қатынас , яғни мұғалімнің оқытушылық 

қызметі , студенттің білімді меңгеру әрекеті деп түсіндіреді. Оқыту үрдісіне байланысты 

формулада (1) ұсынылатын кездер бар: 

 

 Д ү =М+АҚ + АБ  (1) 

 

Д ү- дидактикалық үрдіс;  

М- мотивация , оқушының ілімді меңгеруі ;  

АҚ- алгоритмдік қызмет, оқушының ілімді игерудегі іс-әрекеті;  

АБ- алгоритмдік басқару, мұғалімнің басқарушылық қызметі.  

Дәстүрлі педагогикада «оқыту технологиясы» қазіргі таңда жалпы қабылданған түсінік 

болып табылмайды. Бірақ та дәстүрлі оқу үрдісінде оқытудың дәстүрлі технологиялары 

қолданылуда және қолдана бермек те. В. Дальдің түсіндірме сөздігінен «технлогия- техника 

ғылымы. Техника- өнер, білім, істей білу, жұмыс тәсілдері және оны іске асыру» деген 

анықтаманы таба аламыз [3,4]. 

3. Мәліметтер базасы жоқ мәселесі кезек күттірмей шешуіміз қажет. Сондықтан ҚазҰУ 

және Қазгидромет архивтерінен жылнамалар және НГС кітаптарының көшірмелік 

дубликаттарын жасап, кафедра немес кітапхана бөлімдерінде болуы. 
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4. Тегін гидрологиялық бағдарламаларды студенттер арасында кеңінен қолдану аясында 

мысалға айтатын болсақ, тегін гидрологиялық бағдарламалар қазіргі уақытта тегін жүктеп, 

есептеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Сондай бағдарламалар қатарына: StokStat, 

ГИДРОСТАТИСТИКА нұсқа 2.1, Statistica және тағыда басқа. Мысалға тегін жүктелетін 

Microsoft Excel және StokStat 1.2 нұсқасындағы бағдарламаларымен шығарылатын 

есептеулерге тоқталсақ. Мәліметтерді қалпына келтіру дәстүрлі әдіспен 2 сағат көлемін 

құраса, ал Microsoft Excel бағдарламасының көмегімен 15 минут уақытта мәліметтерді 

қалпына келтіруге болады (сурет 1). Сонымен қатар әр студенттің жұмысын жеке тексеруге, 

және қажетті ақпараттарды толық айтуға уақытты жеткізуге мүмкіндік беретіні практикалық 

сабақтарда байқауға болады. Негізгі гидрологиялық есептеулерді жүргізу кезінде 

студенттердің есептеу нәтижесі қамтамасыздық қисықтарын тұрғызу. 

 
 

Сурет 1- Microsoft Excel бағдарламасының көмегімен мәліметтерді қалпына келтіру 

 

Қалпына келтірілген мәліметтердің корреляция коэффициентін StokStat 1.2 

бағдарламасының көмегімен анықтау (сурет 2). 

 
 

Сурет 2- StokStat 1.2 бағдарламасының көмегімен мәліметтердің корреляция коэффициентін 

анықтау 
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Корреляция коэффициентін анықтау бағдарлама бойынша бар болғаны 5 минут уақытты 

алады (сурет 2). Қалпына келтірген қатарды осы бағдарлама көмегімен гидрологиялық 

есептеулерге қажетті сипаттамаларды тез және дәл анықтаймыз (сурет 3). 

 
 

Сурет 3-StokStat 1.2 бағдарламасының көмегімен мәліметтердің статистикалық 

сипаттамаларын анықтау 

 

Статистикалық сипаттамаларын анықтау арқылы қамтамасыздық қисығын тұрғызу 

(сурет 4). 

 

 
 

Сурет 4- Қамтамасыздық қисығы 

 

 Біздің студенттердің білім деңгейлерін және шетел әдістерімен салыстыру арқылы 

өзіміздің оқу үрдісіне негіздеп, тек жаңа технология, білім және тәжірибе жөнінде 

әдіснамаларға негізделу қажетін көрсетті. 

Қорытынды 

Тәжірибе нәтижелері дәстүрлі әдістің көп уақыт алатынын және студентті шаршатып 

жіберетіні байқалды, ал бағдарламалармен жұмыс тез, әрі оңай және әр студентке ерекше 
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тексеру жүргізуді қажет ететінін көрсетті. Дәстүрлі әдісті және бағдарламаларды бірге сабақ 

барысында ұштастыру өте тиімді болып отыр. 

Қазіргі уақытта сан емес сапа басты рөлді ойнап тұрған кезде, сапаға мән беріп білімді, 

бәсекеге қабілетті, жастарды оқытып мықты маман иелерін шығару басты міндетіміз деп 

ойлаймыз. 

Ұсыныс  

Сабақ уақыттарында уақыттың тапшы болып қалатын кездері практикалық сабақтарды 

және студенттердің өзіндік жұмыстарын сұрап және тексеруге арнайы кабинет бөлуді 

сұраймыз. Себебі бос кабинеттер болмай қалатын кездер көптеп кездеседі. 
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АЗ ҚУАТТЫ ЖОҒАРҒЫ ЖИІЛІКТІ ИОНДЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШ  

 

Аз қуатты жоғары жиілікті ионды қозғалтқышты (АҚ ЖЖИҚ) құрастырудың және 

жасаудың алдын ала нәтижелері келтірілген. АҚ ЖЖИҚ блоктарының құрылымдық 

бейнелерін бағалау орындалды, олардың нәтижелері құрастырудың негізі салынды. Жер 

үстіндегі экспериментті өңдеудің негізінде жоғары техникалық және пайдалану 

сипаттамаларына ие ионды қозғалтқышты жасау мүмкіндігі расталды.  

Әлемдік ғарыш саласындағы белсенді дамушы бағыт болып ғылыми және қолданбалық 

тапсырмалардың барлық дерлік кешенін шешу үшін шағын ғарыш аппараттарын (ШҒА) құру 

және қолдану болып табылады [1; 2]. Шағын ғарыш аппараттарын басқарудың ең көп 

сұранысқа ие және перспективтік түрі - электр зымыранды қозғалтқыш қондырғылардың 

(ЭЗҚҚ) бірі қуаты 300 Вт болатын, 150…450 Вт қуат диапазонында жұмыс үдерісінің жоғары 

тиімділігін сақтайтын АҚ ЖЖИҚ болуы керек [3].  

АҚ ЖЖИҚ техникалық, әсіресе технологиялық тұрғыдан күрделі өнім болып табылады, 

оның өндірісін игеру ионды-оптикалық жүйені, газразрядты камераны жоғары дәлдікті 

өңдеумен және құрумен байланысты мәселелерді, жоғары жиілікті генератор блогынан 

энергияны плазмаға тиімді беру, шын мәнінде жарғақты құрылым болып табылатын 

электродтардың тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелерін және т.б. шешуді талап етеді.  

Құрастырылатын АҚ ЖЖИҚ құрылымдық сұлбасы 1 суретте келтірілген. 

Құрастырылатын қозғалтқыш, қозғалтқыш қондырғының газ баллонынан басқа барлық 

элементтері қамтылған моноблок түрінде орындалған. Газ баллоны нақты ҒА (ғарыш 

аппаратына) бекітуден кейін және ксенонды құю көлемі анықталғаннан кейін қозғалтқыштың 

құрамына қосылуы мүмкін. Қозғалтқыштың құрамына келесі элементтер кіреді: 
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– газразрядты камерасы (ГРК) және ГРК сыртқы бөлігінде орналасқан индукторы бар 

ионды-оптикалық жүйесі бар қозғалтқыш блогы;  

– ЖЖ генераторы бар қуат беру жүйесі және басқару блогы; 

– газ таратуды басқару блогы;  

– катод-бейтараптандырғыш(біреу немесе екеу);  

– орнату платформасы.  

 

 

 
 

Сурет 1 – АҚ ЖЖИҚ құрылымдық сұлбасы 

 

ТТжірибелік үлгіге құрылымдық тұрғыдан максимал жақын болатын, қозғалтқышты 

құрастыруға арналған ТТ (техникалық тапсырмада) берілген сипаттамаларға жақын 

эксперименттік үлгіге тән ғарыш қозғалтқышының кешені жасалып сыналды. АҚ ЖЖИҚ 

негізгі параметрлері 1 кестеде келтірілген.  

 

1 кесте – АҚ ЖЖИҚ негізгі параметрлері 

Параметрдің атауы Параметрдің мәні 

АҚ ЖЖИҚ Толық тұтынылатын номинал қуаты, Вт 300  

Электр қуат беру желісіндегі тұрақты токтың номинал кернеуі, В 27 

ЖЖ генератордың номинал жиілігі, Гц 1500  

Меншікті номинал импульс, с 3500 

Номинал күш, мН 8,8 

Жұмыс денесі ксенон 

Ион шоғы таралғыштығының жарты бұрышы,º 15  

Газдың номинал шығыны, мг/с 2,5  

Толық масса(СХПРТ ескермегенде), кг  6,0 көп емес 

Өлшемдері, мм(ұзындығы×ені×биіктігі) 270×180×220  

Қуат бойынша реттеу диапазоны, Вт 150–450  

Күш бойынша реттеу диапазоны, м Н5–13  

Меншікті импульс бойынша реттеу диапазоны, с 3 000–3 800 

 

АҚ ЖЖИҚ құрастыру барысында эмиссиялық және тездетуші қозғалтқыш 

электродтарының құрылымдық параметрлерін, сондай-ақ, газразрядты камераның көлемін 

және формасын оңтайландыруға мүмкіндік берген есептік зерттеулер орындалды [4].  

АҚ ЖЖИҚ беріктіктік талдауы қозғалтқышты берілген орбитаға шығарумен шартталған 

барлық қайта жүктеу түрлерінен кейін қалыпты жұмыс істеу үшін қозғалтқыш құрылымына 

салынған беріктік қорының жеткілікті екендігін көрсетті.  
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АҚ ЖЖИҚ жылулық есептеу орындалды, ол қозғалтқыш блоктың ең көп жылумен 

кернеуленген элементтерін анықтады, жылу ағындарын қайта таратуға және жылулық әсер 

етуге ең төзімді материалдарды және құрамдас бөлшектерді қолдануға байланысты шара 

қолдануға мүмкіндік берді.  

Ионды-оптикалық жүйенің термомеханикалық тұрақтылығына есептеулер жүргізілді, 

олар эмиссиялық электродты титаннан дайындау кезінде оның жеткіліксіз тұрақтылығын 

көрсетті. Есептеулердің нәтижелері бойынша электродты термомеханикалық деформацияға 

әлдеқайда аз ұшырайтын молибден қоспасынан жасауға ұсыныс жасалды. Қозғалтқыштың 

жылумен аз кернеуленген тездетуші электродын титаннан да, молибденнен де жасауға 

болатындығы көрсетілді. Тездетуші электродқа арналған материал ретінде титан таңдалды, 

өйткені, оның молибденмен салыстырғанда ксенон иондарымен тозаңдану коэффициенті 

төменірек [5].  

Қозғалтқыш блок құрылымының екі нұсқасы жасалды, оның бірінде АҚ ЖЖИҚ 

элементтерін дәстүрлі механикалық жинау қолданылады. Екінші нұсқа бірегей техникалық 

шешімге негізделген, онда қозғалтқыш блок элементтерін металқышпен дәнекерлеп жалғау 

қолданылады. Берілген бағыттағы жұмыстар үміттендіретін нәтижелер беруде. Екінші 

құрылымдық нұсқаны жүзеге асыру әлемде алғаш рет ЖЖИҚ әзірлеудің өнеркәсіптік 

әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.  
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МИКРОДОҒАЛЫ ОКСИДТЕУ ЖӘНЕ ДЕТОНАЦИЯЛЫ-ГАЗДЫ ТОЗАҢДАУ  

ӘДІСІ АРҚЫЛЫ АЛЫНҒАН ОКСИДТІ ҚАПТАМАЛАРДЫҢ КОРРОЗИЯЛЫҚ 

ТӨЗІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ 

 

Қазіргі уақытта елімізде экономика мен қоғам қажеттіліктерін қанағаттандыратын жаңа 

ғарыштық сала пайда болып келе жатыр. Ғарыштық аппараттар жинау мен оларға тәжірибелер 

жасау бойынша жинақтық-тәжірибелік жиынтығы бар ғарыштық техниканың арнайы 

конструкторлық-технологиялық бюросы құрылып жатыр. Бұл өз кезегінде Қазақстанға 

отандық серіктер жасап шығаруға қатысу, әрі қарай серіктік жүйелерді өз бетінше әзірлеу мен 

дайындауға мүмкіндік береді. Ғарыш саласында маңызды сипатқа ие іс-әрекет түріне жататын 

ғарыштық техника мен технологиялардың отандық үлгілерін жасап шығару жұмыстары 
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белсенді жүргізіліп жатыр. Жаңа техника бөлшектері қатары үшін белгілі бір қасиеттер 

жиынтығына ие қаптамалар қажет: қышқыл ортадағы коррозиялық төзімділік; жоғары 

беріктілік; жарықтық сәулелену және т.б. шағылыстыра алу (жұту) қасиеті. Сондықтан жаңа 

буынның перспективті ғарыштық технологиясын өндіруде көп функциялы қорғаныс 

қаптамаларын әзірлеу бойынша зерттеулер өзекті болып табылады. 

Ғарыш саласында конструкциялық материалдар ретінде алюминий, титан, цирконий 

ерітінділері, тоқ өткізгіш көміртекті материалдар кеңінен қолданылады. Аэроғарыштық 

мақсаттағы машиналар бөлшектеріне арналған жаңа тиімді қаптамаларды іздеу үздіксіз 

жүргізіледі. Соңғы уақытта алюминий және оның ерітінділеріндегі оксидті қорғаныс 

қаптамаларын алу үшін анодты ұшқынды разряд құбылысын қолдануға негізделген әдіс 

кеңінен пайдаланылуда. Ол микродоғалы оксидтеу деген атпен де белгілі (МДО) [1,2]. 

Микродоғалы оксидтеу (МДО) – вентильді металдар және олардың қорытпалары 

(электрохимиялық жолмен алынған оксидтер металл-оксид-электролит жүйесінде 

униполярлы өткізгіштік қабілетіне ие, мысалы Al, Mg, Ti, Zr, Nb, Ta және т.б. қорытпалар) 

бетінің оксидтік қаптама алу мақсатында электролиттік плазмадағы модификациясының 

(тотығуының) электрохимиялық процесі. Әдіс жоғары пайдалану көрсеткіштерімен 

сипатталатын, әмбебап қасиеттер жиынтығына ие жаңа қаптамалар алуға мүмкіндік береді 

[3,4]. 

Детонациялы-газдық тозаңдау (ДГТ) – өндірістік қаптамаларды газотермиялық тозаңдау 

түрлерінің бірі. Оның негізінде тозаңдалатын материалды (әдетте ұнтақ) қыздыру, әрі қарай 

оны жылдамдату мен тозаңдалатын бөлшекке детонация өнімі көмегімен алмастыру принципі 

жатыр. ДГТ кезінде тозаңдалатын материалды қыздыру мен жылдамдату үшін газды 

қышқылды отын детонация өнімдерінің энергиясы пайдаланылады. Жанғыш газ ретінде 

әдетте пропан-бутан қосындысы алынады. 

Тозаңдалатын бөліктердің жоғары жылдамдығы арқасында (600-1000 м/сек.) 

детонациялы қаптамалар ұйытылған материал мен жоғары адгезия тығыздығына жақын 

тығыздыққа ие болады. ДГТ көп материалдарды тозаңдауға мүмкіндік береді: металлдар мен 

олардық қорытпалары, оксидтер, карбид негізіндегі қатты қорытпалар. Бұл кезде 

тозаңдалатын заттың қыздырылу шамасы сондай үлкен емес [5]. 

Алюминий және оның қорытпасының коррозиялық төзімділігі қоспа немесе қорытпаға 

арнайы енгізілген қосымшалар санына да, оны қаптайтын қорғаныс қабықшасының сапасына 

да тәуелді. Мыс, кремний, марганец, никель, кобальт, темір қоспаланған жапсырмалары 

механикалық қасиеттерді айтарлықтай жақсартқанымен, коррозиялық төзімділікті 

төмендетеді. Алюминийдің табиғи оксидті қабықшасы - негізгі металды (қорытпа) 

коррозиядан сақтауда жеткіліксіз. Бұл қабықшаны жасанды түрде қалыңдатып, затқа 

қойылатын талаптарға қатысты нығайтады [6].  

Аталған жұмыстың мақсаты микродоғалы оксидтеу және детонациялы-газды тозаңдау 

әдістері арқылы, тоқтың анодтық импульсінің түрлі ұзақтықтары жағдайында, аталған 

қаптамаларды қорғаныс ретінде пайдалану мүмкіндігін анықтау мақсатында оксидті 

қаптамаларды құру болып табылады. 

Тәжірибе әдістемесі 

Оксидті қаптама жүргізуге арналған үлгілер 2х2 см өлшемді, қалыңдығы 3 мм, өңделетін 

бет ауданы 8 см2 болатын А0 маркалы алюминийден жасалған. Оксидті қаптама 

қалыптастыруды келесідей электролит ерітіндісі құрамында жүзеге асырған: Na2HPO4·12Н2О 

- 40; Na2B4O7·10 Н2О- 30; H3BO3 - 20, NaF – 10. Электролитті "т.ү.т" және "х.т" маркалы 

реактивтерінің тазартылған суында дайындаған. Микродоғалы оксидтеуді «Ғарыш 

зерттеулері мен технологиялары ұлттық орталығы» АҚ қондырғысында жүргізген. Ол 

импульсті қоректену көзі, тот баспайтын болат ванна және бөлшектерді бекіту жүйесінен 

тұрады. МДО процесі кезіндегі катод ретінде корпус ваннасы қолданылды. Импульсті 

қоректену көзі 50 Гц импульсінің жиілігіндегі және тоқтың тығыздығы 114-130 А/дм2 , кернеуі 
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300В болғанда, тік бұрышты трапециялы формалы кернеу импулсьтерін алып отыруға 

мүмкіндік берді. 

Оксид-фторопласт қаптамаларын 30-400С –қа дейін қыздырылған оксидті қаптамалы 

үлгілерді Ф-32 фторпласт ерітіндісіне батырып, әрі қарай бөлме температурасында немесе 

кептіру шкафында 180-2000С-та 10-15 минут ішінде кептіру арқылы алған. 

«Коррозия мен ескіруге қарсы қорғаныстың бірыңғай жүйесі» 9.302-88 және 9.031-74 

мемлекеттік стандарттары бойынша алынған қаптамалардың коррозиялық қасиеттерін 

бағалау үшін, тәжірибелік ерітінділер негізінде оксидтік қаптаманы құрту әдістері 

қолданылған болатын. Оксидті қаптамалардың қорғаныс қасиеттеріне бақылау жүргізудің бір 

жағдайында үлгі бетіне ерітіндінің 2-4 тамшысын тамызып, 1-50 минут аралығында ұстап, 

тамшы түсінің өзгерісін байқап отырған. Басқа жағдайда, қаптамалы үлгілер мерзімді түрде 

20-дан 25 0С-қа дейінгі температурадағы тәжірибелі ерітіндіге цикл бойынша батырылып 

тұрған: 10 минут ерітіндіде, 50 минут ауада. Тәжірибе ұзақтығын алынған оксидті қаптама 

қалыңдығына қарап орнатқан. Тәжірибелік ерітінді ретінде пайдаланылған: 1; тұзды қышқыл 

-250 см3/дм3 (тығыздығы 1,19г/ см3), калий қышқылы -30 г/дм3; 2) 5% натрий хлориді 

қышқылы, рН=3,3-3,5 сірке су қышқылына жеткізілген мыс хлоры -0,3г. Мемлекеттік стандарт 

бойынша оксидті қаптама құртылуы критериіне жатады: 1) қаптама бетінде коррозия 

ошақтарының пайда болуы, тәжірибелік ерітінді түсінің өзгеруі; 2) коррозия ошақтарының 

пайда болуы және қаптама бетінде мыстың контактілі бөлінуі. 

Қаптама қалыңдығын QuaNix-1500 арнайы өлшегішімен анықтаған. Қалыңдығын 

үлгінің екі жақ бетінен де 15 өлшемнен орташасы деп есептеген. 

Қаптаманың жалпы кеуектілігін зерттелетін үлгілердің микрофотографиялары 

талдауының деректеріне қарап тапқан. Бұлар ISM – 84 электрондық микроскопымен С.А. 

Салтыкова әдісі бойынша алынған [7]. Планиметрия, кесу және нүктелер әдістері Fп кеуек 

бейнелері ауданы мен жалпы бақылау аумағының ауданының қатынасы ретінде 

пайдаланылған F: П=Fп/F100 %. Кеуек диаметрін өлшеудің абсолютті қателесу өлшемі  

0.01мкм құрайды. Кеуектілікті өлшеудің салыстырмалы қателігі 5 %-ға тең. 

Синтезделген материалдардың детонациялы-газды тозаңдау процестерін жүзеге асыру 

үшін 1-суретте көрсетілген Катунь-М қондырғысы пайдаланылады. Температураның өзгеруін 

бақылау үшін, тиісті бағдарламалық жасақтамасы бар көп арналы LA 1,5 PCI платасы 

қолданылады. 

 
 

1-сурет - «Катунь М» детонациялы-газды тозаңдаудың қондырғысы. 

 

Жұмыс нәтижелері 

Оксидті қаптаманың коррозиялық төзімділігі қаптаманың өзінің химиялық инерттілігі, 

оның тегістілігі мен өтпелі кеуектілігімен анықталады. Белгілі болғандай, электрод-ерітінді 

бөлімінің шегі арқылы электр тоғынан өту барысында металл бетінде локальді 

микроплазмалық разрядтар пайда болады. Пайда болған оксидті қабықша құрылымында 
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олардың әсерінен өзгеріс пен құрылу орын алады. Әдетте ұшқындау болған орындардың 

бетінде кеуектер пайда болады. Нәтижесінде құрылған оксидті қаптамалар түрлі кеуектілікке 

ие болады. Ол құрылу тәртібі мен электролиттің құрамына тәуелді [8]. Тоқтың түрлі анодтық 

импульс ұзақтықтарында алынған қаптама қалыңдығы кеуектілігінің мәндері 1 кестеде 

берілген. 

 

Кесте 1 – Оксидті қаптамалардың беткі кеуектілігі 

№ Анодты ток импульсінің ұзақтығы, 

мкс 

Қаптама қалыңдығы, 

мкм 

Кеуектілік ΔS, 

% 

1 50 8 6,4 

2 100 11 11,7 

3 150 20 5,5 

4 200 27 8,7 

 

50 мкс тоқ анодты импульсінің ұзақтығында алынған оксидті қаптама бетінің 

морфологиясы негізгі сыртқы функционалды қабықтың құрылуы аяқталмағандығын, қаптама 

қалыптасуы аралдармен жүріп жатқандығын көрсетті. Бұл кезде бет ауданының бірлігіне 

дөңгелек формалы кеуектердің едәуір мөлшері пайда болғандығы бақыланады. Кеуектер 

өтпелі қасиетке ие, сондықтан аталған үлгі тәжірибелерге алынбаған. 

Жүргізілген коррозиялық тәжірибелер (9.302-88 және 9.031-74 мемлекеттік стандарты) 

100 мкс тоқ анодты импульсінің ұзақтығында алынған қаптамалы үлгіде тәжірибеге алынған 

ерітінді тамшысы түсінің өзгерісі орындалатындығын және қаптама бетінде кеуектер бар 

жерлерде контактілі мыс бөлінетіндігін көрсетті (2 кесте). Бұл қаптаманың төмен қауіпсіздік 

қасиеттерге ие екендігінің дәлелі болып табылады. 

100 мкс импульс ұзақтығында алынған қаптама ең жоғарғы кеуектілікке ие. Бұл 

жағдайда да, басқа жағдайда да тәжірибелік ерітінділер кеуектер арқылы материал төсеміне 

өтеді және коррозиялық әсер етулер кеуектің түбінде басталады. Нәтижесінде, тәжірибелік 

ерітінді тамшысының түсі өзгереді және контактілі мыс бөлінеді. 

150-200 мкс ұзақтығында алынатын қаптамалар морфологиясы қаптама қалыңдығының 

өсуімен кішігірім кеуектер қайта жабылып, кеуектер саны азаятындығын көрсетті. Тамшы түсі 

өзгермей, контактілі мыс бөлінбегендіктен, қаптама қалыңдығының өсуімен кеуектер 

тұйықталатын болуы керек. 

 

Кесте 2 – Тамшы әдісімен жасалған коррозиялық тәжірибелер нәтижесі 

Балқыма өңдеуінің 

түрі  

Тоқ анодты импульсінің 

ұзақтығы, мкс 

Тәжірибелер нәтижесі 

Микродоғалы 

оксидтеу 

100 Тамшы түсі өзгерді, қауіпсіздік 

қасиеттері қанағаттанарлықтай емес  

150 Тамшы түсі өзгерген жоқ. Қаптамалар 

коррозияға төзімді. 200 

 

Қаптама коррозиялық төзімділігін арттыру және кеуектілігін азайту үшін, 100 мкс 

анодтық импульс ұзақтығында алынған үлгіні фторопласт ерітіндісінде өңдеді. Бұл кезде 3 

қабат полимер қалыптастырды. Осындай тәсілмен алынған оксид-фторопластты 

қаптамаларды да сол жағдайларда сынаққа алған. Тәжірибе нәтижесі бойынша қаптаманың 

коррозиялық қасиеттері айтарлықтай жақсарған, тамшы түсі өзгермеген, контактілі мыс 

бөлінбеген. 

Алдында ескертілгендей, қалыптасқан оксидті қаптамалар түрлі кеуектілікке ие. Бір 

жағынан, кеуектіліктің ұлғаюы қаптаманың коррозиялық қасиеттерінің нашарлауына әкеліп 
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соғады, екінші жағынан, кеуектерге полимерлі материалдар ендіруге болады. Бұл арқылы 

қаптаманың коррозиялық қасиеттері жақсарады. 

Қорытынды 

Осылайша, микродоғалы оксидтеу мен детонациялы-газды тозаңдау тәртіптерінде 

қорғаныс қасиетіне ие оксидті қаптамалар алынды. Қаптама кеуектілігін азайтып, қорғаныс 

қасиеттерін арттыру мақсатында кеуектерге полимер ендіруге болатындығы көрсетілді. 
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ҒАРЫШТЫҚ АППАРАТТАРДЫҢ КОМПОЗИТТІК МАТЕРИАЛДАРДАН ЖАСАЛҒАН 

БӨЛШЕКТЕРІН ЖАСАУ ҮШІН ПІШІН ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЫ ЖӘНЕ ТАҢДАУЫ 

 

Армирленген пластиктен бұйым өндірудің келесі тәсілдері тәжірибе жүзінде жиі 

қолданылады: шайыр сіңдірілген талшықты кенепті қалыпқа салып түйіспелі пішіндеу; қалып 

бетіне талшықты-полимерлі композицияны шаңдату; жабық қалыппен пішіндеудің трлі 

әдістері; пултрузия немесе полимер салынған ванна және калибрлеуші фильер арқылы 

талшықты тарту тәсілімен бейінді бұйымдарды пішіндеу [1,2,3,4,5,6]. 

Пішіндеу технологиясына байланысты полимерлі композиттер қасиеттерінің маңызы 

айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Өндіру технологиясы бұйым құрылымына, оны қолдану 

шарттарына, өндру көлеміне және қолдағы өндірістк ресурстарға байланысты. 

Полимерлі композиттік материалдардан, аппаратты-технологиялық қамтамасыз ету әдісі 

жағынан, бұйымдарды өндірудің ең оңай әдісі ашық қалыптағы түйіспелі пішіндеу болып 

табылады. 

Түйіспелі пішіндеу кезінде технологиялық жабдықтаудың негізгі элементтері ретінде 

қалыптар, модельдер және ендірмелер (стержендер) қолданылады. Түйіспелі пішіндеу әдістері 
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армирлеуші ретінде кез келген талшықтарды, яғни шыны талшығын, базальт талшығын, 

көміртекті талшықты, т.б. қолдануға мүмкіндік береді. 

Полимерлік композиттік материалдарды қолмен төсеу немесе шаңдату арқылы пішіндеу 

тәсілдерінің артықшылықтары: әмбебаптығында, күрделі формалы және үлкен көлемді 

бұйымдарды алу мүмкіндігінде, жабдықтаудың төмен бағасында, бірнеше қабатты 

құрылымдар, оның ішінде төселетін бөлшектермен де жасау мүмкіндігінде, тәжірибелік 

өндіріске жарамдылығында. Осыған қоса бұл әдіс көп көлемді қол жұмысын талап етеді, 

өнімділігі төмен, бұйым сапасы пішіндеушінің біліктілігіне тәуелді, материалдың 

біркелкілігін және физико-механикалық қасиеттерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету 

қиындығы бар. 

Созылғыш диафрагманы қолдана отырып ПКМ-дан пішіндеу әдістеріне: вакуумдық 

пішіндеу, қысым әсерімнен пішіндеу және автоклавты пішіндеу жатады. Бұл жағдайда толық 

технологиялық процесс түйіспелі пішіндеу сұлбасына ұқсас өтеді, бірақ барлық армирлеуші 

қабаттар төселгеннен кейін шайыр полимерленгенше корпусты матрицаға вакуумды қап 

(диафрагма) жабылады және лентамен саңылаусыздандырылады. Диафрагмалар силоксанды 

каучуктан жасалынатын жұқа созылмалы мембранадан тұрады. Пішінделетін композиция мен 

диафрагма арасындағы саңылаусыз қуыстағы ауа ол жердегі қысымның диафрагманың 

сыртқы жағындағы қысымнан төменірек болуы үшін тартылып алынады. 

Диафрагманың жан жағындағы қысымның ауытқуының арқасында полимерлік 

композициялық материал тиісті пішіндегі қатты қалыпқа қысылып басылады. Бұл бұйымның 

құрылымдық безендірілуін қамтамасыз етеді. Осындай пішіндеу кезінде ішкі және сыртқы 

беттері пішіндеуші элементтердің (қалыптың және диафрагманың) бетіндегі морфологияны 

қайталайтын бұйымдар пайда болады. Сонымен қатар, қысымдау процессі кезінде 

қалыптасатын композиция шайырдың қалдығы мен бос қуыстарды алып тастау нәтижесінде 

тығыздалады. Композицияның қатаюы бөлме температурасында немесе ауа кептіргіштерімен 

және басқа да құрылғылармен қыздыру кезінде пішінге жанасқан түрінде іске асырылады. 

Қатаю кезінде композитте көпіршіктің пайда болуынан құтылу керек, сондай-ақ қысымды, 

температураны және шайыр мен талшық арасындағы массалық қатынасты мұқият қадағалау 

керек. Осындай пішіндеу нәтижесінде ерекше тығыз, берік және тегіс ПКМ пайда болады, ол 

беріктік жағынан қолдан жасалынатын пішіндеуден бірнеше есе күштірек болады [7,8]. 

Созылмалы диафрагмамен вакуумды пішіндеу кезінде материалдың тығыздалуы 

атмосфералық қысымды қолданумен шыны пластик қабаттарының қатаюы процессі кезінде 

вакуумдау жолымен алынады. Қысым астында және автоклавты пішіндеуде қатаю кезінде 

композиттердің сығылуы ыстық газдармен жасалынады. Атмосферамен немесе вакумен 

байланысқан желдеткіш саңылаулар қатайып жатқан композиттен рекацияның жанама 

өнімдері мен ұсталған ауаны шығару үшін арналған. Кей жағдайларда созылмалы 

диафрагмамен вакуумды пішіндеу кезіндегі композиттің қатаюы бөлме температурасында 

өтеді. Бірақ қатаятын бұйым қасиеттерін жетілдіру үшін әдетте қыздыру қажет. 

Созылмалы диафрагмамен ПКМ-ның пішінделеуі жоғарғы температурамен 

байланыстырушының қатаю кезеңін қамтиды. Осыған орай, пішінделетін ПКМ мен қалып 

материалының көлемдік ұлғаюының арасындағы температура коэффициенттері қатынасының 

маңыздылыңы ескеріледі. Бұл коэффиценттің көрсеткіші бойынша металдардың ішінде 

композитке ең жақыны-болат. Оның басқа да маңызды қасиеттері бар, оларға: жоғары 

беріктік, жылуды жақсы өткізу және жоғары температура кезінде жұмыс істеу қабілеті. 

Созылмалы диафрагмамен пішіндеу кезінде талшықпен күшейтілген органикалық 

матрица болып табылатын композиттік материалдар мен желімделген композициялар 

жасалады. Композиттік материалдарды қолдану ауқымы өте кең. Технологияны жетілдіру 

және бұйымның оңтайлы құрылымын анықтау созылмалы диафрагмамен қолдану тәсілінің 

көмегімен қолдану сипаттары бойынша басқа конструкциялық материалдармен 



229 
 

салыстырғанда әлдеқанша бәсекеге жарамды болатын материалдарды жасап шығаруға 

мүмкіндік береді [7,8]. 

Матрицадағы реактопластарды қалыптау тәсілі-ол бұл қалыптардың толтырылуы мен 

жабылуы пішінделетін материалды көзделген конфигурацияны қабылдауға икемдейді және 

оның қатайуы сол қалыпта жүзеге асырылады. Мұндай анықтама көптеген субпроцесстер мен 

материалдардың болуын көздейді: кілемшелер мен пішінделген бланкілердің қалыптасуы; 

арматураланған формалық композициялардан жасалған премикстер; талшықтардың 

диагоналды қаптамасы бар парақты қалыптау материалдар мен парақты қалыптау 

композициялар, сонымен қатар тiкелей престеу, құймалы престеу және реактопласттардың 

қысымы астында престеу, суық сығымдау және бірлескен қалыптастырулы процесстерін және 

т.б. қамтиды. Матрицада реактопласттарды қалыптаудың барлық жағдайында қалып немесе 

штамп пайдаланылады. Пішін немесе қалыптастыру бөліктердің жиыны әдетте екі негізгі 

бөліктен тұрады: матрицадан және пуансоннан, бұл ретте олардың бірі екіншісіне арасында 

белгіленген саңылау өлшемін сақтай отырып енуге тиіс. Күрделі өнімді алу үшін кейде 

бірнеше негізгі элементтерден тұратын арнайы қалыптар қажет. 

Орамдау-формасы ерікті қалыптастырушылардың айналуына байланысты 

қалыптасатын беріктігі жоғары армирленген бұйымдарды жасау процесі. Бұл әдісте 

армирленген материал (жіп, таспа, арқан немесе мата) көзделген траектория бойынша 

бұйымның ішкі геометриясын сақтайтын айналмалы жөнелтушіге жиналады. Орамдауға кез 

келген үздіксіз армирлеуші материал жарамды. Жақтау айналу жылдамдығымен синхронды 

қозғалатын арнайы механизмдер, орамдау бұрышы мен армирлеуші материалдың орналасуын 

басқарады. Оны жақтау айналасында, бір-біріне жабысқан сызықтар немесе басқа 

қайталанатын сурет бойынша жақтау беті толық жабылғанға дейін орауға болады. 

Тізбектелген қабаттар бірдей немесе әртүрлі орау бұрыштарымен, қажетті қалыңдығы 

жиналғанша дейін қапталады. Орама бұрышы өте аз-бойлықтан өте үлкен щеңберлікке дейін 

өзгеруі мүмкін, яғни 90o жақтау өсіне қатысты, осы интервалдағы кез келген спираль 

бұрыштарын қамтиды. Матрицаға негізгі материал ретінде эпоксидті және полиэфирлі шайыр 

және күрделі винилді эфирлер полимерлері қолданылады. Көміртекті талшықтардан жасалған 

бұйымды орау үшін көбінесе эпоксидті шайыр, ал шыны палстикті бұйымдарды орау үшін 

қанықпаған полиэфирлі шайыр қолданылады. Жылуға төзімді бұйымдарды алу үшін 

полимидті шайыр қолданылады[7,8]. 

Орамдау әдісімен ерекше шарттардағы, ішкі және сыртқы қысым, қысатын немесе 

ерекше жүктеу жағдайында жұмыс істейтін бұйымдарды пішіндеуғе болады. Орамдау жоғары 

қысым термопластикалық құбырлар мен металл ыдыстарды сырттан бандажбен нығайтуға 

мүмкіндік береді. Бұйымдар жоғары дәлдік деңгейінде жобаланып жасалынуы мүмкін. Екінші 

жағынан, орамдау өндірісі төмен жылдамдықта жұмыс істеу сипатына ие. 

Орамдау үшін әртүрлі типті машиналар: әртүрлі токарлы станоктар мен тізбекті жетегі 

бар машиналардан бастап, күрделі үш немесе төрт қозғалу осьтері бар компютерленген 

агрегаттар қолданылады. Токарлы сұлба бойынша жасалған орамдау станоктарында жақтау 

үздіксіз айналады, ал сол уақытта арматураны беретін таратқыш қайта тұрақты түрде 

бағыттаушы бойымен қозғалады.  

Ажарлау сүлбасын жасаған кезде сурет қарама-қарсы: айналмалы жақтау қайта тұрақты 

түрде қозғалыс жасайды, ал таратқыш қозғалмайды. Сүлбаны таңдау оралатын бұйым көлемі 

және бүйір қалыңдығына байланысты болады. Осыған байланысты, жақтау кең көлемді 

болғанда токарлы сұлбаны таңдаған жөн, ал қалың бүйірлі аз көлемді баллонды орамдау үшін-

ажарлау әдісі тиімді. Сонымен қатар үздіксіз құбыр жасауға арналған машиналар бар. 

Жабдықты қондыру жерінде үлкен резервуарларды орамдауға арналған портативті жабдық 

жобасы жасалды. Сол машиналар көмегімен әдетте тек қана щеңбер бойынша орамдау 

жасалады, ал конструкцияны күшейту үшін бойлық бағытта туралған иірімжіп немесе таспа 

қолданылады. Соңғы уақытта талшықты бағыттау үшін механикалық басқару құралдары 
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орнына компютерлі жүйелер қолданылатын болды. Бұл әдіс бүгілуі және пішіні қисық, 

сонымен қатар күрделі геометриялы құбыр тәрізді бұйымдарды алуға мүмкіндік береді. 

Армирлеуші талшықты материалдарды жақтауға кез келген бағытта төсеуге болатын, орамдау 

үшін икемді технологияны қолданатын жабдық әзірленуде. 

Орамдау әдісінің негізгі артықшылықтары: өте тез, яғни шайыр/толтырушы ара-

қатынасын реттейтін армирлеуші материалды төсеудің экономикалық тиімді тәсілі, өзіндік 

салмағы аз болғанымен беріктігі жоғары, коррозия мен шіруге төзімді, арзан материалдар, 

ламинаттардың жақсы құрылымдық қасиеттері жатады. Себебі профильдердің құрамы 

бағытталған талшықтар мен жоғары көлемдегі арматурадан тұрады[7,8]. 

Негізгі кемшіліктері: бұйымдардың шектеулі номенклатурасы, жабдықтың 

қымбаттылығы, талшықты өзек ұзындығы бойынша дәл қою қиындығы, үлкен бұйымдарға 

өзек жасауға кететін шығынның көп болуы, бет жақтауының релефтігі. 

Шикізаттан бастап дайын өнім шыққанын қамтитын үздіксіз процесс өндірілетін 

бұйымдар көлемі көп болғанда ғана өндірістің оптималды тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Қасиеттері тек талшықтар бағытына байланысты композициялық материалдармен жұмыс 

жасағанда, тарту мен бағдарлауды сенімді басқара отыратын үздіксіз процесс қосымша 

артықшылық береді. 

Пултрузия-үздіксіз армирленген ПКМ-нен ұзын өлшемді профильді бұйымдарды 

тұрақты қимадан алу әдісі. Осындай аталуына ПКМ матрицасын полимеризация 

температурасына дейін фильерден бастапқы материалды тарту процессі себеп болды. 

Пултурузиялық қайта өңдеудің ерекшелігі, алынған бұйымдарда барлық толтырғыш тек 

бір тарту векторымен сәйкес келетін бағытта бағдарланған. Сондықтан қасиеттері бойынша 

мұндай бұйымдар қатты анизотропты. Олардың беріктігі бойлық бағытта, көлденең бағытқа 

қарағанда әлдеқайда жоғары. Сол кезекте бұйымның деформациялануы көлденең бағытта, 

геометриялық өсіне қатысты, бойлық бағытқа қарағанда әлдеқайда жоғары. Бұл қасиет 

технологиялық және пайдалану мақсатта қолданылуы мүмкін. Плутрузия әдісімен алынған 

бұйымдар дәстүрлі пішіндеу әдісімен жасалған бұйымдардан қасиеті жағынан артық болуы 

мүмкін. Жабдықтардың қымбат бағасы, бұл процесске сай, талшықтардың бағытталуы мен 

керілудің қатаң бақылауы, композиттегі талшықтың тұрақты құрамын сақтау сияқты бірқатар 

артықшылықтармен теңеседі [7,8]. 

Қорытынды 

Көрсетілген қажеттіліктердің толық кешенін қанағаттандыратын негізгі материалдар 

классы-заманауи көміртектік, борлық, органикалық және шыны талшықты полимерлі, металл, 

көміртекті, керамикалық және басқа матрица түрлері негізіндегі КМ. Полимерлі 

композициялық материалдар (ПКМ) қолдану болашағы мол материалдар түрі. 

КМ қолдану кезіндегі құрылымның массаны төмендету потенциалын толығымен жүзеге 

асыру үшін, олардың соққы әсерінен беріктік сипаттамасының зақымдалу және қабаттарға 

бөліну қасиеттерін жақсарту керек, сондай-ақ дефектілі құрылымдардың жөндеуге 

жарамдылығын қамтамасыз ету керек. 
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ВЕКТОРЛЫҚ ӘДІСТІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 

Вектор ұғымы - физикалық ғана емес, математикалық ұғым. Математикада еркін вектор 

ұғымы қолданылады. Оларға қолданылатын амалдардың ішінде ең шарықтап жетілгені - 

скаляр көбейтінді амалы.Ол теңдеулерді, теңсізіктерді, олардың жүйесін, сонымен қатар 

функциялардың шеткі мәндерін табуға да қолданылады. Оқушы қауым үшбұрыш теңсіздігі, 

векторлардың коллинеар болуы, олардың скаляр көбейтіндісі, Коши, Коши-Буняковский 

теңсіздіктері ұғымдарымен жақсы таныс деп есептейміз. 

Алғашында бірнеше мысалдар үшін олардың әртүрлі шығару жолдары көрсетіліп, 

кейіннен тек векторлық (координаттық) әдіспен шешілген есептер көрсетіледі. Оның 

нәтижесінде есептің өте тамаша, қысқа, оңтайлы жолмен шығарылатынына куә боламыз. 

Мақалада келтірілген мысалдардың қиындығы орта, одан жоғары дәрежедегі немесе 

стандартты әдіспен шешілмейтін есептер класына жатады деп ойлаймыз. 

1-мысал. √𝑥 − 2 + √4 − 𝑥 = 𝑥2 – 6x +11теңдеуін шешейік, 

Шешуі: Есептің дәстүрлі емес шығару жолын ұсынайық. Сонымен, жазықтықта �⃗�= 

(√𝑥 − 2; √4 − 𝑥 ) және �⃗⃗�=(1;1) векторларын енгізейік. Онда теңдеудің сол жағы осы 

векторлардың скаляр көбейтіндісі болып табылады, яғни �⃗� × �⃗⃗�. Ал модульдері |�⃗�|= 

√(𝑥 − 2) + (4 − 𝑥)=√2 және |�⃗⃗�|=√1 + 1=√2; Скаляр көбейтіндінің қасиеті бойынша �⃗� × �⃗⃗� ≤

|�⃗�| ∙ |�⃗⃗�| ⇒ √𝑥 − 2 + √4 − 𝑥 ≤2. 

Оң жағынан толық квадрат айырсақ 𝑥2–6x +11=(𝑥 − 3)2+2 ≥ 2 ∀ 𝑥 ∈ R ∃.  

Сол себепті теңдеудің шешімі сонда және тек қана сонда бар болады , егер бір уақытта 

екі жағы да екіге тең болса, яғни √𝑥 − 2 + √4 − 𝑥 =2 ˄ 𝑥2 −6 𝑥+11=2. Жүйенің жалғыз 𝑥 =3 

шешімі бар екенін көреміз.  

Осы мысалды векторлық әдісті қолданбай да шығаруға болады. 

y=√𝑥 − 2 + √4 − 𝑥 деп белгілеп, осы функцияның ең үлкен (е.ү.) мәнін табайық. Ол үшін 

у2 е.ү. тапсақ жеткілікті, онда у-ті де табуға болады. у2=2+2√−𝑥2 + 6𝑥 − 8=2+2√1 − (𝑥 − 3)2 

⇒ 𝑦2
𝑚𝑎𝑥

=4 , 𝑥 =3 ∃. Сондықтан, теріс емес у шамасы үшін у𝑚𝑎𝑥=2, егер х=3. Әрине, векторлық 

әдіспен әлдеқайда қарапайым шешілетінін көреміз. Кейбір әдебиеттерде жоғарыдағы бағалау 

әдісін мажорант (min-max) әдісі деп те атап жүр. 

Жауабы: 𝑥 = 3 

 

2-мысал. Егер ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ R сандары үшін 𝑥2+𝑦2=1 ∃, онда 𝑥4+𝑦4 ≥  
1

2
 дәлелдейік.  
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Шешуі: Жазықтықта �⃗�=(𝑥2;𝑦2) ˄ �⃗⃗�=(1;1) векторларын қарастырайық. Онда |�⃗�|= 

√𝑥4 + 𝑦4, |�⃗⃗�| = √2 және скаляр көбейтіндісі �⃗� ×  �⃗⃗�= 𝑥2 ∙1+𝑦2 ∙1≤ ≤ |�⃗�|  ∙ |�⃗⃗�| =  √𝑥4 + 𝑦4  ∙ √2 

немесе 
𝑥2+𝑦2

√2
 ≤  √𝑥4 + 𝑦4 ⇒ √𝑥4 + 𝑦4 ≥ 

1

√2
 ⇒ 𝑥4+𝑦4 ≥  

1

2
.  

Екінші шешімін көрсетейік. 

Тригонометриялық әдіс арқылы. 𝑥 ˄ y сандарының квадраттарының қосындысы бірге 

тең болғандықтан, олардың әрқайсысының модульдері бірден артпайды, сол себепті х пен у-

терді қандай да бір бұрыштың синусы мен косинусы деп қарастыруымызға болады, яғни 

х=cos 𝛼, y=sin 𝛼, 𝛼 ∈ [0; 2𝜋). Онда 𝑥4+𝑦4 =cos4 𝛼+sin4 𝛼 ∃. Енді толық квадратты айырып, 

тригонометриядағы sin 𝛼 ∙ cos 𝛼 = 
1

2
sin 2𝛼, sin2 2𝛼 = 

1

2
(1-cos4 𝛼) формулаларды қолдансақ 

sin4 𝛼+cos4 𝛼=(cos2 𝛼 + sin2 𝛼)2-2sin2 𝛼 ∙ cos2𝛼  = 1- 
1

2
sin22 𝛼 =1− −

1

4
(1−cos4 𝛼)= 

3

4
+

1

4
cos4 𝛼, 

ал -1≤ cos4 𝛼 ≤1 ⇒ 
3

4
 - 

cos4 𝛼

4
≥  

3

4 
 - 

1

4
 ≥  

1

2
 , яғни cos4 𝛼+sin4 𝛼 ≥  

1

2
 ⇔ 𝑥4 + 𝑦4 ≥  

1

2
 ∃. 

3-мысал. 𝑥√1 + 𝑥 + √3 − 𝑥 = 2√𝑥2 + 1 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Екі �⃗�=( 𝑥;1) �⃗⃗�=(√𝑥 + 1; √3 − 𝑥) векторларын енгізсек, онда |�⃗�| =  √𝑥2 + 1 , 

|�⃗⃗�|=√(𝑥 + 1) + (3 − 𝑥)=2 ∃ скаляр көбейтіндінің анықтамасынан �⃗� × �⃗⃗�=𝑥√𝑥 + 1+√3 − 𝑥 

аламыз, яғни берілген теңдеудің сол жағы �⃗� × �⃗⃗�, ал оң жағы |�⃗�|  ∙ |�⃗⃗�| ⇒ �⃗� ×  �⃗⃗�=|�⃗�|  ∙ |�⃗⃗�| ⇒ �⃗�, �⃗⃗� 

векторларының коллинеар, одан сәйкес координаталарының пропорционал болатындығы 

шығады. Сол себепті 
𝑥

√1+𝑥
 = 

1

√3−𝑥
 теңдеуі орын алады, бұдан 0< 𝑥 < 3 болатынын көреміз. Екі 

жағын квадраттап 𝑥3-3𝑥2+x+1=0, үш түбірі 𝑥1=1, 𝑥2,3=1  √2−
+  болатын теңдеу аламыз. Ал 0<

𝑥 < 3 ∃, берілген теңдеудің шешімдері 𝑥1=1, 𝑥2=1+ √2 сандары. 

Енді берілген теңдеудің классикалық Коши-Буняковский теңсіздігі арқылы шешімін 

келтірейік: теңсіздік төмендегідей ∀ 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 (i=1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) үшін (∑ 𝑥𝑖  𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 )2 ≤ ∑  𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖
2 ∙  ∑  𝑛

𝑖=1 𝑦𝑖
2, n≥2. 

Теңдік таңбасы ⇔ орын алады, егер 𝑥𝑖 және 𝑦𝑖 пропорционал болса, яғни ∃ 0≠a-const, 𝑥𝑖=a𝑦𝑖 , 
𝑖=1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

Берілген теңдеудің сол жағы үшін 𝑥1= 𝑥, 𝑦1= √1 + 𝑥, 𝑥2= 1, 𝑦2=√3 − 𝑥 десек онда Коши-

Буняковский теңсіздігінен 𝑥1𝑦1 + 𝑥2𝑦2 ≤ ≤ (𝑥1
2+𝑥2

2)∙ (𝑦1
2+𝑦2

2) ⇒ (x√1 + 𝑥  +  √3 − 𝑥)2 ≤ (𝑥2 +

1) ∙ 4 ⇒ x√1 + 𝑥 + √3 − 𝑥 ≤ 2√𝑥2 + 1 ∃. 

Осы теңсіздікті берілген теңдеумен салыстырсақ, қолданылған Коши-Буняковский 

теңсіздігінің теңдікке айналғанын көреміз. Ол тек қана координаттары пропорционал 

жағдайда ғана орын алады, яғни 
𝑥

1
=  

√𝑥+1

√3−𝑥 
, жоғарыда осы пропорцияны шешкенбіз, олай болса 

тағы да 𝑥1=1, 𝑥2 = 1 + √2 түбірлерін аламыз. 

Ең соңында берілген теңдеудің дәстүрлі әдіспен, белгісіз енгізу арқылы, үшінші шешімін 

келтірейік. Теңдеудің шешімі ⇔ бар, егер 𝑥𝜖 [−1; 3] ∃. 𝑥 =0 түбірі емес, сол себепті төмендегі 

түрлендіру орынды:  

𝑥√1 + 𝑥 + 𝑥√
3

𝑥2 −
1

𝑥
 = 𝑥 ∙ 2√

1

𝑥2 + 1; t = 
1

𝑥
 деп ұйғарсақ,онда √1 +

1

𝑡
 + √3𝑡2 − 𝑡 = =2√1 + 𝑡2. 

Теңдеуді 𝑡-ға байланысты шешсек √3𝑡2 − 𝑡 = 2√1 + 𝑡2 − √1 +
1

𝑡
⇒  3𝑡2 − 𝑡 = 4(1+𝑡2) + 1+ 

1

𝑡
 

− 4(1+𝑡2) ∙  √1 +
1

𝑡
 ⇒ 4√1 + 𝑡2 +  

1

𝑡
+ 𝑡 = 𝑡2 + 𝑡 +  

1

𝑡
 + + 5. Жаңадан √1 + 𝑡2 +  

1

𝑡
+ 𝑡 = b, b ≥ 0 

айнымалыны енгізсек қарапайым 4b= =  𝑏2 + 4 теңдеуін аламыз, оның b = 2 жалғыз түбірі бар. 

Енді 𝑡-ны табайық 1 + 𝑡2 +  
1

𝑡
+ 𝑡=4 ⇒  𝑡3 + 𝑡2 − 3𝑡 + 1 = 0 ⇒ (t−1) (𝑡2 + 2𝑡 − 1) = 0 ⇒ 𝑡1=1, 

𝑡2,3=−1  √2−
+  ; Ал 𝑥 = 

1

𝑡
 ∃ ⇒ 𝑥 𝜖 {1; 

1

√2−1
 ;  

−1

√2+1
} немесе 𝑥 𝜖 {1; √2 − 1 ; 1 −  √2}, ал 𝑥 > 0 ∃  ⇒ 
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𝑥1=1және 𝑥2=1+√2 ; Енді расында да осы 𝑥1 мен 𝑥2 теңдеудің түбірлері болатынына көз 

жеткізейік: 𝑥1=1 ⇒ 2√2  = 2√2  түбір ∃. 

Енді 𝑥=1+√2 берілген теңдеуге апарып қойсақ (1+√2)√2 + √2 + √2 − √2 =  

= 2√4 + 2√2; алдымен √2-ге бөліп, қатынастың екі жағын √1 +
1

√2
 көбейтсек 2 + √2 + 

2

√2
 = 2√(1 + √2)2. 2 + 2√2 = 2 + 2√2 теңдігінен 𝑥 =1+√2 берілген теңдеудің екінші шешімі 

болатынын көреміз.  

Жауабы: 𝑥1 = 1; 𝑥2 =1+√2. 

 

4-мысал. 2√𝑥 + 7+3√37 − 2𝑥+6√3𝑥 + 93=7√2𝑥 + 137 иррационал теңдеуін шешейік: 

Шешуі: Екі-үш өлшемді �⃗�=(2;3;6) ˄ �⃗⃗�=(√𝑥 + 7; √37 − 2𝑥; √3𝑥 + 93) векторларын 

енгізейік. Онда берілген теңдеудің сол жағы осы векторлардың скаляр көбейтіндісі екенін 

көреміз. Олардың ұзындықтары: |�⃗�|=√22 + 32 + 62=7, |�⃗⃗�| 

=√( 𝑥 + 7) + ( 37 − 2𝑥) +  3𝑥 + 93=√2𝑥 + 137. Сол себепті берілген теңдеуді �⃗� × �⃗⃗�=|�⃗�| ∙ |�⃗⃗�| 

түрінде жазуға болады. Ал �⃗� ˄�⃗⃗� векторлары нөлдік емес болғандықтан арасындағы бұрыштың 

нольге тең екенін көреміз.Олай болса векторлар коллинеар ⇒ ∃ k> 0, �⃗⃗�=k�⃗�, координадтың 

жазылуы √𝑥 + 7=2k, √37 − 2𝑥=3k, √3𝑥 + 93)=6k. Бұл жүйенің жалғыз шешімі болып 

(x;k)=(5 ; √3) табылады, x=5. 

Жауабы: x=5. 

 

5-мысал. sin 𝑥 √1 + sin 𝑥+√3 − sin 𝑥=2√sin2𝑥 + 1 тригонометриялық теңдеуін 

шешейік. 

Шешуі: �⃗�= (√1 + sin2𝑥; √3 − sin 𝑥) ˄ �⃗⃗�=(sin 𝑥 ; 1) векторларын енгізсек, берілген теңдеу 

�⃗� × �⃗⃗�=|�⃗�| ∙ |�⃗⃗�| түрінде болатынын, яғни �⃗� ˄�⃗⃗� бір бағытталғанын, онда сәйкес 

координаттарының пропорционал екенін көреміз. 
√1+sin 𝑥

sin 𝑥
=√3 − sin 𝑥 ⇒ sin3𝑥 −3sin2𝑥+sin 𝑥 +

1 = 0,( sin 𝑥 >0 ∃) ⇒ (sin 𝑥 − 1) (sin2𝑥 − 2 sin 𝑥 − 1) = 0 ⇒ 0< sin 𝑥 ≤ 1 ∃ ⇒ sin 𝑥 = 1, x=
𝜋

2
 + 

+2 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ Z. 

 Жауабы: 𝑥 = 
𝜋

2
 + 2 𝜋𝑛, 𝑛 ∈ Z. 

6-мысал. √25𝑥2 − 80𝑥 + 65 + √25𝑥2 − 60𝑥 + 45 = 2√5 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Берілген теңдеуді келесі түрге келтіріп, √(5𝑥 − 8)2 + 1+ +√(6 − 5𝑥)2 + 32 

=2√5 , төмендегі векторларды енгізсек �⃗� = (5𝑥 − 8; 1) және �⃗⃗� =(6 − 5𝑥; 3), онда |�⃗�| =

√25𝑥2 − 80𝑥 + 65, |�⃗⃗�| = √25𝑥2 − 60𝑥 + 45, �⃗� + �⃗⃗� = =(−2; 4), |�⃗� + �⃗⃗�|= 2√5 қатынастарынан 

берілген теңдеудің |�⃗�| + |�⃗⃗�| =|a⃗⃗ + b⃗⃗| векторлық теңдеуге айналатынын көреміз.  

Сол себепті a ⃗⃗⃗˄ b⃗⃗ бір бағытталған, (коллинеар) векторлар ⇒ 
5𝑥−8

6−5𝑥
 = 

1

3
 ⇒ 15𝑥 −24=6−5 𝑥, 

𝑥 = 
3

2
; 

 Жауабы: 𝑥 = 
3

2
; 

Санқилы теңдеулер жүйесінің шешімдерін, функцияның ең үлкен (е.ү), ең кіші (е.к.) 

мәндерін табу туралы есептерді келесі мақаланың еншісіне қалдырдық.  
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ЭЛЛИПТИКАЛЫҚ ТИПТЕГІ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДІҢ СҰРАҚТАРЫ 

 

Табиғи құбылыстар мен процестерді зерттеу үшін оның математикалық моделі – 

дифференциалдық теңдеулерді шешу қажет екені мәлім. Мысалы, гидродинамиканың 

есептерін шешу Навье-Стокс теңдеулерін шешуге келтіріледі. Ал, оны шешу үшін сандық 

әдістерге жүгінеміз. Навье-Стокс теңдеулерін сандық шешудің математикалық сұрақтарымен 

әлемнің көптеген ғалымдары шұғылдануда, жасалынып жатқан жұмыстар да аз емес. Навье-

Стокс теңдеулері үшін айырымдық сұлбалардың орнықтылығы, жинақтылығы сияқты 

математикалық сұрақтарын зерттеуге А.А.Самарский [1], Е.С.Николаев [2], Ш.С. Смағұлов, 

Н.Т. Данаев [3], Н.М. Темірбеков және басқа да математиктердің еңбектері арналған. 

Дегенмен, ғасырлар проблемасының біріне айналған бұл теңдеулер, қазіргі кезең математик-

зерттеушілерінің қызығушылығын күн санап арттырып отыр. Оның бір мәнісі – практикалық 

қолданыс аясының ауқымында. Яғни маңызды практикалық есептердің көпшілік бөлігі 

математикалық физиканың Навье-Стокс және ол типтес теңдеулеріне келтіріледі. Міне, 

сондықтан да бұл проблема аясындағы мәселелер қазіргі таңдағы математикада актуальді. 

Математикалық тұрғыдан қарағанда бұл теңдеулер дербес туындылы дифференциалдық 

теңдеулер класына жатады. Ендеше дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер жайлы 

математикалық білім-біліктер күрделі бір табиғи процестің шешімін табуға септігін тигізері 

анық. Әрине, қандайда бір күрделі процесті зерттеу үшін оның құрамдас бөліктерін зерттеп 

алған, олар жайлы білімдермен қаруланып алған жөн. Басқаша айтқанда шешімі белгісіз 

күрделі Навье-Стокс сындағы дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін алдымен қарапайым 

дифференциалдық теңдеулерді шешудің әдіс-тәсілдерін меңгеріп, оларды зерттеу қажет.  

Мақалада эллиптикалық типтегі теңдеулер класына жататын теңдеулерді сандық 

шешудің мәселелері қарастырылмақ. Қарастырылып отырған екіөлшемді айырымдық 

теңдеулерді зерттеу сандық математика үшін актуалды проблемалардың бірі болып табылады. 

Навье-Стокс теңдеулерін зерттеу үшін көп жағдайда «құйын, ағын функциясы» 

айнымалыларындағы жазылуын қолданады. Стационар, стационар емес процестерді зерттеу 

барысында әртүрлі типтегі математикалық физиканың теңдеулерін зерттеуге тура келеді. 

Мысалы, стационар теңдеулерді шешу барысында біз эллиптикалық теңдеулерді зерттеуге 

келеміз.  

Мысалы,  
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,   (1) 

- Пуассон теңдеуі біртекті изотоптық денеде жылудың жайылу стационарлық процесін 

сипаттайды. Жылу көзі болмаған жағдайда Пуассон теңдеуі Лаплас теңдеуіне айналады:  
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(1) және (2) – эллиптикалық типтегі теңдеулер.

  Стационар емес процестерді зерттеу барысында 
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(3) - толқындық процестерді сипаттайтын гиперболалық теңдеулердің классикалық 

мысалы, мұндағы c  - толқынның ортада таралу жылдамдығы. 

Бірөлшемді (3) түріндегі теңдеу: 
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- ішек тербелісінің теңдеуі деп атайды: 

Екіөлшемді (3) түріндегі теңдеу  

)(
2

2

2

2
2

2

2

y

u

x

u
c

t

u














. 

- мембрана тербелісінің теңдеуі. 

Сол сияқты  
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,  (4) 

a  -жылуөткізгіштік коэффициенті, ),( txu - температура. (4)-ші теңдеу жылудың біртекті 

изотропты ортада таралуын және диффузия құбылысын сипатайды.  

Бірөлшемді (4) түрінегі теңдеу:  
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- жіңішке біртекті стерженьдегі жылудың жайылуын сипатайтын теңдеу.  

Екіөлшемді (4) түріндегі  
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теңдеу - біртекті жұқа пластинада жылудың жайылуын сипатайды. Бұлар параболалық 

типтегі теңдеулер. 

Берілген (1)-(4) теңдеулер типіне жататын теңдеулерді сандық шешуді қарастырайық. 

Стационар емес теңдеулерді сандық шешу кезінде стационар емес жағдайға жиі жүгінеді. Сол 

себепті де алдымен 𝑥, 𝑦 екі кеңістіктік айнымалыдағы жылуөткізгіштік теңдеуін 

қарастырайық. 

      
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑣 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2)                                   (5)  

мұндағы 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝑇 - ортаның температурасы, 𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0 - жылуөткізгіштіктің 

коэффициенті.  

Бастапқы шарты  

                                                         𝑇(𝑥, 𝑦, 0) = 𝑇0(𝑥, 𝑦)                                          (6) 
 

(6) түрінде берілген (5) теңдеуін шешелік. Оның шекаралық шарты:  

                                            𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝜑, (𝑥, 𝑦) ∈ 𝛤, 𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑚𝑎𝑥]                                    (7)  
 

мұндағы 𝑡 осіндегі берілген [0, 𝑡𝑚𝑎𝑥]аралық 0 < 𝑡𝑚𝑎𝑥 < ∞ . 
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𝐷 төртбұрышты бірдей өлшемді 𝐺ℎ тормен ℎ1 қадамда 𝑥 осі бойынша және ℎ2 қадамда 

𝑦 осі бойынша, тордың координаталық сызықтары теңдеу бойынша болатындай етіп 

қаптаймыз.  

𝑥 = 𝑥𝑖 = 𝑗ℎ1, 𝑗 = 0,1, … , 𝑀1;  𝑦 = 𝑦𝑘 = 𝑘ℎ2, 𝑘 = 0,1, … , 𝑀2. 
(5) теңдеуін келесі айқын емес айырымдар сұлбасында аппроксимациялаймыз: 

 

𝑇𝑗𝑘
𝑛+1 − 𝑇𝑗𝑘

𝑛

𝜏
= 𝑣 [

𝑇𝑗+1,𝑘
𝑛+1 − 2𝑇𝑗𝑘

𝑛+1 + 𝑇𝑗−1,𝑘
𝑛+1

ℎ1
2 +

𝑇𝑗,𝑘+1
𝑛+1 − 2𝑇𝑗𝑘

𝑛+1 + 𝑇𝑗,𝑘−1
𝑛+1

ℎ2
2 ] , (8) 

𝑗 = 1, … , 𝑀1 − 1;  𝑘 = 1, … , 𝑀2 − 1.  
 

𝑛 + 1 уақыт қабатындағы (8) сұлбасына бес белгісіз 𝑢𝑛+1 торлы мән кіреді.  

(8) жүйесінен сандық мән алу үшін матрицалық қуалау әдісі пайдаланылады, векторлық 

теңдеудің қуалауына байланысты бірдей болып саналады. Шынымен де 𝑗 = 1,2, … , 𝑀1 − 1 

үшін келесі векторларды еңгіземіз 

 

𝑦𝑗 = (𝑇𝑗1
𝑛+1, 𝑇𝑗2

𝑛+1, … , 𝑇𝑗,𝑀2−1
𝑛+1 )𝑇 , 𝑓𝑗 = (−𝑇𝑗1

𝑛 , −𝑇𝑗2
𝑛 , … , −𝑇𝑗,𝑀2−1

𝑛 )𝑇. 

 

Онда (8) жүйесін келесі векторлық –матрица түрінде жазуға болады: 

 

 𝐴𝑗𝑦𝑗−1 + 𝐵𝑗𝑦𝑗 + 𝐶𝑗𝑦𝑗+1 = 𝑓𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑀1 − 1  (9) 

 

мұндағы 𝐴𝑗 , 𝐵𝑗 және 𝐶𝑗 – кейбір (𝑀2 − 1) × (𝑀2 − 1) матрицалық өлшемдер. Содан кейін 

(9) жүйесінің шешімін келесі түрде іздестіреміз:  

 

 𝑦𝑗 = 𝛼𝑗+1𝑦𝑗+1 + 𝛽𝑗+1, 𝑗 = 1,2, … , 𝑀1 − 1  (10) 

 

Матрицалық қуалау әдісін орындағанда (10) – дағы 𝛼𝑗+1, 𝛽𝑗+1 𝑗 = 1,2, … , 𝑀1 − 1 барлық 

матрицаны есте сақтау керек.  

Матрицалық қуалау көп сандарды есептеуді талап етеді. 𝑗 - дің әрбір нүктесінде бір рет 

матрицаға айналдырып және (𝑀2 − 1) × (𝑀2 − 1) өлшемді матрицаға екі рет көбейтіледі, ол 

𝑂(𝑀2
3) арифметикалық амал орындалуын қажет етеді. Сәйкесінше (10) – дағы 𝛼𝑗 және 𝛽𝑗 

барлық коэффициенттерін 𝑂(2𝑀2
3𝑀1) амалымен есептеу керек. 𝑀1 = 𝑀2 =

1

ℎ1
 болғандағы 

модельдік есеп үшін, амалдар саны 𝑂(ℎ1
−4) ретті өлшемде болады. Сондықтан (8) сұлбасы 

абсолютті тұрақты болғанымен көп есептеулерді қажет етеді, яғни тиімсіздеу. Басқа да 

әдістерді қарастыруға мәжбүр боламыз.  

Экономикалық айырымдар сұлбасының бірі - ауыспалы бағыт сұлбасын қарастырайық. 

Оны алмасу бағытының сұлбасы деп те атайды, сонымен қатар кесе – көлденең қуалау сұлбасы 

деп те атайды. Бұл сұлба 1955 жылы Рэкфорд пен Дуглас және Писмэнмендермен бір уақытта 

ұсынылған. 

Бұл сұлбаны ықшамды түрде беру үшін айырымдар операторын қолданыламыз  

𝛬1𝑇 =
𝑣(𝑇𝑗+1,𝑘 − 2𝑇𝑗,𝑘 + 𝑇𝑗−1,𝑘)

ℎ1
2 ,  

  

𝛬2𝑇 =
𝑣(𝑇𝑗,𝑘+1 − 2𝑇𝑗,𝑘 + 𝑇𝑗,𝑘−1)

ℎ2
2 . 

Онда ауыспалы бағыт сұлбасын келесі түрде жазуға болады: 
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𝑇

𝑛+
1
2−𝑇𝑛

𝜏

2

= 𝛬1𝑇𝑛+
1

2 + 𝛬2𝑇𝑛   (11) 

 
𝑇𝑛+1−𝑇

𝑛+
1
2

𝜏

2

= 𝛬1𝑇𝑛+
1

2 + 𝛬2𝑇𝑛+1  (12) 

 

Бірінші жарты қадамда 
𝜏

2
 операторы 𝐿1 = 𝑣

𝜕2

𝜕𝑥2
 айқын емес аппроксимацияланады, ал 

 𝐿2 = 𝑣
𝜕2

𝜕𝑦2
 - айқын; екінші жарты қадамда керісінше 𝐿1 операторы айқын 

аппроксимацияланады, ал  𝐿2 операторы айқын емес.  

(11),(12) сұлбалары белгісіз айнымалыларда екінші ретте аппроксимацияланатынын 

көрсетейік. Ол үшін (11),(12) сұлбаларын келесі түрде жазамыз:  

 𝐴1𝑇𝑛+
1

2 − 𝐵1𝑇𝑛 = 0   (13) 

 𝐴2𝑇𝑛+1 − 𝐵2𝑇𝑛+
1

2 = 0   (14) 

  𝐴1 = 𝐼 −
𝜏

2
𝛬1,  𝐴2 = 𝐼 −

𝜏

2
𝛬2, 𝐵1 = 𝐼 +

𝜏

2
𝛬2, 𝐵2 = 𝐼 +

𝜏

2
𝛬1   (15) 

 

𝐼 – тепе-тең оператор, яғни 𝐼𝑇𝑛 = 𝑇𝑛. (13) теңдеуінің сол жағын 𝐵2 операторына 

көбейтіп, (14) теңдеуін 𝐴1 - ге көбейтіп қосамыз. Нәтижесінде  

 

𝐴1 𝐴2𝑇𝑛+1 − 𝐵2𝐵1𝑇𝑛 + (𝐵2𝐴1 − 𝐵1𝐵2)𝑇𝑛+
1
2 = 0  

 

болады.  

𝛬1, 𝛬2 операторларының коммутативтігін ескере, келесі сұлбаны қарастырамыз: 

 

 𝐴1 𝐴2𝑇𝑛+1 − 𝐵1𝐵2𝑇𝑛 = 0 (16)  (16) 

 

(15) күрделі емес түрлендірулерден соң «бүтін қадамды» сұлбаны (16) – түріне келтіріп 

аламыз: 

 

 
𝑇𝑛+1−𝑇𝑛

𝜏
=

𝛬1+𝛬2

2
(𝑇𝑛 + 𝑇𝑛+1) −

1

4
𝜏𝛬1𝛬2(𝑇𝑛+1 − 𝑇𝑛)   (17) 

 

Жылуөткізгіштіктің (𝑗ℎ1, 𝑘ℎ1, (𝑛 +
1

2
) 𝜏) нүктедегі екінші реттегі аппроксимациясын 

(17) берілген теңдеуі аппроксимациялайды. 

(17) сұлбасының немесе сол сияқты (11),(12) сұлбасының орнықтылығын көрсетуге 

болады:  

 𝑇𝑗𝑘
𝑛 = 𝜂𝑛𝑒𝑖(𝑗𝑚1ℎ1+𝑘𝑚2ℎ2), 𝑇

𝑗𝑘

𝑛+
1

2 = 𝜂
𝑛+

1

2

𝑒𝑖(𝑗𝑚1ℎ1+𝑘𝑚2ℎ2)   (18) 

 

𝑚1, 𝑚2 - толқындық сан. (18)-ді (11),(12) – ге қойып, алатынымыз: 

 

𝜌1 =

𝜂
𝑛+

1
2

𝜂𝑛
=

1 −
1
2 𝑎2

1 +
1
2 𝑎1

, 𝜌2 =
𝜂𝑛+1

𝜂
n+

1
2

=
1 −

1
2 𝑎1

1 +
1
2 𝑎2

,  

 𝜌 =
(1−

1

2
𝑎1)∙(1−

1

2
𝑎2)

(1+
1

2
𝑎1)(1+

1

2
𝑎2)

= 𝜌1𝜌2    (19) 

𝜌 - (11),(12) сұлбасының өту көбейткіші.  
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 𝑎𝑠 = 4𝑟𝑠𝑠𝑖𝑛2 𝑚𝑠ℎ𝑠

2
, 𝑟𝑠 =

𝑣𝜏

ℎ𝑠
2 , 𝑠 = 1,2   (20) 

 

(19), (20) – дан шығатыны ол кез келген 𝜏 мәнінде |𝜌| ≤ 1 жинақты болатыны. 

(11), (12) кезектесу бағытындағы сұлбалардың есептеу қиындығының бағасын берелік. 

(11) айырымды теңдеу жүйесі скалярлы қуалау түрде әрбір 𝑦 = 𝑦𝑘 = 𝑘ℎ1, 𝑘 = 1, … , 𝑀2 − 1 

сызықтың маңында орналасатынын оңай көруге болады. 

Тордың маңайындағы 𝑀1 түйіні скалярлық қуалауда 𝑂(𝑀1) арифметикалық 

есептеулерді керек ететінін оңай көрсетуге болады. Олай болса (11)-дің барлық 

үшдиогональдық жүйесінің шешімі 𝑦 = 𝑘ℎ1 торының маңайындағы 𝑀2 − 1 сызығы 𝑂(𝑀1𝑀2) 

арифметикалық есептеулермен жүзеге асады.  

(12) айырымдар жүйесінің теңдеуі 𝑥 = 𝑥𝑗 = 𝑗ℎ1, 𝑗 = 1, … , 𝑀1 − 1 сызығының маңынан 

өтетін скалярлық қуалаулар арқылы шешіледі. Олай болса (11),(12) сұлбасын орындау үшін 

𝑂(𝑀1𝑀2) есептеу жүргізу керек 

Егер жалпы жағдайда 𝑀1 = 𝑀2 = 𝑀 болса, онда 𝑂(𝑀2) түрдегі күрделі бағалауды 

аламыз.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NI CRIO-9035 И LABVIEW 2016 В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современные тенденции развития образования, а также условия труда на современных 

производствах, требуют от специалистов в области автоматизации и управления не только 

теоретических знаний, но и хороших практических навыков в их использовании. Для 

получения практических компетенций обучающиеся должен уметь работать с оборудованием 

и таким программным обеспечением, которые наиболее широко используется во всем мире. 

Поэтому, в подготовке специалистов по системам автоматизации и управления используются 

методики, формирующие основу его знаний с перспективой их наращивания. 

Одним из направлений разработки систем управления является применение модульных 

контроллеров фирмы National Instruments (NI) с соответствующим программным 

обеспечением [1].  

На кафедре "Автоматики и вычислительной техники" университета Шакарима города 

Семей в рамках выполнения программы Erasmus+ был разработан программно – аппаратный 

комплекс "Лаборатория по микроэлектронной инженерии" на основе контроллера NI cRIO-

9035 и программного обеспечения LabView 2016. Внешний вид лаборатории представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Внешний вид "Лаборатории по микроэлектронной инженерии" 

 

Для комплектации лаборатории был использован стенд "Датчики механических 

величин" (рисунок 2). Стенд позволяет исследовать работу различных датчиков механических 

величин [2].  

 
Рисунок 2 - Внешний вид стенда "Датчики механических величин" 

 

Лицевая панель стенда "Датчики механических величин" поделена на несколько блоков, 

а именно: 

Блок датчиков частоты вращения, в который входят: 

- Приводной двигатель; 

- Тахогенератор; 

- Инкрементальный оптический энкодер. 

Блок датчиков углового положения, в который входят: 

- Потенциометрический датчик; 

- Инкрементальный оптический энкодер; 

- Вращающийся трансформатор. 

Блок цифровых индикаторов, в который входят: 

- Семисегментные индикаторы для измерения напряжения (переменного или 

положительного постоянного); 

- Количества оборотов; 

- Индикатор количества импульсов; 

- Индикатор угла поворота. 

Для использования стенда "Датчики механических величин" в составе лаборатории, в его 

аппаратную часть были внесены изменения в виде установки на задней части стенда разъема 

DB 25 (рисунок 3), на который были выведены электрические сигналы от элементов стенда 

"Датчики механических величин". Это позволило подключить стенд "Датчики механических 

величин" к контроллеру NI cRIO-9035.  
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Рисунок 3 - Изменения в аппаратной части стенда "Датчики механических величин" 

 

Для проведения лабораторных и практических работ в составе контроллера NI cRIO-

9035 используются модули серии С, NI-9381 и NI-9402 (рисунок 4, а, б) [3, 4]. 

  
     а)    б) 

Рисунок 4 - Модули NI-9381 (а) и NI-9402 (б) 

 

Модуль NI-9381 имеет 8 аналоговых входов и выходов, 4 дискретных входа и выхода. 

Диапазон напряжения для нормальной работы модуля: 0-5 В.  

 Модуль NI-9402 имеет 4 дискретных входа и выхода. Тип входа/выхода 

низковольтовый, односторонний. Для подключения к входам/выходам модуля необходим 

коаксиальный кабель BNC с сопротивлением 50 Ом. 

Для организации взаимодействия составных частей лаборатории и управления 

экспериментальными исследованиями используется программа LabView 2016, работающая 

под управлением операционной системы Windows 10. 

В лаборатории в программе LabView выбран способ программирования контроллера 

Scan Interface, что позволило организовать работу компьютера в роли master-a. В таком 

режиме работы все данные с лабораторного стенда передаются на компьютер по его запросу. 

Получаемые компьютером данные визуализируются в среде LabView, что дает возможность 

следить за ходом проводимых работ экрана монитора на разных инструментах из палитры 

LabView. 

Изменяя положение потенциометра (RP1) на стенде "Датчики механических величин" 

(рисунок 2) мы изменяем значение сигнала на выходе тахогенератора, который подается на 

один из входов контроллера. Контроллер обрабатывает сигнал по заданному программой 

алгоритму и выводит численное значение на два Numeric Indicator названия которых "Uвых 

тахогенератора", "n, оборотов". Для отображения изменений величин, сигналы выводятся на 

графиках. 

На рисунке 5 и 6 показаны скриншоты двух окон программы, сопровождающие 

выполнение лабораторной работы "Исследование датчика частоты вращения". 
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Рисунок 5 - Скриншот окна Block Diagram 

 

 
Рисунок 6 - Скриншот окна Front Panel 

 

Основной целью данной лабораторной работы является подтверждение того, что 

изменение напряжения на выходе тахогенератора прямо пропорциональна количеству 

оборотов тахогенератора в минуту.  

Разработка лаборатории способствует более качественному проведению лабораторных 

занятий, поскольку каждый обучающийся может написать свою программу для проведения 

лабораторных работ, или запустить имеющеюся. Лаборатория позволяет обучающимся также 

практиковаться в проведении монтажных работ и в программировании.  
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РАСЧЕТ ВЕГЕТАЦИОННОГО ИНДЕКСА NDVI НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДЗЗ СО 

СПУТНИКА AQUA (MODIS) 

 

Методы анализа вегетационных индексов, рассчитанных по данным дистанционного 

зондирования Земли предоставляют информацию о состоянии растительности, используются 

для выявлении засух, для сельского хозяйства, что очень свойственно для территории 

Казахстана. 

Имея спектральные данные на какую-либо территорию, мы можем анализировать 

растительный покров. Самый мощный инструмент анализ в дистанционном зондировании 

Земли это расчет вегетационного индекса растительности. 

Вегетационные индексы рассчитываются на основе имеющихся спектральных данных. 

Эти индексы сформулированы таким образом, чтобы отражать определенные свойства 

растительности покрова. Например, есть различные индексы, отражающие общую площадь 

листовой поверхности, содержание воды в растительной ткани и др. 

В нашей работе рассмотрен метод создание индекса (Normalized Difference Vegetation 

Index) - нормализованный относительный индекс растительности - простой количественный 

показатель количества фотосинтетически активной биомассы. Один из самых 

распространенных и используемых индексов для решения задач, использующих 

количественные оценки растительного покрова, который отражает активность вегетации 

растительности, но в то же время он связан и со следующими параметрами содержание 

хлорофилла, площадь листовой поверхности, сомкнутость и архитектура растительного 

покрова, поглощение фитосинтетической активной радиации. Также наблюдается связь с 

такими показателями как продуктивность, биомасса, влажность почвы, испаряемость, объем 

выпадаемых осадков, мощность и характер снежного покрова. 

NDVI часто используют в качестве инструмента для проведения более глубокого 

анализа. Результатом которого могут являться карты продуктивности лесов и 

сельскохозяйственных земель, карты севооборотов, карты посевов, почвенные, аридные 

фитогидрологические и др.виды карты. 

Для данной работы были использованы архивные данные со спутника AQUA Центра 

космического мониторинга г. Астана АО "НЦКИТ" за 2018.  

Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих 

факторов) участках спектральной кривой отражения сосудистых растений (Рисунок 1). В 

красной области спектра (0,6-0,7 мкм) лежит максимум поглощения солнечной радиации 

хлорофиллом высших сосудистых растений, а в инфракрасной области (0,7-1,0 мкм) 

находиться область максимального отражения клеточных структур листа. То есть высокая 

фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с густой растительностью) ведет к 

меньшему отражению в красной области спектра и большему в инфракрасной. Отношение 

этих показателей друг к другу позволяет четко отделять и анализировать растительные от 

прочих природных объектов.  
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Рисунок 1 Участки характеристической кривой отражения растительности (усредненной), 

используемые для расчета NDVI c помощью данных MODIS 

 

Использование же не простого отношения, а нормализованной разности между 

минимумом и максимумом отражений увеличивает точность измерения, позволяет уменьшить 

влияние таких явлений как различия в освещенности снимка, облачности, дымки, поглощение 

радиации атмосферой и пр. 

NDVI может быть рассчитан на основе любых снимков высокого, среднего или низкого 

разрешения, имеющим спектральные каналы в красном и инфракрасном диапазонах.  

Расчет индекса NDVI проводился в программе Scanex Image processor. Были найдены два 

значения отражения в ближней инфракрасной области спектра и отражение в красной области 

спектра. Для работы был обработан снимок территории западного Казахстана за 2017 год и 

получена маска и спектральные каналы в красном диапазоне – 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15 каналы 

(Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Маска индекса вегетации в красном спектре 
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Значения для расчета индекса вегетации взят из строки состояния. В данном случае 

G=0.4, оно будет присвоено значению RED.  

Также были загружены маска NDVI и спектральные каналы в инфракрасном диапазоне 

– 2, 15, 16, 17, 18, 19 каналы (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Маска индекса вегетации в инфракрасном спектре 

 

Значения для расчета индекса вегетации были взяты из строки состояния программы. В 

данном случае G=0.7, оно будет присвоено значению RED.  

По данным значениям снимков в красной и в инфракрасной областях спектра был 

произведен расчет значений NDVI для разных типов объектов. (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Значения NDVI в красной и инфракрасной областях спектра 

№ Тип объекта 

Отражение в 

красной области 

спектра 

Отражение в 

инфракрасной 

области спектра 

Значение NDVI 

1 Густая растительность 0.4 0.7 0.27 

2 
Разряженная 

растительность 
0.3 0.5 0.25 

3 Открытая почва 0.06 0.1 0.25 

4 Облака 0.02 0.02 0 

5 Снег и лед - - - 

6 Вода -1 0.07 -1.15 
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7 

Искусственные 

материалы (бетон, 

асфальт) 

0.06 0.04 -2 

 

Данная работа позволила получить значения индекса вегетации NDVI на территорию 

Казахстана. Расчет индекса вегетации можно использовать для проведения временных 

анализов различных территорий с выявлением опустынивания или озеленения. 

Часто расчет NDVI используется на основе серии разновременных (разносезонных) 

снимков с заданным временным разрешением, позволяя получать динамическую картину 

процессов изменения границ и характеристик различных типов растительности (месячные 

вариации, сезонные вариации, годовые вариации). 
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ANALISYS OF THERMAL CONTROL SYSTEM CALCULATION  

OF THE SPACECRAFTS 

 

The thermal mode of the spacecraft equipment is calculated using the thermal model of the 

spacecraft, which describes the heat fluxes and methods of their regulation, the constructive 

construction of the spacecraft and the scheme of its orientation in outer space. At the initial stages of 

the design of the spacecraft, its thermal model is reduced to the thermal model of the instrument 

cluster. The thermal regime of equipment placed outside the instrument cluster and insulated from it 

is calculated separately. In the subsequent stages, the thermal model of the spacecraft is detailed, 

detailed thermal connections of the instrument cluster with external equipment and between the 

equipment inside the instrument cluster are introduced as specific information about their 

thermophysical characteristics appears. 

The thermal model of the spacecraft can be simplified in the form of a closed shell inside which 

is an instrument cluster with airborne equipment by the spacecraft equipment connected with this 

shell by a heat pipe (Figure 1); In this case, one part of the shell of the spacecraft is thermally insulated 
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from the passage of external and internal heat fluxes, and the other part is used as a radiator. A variant 

of the remote radiator connected with the instrument block by the heat pipe is also possible [1]. 

 

 

 

Figure 1 - Thermal model of spacecraft 

ТБА - temperature of on-board equipment; ТИР - temperature of radiator heat flux; QУТ - heat leakage; 

QБА - total heat dissipation of on-board equipment (equipment) of the instrument cluster; QВН - total 

external heat flow; QИР - total heat flux by radiator; ΔQВН - part of the external heat flow entering the 

instrument cluster at low heat dissipations 

 

The radiated radiant heat flux C of the radiator surface QИР is determined by the Stefan-

Boltzmann equation: 

 

QИР = qИР·FИР = εИР·σ·T4
ИР·KЭИР ·FИР    (1) 

 

where qИР - specific heat flux emitted from the unit surface of the radiator; FИР - radiator’s 

radiation area; εИР - the blackness of the TRP of the radiator surface; σ - the Stefan-Boltzmann 

constant, σ = 5,68 · 10-8 Вт/(м2 · degree4); KЭИР - coefficient of radiation efficiency of the radiator, 

taking into account the unevenness ТИР and εИР surface of the radiator. 

With a limited temperature range of the radiator, one can use the linear approximation of the 

Stefan-Boltzmann equation in the form of a straight line passing through certain points ТИР1 и ТИР2: 

 

σ T4
ИР=Ат·( ТИР-ВТ),     (2) 

 

 

АТ =
ТИР2

4 −ТИР1
4

ТИР2−ТИР1
      (3) 

 

 

ВТ =
ТИР1−(

ТИР1
ТИР2

)4·ТИР2

1−(
ТИР1
ТИР2

)4
     (4) 
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where АТ, ВТ – approximation coefficients; ТИР1 and ТИР2 – the temperature range within which 

the approximation is carried out. Such a linear approximation of the Stefan-Boltzmann equation 

facilitates the integration of the equations of the body balance. 

The absorbed radiant heat flux is defined as the product of the radiator area by the total specific 

external heat flux including the direct radiant heat flux from the Sun q° and reflected heat flux from 

the Earth qотр as well as the Earth's own radiation qсоб : 

 

Qвн = (q°+ qсоб+ qотр)·FИР    (5) 

 

The amount of specific heat flux received by a single surface directly from the Sun is 

determined by the geometric shape of the spacecraft and the conditions of illumination: 

 

q° = АS · S° · Kосв     (6) 

 

where АS coefficient of absorption of the solar flux by the surface of the spacecraft; S° - solar 

constant, S° - 1 343... 1 440 W/м2; Kосв - coefficient of illumination of a single surface of a spacecraft 

by a solar stream. 

The external radiant heat fluxes from the Earth (own and reflected) coming to the surface of the 

spacecraft depend on the height of the orbit, the configuration of the surface of the spacecraft and the 

way it is oriented in space, and also on the conditions of the Sun's illumination of the Earth. 

To calculate the amount of heat received from the surface of the spacecraft from the Earth's 

own heat fluxes, the following equation is used: 

 

qсоб =
(1−𝐴ср)

4
· 𝑆° · φсоб · εИР    (7) 

 

where 𝐴ср - average Earth Albedo, 𝐴ср≈0,37; φсоб – angular irradiation coefficient; εИР – 

average coefficient of blackness of the surface of the spacecraft.  

The amount of heat received by the surface of the spacecraft from the solar heat fluxes reflected 

by the Earth is determined by the following expression: 

 

qотр =𝐴ср · 𝑆° · φотр · εИР · 𝐴𝑆    (8) 

 

A generalized equation for calculating external heat fluxes, taking into account the equations 

expressed above, can be represented as a function that depends on the optical coefficients 𝐴𝑆 and εИР, 

its configuration and illumination Квн [1]: 

 

qвн =𝐴ср · 𝑆° · Kвн     (9) 

 

Kвн = Kосв +
εИР

𝐴𝑆
· 0,1575 · φсоб + 0,37 · φотр  (10) 

 

For different stages of the design of the STR, models in distributed and lumped parameters are 

used. The first calculation method is applicable for individual elements of the MFR - heat exchangers, 

pumps, capillary structures, etc., and allows to determine heat exchange parameters with a high 

degree of accuracy. A common practice with the use of models in distributed parameters is the 

following stages [2]: the determination of the design scheme or the calculation area (for individual 

elements), the definition of a system of partial differential equations for describing the basic physical 

processes occurring in the system (heat exchange, coolant motion) and boundary conditions, a 

description of the computational algorithm, and an analysis of the results obtained. 
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To analyze the characteristics of complex systems and STR contours, models are used in 

lumped parameters, which are algebraic expressions that take into account the average integral values 

for each element in the contour. Such an approach allows analyzing schemes of any complexity level 

and carrying out multivariate calculations. 

For the simplest liquid circuit consisting of a heat exchanger-cooler, radiator-radiator and pump, 

the following calculation procedure is applicable. The heat flow on heat exchangers is determined by 

the difference in temperatures at the inlet and outlet of them: 

 

Qo=cpm(T2-T1)     (11) 

 

where m – mass flow of coolant, cp – heat capacity at constant pressure. 

The power consumed at the pump can be defined as: 

 

𝑁 =
𝑚𝛥𝑝

𝜌𝜂н
     (12) 

 

where 𝛥𝑝 - differential pressure in the system, 𝜌 - density, 𝜂н – pump efficiency.  

 

Significant difficulties in the calculation of liquid STTR cause the determination of the 

convective heat transfer coefficient α. The simplest realization of the calculation of a liquid loop with 

pump circulation and taking into account convective heat transfer includes the following stages [3]: 

1. Determination of input parameters: geometric (length and diameter of pipes, surface area of 

heat exchange) and regime (flow rate of the working fluid, thermal loads). 

2. Determination of the thermal and transport properties of the working fluid: density, heat 

capacity (Cp), thermal conductivity (k), viscosity, Prandtl number (Pr). 

3. Determination of the surface area of heat exchange by its geometric parameters. 

4. Determination for each heat exchange section (section) of Reynolds (Re), Nusselt number 

(Nu) and heat transfer coefficient α. 

5. Determination of the value of heat fluxes. 

Passive STR is used to provide the thermal regime of the instrument cluster with a small and 

uniform heat release, as well as the thermal regime of equipment placed outside the instrument cluster. 

In a passive STR, the thermal parameters of the heat transfer are not regulated, and the thermal regime 

of the equipment in a given temperature range is maintained by realizing the required values of the 

thermal resistance RБИР of the optical characteristics of the HDP, the parameters of the thermal 

insulation. Thus, in the case of mutual irradiation of the heated outer and inner surfaces of the SC, 

the emissivity is equal to the absorption coefficient, which makes it possible to regulate the radiative 

heat exchange between them, ie, the thermal resistance of the RБИР by choosing only one quantity ε. 

The passive STR of the instrument cluster can be described by a thermal model in which the 

values of the thermal resistance between the instrument cluster and the outer shell of the housing are 

taken as the constants, while the thermal resistance of the thermal insulation and the optical 

coefficients of the HDP can vary due to cosmic factors [1]. 

Analysis of the equations of research shows that the possibility of using a passive STR is 

independent of the thermal resistance RБИР, which should be constant, but determined by the optical 

characteristics of the TRP, thermal insulation and the range of changes in external and internal heat 

fluxes. 
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PEGANUM HARMALA L. ӨСІМДІГІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ 

ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ 

 

Адыраспан (Peganum harmala) - түйетабандар тұқымдасына жататын көп жылдық 

өсімдіктер туысы. Сабағы мен гүлі белсенді заттарға байланысты улы болады. Биіктігі 30-80 

см дейін. Сасық иісті, дәрілік өсімдік. Тамыры тереңге кетеді, тіпті 10 метрге дейін жететін 

түрлері де кездеседі. Сабағы бұтақтанып кеткен. Тілімделген 3-5 бөлікке бөлінген 

жапырақтары кезектесіп орналасқан. Гүлі ақ, сары түсті болады. Сабақ ұшында гүлі 1 – 3тен 

топталып орналасады. Мамыр - шілде айларында гүлдейді. Жемісі көп тұқымды қауашақ. 

Тұқымы қоңыр, қара түсті болады. Күз айында тұқымы толық жетіліп піседі. Тау етегінде, 

жазық далаларда, жол бойында, шөл-шөлейтті, сортаңды жерлерде өседі [1]. 

Кәдімгі адыраспанның (Peganum harmala) емдік мақсатта сабақтарын, жапырақтары мен 

гүледерін қолданады. Адыраспан ерте заманнан белгілі дәрілік өсімдік. Абу Әлі Ибн Сина 

сегізкөз жүйкесінің қабынуы кезінде болатын шаншуларды басатын дәрі ретінде қолданған. 

Халық емінде адыраспанды ревматизм, тері аурулары кезінде бұлау жасауға пайдаланылды. 

Кептірілген сабағы мен жапырағын қайнатып суық тигенге, безгек ауруларына, тер шығаруға, 

жүйке жүйесінің әлсіреуін және ұстама ауруларын емдеген. Кавказ халқы адыраспанды 

ұйықтататын дәрі ретінде пайдаланды. Кептірілген адыраспанды жағып, түтінімен бас ауруын 

емдеп, науқас жатқан бөлмені ыстап залалсыздандырады [2]. 

Б.з.д. VII-V ғғ. Авестегі парсы-тәжік мәдениетінде адыраспанды тыныштандыратын дәрі 

ретінде сипаттап жазған. Ежелгі Рим дәрігері Диоскорид көздің нашар көруіне ем ретінде 

қолдануды ұсынған. 

Тарбағатай өңірінде емші болған Ырғызбай Досқанұлы (1787-1850 ж.ж) дәрілік 

өсімдіктерді жақсы білген. Адыраспанмен ауыр науқастарды емдеп жазған. Қасиетті емші 

адыраспан гүлінен, жапырағы мен тамырынан дәрі-дәрмек жасағанда, олардың қандай 

науқастарға ем болатынын анықтап, танымын дамытып отырған [3]. 

Емшілер адыраспанды дәрі ретінде шілде айында гүлдеген уақытта жинап алады екен. 

Енді жетілген сабақтарын, жапырағы мен гүлін жерге түсірмей матаға түйеді. Тамырдан 

жоғары жағынан ұқыпты кеседі. Көлеңке, ауа алмасып тұратын жерде кептіреді. Осылайша ол 

екі жыл сақталуы керек. Тұқымын өскіннің қауашағы ашыла бастаған кезде теріп алады. 

Адыраспан улы өсімдік. Оның осындай қасиетін ыстау үшін отқа тигізген кезінде ұшатын ащы 

түтінінен байқауға болады. 

Оңтүстік Еуропа, Кавказ, Батыс және Орталық Азия, Солтүстік Африка мен Мексикада 

6 түрі кездеседі. Қазақстанда бір түрі – кәдімгі адыраспан (P. harmala L.) өседі. Қазақстанның 

Шу, Іле, Сырдария, Сарысу өзендері бойында таралған. 

Кәдімгі адыраспан (Peganum harmala L.) биіктігі 20-60 см-ге дейін жетеді. Гүлдеу мерзімі 

мамырдың аяғы мен маусым айы. Шілде айында жемісі пісіп жетіледі. Гүлі ақ түсті, ірі жалғыз 
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немесе үш кіші гүлдерден құралады. Жемісі үш жеміс қалтасынан жетілген үш ұшты төбешік 

тәріздес қоңыр түсті, құрғақ, диаметрі 6-10 мм, ұзындығы 3 – 4 мм (1-сурет). 

 
 

Сурет 1 Кәдімгі адыраспан (Peganum harmala L.) жемісі және тұқымы 

 

Тостағаншасы – бес, күлтесі бес бөлімді ақ түсті, ұзындығы 1,5 – 2 см, 15 - аталығы, 1 - 

аналығы бар. Өзіне тән хош иісі бар. Топтанып өседі. Жеке ірі бұтақтарында 150 – ге дейін 

сабақтары болады. Өсімдіктің жер бетіне өсіп өнуі наурыз айының аяғы мен сәуір айында 

болады. Бүршіктенуі сәуір айында басталады, мүшелердің шығуы тамыз айында басталып, 

күзге үсік болғанда аяқталады [4]. 

Кәдімгі адыраспанды (Peganum harmala) медицинада тұнба ретінде ішкі мүшелерге суық 

тигенде, лихорадка, мерез ауруларына пайдаланады. Адыраспан тұнбасымен ірі кара 

малдардың қотырын мал дәрігерлері емдеген. Зәр қуалайтын қасиеті бар.Үндістанда 

адыраспанды ішек құртқа қарсы инсекцидтік құрал ретінде және аборт жасау үшін қолданады. 

Кавказда адыраспанның жаңадан жасалған шырынын іш ауруының алғашқы стадиясын емдеу 

үшін береді. Көз нашар көрсе адыраспанды балмен, шараппен, фенхель шырынымен және 

тауық өтімен араластырып ем ретінде қолданған.  

Буындарға суық тигенде ауырған жерге жағады. Адыраспан өсімдігін 1928 жылдан бері 

дәрі – дәрмекке пайдаланып келеді. Адыраспанды жүйке және сал ауруына қарсы қолданады. 

Адыраспан жасалған гармалин алколоиды әсері жағынан банистерин алкалоидынан асып 

түседі. Бұл гармалин алколоидын қолданғанда қан қысымын жоғарылатады, тыныс алуын 

жиілетеді, жүректің, ішектің, жатырдың бұлшықетін демалдырыды. Адыраспан тұнбасы:1 

стакан қайнатылған суға 1 үлкен қасық адыраспан шөбін салып 30 минут қойып қою, дәкемен 

сүзіп алу. Бір касық дайындалған ерітіндіні күніне 2-3 рет суық тигенде қолданылады. 

Тұқымынан «Дезоксипегании гидрохлорид» деген препарат алынады. Бұл препарат 

мононеврит, неврит, полиневрит ауруларын емдеу үшін қолданады. 

Кәдімгі адыраспан (Peganum harmala) ертіндісі ауылшаруашылық зиянкестерімен 

күресу үшін қолданылады. Ежелгі бояу алынатын өсімдік. Тұқымынан қызыл түске бояйтын 

әсіресе жүннен тоқылған бұйымдарды бояйтын бояу алынады. Түрік елінде ерте заманнан 

адыраспаннан қызыл бояу алып, онымен ұлттық бас киімі - фесканы бояған. Ши тоқымасында 

әлі күнге дейін адыраспаннан жасалған бояуды пайдаланады. Тұқымында 14-16% май бар, оны 

сабын қайнатуда және лак бояуын дайындауға пайдаланады.  

Дәрілік өсімдіктермен емдеу тәсілі ерте заманнан бері қолданылып келе жатыр. 

Қазақстанда өсетін 6000-ға жуық өсімдік түрінің 500-і дәрілік өсімдіктерге жатады. Халық 

медицинасында пайдаланып жүрген өлкемізде өсетін шипалы өсімдіктердің бірі – адыраспан. 

Адыраспанның тұқымында 3,5-6% алкалойд, 60% гармалин, 30% гармин және шамалы 
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ғана мөлшерде гармалол, пеганин (вазицин) мен дезоксивазицинон, шөбінің құрамында 1,5-

3% алкалойд, 60% пеганин мен вазицинон бар. Бұдан басқа көлемде пеганин, пегамедин, 

дезоксипеганидин, пеганол табылған. Тамырында 1,7-3,3%, сабағында 0,23-3,57%, 

жапырағында 1,07-4,96%, гүлінде 2,82%, жемісінде 1,08%, тұқымында 2,38-4,59% алкалойдты 

заттар, хинализин мен индол бар. Ал жас өсімдіктің тамырындағы алкалойдты заттың мөлшері 

2 есе көп келеді [5]. 

Халқымыз емдік шипасынан бөлек, әулиелік қасиетін мол санаған өсімдіктердің бірі - 

адыраспан. Біздің ата-бабаларымыз үйдің босағасына іліп қойып, осы арқылы отбасын алуан 

түрлі бәле-жәледен сақтауға тырысқан. Адыраспан түтінімен үйдің ішін аластаған. 

Адыраспанды буынның қабынуына жас сабағы мен жапырағын буынға емдік мақсатта 

қолданады.  

Дайындалу әдісі: 

1. Тұндырма жасау 1 ас қасық үгітілген құрғақ шөпті 1 стакан ыстық қайнап тұрған суға 

1-5 минут салып жабық ыдыста тұндырылады. Оны 45 минут суытып сүзіп алған соң 

пайдаланылады.1 ас қасықты 3-4 рет тамақ алдында ішеді. Ал халық ішінде дәріні таң атарда 

ішеді [8].  

2. Қайнатпа жасау. 1 ас қасық құрғақ адыраспанды 1 стакан салқын суға 1-3 сағат сонан-

соң шамалы отқа 30 минут жабық сырлы ыдыста бұқтырып қайнатады.10 минут суығыннан 

кейін дәке арқылы сүзеді де 1 ас қасық пен 30-4 рет тамақ алдында ішеді.  

Қазіргі заманда адам денсаулығын сақтау жайындағы күрес бүкіл елдің парызы. 

Сондықтан, жалпы халықтық медицинада пайдаланып келген шипалы шөптермен емдеу 

мәселесі бүгінгі таңда өзіндік назар аударуды талап етеді.  

Шипалы шөптердің ішінде ата-бабаларымыз кие тұтып, бәле-жаладан сақтайды деп, 

түтінмен үйді аластап, көптеген ауруларға шипа ретінде пайдаланып келген өсімдік – 

адыраспан.  

Адыраспанның мұншама ауруларға ем болуы өсімдіктің химиялық құрамына 

байланысты екен. Адыраспан өсімдігінің барлық мүшелерінде алкалойдты заттар бар. Ал 

құрамында алкалойдты заттар бар препараттар мысалы, вацинин, пеганин препараттары 

медицинада да қолданылады екен. 

Адыраспан өсімдігінің халық медицинасында кеңінен қолданылуы туралы мәліметтерді 

жинастыра келе, оның құрамына тәжірибелік зерттеулер жүргіздік. Нәтижесінде 

алкалоидтарға тән сапалық реакциялар көмегімен адыраспан құрамында алкалоидты заттар 

бар екені анықталды. Алкалоидтар өте улы болғандықтан, халық медицинасында қолдану 

барысында өте сақ болу керек. 
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ИГИСИНОВА Ж.Т., БАТЫРОВ Д.Т., ЖУНУСОВ Р.С., НҰРСҰЛТАН Ж.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан  

 

ТҮЙЕЖАНТАҚ (ALHAGI ADANS.) ТУЫСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДА ТАРАЛҒАН 

ТҮРЛЕРІНІҢ БИОЛОГИЯСЫ 

 

Б.з. IV ғасырында Мухаммед Гусейн жантақтың тұнбасын және оның тамырын геморой 

мен дезентерияға және денедегі жараларға қарсы пайдаланған деп тарихта айтылған. 

Түйежантақтың емдік қасиетін алғаш рет ғұлама ғалым Ибн Сина ашқан. Түйежантақтың 

дәрілік қасиеттерін Қазақстан химиктері бірнеше жылдар зерттеп, зерттеу нәтижелері жоғары 

бағаланғанымен, ресми фармацевтика саласына енгізілмеді. 

Бурашова Г. Ш. 1973 жылдан бастап Қазақстанның жантақ туысын зерттей бастады да 

сол зерттеу негізінде алхидин таблеткалары, жантақ шәрбаты, 5 проценттік алхидин жақпа 

майы және Гаухар тұнбасы алына бастады. ғалымның ғылыми - зерттеу жұмысының бір 

бағыты жантақтың қырғыздық түріне бағытталған [1].  

1894 жылы неміс ғалымы Шренк Балқаш өңіріне экспедицияға келген кезде елімізде 

өсетін ерекше бір өсімдікті көрген. Ол кезде қазақтарды «қырғыз» деп атайтын қате түсініктің 

салдарынан жантақтың бұл түрі қырғыз жантағы (Alhagi kirgisorum Schrenk.) атауын иеленген. 

Профессор Zeng Fanjiang және басқа зерттеушілер сирек жапырақты түйежантақтың 

әртүрлі ирригациялық рәсімдері бойынша көшет тамырларының экологиялық 

сипаттамаларын зерттеді. Бұл зерттеу сирек жапырақты түйежантақтың тамырларының су 

мөлшеріне экологиялық бейімделу сипаттамаларын түсінуге және оның табиғи қорын 

қалпына келтіруге арналған теориялық бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді [2].  

Жантақ систематикалық жіктеу бойынша бұршақ тұқымдастарына жататын ксерофиттік, 

тұқым арқылы таралатын көпжылдық жартылай бұтатектес өсімдік. Түйежантақтың биіктігі 

экологиялық ортасына байланысты 40-80 см болады. Шөлді далалардағы жануарлардың ең 

дәмді азығы жантақ болып табылады. Ол жануарлардың шөлін қандырып қана қоймай, 

жануардың ағзасына емдік қасиеттері де бар. Аталмыш өсімдіктің қасиеттері халық арасында 

ертеден белгілі. Жантақты түйелер жақсы көріп жейтіндіктен жантақ түйежантақ (верблюжья 

колючка) деп аталған. 

Еуразия мен Солтүстік Африкада, шөл жерлерде 7 түрі кездеседі, ТМД елдері аумағында 

5 түрі бар. Ең көп тарағаны  кәдімгі түйежантақ (Alhagі Pseudoalhagі). Оның биіктігі 40-120 

см. Ол далаларда шөл жерлерде, Орталық Азияда және Оңтүстік Еуропада, Астрахан 

облысында көп кездеседі. Түйелердің негізгі азығы болып табылады. Кей аудандарда отын 

ретінде қолданады. Кавказда, Орталық Азияда, Иранда, Иракта, Ауғанстанда, Кіші Азияда 

өсетін персиялық түйежантақтан (Alhagi persarum) желім тәрізді қант бөліп алынады. Кейде 

ол сұйықтық қоймалжың қою болады. 

Қазақстанда жантақ (Alhagi Adans.) 4 түрі кездеседі: Alhagі Pseudoalhagі, Alhagi 

kirghisorum Schrenk., Alhagi sparsifolia, Alhagi persarum. Олардың ішіндегі ең бағалысы қырғыз 

жантағы. Ол С витаминіне, ақуызға және полифенолға бай. Шөл және шөлейтті аймақтарда, 

шөлдегі сазды далаларда, сортаңды құмды шөлдерде, суарылатын жерлерде кең таралған. Ол 

құрғақшылыққа өте төзімді. Қазақстанның Каспий, Арал, Ембі, Ертіс, Оңтүстік Қазақстан, 

Маңғыстау, Мойынқұм, Іле-шу, Балқаш-Алакөл аймақтарында өседі. Қазақстанның Оңтүстік 

және Орталық аймақтарында қырғыз түйежантақ (Alhagi kirghisorum Schrenk) және сирек 

жапырақты түйежантақ (Alhagi sparsifolia) түрі, ал Республикамыздың батыс бөлігінде 

персиялық түйежантақ (Alhagi persarum) көп кездеседі [3]. 

Қырғыз түйежантағы, Верблюжья колючка киргизская, Alhagi kirghisorum Schrenk. 

биіктігі 100 см-ге дейін жететін, көп жылдық бұта тектес өсімдік. Қырғыз жантағы өсімдігінің 

сабақтары мен бұтақтары жалаңаш және жалтыраған жасыл түске боялады. Төменгі 
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тікенектері қысқа, ұзындығы 1,5-2 см, қалың қатты болады, диаметрі 10 мм-ден асады. Қырғыз 

түйежантағының жоғарғы жағындағы тікенектерінің ұзындығы 2,5-3,5 см, диаметрі 1 мм-ге 

дейін жетеді (1-сурет, А).  

 
Сурет 1 – Жантақтың түрлері: А - қырғыз түйежантақ (Alhagi kirghisorum Schrenk.), Б - 

Персиялық түйежантақ (Alhagi persarum), Г - сирек жапырақты түйежантақ (Alhagi sparsifolia), 

Д - кәдімгі түйежантақ (Alhagі Pseudoalhagі). 

 

Қырғыз жантағының жапырақтары дөңгелек, сопақша тәрізді болады. Жапырақтары өте 

үлкен, жабысқақ шірнелі, ені 1-2 см, ұзындығы 1,5-3 см-ді құрайды. Тікенекте 5-8-ге жуық 

гүлдер орналасады. Жалаңаш бұршаққапта 4-5 тұқымы болады. Қырғыз жантағы маусым 

тамыз айларында гүлдейді. 

Қырғыз жантағы Қазақстанның Оңтүстік және Орталық аймақтарында, Батыс Сібірдің 

аумағында, Ертіс өңірінде, Орта Азия аумағында табиғи жағдайда өседі. Құмдарда, шөлді 

және шөлейтті жерлерде, сондай-ақ жазықта, тау бөктерінде, сонымен қатар суармалы 

жерлерде, өңделмеген жерлерде кездеседі. 

Персиялық түйежантақ, верблюжья колючка персидская, Alhagi persarum аласа бұталы 

немесе жартылай бұталы өсімдік. Биіктігі 30-100 см-ге дейін жетеді. Персиялық түйежантақ 

Амудария аңғарында және құрғақ, құмды жерлерде, саз топырақтарында және шөлейт 

жерлерде кездеседі. Амударияның төменгі жақтарында, Нүкістің оңтүстік шетіндегі құмдарда 

өседі. Үстірттің керуен жолында, ұңғымалардың маңайында, Амударияның қазіргі су қоймасы 

(Кунград ауданы) және аласа тауларда сирек кездеседі. Персиялық түйежантақтың төменгі 

тікенектерінің ұшы өткір, ұзындығы 2-3 см. Ұзындығы 1-2 см жай жапырақтары сопақша 

пішінді, кезектесіп орналасқан. Тікенегінде 3-8-ге жуық гүлі орналасады (1-сурет, Б). Гүлдері 

қызыл немесе қызғылт түсті. Қатты қауашақпен қапталған жемісі ішінде, 4-5 тұқым дәні 

болады. 

Күзде персиялық түйежантақ тәтті сұйықтықты босатады, ол 2-3 күнде бұтақтар мен 

тікенектерде қатып, қант дәніне айналады. Жиналған қант дәндері манна деп аталады. Бір 

бұтадан 2-5 гм маннаны бере алады, ал 1 гектардан 12-28 кг дейін жинауға болады. Онда 5,5% 
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су, 1,9% құм, және 49,9-50,6% трисахарид бар. Ол кондитер өндірісінде пайдаланылуы мүмкін. 

Персиялық түйежантақтың гүлдерінен көп мөлшерде шырын қалыптасады, өсімдік негізгі бал 

жинаушы болып табылады. Бір гүл шырынынан тәулігіне 2 мг қант шығарады. Балдың 

өнімділігі гектарына 20-дан 100 кг-ға дейін. Персиялық түйежантақ балы айқын сары түсті. 

Балы аздап аллергендік реакция береді. Балдың хош иісі бар (кейбір деректер бойынша ол иісті 

емес). Тез арада ақшыл түсті, торлы кристалдар түзеді.  

Персиялық түйежантақ (Alhagi persarum) Қазақстанның батыс бөлігінде көп кездеседі. 

Біздің елімізден басқа Кавказ жерінде, Орта Азияда, Иранда, Иракта, Ауғанстанда, Кіші 

Азияда таралған. 

Сирек жапырақты түйежантақ, Верблюжья колючка редколистная (Alhagi sparsifolia) 

көпжылдық өсімдік. Жартылай бұталы, биіктігі 50-100 см-ге дейін жетеді. Шөлді және 

шөлейтті жерлерде кеңінен таралған. Сирек жапырақты түйежантақ құрғақшылық пен тұзды 

жерлерде өседі және құмды тұрақтандыруда маңызды рөл атқарады. Оның жапырағында 

1088,57 мг дейін С витамині бар. Сирек жапырақты түйежантақтың таралу аймағы орынсыз 

пайдаланудың салдарынан азаюда. Осы түрдің табиғи қорын сақтап қалу үшін қорғау және 

ерекше күтім қажет. Суды тереңдікке бойлап өскен тамыр жүйесі арқылы сіңіреді. Өсімдіктің 

тамыр жүйесі шөлді жерлерде суды және қоректі алуға, өсуге қабілетті. Басқа түрлеріне 

қарағанда сирек жапырақты түйежантақтың атына сай жапырақтары сирек болады (1-сурет, 

Г). 

Топырақтың ылғалдылығына байланысты сирек жапырақты түйежантақтың 

көшеттерінде көптеген көлденең тамырлар мен атпатамырлар жақсы дамиды [4]. Сирек 

жапырақты түйежантақ (Alhagi sparsifolia) Қазақстанның оңтүстік және 

орталық аймақтарында таралған. 

Кәдімгі түйежантақ (Alhagi Pseudoalhagі), Верблюжья колючка ложная немесе 

обыкновенная. Сабақтары тік, төменгі сояу қатты, ұзындығы 10-15 мм, жуандығы 1 мм, 

жоғарғылары жіңішке 30-35 мм, жуандығы 0,5-0,7 мм, жоғары бағытталған. Жапырақтары 

жұмыртқа тәрізді, сопақша, қысқа тісше тәрізді жиекті, төменгі тікенектер қысқа.  

Тамыры өте тереңге бағытталған, тіпті ұзындығы 10 метрге жететін түрлер де кездеседі 

(2-сурет).  

 

 
Сурет 2 Кәдімгі жантақ (Alhagi Pseudoalhagі) тамыр жүйесі 

 

Маусым, қыркүйек айларына дейін гүлдейді. Гүлдері қызыл және ашық қызыл түсті. 3-8 

тікенекке бір гүлден ғана орналасады. Гүлдері бір - біріне қарап иіліңкіреген және доғал болып 

келеді (1-суретте, Д). 

Бұршаққаптары жалаңаш, көптұқымды (4-7 тұқым), майысқан немесе тура. Тұқымдары 

ұсақ, жұмсақ, бүйрек тәрізді (3-сурет). 
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Сурет 3 Кәдімгі жантақ (Alhagi Pseudoalhagі) жемісі мен тұқымы 

 

Бір гүлі күніне 2 мгм - ға дейін таза қант бөледі. Бал жинағыштығы 1 гектарға 150 кг-ға 

жетеді. Оның балы ашық түсті, нәзік исті және өзіне тән дәмі болады. Кристалдану кезінде 

майда бөліктерге бөлінеді. Кәдімгі жантақ насекомдармен тозаңданады. Тұқымдарымен және 

тамыр атпаларымен көбейеді. 

Кәдімгі түйежантақ өсімдігінде 500-1000 мг % С витамині, К, В тобы, 6,7 мг % каротин, 

0,33 % эфир майы, органикалық қышқылдар, каучук, 0,8 % стероидтер, илік заттар, 

флавоноидтер бар. Тамырларында 0,17-0,19 % алкалоидтер, гликозидтер, бояу және қант, 

шайыр, органикалық қышқылдар, С витамині бар [5].  

Сонымен, зерттеулердің нәтижелерін қорытындылай келе, төмендегідей 

тұжырымдаймыз:  

1) Жантақ туысының Еуразия мен Солтүстік Африкада, шөл жерлерде 7 түрі, ТМД елдері 

аумағында 5 түрі, Қазақстанда 4 түрі кездеседі: кәдімгі жантақ (Alhagі рseudoalhagі), қырғыз 

жантақ (Alhagi kirghisorum Schrenk.), сирек жапырақты жантақ (Alhagi sparsifolia.), персиялық 

түйежантақ (Alhagi persarum). Қызылорда обылысының Тақыркөл аймағында кәдімгі жантақ 

(Alhagi pseudalhagi ) түрі таралған. 

2) Жантақтың даму дәрежесі оның өсіп тұрған жеріндегі ылғал мөлшеріне тәуелді. 

Көктемгі ылғалдың мөлшері жоғары болған жағдайда жер асты бүршіктерде сабақ түзіле 

бастайды. Өсімдіктің сабағының бұтақтануын ең алғашқы жапырақтардың қолтылтығынан 

дамитын сабақтар атқарады. Соңғы жапырақтардың қолтықтарынан түзілген сабақтарда 

өсімдіктің генератативтік мүшелері түзіледі. 

3) Ересек жантақ өсімдігінің жыл сайын вегетация жаңаруы кезінді оны 

гемикриптофиттік бүршіктері басты рөл атқарады. Тереңдіктегі тамыр бүршіктері қосалқы 

қызмет атқарады. Жер бетіндегі каудекстік бүршіктер жойылған жағдайда тереңде жатқан 

бүршіктер олардың орнын басады. 
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БҮРШІКТЕРІНІҢ МОРФОГЕНЕЗІ 

 

Табиғи экожүйелерді және олардың түрлілігін сақтау маңызды міндет болып табылады, 

оны шешу үшін, әсіресе, антропогендік трансформацияланған, урбандалған экожүйелердегі 

өсімдіктердің қазіргі жағдайы мен даму үрдістерін бағалау қажет. Табиғи және техногендік 

экожүйелердегі биоиндикация әдісі қоршаған ортаның жай-күйін бағалау үшін кеңінен 

қолданылады, ал өсімдіктер барлық өзгерістерге лайықты жауап беретін табиғи орта 

жағдайының әмбебап және өте сезімтал көрсеткіштері болып табылады. Олардың көмегiмен 

экожүйелердегi процесстердi сапалы ғана емес, сонымен бiрге сандық бағалауды жүзеге 

асыруға болады (Шихова). [1] 

Қала жағдайында өсетін өсімдіктер әртүрлі антропогендік факторлардың әсеріне 

ұшырайды. Ауаның шамадан тыс әртүрлі улы газдармен, шаң-тозаңдармен ластануы, 

асфальттың төселуі, топырақтың тығыздалуы, температуралық режимнің өзгеруі ағаш 

өсімдіктерінің өсуіне кері ықпалын тигізеді. Сондықтан қазіргі уақытта қалалық жағдайда 

өсетін ағаштектес өсімдіктердің биологиясын бағалау өзекті мәселелердің қатарынан 

табылады. 

 Қалалық экожүйелерде өсетін ағаш тектес өсімдіктердің дамуы мен өсуінде, 

фенологиялық ырғақтылығында антропогендік әсерлерден әртүрлі өзгерістер орын алады: 

бүршіктердің ашылу кезеңінің бастапқы сатысы тез жүреді, өркендер бойында жапырақтар 

саны азаяды, гүлдеу және жапырақтың түсе бастауы бүршіктердің тыныштық кезеңінің тез 

аяқталуымен сиатталады. Осы мәселелерді жан - жақты зерттеген ғалымдар қатарында 

Гудериан; Мамаева, Ситчихина; Волкова, Беляева; Горышина; Николаевский, 2002; 

Григорьев, Пахарькова, Сорокина, 2002; Неверова, Колмогорова, 2003; Колмогорова, 2005; 

Синицын, 2005; Турмухаметова, 2006 атауға болады [2]. 

Қалалық ортаның техногендік әсері өсімдіктердің биохимиялық құрамына, 

физиологиясына, морфологиялық құрылысына зиян келтіреді. Өсіміктерге әсер ететін улы 

заттардың зияндылық дәрежесі екі түрлі факторға тікелей тәуелді: улы заттың 

концентрациясына және әсер ету ұзақтығы. Осы мәселелер бойынша зерттеу жұмыстарымен 

шұғылданған Ковальский; Курбатова, Башкин, Касимов, 2004. [3] 

 Автотранспорт көп қатынайтын жолдарда, қара және түсті металлургиялық өнеркәсіптің 

маңында өсетін өсімдіктерге жүргізілген биохимиялық зерттеулердің нәтижесі бойынша 

әртүрлі химиялық элементтердің жинақталғаны анықталған. Ірі өнеркәсіптер маңында өсетін 

ағаш тектес өсімдіктердің 87% зақымдалған (Курбатова, Башкин, Касимов, 2004; Чукпарова, 

2005).  

Қалалық ортаның ағаш тектес өсімдіктердің дамуы мен өсуіне кері әсер етуі, оларда 

әртүрлі аурулардың дамуына алып келеді. Ауруға ұшыраған өсімдіктердің дамуы баяулайды, 

өсу қарқындылығы төмендейді (Яновский, 2002; Рунова, Ворошилова, 2005; Колмогорова, 

2006). [4] 

 Өскемен қаласының декоративті мақсатта өсірілетін ағаштектес өсімдіктері күрт 

континентальды климаттың әсеріне жиі ұшырайды. Сонымен қатар, көпжылдық ағаштектес 

өсімдіктер жыл сайын бірдей фенологиялық циклдарды қайталайды. Қалалық экожүйелердің 

жай-күйін бағалау үшін өсімдіктердің әртүрлі тіршілік әрекетінің объектілері пайдаланылды.  

Өскемен қаласының табиғи-экологиялық жағдайы ағаш тектес өсімдіктердің бүршігінің 

даму жағдайына әсер ететін экологиялық факторлардың басымдылығымен ерекшеленеді. 

Климаты температураның күрт өзгеруімен сипатталады. Қысы ұзақ және қатты аязды, ал жазы 
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қысқа, ыстық және құрғақ болып келеді. Қыста температуралық айырмашылық 100-150С 

градусты көрсетеді. Қыс мезгілі 21 аптаға дейін созылады. Ақпан айы суық болып келеді, 

температура -300С-қа дейін төмендеуі мүмкін. Көктем мезгілінде кенеттен кун суытып, 

тәуліктік көрсеткіштер жылдам түрде өзгеріп отырады [4].  

Қалаларды көгалдандыру үшін әр аумақтың экологиялық-биологиялық сипаттамасына 

мән берген жөн. Аумақтың климаттық жағдайы, өнеркәсіптік ерекшелігі және транспорт көп 

қатынайтын жолдар, яғни теріс факторлардың жиынтығына төзімді өсімдіктерді пайдалану 

қажет. Өскемен қаласында декоративті мақсатта өсірілетін ағаш өсімдіктеріне сараптама 

жасай келе, терек (2 түр), жөке (1 түр), қайың (1 түр), шетен (1 түр), қарағаш (1 түр), шырша 

(2 түр), самырсын (1 түр) туыстары жиі қолданылатынын анықтадық. Аталмыш өсімдіктер ірі 

өнеркәсіп орталығы болып саналатын Өскемен қаласының экологиялық жағдайына 

бейімделгендігі байқалады.  

Жұмыста Шығыс Қазақстан облысының ірі өнеркәсіп орталығы саналатын Өскемен 

қаласында декоративтік мақсатта қолданылатын ағаш өсімдіктерінің екі түрі: қотыр немесе 

сүйелді қайың (Betula pendula Roth.) және жүрек жапырақты жөке (Tília cordáta Mill.) 

бүршіктерінің морфогенезі анықталды.  

Жүрек жапырақты жөке (Tillia cordata диірмен L.) - қалада көгалдандыруда кеңінен 

қолданылатын және қаладағы бейімделу үдерістерін зерттеудің қолайлы нысаны болып 

табылатын өсімдіктер (Антонова, Кулакова, Шержукова және басқалар, 2002). [5] 

Ірі өндіріс орталығы Өскемен қаласының «Жастар», «Жамбыл» саябақтарынан және 

«Спорт сарайы» орталығының жанындағы автотранспорт көп қатынайтын жол жиегі 

аумағынан 2016-2018 жылдары ай сайын біржылдық өркендерден 10 бүршіктен алып, 

штангенциркульмен өлшенді. Осы аумақтар күзгі-қысқы кезеңде ағаштектес өсімдік 

түрлерінің дамуына антропогендік әсерлерді анықтау мақсатында алынды. «Спорт сарайы» 

орталығы аумағымен салыстырғанда «Жастар», «Жамбыл» саябақтарына антропогендік 

жүктемелердің әсері аз. 

Қотыр қайың (Betula pendula Roth.) ағашының әр жерінен 10 бүршіктен қазан және 

наурыз айлары аралығында алынды. 1 суретте көрсетілгендей бүршіктің жалпы сыртқы 

көрінісі, қабыршағы, бүршік меристемасы зерттелінді. Бүршіктердің өсу қарқындылығы 

қотыр қайың (Betula pendula Roth.) бес ай ішінде саябақтарда – 0,85 мм, «Спорт сарайы» 

аумағында 0,55 мм өскені байқалды. 

 
 

Сурет 1 – Қотыр қайың (Betula pendula Roth.) бүршігі 23.10.2017 ж. – 25.03.2018 ж. Бүршіктің 

жалпы сыртқы көрінісі (А), қабыршағы (В), бүршік меристемасы (Г) 
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Әр бүршіктің жалпы ұзындығы, ені және қабыршақтарының саны есепке алынды. 

Қабыршағының ұзындығы мен ені өлшенді. (1 кесте) 

 

Кесте 1 - Қотыр қайың (Betula pendula Roth.) бүршігінің даму ырғағы 

Жинаған 

орны 

Мерзі 

мі 

Бүршік 

көрсеткіші 

Бүршік 

қабырша 

ғының 

саны 

Ірі қабышақ Кіші 

қабыршақ 

ұзын- 

дығы 

ені ұзын- 

дығы 

ені ұзын-

дығы 

ені 

Жам- 

был  

саяба- 

ғы 

 

 

23.10. 

2017 

0,7 0,3 10 0,7 0,4 0,2 0,03 

22.11. 

2017 

0,9 0,4 12 0,9 0,5 0,2 0,05 

23.12. 

2017 

1,0 0,5 13 1,0 0,5 0,3 0,1 

22.01. 

2018 

1,2 0,5 13 1,6 0,5 0,3 0,08 

24.02.2018 1,6 0,6 15 1,8 0,7 0,3 0,1 

22.03.2018 1,8 0,7 17 1,9 0,7 0,4 0,1 

Жастар 

саябағы 

23.10. 

2017 

0,6 0,3 10 0,6 0,4 0,2 0,03 

22.11.2017 0,8 0,4 12 0,8 0,5 0,3 0,05 

23.12. 

2017 

0,9 0,5 13 0,9 0,5 0,3 0,1 

22.01. 

2018 

1,2 0,5 13 1,6 0,5 0,3 0,08 

24.02.2018 1,6 0,6 15 1,8 0,7 0,3 0,1 

22.03.2018 1,7 0,7 17 1,9 0,7 0,4 0,1 

Спорт 

сарайы 

23.10. 

2017 

0,5 0,3 10 0,5 0,4 0,2 0,03 

22.11. 

2017 

0,7 0,4 12 0,7 0,5 0,2 0,05 

23.12. 

2017 

0,9 0,5 13 0,9 0,5 0,3 0,1 

22.01. 

2018 

1,1 0,5 13 1,2 0,6 0,3 0,08 

24.02.2018 1,4 0,6 15 1,5 0,7 0,3 0,1 

22.03.2018 1,6 0,7 17 1,6 0,7 0,4 0,1 

 

Жамбыл саябағы мен Жастар этнобағында бүршіктердің даму ырғақтылығы қалыпты, ал 

«Спорт сарайы» аумағының көрсеткіштері төмен. Қотыр қайың (Betula pendula Roth.) 

ағашының бүршіктернің өсу қарқындылығы саябақтарда байқалады. Саябақтарда – 0,85 мм, 

ал «Спорт сарайы» аумағында – 0,55 мм өскені байқалады. 

Жүрек жапырақты жөке (Tília cordáta Mill.) ағашының әр жерінен 10 бүршіктен қазан 

және наурыз айлары аралығында алынды. 2 суретте көрсетілгендей бүршіктің жалпы сыртқы 

көрінісі, қабыршағы, бүршік меристемасы зерттелінді. Жүрек жапырақты жөке (Tília cordáta 

Mill.) ағашында бүршіктердің ұзындығының өсуі байқалмады. 

Әр бүршіктің жалпы ұзындығы, ені және қабыршақтарының саны есепке алынды. 

Қабыршағының ұзындығы мен ені өлшенді. (2 кесте) 
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Сурет 2 – Жүрек жапырақты жөке (Tília cordáta Mill.) бүршігі, 22.10.201. ж. – 25.03.2018 ж. 

Бүршіктің жалпы сыртқы көрінісі (А), қабыршағы (В), бүршік меристемасы (Г) 

 

Кесте 2 - Жүрек жапырақты жөке (Tília cordáta Mill.) бүршігінің даму ырғағы 

Жинаған 
орны 

Мерзімі Бүршік 
көрсеткіші 

Бүршік 
қабырша 
ғының 
саны 

Ірі қабышақ Кіші 
қабыршақ 

ұзын- 
дығы 

ені ұзын- 
дығы 

ені ұзын-
дығы 

ені 

Жам- 
был сая- 
бағы 

23.10. 
2017 

0,7 0,3 16 0,8 0,4 0,2 0,03 

22.11. 
2017 

0,9 0,4 17 0,9 0,5 0,2 0,05 

 23.12. 
2017 

1,0 0,4 19 0,6 0,4 0,3 0,1 

22.01. 
2018 

1,2 0,5 19 1,3 0,5 0,3 0,08 

24.02.2018 1,2 0,5 20 1,2 0,5 0,3 0,1 

22.03.2018 1,8 0,7 21 1,9 0,7 0,4 0,1 
Жастар 
сая- 
бағы 

23.10. 
2017 

0,7 0,3 16 0,7 0,4 0,2 0,03 

22.11. 
2017 

0,8 0,4 17 0,8 0,5 0,3 0,05 

23.12. 
2017 

0,9 0,5 19 0,9 0,5 0,3 0,1 

22.01. 
2018 

1,2 0,5 19 1,3 0,5 0,3 0,08 

24.02.2018 1,2 0,6 20 1,2 0,7 0,3 0,1 
22.03.2018 1,7 0,7 21 1,9 0,7 0,4 0,1 

Спорт 
сарайы 

23.10. 
2017 

0,5 0,3 14 0,5 0,4 0,2 0,03 

22.11. 
2017 

0,7 0,4 15 0,7 0,5 0,2 0,05 

23.12. 
2017 

0,9 0,5 16 0,9 0,5 0,3 0,1 

22.01. 
2018 

1,0 0,5 16 1,2 0,6 0,3 0,08 
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24.02.2018 1,1 0,6 17 1,5 0,7 0,3 0,1 
22.03.2018 1,3 0,7 19 1,4 0,7 0,4 0,1 

 

Зерттеу нәтижесін сараптай келе, бүршіктердің дамуы ағаштардың систематикалық 

орнына байланысты деген қорытынды жасаймыз. Өскемен қаласында декоративті мақсатта 

өсірілетін өсімдіктер ірі өнеркәсіп орталықтарынан бөлінетін әртүрлі улы газдар мен ауыр 

металдарға төзімділік көрсетеді. Дегенмен, даму ырғағында морфологиялық және 

анатомиялық ауытқулар байқалады.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Серебрякова Л.К. Допустимые концентрации токсических веществ в атмосферном 

воздухе для древесной растительности. – В кн.: Газоустойчивость растений, изд-во «Наука», 

Сибирское отдел., Новосибирск, 1980,с.184-185. 

2. Сафарова Д.Т. Влияние антропогенных воздействий на рост почек в зимний период на 

территории г. Елабуги // Материалы II Междунар. науч. - практ. конф. / Под ред. Р.В. 

Дараселия, С.Ф. Каленской, А.Х. Хакимовой, И.А. Кашаповой. - Казань: Изд-во МОиН РТ, 

2011. – 281 с. 

3. Сорокина Г. А., Лебедева В. П. Биоиндикация атмосферного загрязнения с 

использованием древесных растений // Охрана окружающей среды и природопользование. 

2011. № 2. С. 52–56. 

4. Кряжева Н.Г., Чистякова Е.Г., Захаров В.М. Анализ стабильности развития берёзы 

повислой в условиях химического загрязнения // Журн. Экология, №6, 1996, с. 441-444. 

5. Разумовский Ю.В. Особенности развития липы Tilia Cordata Mill в городе // 

Биологические науки, №8, 1991, с.151-160. 

 

  

ӘОЖ 669.582.162.214 

ИНКАРОВА А.А., КОМЕКОВА Г.К., ТУРСЫНХАНОВА А.Ж. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КҮНБАҒЫС ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ 

ВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯМЕН ЗАҚЫМДАНУЫ 

 

Күнбағыс (лат. Helianthus) – астралылар тұқымдасына жататын бір жылдық мәдени 

өсімдік. Еуропалықтар тұңғыш рет күнбағысты Американы ашқан кезде Мексиканың кең 

байтақ жазықтарынан көрген. Олар күнбағысты Еуропаға бұдан төрт жүз жыл бұрын алып 

келді. Оны «күн гүлі» деп атады [1]. 

Қазір күнбағыс – біздегі ең кең тараған майлы дақыл. Әрине, ол өзінің жабайы арғы 

тегіне аздап қана ұқсайды. Мәдени күнбағыстың себеті ірі. Онда 7 мыңға тарта дән болады. 

Сонымен бірге мәдени күнбағыстың сабағы 4 м-ге дейін жетіп, оның жуандығы білектей 

болып өседі 

Күнбағыстың саңырауқұлақтар туғызатын көптеген аурулары бар. Олардың әсерінен 

өсімдік әлсіреп, өзгеріске түседі, өнім түсімі төмендеп, өсімдіктің өліп қалуы да мүмкін. 

Күнбағыстың барлық мүшелері зақымдалады. Аурулардың ішіндегі ең көп тарағандары шірік 

аурулары. 

Күнбағыстың ақ шірігі - Sclerotinia libertiana Fuck. (Ascomycetes класы, Helotiales 

қатары). Ақ шірікпен көптеген мәдени дақылдар мен жабайы өсімдіктер даму кезеңінің кез-

келген сатысында ауырады. Күнбағыстың өскіндері шыға бастағанда тұқым жарнағы асты мен 

сабақтың төменгі бөлігінің шіруінен жас өскіндердің өлуі байқалады. Өсімдіктің 3-5 жұп 

жапырағы пайда болғанда саңырауқұлақ сабағын зақымдап ішіне енеді, мицелийлер түзіледі. 
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Себеттер қалыптаса бастаған кезде, оның сыртында суланып тұратын қоңыр дақ пайда болады. 

Кейін саңырауқұлақ дән араларына тарап, олардың ішіне енеді. Залалданған дәндер 

түссізденеді, өзектері қарайып, сасыған ащы иіс шығарады. Себеттер жұмсарып, дәндері жерге 

шашылып қалады [2]. 

Күнбағыстың жалған ақ ұнтағы - Plasmophora helianthi Nov. (Oomycetes класы, 

Peronosporales қатары). Ауру өсімдіктер нашар өседі, сабақтары жіңішкереді, 

буынаралықтары қысқарады, жапырақтары өзгеріске ұшырайды, оның жоғарғы бетінде 

ақшыл дақтар, ал төменгі бетінде ақшыл түсті өрмек тәрізді өңез пайда болады. Кейде аурумен 

қалыптасып келе жатқан себеттер мен өсімдіктің жер астындағы мүшелері зақымданады. Ауру 

өсімдік қалдықтары мен топырақта және тұқымда сақталатын ооспоралардан дамиды. 

Күнбағыстың зақымдануы көбінесе өскіндер шыққаннан кейін байқалады [2]. 

Күнбағыстың сұр шірігі - Botrytis cinerea Pers. (Deuteromycetes класы, Hyphomycetales 

қатары). Күнбағысты өскін жер бетіне шыққаннан бастап, дәндері толықтай піскенге дейін 

залалдайды. Алғашқыда жапырақ пен сабақтардың төменгі жағында сулана беретін дақтар, ал 

кейін ұсақ, қара түсті қарамықтар пайда болады. Ауру өсімдіктер шамалап солады, кейде 

сабақтары сынып қалады. Себеттер мен тұқымның зақымдануы аса зиянды, оларда ауру 

алғашқыда сұр өңезбен қапталған қара түсті майлы дақтар түрінде білінеді. Ауру салқын әрі 

ылғалды жылдары, гидротермиялық коэффициент 0,85-1 және одан да жоғары, шілде мен 

тамыз айларында орта тәуліктік температура 14-21оС болғанда байқалады. Ақ және сұр 

шірікпен зақымданған өсімдіктерден алынған тұқымның салмағы мен технологиялық сапасы 

төмендейді. Ауру өсімдік қалдықтарында, топырақта сақталады және тұқым арқылы тарайды. 

Күнбағыс татының қоздырғышы Puccinia helianthi Schw. (Basidiomycetes класы, 

Uredinales қатары). Кейде урединиилермен өсімдік жас кезінде зақымданса да, ауру негізінен 

күнбағыс гүлдеп болғаннан кейін байқалады. Жапырақтың үстіңгі бетінде спермогониилер, ал 

астынғы бетінде эциилер немесе урединиилер пайда болады. Піскеннен кейін 

урединиоспоралар шашылып басқа өсімдіктерді зақымдайды. Өсіп даму кезеңінің соңында 

сарғайған жапырақтарда саңырауқұлақтың қыстайтын сатысы – телиоспоралары бар 

телиопустулалар дамиды. Ауру өсімдік қалдықтарында сақталады [3]. 

Күнбағыс сұңғыласы - Orobanche cumana Wallr. Өсіп дамудың алғашқы кезінде 

зақымданған күнбағыс нашар өседі. Кешірек зақымданғанда аурудың белгілерінің білінбеуі 

мүмкін. Сұңғыланың гүл салатын сабақтарында желмен жеңіл тарайтын 1500-ге дейін 

тұқымдары бар қорапшалар дамиды. Сұңғыланың тұқымдары күнбағыстың нашар 

тазартылған тұқымымен де тарайды. Бұтақтанбайтын тұқымы жанында сұңғылаға 

шалдыққыш өсімдіктердің бөлінімдері болғанда ғана өнеді. Сұңғыланың өскіні күнбағыстың 

шалдыққыш сұрыптарының тамырына гаустории арқылы жабысып, қожайын-өсімдіктен су 

мен минералдық заттарды алады. Кейін осы жерде гүл беретін сабақтар дамитын бүршіктері 

бар түйнек қалыптасады. Күнбағыстың төзімді сорттарында сұңғыланың өскіні дами алмай 

өліп қалады. 

Бұтақты сұңғыла - Orobanche ramosa. Сабағының сирек қабыршақтары бар, жіңішке, 

төменгі жағы жуан, қатты бұтақтанады. Гүлдері ұсақ, көкшіл-күлгін. Тұқымдары дөңгелек 

пішінді. Көптеген өсімдік түрлерін қырыққабатты, қышаны, асқабақты, сәбізді, күнбағысты 

және басқаларын зақымдайды. Египет сұңғыласы - Orobanche aeqypthiaca Pers. Сабағы биік 

(35 см дейін), ашық түсті, жер астындағы бөлігі бұтақтанған. Гүлдері ірі, диаметрі 23-27 мм, 

түтікше-құйғы тәрізді, көгілдір реңді ашық-күлгін түсті. Тұқымдары дөңгелек пішінді. 

Картопты, күнбағысты, қызанақты, қырыққабатты және басқаларын зақымдайды [3]. 

Күнбағыстың ауруларының ішіндегі ең көп тарағандары шірік аурулары болғандықтан, 

осы тақырып бойынша тұқымның және өркеннің микологиялық талдауы жүргізіле басталды.  

Өркеннің фитопатологиялық талдауы Петри тостағаншаларында ылғалды камераларда 

жүргізілді, ал тұқымның талдауы – рулондық тәсілмен, саңырауқұлақтардың таза культурасын 

алу стандартты Чапек қоректік ортасынды жүргізілді [4]. 
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Саңырауқұлақтар спора тұзе бастасымен олардың түрлік сипаттамасы М.Литвинованың 

«Определитель микроскопических почвенных грибов» анықтамасы және ауылшаруашылық 

дақылдар ауруларының анықтамасы бойынша жүргізілді. 

Рулондық талдау жүргізгенде, 1 суретте көрсетілгендей 50 тұқымнан 4 түрлі сынақ 

алынады. Сынақ 20  22̊ С термостатқа қойылады. 

 
 

Сурет 1 – Рулондық тәсіл 

 

7 – 10 күннен кейін рулонды ашып өркендеген күнбағыста патогендердің бар жоғы 

стереоскопиялық микроскоп арқылы анықталды. Көп жағдайда өсімдіктердің саңырауқұлақ 

ауруларын анықтау қиындық тудырмайды, әсіресе спора тұзген кездерінде қарапайым 

микроскопиялау арқылы да көруге болады.  

Кейбір кездерде әртүрлі жағдайға байланысты саңырауқұлақ ауруларының анық 

белгелері болмағанда, ылғалды камера тәсілі қолданылады. Көбінесе саңырауқұлақтың пісіп 

жетілмеуіне, қоздырғыш өсімдік ұлпаларының ішінде болғандығына, немесе өсімдіктің 

төзімділігіне және қоршаған ортаның құрғақтығына байланысты саңырауқұлақтың анық 

белгелері көрінбей қалады.  

Ылғалды камера ретінде Петри тостағаншасының ішіне екі қабатталып салынған 

фильтрлі қағаз қолданылады. Жұмыс стерильді жағдайда жүру керек. Тұқымның және 

зақымданған өсімдік бөлшектерді стерильдеу бөтен микрофлорадан арылту үшін жүргізіледі. 

Петри тостағаншалары алдын ала залалсызданған және жұмыстың өзі ламинар боксың ішінде 

атқарылуы керек. Зақымданған тұқым мен өсімдік бөлшектері 1-2 сантиметр арақашықтықта 

орналастыру керек, 2 суретте көрсетілгендей. Петри тостағаншаларының қақпағын жауып 

термостатқа қояды. 

 
 

Сурет 2 – Ылғалды камерадағы зақымданған өсімдік бөлшектері 

 

Күнбағыстың тұқымдары мен объектілерін қарау, өнгіштігін анықтау қоздырғыштарды 

индентификациялау мақсатында, конидиеносцтер мен конидиялардың пайда болуын 
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ынталандыру үшін белгіленген мерзімде жүргізіледі. Зақымданған ұлпаларда тек 

склероциялардың Sklerotium, Typhula, Sklerotinia, Monilinia, Botrytis, Phoma тектес 

саңырауқұлақтар және т.б қоздырғыштары болуы аурудың диагностикасын қиындатады. 

Склероциттер өсе бастағаннан соң және жеміс беруші, тұқым тасушы пайда болғаннан кейін 

оның тектік немесе түрлік тиістілігі туралы айтуға болады [4]. 

Склероциттерді өсіру үшін ылғалды камераларды өзгертуге болады. Мысалы, боялмаған 

шыныдан ыдыс алынады және бетіне бірнеше склероциттер орналастырылатын стерильді 

(қайнатылған) су құбыры суымен толтырылады, содан кейін ыдыс мақта тығынмен немесе 

Петри тостағанының қақпағымен жабылады және 1520 ̊С температурада жарықтандырылған 

жерде қалдырылады. Бұл жағдайда склероциялар 15 -20 күннен кейін өсіп, жеміс тасушылар 

табиғи түрде өскендерден еш айырмасы жоқ. Осы жолмен қаракүйе саңырауқұлақтардың 

хламидоспораларын өсіруге болады.  

Склероцилерді әйнектермен жабылған шыныаяқтарда немесе тазартылған сумен 

ылғалдандырылып, қызған құммен толтырылған үгінділерде өсіруге болады. Ылғалды 

камераларда зерттеу тек жаңа, жақында жиналған материалмен жүргізілуі тиіс, өйткені уақыт 

өткен сайын саңырауқұлақтар өз өміршеңдігін жоғалтады 

Күнбағыс селекциясында ауруларға төзімді сорттарды құру өте маңызды мәселе болып 

табылады. 

Шығыс Қазақстан облысының қолайлы агроклиматтық жағдайлары жаңа вирулентті 

нәсілдердің пайда болуына немесе олардың популяциясының қайта бөлінуіне ықпал етеді.  

Ауруларға төзімділікке сұрыптау жаңа көшеттер мен биотоптарға қатысты алдын ала 

тұрақты жұмысты қажет етеді. Сонымен қатар жаңадан шығарылатын иммундық сорттарда 

өнімділіктің, ортаның көптеген факторлары және басқа да жағдайлар бойынша бейімделудің 

қол жеткізілген деңгейі сақталуы тиіс. 

Өсімдіктер ауруы туралы түсінік жалпы фитопатологияның негізгі ережелерінің бірі 

болып табылады және аурудың пайда болу жағдайлары мен даму сипаты негізге алынатын іс-

шара жүйесін құруда маңызы зор.  

Көптеген аурулар бір-бірінен елеулі ерекшеліктерімен ерекшеленеді, ол шіру, солу, түрлі 

дақтар, өңездер сияқты сыртқы белгілер болып табылады. Аурудың салдары өнімділіктің 

төмендеуіне немесе толық жоғалуына әкеп соқтыратын өсу мен дамудағы тоқтау, өсімдіктің 

өсуінің тежелуіне,тіпті өлуіне себеп болады. 

Жұқтырудың негізгі көзі зақымданған аймақтар немесе өсімдіктің өлі мүшелері, мысалы, 

шіріп түскен жапырақтармен жанасқаннан сабақтың шіруі. 

Алынған нәтижелер негізінде Шығыс Қазақстан облысы жағдайында күнбағыстың кең 

тараған және зиянды ауруы қоздырғышы Whetzelinia sclerotiorum саңырауқұлағы болатын ақ 

шірік ауруы болып табылады. Жапырақтарда, сабақтарда және себеттерде аурудың алғашқы 

белгілерінің пайда болуы жауын-шашын көлеміне, салыстырмалы ылғалдылыққа және ауа 

температурасына байланысты болады. Күнбағыстың сорттары мен будандарын зерттеу 

аурудың түрлік құрамын, олардың таралу дәрежесін, дамуын және зияндылығын анықтауға 

мүмкіндік берді. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ 

 

На сегодняшний день очень большое внимание потребителями уделяется качеству 

выпускаемой продукции. От качества зависит успешное продвижение продукта на 

потребительском рынке и его способность конкурировать с аналогичными товарами. Мука 

является продуктом первой необходимости, а от ее качества зависит качество продукции 

выпускаемой кондитерской, хлебопекарной, макаронной промышленностью и сферой 

общественного питания. Мука – размельченное в порошок целое зерно хлебных культур или 

преимущественно его эндосперм. Она является основным продуктом переработки пшеницы, 

ржи, тритикале. В небольшом количестве муку получают из зерна других культур. Основное 

назначение ее – выпечка хлеба, кроме того, муку используют макаронная, кондитерская и 

другие отрасли пищевой промышленности. 

Мука – является очень важным элементом и играет важную роль в приготовление 

различных продуктов питания. Товар, который человек получает в результате разламывания 

до порошка зерен хлебных злаков или семян бобовых культур. Часть муки реализуют 

населению через розничную торговую сеть и общественное питание. Мука используется в 

кулинарии, хлебопекарном, макаронном и кондитерском производствах. Самыми 

распространенными злаковыми культурами, которые используются для муки, являются такие 

сорта злаковых растений, как пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, гречиха, горох и многие 

другие. 

Мука каждого вида подразделяется на сорта. Каждый сорт имеет свои отличительные 

признаки. Для каждого вида муки предусмотрены свои условия и сроки хранения. Но 

практически все виды нужно хранить в сухом месте, при комнатной температуре, вдали от 

влаги и от продуктов имеющие резкий запах, так как мука очень быстро впитывает в себя влагу 

и различные запахи. В настоящее время используется новейшие технологии, которые делают 

процесс получения муки более удобным, быстрым и качественным. Следовательно, и мука 

становится боле высококачественной и полезной [1]. 

Процесс изготовления на заводах по производству муки полностью механизирован. 

Первоначальным этапом подготовки зерновой фракции к переработке является очищение и 

кондиционирование. Очистку зерновой массы от сорной примеси выполняют в 

сепарационных, триерных и дуаспираторных аппаратах; удаление минеральной примеси – в 

камнеотделительных; мойку зерна осуществляют в специальных моечных агрегатах и 

увлажняют его в силосах. При необходимости зерновая масса дополнительно проходит серию 

этих обработок. Максимального уровня очистки массы зерна от сорных и масляных примесей 

удается достичь с применением воздушно-ситовых сепарационных аппаратов (удаляют 

большую часть примесей всех фракций), камнеотделителей (очищают от камневидных 

фракций), триеров (отделяют зерна основной массы от зерен балластных культур), магнитных 

сепараторов (удаляют металлические примеси) и пр. 

Следующим этапом технологии производства муки является очищение поверхности 

зерновых оболочек от загрязнений. Данную операцию в зависимости от технического 

оснащения предприятия выполняют сухим или мокрым способом. Первый из них 

предусматривает использование обоечного аппарата, главный рабочий орган которого – 

бичевой барабан, расположенный в стальном или абразивном цилиндре. В результате ударов, 

трения и взаимодействия друг с другом зерна очищаются от всевозможных загрязнений, 

шелушащихся оболочек, прилипшего грунта. Для удаления пылеобразных сорных фракций 

обоечные аппараты оснащаются аспираторами. 
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Мокрый способ очистки зерна, в отличие от предыдущего, характеризуется высокой 

эффективностью. Он предусматривает использование моечных агрегатов с расходованием 

воды объемом 2 м3/т. Сложностью его применения заключается в необходимости 

обязательной очистки нечистот перед сливом в канализацию. Поэтому альтернативой ему в 

линиях по производству муки избрали мокрое шелушение зерна, при котором значительно 

снижается объем стоков, а качественные показатели ничуть не уступают [1]. 

Обеспечение стабильности качественных параметров зерна способствует снижению 

частоты регулировок зерноперерабатывающих машин. С этой целью при производстве муки 

формируют помольный продукт смешения и производят термическую гидрообработку зерна 

перед помолом. Грамотное сочетание компонентов зерновой массы с разной влажностью, 

уровнем клейковины, эндосперма, стоимости, обуславливает производство муки с ожидаемым 

выходом, прогнозируемыми свойствами и приемлемой себестоимостью. Составление партий 

способствует не только повышению продуктивности размола зерен, но и помогает 

предотвратить выбраковку малоценного зерна, при обработке которого нереально обрести 

муку с подходящими свойствами, и рационально использовать зерно стекловидной пшеницы. 

Термическую гидрообработку зерна с целью повышения уровня извлечения эндосперма 

в помольном процессе и снижения расходования электроэнергии следует выполнять до 

формирования помольной смеси, поскольку неоднородное зерно в ходе нее неодинаково 

преобразуется. 

Процесс производства муки предусматривает размалывание эндосперма и зерновых 

оболочек. Последние, имея высокое сопротивлением к размолу, измельчаются хуже 

эндосперма, и чем контрастней различие их прочностных качеств, тем лучше предстоящее 

разделение. У высушенных зерен уровень такой разницы ниже, чем у сырого, вследствие этого 

перед помолом его следует увлажнять. Смачивание лежит в основе термической 

гидрообработки зерна. Применяется три метода увлажнения: холодное, горячее и наиболее 

востребованное – ускоренное кондиционирование. Его особенностью является увлажнение 

зерен и их последующее отсыревание в бункерах[2]. 

При увлажнении вода активно пропитывается в зерно. Изначально она 

сконцентрирована в наружных оболочках. Попадая, в эндосперм, она уменьшает ее прочность, 

усиливая сверхкритическое давление из-за роста градиента влаги. Поскольку влага внешних и 

внутренних прослоек эндоспермы различается, распухают они неоднородно, что провоцирует 

напряженное свойство сырья. 

Помимо этого, крахмальный и белковый компонент тоже набухает по-разному. В итоге 

при нарастании до критических параметров усилия в эндосперме появляются микротрещины, 

представляющие собой капилляры, по которым вода попадает внутрь зерновки с действием 

расклинивания, накапливаются разрушительные усилия и разупрочняется эндосперм. Для 

окончания данного процесса необходимо время. С ростом уровня влажности из-за набухания 

целлюлозы и клетчатки оболочки пластифицируются, уменьшается их хрупкость. 

В результате такой этап в технологии производства пшеничной муки, как ускоренно 

кондиционирование, обеспечивает интенсификацию разделения структурно-механических 

особенностей наружных оболочек и эндоспермы, что упрощает осуществление сортового 

помола и уменьшает степень дробленности оболочек. Заключительным этапом подготовки 

зерновой массы к помолу является вспомогательное увлажнение и отсыревание перед 

помолом на протяжении получаса. За это время вода попадает в эндосперм, фиксируется в 

оболочках, что содействует усилению их пластификации [3]. 

Технологическая схема производства муки предусматривает размалывание зерна в муку, 

состоящее из непосредственного размалывания или дробления, а также просеивания 

результатов размола. Измельчение выполняют на вальцующем оборудовании с рифленой, 

шершавой или ровной поверхностью. Следом за вальцовым аппаратом размещают рассев, 

состоящий из комплекта разнокалиберных сит, смонтированных друг под другом, для 
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сортирования результатов помола по величине частиц. Такое оборудование для производства 

муки, как вальцующий аппарат с рассевом, формирует драную или размольную системы. 

Первая из них с рифлеными вальцами используется для измельчения зерновой массы в крупку. 

Размольная система с ровными вальцами. В схеме производства муки основной операцией 

является помол -единичный и повторительный. При единичном - мука образуется за один 

проход сквозь помольное оборудование. Качественные характеристики такой муки 

невысокие. 

Современные мельницы для производства муки предусматривают повторительный 

способ помола с многократным проходом зерна или дробленных элементов сквозь драно-

размольные аппараты. Различают простой и сложный помол данной категории. При простом 

– производят лишь односортную муку. Дробление осуществляют на 3-4 системах. При 

сложном сортовом измельчении зерновую массу пропускают сквозь драные аппараты, 

сортировочные узлы фракций помола и их обогащения, а потом размола крупок на разных 

размольных системах. На начальном этапе стараются произвести минимум мучной фракции 

на драных аппаратах. Результат помола проходит сортирование по размеру и плотности, 

обогащается на ситовейках. В суммарном количестве при сложном помоле производят около 

двух десятков мучных потоков разнообразного качества. Потом их совмещают в 1-3 сорта в 

соответствии с сортовым помолом [4]. 

Подготовка муки к производству состоит в подсортировании разных партий, их просеве 

и магнитном очищении. Различные партии отличаются по хлебопекарным качествам, 

вследствие чего перед поставкой на реализацию смешивают на мукосмесителях отдельные 

партий одного сорта. Так, муку с низким уровнем клейковины добавляют к сильной муке и 

т.д. Объем компонентов в готовой смеси предопределяется на основе лабораторных анализов 

[5]. 

В работе мукомольного завода получается существенный выход побочных продуктов, 

многие из которых направляют на производство кормовой муки. Категории такой продукции 

регламентируются нормами. Во избежание самосортирования готовой кормовой муки иногда 

ее гранулируют на прессмашинах. С этой целью в полученный продукт вводятся специальные 

связующие компоненты. По данным статистики снабженность животноводческой отрасли 

отходами мукомольного производства составляет 118%, кормовой мукой – 96%. 

В заключении можно сделать выводы, что мука представляет собой продукт, 

получаемый в результате измельчении зерна, и является основой для производства 

бесчисленного количества пищевых продуктов. 

Классификация муки предусматривает ее деление на виды, типы и сорта. Виды муки 

различаются в зависимости от культуры зерна, из которого она выработана. 

В данной статье была произведена автоматизация процесса производства муки. Был 

произведен выбор приборов и средств автоматизации на основании новых передовых 

технологий и стоимости современных средств автоматизации. 

Автоматизация необходима, чтобы контролировать параметры технологического 

процесса производства муки. За счет использования автоматизации в производстве 

повышается эффективность производственного процесса, снижается количество бракованной 

продукции, повышается качество производимой продукции, повышается безопасность и 

экономичность [6, 7]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (NI-AL, TI-AL, NI-TI) 

 

Основной проблемой является совершенствование технологических условий получения 

композиционных материалов, используемых в летательных аппаратах и медицине. Так, Ni-Al 

сплавы нашли широкое применение в авиационно-космической промышленности, 

робототехники благодаря сочетанию таких свойств, как эффект памяти формы, низкая 

плотность и высокая коррозионная стойкость. Ni3Al известен как суперсплав, у которого 

коэффициент упрочнения растет с ростом температуры в отличие от других сплавов. [1] 

Многослойные композиты Al-Ti используются для создания брони самолетов и других 

летательных аппаратов. Ni-Ti сплавы применяются в медицине [1]. Эти сплавы - отличные 

конструкционные материалы. 

Цель работы - Исследование механохимических процессов при пластической 

деформации сплавов систем Ni-Al, Ni-Ti и Ti-Al. 

Задачи: 1. Получение образцов композиционных материалов систем Ni-Al, Ni-Ti И Ti-

Al с помощью механохимических процессов. 

2. Исследование структурного и фазового состава полученных образцов при различных 

видах пластической деформации для выявления оптимальных условий создания материалов с 

высокой прочностью и долговечностью. 

Образцы и методы исследования 

Могослойный порошковый композит Ni-Al. Сварка давление 13МПА многослойного 

пакета пластин, выполненных из порошка Ni H-1 (ГОСТ 849 - 2008) и порошка Al A-5(ГОСТ 

11069 - 2001) толщиной 0,5 и 1 мм соответственно, проводилось в LABOX до температуры 

плавления алюминия. 

Образцы Ti-Al. Образцы композита получены сваркой взрывом многослойного пакета 

пластин технически чистого титана ВТ 1-0 и алюминия А5 толщиной 0,5 и 1 мм 

соответственно. Пакет из чередующихся 11 титановых и 12 алюминиевых пластин сваривали 

взрывом одним зарядом взрывчатого вещества аммонита 6ЖВ.  

Образцы Ni51Ti49. Поставлены в виде горячекатаных прутков различных диаметров. 

Закалка и отжиг образцов проводились в камерной электропечи ПТ 200 в атмосфере. Нагрев 

образцов проводился до температуры отжига 950 ͦС ± 30 ͦС с выдержкой одного часа и 

охлаждением до комнатной температуры в печи. Образцы помещались в печь после ее 

https://promplace.ru/hlebopekarnya-i-konditerskoe-delo-staty/proizvodstvo-muki-1450.htm
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предварительного нагрева. Закалка отожженных образцов осуществлялась в воду с 

температуры 600 ͦС с предварительной выдержкой в печи в течение часа. Образцы были 

подвергнуты статическому растяжению до разрыва. Растянутые образцы в области шейки 

утонялись с помощью фокусированного ионного пучка на установки FIB и ионного утонения 

в системе прецизионной ионной полировке PIPS 691 [2].  

Исследование образцов системы Ni-Al: Сплав NiAl является жаропрочным сплавом. 

Изначально для высокотемпературных сред использовался способ вытягивания 

монокристалла из расплава, но такой способ является достаточно дорогостоящим, однако, если 

использовать микромонокристаллы никелида алюминия, то это позволит достигнуть большей 

пластичности и долговечности, а также понизит стоимость. Выгода данного метода 

подтверждается расчетом затрачиваемой энергии на получение сплава. Температуры 

плавления брались из фазовой диаграммы состояния NiAl (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма состояния 

системы NiAl 

Eпл(NiAl)=Tпл(NiAl)*k, где kпостоянная 

Больцмана 

Eвых=(Т2Т1) *k 

Eвых =(2193,15953,15)*1,38*10

23=1711,2*1023Дж 

Eпл (NiAl)=1911,15*1,38*10

23=2637,39*1023Дж 

Eпл (Al)=933,45*1,38*1023=1037,25*10

23Дж 

Eпл (Ni)=1728,15*1,38*1023=2380,7*10

23Дж 

 Eпл (Al)+ Eпл (Ni)> Eпл (NiAl) 

Таким образом, можно судить о том, что метод постепенного добавления порошка Ni в 

расплав Al более выгоден и со стороны затраты энергии. Для объяснения механизма 

твердофазных реакций предложены кластерные модели ГЦК и ОЦК решеток (рис.2) и модель 

ГЦК-ОЦК перехода на рис. 2. Сначала происходит переход из исходных фаз Al (ГЦК a=4,04 Å) 

и Ni (ГЦК a=3,53 Å) в атомно упорядоченную NiAl (ОЦК a=2,88 Å), а затем в атомно 

упорядоченную Ni3Al (ГЦК a=3,52-3,58 Å). Преобразование происходит по механизму на 

рисунке 3, где три тетраэдра переходят в правильный октаэдр. Таким образом, происходит ГЦК-

ОЦК переход. 

  
а) б) в) 

Рисунок 2  Кластерные модели: а) ГЦК алюминия, б) ГЦК никеля, в) структуры В2 [3] 

 
Рисунок 3  Преобразование трех 

тетраэдров в правильный октаэдр. а  

объединение трех тетраэдров с общим 

ребром; б  преобразование трех тетраэдров в 

правильный октаэдр. [4] 

 
Рисунок 4 Кластерная модель 

превращения ГЦКрешетки в ОЦКрешетку с 

образованием атомно упорядоченной фазы 

NiAl. Желтым цветом показаны атомы Al, 

красным – Ni. 
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В работе В.С. Крапошина на основании комбинаторных конструкций (рис.3) показано, 

что элементарный акт структурного превращения - объединение четырех тетраэдров в октаэдр 

с потерей одного тетраэдра. Эта потеря приводит к уменьшению объема кластера-октаэдра. В 

таком переходе теряется объем, соответствующий объему одного тетраэдра ГЦК-решетки Al. 

Все быстро протекающие процессы идут по принципу максимума производства энтропии. 

Энтропия при таких структурах резко уменьшается. [5, 6, 7] Далее происходит обратный 

переход из ОЦК (рис.3в) в ГЦК (рис.3б) по схеме на рисунке 4. Правильный октаэдр 

перестраивается в три тетраэдра (по схеме обратной рисунку 3.) В таком виде разность 

объемов жидкости и твердого вещества при температуре плавления составляет 46%. В 

некоторых случаях это значение отрицательно – это свойство определяется межатомным 

взаимодействием. Последний переход наиболее предпочтителен, если атомный объем в фазе 

Ni3Al оказывается меньше, чем атомный объем в фазе NiAl (таб.1). Молярный объем 

соединения NiAl меньше чем сумма атомных объемов отдельных атомов Ni и Al. 

 

Таблица 1 - Таблица 4. Параметры решеток исследуемых фаз и атомные объемы. Данные даны 

в ангстремах. [8, 9, 10] 

  α V V/a V теор. 

Al 4,04 65,94 16,48 16,82 

Ni 3,53 43,98 10,99 11,09 

NiAl 2,88 23,88 11,94 12,16 

Ni3Al 3,523,58 43,6145,88 10,90 11,47 11,32 

 

Для пояснения процессов на практике, происходящих в сплаве NiAl на рисунке 5 

приведено изображение, показывающее временную циклическую эволюцию размеров 

выделений в NiAl. Это процесс является многоцикловым и описывается схемой, приведенной 

на рисунке 6. Данная схема взята из работы Чена[4]. Так, сначала мы наблюдаем рост фазы Ni

Al, а после ее распад. При этом происходит постоянная конкуренция между энергией связи и 

энергией поверхности. Сначала Eсв.Ni3Al>Eпов., затем Eпов.>Eсв.Ni3Al, и когда достигается 

условие Eпов.=Eсв., это будет соответствовать минимуму энергии Гиббса и в этот самый момент 

вновь будет происходить измельчение частиц. Именно поэтому происходит то рост, то 

уменьшение размеров выделений. Таким образом можно говорить о том, что 

атомноупорядочная структура Ni3Al стабилизируется. Именно фаза Ni3Al является 

жаростойкой и, следовательно, на необходимо получить ее. 

 

 
Рисунок 5  РЭМ изображения, 

показывающие временную циклическую 

эволюцию размеров выделений, полученные для 

сплава RR1000 после различного времени 

старения [9] 

 
Рисунок 6  Схема, 

иллюстрирующая, как микроструктура 

выпадает в осадок [9] 

 

Исследование многослойного порошкового образца Ni-Al: 
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а)     б) 

Рисунок 7 – ПЭМ изображение Ni3Al после 

растяжение до разрыва. 

 
Рисунок 8 – 

Электронограмма, 

полученная с поверхности 

образца Ni-Al. 

 

На рисунке 7 показаны ПЭМ изображения Ni3Al после растяжения до разрыва: слева – 

светлопольное, справа – темнопольное (рефлекс 200). На рисунке (б) в виде белых участков 

видны выделения γ’ Ni3Al фазы в матрице γ-фазы. Образование Ni3Al так же подтверждается 

электроннограммой, на которой видно образование рефлексов (рис. 8). Механохимическая 

реакция проходит под воздействием нагрузки, продукт реакции – фаза Ni3Al . Полученные 

результаты могут быть использованы для разработки технологии создания суперсплава Ni3Al 

с помощью спекания порошков Ni и Al под давлением при невысоких температурах. 

Исследование композита Ti-Al: Введение алюминия в технический титан даже в 

небольших количествах (до 13%) позволяет резко повышать жаропрочность сплава при 

снижении его плотности и стоимости. Этот сплав - отличный конструкционный материал. 

Титан имеет ГПУ решетку, устойчивую до температуры 882°С, при более высокой 

температуре переходит в устойчивую ОЦК решетку. Самые яркие рефлексы которых 

совпадают при значении угла 34.2º. Это значит, что титан перемешивается с расплавленным 

алюминием, и образуется ОЦК решетка со структурой В2, с помощью кластерной модели (рис. 

9). 

   
а) б) в) 

Рисунок 10 – Кластерная модель: а) ГПУ титан, б) ОЦК титан, в) ОЦК Ti3Al 

 

Отжиг проходил в 2 этапа. В процессе нагревания снимались рентгенограммы. 

Нагревание до 300 в течение часа, затем выдержка в течение часа, затем охлаждение. Нагрев 

до 600 в течение часа, выдержка (рис.10) 

 
Рисунок 10 - График термической обработки образцов: помеченные выносками точки места 

съемки рентгеновских дифрактограмм 

 

После отжига обнаружены фазы Ti2Al и Ti3Al с ОЦК решетками. Согласно работе [11], 

наименьшей свободной энергией облагает фаза Ti3Al, которая является наиболее стабильной 

фазой, существующей после выдержки при повышенных температурах. Таким образом, 
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найден способ получения материалов, работающих в широких диапазонах температур: Ti2Al 

– обладает хорошими свойствами при низких температурах, Ti3Al – хорошие свойства при 

высоких температурах. 

Исследование образцов Ni51Ti49 

Сплав никелида титана не является магнитным сплавом. Но, если образец Ni-Ti 

пластически деформировать, то обнаружится икосаэдрическая фаза [11, 12, 13] (рисунок 11), 

о чем свидетельствует изображение микродифракция (рисунок 12), а точнее, угол в 36о между 

рефлексами.  

 

Желтый – 

тетраэдры ГЦК и ГПУ 

фаз; зеленый – 

неправильные октаэдры 

ОЦК фаз; красный – 

правильные октаэдры 

ГЦК и ГПУ фаз  

Рисунок 11 - Кластерные модели перехода из 

структуры с ОЦК решеткой в структуру с ГЦК и затем 

в ГПУ решетки, а так же в структуру с икосаэдрической 

фазой, поясняющие: а) появление икосаэдрических 

кластеров б) появление намагниченности 

 
 

Рисунок 12 - 

Микродифракция, полученная с 

деформированного участка 

сплава NiTi, иллюстрирующая 

появление икосаэдрической 

фазы 

 

На рисунке 13 представлена петля магнитного гистерезиса и на рисунке 14 - картина 

дифракции рентгеновских лучей. Видно, что до деформации образец не обладал магнитным 

моментом, а после деформации стал ферромагнитным. Эффект, связанный с возникновением 

магнетизма в никелиде титана, связан с перестройкой его атомно-кристаллической структуры. 

 
Рисунок 13 - Вид петель магнитного 

гистерезиса от образца Ni51Ti49: 1 –до 

деформации; 2 –после деформации 

 

 
Рисунок 14 - Дифракция 

рентгеновских лучей для: 1 - M=0, не 

деформированный образец; 2 - M> 0, 

образец после пластической деформации 

 

Такие намагниченые частицы Ni51Ti49 возможно использовать для введения в кровь и 

доставки частиц к месту онкологического заболевания. С помощью этих частиц раковые ткани 

можно разрушать перемагничиванием больного места с помощью переменного магнитного 

поля относительно небольших значений (до 200 Эрстед). Таким образом, мы предлагаем метод 

создания магнитных наночастиц из никелида титана. 

Результаты работы: 1. Определенны технологические условия для разработки 

технологии получения порошковых и многослойных композитов для создания суперсплава 

Ni3Al. 

2. Определенны технологические условия получения прочных и пластичных 

многослойных композитов TiAl. 

3. Установлена возможность создания ферромагнитного никелида титана в зонах 

локализации пластической деформации. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КАРБИДА ГАФНИЯ МЕТОДОМ  

РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Известно, что карбиды металлов вследствие высокой тугоплавкости, электро- и 

теплопроводности широко используются в качестве материалов для авиационной и ракетно-

космической промышленности. Карбид гафния является чрезвычайно эффективным 

коллектором электронов. Он может быть использован для создания термоэмиссионных 

электрогенераторов и частей мощных ионных двигателей. Кроме того, карбид гафния, являясь 

одним из самых тугоплавких соединений (Tпл. = 3960°C), используется для производства сопел 
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космических ракет и некоторых конструкционных элементов газофазных ядерных реактивных 

двигателей.  

Известны различные методы получения карбидов: восстановление оксидов углеродом, 

осаждение из газовой фазы хлоридов с последующим восстановлением, 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) и другие. Основными их 

недостатками являются: нестехиометрический состав образующихся карбидов, что 

существенно влияет на их физико-химические свойства, высокие температуры процессов, 

многостадийность, наличие вредных отходов. [1, с. 23] 

Актуальность связана с решением проблемы разработки новых композиций 

теплоизоляционных материалов, обладающих необходимыми теплофизическими и 

механическими свойствами.  

Анализ состояния современных технологий показывает, что материалы обладающими 

такими свойствами, можно разработать только с применением инновационных технологий. 

Таких как механоактивация и электронно-лучевая обработка. 

Цель работы: 

изучить процессы, позволяющие получать изделия из карбида гафния путем его 

плавления; 

Для того, чтобы разобраться с процессом механоактивации порошков гафния и углерода 

представлено уравнение Журкова: 

 

𝜏 = 𝜏0𝑒𝑥𝑝
𝐸𝑎 − 𝛾/𝜎

𝑅𝑇
 

 

где Ea – начальная энергия активации; γ’ – объем активированных атомов, σ – 

механическое нагрузка; τ0 – предэкспоненциальный множитель, равный по порядку величины 

периоду тепловых колебаний атомов 10-13 с; T – температура; R = kNA; где NA - число Авогадро; 

k - постоянная Больцмана.  

Коэффициент вязкости жидкости можно вычислить через формулу Ландауа-Лифшица. 

η ~ τμ, 

где η – это вязкость жидкого состояния, полученного в результате механоактивации в 

зонах локализации пластической деформации, μ – модуль сдвига твердого состояния 

вещества, τ – время приложения нагрузки.  

Процесс механоактивации позволяет получить образцы карбида гафния и обеспечивает 

снижение температуры синтеза. [2, с. 304] 

Используемые образцы 

В ходе эксперимента используется не готовый карбид гафния, а исходные компоненты 

гафний и углерод в виде порошков. Вследствие чего повышается их реакционная способность. 

Для расплавления исследуемого образца карбида гафния применяли электронно-

лучевую сварку, позволяющая быстро разогреть локальную область образца до высоких 

температур.  

Эксперименты и их обсуждение 

Механическая обработка порошка гафния совместно с поверхностно активным 

веществом (сажей) позволяет существенно уменьшить размер частиц гафния, одновременно 

плакируя их сажей, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на микроструктуру 

синтезированного под давлением металлокерамического сплава.  

Для исследования возможности получения механокомпозита Hf/C и карбида гафния в 

работе использовали порошки Hf марки ГФМ и ламповой сажи марки ПМ-15. 

Ультрадисперсные механокомпозит Hf/C и карбид гафния были получены в 

высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице АГО-2 с водяным охлаждением, в 

атмосфере аргона. Объем барабана 250 см3, диаметр шаров 5 мм, масса шаров 200г, навеска 



274 
 

обрабатываемого образца 10 г, скорость вращения барабанов вокруг общей оси ~1000 об. /мин. 

Процесс облучения механокомпозита Hf/C проводили на установке ЭЛС-В-60/500, 

разработанной и изготовленной в Институте ядерной физики СО РАН. Ускоряющее 

напряжение составляло 50 кэВ, ток изменялся от 1 до 30 мА, размер фокусного пятна 

варьировали от 1 до 4 мм. Порошок механокомпозита запрессовывали в шайбы. 

Приготовленные образцы помещали в графитовые цилиндры (внешний диаметр 6 мм, 

внутренний – 4мм, длина 6 мм) и устанавливали на массивную медную плиту, камеру 

откачивали до высокого вакуума. Удаление адсорбированных газов проводили прогревом 

образца при температурах 200–300°С. Потоком электронов образец прогревали до 

температуры ~1500°С. Пучок электронов фокусировали на участке поверхности образца (~1–

3 мм2), который при этом быстро нагревался до температур 3700–4700°С. Ускорение 

электронов и облучение образца также проводили в условиях высокого вакуума. 

Дифракционные исследования структуры полученных образцов проводили с использованием 

“жесткого” (энергия квантов 33.7 кэВ) синхротронного излучения (СИ) на станции 4-го канала 

СИ накопителя ВЭПП-3 Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения. 

Порошковые образцы помещали тонким слоем в кольцевой держатель, съемку проводили 

методом “на просвет”, размер первичного пучка 0.4 × 0.4 мм. Дифрагированное излучение 

регистрировали двухкоординатным детектором mar345. Время экспозиции составляло 10 мин. 

Данные, полученные с двухкоординатного детектора, интегрировали по всем 

направлениям, на основании полученных дифрактограмм проводили анализ образцов. 

Аттестованная точность прибора при определении межплоскостных расстояний на 

стандартных образцах не ниже 4 ⋅ 10–4 Å. Исследование морфологических характеристик, 

полученных образцов выполнено методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ): 

сканирующий электронный микроскоп Hitachi TM 1000, ускоряющее напряжение 15 кВ. 

При воздействии высокоинтенсивного потока электронов на образец механокомпозита 

происходит локальный разогрев части образца, плавление металла. Процессы взаимодействия 

соответствующего металла, находящегося в жидкой фазе и углерода, находящегося в твердой 

фазе резко, ускоряются. Процессы образования карбидов идут с выделением тепла, однако 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) затруднен из-за высокой 

температуры в зоне реакции и связанными с этим большими потерями на лучеиспускание, 

которые пропорциональны T4. Начавшийся СВС процесс может закончиться без подпитки 

энергией извне. Если сопровождать фронт процесса электронным пучком, то после 

прохождения пучка на поверхности механокомпозита останется дорожка из плавленого 

карбида. 

Образцы помещались в графитовые тигли с внутренним диаметром 4 мм. Фокусное 

пятно также имело диаметр 4 мм. Ток повышался ступенчато с выдержкой на каждой 

температуре в течении нескольких минут. В результате получался плохо спеченный карбид 

гафния, который легко разрушался, показано на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 Микроструктура карбида гафния 
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При быстром нагреве тем же током локальной области диаметром 1 мм происходило 

плавление металла, и начиналась реакция образования карбида с выделением энергии. 

Температура в зоне воздействия пучка электронов повышалась выше 5 тысяч градусов, о чем 

свидетельствуют каверны, образующиеся из-за кипения карбида (рисунке 2 а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a                                       б 

Рисунок 2 Электронно-микроскопические изображения поверхности образца карбида гафния, 

полученного быстрым нагревом образца электронным пучком до температуры выше 5000 °С. 

Слева на рисунке 2 а., поверхность взаимодействия образца с потоком электронов – «зона a) и 

окружающая ее «зона b», где протекали СВС реакции. Справа на рис. 2 б., увеличенный в 50 

раз фрагмент «зоны b». 

 

 В области граничащей с зоной воздействия пучка электронов наблюдается ровная 

поверхность расплавленного карбида.  

Как показали рентген дифракционные исследования, фазовый состав образцов является 

одинаковым. Он соответствует карбиду гафния.  

Дифрактограмма и фрагмент дифракционной картины от образца карбида гафния 

представлен на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 Дифрактограмма и фрагмент дифракционной картины от образца карбида гафния 

 

В результате проведенных исследований были определены параметры электронно-

лучевой обработки, удается инициировать СВС процесс и получить плавленые карбиды 

толщиной до 1-2 мм.  

Сканируя подложку с порошком под электронным пучком, и используя возможности 

аддитивных технологий, можно получать трехмерные детали из самых тугоплавких материалов, 

затрачивая значительно меньше энергии, чем по керамической технологии. [3, c. 17] 

Проведены эксперименты по сканированию электронным пучком по поверхности 

порошка механокомпозита. Порошок механокомпозита помещался в лодочку из графита с 

внутренними размерами 20*4*2 мм. На рисунке 4, представлено электронно-

микроскопические изображения.  
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Рисунок 4 (а, б, в) Электронно-микроскопические изображения различных участков 

плавленого образца. 
 
Заключение 
Проведен процесс механоактивации в шаровой мельнице над порошками гафния и 

углерода. Сформированы образцы путем прессования с использованием трехкулачкового 
патрона, металлического поршня при давлении 50 атм. 

Методом электронно-лучевой обработки получены образцы карбида гафния из расплава.  
Готовые образцы исследованы методом рентгеноструктурного фазового анализа. 

Данные анализа свидетельствуют что, фазовый состав полученного образца, соответствует 
эталонному образцу карбида гафния. 

Объединение механохимических и электронно-лучевых технологий позволило с 
небольшим, относительно керамических технологий, энергопотреблением получить 
монолитные изделия из плавленного карбида гафния.  

Проведенные эксперименты показали возможность получения изделий из плавленого 
карбида гафния.  

Достоинством данного метода получения карбида гафния является то, что, при помощи 
электронно-лучевой установки можно управлять координатами пучка, что позволит 
выпускать изделия сложных форм добавляя сырье послойно, технологией наплавки. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ КОНТРОЛЯ И СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КА 

 

Задача состоит в разработке алгоритмов, которые позволят функционировать КА без 

отказов в системах диагноститки.  

Цель работы разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления 

ориентацией космического аппарата. 
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Перечислим некоторые характерные для систем контроля и диагностики подсистем КА 

задачи обработки информации: 

- определение параметров движения КА и оценка технических характеристик; 

- расчет маневров для перевода КА в точку стояния, удержания КА в точке стояния и 

увода на орбиту захоронения после окончания срока службы; 

- прогноз движения КА; 

Возьмем для рассмотрения космический аппарат, как абсолютно твердое тело, не 

содержащих каких-либо движущих масс (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Модель КА 

 

Если триэдр жестко связанных с телом осей Oxyz, с началом координат в центре масс 

КА (связанная система координат - ССК) направить так, чтобы они совпали с главными 

центральными осями инерции, то центробежные моменты инерции обратятся в нуль и система 

уравнений Эйлера, описывающая динамику вращения КА вокруг центра масс, примет вид (1): 
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Наряду с динамическими уравнениями рассматриваются кинематические уравнения, 

связывающие угловые скорости j с углами поворота триэдра осей xyzO  относительно триэдра 

осей некоторой базовой системы координат (БСК), начало которой совпадает с началом 

координат ССК, а оси определенным образом ориентированы в инерциальном пространстве и 

движутся поступательно. Пусть углы ориентации (углы Эйлера-Крылова) zyx  ,, – 

полностью определяют угловое положение ССК относительно БСК. Понятие углов 

ориентации становится однозначным лишь после того, как введена последовательность 

поворотов твердого тела вокруг осей zyx OOO ,, . Для последовательности поворотов: 

zyx   система кинематических уравнений имеет вид (2): 
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(2) 

 

 

Системы (1) и (2) описывают угловое движение твердого тела относительно БСК. Будем 

предполагать, что углы Эйлера-Крылова j малы. Текущие значения j оцениваются в системе 

по информации измерителя угловой скорости, измеряющего интегралы от проекций вектора 

абсолютной угловой скорости КА на оси чувствительности прибора.  

В качестве модели измерителя используется модель ГИВУС. Алгоритм обработки данных в 

бесплатформенной инерциальной навигационной системе строится с использованием 

субоптимального дискретного фильтра Калмана. 

Теперь усложним задачу, рассматривая космический аппарат как упругое тело, что 

максимально приближает имитационную модель к реальной. 

Рассмотрим уравнения осцилляторов для упругой модели (3): 

 





N

l

lzllzyllyxllxiqiiii upapapaqqq
iii

1

2 ;)(   (3) 

 

где i  - коэффициент демпфирования для каждой отдельно взятой гармоники; 
2

qi  - квадрат собственной частоты недемпфированных колебаний для каждой 

гармоники; 

lu - управляющий момент с учетом возможного отказа; 

i = 1, 2, 3, 4.  

Ставится задача разработать алгоритмы контроля функционирования системы 

управления космического аппарата, для достижения которой необходимо: 

- разработать алгоритм контроля функционирования двигателей стабилизации, 

построенный на основе субоптимального фильтра Калмана, позволяющий по информации 

бесплатформенной инерциальной навигационной системы идентифицировать отказы 

двигателей стабилизации, в том числе, отказы с неполной тягой при наличии шумов 

измерений и действии внешних возмущающих воздействий;  

Рассмотрим космический аппарат как упругое тело, описываемое уравнениями (3). 

Рассмотрим режим построения базовой ориентации с учетом внешних возмущающих 

воздействий – аэродинамического и гравитационного, а также с учетом дрейфа нуля ГИВУС. 

Для наглядности функционирования алгоритма стабилизации ДС КА, где в качестве 

гистерезиса используется пауза по времени, проведем моделирование СУО, с начальными 

условиями, приведенными в табл.1. 

 

Таблица 1 

Вариант № Угловые скорости Угловые ускорения Моменты инерции 

1 Wx = 0.5 c-1 

Wy = 0 c-1 

Wz = 0 c-1 

Gx = 0 c-2 

Gy = 0 c-2 

Gz = 0 c-2 

Ix = 500 Нмс2 

Iy = 1500 Нмс2 

Iz = 2500 Нмс2 

2 Wx = 1 c-1 

Wy = 0 c-1 

Wz = 0 c-1 

Gx = 0 c-2 

Gy = 0 c-2 

Gz = 0 c-2 

Ix = 500 Нмс2 

Iy = 1500 Нмс2 

Iz = 2500 Нмс2 
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3 Wx = 3 c-1 

Wy = 1 c-1 

Wz = 0 c-1 

Gx = 0 c-2 

Gy = 0 c-2 

Gz = 0 c-2 

Ix = 500 Нмс2 

Iy = 1500 Нмс2 

Iz = 2500 Нмс2 

4 Wx = -4 c-1 

Wy = 0 c-1 

Wz = 0 c-1 

Gx = -1 c-2 

Gy = 0 c-2 

Gz = 0 c-2 

Ix = 500 Нмс2 

Iy = 1500 Нмс2 

Iz = 2500 Нмс2 

5 Wx = 0 c-1 

Wy = 3 c-1 

Wz = 0 c-1 

Gx = 0 c-2 

Gy = 0 c-2 

Gz = 0 c-2 

Ix = 500 Нмс2 

Iy = 1500 Нмс2 

Iz = 2500 Нмс2 
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K
3
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I
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I    -  область колебательной оценки;

II   -  область монотонной оценки;

III -  область апериодической оценки.
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1
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2
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3
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2
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=3.
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КАЛМАНОВА Д.М., НАБИЕВ Н.С., БАЯНОВ А., ЖАЗКЕН Ж.М., НҰРЛЫБАЙ Д.Н. 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, г. Астана, Казахстан  

 

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОРИЕНТАЦИЕЙ И СТАБИЛИЗАЦИИ КА 

 

Внедрение современных компьютеризированных контрольно-измерительных 

комплексов и перспективных интеллектуальных технологий мониторинга, новых датчиков-

сенсоров, систем и приборов создает предпосылки для решения задач диагностики, 

поддержания работоспособности служебных и целевых систем, обработки информации, 

управления и других интеллектуальных задач. Использование технологий искусственного 

интеллекта позволяет увеличить оперативность, сократить технологический цикл управления 

КА. 

Перечислим некоторые характерные для систем контроля и диагностики подсистем КА 

задачи обработки информации: 

- расчет временных ограничений на работу бортовой и наземной аппаратуры для учета в 

подсистеме планирования полета; 

- расчет векторов состояния КА для закладки на борт; 

- отображение телеметрической информации (ТМИ). 

Рассмотрим объект, описываемый уравнениями: 

 

;

;

Hxz

BuAxx





 (1,2)  

 

где x  – n -мерный вектор состояния;  

u  – m  - мерный вектор детерминированных (доступных измерению) входных сигналов;  

A , B , H  – матрицы размеров nxn , nxm , xln . 

Предполагая, что известны как измеренные величины скалярный входной сигнал z , 

матричный входной сигнал )(tu  и матрицы объекта HBA ,,  произведем синтез устройства для 

наблюдения вектора состояния объекта х. 
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Пусть x̂ – оценочное значение вектора x , тогда, согласно, оценочное значение 

выходного сигнала xHz ˆˆ  . Оценка x̂ содержит ошибку, если ẑ  отличается от значения, 

полученным реальным измерением сигнала z . Задача заключается в том, чтобы ошибку 

оценивания xHzzz ˆ  свести к нулю. 

Зная )(tu  А, В и начальное значение )( 0tx  можно оценить )(tx , если подвести сигнал 

)(tu  к электронной модели объекта 

 

;ˆˆ BuxAx   (3) 

 

где )( 0tx задано. 

Построим систему оценки угловой скорости. 

Имеем систему уравнений [4]: 

  





































,ˆ

,ˆ

,ˆ

)(

)(

)(

xazioyxyzzzz

xayiozxzyy

xaziozyzyxx

MMJJJ

MMJJJ

MMJJJ



















 (4) 

где i  - проекции мгновенной угловой скорости объекта на оси ССК, 

iJ - моменты инерции объекта, 

,jio
M

 - управляющий и возмущающий моменты соответственно, .,, zyxi   

Вектор моментов является функцией tzyx ,,.,,,  . Таким образом, имеется три 

уравнения, связывающие шесть независимых функций ., ii   

В правых частях динамических уравнений (1) стоят проекции вектора главного момента 

всех внешних сил М, действующих на корпус космического аппарата : Вупр МMM  . 

Характерной особенностью момента управления упрM  является активность, он 

появляется в результате включения вспомогательных органов (в частности реактивных 

двигателей стабилизации), и исчезает при их отключении. Момент упрM , следует логике 

теории автоматического управления, и обеспечивает заданное угловое движение корпуса 

космического аппарата. 

Источником внешнего возмущающего момента, ВМ  является взаимодействие с 

внешней средой, приводящее к появлению действующих на корпус внешних сил – 

гравитационного, аэродинамического, светового, магнитного и др. Будем рассматривать 

гравитационный и аэродинамический моменты. Другие моменты не будем рассматривать в 

силу их малости. 

Момент упрM  имеет две составляющих – PМ
 
(создаваемую реактивными двигателями), 

и MM  (создаваемым моментным магнитоприводом и др. Будем рассматривать только PМ
 
). 

Рассмотрим КА с учетом отказов двигателей стабилизации. Введем в рассмотрение 

отказы типа «не включения», отказы типа «не отключения» и отказы двигателей с остаточной 

тягой. 

Проведем моделирование с начальными условиями, приведенными в табл.1. В таблице 

также представлено время выявления отказа для данного набора НУ по результата 

проведенного моделирования. 



282 
 

Таблица 1 - НУ модели КА и время выявления отказа 

Вари-

ант 

Угловые 

скорости 

Угловые 

ускорения 

Моменты 

инерции 

Остаточная 

тяга ДС 

Время 

отказа 

Время 

выявления 

отказа 

1 Wx = 0.1 c-1 

Wy = 0 c-1 

Wz = 0 c-1 

Gx = 0 c-2 

Gy = 0 c-2 

Gz = 0 c-2 

Ix = 500 Нмс2 

Iy = 1500 Нмс2 

Iz = 2500 Нмс2 

100% 700 сек 704.3 сек 

2 Wx = 0.1 c-1 

Wy = 0 c-1 

Wz = 0 c-1 

Gx = 0 c-2 

Gy = 0 c-2 

Gz = 0 c-2 

Ix = 500 Нмс2 

Iy = 1500 Нмс2 

Iz = 2500 Нмс2 

50% 700 сек 706.8 сек 

3 Wx = 0.1 c-1 

Wy = 0 c-1 

Wz = 0 c-1 

Gx = 0 c-2 

Gy = 0 c-2 

Gz = 0 c-2 

Ix = 500 Нмс2 

Iy = 1500 Нмс2 

Iz = 2500 Нмс2 

15% 700 сек 715.2 сек 

4 Wx = 1 c-1 

Wy = 0 c-1 

Wz = 0 c-1 

Gx = 0 c-2 

Gy = 0 c-2 

Gz = 0 c-2 

Ix = 500 Нмс2 

Iy = 1500 Нмс2 

Iz = 2500 Нмс2 

100% 700 сек 702.1 сек 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость угловой скорости от времени в канале X 
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ӘОЖ 66.017:544.2 

КАНТАЙ Н., АҚАТАН Қ., РАХАДИЛОВ Б.К., БҮЙТКЕНОВ Д. 

С. Aмaнжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ЭЛЕКТРОНДЫ-СӘУЛЕНІҢ ПОЛИМЕРДІҢ БЕТТІК  

ҚАСИЕТІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың дамуында полимерлі материалдарды қолданбау 

мүмкін емес, Полимерлік материалдарды қолдану аймақтарын кеңейту оның негізінде жаңа 

құрылымдық материалдарды құруды талап етеді, Бұл мәселені шешудегі қиындық полимерге 

тән кемшіліктерге байланысты [1-4]. Атап айтқанда, полимерлерде сәулелену әсерінен 

көлденең молекулалық және ішкі молекулалық байланыстар пайда болады - негізгі тізбек және 

бүйірлік топтарда байланыс үзілу процестері, тотығу реакциялары және т.б. винил, винилин 

және винилиден топтарының ыдырауы мен қалыптасуына, сондай-ақ изомерлеуге, 

циклизацияға әкеледі [5, 6]. 

Электронды-сәулелік өңдеу полимерлерді радиациялық өңдеудің маңызды әдістерінің 

бірі болып табылады. Сәулелену химиялық қоспаларды қолданбаяқ полимердің 

құрылымының өзгеруіне мүмкіндік береді. Полимерлік материалдарды өңдегенде 

электрондық сәуле полимер тізбегіне әсер етіп, бұл өзара байланысқа әкелуі мүмкін, 

нәтижесінде оның қасиетіне айтарлықтай әсер етеді. Полимер материалдарына әсер ететін 

сәулеленудің барлық әсерін болжау қиын. Қарапайым полимерлі құрылымға қарамастан, 

құрылымдағы барлық өзгерістер өте күрделі. Әдетте, полимерлерде бұзылу орын алады, 

немесе жаңа көлденең молекуларалық байланыстар қалыптасады [7-11]. Электронды 

сәулеленуге ұшыраған полимер материалдардың қасиетін зерттеу өзекті. Соңғы он жылдықта 

полимер материалдарды беттік модификациялауға ғалымдардың қызығушылығы артуда. 

Сондықтан осы жұмыста электронды-сәуленің полимердің беттік қасиетке әсерін зерттеу 

мақсаты қойылды. 

a-бастапқы үлгі; b- РА6+100кГр; в- РА6+300кГр; г- РА6+500кГр 

1 - Сурет трибометірде полиамидтің (РА6) бастапқы және түрлі дозамен сәулеленуден кейінгі 

салыстырмалы графигі 

б а 

в г 



284 
 

Зерттеу материалы және әдістемесі: 

Зерттеу материалы ретінде полиамид (РА6), и полиэфиримид (PEI) таңдалды. 

Машинажасау, әскери техника, химия, қағаз өнеркәсібі, тау-кен өнеркәсібі, электролиздеу, 

ортопедия, хирургия, сүзу технологиясы, азық-түлік және былғары өнеркәсібі, құрылыс, 

электротехника және акустика, криогендік технологиялар, спорт, демалыс және т.б. салаларда 

қолданылады [12-13]. 

Полимерді X’Pert PRO рентген дифрактометрінде рентген-фазалық талдау, ТК-2М 

құралымен МЕМСТ 9013-59 бойынша қаттылықты анықтау,ТНТ-S-АХ0000 жоғары 

температуралық трибометр арқылы тозуға тұрақтылығын анықтау және MICRO TRIBOMETER 

FACILITY трибометрі арқылы трибологиялық қасиетін зерттеу әдістері қолданылды. 

Зерттеу нәтижелері және талдау: 

 

 

ғ-бастапқы үлгі; д- PEI +100кГр; ж- PEI +300кГр; з- PEI +500кГр 

2 - Сурет полиэфиримид (PEI) трибометірде бастапқы және түрлі дозамен сәулеленуден 

кейінгі салыстырмалы графигі 

 

Жоғардағы 1,а-суретте полиамидтің (РА6) бастапқы күйінің трибологиялық қасиеті 

зерттелген, тозуға төзімділік коэффиценті 0,13-ті, 100кГр электроды сәулемен өңдеуден кейін 

(1,б-сурет) 0,53 ке дейін артқаны, 300кГр және 500кГр электроды сәулемен өңдеуден кейін 

(1,в,г-сурет) мөлшермен 0,5-ті көрсетті, осы графиіктерге қарап бастапқы күйімен 

салыстырғанда тозуғы төзімділік коэффиценті 3-4 есеге артқанын, бұндағы себеп электрондық 

сәуле беткі қабатқа әсер етіп, беткі құрылым сәуле атомдармен қанығып қасиеті айтарлықтай 

жақсарған деп болжауға болады. 

Жоғардағы 2,а-суретте полиэфиримид (PEI) бастапқы күйінің трибологиялық қасиеті 

зерттелген, тозуға төзімділік коэффиценті 0,36-ны, 100кГр, 300кГр және 500кГр электронды 

сәулемен өңдеуден кейін (1,д,ж,з-сурет) мөлшермен 0,4-ті, яғни бастапқы күйімен 

салыстырғанда 0,04 ке артқанын көреміз. Себебі: электрондық сәуленің полиэтилениминнің 

беткі қабатына айтарлықтай әсер етпейтіндігі яғни аморфты екенін байқаймыз. 

 

ғ д 

ж з 
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а,с-бастапқы үлгі PA6 және PEI; б,д- РА6+100кГр және PEI +100кГр; в,ж- 

РА6+300кГр және PEI +300кГр; г,з- РА6+500кГр және PEI +500кГр 

3 - Сурет полиамид (РА6) және полиэфиримид (PEI) трибометірде бастапқы және түрлі 

дозамен сәулеленуден кейінгі рентген-фазалық талдау графигі  

 

Жоғардағы 3 а,с-суретте полиамиді (РА6) және полиэфиримиді (PEI) бастапқы күйінің 

рентген-фазалық талдау нәтижелері, полиамиді (РА6) 100кГр, 300кГр және 500кГр электроды 

сәулемен өңдеуден кейін (3 б,в,г-сурет) дифрактограмма сызықтарында өзгеріс болғанын, ал 

полиэфиримиді (PEI) 100кГр, 300кГр және 500кГр электроды сәулемен өңдеуден кейін (3 

д,ж,з-сурет) дифрактограмма сызықтарында өзгеріс болмағанын байқаймыз, жоғардағы 1-2 

суреттердегі трибометрлік зерттеу нәтижесіненде нақты көруге болады. Бұндағы себеп: 

полиэфиримидтің бос радикалдарының болмауы сәулелеуден кейінде материалдың 

кристалдық қасиетке ие болмауымен түсіндіріледі [14]. 

 

 

  а- PA6  б- PEI  

4 - Сурет полиамид (РА6) және полиэфиримид (PEI) бастапқы және түрлі дозамен 

сәулеленуден кейінгі көлемдік тозуның және тозу коэффицентінің орташа мәні 

 

4 а, суретке қарап полиамиддің (РА6) көлемдік тозудың орташа мәні бастапқыда 2 мкм^3 

100кГр, 300кГр және 500кГр электроды сәулемен өңдеуден кейін мөлшермен 50 мкм^3, 4,б 

суреттен полиэфиримидтің (PEI) 180-300 мкм^3 екендігін көреміз, тозу коэффицентінің 

орташа мәні полиамидде (РА6) бастапқыда 63 (10^-5* м^3)/(Н*м) болса, 100кГр, 300кГр және 

500кГр электроды сәулемен өңдеуден кейін 700-880 (10^-5* м^3)/(Н*м) артқанын көруге 

а 

б 

в 

г 

с 

д 

ж 

з 

а б 
Vорт. мкм^3 

Iорт. (10^-5* м^3)/(Н*м) 

Vорт. мкм^3 

Iорт. (10^-5* м^3)/(Н*м) 
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болады. Полиэфиримид (PEI) бастапқыда 2698 (10^-5* м^3)/(Н*м) болса, 100кГр, 300кГр және 

500кГр электроды сәулемен өңдеуден кейін 3000-4200 (10^-5* м^3)/(Н*м) аралығында 

артқанын көруге болады. 

 
  а- PA6  б- PEI  

5 - Сурет полиамид (РА6) және полиэфиримид (PEI) бастапқы және түрлі дозамен 
сәулеленуден кейінгі қаттылықтарның өзгеріс графигі 

 
5, а суретке қарап полиамиддің (РА6) бастапқы, 100кГр, 300кГр және 500кГр электроды 

сәулемен өңдеуден кейін қаттылықта айтарлықтай өзгеріс болмағанын, полиэфиримид 
(PEI)бастапқы, 100кГр, 300кГр және 500кГр электроды сәулемен өңдеуден кейінде 
қаттылықта айтарлықтай өзгеріс болмағанын көреміз. Себебі: полимер материалдың беткі 
қабаты электронды сәулемен қаныққанымен қаттлығын айтарлықтай өзерте алмайды, 
полиамид (РА6) және полиэфиримид (PEI) полимерлері жұмсақ материалға жатады.  

Қорытынды: 
1. Полиамидтің (РА6) бастапқы күйінің тозуға төзімділік коэффиценті 0,13-ті, 100кГр, 

300кГр және 500кГр электроды сәулемен өңдеуден кейін мөлшермен 0,5-ке дейін яғни 
бастапқы күйімен салыстырғанда тозуғы төзімділік коэффиценті 3-4 есеге артты. 
Полиэфиримид (PEI) бастапқы күйі мен 100кГр, 300кГр және 500кГр электронды сәулемен 
өңдеуден кейін айтарлықтай өзгеріс болмағанын. Бұндағы себеп: электрондық сәуленің 
полиэтилениминнің беткі қабатына айтарлықтай әсер етпейтіндігі яғни аморфты екені 
анықталды. 

2. Полиамиді (РА6) және полиэфиримиді (PEI) бастапқы күйінің және 100кГр, 300кГр 
және 500кГр электроды сәулемен өңдеуден кейін дифрактограмма сызықтарында өзгеріс 
болғанын яғни кристалдық торға ие екендігі анықталды, ал полиэфиримиді (PEI) 100кГр, 
300кГр және 500кГр электронды сәулемен өңдеуден кейін дифрактограмма сызықтарында 
өзгеріс болмады, Бұндағы себеп: полиэфиримидтің бос радикалдарының болмауы 
сәулелеуден кейінде материалдың кристалдық қасиетке ие болмауымен түсіндіріледі. 

3. Полиамидтің (РА6) көлемдік тозудың орташа мәні бастапқыда 2 мкм^3 100кГр, 
300кГр және 500кГр электроды сәулемен өңдеуден кейін мөлшермен 50 мкм^3, 
полиэфиримидтікі (PEI) 180-300 мкм^3 көрсетті, тозу коэффицентінің орташа мәні 
полиамидте (РА6) бастапқыда 63 (10^-5* м^3)/(Н*м) болса, 100кГр, 300кГр және 500кГр 
электроды сәулемен өңдеуден кейін 700-880 (10^-5* м^3)/(Н*м) артты. Полиэфиримид (PEI) 
бастапқыда 2698 (10^-5* м^3)/(Н*м) болса, 100кГр, 300кГр және 500кГр электроды сәулемен 
өңдеуден кейін 3000-4200 (10^-5* м^3)/(Н*м) -ге артты. 

4. Полиамид (РА6) және полиэфиримид (PEI) бастапқы және электроды сәулемен 
өңдеуден кейінде қаттылықта айтарлықтай өзгеріс болмады, Бұндағы себеп: полимер 
материалдың беткі қабаты электронды сәулемен қаныққанымен қаттлығын айтарлықтай 
өзгерте алмайды, полиамид (РА6) және полиэфиримид (PEI) полимерлері жұмсақ материалға 
жатады.  

 

а б 
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КАНТАЙ Н.1, КАСМАМЫТОВ Н.К.2 

С. Aмaнжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан1 

ҚР ҰҒА Физикалық-техникалық және материалтану институты, Бишкек қ., Қырғызстан2  

 

ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ЖОҒАРЫВОЛЬТТЫҚ ФАРФОРОЛЫ  

КЕРАМИКАНЫ АЛУДА МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТКЕ ӘСЕРІ 

 

Электр энергиясын кеңінен тасымалдау және қауіпсіз пайдалануда электр оқшаулағыш 

жоғарывольттық фарфорлы керемикалардың (ЖФК) атқарар рөлі зор. Жоғарывольттық 

фарфорлы керамикалар механикалық қасиеттерінің жоғары болуымен қатар, жоғары 

кернеулерді оқшаулағыштық қасиетке ие болуы өте маңызды [1-2]. Қазіргі кезде көптеген 
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жоғары кернеуді оқшаулағыштар талапқа сай келе бермейді, соның салдарынан қауіпсіздік 

шаралары бұзылып, өрт апаттары жиі орын алады. Сондай-ақ, электр тоғының шығындары 

экономикалық жағынан тиімсіздік тудыруда. Осы маселені шешу үшін соңғы онжылдықта бұл 

тақырып ғалымдардың негізгі зерттеу бағыттарның біріне айналды. Қазіргі кезде ЖФК-ның 

күрделі ішкі микроқұрылымдық-фазалық өзгерісін зерттеп, қызметтік қасиетін жақсарту 

басты назарда болып отыр [3-4]. ЖФК – кремний мен алюминий оксидтерінен тұратын күрделі 

қоспа. Оксидтердің салыстырмалы пайыздық мөлшерінің дәрежесі ЖФК-ның қасиетіне әсерін 

тигізеді, бұл қосымша зерттеуді қажет етеді. Сол себепті температураның жоғарывольттық 

фарфоролы керамиканы алуда механикалық қасиетке әсерін зерттеу мақсаты қойылды. 

Зерттеу материалы және нәтижелер 

Жоғарывольттық фарфорлы керамика дайындауда Қырғызстан Республикасының 

жергілікті шикізаты алынды, негізгі химиялық құрамы: каолин 45%, фарфорлы тас 28%, саз 

20% және дала шпаты 7% [5].  

 

1 - Сурет керамиканың бастапқы және түрлі температура кезіндегі су сіңіргіштігі 

1-суреттен бастапқы үлгіні суға салғанда сол мезетте ыдырап құмға айналып суға шөкті, 

1000 °С-та 19%, 1230 °С -та 0.52 % су сіңіргенін, температура артып 1280 °С-қа жеткенде 

0,01 %-ға дейін азайды. Себебі температура артқан сайын ішкі түйіршіктік фазалық алмасулар 

жүріп, шыны тәрізді фазаның әсерінде бір-бірімен байланып су молекулаларының енуіне 

бөгет болады. 

 

2 - Сурет керамиканың түрлі температура кезіндегі тығыздығы 

ρ,кг/м3 

W, % 
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 2-суреттен керамиканың бастапқы күйінде тығыздығы 1823 кг/м3 –ті, 1000°С –та 

мөлшермен 1657 кг/м3 –ді, температура артып 1230°С –қа жеткенде 2354 кг/м3-ге артты, 

жалғасты 1280°С–да 2254 кг/м3-ге төмендеді. Температура әсерінен құрамындағы су буланып, 

көлемі кішірейді, салмағы жеңілдеді, сәйкесінше тығыздығы артты. 

 

3 - Сурет Термилық өңдеуден кейінгі көлемдік шөгуі 

 

3-суреттен үлгіні 1280 °С-қа дейін қыздыру барысында температура артқан сайын 

құрамындағы су буланып үлгі өзінің көлемін 30 %-ға азайды. Термиялық өңдеу температурасы 

артқан сайын керамиканың құрамындағы кейбір фазалар еріп, түйіршік аралық қуыстар 

жоғалып шыны тәрізді фазалар бір-бірімен тығыздалып байланып көлемі кішірейді. Бұл 

жоғардағы 1-суреттегі су сіміргіштіктің, 2-суреттегі тығыздықтың өзгеріс графиігінен нақты 

көрінді. 

 

 a-1230°С  b-1280°С 

4- Сурет Термиялық өңдеуден кейінгі үлгілерді июге тексеру 

 

Жоғардағы зерттеу нәтижелеріне қарап, температура артып 1280 °С-қа дейін жеткенде 

механикалық қасиетке айтарлықтай әсер ететіні байқалды. Сол себепті жоғары температурада 

өңдеуден өткен керамиканы МЕМСТ 24409-80 бойынша июге тексерілді (4-суретте). Беріктік 

Vв, %
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шектері 1230°С-та 0.225 МПа-ды, 1280°С-та 0.269 МПа-ды құрады, салыстырып қарағанда 

0.044 МПа-ға артқанын көреміз. Себебі мулиттің түзілуімен түсіндіруге болады. 

Қорытынды: 

1. Жоғарывольттық фарфорлы керамика 1000 °С-та 19% су сіңіргенін, температура 

артып 1280 °С-қа жеткенде 0,01 %-ға дейін азайды.  

2. Керамиканың бастапқы күйінде тығыздығы 1823 кг/м3-ді, 1000°С-та 1657 кг/м3-ді, 

температура артып 1230°С-қа жеткенде 2354 кг/м3-ге жетті яғни бастапқымен салыстырғанда 

431 кг/м3-ге артты, температураны 1280°С-қа жеткізгенде керісінше тығыздығы 100 кг/м3-ге 

азайғаны анықталды.  

3. Керамиканы 1280 °С-қа дейін қыздырғанда құрамындағы су буланып үлгі өзінің 

көлемін 30 %-ға кішірейтті. 

4. Беріктік шектері 1230 °С-та 0.225 МПа-ды, 1280°С-та 0.269 МПа-ды құрап, 

салыстырып қарағанда 0.044 МПа-ға артты.  
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СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН КӘДІМГІ ЖЫЛАНБАСБАЛЫҚТЫҢ (CHANNA 

ARGUS CANTOR) БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Сырдария – Орталық Азиядағы ірі өзендердің бірі. Бастауын Орталық ТяньШань 

сілемдерінен алады. Нарын мен Қарадария өздерінің қосылған жерінен бастап Сырдария деп 

аталады. Арал теңізіне құяды. Жалпы ұзындығы 2219 км, су жинайтын алабы 462 мың км кв. 

Орта және төменгі ағысы Қазақстан жерінде; республикадағы ұзындығы 1400 км, су 

жиналатын алабы 240 мың км кв. 

Кәдімгі жыланбасбалық (Сhanna argus cantor) алабұғатәрізділер (Perciformes) отрядына, 

жыланбас-балықтар (Сhannidae) тұқымдасына жатады. 

Қазақстанда кездесетін балықтың 104 түрі болса, соның 40 түрі Сырдария өзенінде 

кездеседі. Соның ішінде кәдімгі жыланбасбалық ең қызықты балықтарының бірі. Бұл түр 

ихтиологтар мен қарапайым балықшылар арасында үлкен қызығушылық тудырады. 

Кәдімгі жыланбасбалық (Сhanna argus cantor) өзінің атауын жылантәрізді денесі, 

жалпайған басы мен мойны және жыланға ұқсаған терісі үшін аталған. Бір қарағанда бұл 

жыртқыш балық нәлімге ұқсас, дегенмен түсі ашық боялған, денесі қысқарған және басының 

пішіні өзгеше.  
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Жыланбастар тұқымдасының жалғыз өкілі. Амур су қоймасынан Сырдария су 

қоймасына жерсіндірілген, қазір Оңтүстік Қазақстанның көптеген тоспа жылы суаттарында 

мекендейді. Ерекше сыртқы түрінен басқа, жыланбаста көптеген ерекше қасиеттер бар: 

солардың бірі – атмосфералық ауамен тыныс алу. Сол себепті құрлыққа шығып, кепкен бір 

суаттан екіншісіне бара алады. 

Кәдімгі жыланбасбалықтың басы қабыршақтармен қапталған, басының үстіңгі жағы 

жалпақ. Аузы үлкен, көптеген ұсақ тістері бар.  

Өлшеудің зерттеу нәтижесі. Абсолюті ұзындығы 270-196мм, Смит бойынша ұзындығы 

189-176мм, денесінің ұзындығы (С қоспағанда) 189-176.  

Меристикалық белгілері:D (арқа жүзбеқанатындағы сәулелер) II, 11; A (анал 

жүзбеқанатындағы сәулелер) II, 11; P (кеуде жүзбеқанатындағы сәулелер) I, 9-16; V (қарын 

жүзбеқанатындағы сәулелер) I-II, 7-14; 1.1 (жанындағы қабыршықтағы сызық саны) 42; 

жанындағы астындағы қабыршығы 8-9; қабыршақ жанындағы үстіндегі саны 5-6. 

Пластикалық белгілер: дене ұзындығына сәйкес. Басының ұзындығына 14,01-19,13% 

денесінің ұзындығынан; тұмсығының ұзындығы, 22-4,77% денесінің ұзындығынан; көзінің 

артындағы бөлігі 6,93-8,93% денесінің ұзындығынан; көзінің диамерті 3,22-4,84%; маңдай 

жалпақтығы 5,43-6,36%; желкеден бас биіктігі 11,94-16,51%; денесінің ең биік жері 22,25-

28,68%. Денесінің ең төмен жері 6,6-8,98%; дене жалпақтығы 9,47-12,68%; құйрық ұзындығы 

11,57-17,84%; антедорсал арақашықтығы 36,53-47,58%; постодорсал арақашықтығы 23,38-

36,12%; D ұзындығы 11,47-15,41%; биіктік D 16,73-23,69%; А ұзындығы 9,31-12,87%; биіктік 

А 11,11-13,98%; Р ұзындығы 11,9-16,53%; V ұзындығы 12,65-16,55%; P-V арақашықтығы 

17,21-24,92%; V-A арақашықтығы 17,12-24,06%. басына сәйкес. Тұмсығының ұзындығы 

22,99-24,94%; көздің артқы бөлігі 44,45-49,45%. (1 кесте).  

 

Кесте 1 - Кәдімгі жыланбасбалық (Сhanna argus cantor) морфологиялық сипаттамасы 

№ М m ст. откл. С Min Max 
Балық жасы        

 (ab) 220,0 7,60 33,99 15,45 196 270 
 (ad) 172,8 0,10 0,44 0,25 172 173 
 (ac) 183,0 1,35 6.04 3,30 176 189 

меристикалық белгілері  
Д сәулесі 11,0 0,00 0,00 0,00 11 11 

А сәулесі 11,0 0,00 0,00 0,00 11 6 
Р сәулесі 11,8 0,76 3,42 28,98 9 16 
V сәулесі 10,6 0,73 3,28 31,00 7 14 

жан.сызық қабыршағы 42,8 0,40 1,78 4,17 40 44 
сызық үст. қабыршығы 8,4 0,12 0,54 6,52 8 9 

сызық асты қабыршығы 5,6 0,12 0,54 9,78 5 6 
құйрық қабыршығы  8,0 0,00 0,00 0,00 8 8 

пластикалық белгілер 

% денесінің абсолют ұзындығы  
 (ao) 17,85 0,49 2,20 12,33 14,01 19,13 

 (an) 4,33 0,15 0,67 15,58 3,22 4,77 
 (np) 4,51 0,10 0,46 10,24 3,38 4,84 
 (po) 8,33 0,19 0,88 10,59 6,93 8,93 

 (lm) 15,21 0,41 1,84 12,15 11,94 16,51 
маңдай жалпақтығы  6,03 0,08 0,40 6,69 5,43 6,36 

 (gh) 26,83 0,60 2,68 10,01 22,25 28,68 
 (ik) 8,42 0,22 1,01 12,09 6,6 8,93 

дене жалпақтығы  11,79 0,31 1,38 11,78 9,47 12,68 
 (aq) 44,51 1,06 4,77 10,72 36,53 47,58 
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 (rd) 32,98 1,17 5,23 15,88 23,88 36,12 
(fd) 16,28 0,60 2,69 16,58 11,51 17,84 

(qs) 14,14 0,36 1,62 11,51 11,47 15,41 
(tu) 21,19 0,59 2,68 12,64 16,73 23,69 
 (vx) 15,22 0,45 2,01 13,26 11,9 16,53 

 (zz1) 15,43 0,38 1,7 11,02 12,65 16,55 
 (yz) 23,02 0,74 3,32 14,42 17,21 24,92 

 (zy) 22,15 0,67 3,00 13,55 17,12 24,06 

тұмсық ұзындығы 24,20 0,22 1,01 4,17 22,99 24,94 
 Көз диаметрі 25,36 0,29 1,33 5,26 23,56 27,33 

көз арты бөлігі 46,80 0,39 1,77 3,78 44,45 49,45 
маңдай жалпақтығы  34,07 0,66 2,98 8,76 30,59 38,77 

  

Кәдімгі жыланбасбалық (Сhanna argus cantor) – жыртқыш балық, аузында өте өткір 

тістері бар, сондықтан жыланбалықтың аузына құлап түскен жемтігінің шығуына мүмкіндік 

жоқ. 

Жас дарақтары омыртқасыздармен қоректенеді: бірінші айда – зоопланктонмен, екінші 

айдан бастап – су бунақденелілерінің дернәсілдері мен, гаммарида және басқа да 

шаянтәрізділермен, балықтардың уылдырықтарымен, карп балықтарының дернәсілдерімен, 

балықтармен, бақалармен қоректенеді. Бұл – мешкей жыртқыш. Көбінесе түнде қоректенеді, 

түнгі сағат 22.00-1.00 белсендігі шарықтау шегіне жетіп, тез қозғалып қоректенетін кезі.  

Жыныстық жағынан жетілуі екі жаста, дене ұзындығы 30-35см-ге жеткенде байқалады. 

Уылдырық шашу мерзімі – маусым-шілде айларында, су температурасы 20-26 C. Ұрықтылығы 

— 20-120 мың уылдырық. Олардың көбеюі ең ыстық уақытта, құрамында оттегі аз тоспа 

суаттарда өтеді. Алдымен ересектері орын дайындайды, қамыс, қоғаның ортасындағы судың 

бетін тазартады, сонан кейін осы жерде су астында уылдырық шашады, үлкен майлы 

тамшысының арқасында су бетіне көтеріліп, тыныс алады және жылынады. Шырышты 

бөлінулердің көмегімен, аталығы уылдырықтың айналасына көбікті бос жер – ұя жасайды. 

Дернәсілдері 2 күннен кейін шығады, бірақ тағы біраз уақыт уызды қапта тұрады. Аталықтары 

ұрпақтары өз бетінше тіршілікке көшпейінше, 2 апта бойы ұяны қорғайды. Жылдам өсіп, екі 

жасқа дейін 25-30 см ұзындыққа дейін созылады, көбею қабілеті 3 жаста болады. Жыланбас 

көпке танымал кәсіптік түр. 

Кәдімгі жыланбасбалық (Сhanna argus cantor) күзгі-қысқы анадромды миграциясы су 

температурасының төмендеуіне байланысты. Уылдырық шашу мерзімі маусым айының 

аяғынан шілде айының ортасына дейін жүзеге асады. Аталықтары 3:1 қатынасындай аналық 

дарақтарға қарағанда басым. Аналықтары үлкен жасты топтардың арасында доминанты болып 

келеді. 

Зерттеу жұмыстары барысында аталықтарының аналықтарына қарағанда жоғарғы 

гонасоматикалық және төменгі гепатосоматикалық индекске ие болатыны анықталды. 
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ЛАНДШАФТТЫҢ 3D ВИЗУАЛЬДІ МОДУЛІН ӘЗІРЛЕУ КЕЗІНДЕ  

UNITY3D ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ 

 

Unity3D құралы интерактивті үш өлшемді қосымшаларды әзірлеуде және әсерлі 

презентациялар мен ойындар жасауда үлкен кәсіби мүмкіндігі бар. Жалпақ панелді 

құрылғылар, планшетті компьютерлер және сенсорлы телефондардың өсуіне байланысты 

жасалған интерактивті жүйелердің жұмыс істеу қабілетінің маңыздылығы артып отыр. 

Unity3D екі немесе үш өлшемді бағдарламаны жасауға мүмкіндік береді, кез келген Windows, 

OS X, Android, Apple iOS, Linux сияқты операциялық жүйелерде жұмыс істейді [1,2]. 

Unity-де скриптер (сценарийлер) түрінде рәсімделіп орындалатын бағдарламалар класы. 

Әрбір скрипт қолғалыс функциясы орындалатын MonoBehaviour класынан басталады. Скрипт 

ойын объектісінің (сахнада орналасқан объектінің), сол объектінің функционалына немесе 

функционал бөлігін жүзеге асыратын компоненті болып саналады. Барлық скриптер 

автоматты түрде негізгі оқиғаларға жазылған қозғалтқышты генерациялайды (мысалы, 

кадрдың жаңаруы), бағдарламашы тек өз оқиға өңдеушісін іске асырады. Барлық оқиға 

өңдеушілерінде қойылған қатаң аты немесе белгісі бар мысалы, void Start (). Барлық оқиға 

өңдеушілері бастапқы ағымдағы бағдарламада орындалады [3].  

Бұл мақалада текстура ретінде қолданылатын ландшафты көріністі жасау үшін Unity3D 

технологиясы пайдаланылады. Unity3D қазіргі заманғы кросс-платформалық қозғалтқыш, 

барлық әзірлеу үлгісі интеграцияланған әзірлеу ортасының жиынтығында жүргізілетін 

қосымшаларды құруға арналған. Өңдеу ортасында сахналар, нысандар және скрипттер 

редакторы бар. Бұл ортада кейінге қалдырылған жарықтандыру, енгізілген шейдерлер 

редакторы және стандартты постпроцессингтік әсерлердің жиынтығы. Unity3D негізгі 

тұжырымдамасы сахнада көптеген құрамдас бөліктерінен тұратын, оңай басқарылатын 

нысандарды пайдалану. Жекелеген нысандарды құру және әр түрлі компоненттерді қосу 

арқылы олардың функционалдылығын кеңейту жобаны шексіз жетілдіруге және 

күрделендіруге мүмкіндік береді. Сахнадағы қандай да бір нысанның мінез-құлқы немесе 

жағдайына компоненттің әсері ауыспалы компаненттің көмегімен анықталады. 

Жоба ресурстары – Unity-дің барлық жобаларының құрылыс / құрамдас блоктары, 

суретті файылдары немесе текстуралар, 3D-модельдер, дыбыстар және т.б. ресурс ретінде 

құрылып, пайдаланылады (1 сурет). 

  

 
Сурет 1 – Unity3D жобасында ресурстардың бейнелену үлгісі  

 



294 
 

Жобаның практикалық іске асыру кезеңі. 

Жобада аспан суретін жасау үшін ресурс ретінде қарапайым сурет қолданылған. Осы 

ресурс аспан көрінісінің әсерін жасауға мүмкіндік береді (2 сурет). 

 

 

 
Сурет 2 – Аспан көрінісі 

 

Unity3D-де компонентер (components) әртүрлі мақсаттарға ие – олар мінез-құлқына, 

сыртқы түріне және де объектілердің басқада көптеген функцияларына әсер етуі мүмкін 

(attaching). Unity көптеген әртүрлі мақсаттағы компоненттер ұсынады. 

Көптеген ойындардың өзара ұқсас компоненттері бар (базалық ойын механиктері, 

әлеуметтік желілермен интеграция, жолдарды іздеу алгоритмдері, GUI және т.б.) компонентті 

басынан бастап құрағаннан көрі, өз жобаңызға арзан бағаға және жеңіл бейімдеуге болатын 

құрал болғаны дұрыс. 

 Барлық дерлік ойындарда қолданылатын базалық нәрселерді жазбай, үлкен еңбек 

көлемін үнемдей отырып, кейбір сценарийлер, модельдері бар пакеттер немесе тұтас ойын 

жобалары мен стартер киттері болсын іс жүзінде сатып алуға / сатуға мүмкіндік беретін Unity-

дің ресми дүкені – Unity Asset Store бізге көмекке келеді (3 сурет).  

Осы дүкеннен керекті плагиндерді немесе компоненттерді қарап көшіруге болады. 

 

 
Сурет 3. Unity Asset Store-дың терезесі 
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Суретте көрсетілген ассетті көшіру үшін, Import пердесін басамыз. Содан бұл объект 

жоғарыда көрсетілген жоба ресурстарына, жеке файлға, көшеді. Енді осы объектіні 

түрлендіріп, өзгертулер енгізуге болады. Бұған келесі компонентер жауап береді: 

Rigidbody (қатты дене) GameObject физикалық қозғалсытың бақылауымен әрекет етуге 

мүмкіндік береді. Басқару арасындағы ең үлкен айырмашылық трансформацияда және қатты 

денеге күш (force) пайдалану болып табылады. Қатты денелер күшпен және айналыммен 

басқаруға болады, ал тронсформациямен ондай әрекет болмайды. Трансформациямен орын 

ауыстыруға және айналдыруға болады, бірақ ол физикалық қозғалыспен бірдей емес. Қатты 

күш / айналу қосу дене элементінің трансформация компонентінің (Transform) орналасуын 

және айналуын өзгертуге мүмкіндік береді. 

Қандай да бір ресурс, мысалы, геометриялық 3D-моделі бағдарлама сахнасында 

пайдаланылғанда, ол Unity терминалогиясында ойын объектісі болып саналады. Барлық осы 

нысандар бастапқыда сахнадағы орнында кем дегенде бір компоненті болады, және оны 

өзгертуге болады (Transform компоненті).  

Transform – айнымалы компоненті объектінің орналасуы (position), бұрылуы (rotation) 

және маштабы (scale) x,y,z координаттарының жергілікті декарттық тікбұрышты жүйесін 

анықтайды. Әр компоненттің айнымалысының болуы оларға тиісті бағдарламадан шарттау 

мүмкіндіктерін негіздейді (4 сурет). 

 

 
Сурет 4. Объект компоненттерінің қасиеттері 

 

Mesh filter – объектінің үш өлшемді үлгісін сақтайтын компонент, бұл жағдайда шар. 

Mesh Renderer – жоғарыда көрсетілген mesh filter компонентінің үш өлшемді моделі 

туралы геометриялық деректерді толықтыратын және шейдерлерді қолданатын компонент, 

соның нәтижесінде біз экранда ол көрінуі керек сияқты толыққанды модель аламыз. Сондай-

ақ, бұл компонент нысан мен объектіге көлеңке лақтыру қасиетін қосуға / өшіруге мүмкіндік 

береді. 
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Box Collider – үш өлшемді қақтығысты сақтайтын компонент, яғни модельді физикалық 

қозғалтқыш басқа объектімен немесе ортамен қосылуына жауап береді. Бұл жағдайда 

құрылған аспан мен жер қыртысының горизонтта қосылуын айтуға болады. 

Құрылған геометриялық обектілерінің өзара шынайы байланысуы жасап отырған жоба 

үшін маңызды. Аталған жобадағы ландшафт керекті көрінісі құрылды (5 сурет). 

 

 
Сурет 5. Қалыптасқан ландшафт бейнесі. 

 

Қорытынды. Unity технологиясы арқылы қосымшаларды жасау жобаның 3D-

визуализациялау мүмкіндігінің әзірлеу үрдісін жеңілдетеді және де жоғарыда айтылғандай 

бірнеше платформаларда іске қосу мүмкіндіктері қамтамасыз етіледі. Unity3D ядросының 

құрамдас архитектурасы бар, мысалы, өзара іс-қимылдың, дыбыстың немесе рендерингтің 

физикалық табиғатын шынайы көрсету үшін арнайы компоненттермен ауыстыруға немесе 

кеңейтуге мүмкіндік береді.  

Ары қарай жоспарда осы Unity3D-дің мүмкіндіктерін пайдаланып, визуалды 

картографиялық тәсілдерінің көмегімен электрондық оқулық жасау жоспарланған. 
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АРНАЙЫ ҚАПТАМАЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАҢДАУ 

 

Машина жасау саласының қарқынды дамуы әр түрлі қасиеттер кешеніне ие 

қаптамаларды жалатудың түрлерін және тәсілдердің жасауды талап етеді. Материалдарға 

қойылатын талаптарға байланысты, бұл қаптамалар конструкциялық материалға қажет 

сапаны бере отырып, оның бетінің қасиетін едәуір дәрежеде өзгерте алады. Конструктордың 

https://oz.by/books/more10470862.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%B1
https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/UnityManual.html
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міндеті нормативті материалдарда және техникалық-ғылыми әдебиетте кездесетін көптеген 

ұсыныстардың ішінен қаптама түрін және оны жалату тәсілін сауатты таңдау болып 

табылады [1]. 

Көптеген бұйымдардың эксплуатациялық сипаттамалары тозуға төзімділігі, 

жемірілуге төзімділігі, шағылыстыру қабілеті, жылулық кедергі және басқалар – беттің 

қасиеттерімен анықталады. Беттік қабаттардың конструкциялық беріктілігінің жоғары 

сипаттамаларын алу үшін негіздің материалын сыртқы әсерден қорғауға, бөлшектердің 

қызмет мерзімін арттыруға және ескірген жабдықты жөндеуге жұмсалатын шығынды 

азайтуға мүмкіндік беретін қаптмамаларды жалатудың түрлі тәсілдерін жиі қолданады. 

Қаптама бетті жоғары жүктемелерден, температурадан, түрлі агресивтік ортадан қорғау 

үшін және сәндік мақсатта, сондай-ақ, бұйымның бұзылған геометриясын қалпына келтіру 

үшін де жалатылады. 

Бетпен әрекеттесу қағидасы бойынша барлық жабдындар екі түрге бөлінеді: беттің 

химиялық құрамының өзгеруі (химиялы-термиялық өңдеу); жаңа материалды бетке жағу 

(сырды және лак бояуды тозаңдату, тұндыру, балқыма қаптау, жағу). Егер химиялы-

термиялық өңдеу кезінде диффузиялық қаптамаларды қалыптастыру металдардағы және 

қоспалардағы құрылымдық және фазалық айналдыру туралы жалпы түсінікке бағынатын 

болса, онда, қаптамаларды жалату үдерісінің көп факторлығы беттер құрылысының және 

қасиеттерінің күрделі бейнесіне әкеледі [2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12].  

Жалату қалыңдығы бойынша ультра жұқа, h 1мкм-ден кем; жоғары жұқа – 1...10мкм; 

микро жұқа – 10...40мкм; милли жұқа – 40...300мкм; жұқа – 300...1000мкм; орташа – 

1...3мм; қалың – 3…8мм және аса қалың –8мм-ден көп деп бөлінеді [1]. 

cb негізгі металл мен қаптама арасындағы 

байланыс ауданының бірлігіне жатқызылған байланыс күшін білдіретін композиттің 

cb бойынша 

b0 және ажырау қаптамасының 

b1 салыстырылады. Тұтасу беріктігі келесідей болады: өте әлсіз; әлсіз; 

орташа; қалыпты (жақсы); жоғары. 

Барлық қаптамалар материалдардың табиғаты бойынша үш топқа бөлінеді: 

органикалық, бейорганикалық және органикалық-бейорганикалық. Органикалық 

қаптамалар тобы қосалқы топтарға бөлінеді: табиғи, синтетикалық және табиғи-

синетикалық материалдармен қаптау. Қаптамалардың табиғи материалдарына тірі және 

өсімдік тіні, май, шайыр, лак-бояу және басқа ұқсас заттар жатады [2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. 

Бейорганикалық қаптамалар тобы металл, бейметалл және металл-бейметалл 

қаптамалардан тұрады. Металл топшасы таза металдар, олардың құймалары және 

қоспалары негізіндегі (композициялық) қаптамаларды қамтиды. Бейметалл топша 

карбидтер, боридтер қышқылдарың және с.с. материалдардың. сондай-ақ, олардың 

қоспаларының және композицияларының негізіндегі қаптамалармен ұсынылған. Металл-

бейметалл топшасы – бұл металдың бейметалмен қоспаларынан және 

копмозицияларынан жасалған қаптамалар. Тотыққан металл қоспасының немесе 

дисперсиялық тотыққан қосуы бар таза металдың негізіндегі қаптамалар мысал бола 

алады. 

Органикалық-бейорганикалық материалдар негізіндегі қаптамалар тобы металл 

органикалық және бейметалл органикалық қоспалардан және композициялардан 

жасалған қаптамаларды қамтиды, мысалы, металполимерлік және тотыққан-полимерлік. 

Қаптамалар функционалдық белгілері бойынша келесі топтарға бөлінеді: төзімді 

(тозуға төзімді, жемірілуге төзімді, ыстыққа төзімді, эрозияға төзімді, радиацияға төзімді 

және т.б.); механикалық берік (беріктіктік, байланыс, тұтқырлы - иілімді, қажулық және 

т.б.); сәндік (ақпараттық, фактуралық, сәндік – қорғаныс және т.б.); жылу-техникалық 

(оқшаулағыш, суыққа төзімді, жылу өткізетін және т.б.); жарық-техникалық 
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(шағылдыратын, жарықты жұтатын, жарыққа төзімді және т.б.); электррадиотехникалық 

(электрөткізгіш, электроқшаулағыш, жартылай өткізгіш және т.б.); физика-химиялық 

(өндіруші, жинақтаушы, белгілеуіш, жұтушы және т.б.); экрандаушы (оқшаулағыш, 

кедергілі, бөлуші және т.б.); беттік белсенді (тұрақтандырушы, белсендіретін, 

белсендірмейтін және т.б.); түрлендіруші (люминофорлы, флуоресценттеуші, арнайы 

түрдендіруші және т.б.); биохимиялық (санитарлы-химиялық, улы химикатты, 

биологиялық және т.б.); арнайы (дербес, абляциялық, технологиялық және т.б.) 

[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. 

Диффузиялық қаптама қорғаныс заты атомдарының қорғалатын металындағы қатты, 

сұйық және газ тәрізді фазада жоғары температура кезіндегі диффузия нәтижесінде 

алынады. Олар металдардың ыстыққа төзімділігі және қаттылығын, сондай-ақ, 

төзімділігін және тозуға төзімділігін арттырады. 

Термомеханикалық қаптамалар қорғалатын және қорғаныс металын қыздыру 

кезінде жұқарту немесе созу жолымен термомеханикалық өңдеу нәтижесінде түзіледі. 

Темірмен, мыспен, жезбен, тот баспайтын болатпен, алюминиймен жалату үшін, 

алюминий қоспаларын таза алюминиймен қаптау үшін қолданылады. 

Химиялық қаптамалар металл иондарын қалпына келтіру әдісімен алынады. Өтпелі 

және асыл металдардан, металл қоспаларынан және металдардың көміртегімен, 

фосформен, бормен қоспасынан жасалатын қаптамалар қолданылады. Мөрлік тақша 

өндірісі технологиясында, пластмассаларды және бейорганикалық материалдарды 

(мысалы, керамиканы) металдау кезінде, сондай-ақ, функционалдық қаптамаларды 

металға жалату үшін қолданылады. 

Ерітіліген қаптамалар дәнекерлеу немесе басқа тәсілдермен түзіледі. Олар үлкен 

ауыспа таңбалы жүктеме, жоғары температура және қысым жағдайында, абразивті және 

агрессивті ортада жұмыс істейтін бөлшек беттерінің тозуға, ыстыққа төзімділігін және 

эксплуатациялық беріктігін арттыру мақсатында, сондай-ақ, ақаулы және қымбат тұратын 

металды ауыстыру мақсатында жалатылады. 

Газтермиялық қаптамалар, қыздырылған ұсақ бөлшектер шүмектен шығатын 

сығымдалған газбен үдетілетін және қапталатын бетке қабат болып түзіле отырып 

бағытталатын газ жалынды, плазмалық және ұшқындата тозаңдату әдістерімен алынады. 

Жемірілуден қорғауға, сәндік дұрыстауға, ескірген үйкелетін беттерді қалпына келтіруге, 

құйма ақауды түзеуге, электр өткізгіштігін және тозуға төзімділігін арттыруға арналған 

Гальваникалық қаптамалар электркристалдаумен алынады. Тұндырылған 

металдардың тазалығымен, жемірілуге беріктігімен, жақсы механикалық қасиеттерімен, 

үнемділігімен ерекшеленеді. Ең көп таралғандары – никельмен, қалайымен, мыспен, 

мырышпен, хроммен, күміспен және басқа металдармен қаптау. Қорғайтын жемірілуге 

төзімді және қорғаныс-сәндік мақсаттар үшін, беттік қаттылықты және тозуға төзімділікті 

арттыруға арналған. 

Байланыс қаптамалары сыртқы көзден токтың өтуінсіз электрхимиялық ығыстыру 

реакциясының нәтижесінде алынады. Жезді және болатты қалайымен қаптау, күмісті 

алтынмен қаптау, болатты мыспен, никельмен, күміспен қаптау. Айтарлықтай шағын 

қалыңдығымен және жемірілуге төмен беріктігімен ерекшеленеді. Сәндік өңдеу үшін 

және арнайы мақсаттарда қолданылады. 

Эмальді қаптамалар негізгі құрама бөлігі жоғары температура кезінде кейін 

ерітілетін кремнийдің қос тотығы болып табылатын бейметалл ұнтақты бұйымға жалату 

жолымен түзіледі. Аппаратураны қышқыл, сілті ерітінділерінің, судың, органикалық 

заттардың коррозиялық әсерінен қорғау мақсатымен, сондай-ақ, металл бұйымдарды 

сәндік өңдеу ретінде қолданылады [1]. 

Аралас қаптамалар гальваникалық, оксидті, лак-бояу және өзара бір бөлшекте 

немесе бұйымда шектесетін қаптамалардың басқа түрлерінің комбинациясы болып 
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табылады. Бұйымды сәндік өңдеу мақсатында қолданылады [1]. 

Вакуумды-плазмалық қаптамалар бу-фазалық тұндыру әдісімен (CVD- және PVD-

әдістерімен) алынады. Техникада, медицинада, жеңіл өнеркәсіпте материалды қорғау 

үшін және сәндік өңдеу үшін, сондай-ақ, ядролық отын өндірісі кезінде кең қолданысқа 

ие [1]. 

Қазіргі уақытта, әр түрлі өнеркәсіп саласында бұйымдарды жоғары температура, 

жемірілу әсерінен қорғаумен, конструкция элементтерінің тозуға төзімділігін арттырумен, 

оларды пайдаланудың барлық мерзімі ішінде жөндеумен және қалпына келтірумен 

байланысты көптеген мәселелер бар. 

Бізбен жүргізілген әр түрлі әдістерді талдаудың негізінде бұйымды жоғары 

температура, жемірілу әсерінен қорғаумен, конструкция элементтерінің тозуға төзімділігін 

арттырумен байланысты мәселелерді шешудің жоғары технологиялық және перспективалық 

тәсілдерінің бірі арнайы қаптамаларды бұйым бетіне газтермиялық тозаңдату әдістерімен 

(ГТТ) жалату болуы мүмкін деген тұжырым жасауға болады. Қаптамаларды жалатудың 

берілген тәсілінің түрлері газ жалынды тозаңдату (ГЖТ), жылдамдығы жоғары газ жалынды 

тозаңдату (HVOF), плазмалық тозаңдату (ПТ) және электр-доғалы металдау (ЭДМ) әдістері 

болып табылады [13].  

ГТТ технологиясын қолданып, ҒЗТ және басқа өнеркәсіп салаларына: микрометеоритті 

қорғаныс, радиациялық қорғаныс, бастапқы ғимараттарды қорғау және т.б. арналған 

пайдалану мақсаты кең спектрлі қаптамаларды алуға болады. 

Заманауи әдістер газтермиялық қаптамаларды бейметалл материалдардың, соның 

ішінде, термосезгіш (пенопласт, көміртекті пластик, шыныпластик, органопластик, жылуды 

оқшаулау, қағаз, мата, ағаш және т.б.) материалдардың кең қатарына олардың қасиеттерін 

өзгертпей жалатуға мүмкіндік береді. Қаптамалар көп қабатты болуы мүмкін, ол әр түрлі 

материалдардың қасиеттерін қолдануға және берілген қасиеттері, соның ішінде, көп 

атқарымдық қаптаманы алуға мүмкіндік береді. ГЖТ және ЭДМ ұялы қондырғыларын 

қолдану мүмкіндігі бар, ол бұйымдарды тікелей қажет жұмыс орнында жөндеуді және 

қалпына келтіруді жүргізуге мүмкіндік береді. 

Газтермиялық қаптамалардың қасиеттері металдың құйылған құрылысынан түбегейлі 

ерекшеленеді, ол қаптамаларды жасау жағдайымен шартталған. ГЖТ технолгиясы жанатын газ 

және сығылған ауа әсерінен ұнтақ, сым, арнайы білте әр түрлі материалдардың түріндегі 

балқуына және тозаңдануына негізделеді. Соңғылары композициялық ұнтақтардан тұратын 

жинақы органикалық қабықша болып табылады. Тозаңдату кезінде қабықша толығымен 

жанады, ал ұнтақтар балқиды және газ ағынымен тозаңданатын бұйымның бетіне 

тасымалданады [13]. 

Қаптамаларды газтермиялық жалату технологиясы экономикалық тиімді, өйткені, 

қымбат тұратын вакуумды қажет етпейді, жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді, еңбекті аз 

қажет етуімен сипатталады және қаптаманы ірі габаритті бұйымдарға жалатуға мүмкіндік 

береді. 

Берілген қасиеттері бар жаңа материалдарды және заманауи технологияларды, соның 

ішінде, қаптамаларды газтермиялық жалатуды меңгеру міндетін шешу үшін үлкен 

конструкциялық-технологиялық жұмыс жүргізу қажет. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БИОФИЗИКИ КАК НАУКИ 

 

Биофизика - это наука о наиболее простых и фундаментальных взаимодействиях, 

лежащих в основе биологических процессов [1].  

За последние годы достигнуты грандиозные успехи в биологии, существенно 

приблизившие нас к пониманию сущности явлений жизни. Это результат не только развития 

самих биологических наук, но и глубокого проникновения в биологию других областей 

естествознания: в первую очередь, химии, физики и математики, что привело к 

возникновению и развитию пограничных областей знания - биохимии, молекулярной 

биологии, биофизики, кибернетики и пр. Залогом дальнейших успехов в познании сущности 

и происхождения жизни является все более широкое привлечение внимания ученых 

различных специальностей к решению этих проблем[2]. 

Всё это при детальном рассмотрении может быть сведено к одной из проблем 

молекулярной физики - к проблеме соответствия одних молекул другим. Молекулярное 

соответствие давно связывалось с широким кругом различных явлений и в первую очередь с 

явлением иммунитета - свойством антител подавлять активность особых патогенов. Основная 

идея состояла в том, что антитело будет иметь форму, комплементарную активному центру 

патогена, и, закрывая этот активный центр, будет лишать его патогенных свойств. Но это 

особое свойство можно рассматривать не только как свойство биологической системы - можно 

также свести проблему на молекулярный уровень. В самом деле, две разные комплементарные 

по своей форме молекулы могут подходить друг к другу наподобие ключа и замка[3]. 
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Первоначально задачи биофизиков были в том, чтобы доказать наличие физических 

процессов и явлений в жизнедеятельности живых существ и изучить их, выяснив природу и 

значение[4]. 

Современные задачи данной науки можно сформулировать так: 

- изучить структуру генов и механизмы, сопровождающие их передачу и хранение, 

видоизменения (мутации); 

- рассмотреть многие аспекты клеточной биологии (взаимодействие клеток друг с 

другом, хромосомные и генетические взаимодействия и другие процессы); 

- изучить в комплексе с молекулярной биологией молекулы полимеров (белков, 

нуклеиновых кислот, полисахаридов); 

- выявить влияние космогеофизических факторов на течение всех физических и 

химических процессов в живых организмах; 

- более глубоко вскрыть механизмы фотобиологии (фотосинтез, фотопериодизм и так 

далее); 

- внедрить и разработать методы математического моделирования. 

- применить результаты нанотехнологии для изучения живых систем[4]. 

Из этого списка очевидно, что биофизика изучает очень много значимых и серьезных 

проблем современного общества, и результаты деятельности этой науки имеют важное 

значение для человека и его жизни[4]. 

Теоретическое построение и модели биофизики основаны на физических понятиях 

энергии, силы, типов взаимодействия, на общих понятиях физической и формальной 

кинетики, термодинамики, теории информации. Эти понятия отражают природу основных 

взаимодействий и законов движения материи, что, как известно, составляет предмет физики – 

как фундаментальной естественной науки. В центре внимания биофизики как биологической 

науки лежат биологические процессы и явления. Основная тенденция современной биофизики 

– проникновение на самые глубокие, элементарные уровни, составляющие молекулярную 

основу структурной организации живого[5]. 

По решению Международной ассоциации, общей и прикладной биофизики, к разделам 

этой дисциплины относятся: 

1. Молекулярная биофизика – изучает строение и физические свойства молекул, 

входящих в состав организма( белки и нуклеиновые кислоты), исследует условия 

молекулярных биологических процессов, термодинамику биологических процессов.  

2. Биофизика клетки - изучает физические особенности строения клеточной структуры, 

функциональные проявления клеток как в генерации возбуждения, так и в биопотенциалах. 

Эта часть биофизики изучает : молекулярную организацию биологических мембран, процесс 

транспорта веществ через мембрану, электрогенез.  

3. Биофизика органов чувств- изучает функции этих систем в биологических и 

физических аспектах, исследуяпревращение энергии, происходящее при восприятии внешних 

раздражений. 

4. Биофизика сложных систем - изучает проблемы регулирования и саморегулирования 

многоклеточных организмов имеющих сложное строение[4]. 

Объектами ислледования биофизики являются: 

- Микроорганизмы(бактерии, вирусы, одноклеточные грибы и водоросли); 

- Простейшие животные; 

- Отдельные клетки и их струтурные органеллы(части); 

- Растения; 

- Животные (в том числе человек); 

- Экологические сообщества[4]. 

То есть, биофизика - это исследование живого с точки зрения физических процессов, в 

нем происходящих[4]. 
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Молекулярная биофизика изучает строение и физико-химические свойства 

биополимеров - белков и нуклеиновых кислот. Эти соединения являются динамическими 

структурами, и каждая из них имеет несколько конформационных форм, переходы между 

которыми часто определяют биологическую функциональность[6]. 

Теоретический аппарат молекулярной биофизики - это термодинамика, статистическая 

механика, квантовая механика. В экспериментальных исследованиях биофизики используется 

широкий арсенал физических методов: методы оптики, спектроскопии, калориметрии, 

микроскопии, рентгеноструктурного анализа и других методов, часто усовершенствованных 

специально для исследования биологических структур[6]. 

Результаты биофизических исследований: строение, физические свойства молекул, 

клеточных структур, клеток, тканей, органов и физические процессы, сопровождающие обмен 

веществ и действие физических факторов на живую систему, создают теоретическую базу для 

оценки функционального состояния организма, изучение механизмов возникновения 

болезней, понимание развития патологии и действия фармакологических препаратов, 

разработки методов диагностики и физиотерапии, создание современной медицинской 

техники[6]. 

На современном этапе развития биофизики произошли принципиальные сдвиги, 

связанные, прежде всего, с бурным развитием теоретических разделов биофизики сложных 

систем и молекулярной биофизики. Именно в этих областях, занимающихся 

закономерностями динамического поведения биологических систем и механизмами 

молекулярных взаимодействий в биоструктурах, получены общие результаты, на основании 

которых в биофизике сформировалась собственная теоретическая база[7]. 

Теоретические модели, разрабатываемые в таких разделах как кинетика, термодинамика, 

теория регуляции биологических систем, строение биополимеров и их электронные 

конформационные свойства, составляют в биофизике основу для анализа конкретных 

биологических процессов. Создание таких моделей необходимо для выявления общих 

принципов фундаментальных биологически значимых взаимодействий на молекулярном и 

клеточном уровне, раскрытия их природы в соответствии с законами современной физики, 

химии с использованием новейших достижений математики и разработки на основе этого 

исходных обобщенных понятий, адекватных описываемым биологическим явлениям[7]. 

В области биофизики сложных систем использование принципов химической кинетики 

для анализа метаболических процессов открыло широкие возможности их математического 

моделирования с помощью обыкновенных дифференциальных уравнений. На этом этапе было 

получено много важных результатов, в основном в области моделирования физиолого-

биохимических процессов, динамики роста клеток и численности популяций в экологических 

системах[7]. 

Современный этап развития биофизики характеризуется тем, что на первый план 

выступает проблема формулировки исходных теоретических понятий, отражающих 

фундаментальные механизмы взаимодействия в биологических системах на молекулярном 

уровне. Вместе с тем специфика биологических систем представляется в своеобразии 

физических механизмов молекулярных процессов. Принципиальная особенность заключается 

в том, что характерные параметры элементарных взаимодействий могут изменяться в 

зависимости от условий их протекания в организме[8]. 

 Например, эффективность скоростей отдельных элементарных актов переноса 

электрона в реакционном центре фотосинтеза не только изменяются направленно в течение 

жизненного цикла развития, но и различна у сортов растений, отличающихся по физико-

биохимическим показателям и продуктивности. Изучение глубоких биофизических 

механизмов в связи с физиолого-биохимическими особенностями объекта создают базу и для 

практического применения биофизических исследований[8]. 
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В молекулярной биофизике изучение конкретных биологических процессов основано на 

данных исследований физико-химических свойств биополимеров (белков и нуклеиновых 

кислот), их строения, механизмов самосборки, внутримолекулярной подвижности и т.д. 

Большое значение в биофизике имеет использование современных экспериментальных 

методов и прежде всего радиоспектроскопии (ЯМР, ЭПР), спектрофотометрии, 

рентгеноструктурного анализа, электронной туннельной микроскопии, атомной силовой 

микроскопии, лазерной спектроскопии, различных электрометрических методов, в том числе 

с использованием микроэлектродной техники. Они дают возможность получать информацию 

о механизмах молекулярных превращений, не нарушая целостности биологических 

объектов[7]. 

Идеи и методы биофизики не только находят широкое применение при изучении 

биологических процессов на макромолекулярном и клеточном уровнях, но и 

распространяются, особенно в последние годы, на популяционный и экосистемный уровни 

организации живой природы [1]. 

Достижения в биофизике в большой степени используются в медицине и экологии. 

Медицинская биофизика занимается выявлением в организме (клетке) на молекулярном 

уровне начальных стадий патологических изменений. Ранняя диагностика заболеваний 

основана на регистрации спектральных изменений, люминесценции, электрической 

проводимости образцов крови и тканей, сопровождающих заболевание (например, по уровню 

хемилюминесценции можно судить о характере перекисного окисления липидов)[7]. 

Можно назвать несколько самых значительных событий, которые относятся к 

достижениям биофизики: 

- вскрыты механизмы клонирования организмов; 

- изучены особенности превращений и роли окиси азота в живых системах; 

- установлена взаимосвязь малых и матричных РНК, что в будущем позволит найти 

решение многих медицинских проблем (устранения заболеваний); 

- открыта физическая природа автоволн; 

- благодаря работам молекулярных биофизиков изучены аспекты синтеза и репликации 

ДНК, что повлекло за собой возможность создания целого ряда новых лекарств от серьезных 

и сложных заболеваний; 

- созданы компьютерные модели всех реакций, сопровождающих процесс фотосинтеза; 

- разработаны методы ультразвукового исследования организма; 

- установлена связь между космогеофизическими и биохимическими процессами; 

- предсказано изменение климата на планете; 

- открытие значения фермента урокеназы в предупреждении заболеваний тромбозов и 

устранения последствий после инсультов; также сделан ряд открытий по структуре белка, 

кровеносной системе и другим частям организма [4]. 

 И так, современный этап развития биофизики характеризуется тем, что на первый план 

выходит проблема формулировки исходных теоретических понятий, отражающих 

фундаментальные механизмы взаимодействий в биологических системах на молекулярном 

уровне. Вместе с тем специфика биологических систем проявляется в своеобразии физических 

механизмов молекулярных процессов[1]. 

Изложенные выше соображения приводят к выводу, что построенние и расположение 

разделов биофизической науки должны отражать связь между исходными теоритическими 

понятиями в биофизике и областью применения их в биологии. Это определяет единую 

логическую схему и в изложении основ биофизики[1].  
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DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR ORGANIZATION  

OF THE PROVISION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT  

AT THE ENTERPRISE 

 

In the modern world, occupational safety and health is of great importance owing to intensive 

development of the production sphere and emergence of new activity areas. Adherence to its 

principles allows us to solve a number of problems, including the following ones: 

- guaranteed protection of employees from harmful and dangerous factors affecting their health 

or the health of their offspring; 

- reduction of production costs; 

- exclusion of heavy economic losses due to loss of working hours; 

- staff labor quality and productivity improvement [1]. 

Unfortunately, it is necessary to recognize the fact that during the “stagnant period” of the 

modern history of development of our state, many domestic enterprises didn’t pay enough attention 

to the issue of occupational safety and health. During the Soviet era, this issue was treated 

tokenistically. In times of rapid and poorly managed formation of market relations, in the period of 

the notorious Gorbachev perestroika (restructuring), heads of enterprises considered the achievement 

of maximum profit in a short period of time as a main goal, showing the callous disregard for the 

rules of basic safety standards or, at best, pushing them to the sidelines. 

Even nowadays, many managers are still committed to previously learned conservative 

principles of enterprise management whereby occupational safety and health was given a secondary 

role. However, it is necessary to note that the vast majority of today’s generation of managers 

recognize the importance of the right approach to organization of occupational safety and health at 

the enterprise, having a business motto “Occupational safety and health is the key to the success of 

the enterprise!” 

So what is the role of occupational safety and health in the life cycle of the enterprise?  

First of all, it suggests that the highest value is always the person, their life and health. Neither 

the wage rate, nor the level of profitability of the enterprise, nor the value of the industry product can 

serve as the source of disregard of safety rules and justification of existing threats to life or health of 

workers. In addition, it also involves the value of the individual as an employee with their own 

knowledge, skills and experience.  

Secondly, the role of occupational safety and health involves organizing work in a proper way 

to effectively discipline workers that, in its turn, furthers the growth of productivity, reduces the 

number of accidents, equipment failures and other emergencies. All this ultimately increases the 

efficiency of production. 

Despite the development of equipment and technological processes, it is still impossible to 

completely exclude the influence of hazardous and harmful production factors on the employee. 

Domestic and foreign experience proves that a technical condition of the plant affects the occurrence 

http://istoriirossii.ru/component/content/article/418.html
http://fb.ru/article/166932/biofizika---eto-biologicheskie-nauki-molekulyarnaya-biofizika
https://cyberpedia.su/5x65a5.html
http://vetconsultplus.ru/Б/Biofizika-Biologicheskaja-fizika-Medicinskaja-fizika.html
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0162:article
http://biofile.ru/bio/4525.html
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of industrial injuries. Thus, technical re-equipment of the processing industry, (at the enterprises of 

Japan, the United States, Great Britain, Germany, Italy and France), that was carried out in the 1970-

1980s, significantly reduced the frequency of fatal accidents. In many cases, when such re-equipment 

required large economic investments, harmful and hazardous industries were exported to the 

developing world. 

When safety of the worker cannot be provided by means of technology, design of the 

equipment, the organization of production processes, architectural and planning decisions and 

collective protective measures, personal protective equipment (hereinafter PPE) is essentially the only 

option for protecting the employees working in harmful and (or) dangerous conditions [2]. Often, the 

use of PPE is determined by the fact that the employer does not have enough money for conducting 

systematic work on improvement of the working conditions by means of new technologies and 

collective protective equipment. Thus, both foreign and domestic enterprises use PPE in order to 

compensate for the shortcomings of the technical re-equipment of production. 

According to literature data, root cause analysis indicates that the causes of accidents and 

fatalities associated with the use of PPE are often: 

- non-use of PPE; 

 - non-provision of PPE by the employer; 

- inefficient use of PPE; 

- the use of defective PPE; 

- violation of the order and terms of inspection of PPE; 

- lack of control over the use of PPE; 

- incompleteness of PPE [3-5]. 

Based on the data obtained, a program “Personal Protective Equipment Registration” has been 

developed and implemented at Kaustic JSC. 

Now, programmers do not lack programming tools. There are many different programming 

languages, both multipurpose, used in many spheres of programming and capable of working on a 

number of hardware and software platforms, and purpose designed ones, focused on a specific area 

of development, such as PROLOG, that is a high-level programming language designed to implement 

systems and programs of artificial intelligence. There are many different classifications of 

programming languages distinguished according to: the level of semantics (high and low level 

languages), the programming paradigms used, security, and a number of other features. The set of 

requirements for the developed system determines the choice of means of its implementation at the 

design stage, taking into account the requirements for its performance, reliability and information 

security. 

One of the most common development tools is a high-level programming language Python 

supports multiple programming paradigms, including structural, object-oriented, functional, and 

other ones; it uses dynamic typing of variables, provides periodic memory release from unused 

objects. Python has rather a laconic syntax with a higher level of abstraction compared to PHP; it 

allows you to transfer the same amount of information in a smaller amount of source code. 

Python is a general-purpose language, so it can be used in almost any field of software 

development (standalone, client-server, web applications) and in any subject area. Moreover, Python 

can be easily integrated with existing components, allowing users to embed Python scripts in already 

written applications [6]. 

The Python runtime environment includes only an interpreter that fulfils the function of a 

compiler at the same time. It compiles the Python source code directly into the native code of the 

target platform. There are three Python implementations: CPython, Jython, and Python.NET[6]. 

Due to the wide range of functionality Python can be used in a variety of areas; it can be used 

to develop web applications, automated information systems, scientific computing systems, graphics 

packages. 

Thus, the Python programming language is the best option for implementation of the program. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_paradigm
https://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_programming
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The developed program includes:  

- personal card of employees (indicating personal data, clothing sizes, positions) (figure 1); 

- the clothing, footwear and protective equipment name (specifying the quantity and use life); 

- the form on issue and return of special clothes, footwear and safety devices to employees of 

the enterprise (with indication of date of issue/return and percentage of validity). 

 

 
 

Figure 1 - The personal card of employees 

 

When starting the program, the user can access the authorization window that is responsible for 

issuing PPE. The user must fill out a form: to enter the user’s login and password (figure 2). 

 

 
 

Figure 2 - The authorization form 

 

Having implemented the program in the enterprise, a survey was conducted among safety 

engineers, where they were offered to answer the following questions: “was the developed program 

convenient and relevant to you?” and “what are the pros and cons of using the program?” The results 

clearly show that survey respondents have found the program useful and intuitive, and they plan to 

use it in the future. 

Some of the survey respondents highlight the new opportunities that the program provides to 

them, for example, “using the program helps quickly obtain information”, “the program reduces the 

time spent searching for information.” 
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Thus, it can be concluded that the development of the PPE registration program has been 

successfully completed, and the program’s future looks bright.  
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КАРТОП ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ 

ВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯМЕН ЗАҚЫМДАНУЫ 

 

Картоп – алқалар тұқымдасына жататын көп жылдық бағалы азықтық дақыл. Әлемдегі 

тағам мәселесін шешуде оның тұтынушылық және қоректік құндылығының рөлі өте жоғары. 

Түйнегінде адамға қажетті барлық қоректік заттар бар. Энергетикалық құндылығы 

жағынан бидай, жүгері, күріш пен арпадан кейін картоп бесінші орынды алады. Оның 

құрамында С, В1, В2, В6, РР, К дәрумендері бар.  

Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімін көбейтуге арналған іс-шаралар жүйесінде 

тұқым шаруашылығы басты орында. Кез-келген мәдени дақылдардың тұқым шаруашылығы 

сұрыптар өндірісіне енгізілетін жаңа, жоғары сапалы сұрыптың тұқымдарын көбейту, 

сұрыптық өнімінің сапаларын және басқада шаруашылықтық биологиялық пайдалы 

белгілерін сақтау мәселені шешу керек.  

Картоп тұқым шаруашылығында бастапқы тұқым материалын сауықтыру маңызды рөл 

атқарады. Картоп өзінің биологиялық ерекшелігіне қарай басқа дақылдарға қарағанда 

вирустық инфекциялармен жылдам зақымданады. Вирустық аурулар картоптың өнімділігін 

айтарлықтай мөлшерде төмендетіп, егу сапасы мен түсімін сақтауға аса қауіп тудырады. 

Қазақстан Республикасында картоптың өнімін жоғарылатып, өндіруді ары қарай ұлғайту 

халықшаруашылықтық міндет болып табылады.  

Қазіргі уақытта картоп өсімдігін зақымдайтын вирустардың 50 ге жуық түрлері белгілі. 

Картоптың -L, -Y, -X, -S, -M вирустары бойынша иммуноферментативтік талдау (ИФТ) 

жүргізілді.  

Вирустық аурулардың басты қаупі олардың жұғуы және таралуы жасырын (латентті) 

түрде болуы мүмкін. ШҚО картоптың вирустық ауруларының белгілері жасырын өтуі де, 

көзге көрінуі де мүмкін. 
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Картоптың Y вирусы (PVY) картоп өнімінің төмендеуіне әкеледі. Қоршаған орта 

жағдайына, картоп сұрыпына, басқа вирустармен қатар кездесуіне байланысты зақымдалған 

өсімдіктің өнімі 70% төмендеуі мүмкін [1]. Алғашқы зақымдану кезінде жапырақтың қою-қара 

бұрышты некроздары, дақтануы, сарғаюы, түсуі болады және өсімдік уақытынан бұрын 

солады. Екінші рет зақымданған кезде өсімдіктің ергежейлігі, жапырақтарының әжімденуі 

мен дақтануы байқалады. Картоптың Y вирусымен зақымдануы бүкіл өсімдіктің немесе 

бірнеше жапырақтардың, өркеннің деңгейінде көрінуі мүмкін. Жұғу жолы: өсімдік бітелері 

арқылы немесе ауру өсімдікпен жанасу арқылы.  

Картоп Х (PVX) вирусымен зақымданған кезде жапырақ тақтасында ашық-жасыл дақтар 

пайда болады. Осы белгілер жас өсімдіктерде жақсы байқалады да кейін әлсізденіп жойылып 

кетеді. Картоптың көптеген сұрыптарында Х және S вирустары латентті түрде байқалады. 

Картоп егістігінің Х вирусымен жаппай зақымдануы өнімді 20-40% -ға төмендетеді [2]. Х 

вирусы сау өсімдіктің ауру өсімдікпен жанасуы, топырақ саңырауқұлақтары (Synchitrium 

endobioticum), картоп бітесі арқылы, немесе механикалық жолмен жұғуы мүмкін.  

S және М вирустарының белгілері онша байқалмайды және өнімділікке қатты әсер 

етпейді. Алайда бұл вирустар басқа вирустардың негативті эффектілерін күшейтеді [3]. 

Картоптың L вирусы - (PVL) – жапырақтардың бұралуын туындатады, сондықтан картоп 

жапырағын бұрау вирусы деп аталады. Бастапқы инфекция белгілері жас жапырақтардан, 

өсімдіктің ұшынан байқалады, олар сортына қарай сұрғылт-сары, күлгін немесе қызғылт түске 

ие болады. Кейде жапырақты тұйық түтікшеге айналдыратын жапырақтарының оралуы 

байқалады. Төмеңгі жапырақтары ерекше қатты және қатпарлы крахмалдың күшті жиналуын 

көрсетеді. Кейбір сорттарда жапырақ тақтасында қатты некрозы байқалады. L вирусымен 

зақымдалған бастапқы тұқым материалы өнімді - 70 %-ға төмендетеді. 

Картоптың вирустық аурулары емделмейді. Олар бунақденелілер арқылы, өсімдік 

биттері арқылы және ауру өсімдіктермен жанасу кезінде жұғады.  

Вирустармен күресу шараларының негізі - вируссыз тұқымдық материалды қолдану, 

картоптың тұқымдық материалын сапалық талдауын уақытында жүргізіп отыру, ауру 

өсімдікті жұлу, тұқымды үлескені 3 реттік фитотазалаудан өткізу, арамшөптерден, 

бунақденелілерден (әсіресе өсімдік биттері) тазалау.  

Зерттеу жұмысымыздың мақсаты: ШҚО жағдайында өсіріліп жатқан картоп 

сұрыптарының вирустық инфекциямен зақымдануын иммуноферменттік талдау әдісі арқылы 

анықтау. Осыған орай Шығыс Қазақсан облысының жазық даласында өсірілген және бастапқы 

тұқым материалдары ретіндегі in vitro жағдайында өсірілген картоптың сұрыптарының 

жапырақ үлгілеріне ИФТ жүргізілді. Зерттеу жұмыстары С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 

биотехнология лабораториясында жүргізілді.  

Иммунды ферменттік талдау тәсілі антиденелер мен антигендерді ферментпен 

таңбаланған антиденелердің (конъюгат) көмегімен анықтауға арналған, сезімталдығы мен 

телімділігі жоғары реакция. ИФТ өзінің қолдану принциптерінің айырмашылықтарына қарай 

«гетерогенді» (қатты фазалы) және гомогенді болып екі топқа бөлінеді. Қазіргі кезде қатты 

фазалы ИФТ-дың қойылымдары жануарлар мен адамдардың, сонымен қатар өсімдіктердің 

жұқпалы ауруларын балауда кеңінен қолданылуда. ИФТ-дың «гетерогенді» қойылымы 

(ELISA – Enzyme linked immunosorbent assay) ерімейтін заттарға (біздің жағдайымызда 

полистиролды шұңқырлы тақташалар) бекітілген антигендер мен антиденелерді қолдануға 

негізделген. Кейінгі уақытта антигендер мен антиденелерді полистиролды шұңқырлы 

тақташалардың беткейіне физикалық адсорбция арқылы бекіту тәсілі кең таралған.  

ИФТ-дың «сэндвич» тәсілі зерттеуге алынған үлгілердің құрамынан антигендер мен 

антиденелерді анықтауға бағытталған. Антигенді анықтау мақсатында қатты фаза алғашқы 

антиденелермен (телімді поликлоналды немесе моноклоналды антиденелер) 

адсорбцияланады. Сонан соң шайылған қатты фазаға зерттеуге алынған материалдар мен 

бақылау үлгілері енгізіледі. Инкубация және шаю процедураларын жүргізгеннен кейін оған 
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ферментпен таңбаланған екінші антиденелерді – конъюгатты қосады. Пайда болған 

«антидене+антиген+телімді конъюгат» кешені субстрат ерітіндісінің көмегі арқылы 

анықталады. Егер зерттеліп отырған үлгіде вирус бөлшектері бар болса субстрат қосылғаннан 

кейін ол боялады. Бояудың қарқындылығы фотометр немесе көзбен шолу арқылы 

бақыланады. Егер өсімдік сау болса - теріс бақылаудағыдай, мүлдем боялмайды немесе ашық 

боялады. Ал, өсімдік вирусты жұқтырған болса– оң бақылаудағыдай өте жақсы боялады [4]. 

Картоп сұрыптарының толық гүлдеу кезеңінде таңғы уақытта жапырақ үлгілері 

жиналды, олардың вирустық инфекциямен зақымдануын анықтау үшін ИФТ-ы жасалды, 1 

суретте көрсетілгендей.  

 

 
 

Сурет 1 - Картоп сұрыптарының жапырақ үлгілері бойынша жүргізген зерттеу нәтижелері 

 

Картоп сұрыптарының жапырақ үлгілері бойынша жүргізген зерттеу нәтижелері 1 

кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 1 - Картоп сұрыптарының жапырақ үлгілері бойынша жүргізген зерттеу нәтижелері 

 

1 кестеге сәйкес үлгілерді талдау нәтижесі бойынша S вирусымен - Улан, Белоснежка 

сұрыптары; М вирусымен – Ароза, Улан, Санте, Аксор, Латона, Белоснежка, Жуковский 

ранний, Ред Леди, Розара сұрыптары; Y вирусымен – Ред Леди сұрыпы зақымданғанын 

бақыланды. Барлық картоп сұрыптары Х және L вирустары бойынша таза болды. Сонымен 

қатар, Ред Скарлет сұрыпы ешбір вируспен зақымдалмағаның атап өту керек.  

Ал, қаңтар айында картоп сұрыптарының in vitro жағдайында өсірілген өсімдіктеріне 

ИФТ жасалды, 2 суретте көрсетілгендей. 

 

№ Сұрып ИФТ нәтижесі, % 

PVX PVS PVM PVУ PVL 

1 Aроза  - - + - - 

2 Улан  - + + - - 

3 Санте  - - + - - 

4 Аксор  - - + - - 

5 Латона - - + - - 

6 Белоснежка  - + + - - 

7 Жуковский ранний - - + - - 

8 Розара - - + - - 

9 Ред Скарлет - - - - - 

10 Ред Леди - - + + - 
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Сурет 2 - In vitro жағдайында өсірілген картоп өсімдіктерінің үгілеріне жасалған ИФТ 

нәтижелері 

 

2 кестеде in vitro жағдайында өсірілген картоп өсімдіктерінің үгілеріне жасалған ИФТ 

нәтижелері көрсетілген.  

 

Кесте 2 - In vitro жағдайында өсірілген картоп өсімдіктерінің үгілеріне жасалған ИФТ 

нәтижелері 

№ Сұрып Результаты ИФА, % 

PVX PVS PVM PVУ PVL 

1 Aроза  - - - - - 

2 Улан  - + + - - 

3 Санте - - - - - 

4 Аксор  - - + - - 

5 Латона  - - - - - 

6 Белоснежка  - - - - - 

7 Жуковский ранний - - - - - 

8 Розара  - - - - - 

9 Ред Скарлет - - - - - 

10 Ред Леди - - - - - 

 

2 кестеге сәйкес үлгілерді талдау нәтижесі бойынша S вирусымен - Улан сұрыпы; М 

вирусымен – Улан, Аксор сұрыптары зақымданған. Барлық картоп сұрыптары Х, У және L 

вирустары бойынша таза болды. 

Екі кесте нәтижелерін салыстыратын болсақ in vitro өсімдіктері бойынша тек Улан және 

Аксор сұрыптары S және М вирустарымен зақымдалған. Ал, далалық жағдайда өсірілген 

картоп сұрыптарында M вирусы жаппай таралған, S және Y вирустары 3 сұрыпта ғана 

кездеседі. Жоғарыда атап өткендей S және М вирустары өнімділікке қатты әсер етпейді. Тек 

басқа вирустардың негативті эффектілерін күшейтеді. Біздің жағдайымызда Ред Леди 

сұрыпында М және Ү вирустары қатар кездесті.  

Біздің пайымдауымызша in vitro өсімдіктерінің вирустық инфекциямен зақымдануының 

себептерінің бірі қалемшелеп көбейту ережелері дұрыс сақталмағандығын көрсетеді. Картоп 

сұрыптары далалық жағдайда басқа зақымданған өсімдіктермен жанасқан кезде вирустық 

инфекцияны өзіне жұқтырады. Себептердің тағы бірі вирустық инфекцияларды 

бунақденелілер, әсіресе картоп бітелері, дала қандалалары таратады. 
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КУДУШЕВА М.Т.1, НУКСИЕВА М.Ж.2, АМЕНОВА Ф.С.1 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ1, Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ2, Өскемен қ., Қазақстан 

 

БІР ӨЛШЕМДІ АЙЫРЫМДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ САНДЫҚ ШЕШУ 

 

Бүгінгі таңда гидродинамика есептерін шешудегі сандық есептеулер арасында ақырлы 

айырымдар әдісі, ақырлы элементтер, интегралдық қатынастар, торлы-вариационды және 

басқа да бірнеше әдістер анықталған. Солардың ішінде ақырлы айырымдар әдісі өзінің 

қарапайымдылығымен, әмбебаптылығымен ерекшеленеді. Сұйықтықтар ағысын сипаттайтын 

Навье-Стокс теңдеулерін шешуде ақырлы айырымдар әдісіне жиі жүгінеді.  

Сығылмайтын тұтқыр сұйықтың қозғалысын зерттеу барысында туындайтын 

математикалық проблемалар теориялық тұрғымен қатар, механикада, физикада және басқа 

да шынайы процесстерді сипаттайтын жаратылыстану ғылымдарында қолданылатын, нақты 

модельдерді зерттеу кезінде де актуалды мәнге ие болады. 

Сығылмайтын тұтқыр сұйық ағысымен байланысты процесстер Навье-Стокс 

теңдеулері арқылы сипатталады. Сығылмайтын тұтқыр сұйық гидродинамикасының 

есептерін зерттеу үшін көп жағдайда   ,  айнымалыларымен жазылған Навье-Стокс 

теңдеулері қолданылады. Ағын-құйын функциялары айнымалыларында есепті сандық 

шешкен кезде туындайтын ең негізгі мәселе есептің физикалық қойылуында берілмеген құйын 

үшін шекаралық шартты қою болып табылады. Бұл мәселені Том және Вудс формулалары 

түріндегі шекаралық шартты таңдау арқылы оңай шешуге болады. Алайда кейбір есептерді 

шешкен кезде оларды қолдану орнықсыздықтың туындауына әкеліп соғады. Соңғы кездері 

айқын емес сұлбалардың ерекшелігін сақтайтын және стационар шешімге жинақталудың 

жоғарғы жылдамдығын қамтамасыз ететін шекаралық процедуралар ұсынылып отыр. 

Дегенмен құйын үшін шекаралық шарт мәселесі актуалды болып қала бермек. 

Сонымен қатар екіөлшемді есептердің орнықтылық және жинақтылық қасиеттерін 

зерттеу кезінде бірөлшемді жағдай үшін алынған методикалық нәтижелерге сүйенеміз. Сол 

себепті бұл мақалада қарастырылып отырған бірөлшемді айырымдық теңдеулерді зерттеу 

сандық математика үшін актуалды проблемалардың бірі болып табылады.  

Навье-Стокс теңдеулері үшін айырымдық сұлбалардың орнықтылығы, жинақтылығы 

сияқты математикалық сұрақтарын зерттеуге А.А.Самарский [1], В.Б.Андреев [2], 

Е.С.Николаев [3], Г.И. Марчук, Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин, Ш.С. Смағұлов, Н.Т. Данаев [4], 

Н.М. Темірбеков және басқа да математиктердің еңбектері арналған.  

Есептің қойылымы: }10{  xD  облысында келесідегідей түрдегі дифференциалдық 

теңдеулер жүйесін қарастырайық [1]: 

 ,xfxx         (1) 
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 xx , 10  x ,      (2) 

,0





x


         (3) 

 NkkhxD kh ,0, 
 
торлық облысында (1), (2) теңдеулерді аппроксимациялау үшін 

келесі түрдегі бірөлшемді айырымдық есепті қарастырамыз [2]: 

,
, kkxx

f        (4) 

kkxx
 

,
, ,1,1  Nk       (5) 

,00  N
 

құйын функциясы үшін шекаралық шарттар Вудс формуласы бойынша алынды. 
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(4)-(6) айырымдық есебінің орнықтылығы және жинақтылығы сияқты математикалық 

сұрақтары көптеген жұмыстарда қарастырылып, зерттелген [4-5].  

Бұл мақалада қойылып отырған (1)-(3) есебінің сандық нәтижелері алынып, талдаулар 

жасалып отыр.  

Сандық тәжірибелер жүргізу үшін қарапайым модельдік дифференциалдық есеп 

қарастырылған [5].  

Алдымен (4)-(6) айырымдық есебі үшін келесі түрдегі айқын итерациялық алгоритмді 

қарастырамыз [5]: 
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000001.0  және есептеу торының әртүрлі параметрлерінде айқын түрдегі итерациялық 

алгоритмнің сандық нәтижелері 1 кестеде берілген.  

 

 Кесте 1 - Айқын итерациялық алгоритм үшін итерация сандары  

Tau h=1/16 h=1/32 h=1/64 h=1/128 h=1/256 h=1/512 

0,001 254 - - - - - 

0,0005 479 - - - - - 

0,0001 2121 2171 - - - - 

0,00005 3865 3955 4186 - - - 

0,00001 15693 15655 15661 16360 - - 

0,000005 27835 27792 27807 28393 40972 - 

0,000001 96988 96088 96174 96215 97967 178112 

tau= h2/6 358 1329 4639 16740 57473 145264 

 

1 кестеден 0
6

1
2


h


 шарты орындалғанда ғана айқын түредгі итерациялық алгоритмнің 

шешімі жинақталатынын көруге болады. Мысалы, 
32

1
,0001.0  h  
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00065.0
6

0001.0
2


h

  болса, итерация саны 2171 тең, ал итерация параметрлерін келесі 

түрде таңдаса: 
64

1
,0001.0  h ,  0000407.0

6

2h
 шешімнің жинақталмайтындығын 

көреміз.  

Енді (4)-(6) айырымдық есебі үшін келесі түрдегі айқын емес итерациялық алгоритмді 

қарастырамыз [5]: 
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000001.0  және есептеу торының әртүрлі параметрлерінде айқын емес итерациялық 

алгоритмнің сандық эксперименттен алынған нәтижелері 2 кестеде берілген.  

 

Кесте 2 - Айқын емес итерациялық алгоритмі үшін итерация сандары  

tau h=1/16 h=1/32 h=1/64 h=1/128 h=1/256 h=1/512 

0,001 271 - - - - - 

0,0005 570 581 - - - - 

0,0001 2297 2303 2349 - - - 

0,00005 4164 4184 4243 - - - 

0,00001 16403 16346 16465 17044 - - 

0,000005 29113 29048 29028 29522 33744 - 

0,000001 102471 102146 102338 102620 106791 113347 

tau= h2/6 160 560 1933 7647 28377 101200 

 

0
2

1
2


h


 шарты орындалғанда ғана айқын емес итерациялық алгоритмінің шешімі 

жинақталатынын көруге болады.  

Келесі түрдегідей көмекші функция енгізейік:  





















.,0
2

,1,1,

,0,0
2

,

0,0

Nk
h

Nk

k
h

NxN

k

x

k







  

Онда ( , ) функциялары үшін (4)-(6) алгебралық теңдеулер жүйесін келесі түрде 

жазамыз 
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Операторлы-айырымдық теңдеулердің шешімдерін табу үшін келесі ыдырату 

итерациондық сұлбасын қарастырамыз [5]: 
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610  үшін ыдырату итерациялық алгоритмінің сандық эксперименттен алынған 

нәтижелері 3 кестеде берілген.  

 

 Кесте 3  Ыдырату итерациялық алгоритмі үшін итерация сандары  

tau 

 16

1
h  

32

1
h  

64

1
h  

128

1
h  

256

1
h  

512

1
h  

1024

1
h  

0.5 175 345 649 1224 2279 4174 7669 

0.1 39 78 149 288 539 1013 1876 

0.05 34 47 57 141 281 537 1027 

0,01 30 45 80 127 169 209 232 

0,005 67 62 53 105 174 250 332 

0,001 283 281 276 275 272 261 230 

0,0005 524 520 515 513 515 507 503 

0,0001 2177 2158 2166 2161 2161 2153 2157 

0,000005 28105 27861 27784 27928 28088 28157 28290 

0,000001 99329 98164 98316 98213 100453 100225 99874 

0

0
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  25 62 118 224 422 785 1450 
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, 1,1  Nk  теңсіздіктері 

қанағаттандырылғанша жүргізілді.  

3 кестеден итерациялық параметрдің кез келген мәнінде ыдырату итерациялық 

алгоритмінің жинақталатындығын, яғни   және h итерациялық параметрлердің кез келген мәні 

үшін есептеулер жүргізуге болатындығын көреміз.  

Итерациялық параметрлердің тиімді мәні 004978,00   үшін айырымдық тордың 

түйіндеріне байланысты 25-тен 2681 аралығында итерация жеткілікті болды.  

Төмендегі 4 кестеде салыстырмалы талдаулар үшін сандық эксперименттің нәтижелері 

берілген.  
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Кесте 4 - Сандық шешімнің нәтижелері  

n h=1/16 
Нақты 

шешім 

Айқын 

алго-

ритм 

нәти-

желері 

Айқын 

алгорит-

мінің 

абсолют 

қателігі 

 

Айқын 

емес 

алгоритм 

нәтиже-

лері 

Айқын 

емес 

алго-

ритмінің 

абсолют 

қателігі 

 

Ыдыра-

ту алго-

ритмінің 

сандық 

нәти-

желері 

Ыды-

рату 

алго-

ритмінің 

абсо-

лют 

қателік 

 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,0667 0,003872 0,003908 3,631E-05 0,004313 0,000405 0,004313 0,000405 

3 0,1333 0,013353 0,013419 0,0000663 0,0136 0,000547 0,0066 0,000547 

4 0,2 0,0256 0,02569 9,025E-05 0,026175 0,000484 0,026175 0,000484 

5 0,2667 0,038242 0,038351 0,0001086 0,038637 0,000286 0,038637 0,000286 

6 0,3333 0,049383 0,049504 0,0001217 0,049527 2,3E-05 0,049527 2,3E-05 

7 0,4 0,0576 0,05773 0,0001302 0,057488 0,000242 0,057488 0,000242 

8 0,4667 0,061946 0,06208 0,0001343 0,061621 0,000459 0,061621 0,000459 

9 0,5333 0,061946 0,06208 0,0001343 0,061486 0,000594 0,061486 0,000594 

10 0,6 0,0576 0,05773 0,0001302 
0,057097 

0,000963

4 0,057097 0,000634 

11 0,6667 0,049383 0,049504 0,0001217 0,048923 0,000582 0,048923 0,000582 

12 0,7333 0,038242 0,038351 0,0001086 0,037891 0,00046 0,037891 0,00046 

13 0,8 0,0256 0,02569 9,026E-05 0,025389 0,000302 0,025389 0,000302 

14 0,8667 0,013353 0,013419 6,632E-05 0,013271 0,000148 0,013271 0,000148 

15 0,9333 0,003872 0,003908 3,632E-05 0,003869 3,89E-05 0,003869 3,89E-05 

16 1 0 0 0 0 0 0 0 

         

Максимал қателік  0,0001343  0,000093  0,000063 

 

Сандық тәжірибе нәтижелері теориялық зерттеулер кезінде алынған нәтижелердің 

толықтай дұрыс екендігін көрсетеді [5]. 

Жұмыста алынған нәтижені берілген мәселе бойынша ары қарай гидродинамиканың 

екіөлшемді, үшөлшемді есептерін шешуде теориялық зерттеулер жүргізу үшін қолдануға 

болады. 
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ӘОЖ 372.891 

ҚҰМАРБЕКҰЛЫ C., ӘБДІЖАППАР Г.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ГЕОГРАФИЯ ПӘНІНДЕ СЫНЫПТАН ТЫС ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСТАР 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

«Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы 

тиіс» деген мақсат қойған болатын. Одан бөлек, «Қазақстан - 2030» стратегиясында ел 

келешегі жас ұрпақтың тәрбиесіне, білімді игеруіне, біліктіліктеріне, елдің болашағын 

дамытуда сол алған білімдерін барынша жан-жақты пайдалана алуларының қаншалықты 

маңызды екенін көрсеткен болатын.Жан-жақты сұранысқа ие, заман талабына сай жеке 

тұлғаны тәрбиелеуде ұлттық рухани ерекшеліктерді ескере отырып, білімді, ғылымды 

пайдалану – бүгінгі күннің кезек күттірмес мәселелерінің бірі болып отыр.Сондықтан, сапалы 

білім беру, саналы, талапты да тапқыр, талғампаз да терең ойлы, төзімді де табанды жас 

ұрпақты тәрбиелеуде сабақтан және мектептен тыс орындалатын жұмыстарды 

ұйымдастырудың маңызы зор[1]. 

Сыныптан тыс жұмыстардың мазмұны оқушылардың, теориялық білімдерін толықтыру 

мен тереңдетуге, географиялық және зерттеу сипатындағы іскерлік дағдыларды 

қалыптастыруға,жеке қабілетін қоса дамыта түсерліктей болғаны жөн.Сонымен бірге оқушы 

бойына жақсы адамгершілік мінез- құлықтың қалыптасуына да ықпал етуі шарт. 

Оқушының сыныптан тыс жұмысы – сыныптағы сабақтан бос кездегі мұғалімнің 

басшылығымен жүргізілетін оқушылардың оқу мәселелерін шешуге,зерттеу жұмыстарын 

жүргізуге бағытталған әрекеті.Сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстардың түрлері мен әдістері 

сан алуан.Бірақ, барлығының мақсаты – оқушылардың өз беттерімен іздену дағдыларын 

қалыптастыру,жан-жақты жетілдіру,географиялық білімге деген қызығушылғын арттыру 

болып саналады.  

Сыныптан тыс жұмыстарды өткізу бірқатар дидактикалық талаптармен анықталады: 

- Оқытушының оқушылардың өз беттерімен және еркімен қатысуымен үйлесуі. 

- Оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескеруі. 

- Жұмысты өткізудің жүйелілігі мен үздіксіздігі. 

Шектеулі уақыт ішінде география сабағында оқушы тақырып бойынща барлық 

ақпаратты меңгеріп, біліп шықпайды.Оқушы күш жігерін география ғылымдарының негізгі 

білімдерін ғана оқып-үйренуге жұмсайды.Бірақ, олар әр түрлі дерек көздерінен геология, 

топырақтану, геоморфология, мұхиттану, жанартану, картография т.б ғылымдары туралы біле 

алады. Танымдық қызығушылықтарын қанағаттандыру мақсатында географиялық білімдерін 

тереңдету, оқу бағдарламасын нақтылау арқылы,заманауи зерттеу әдәстерімен танысып, әр 

түрлі приборлармен жұмыс істеу тәсілдерін меңгеріп, ізденіс пен зерттеу жұмыстарын жасауға 

осы «география пәнінен жүргізілетін сыныптан тыс жұмыс » уақытын толық пайдалана алады. 

Сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты жас ұрпақтың жан-жақты ,бәсекеге қабілетті, 

үйлесімді дамыған жеке тұлға ретінде қалыптасуларын қамтамасыз ету.Бұл талап 

географиялық дүниетанымын және географиялық ғылыми білімдерін нығайта түсуге, 

қабілеттерін шыңдауға, өздерін тәрбиелеу мен өз бойларындағы білу мен талпыну дағдыларын 

арттыруға, еңбектенуге, ізденуге көзделген. 

Сынаптан тыс жұмыстарды жүзеге асырудың негізігі міндеттері болады. Олар: 

- оқушыларды табиғатты аялап, түсініп,оған сүйіспеншілікпен қарауға үйрету; 

- өз туған өлкесінің табиғаты, халқы, шаруашылығы, экономикасы, мәдениеті туралы 

білімдерін қалыптастырып тереңдету; 

- оқушардың таби орта мен елдің шаруашылығының орналасу мазмұны туралы білім 

қалыптастыру; 
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- география сабағын оқып-үйренуге деген қызығушылықтарын қалыптастыру; 

- оқушылардың білімі мен іскерлік – дағдыларын қалыптастырып, оқу іс- әрекетінде 

белсенділіктерін арттыруға, зейіндерін шоғырландырып оқу бағдарламасы бойынша берілген 

ақпараттарды тез меңгеруге көмектесу; 

География пәнінен жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстың түрлері 

 Географиялық үйірмелер. 

 Географиялық кештер. 

 Өлкетану жұмыстары. 

 География апталығы. 

 Танымдық жорықтар. 

 Олимпиадалар . 

 Ғылыми – тәжірбиелік конференциялар. 

 Оқушылардың ғылыми жобалары 

 Экологиялық. 

 Эстетикалық[2]. 

Қай түрін алып қарастыратын болсақта міндетті түрде бірінші – оқушылардың жас 

ерекшелігі,бағдарламаның мазмұны,тәрбие бағыты ескерілуі керек.Бұл міндет тек география 

пәніне емес сонымен қатар, әрбір пән бойынша өткізілетін жұмыстарда осыны басты назарда 

ұстауы тиіс. 

Осы көрсетілген география пәнінен жүргізетін сыныптан тыс жұмыстың түрлеріне 

тоқтала кетер болсақ: 

Географиялық үйірме – берілген белгілі бір тақырыпқа қызығатын оқушылардың өз 

еркімен қатысуымен жүргізіледі.Оқушылардың сұранысы бойынша аптасынан бір немесе екі 

рет өткізіледі.Үйірменің жоспары әр түрлі тақырыптар тізбегі бойынша жасалады. 

Географиялық кештер – ой жұмбақ, хабарламалар, тақырыптық баяндамалар, 

электронды ақпарат көздерінің қолданылуы, қызықты адамдармен кездесулер тән. 

Өлкетану жұмыстары – жергілікті жердің табиғаты мен тарихынан сыр шертетін көне 

жәдігерлер, сол аймақтың өзіне ғана тән ерекшеліктерін сипаттайтын нысандар жатады. 

География апталығы – кең тарлған, ауқымды сыныптан тыс жұмыстың түрі. 

Оқушылардың өз беттерімен дайындаған көрнекі құралдары мен динамикалық үлгілер 

жатады. Әр сынып арасында болады, нәтижесі оқушылар жиыны немесе конференцияда 

шығарылады. 

 Танымдық жорықтар – сол аймақтағы зерттелген, болмаса зерттеуді талап ететін 

нысандар жатады. Аймаққа өздері зерттеу жұмыстарын жүргізсе болады,соның нәтижесінде 

оқушыда танымдық көзқарас қалыптасады.  

Оқылатын ақпараттар географиялық білімді оқыту мен меңгеруге бағытталған 

болғандықтан, сыныптан тыс жұмыста оқулықпен тығыз байланысты болады.Соған орай 

қолданылатын әдістерге бақылау, картографиялық нысандар, статистикалық материялдар, 

мәтіндік, тірек сызба материалдары ойын түріндегі түсіндірулер мен пікір алмасу, нысандарды 

оқу, үлгілеу жатады.  

Осының ішінде география пәнінде сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстарға «тақырыптық 

пікірталас» әдісін ұсынғым келеді. Бұл әдіс арқылы оқушылардың тек білімін жоғарлатып 

қоймай, жан-жақты, ылғи ізденуге, жаңа ақпараттарды қабылдауға, игеруге деген 

қызығушылықтарын одан сайын дамытуға, жүйелі нақтылы ойын жеткізуге мүмкіндік береді. 

Бұл әдістің ерекшелігі бір тақырыпты тек ашып қоймай, өзге сабақтарменде байланыстыра 

отырып, салыстырып, экологиялық, экономикалық, әлеуметтік жығынанда толық 

ақпараттандырылады. Тағы бір ерекшелігі оқушы өзін-өзі ақпаратпен қамтамасыз етеді, өз 

бетімен жұмыс жасап ізденеді. Өз мүмкіншілігіндегі барлық ресурстарды пайдалануға 

тырысады. Тек жақсы немесе жаман жағын қарастырып қоймай, қатар меңгереді.Соңғы 

жаңалықтар мен өзгерістерді салыстыра отырып сатистикалық мәліметтерді шығаруды 
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үйренеді. Бұл әдіс арқылы оқушы тек мектеп бағдарламасымен шектеліп қалмайды, әркез 

ізденісте жүреді.Білім мен іскерлік дағдыларды өз беттерімен меңгеруге, баяндамалар мен 

хабарламаларды дайындауға машықтанады. Тақырыптың өзектілігі мен мақсат, мазмұнын тез 

ажырата алады.Адамдармен қарым – қатынас құруда, өзін еркін ұстауды үйренеді. 

Қазіргі оқушыларда кездесетін мәселелердің бірі ойын ашық, нақты жіткізе алмауы. 

Оның бір жағы уақыт тапшылығы осыған орай сыныптас тыс жұмыспен пікірталас таптырмас 

шешім болар еді.Мысыл ретінде 7 сынып оқулығындағы «Оңтүстік Америка » тақырыбын 

алайық. Екі немесе төрт топқа оқушыларды топтастыру арқылы Оңтүстік Американың тек 

оқулықта берілген ақпараттарынан бөлек, оқушылардың өздері қосымша пікірталасқа 

дайындаған материалдарын талқылайтын боламыз. Ол оқушыларға жаңа білімнің 

қалыптасуына негіз болады.  

Қорыта келе география пәнінде жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың 

жан-жақты тұлға болып қалыптасуына , дамуына ықпал етеді. Оқушылар тек сабақ үстіндегі 

алған білімдерімен шектеліп қоймай, тәжірбие арқылы өз білімдерін жетілдіреді. Сыныптан 

тыс жұмыс кезінде оқушылар өздерін барынша еркін сезінеді. Далалық практикалық 

жұмыстар жасайды. Түсінбеген тақырыптары бойынша талдау жасап, практика жүзінде 

қолданады. Шығармашылық жұмыстармен танысуға мүмкіндік алады. Карталармен тек 

жұмыс жасап қоймай, өздері қалай жасауға болатыны жайында техникалық нұсқаулықтармен, 

қарапайым әдіс – тәсілдерді меңгереді.Өз көзқарастары мен пікірлерін қорғауға тура 

келгендіктен оқушылардың бойында азаматтық ұстанымдары қалыптасады 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ  

ТЕОРИЯЛЫҚ-ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Дүниежүзілік қауымдастықтың қазіргі кезеңдегі дамуында адам мен табиғат арасындағы 

тепе-теңдіктің бұзылуы экологиялық мәселелерді шешу жолын іздестіруді талап етеді. 

Адамзаттың жаһандық дағдарысы жер шарының экологиялық үйлесімділігінің жеке бөліктері 

болып саналатын аймақтық деңгейдегі мәселелерден туындап отыр. Бұл жағдайда 

антропогенді өркениеттің қоршаған табиғи ортамен тиімді арақатынасын ұйымдастыруға 

бағытталған барлық әлеуметтік институттарын жұмылдыру қажет. Ел Президенті «Қазақстан 

– 2050» бағдарламасында табиғат жағдайының қиын кезеңде тұрғанын нақты атап өтіп: 

«...экологиялық нашар ахуал бүгінде адам өлімінің жиырма пайызына себеп болып отыр. 

Қоршаған ортаны ластаушыларға берік тосқауыл қойылу қажет», - деген болатын. Бұл 

мәселенің тиімді шешілуі мектеп оқушыларын экологиялық білім мен тәрбие беру арқылы 

олардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру барысында мүмкін болатыны анық[1].  

Бүгінгі таңда жаппай экологиялық білім мен тәрбие беру мәселесі мемелекеттік деңгейге 

көтеріліп отыр.Экологиялық білім мен тәрбие беруді негіздейтін құжаттар мен заңдар 

қабылдануда. Экологиялық білім беру дегеніміз адамзат қауымы, қоғам, табиғат және 

қоршаған орта үйлесімділігінің ең тиімді жолдарын ұрпаққа түсіндіру. Оның ішінде қоршаған 
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орта мен оның табиғат ресурстарын тиімді пайдалану барысында табиғатты қорғай 

алатын,аялай білетін адамгершілігі мол,ізгілікті,экологиялық білімі мен мәдениеті жоғары 

жаңа ұрпақты тәрбиелеу маңызды орын алады. Экологиялық дағдарыстың ұлғаюын мейлінше 

тежеу, табиғат пен қоршаған ортаны қорғау тәсілдерін жастарға ұғындыру,экологиялық 

жаппай және үздіксіз білім беру нәтижесінде ғана сақтап қалуға болады. 

Осы орайда, елімізде жас өспірімдерге үздіксіз экологиялық білім берудің 

ұйымдастырудың бүгінгі күн тәртібіне койылуы-орынды жағдай. Оның өзінің объективті және 

субъективті себептері бар. Олар: 

-туған өлкеміздің табиғатының,оның табиғат ресурстарының ұзақ жылдар бойы орынсыз 

пайдалануының нәтижесінде азаюы,ластануы және себепсіз сарқыла бастауы. 

-республиканың көптеген аймақтарында экологиялық апатты жерлердің көбейе түсуі. 

Ғалымдар А.Н.Захлебный, И.Д.Зверев, И.Т.Суравегина экологиялық білім мен тәрбиенің 

міндеті табиғатты қорғаудың қоғамдық қажеттілігін тұлғаның ішкі қажеттілігі мен 

қызығушылығына толығымен өзгерту деп көрсетеді[2]. Осыған байланысты табиғатты 

қорғаудың қоғамдық қажеттілігін ұғынуды экологиялық білім, сана-сезім, сенім, іс-әрекет 

деңгейінде жүргізіп, олардың өзара байланыстылығын жүзеге асыру қажет екендігін 

дәлелдеді. Отандық ғалым И.К.Исламова өз зерттеуінде «экологиялық мәдениет» ұғымын 

төмендегідей тұжырымдады: «Экологиялық мәдениет – қоғамның табиғи ортамен ғана емес, 

әлеуметтік тарихи ортамен өзара әрекетінің тәсілдерін сипаттайтын, барлық рухани өмір мен 

істе көрініс табатын адамзат мәдениетінің маңызды бөлігі және табиғаттың құндылығын 

түсінетін, экологиялық білім жүйесімен, экологиялық саналылықпен, экологиялық іс-

әрекетпен, қоршаған ортаға ізгілік қарым-қатынаспен сипатталатын тұлғаның ерекше 

қасиеті», – деген анықтама береді. Әрине, адамзат мәдениетінің маңызды бір бөлігі ретінде 

экологиялық мәдениетті сипаттаудағы «қоғам – адам - табиғат» сабақтастығының жалғасы 

ретінде қарастыруы орынды ой пікірлер болып табылады оқу тәрбие процесінде жүзеге 

асыруда ерекше орын алады[3]. Аталған проблемаларды шешу ушін экологиялық білім беру 

ауадай қажет болды. Мектеп ,гимназия, колледждер және басқа да оқу мекемелері үздіксіз 

экологиялық білім берудің қайнар көзі және ұйымдастырушы ордасы болуы тиіс.  

Экологиялық білім мен тәрбие беру жөнінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» және «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс 

пен тұрмыс сапасын арттыру» жолдауында өлкетану ісін дамыту мәселесі қарастырылған. 

Мұнда жастар өз отанын сүюді өскен өлкелерінен бастау керектігі,өскелең ұрпаққа өлкетану 

бағытында қала білім беру керетігін,қандай құндылықтарды басшылыққа алу керектігі 

баяндалған[4].  

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Өлкетану » базалық жобасы бойынша биылғы оқу 

жылдан бастап орта мектептерден 5-7сыныптарында «Өлкетану» сабағы оқытылады. Яғни, 

сабақ барысында оқушылар аймақтың қалыптасуы,табиғи –географиялық ерекшеліктері және 

туған өлкенің жалпы тарихынан мол мағлұмат алатын бооады. Бұдан бөлек,туған өлкеге 

экскурсиялық саяхатты қамтыған әлеуметтік маңызы бар 10 жоба бар[5].  

Еліміздегі мектептерде өлкетану пәнін оқыту жастарды патриотизмге тәрбиелейді. Иә, 

еліміз тарихы терең мекендерге өте бай. Қазақтың байтақ даласы жер асты байлығымен ғана 

емес, шежіреге толы мазарларымен, тарихи көне жәдігерлерімен де құнды. Мәселен алыптар 

мекені болған Шығыс Қазақстан облысындағы әдеби-мемориалдық Жидебай қорығын, 

Ақбауыр, Марқакөл қорығын, Қатонқарағай ұлттық саябағын және т.б. айтуға болады. Ондағы 

класссикалық әдебиетіміздің алтын діңгектері – Абай Құнанбаев пен М. Әуезовтің 

мұражайлары, Сарыкөл, Қоңыр әулие үңгірлері, Еңлік – Кебек ескерткіштері бар. Еліміздің 

өзге өңірлеріндегі осындай тарихи ескерткіштер мен мұражайларды тамашалауға мектеп 

ұйымдары көшпелі ақылы туризмдер ұйымдастыруы керек. «Өзіңді өзің сыйласаң, жат 

жанынан түңілер» дегендей өзіңді сыйлау дегенді бұл арада – өзіңді ғана емес, еліңді, 

жұртыңды, мәдениетіңді танып білу, рухани биік болу деген кеңейтілген мағынада да 
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қолдануға болады. Ол үшін туған жердің тарихын оқы, біл, үйрен, саяхатта, ұлылар еліне 

барып, тәуәп етіп, сапарлап-саяхатта. 1899 жылы «Русский турист» журналында арнайы 

мектеп туризміне арналған жеке айдар пайда болған. Сол айдарда апта сайын қай мектеп 

оқушылары қандай елдімекендерде болғаны туралы қызықты мақалалар жарияланып отырған. 

Осы арқылы басқа мектеп оқушыларының дәл сол жерге баруына себеп болған екен. Қазіргі 

цифрлы дәуірде фейсбук, инстаграм әлеуметтік желілері арқылы дәл осы мектеп туризімін ел 

ішінде маңызды үрдіске айналдыруға болады. Мектеп оқушылары арасында республика 

көлемінде эссе, шығармалар жазудан байқау өткізсе тіптен жақсы болар еді. 

 Сонымен қатар ол, болашақта Қазақстандағы туризм өңірлік қана емес жаһандық сипат 

алу керектігін жеткізді. Ол үшін, яғни еліміздегі туризмнің өркендеуі үшін тарихи 

орындарымыз, шипалы өзен-көлдеріміз, жер жанаты Көкшетаудағы ғажайып мекен –Бурабай, 

шипалы Алакөл және тағы басқан мекендерді инновациялық және мәдени орталық ретінде 

дамытып қалыптастыруды қамтамасыз ете білсек, мемлекеттік бюджет айтарлықтай толығып, 

әлеуметтің әл-ауқаты көтерілер еді. «Бай табиғатымыз бен мәдени әлеуетімізді пайдалану 

үшін сырттан келетін және ішкі туризмді дамытуға ерекше көңіл бөлу қажет» деп елбасы 

жолдауында айтылғандай туризмнің барлық түрін Қазақстанда дамытуға болады, жұмыла 

көтерген жүк жеңіл, оған барлығымыз ат салысуымыз қажет. Ал түбегейлі мақсат – цифрлы 

туризмді дамыту болуы керек 

Экологиялық білім беру тек балалар мен жастарды емес, барлық жастағы азаматтарды 

және қоғамды қамтиды. Экологиялық білім беру барысында қоршаған орта санасын 

қалыптастыру бағдарламаларында қоғамның барлық мүшелері үшін бөлек жұмыстар 

жүргізілуі керек. Әр жастағы азаматтарға бөлек және ықпалды дайындалған бағдарламалар 

арқылы сананы қалыптастыруға болады. Елбасы тапсырмасына сәйкес,білім беру саласында 

ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді,экологияны жақсартуды және елді мекендерді 

абаттандыруға баса мән беруді ары қарай да жалғастырумыз қажет. Осы мақсатта әр азамат 

қажырлы еңбек етіп,білім-біліктілігін жұмсауы керек. 
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ҮРЖАР ӨҢІРІНІҢ ТҰЩЫ СУ ҚОЙМАЛАРЫНЫҢ БУЫНАЯҚТЫЛАРЫ 

 

Табиғаты мен климаты бойынша, Үржар ауданы бірегей және фаунасы аса зерттелмеген 

аймақтар қатарына жатады. Шығыс Қазақстан облысының жазық және аласа жерлерінде өзен 

торлары аз кездеседі. Жер беті сулары Балқаш - Алакөл алқабына жатады. Тарбағатай жотасы 

мен оның сілемдерінен бастау алатын Ай, Қаракөл, Үлкен текебұлақ, Үржар (Өржар), 
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Қатынсу, Еміл және т.б. өзендер кіреді. Ауданның батыс жағында Шыңқожа, Кенжебай, 

Қолдар және т.б. шағын көлдер бар [1]. 

Зерттеу жұмысының мақсаты - Үржар өңірінің тұщы су қоймаларының 

буынаяқтыларының түрлік құрамын анықтау, экологиялық сипаттамалар беру. 

Зерттеу материалдары. Зерттеу жұмыстары 2016-2017 жылдардың жаз, күз мезгілдерінде 

жинастырылды. Зерттелген өзендер - Қусақ, Көлденең, Шошқалы, Қатынсу, Үржар, Егінсу, 

сол сияқты, көптеген тоғандар. Тұщы су қоймаларының буынаяқтыларының өкілдерін 

анықтау мақсатында әртүрлі анықтағыштар мен ғылыми еңбектер пайдаланылды [2-5]. 

Зерттеу нәтижелері. Үржар өңірінде су қоймаларының буынаяқтыларының фаунасы 

өзінің алуантүрлілігімен ерекшеленеді. Үржар өңірінің тұщы су қоймаларының буынаяқтылар 

өкілдерінің тізімі 1-ші кестеде келтірілген.  

 

Кесте 1 - Үржар өңірінің тұщы су қоймаларының буынаяқтылары 

Отряды Тұқымдасы Туысы, түрі Кездес

у 

жиілігі 

Бүйіржүзгіш 

Amphipoda 

Бүйіржүзгіштер 

Gammaridае 

Бүйіржүзгіш  

Gammarus sp. 

∞ 

Өрмекшілер Aranea Су өрмекшісі 

Agelenidae 

Су өрмекшісі Argyroneta 

aquatica 

1 

Tetragnathidae Тетрагната-өрмекшісі 

Tetragnatha sp. 

1 

Кенелер 

Acarina 

Су кенесі 

Hydrachnidae 

Географиялық кене 

Hydrachna geographica 

3 

Көктемдіктер 

Plecoptera 

Перлидтер Perlidae Perla marginata 6 

Taeniopterygidae Қоңыр көктемдік 

Nepheolopteryx nebulosa 

1 

Біркүндіктер 

Ephemeroptera 

Oligoneuriidae Oligoneuriella pallida 5 

Baetidae Ақ құйрықты біркүндік 

Baetis binoculatus 

2 

Біркүндік 

Heptageniidae 

Нәзік біркүндік 

Heptagenia coerulans 

1 

Epeorus torrentium 1 

Ecdyonurus  

fluminum 

1 

Инеліктер Odonata Нағыз инеліктер  

Libellulidae 

Жолақты инелік 

Sympetrum pedemontanum 

6 

Қоңыр инелік 

Orthetrum brunneum 

2 

Жалпақ инелік 

Libellula depressa 

1 

Торлы инелік 

Orthetrum cancellatum 

5 

Sympetrum flaveolum 5 

Orthetrum albistylum 2 

Жебелі инеліктер 

Coenagrionioidea 

Ischnura pumilio 7 

Көгілдір инелік 

Enallagma cyathigerum 

2 

Сарғалдақ инеліктер  Sympecma paedisca 1 
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Lestidae 

Aeshnidae Aeshna juncea 2 

Anax parthenope 2 

Қосқанаттылар 

Diptera 

Арыстанша шыбындар 

Stratiomyidae  

Қарапайым арыстанша шыбын  

Stratiomya chamaeleon 

1 

Соналар Tabanidae  Кәдімгі сона Haematococcus 

pluvialis 

3 

Хирономустар 

Chironomidae 

Chironomus piger 4 

Chironomus plumosus  6 

Chironomus 

behningi 

2 

Масалар 

Culicidae 

Шиқылдақ немесе кәдімгі 

маса 

Culex pipiens 

3 

Aedes cinereus 5 

Anopheles maculipennis 6 

Жағалық шыбындар 

Ephydridae  

Coenia polustris 4 

Ephedra sp. 1 

Шіркейлер 

Simuliidae  

Simula ornatum  2 

Қаттықанаттылар 

Coleoptera 

Сүңгуір қоңыздар 

Dytiscidae  

Шұбар сүңгуір қоңыз  

Palaeopsychops maculatus  

4 

Сүңгуір қоңыз 

Hydroporus sp. 

6 

Мұртшалылар 

(ағашкескіштер) 

Cerambycidae 

Жиекті сүңгуір қоңыз 

Dytiscus marginalis 

3 

Жылтыр кеуделі ұзын мұртты 

қоңыз 

Tetropium castaneum 

1 

Жартылай қатты 

қанаттылар 

Hemiptera 

Ескекшілер Corixidae  Sigara fallen  6 

Сызықты корикса 

Sigara striata 

5 

Notonecta glauca 6 

Су сары 

шаяндары Nepidae 

Су сары шаяны  

Nepa cinerea 

3 

Жүзгіш қандалалар 

Naucoridae 

Naucoris  

cimicoides 

4 

Су өлшегіш қоңыздар 

Gerridae 

Кәдімгі тоған су өлшегіші 

Gerris lacustris 

4 

 

Бүйіржүзгіштерге түр саны жағынан жиі кездескен бүйіржүзгіш Gammarus sp. өкілі 

тіркелді. Негізгі тіршілік ету ортасы тоқтаған және баяу ағатын тұмалар болып табылады. 

Өрмекшілер отрядының тобына Agelenidae мен Tetragnathidae тұқымдастарына жататын 

өрмекшілер тіркелді. Кенелер отрядының Hydrachnidae тұқымдасына жататын географиялық 

кене өте сирек кездеседі, су қоймаларының түбінде мекен етеді.  

Көктемдіктер отряды өкілдерінің дернәсілдері әдетте тоқтаған, ағыны баяу су 

қоймаларында тіркелді.  
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Біркүндіктер отрядына жататын 5 түрі анықталды. Олардың ішінде O. pallida түрі ұсақ 

су қоймалары мен Қусақ су өзенінен жиі байқалды. Біркүндіктер дернәсілдері судың 

астындағы тастардан алынды. 

Инеліктер отрядының өкілдері бойынша 11 түр анықталды. Инеліктер арасында басым 

кездескен түрлерге – S. flaveolum, S. pedemontanum, O. cancellatum, I. pumilio жатты. 

Үржар өңірінің су қоймаларында қосқанаттылар отрядын зерттеу барысында 11 түрі 

анықталды, ережеге сәйкес хирономидтер және масалар тұқымдасына жататын түрлері 

доминанттылық көрсетті. 

Қаттықанаттылар отрядының өкілдері сирек кездестірілді, олар көбінесе су түбінен 

ауланды.  

Жартылай қаттықанаттылардан зерттеу барысында жиналған коллекцияның ішінен 6 

түрі анықталды. Осы түрлердің ішінен S. fallen және N. glauca түрлерінің саны жиі тіркелетіні 

байқалды. Бұлардың негізгі мекен ортасы балдырлы және судың ортаңғы қабаты болып келеді. 

Зерттеу нәтижелері бойынша Үржар өңірінде түщы су қоймаларының буынаяқтылар 

типіне жататын 21 тұқымдасқа жататын 43 түрі анықталды. Зерттеу барысында инеліктер 

(Odonata) мен қосқанаттылардың (Diptera) алуантүрлілігі байқалды. Осы тұщы су 

қоймаларындағы буынаяқтылардың кездесу жиілігі 1-ші суретте көрсетілген. 

 
 

Сурет 1. Үржар өңірінің тұщы су қоймаларының буынаяқтыларының пайыздық 

көрсеткіштері. 

 

Үржар өңірінің тұщы су қоймаларының буынаяқтыларын зерттеу нәтижесінде 

буынаяқтылардың арасында пайыздық көрсеткіштері Gammarus sp. (19%), P. marginata (10%), 

S. pedemontanum (7%), I. pumilio (12%) және O. cancellatum (8%) болып, осы өңірдің негізгі 

түрлерін құрайды. 

Қорытынды. Үржар өңірінің тұщы су қоймаларының омыртқасыздарының ішіндегі 

буынаяқтылар типін зерттеу барысында үлкен алуантүрлілік байқалды. Бұл өңірдің негізгі 

түрлеріне S. pedemontanum, Hydroporus sp., S. fallen, S. striata, N. glauca, ал оте сирек кездесетін 

түрлерге A. aquatica, S. paedisca, E. torrentium жатады. 

 

Gammarus sp. - 16%

A. aquatica - 2%

Tetragnatha sp. - 2%

H. geographica - 5%

P. marginata - 10%

N. nebulosa - 2%

O. pallida - 8%

B. binoculatus - 3%

H. coerulans - 2%

E. torrentium - 2%
- 2%

S. pedemontanum - 7%

O. brunneum - 3%

L. depressa - 2%

O. cancellatum - 8%

S. flaveolum- 2%

O. albistylum - 3%

I. pumilio - 11%

E. cyathigerum- 3%

S. paedisca - 2% A. juncea - 3% A. parthenope - 3%
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

ПО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ 

 

Холодный ядерный синтез – одно из самых спорных, противоречивых и даже запретных 

направлений в современной науке. Идея получения огромной, практически неисчерпаемой 

энергии из воды, воздуха и другого вещества, окружающего всех нас – слишком проста. 

Особенно, когда это предлагается осуществлять не в каких – то гигантских условиях, в 

которых вещество разогревается до звездных температур, а в комнатных условиях, буквально 

на рабочем столе. 

Однако в истории уже не раз бывало, что новые идеи долгое время отвергались, их 

сторонники высмеивались, факты оспаривались, а потом… оказывалось, что на самом деле то, 

что много раз подвергалось сомнениям – чистая правда. Достаточно вспомнить, с каким 

трудом общество принимало идею о том, что земля круглая и вращается вокруг солнца. 

Целю данной работы было обосновать возможность проведения низкотемпературных 

реакций атомов дейтерия в кристаллической решётке Pt. Для достижение цели поставлены 

следующие задачи: 

1 – Разработать программные обеспечения для построения волновых функций электрона 

в атоме водорода в кристаллический решетке Pt. 

2 – Сделать оценку возможности образования изотопа лития из трех атомов дейтерия в 

кристаллический решетке Pt. 

В ядерной физике для преодоления кулоновского барьера ядра атомов надо разогнать до 

больших скоростей (энергий), а большая энергия – суть большая температура. 

Из рисунка 1 видно, что, не считая самых легких ядер, удельная энергия связи примерно 

постоянна и равна 8МэВ/нуклон. Удельной энергией связи называют энергию связи, 

приходящуюся на один нуклон ядра. 

Основной секрет процесса холодного синтеза – преодоление кулоновского барьера – в 

конце концов оказался на удивление простым. Это впервые было замечено профессором 

Брессени в 1998 году на конференции ICCF -7 на основании серии японских экспериментов 

на ускорителях, выполняемых начиная с 1995 года [1]. 

Сегодня мы знаем, что атомы дейтерия, имплантированные в металлы, не находятся 

более в основном состоянии. Облако свободных электронов в металле вынуждает электрон 

имплантированного атома занять возбужденное р – состояние. Это позволяет двум ядрам 

дейтерия разместиться в одной потенциальной нише кристаллической ячейки на очень 

близком расстоянии друг от друга. 
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 Число нуклонов в ядре 

 а)  б) 

Рисунок 1 – а) зависимость удельной энергии связи от числа нуклонов в ядре, 

б) статистический принцип ослабления корреляции с расстоянием 

 

Эксперименты на ускорителях показали, что величина экранирующего потенциала 

примесных атомов в металлических кристаллах достигает 300 эВ и более. Это означает, что в 

DD реакции, происходящей в среде металлического кристалла, примесные атомы дейтерия 

возбуждены и имеют не круговые, а эллиптические электронные орбиты, ориентированные 

друг относительно друга определенным кристаллографическим образом. В этом случае ядра 

этих атомов могут сближаться на расстояние, существенно меньшее чем размер атома, без 

кулоновского отталкивания. 

 

   
Рисунок 2 – а) энергия Ридберга для атома водорода. Электронная орбиталь в 2p-состоянии 

больше не круглая; б), в) орбитали атома водорода 

 

Можно предположить, что потенциал внутри кулоновского барьера обычно после 

сильных взаимодействий реакции синтеза больше не является сохраняющим фактором для 

нейтронов, и нейтроны могут почти свободно перемещаться от одного протона к другому. В 

этом случае метастабильная DD-система переходит в метастабильную PT-систему. 

Итак, первый секрет холодного синтеза, который неизбежно приводит к слиянию ядер 

дейтерия в проводящем кристалле, сегодня можно считать практически решенным. 
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Второй сюрприз процесса холодного синтеза: в этих реакциях практически нет ядерных 

продуктов распада 4He *. 

 
 

 

Рисунок 3 – Функция радиального распределения, P (r) для 1s, 2s и 2p орбиталей по сравнению 

с расстоянием от ядра r. 

 

Радиальной функции вероятности [3], [4], P(r), это обеспечивает вероятность 

нахождения электрона на заданном расстоянии от ядра суммированного по всем углам: 

P (r) = r 2 R 2 (r) 

Где R (r) - радиальная составляющая волновой функции, а r - радиус.  
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где Z - атомное число, r - радиальное расстояние между ядром и электроном, a 0 - 

радиус Бора (5,29 × 10 -11 м).  

Используя выше указанние формулы нами смоделированы радиальные функция 

вероятности для 1s, 2s и 2p орбиталей дейтерия в зависимости от расстоянием до ядра. Для 

моделирования процесса мы использовали программную среду Visual Studio 2015, 

программа написано на программном языке C#.  

 

 

а) 
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б) 

 
в) 

 

Рисунок 4 – а) радиальная функция вероятности для 1s состояние, б) радиальная функция 

вероятности для 2s состояние в) радиальная функция вероятности для 2р состояние 

 

ВЫВОДЫ 

1 – Обоснована возможность проведения низкотемпературных реакций атомов 

дейтерия в кристалле Pt.  

2 – Разработаны программные обеспечения для построения волновых функций 

электрона в атоме водорода, помещенного в кристаллическую решетку Pt.  

3 – Сделана оценка возможности образования изотопа лития из трех атомов дейтерия 

в кристаллический решетке Pt. 
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АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО  

РАСШИРЕНИЯ СПЛАВА FE-NI-CO 

 

Последние десятилетия в точном машиностроении существует проблема создания 

крупногабаритных сложно-профильных изделий, выполненных из инварных сплавов на Fe-Ni 

основе и проявляющих низкие значения температурного коэффициента линейного 

расширения (ТКЛР, α20-100 ≤ 3·10-6 K-1) [1]. Для решения данной научно-производственной 

проблемы предложено получение деталей наукоёмкой техники не классическими методами 

обработки металлов давлением, а путём литья [2]. Поскольку классические инварные системы 

на Fe-Ni основе имеют плохие литейные свойства, что проявляется в наличии дефектов 

литейного происхождения (усадочные раковины, поры, трещины) в конечных изделиях, - 

предложено дополнительное легирование углеродом инварных сплавов [3].  

В связи с этим, разработаны суперинварные сплавы, отличающиеся от инварных 

замещением части атомов никеля кобальтом, с дополнительным легированием по углероду. 

Введение кобальта позволяет получать более низкие значения температурного коэффициента 

линейного расширения, а углерод вводится для повышения технологичности сплавов. 

В работе [4] были изучены сплавы с разным содержанием углерода (0,6%, 0,8% и 1,7% 

С). В качестве базового состава был выбран сплав Fe-32%Ni-3,9%Co-0,6%C. Данный состав 

обеспечивает низкие значения температурного коэффициента линейного расширения сплава 

(после кристаллизации α20-100=2,5·10-6K-1, после высокотемпературного отжига [800°C, 3ч] 

α20-100=1,5·10-6K-1). Дополнительно были выплавлены два сплава составов: Fe-32%Ni-

6,4%Co- 0,8%C и Fe-34%Ni-2,9%Co-1,7%C, также обеспечивающих низкие параметры 

теплового расширения (сплав с 0,8%С: после кристаллизации α20-100=2,5·10-6K-1, после 

высокотемпературного отжига [800°C, 3ч] α20-100=1,0·10-6K-1; сплав с 1,7%С после 

кристаллизации α20-100=2,4·10-6K-1, после высокотемпературного отжига [800°C, 3ч] α20- 

100=1,5·10-6K-1). Выбор данных составов обусловлен необходимостью изучения, во-первых, 

сплава с относительно небольшим повышением содержания углерода по сравнению с базовым 

составом и, во-вторых, сплава увеличенным в значительной степени содержанием углерода. 

Главное требование для обоих сплавов заключалось в обеспечении низких значений ТКЛР как 

в состоянии после кристаллизации, так и после термической обработки по различным 

режимам. 

Целью данной работы является изучение механических свойств и исследования 

температурного коэффициента линейного расширения сплава Fe-Ni-Co с добавлением 

легирующих элементов.  

Для достижения поставленной цели в лабораторных условиях путем смешивания 

компонентов и расплавления нами получен Fe-Ni-Co сплав. Полученный сплав Fe-Ni-Co 
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обладает довольно высокой миктротвердостью равной Н =6433 Мпа, что в два раза выше 

микротвердости конструкционных сталей. После получения отливки нами были проведен 

анализ химического состава на рентгенофлуоресцентном спектрометре СРВ-1 с 

использованием вторичной мишени из молибдена и серебра для улучшения возбуждения 

вторичных электронов. В состав сплава входили следующие элементы: Ni, Fe, Co, Cr, N, Ti и 

Nb [5]. 

Изначально в работе [5] для определения оптимальных эксплуатационных 

характеристик был проведен отжиг в течение часа и закалка в воде при температурах 500, 600, 

800 и 10000С. Термообработку образцов сплава Fe-Ni-Co проводили в лабораторных 

трубчатых электропечах сопротивления типа СУОЛ-0,4.4/12-М2-У4.2 в вакууме с остаточным 

давлением не более 1 Па. Наиболее высокий показатель микротвердости достиг после 

проведения отжига при температуре 8000С в течение часа Н (8000С)=7434 МПа. Что на 15% 

выше чем у исходного образца.А после проведения закалки в воде с 10 минутной выдержкой 

при температуре 8000С микротвердость сплава составила Н =6509 МПа, что сравнима с 

микротвердостью исходного образца.  

В настоящей работе нами дополнительно проведен отжиг образцов в течение 5 часов при 

температурах 700, 750 и 8000С.  

 

 

Рисунок 1 – Испытание на микротвердость образцов сплава Fe-Ni-Co после отжига при разных 

температурах в течение 5 часов 

 

На рисунке 1 изображено испытание на микротвердость образцов сплава Fe-Ni-Co после 

отжига при разных температурах в течение 5 часов. Микротвердость образцов отоженных в 

течение 5 часов оказалось значительно выше микротвердости образцов с часовым отжигом. 

Наибольший показатель микротвердости был отмечен после отжига при 7000С (5часов) 

Н =9393 МПа, что выше исходного на 46%. Микротвердость сплава Fe-Ni-Co после отжига 

при 7000С (5ч) превышает микротведость конструкционных сталей более чем в 3 раза.  

В дальнейшем проводилось измерение температурного коэффициента линейного 

расширения. Измерения температурного коэффициента линейного расширения образцов 

проводились при комнатной температуре в обычных условиях. Образец 10мм*10мм 

помещался на нагревателе площадью 100мм*200мм, с возможностью нагревания и 

регулирования температуры до 2000С с погрешностью ±50С. Температура на поверхности 

образца измерялась при помощи термопары, погрешность которой не превышает ±30С. 

Линейное расширение образца измеряли индикатором Германского производства «Kosel», 

цена деления которой равна 0,002мм. Случайные ошибки в виде вибрации нагревателя 
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индикатор 

нагреватель термопара 

образец 

устранялись путем крепления нагревателя на массивных тисах, сто также обеспечивало 

равномерный нагрев. Измерение ТКЛР проводили не менее трех раз на каждом образце. На 

рисунке 2 представлено установка для определения ТКЛР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Установка для определения ТКЛР 

 

Измерение ТКЛР проводились у образцов после отжига при температуре 7000С (5ч) и 

после отжига при температуре 8000С (1ч). Образцы нагревались до 2000С. До 1500С ТКЛР у 

обоих образцов не меняется, после 1500С идет не большое увеличение. При 2000С образец 

расширился на 0,006 мм, что соответствует ТКЛР 0,0058. Уравнение, по которой меняется 

ТКЛР образца в зависимости от температуры указан на графике (рисунок 3 а, б), степень 

аппроксимации не менее R= 0,97. Из рисунка 3 видно как меняется график измерения ТКЛР 

при разных температурах. 
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б) 

Рисунок 3 – Измерение ТКЛР; а) после отжига при температуре 7000С (5ч), б) после отжига 

при температуре 8000С (1ч) 

 

ВЫВОДЫ 

Сплав выплавленный в ходе реализации данной работы относится к категории 

многофункциональных сплавов с уникальными свойствами. В работе выполнены все 

запланированные задачи и реализована цель исследовании. 

В данной работе получены оригинальные данные, которые позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

1. Микротвердость полученного сплава была равна Н =6433 МПа. После отжига при 

температуре 8000С в течение часа микротвердость образца выше исходного на 15%, а после 

увеличения времени отжига до 5 часов при температуре 7000С микротвердость сплава 

достигла Н =9393 МПа. 

2. Температурный коэффициент линейного расширения образца после отжига при 

температуре 7000С (5ч) определенный при температуре 2000С равен 0,0058. А после обработки 

отжига при температуре 8000С (1ч) ТКЛР образца равен 0,0051(при 2000С). 
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МУРАТХАНОВА А.К., КОМЕКОВА Г.К., ТӘЛІП А.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

РАУШАН ТҰҚЫМДАСЫНЫҢ ВЕГАТИВТІ КӨБЕЮ КЕЗІНДЕ ОТЫРҒЫЗАТЫН 

МАТЕРИАЛДЫҢ ӨСІРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ 

 

Қазіргі таңда коммуналдық қызметтерді дамытуға, қалалар мен ауылдарды 

көгалдандыруға, елді-мекен айналасын жасыл ағаштармен көмкеру, көркейту, сонымен қатар 

жастардың Отанға, жерге, табиғатқа деген махаббатын, патриоттық сезiмiн оятуға үлкен көңіл 

бөлінеді. Қалалар мен ауылдарды абаттандыру және көркейту маңызды элементтерінің бірі 

сәндік бұталар болып табылады [1]. Сәндік бұталардың арасында жетекші орын раушанға 

тиесілі. Раушанды, шынымен, хош иісімен және ғажайып сұлулығымен таң қалдыратын патша 

гүлі деп атауға болады. 

Раушангүл тұқымдасы (Rosaceae) - қос жарнақтыларға жататын бұта, ағаш тәріздес бір 

не екі жылдық өсімдіктер. Жер шарында кең таралған, негізінен, қоңыржай аймақта өседі, 100-

ден аса туысы, 3 мыңнан астам түрі белгілі. Қазақстанда 36 туысы, 200-ден артық түрі бар, 

оның 12-сі өте сирек кездесетін өсімдіктер, сондықтан қорғауға алынып, Қазақстанның 

«Қызыл кітабына» енгізілген. Раушангүл тұқымдасына жататын өсімдіктердің жапырақтары 

күрделі, кезектесіп орналасады, бүтін жиекті, қосалқы жапырақшалары болады. Гүлі қос 

жынысты, кейде дара жынысты, жеке-жеке не топтанып орналасқан. Гүл күлтесі бесеу, 

аталығы мен аналығы көп, гүлқоршауы көбіне екі қатарлы. Бұл тұқымдасқа жататын 

өсімдіктер жел және жәндіктер арқылы тозаңданады.  

Раушангүл тұқымдасының көбі пайдалы өсімдіктер: жеміс беретін ағаштар (алма, 

алмұрт, айва, шие, өрік, шабдалы, т.б.); жидек (таңқурай, қойбүлдірген, сиыр бүлдірген, 

қарақат, т.б.), әсемдік түрлері (раушангүл, шетен, тобылғы, долана, т.б.) және дәрілік түрлері 

(итмұрын, түзу қазтабан, бүршікгүл, т.б.). Жемісі тамаққа пайдаланылады, құнарлы мал 

азығы, гүлінен ара бал жинайды [2].  

Қазақстан ғылым академиясының бас ботаника бағында 1957-1984 ж. аралығында 

Раушангүл тұқымдасының әсемдік түрі - раушан гүлінің 16 сорты шығарылған. Ең бастылары: 

«Қазақстандық мерекелік» (биікт. 130 см-дей, гүлі қызыл түсті); «Алматыдан сәлем» (биікт. 

130 см-дей, гүлі қызғылт түсті); «Алматы хош иістісі» (биікт. 190 см-дей, гүлі қызғылт түсті, 

хош иісті); «Қызжібек» (биікт. 110 см, гүлі қызыл күрең түсті); «Аққу» (биікт. 250 см-дей, гүлі 

ақ түсті); «Гүлсұлу» (биікт. 190 см-дей, гүлі қызыл күрең түсті, қыста үсімейді), т.б. 

Ғаламшарымызда раушангүлділердің 3000-нан астам түрі бар деп есептеледі. 

Республикамызда олардың 35 түрі өседі: мойыл, шетен, алмұрт, алма ағаштар және т. Б [2].  

Қазіргі уақытта шет елден көптеген гүлдер импортталған себептен, отандық гүлдердің 

бәсекеге қабілеттілігі мәселесі өткір тұр. Нәтижесінде жаңа, өнімі жоғары, ауру және 

зиянкестерге төзімді раушан сорттарының қажеттілігі өсіп келеді. Бұл мәселенің ең маңызды 

аспектілері жылыжайларда және ашық жерлерде, жылдам және оңай көбейте алатын сортты 

табу және таңдау болып табылады. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB_%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA
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Қазіргі уақытта ғылым мен өндірістің күші озық технологияларды қолданумен 

вегетативтік көбею кезеңін қысқарту арқылы раушанның ең тиімді өсуіне бағытталған. 

Табиғи жағдайда раушандарды қалемшелеу өте маңызды, өйткені басқа әдістермен 

көбейту әрқашан оң нәтиже бермейді. Сонымен қатар, болашағынан зор үміт күттіретін 

раушан көп материалдық және еңбек шығындарын талап етеді. 

Раушан тұқымдастарын көбейту әдістері өте көп. Мысалы: Бурито тәсілі, Траннуа тәсілі, 

суда раушан сабагын тамырландыру, раушан қалемшесін картопта өсіру, пакетте раушанды 

тамырландыру, топыраққа саптарды жазда отырғызу және т.с.с [3]. 

Табиғи әдістен бастайық, ол раушан қалемшесін жазда топыраққа отырғызу. Ең дұрысы 

раушан сабақтарын таңертең немесе кешке кесіп тастау керек. Сонымен қатар әлгінде ғана 

гүлдеп болған немесе енді гүлдейін деп тұрған өркендері бар сабақты таңдаған дұрыс. Сабақты 

кесуге дайын екендігін тікенектерінің оңай сынуынан білуге болады. Сабағының ұзындығы 

12-15 см және екі-үш буынды жапырағымен бірақ гүлсіз болатындай етіп, өте өткір 

стерильденген құралмен кесіп алу керек. Қиғаш кесінді бірден төменгі буыннан және жоғары 

буыннан 1,5-2 см жоғары болу керек сонымен қатар төменгі жапырақтары, барлық 

тікенектерін жою қажет. Ылғалдың жылдам булануын болдырмас үшін, қалған жапырақтарды 

кесіп тастаймыз. Тамырландыру сәтті болу үшін сабақтың астыңғы бөлігін корневин 

ерітіндісінде ұстап тұру керек [4]. 

Раушан қалемшесін картопта тамырландыру үшін көктемде тереңдігі 15 см болатын ор 

қазып, күн сәулесі жақсы түсетін және желден жақсы қорғалатын жерде болу керек, сонымен 

қатар ол ойысты қалыңдығы 5 см болатын топырақ қабатымен жабу керек. Тікенектерден, 

жапырақтардан тазаланған ұзындығы 20 см болатын раушан қалемшесін орта көлемді 

картопқа тығып отырғызамыз, ал картоп түйнектен алдын ала тазартылған болуы тиіс. Раушан 

қалемшесі бар картопты ойысқа аралары 15 см қылып отырғызамыз. Бастапқыда қалемшені 

шыны ыдыспен жапса жақсы болар еді. Жас картоптың құпиясы қалемшеге үнемі ылғалдылық 

беріп отырады, сондықтан раушан қалемшесін картопта өсіру ең тиімдіжәне кең қолданбалы 

әдістердің бірі. Отырғызған раушан гүлдерін жиі суарып отырғызу қажет, ал бес күннің 

бірінде 1 стакан суға 2 кішкентай қасық қант қосылған сумен суару қажет. Екі жұмадан кейін 

қалмшені қоршаған ортаға үйрету үшін банканы анда санда алу керек. Тағы екі жұмадан кейін 

шыны банканы мұлдем алып тастау керек. 

Бурито әдісі кең қолданылмайды себебі нәтижесі әрқашан қуантпайды. Мұнда 

қалемшенің тамырланып кетуі 100% емес. Бұл әдісте сабақты қалемшелеп, астыңғы бөлігін 

корневинмен, эвинмен және басқа да тамырландыратын құралмен өңдейді. Содан кейін 

қалемшелерді дымқыл газетпен орап, екі жұмаға қараңғы жерге қояды, ауа температурасы 15-

18 ℃ болуы қажет. Осыдан кейін тамырланып кетеді деген болжам бар. 

Траннуа тәсіл әдістің негізгі мәні - өсімдік сабағына қоректену және тіршілікке 

төзімділігін арттыру мақсатында жапырақтардан максималды түрде крахмалды алу үшін 

қалемшеге айналуға дейін мүмкіндік беру болып табылады. Ол үшін шілде, маусым айларында 

гүлдеу толқыны өткеннен кейін сабақты таңдап аламыз. Сабақты астыңғы бүрлері ісініп 

кеткенге дейін бақылаймыз. Ісіп кеткен бүрлер сабақтың піскендігінің белгісіболып табылады 

және вегетациялық кезеңге дайын екендігі көрсетіледі. Сондықтан бүрден жапырақ шығып 

кетпес бұрын тезірек бұл тәсілді істеу керек. Алдыңғы әдістердегідей қалемшелерді 20 см 

қылып бөлеміз, үстіңгі екі жапырағынан басқасының барінен тазартамыз. Бірден күн сәулесі 

мол түсетін ыдысқа 45℃ қиғашынан етіп бірнеше дана отырғызамыз. Біреуі болмаса екіншісі 

өсіп кетер. Үстінен пластикалық баклажкамен жаабамыз. Бұл өсімдікті қыстың өзіне дейін 

сақтап, қорғайды. Отырғызылған раушанды жиі суарып, топырақты қопсытып отыру қажет 

[3]. 
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Жоғарыда аталып өткен әдістер қолданылды. Соның ішінде нәтижесі жоғары әдіс туралы 

айта кетсек, ол раушан кесіндісін жазда топыраққа отырғызу әдісі. Алдымен гүлдеп болған 

немесе енді гүлдейін деп тұрған өркендері бар раушан сабақтары таңдалынды. Сабағының 

ұзындығы 12-15 см және екі-үш буынды жапырағымен бірақ гүлсіз болатындай етіп, өте өткір 

стерильденген құралмен кесіп алынды. Қиғаш кесінді бірден төменгі буыннан және жоғары 

буыннан 1,5-2 см жоғары болу керек сонымен қатар төменгі жапырақтарынан, барлық 

тікенектерінен тазалап, алып тасталынды, 1 суретте көрсетілгендей. 

 

Сурет 1 – Тікенектен тазартылған раушан сабақтары 

 

Сабақтың астыңғы бөлігін корневин ерітіндісінде ұстап, суға салынды. Шамамен екі 

жарым апта ішінде сабақтардың жартысы тамырлана бастады (ал қалған жартысы қурап 

қалды). Содан кейін тамырланған сабақтардың жартысы үйде топырағы (әмбебап топырақ) 

бар ыдысқа отырғызылды, ал қалған жартысы далаға отырғызылды (мамыр айының аяғында). 

Бұл жерде де барлық раушан сабақтары өніп кеткен жоқ. Біразы ауырып барып өркендеді, ал 

кейбіреулері қурап қалды. Жаз бойында отырғызылған раушандар жиі суарылып, топырағы 

қопсытылып отырылды. Үйде отырғызылған раушан гүліне қарағанда, далада өскен раушан 

гүлінің сабағы жуандап, көлемі үлкейіп бұтақтары көбейді және тамыз айында аздап гүлдеді, 

2 суретте көрсетілгендей. Ал үйдегі раушан бұталанды бірақ гүлдемеді. 

 

 
 

Сурет 2 – Бірінші жалдағы раушан гүлі 
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Раушанның сорттары гүлдейтін және вегетативті сабақтардың белсенді пайда болатын 

кезеңдерімен ерекшеліктері. Генеративті және вегетативті фазалардың жыл сайынғы циклдегі 

қатынасына сәйкес екі ритм топтары бөлінеді: ашық грунтта көктемгі-жазғы кезеңде гүл 

сабақтарының белсенді түрде қалыптастыру және күзгі-қысқы ерте көктемгі демалу кезеңі; 

жабық грунтта да екі кезеңге бөлінеді: күзгі-қысқы-көктем-жаз гүл сабақтарының пайда болу 

мезгілі және ерте көктемгі демалу кезеңі. 

Осы әдіс арқылы раушан сабағын қалемшелеп, раушан гүлін көптеп өсіріп алуға болады. 

Қалалар мен ауылдарды көркейту мақсатын раушан қалемшесін жазда топыраққа отырғызу 

әдісі арқылы іске асыруға болады. Немесе бөлмедегі климаттық жағдайды дала жағдайымен 

теңестіріп және жылыжайларда жыл бойы өсіруге болады. 

Сорттық раушан өсімдіктерінің даму ритмі әртүрлі болады. Алынған түрлердің 

экологиялық потенциалына, гүлдейтін кезеңінің өнімділік динамикасына және вегетация 

кезеңінің ұзақтылығына байланысты. 

Әр түрлі өсу жағдайларына байланысты раушандардың зерттелген сорттарының 

қалемшелерінің өнімділігі күрт ерекшеленеді. Раушанның сақталу мерзімінің ұзақтығы және 

гүлдерінің алғашқы формасын сақтауы Grand Gala, сұрыпында жоғары көрсеткіш көрсетті. 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

 

Город Усть-Каменогорск расположен в Калбинском горном районе Казахстана у слияния 

рек Иртыш и Ульба.  

Местность, окружающая город, представляет собой речную долину, окруженную почти 

со всех сторон отрогами горных хребтов. С востока в 10-15 км проходят западные отроги 

Ивановского хребта, высоты которого достигают здесь более 800 м над уровнем моря. К 

западу местность несколько понижается и представляет собой обширную всхолмленную 

равнину. К юго-западу и югу местность постепенно повышается и переходит в северные 

отроги Калбинского хребта, пересеченные глубокими ущельями и долинами горных рек и 

озер.  

Рельеф местности района размещения предприятия слабохолмистый с перепадом высот 

не более 50 метров на 1 км. 

Долина реки Иртыш в районе г. Усть-Каменогорска расположена с востока на северо-

запад и перерезана горными реками, наибольшими из которых являются реки Ульба и Уба. 

По климатическому районированию для строительства согласно СНиП 2.04.01-2010 

«Строительная климатология» рассматриваемый район относится к категории 1В. 
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Климат района размещения предприятия резко континентальный. Максимальная 

температура наиболее жаркого месяца составляет 41 оС, наиболее холодного минус 40 оС. 

Преобладающее направление ветров - юго-восточное и северо-западное. Наиболее сильные 

ветры наблюдаются весной и осенью. Ветровая нагрузка - 3 район, снеговая нагрузка - 4 район. 

Вес снегового покрова 150 кг/м2, скоростной напор ветра 0,38 кПа. Нормативная глубина 

промерзания грунта составляет 1,9 м. Атмосферное давление 1010 -1020 гПа.  

Средняя месячная температура (t оС), абсолютная максимальная (tmax) и абсолютная 

минимальная (tmin) температуры воздуха, а также относительная влажность воздуха (r) по 

месяцам и за год приведены в таблице 1. 

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки (-23.1 oС), самых холодных 

суток (-41 oС). Наибольшая суточная амплитуда температуры воздуха составляет 19.3 оС, в 

сентябре наименьшая (-11.1 оС) в ноябре. Средняя температура отопительного периода 

составляет 7.8 оС, продолжительность отопительного периода 204 сут. Даты начала, конца и 

продолжительность периода с температурой воздуха ниже (выше): минус 10 оС (26.XI - 12.III, 

107); меньше или равно 0 (29.Х - 15.IV, 159); плюс 10 оС (04.V - 26.XI, 144); плюс 20 оС (29.VI 

- 09.VII, 12). Средняя дата последнего мороза 16.V, первого 29.IX, продолжительность 

безморозного периода - 128 дней. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -16.7 oС, наиболее 

жаркого 30 oC. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 73 %, наиболее жаркого 40%. Количество осадков за год составляет 271 мм. 

Суточный максимум осадков 89 мм наблюдался 16.VI.1940 г. Наибольшее количество 

осадков за год - 788 мм, за месяц - 204 мм. Суточный максимум различной обеспеченности 

(мм в год) приводится в таблице 3.3. Наибольшая высота снежного покрова за зиму 90 см, 

средняя 50 см, наименьшая 17 см. Наибольшая плотность снега 0.27 г/см3. 

Режим ветра носит материковый характер. Определяется он, в основном, местными 

барико-перкуляционными условиями. Наряду с этим в районах с изрезанным рельефом 

местности отмечаются различные по характеру проявления; местные ветры - горно-долинные, 

бризы, фены и т.д. (таблица 4). 

 

Таблица 1 Среднемесячные, годовая и экстремальные значения температуры и относительная 

влажность воздуха 

Меся

ц 
I II III IV V VI VII 

VII

I 
IX X XI XII Год 

t oC 

cр. 

-

16.2 
-15.7 -7.9 4.3 13.7 18.9 21.2 

19.

1 
12.9 5.0 -6.5 -13.3 3.0 

t max 8 8 20 29 36 38 41 40 37 28 18 14 41 

t min -49 -47 -40 -30 -9 0 5 0 -9 -33 -44 -48 -49 

r, % 74 75 76 66 58 62 64 65 66 67 74 74 68 

 

 Таблица 2 Среднемесячное, годовое, максимальное количество осадков и испарение с водной 

поверхности, мм 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

X 22 24 32 34 46 59 64 47 32 46 47 37 490 

Z 14 12 21 59 122 121 166 96 78 61 28 18 746 
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Xmax 60 52 74 105 95 142 150 115 90 105 93 103 721 

 х - среднемесячное и годовое количество осадков; 

 z - испарение с водной поверхности; 

 хmax - максимальное количество осадков 2 % обеспеченности. 

  

 Таблица 3 Суточный максимум осадков различной обеспеченности 

Метеостанция Средний максимум, мм 
Обеспеченность, % 

63 20 10 5 2 1 

г. Усть-Каменогорск 26 23 35 41 46 53 58 

 

Таблица 4 Средняя месячная и годовая скорости ветра 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

V, м/с 2.5 2.4 2.4 2.9 3.5 2.8 2.3 2.1 2.3 3.0 3.3 3.2 2.7 

Vmax, 

м/с 
24 24 24 28 20 20 20 24 24 20 18 20 28 

 

Метрологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с методикой расчета концентраций 

вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ 

Наименование характеристик Величина 

  

1 2 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года, град.С 
28.3 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца -22.1 

 (для котельных, работающих по отопительному графику), град С  

Среднегодовая роза ветров, %  

С 4 

СВ 24 

В 19 

ЮВ 4 

Ю 7 

ЮЗ 22 

З 18 

СЗ 2 

Штиль  44 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 7.0 

превышения которой составляет 5 %, м/с  

 



338 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан, Астана, Акорда, 9 января 2007 

2.Сапаргалиев Е.М. На правления работ по улучшению экологического состояния г. 

Усть-Каменогорск / Е.М Сапаргалиев, Г.Д Ганженко, А.И Дамченко, Н.Г Данилова // 

Экосфера: Восточно- Казахстанский информационно-аналитический ежегодник. г. Усть-

Каменогорск 2004г 

3.Слажнева Т.И. Системный подход к управлению медико-экологической ситуации в 

промышленном городе / Т.И. Слажнева , А.А Корческий, Н.А Яковлева, Б.М. Шаймерденов, 

Н.Н Леонтьев, Н.М Франковская. - Алматы, 2001  

4.Подходы и методы изучения состояния здоровья населения с факторами окружающей 

среды. 1984. 

 

 

ӘОЖ 517.9 

МУХАШОВА Р.Т. 

«№27 орта мектеп» КММ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ ТОПТАРЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖАҢА 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

 

Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, тәжірибелік 

қызметте педагогикалық үйлестіруді шебер меңгерген іскер мұғалім қажет екендігі аз 

айтылып жүрген жоқ. Қазіргі уақыттағы білім беру қызметкерлерінің алдында тұрған басты 

мақсат – еліміздегі білім беруде халықаралық деңгейге көтеру және білім сапасын көтеру, 

жеке тұлғаны қалыптастыру, 

Бүгінгі басты мәселеміз – білім сапасы десек, осы білім сапасын арттырудың тиімді 

жолы – білім беру жүйесінде түрлі ақпараттық технологияларды қолдану. Келешек 

қоғамымыздың мүшелері – жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру 

қоғамның алдында тұрған ең басты міндет. 

Оқыту технологиясы мен әдістеме ғылымы бір-бірімен тығыз байланысты. Әдістеме 

ғылымы «Нені оқыту керек?», «Не үшін оқыту керек?», «Қалай оқыту керек?» деген 

сұрақтарға жауап іздесе, оқыту технологиясы «Қалай нәтижелі оқытуға болады?» деген 

мәселенің шешімін іздейді. Олардың мақсаты бір, яғни, оқытудың тиімді жолдарын 

қарастыру. Оқытудың тиімді жолдары оқытудың әр түрлі әдістері арқылы анықталады. 

Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз – білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, 

оны білім алушыға беру процесі. Бұл процесті іске асырудың негізгі құралы компьютер 

болып табылады, сол себепті қазіргі мектепке шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, 

жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгеру.  

Ақпараттық технологиялардың бірі — интерактивтік тақта, мультимедиялық және он-

лайн сабақтары.  

Қолда бар мүмкіндіктерді пайдалану арқылы оқушыларды жаңа заман 

технологиясымен жұмыс жасауға үйретемін. 

Қорыта айтқанда, жаңа ақпараттық технологияларды сабақта қолдану келесі 

нәтижелерге жеткізеді: 

1. Оқушыларға еркін ойлауға мүмкіндік береді; 

2. Тіл байлығын дамытады; 

3. Өз ойын жеткізуге, жан-жақты ізденуге үйретеді; 

4. Шығармашылық белсенділігін арттырып, ұжымда бірігіп жұмыс істеуге тәрбиелейді. 

5. Өз бетімен білім алатын, ақпараттық технологияларды жақсы меңгерген, білімді 

жеке тұлғаны қалыптастырады. 
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«Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді, қол 

созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» – деп Сократ айтқандай. Соның ішінде 

болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатына орай білім мазмұнына жаңаша 

қарау – басты міндеттердің бірі деп санадым. XXI ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды 

инновациялық технологиялық бағытты дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты 

нышаны болып табылады.Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды деп дана 

халқымыз бекерден бекер айтпаса керек. 

«Инновациялық технологиялар – бұл білімнің басымды мақсаттарымен біріктірілген 

пәндер мен әдістемелердің: оқу – тәрбие процесін ұйымдастырудың өзара ортақ 

тұжырымдамамен байланысқан жаңа міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен 

әдістерінің күрделі және ашық жүйелері, мұнда әр позиция басқаларына әсер етіп, ақыр 

аяғында баланың дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды» 

Жаңа заман баласы ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа заман баласын қалыптастырып, 

дамыту үшін, тұлғаның ішкі дүниесі мен оның қыр сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен 

қабілетінің дамуына жағдай туғызу қажет. Әрине, ол үшін мектепке дейінгі білім беру 

мекемелерінде балалардың жеке басының қалыптасуы мен дамуында педагогтардың 

педагогикалық технологияларды қолдана білу сауаттылығына да байланысты. 

Біздің мектепте білім және тәрбие үрдісі «ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартын», «Мектепке дейінгі білім мен тәрбие», сонымен қатар «Біз мектепке барамыз» 

бағдарламалары арқылы өтеді.  

«Қанша білсең, ізден тағы, тағы да, білікті адам жетер тілек, бағына» деген ғұлама 

Баласағұнның сөздері менің өмірлік қағидам. Ұлы педагог Ушинский: «Мұғалім білімін 

үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, іздеуді тоқтатса, мұғалімдігі де 

жойылады» деген болатын. Сондықтан әр бір мұғалім күнделікті сабағына өмір талабына 

сай дайындалып ақпараттық – коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалануы тиіс. 

Ол заман талабы. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында «Білім беру жүйесінің 

басты – міндеті ұлттық және азаматтық құндылықтар мен практика жетістіктері негізінде 

жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық коммуникациялық желіге шығу делінген. 

Бүгінгі таңда білім берудің әр түрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және 

тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан әр түрлі оқыту 

технологияларын оқу мазмұны мен оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне 

орай таңдап, тәжірибесіне сынап қараудың маңызы зор. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру 

жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа 

қолдану негізгі мәнге ие болып отыр. Сондықтан оқытудың ақпараттық-коммуникациялық 

технологиясы-білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау, білімді қабылдау, білім сапасын 

бағалауы, оқу тәрбиесі үрдісінде оқушының жеке тұлғасын жан-жақты қалыптастыру үшін 

бойында ақпараттық мәдениетті, сауатты адам-ақпараттың қажет кезін сезіну, оны табу, 

бағалау және тиімді қолдану қабілетін арттыру керек.Мультимедиялық оқулықтар 

біріншіден оқушылардың қызығушылығын арттырады, екіншіден зейін қойып көрумен 

қатар түсінбеген жерлерін қайта көруге, тыңдауға және алған мағлұматты нақтылауға 

мүмкіндік береді, сонымен қатар оқушының білім алу кезеңінде оқу іс-әрекетіне 

белсенділігін арттыра түседі. Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыруда 

педагогтардың біліктілігін ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану саласы 

бойынша көтеру негізгі міндеттердің біріне айналды. 

Қазақстан Республикасының «Білім» туралы Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап 
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көрсеткен. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісін 

технологияландыру мәселесін қойып отыр. 

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың педагогикалық әдістемелік негіздері 

қалыптасу үстінде. Атап айтсақ, оқушылардың өз бетімен ізденісі, пәнге деген 

қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің мәдениетін 

қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай туғызып 

отыр. 

Білім – болашақ бағдары, кез-келген оқу орынның басты міндеттерінің бірі – жеке 

тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Ақпараттық құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі 

ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру және ақпараттық – коммуникациялық 

технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті.. 

АКТ-ны оқу-тәрбие үрдісінде қолдану оқушының қызығушылығын арттырып, 

шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырады. Өз сабақтарымда 

АКТ пайдалану арқылы оқушылардың жаңа ойларын, әсерлі идеяларын тартымды етіп 

көрсететіндігін аңғардым. Жаңа материалдарды бірігіп талдауда да маңызы зор болды. Бұл 

оқушы және оқытушы жаңа ақпараттарды жеңіл түрлендіреді, жаңа нысандарды жасауға 

және жылжыту тиімділігіне жетеді. Әр мұғалім сабақ өткізген кезде оқушыларға сапалы 

білім беру үшін жаңа технологияларды пайдалана отырып, Ақпараттық технологияларды 

педагогикалық тұрғыдан дұрыс пайдалана білу оқушының сабаққа деген қызығушылығы 

артып, сабаққа деген ынтасы оянады, өз бетімен жұмыс істеуге, дебат ұйымдатыруға, 

проблемалық сұрақтарға жауап беруге, өмірмен байланыстыруға еркін де кең мүмкіндік 

береді. 

Мұғалім үздіксіз ізденіс үстінде жүреді, жеке тұлғаны қалыптастырудағы 

жауапкершілігі артады, инновациялық технологияларды қолдану іскерлігі, әдіс- тәсілі 

артады, жас мамандардың қызығушылығын туындатады, интернетке кіру жүйесі арқылы 

әлемдік деңгейде іс — тәжірибе алмасуды қалыптастырады және оқытудың түрлі әдіс 

тәсілдерін игеруге қолы жетеді, оқытушының сабақты қызықты, жүйелі түрлендіріп өткізуге 

машықтанады. 

Ұлы педагог Ушинский: «Бала балқытылған алтын, оны қандай қалыпқа салып құям 

десе де мұғалімнің қолында» дегені әр ұстазға қойылар үлкен сын деп ұғамын, ал 

ақпараттық- коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру оң ықпалын 

беріп отыр. 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа 

сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткен.  

Өз тәжирбиемде мен сауат сашу сабағында интернеттергі материалдарды көп 

колданам, мысалы әріптерге байланысты әндер бар, балалар әнді айта отырып әріптерді 

жаттап алады. Сонымен қатар сол әріпке байланысты сөздерді де жаттап алды. Элетронды 

оқулықтарды да қолданамын онда қарапайым математика сабағына арналған есептермен, 

санамақтар, тапсырмалары өте қызықты әрі оңай. Балалар қуана ойнап тапсырмаларды 

шешуге жарысады. Қазіргі кезде көптеген кітаптар дискілерімен де болады, оларды да жиі 

колданамын. Ертегілер еліне саяхат сабағында ертегілердің мултьфилмдерін табуға болады, 

және ертегі кітаптарда сөйлейтин болып шығып жатыр, оны да қолданамын. Элетронды 

плакатар да қолданыста оны мен тіл дамыту, қоршаған орта, сауат ашу сабағында 

қолданамын. Осы қазіргі заман талабына сай көптеген материалдарды қолдану арқылы 

балалардың тілдерін жаттықтырамын, ойлау, сөйлеу қабілеттерін дамытамын.   

Мысалы сурет, еңбек сабағында геометриялық фигуралардан үй, құстың ұясы т.б. 

тапсырмаларды орындау керек болса, бала оны сызып жатпай дайын түрде фигураларды ақ 

қағаз бетіне түсіріп алуына мүмкіндік туғызады. Компьютер арқылы ақ қағазға дайындап 

шығарып келеді де, бояу, қию жұмыстарын аяқтап тиісті бағасын алады. АКТ мектепалды 

даярлық тобында үнемі пайдаланыла бермейді, бала үшін зиянды жақтарын да мұғалімнің 
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ескергені жөн. Сабақтан сон біз көзімізге жаттығулар жасаймыз. Заман талабына сай ашық 

сабақтар беру барысында көрнекіліктерді интерактивті тақтамен көрсетуге тиімді. 

Мұғаліммен оқушының арасындағы жұмысын жеңілдетіп, баланың ойлануына, көзбен 

көріп, қолмен ұстап нәтижеге жетеді. Баланың сауатты жазуына көмегін береді. Жіберген 

қатесін көзбен көріп, қолмен жазып түзете білуге үйретеді. Мен өз сыныбымда АКТ тиімді 

пайдалана отырып, көптеген нәтижеге, жетістіктерге қол жеткіздім. «Алдыңа ұлы мақсат 

қойсаң ұлылыққа жетесің» деп данышпан ақындарымыз айтпақшы, барлығымыз бірге күш 

жұмсап, ел ертеңіне сеніммен қарасақ ғана алдымызда тұрған көптеген қиыншылықтардан 

қиналмай өтеміз деген ойдамын. «Ұстаздан шәкірт озар» - деген дана халқым. Менің 

жетісітігім – менің өркіндеп жатқан шәкірттерім! Маған деген алғыс, шәкірттерімнің биіктен 

көрінуі. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА 

 

Конкретной задачей технологии является получение из сырья продукта с определенными 

заранее заданными свойствами. 

В производстве молока и молочной продукции само сырье-молоко представляет собой 

ценный пищевой продукт биологического происхождения. Подобно другим физиологическим 

жидкостям (кровь, лимфа, клеточный сок) молоко подвержено постоянным изменениям как 

под влиянием внутренних факторов (ферменты и др.), так и внешних. При этом особо важную 

роль играют микробиологические процессы, поскольку молоко одновременно является весьма 

благоприятной средой для развития как сапрофитных, так и болезнетворных бактерий [1]. 

В задачу технологии молока, прежде всего, входит сохранение всех ценнейших 

природных качеств сырья с момента получения его на ферме до передачи в торговую сеть. 

Успешное решение этой задачи может быть достигнуто путем создания единой, неразрывной 

цепи технологических процессов производства молока в сельском хозяйстве, обработки и 

переработки его в молочные продукты в промышленности [1]. 

Молоко – это первый продукт питания, с которым сталкивается человек после рождения. 

Обойтись без него на протяжении всей жизни практически невозможно, так как оно является 

основой для многих продуктов, включая все натуральные молочные продукты и 

хлебобулочные изделия. 

Выбирая молоко, и, внимательно изучая информацию на упаковке, покупатель часто 

сталкивается с различными названиями молока. В результате покупатель, сбитый с толку 

заумными словами (например, такими как нормализованное, пастеризованное, 

восстановленное молоко и пр.), покупает его «по картинке». Именно поэтому на упаковке 

часто можно увидеть изображение с радостным ребенком или улыбчивой буренкой. 
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Попросту говоря – это молоко, которое не разбавлялось более жирным (сливками) или 

менее жирным (обезжиренным) и не подвергалось сепарированию. Жирность может 

колебаться в зависимости от того, что даст природа, т.е. само животное. Обычно цельное 

молоко считается довольно жирным продуктом, но не более 6% [2]. 

Если покупателю важен процент содержания жира, то он должен искать на прилавках 

магазина нормализованное молоко. Предел жирности может колебаться от 0,5% до 10%. При 

меньшем проценте оно уже будет обезжиренным, а при высшем – это уже сливки. 

Главная проблема, впрочем, как и для любой другой «живой» пищи, заключается в том, 

что молоко очень быстро портится. Покупатель никогда не увидит самое свежее молоко 

(парное) в супермаркетах, да и на рынках тоже. Чтобы его сберечь, производитель его 

обрабатывает с использованием разных технологий нагрева. Понятно, что после этого продукт 

становится уже не такой «живой», но на сколько «живой» - зависит от способа обработки. 

При изготовлении стерилизованного молока используют высокотемпературный нагрев 

в пределах 115-1500С (зависит еще от времени нагрева и остывания). Высокая температура 

уничтожает как вредные микробы, так и полезные. Получается продукт с хорошим сроком 

хранения, но со скудным набором полезных веществ. Продается, как правило, в герметичной 

упаковке. 

Дабы сохранить чуть больше полезных веществ, часто применяют 

ультравысокотемпературный режим, нагревая до 1500С с последующим мгновенным 

охлаждением. Такое молоко называется ультрапастеризованным. 

Пастерилизованое молоко самый популярный вид молока, в котором сохраняются 

практически все полезные свойства. Температура обработки намного меньше - 65-950С. При 

данной температуре витамин С не сохраняется. Следовательно, срок хранения значительно 

уменьшается. Разновидность пастеризованного молока – топленое, которое продолжительное 

время подвергается температурному воздействию, меняясь при этом в цвете и вкусе. 

Его трудно назвать полноценным, потому что делается оно из сухого (порошкового) 

молока, которое в свою очередь может быть сделано из сухого цельного либо сухого 

обезжиренного (нормализованного) молока. Порошок просто размешивается с водой. 

При изготовлении сухого молока вместе с водой выпариваются многие витамины и 

полезные вещества, образовывается вредный оксихолестерин (окисленный холестерин). 

Изменяются и вкусовые свойства, а вот питательные (калорийность) и 

органолептические (внешний вид, консистенция) свойства остаются такими же, как у 

пастеризованного. Поэтому совет использовать этот вид молока преимущественно в 

кулинарных целях. 

К положительной стороне сухого молока можно отнести низкое содержание аллергенов 

и холестерина, и поэтому оно применяется в детском питании. 

Не редкость, когда производитель часто смешивает разные виды молока. Например, 

смешивается цельное молоко с восстановленным и такое молоко носит название - цельное. 

Стоит опасаться ненатурального молока, так как оно содержит растительные жиры 

(кокосовое, пальмовое масла). Главным образом растительные жиры используют для того, 

чтобы повысить жирность (полагается это делать молочными сливками). Поэтому, если 

увидите молоко с привлекающей низкой ценой и хорошей жирностью, то следует дважды 

подумать, прежде чем его купить [2]. 

Качество молока во многом зависит от состояния здоровья животного. У больного 

животного молоко может иметь горьковатый и соленый привкус. Следовательоно, такому 

животному возможно проводили лечение с применением антибиотиков, которые в результате 

могут оказаться и в молоке. 

Раньше, когда продукты были только натуральными, свежесть была главным 

показателем качества молока. Совет хорошенько его понюхать. Молоко должно пахнуть 

свойственным ему приятным молочным ароматом. Недопустимы посторонние, кислые запахи. 
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Горелый запах свидетельствует о том, что оно подвергалось нагреву при завышенной 

температуре, иными словами - нарушался технологический режим [3]. 

Когда в молоко развиваются микроорганизмы повышается его кислотность – и это 

является признаком несвежести. Повышенную кислотность можно определить на вкус, а вот 

незначительную кислотность – только с помощью специальных приборов (pH-метров) или 

индикаторной бумажки. При появлении прогорклости нужно не задумываясь от продукта 

избавиться. 

Самым распространенным обманом при выборе молока является его разбавление водой. 

Поэтому полезно знать, что неразбавленное молоко значительно лучше удерживает форму 

капли. Просто чуть капните на какую-то поверхность, например, на ноготь и понаблюдайте 

(должна быть некая выпуклость). Либо возьмите прозрачный стакан с водой, капните туда и 

посмотрите, как молоко будет растекаться. Чем более оно разбавленное, тем быстрей 

раствориться. Цельное молоко должно достигнуть дна и только затем раствориться. 

На вкус цельное и неразбавленное молоко более нежное, без водянистого привкуса. 

Обезжиренное молоко можно распознать по слегка голубоватому оттенку. Или, в конце 

концов, возьмите ареометр и измерьте плотность (должно быть не менее 1,027 г/см3). 

Если в молоке остается осадок, то это явный признак наличия твердых примесей, 

которые попадают туда с целью продления срока годности и скрытия недостатков. Это могут 

быть такие добавки как: мука, крахмал, мел, гипс, известь, сода, сахар, поташ. Также в молоко 

могут добавить борную и салициловую кислоту. Все это не относится к опасным добавкам, 

это может вызвать пищевое отравление. 

Наличие добавок можно определить по вкусу. Обратите внимание, чтобы не было 

никакого крахмального или мучного привкуса. Естественно, молоко не должно быть 

слащенным или кислым. Чтобы быть уверенным в чистоте продукта, можно провести 

дополнительные тесты и эксперименты в домашних условиях [3]. 

Мел, гипс, известь и соду в молоке можно выявить с помощью лимонной кислоты 

(подойдет и уксус). Промокните в молоке бумажку, затем капните не нее кислоту. Если 

произойдет реакция (шипение, образование пузырей и углекислоты), значит - без добавок не 

обошлось. 

При попадании капель йода молоко с крахмалом или мукой посинеет (нормальное 

должно пожелтеть). Наличие соды определяется с помощью красителя - бромтимолового 

синего. Появление зеленоватого оттенка будет означать присутствие соды в молоке. 

Выявить наличие борной и салициловой кислоты можно просто при помощи лакмусовой 

бумажки. Если присутствует кислота, то синий цвет изменится на красный. 

Некоторые недобросовестные производители идут дальше, обманывая потребителей. 

Они используют консерванты. Например это - сорбиновая и бензийная кислоты, которые 

позволяют продлить срок хранения. А при изготовлении сухого молока могут применить не 

очень полезный краситель Е171. 

Покупателю молока с повышенной жирностью следует быть вдвойне внимательным. 

Жирность часто повышают не сливками, как полагается, а растительными жирами. К 

сожалению, этикетка на таре – еще не 100% достоверный источник информации. 

Недобросовестные производители иногда скрывают наличие растительных жиров. 

К сожалению, определить наличие консервантов или растительных жиров в молоке 

возможно только в лабораторных условиях. В составе на этикетке вы их вряд ли найдете, т.к. 

их добавление запрещено законом. Здесь стоит ориентироваться на репутацию производителя 

и место, где продукт продается и проверяется [3]. 

Для правильного выбора сухого молока также понадобиться внимательность. Окраска у 

него должна быть не пестрая, а равномерная белая с кремовым оттенком. Темный, коричневый 

http://produkt-pitaniya.ru/dobavki-food
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либо желтый оттенки будут плохим признаком – оно наверняка пригорело. Комочки не 

желательны (особенно крупные), а если они присутствуют, то они должны легко рассыпаться. 

Пробуя на вкус, сухое молоко не должно горчить или отдавать затхлостью. Когда будете 

растворять его, проверьте, чтобы не оставалось осадка. Отличить восстановленное молоко от 

обычного натурального можно и по привкусу перепастеризации и еле уловимой салистости. 

После непосредственного доения молоко начинает окисляться. Чтобы этот процесс шел 

как можно медленнее, необходимо правильно молоко хранить и транспортировать. 

Стеклянная емкость – наиболее подходящая для хранения молока. Пластик – чуть хуже 

вариант. А вот мягкая, полиэтиленовая упаковка – это самый дешевый и худший вариант, но 

имеет небольшое преимущество: уже при покупке можно увидеть вздутие (явный признак 

порчи) в отличие от твердых видов тары. Если вы купили молоко в полиэтиленовой упаковке, 

то совет дома перелить его в стеклянную банку. 

Молоко очень чувствительно к солнечному свету. Поэтому при хранении в прозрачной 

таре выбирайте место для хранения обязательно темное. Даже когда берете продукт оттуда, 

старайтесь не класть его прямо под солнечные лучи и как можно быстрей верните обратно. 

Если увидите, что на прилавок с молоком попадают солнечные лучи, то даже не 

задумывайтесь – в таком месте лучше не покупать. Особенно это касается рынков, базаров, а 

тем более стихийных мест продаж. 

Идеальная температура хранения молока – от 4 до 6 градусов Цельсия, т.е. это как раз та 

температура, которая обычно присутствует в обычном домашнем холодильнике. Срок 

хранения молока во многом зависит от вида его переработки. Чем меньше подверглось 

обработке, тем быстрей оно портится. 

Пастеризованное молоко хранится до 1 недели, а стерилизованное - до 6 месяцев при 

использовании герметичной упаковки. В открытом виде, без тары и холодильника, 

стерилизованное молоко не продержится и 3 дней. 

Сухое молоко сохраняется наиболее продолжительное время, что является его главным 

достоинством. Следует знать, что, если оно сухое цельное, то сохраняется гораздо хуже сухого 

обезжиренного, так как подвержено прогорканию, и поэтому к его хранению нужно отнестись 

должным образом. Чтобы достичь максимального срока хранения сухого цельного (8 месяцев) 

и сухого обезжиренного молока (3 года), необходимо его хранить при температуре от 0 до 6 

градусов Цельсия и влажности – не более 85%. Вакуумные упаковки и инертный газ помогут 

значительно улучшить условия хранения [3]. 

Чтобы молоко лучше сохранялось, иногда добавляют в него сахар или соду во время его 

кипячения. Конечно, в таком случае молоко уже изменится во вкусе и не будет считаться 

полноценно натуральным. Поэтому делать это нужно только по необходимости, и не 

переборщите, максимум - две чайные ложки на один литр. 

Рекомендуется употреблять молоко теплым и как можно менее обработанным, раздельно 

от других продуктов питания, можно с медом, приправами и специями. 

В последнее время благодаря новым технологиям на рынке молпродуктов появляется 

безлактозное молоко, которое устраняет один из главных его недостатков – трудность 

переваривания лактозы (молочного сахара). 
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ГУ имени Шакарима, г. Семей, Казахстан 

 

КРАСНОКНИЖНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 

ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ПРИРОДНОГО 

РЕЗЕРВАТА «СЕМЕЙ ОРМАНЫ» 

 

Прострел желтоватый (Pulsatilla flavescens). Гемикриптофит, травянистый 

поликарпник. Эфемероид. Категория III, 3(R). Остепненные склоны сопок и гранитные 

низкогорья, ленточные боры. 

Лечебные свойства. С лечебной целью используется трава (стебли, листья, цветки), 

листья, бутоны.[1]  

Наличие целебных свойств рекомендуется объяснять содержанием следов алкалоидов, 

стероидов и флавоноидов. В измельченном виде свежие листья этого растения место 

используются при чесотке, что следует связывать с тем, что такие листья будут обладать 

способностями к оказанию бактерицидного воздействия. Настой на основе бутонов прострела 

желтеющего следует применять при ревматизме.[2] 

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens). Гемикриптофит, травянистый поликарпник. 

Категория II, 2(V). Сухие степи и склоны гор, суходольные луга, степные западины, опушки 

лесов, заросли кустарников. 

Лечебные свойства. В свежей траве содержится протоанемонин, в сухой — 

бициклическийлактан (анемонин), сапонины. Препараты растения употребляют как 

успокаивающее и снотворное средство.Водный экстракт травы прострела оказывает сильное 

бактерицидное и фунгицидное действие. Отвар травы пьют в малых дозах при кашле и 

женских заболеваниях. Настойка травы на водке применяется в качестве растирания при 

ревматизме. Свежую траву варят в русской печке без воды и выделившимся соком лечат 

ожоги.[3] 

 

 
Рисунок 1 – Прострел желтоватый  Рисунок 2 – Прострел расткрытый 

 

Адонис весенний (Adonis vernalis). Гемикриптофит, травянистый поликарпник. 

Ксеромезофит. Категория II, 2(V). Степи, окраины колковых лесов, кустарников, балок, 

водоразделов. 

Лечебные свойства. Трава содержит 0,07—0,15 % гликозидов сердечной группы 

(цимарин, адонитоксин), адонивернит, сапонины, фитостерин[4]. Кроме того, из травы 

выделены сапонины и спирт адонит. В семенах и корнях содержатся сердечные гликозиды; в 

корнях найден кумарин вернадин[5].  

Применяют горицвет весенний как средство, регулирующее сердечную деятельность, а 

также как общеседативное и мочегонное средство. Препараты адониса усиливают и урежают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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сердечные сокращения, увеличивают ударный и минутный объём сердца и устраняют явления 

застоя у больных; в большей степени, чем другие гликозиды, успокаивают центральную 

нервную систему. Имеются указания о положительном действии при 

экспериментальном артрите.  

 
Рисунок 3 – Адонис весенний 

 

Пион уклоняющийся (Paeonia anomala). Криптофит, травянистый поликарпник. 

Мезофит. Категория IV, In. Светлые смешанные леса, луга, опушки и долины рек. 

Лечебные свойства. Активные вещества сосредоточены в корне растения, в котором 

обнаруживаются эфирные масла, свободные салициловая и бензойная 

кислоты, метилсалицилат, микроэлементы[6], флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, 

около 1,5 % эфирного масла, следы алкалоидов, гликозиды (салицин, которым, видимо, и 

определяется лечебный эффект растения)[7]. 

В качестве лекарственного сырья используют траву пиона уклоняющегося 

(лат. HerbaPaeoniaeanomalae), корневище и корень (RhizomaetradixPaeoniaeanomalae) [6]. 

Сырьё используют для приготовления настойки, которая применяется как седативное 

средство при неврозах, бессоннице и т. д.[7] 

Пион степной (Paeonia hybrida). Криптофит, травянистый поликарпник. Мезофит. 

Категория III, 3(R). Луговые степи, остепененные луга, заросли кустарников на равнине и в 

горах, открытые каменистые склоны нижнего пояса гор. 

 

 
Рисунок 4 – Пион степной 

 

Багульник болотный (Ledum palustre). Кустарник, фанерофит. Гигромезофит. 

Категория II, 2(V). Разряд 2а, V(a). Алтай: с. Черемшанка. Сырые хвойные леса, моховые 

болота. 

Лечебные свойства. Во всех частях растения, за исключением корней, 

содержится эфирное масло, в котором до 70 % сесквитерпеновых спиртов, главными из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F#cite_note-%D0%94%D0%BF%D1%80%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%A4%D0%A1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F#cite_note-%D0%94%D0%BF%D1%80%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
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которых являются ледол (может служить источником получения гвайазулена) и палюстрол, а 

также цимол, геранилацетат и другие летучие вещества[8], обладающие горько-жгучим 

вкусом и бальзамическим запахом: в листьях первого года 1,5-7,5 % и второго года — 0,25-

1,4 %; в ветвях первого года 0,17-1,5 %, второго года — от следов до 0,2 %; в цветках — 2,3% 

и в плодах до 0,17 %[9]. Обнаружены также арбутин, дубильные вещества, флавоноиды[10]. 

Побеги багульника болотного иногда применяют в 

форме настоя как отхаркивающее, противокашлевое при острых и хронических бронхитах и 

других заболеваниях лёгких[10]. Элеоптен (жидкая часть эфирного масла), а также раствор 

эфирного масла в льняном масле может применяться для лечения острых ринитов и гриппа[8]. 

Эфирное масло и сок из листьев багульника болотного обладают сильными протистоцидными 

свойствами[9].  

Волчеягодник алтайский (Daphne altaica). Кустарник, фанерофит. Категория II, 2(V). 

Разряд 2а, V(a). Алтай, Тарбагатай. Северные склоны гор и предгорья, лиственные леса, реже 

кустарниковые степи 

Лечебные свойства. Большинство свойств волчеягодника объясняется содержанием в 

нем смолистого ядовитого вещества мезереина и гликозида дафнина, подавляющего действие 

витамина К. Они есть во всем растении. Кора растения содержит смолы, воск, жирные масла 

и камедь. В плодах растения наличествует гликозид коккогнин, кумарин, пигменты, сахара и 

эфирные масла. 

Родиола розовая (Rhodiola rosea). Травянистый поликарпник, криптофит. Мезофит. 

Категория III, 3(R). Алтай, Тарбагатай. Каменистые склоны, россыпи и осыпи, трещины скал, 

галечники и террасы рек, разнотравные луга, заросли кустарников субальпийского и 

альпийского поясов гор. 

Лечебные свойства. Корни и корневища родиолы розовой содержат флавоноиды, 

фенольные гликозиды, салидрозиды, антрагликозиды, дубильные вещества (15,6%), 

органические кислоты - галловую, щавелевую, янтарную, лимонную, яблочную и вещества 

лактонного характера, эфирное масло и большое количество марганца. В составе эфирного 

масла - фенилэтиловый спирт, Р-фенилэтилацетат, коричный альдегид и цитраль. 

Препараты родиолы розовой нормализуют деятельность центральной нервной системы 

при вегетососудистой дистонии, шизофрении, неврозах, неврастении, гипотонии, пе-

реутомлении. Родиоларозовая обладает противотуберкулезной и противоопухолевой 

активностью, повышает содержание кислорода в клетках всех органов и тканей, что в целом 

обуславливает ее высокий лечебный эффект[12]. 

Рогульник плавающий (водяной орех) (Trapa natans). Монокарпическое растение, 

терофит. Гидрофит. Категория III, 3(R). От р. Урал (пос. Приуральный до пос. Бобров, 

Бударино) до оз. Зайсан. Слабопроточные или стоячие водоемы, хорошо прогреваемые 

солнцем; в пойменных озерах и старицах. Образует заросли или растет вместе с нимфейником, 

рдестом гребенчатым, кубышкой желтой, сальвинией. 

Лечебные свойства. Водяной орех известен с глубокой древности благодаря своим 

съедобным качествам – ядро его вкусных орехов содержит до 50% крахмала. Также в составе 

имеются: флавониды которые укрепляют стенки сосудов, стимулируют защитные силы 

организма; фенольные соединения – меняют реакции на аллергены, ускоряют метаболические 

процессы; дубильные вещества – препятствуют развитию дисбактериоза, подавляют 

деятельность патогенных микроорганизмов, в том числе и плесневых грибов, повышают 

свертываемость крови. 

Рапонтикум сафлоровидный (Rhaponticum carthamoides). Криптофит, травянистый 

поликарпник. Мезофит. Категория III, 3(R). Западный и Южный Алтай, Тарбагатай. Лесные 

поляны, субальпийские луга, влажные мелкоземистые участки и галечники рек. 

Лечебные свойства. В качестве лекарственного сырья используют корневище с корнями 

левзеисафлоровидной (лат. Rhizomacum radicibus Leuzeae). [13]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9#cite_note-_2cc6833054b7f9ae-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9#cite_note-%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9#cite_note-%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9#cite_note-%D0%91%D0%A4%D0%A1-2
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В медицине корневища с корнями левзеи (как в виде растительного сырья, экдистена, 

так и экстракта из него) используются в качестве общеукрепляющего 

и адаптогенного лекарственного средства. По утверждениям производителя, препараты левзеи 

показаны в составе комбинированной терапии при астении, физическом и умственном 

переутомлении, снижении потенции, в период реконвалесценции[14]. 

 

 
Рисунок 5 – Рапонтикум сафлоровидный 

 

Пальчатокоренник фукса (Dactylorhiza fuchsii). Криптофит, травянистый 

поликарпник. Категория II, 2(V). Лиственные и хвойные леса Восточного и Северного 

Казахстана. Кокшетауские, Баян-Аульские и Каркаралинские горы. Луга с высокой 

влажностью, поймы горных рек и ручьев. 

Лечебные свойства. Раньше высушенный и превращенный в порошок клубень 

использовался при изготовлении лекарственного отвара, обладающего общеукрепляющими, 

обволакивающими и стимулирующими свойствами.  

Ятрышник шлемовидный (Orchis militaris). Криптофит, травянистый поликарпник. 

Мезофит. Категория III, 3(R). Алтай. Луга, лесные поляны, заросли кустарников, долины рек. 

Лечебные свойства. Обладает обволакивающим действием благодаря наличию 

большого количества слизи, крахмала, а также пектиновых веществ.  

Применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастритах, энтеритах, 

диарее, дизентерии, особенно у детей; при острых и хронических бронхитах, отравлении 

некоторыми ядами. 
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ӘОЖ 519.6 

НУКСИЕВА М.Ж., КУДУШЕВА М.Т., АМЕНОВА Ф.С.  

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ТОРЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУДІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ СҰРАҚТАРЫ 

 

Сығылмайтын тұтқыр сұйықтың қозғалысын зерттеу барысында туындайтын 

математикалық проблемалар теориялық тұрғымен қатар, механикада, физикада және басқа 

да шынайы процесстерді сипаттайтын жаратылыстану ғылымдарында қолданылатын, нақты 

модельдерді зерттеу кезінде де актуалды мәнге ие болады. 

Ағын-құйын функциялары айнымалыларында есепті сандық шешкен кезде туындайтын 

ең негізгі мәселе есептің физикалық қойылуында берілмеген құйын үшін шекаралық шартты 

қою болып табылады. Бұл мәселені Том және Вудс формулалары түріндегі шекаралық шартты 

таңдау арқылы оңай шешуге болады. Алайда кейбір есептерді шешкен кезде оларды қолдану 

орнықсыздықтың туындауына әкеліп соғады. Соңғы кездері айқын емес сұлбалардың 

ерекшелігін сақтайтын және стационар шешімге жинақталудың жоғарғы жылдамдығын 

қамтамасыз ететін шекаралық процедуралар ұсынылғанымен бүгінде құйын үшін шекаралық 

шарт мәселесі актуалды болып қалып отыр.  

Екіөлшемді есептердің орнықтылық және жинақтылық қасиеттерін зерттеу кезінде 

бірөлшемді жағдай үшін алынған әдістемелік нәтижелерге сүйенеміз. Сол себепті бірөлшемді 

айырымдық теңдеулерді зерттеу де сандық математика үшін актуалды проблемалардың бірі 

болып табылады. 

Сызықты айырымдық сұлбалар теориясына, яғни айырымдық сұлбалардың 

аппроксимациясы және оның реті, орнықтылығы, жинақтылығы сияқты қасиеттерін зерттеуге 

А.А.Самарский [1], В.Б.Андреев [2], Е.С.Николаев, Г.И. Марчук, Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин 

және басқа да математиктердің еңбектері арналған.  

Навье-Стокс теңдеулерін шешуде Ш.С. Смағұлов, Н.Т. Данаев, Н.М. Темірбеков сынды 

атақты қазақстандық ғалымдар өз шәкірттерімен бірге зор үлес қосты [3-5].  

Есептің қойылуы:  NkkhxD kh ,0,   облысында келесі түрдегі бірөлшемді 

теңдеулер жүйесін қарастырамыз [4-5]: 
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құйын функциясы үшін шекаралық шарт Том формуласы арқылы берілген 
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Айқын түрде берілген итерациялық алгоритмді жинақтылыққа зерттеу. (1)-(2) 

алгебралық теңдеулер жүйесінің сандық шешімдерін табу үшін алдымен келесі түрдегі айқын 

итерациялық алгоритмді қарастырамыз: 
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(3)-(6) айырымдық есебінің шешімі (1)-(2) есебінің шешіміне жинақталатынын 

көрсетейік және жинақталу жылдамдығының бағасын алайық. Ол үшін келесідегідей 

белгілеулерді енгіземіз: ,k
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k  ,  - (3)-(6) 
hD  торының түйіндерінде есептелген итерация мәндері. Мақалада 

келесідей белгілі теңсіздіктерді қолданатын боламыз [4-5]: 
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(3)-(6) алгоритмі итерациясының қателігі 
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Айырымдық бағалауларды алу үшін (7) қатынасты hn

k

12  -ке көбейтіп, 
hD торының 

түйіндері бойынша қосамыз. (8), (9) ескере отырып және бөліктеп қосу формулаларын қолдана 

отырып, төмендегідей нәтижелерді аламыз: 
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Бұдан (10) шекаралық шартты ескере отырып, бірнеше түрлендірулер енгізу арқылы 

төмендегі теңдікті аламыз: 
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Ары қарай, бұл қатынасты келесі түрде көрсетуге болады 
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шарты орындалғанда келесі теңсіздікті аламыз 
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орындалса nq  екеніне кепілдік беруге болады , мұнда  - итерация дәлдігін сипаттайтын 

сан. Ендеше, келесідегідей теореманы алдық. 

Теорема 1: (11) шарты орындалғанда (3)-(6) алгоритмінің итерациялары (1),(2) торлы 

теңдеулер шешіміне еселігі (12) формуласымен анықталған геометриялық прогрессия 

жылдамдығымен жинақталады және итерация саны үшін келсі қатынас орынды: 
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Айқын емес итерациялық алгоритмді жинақтылыққа зерттеу. (1),(2) айырымдық 

есебі үшін келесі түрдегі айқын емес итерациялық алгоритмді қарастырамыз [4-5]:  
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(13)-(15) айырымдық сұлбасының шешімі (1)-(2) есебінің шешіміне жинақталатынын 

көрсетеміз және априорлы бағалауды аламыз.  

Ол үшін келесі белгілеулерді енгіземіз: ,k
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hD  торының түйіндерінде есептелген (3)-(6) есебінің 

шешімі. 
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Априорлы бағалауды алу үшін (16) қатынасын hn

k

12  -ке көбейтеміз және (17) ескере 

отырып, 
hD  торының түйіндері бойынша қосамыз. Нәтижесінде бөліктеп қосу формулаларын 

қолданып және шекаралық шарттарды ескере отырып келесіні аламыз: 
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Бұдан мынадай теңсіздікті аламыз: 
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шарты орындалғанда келесі теңсіздікті аламыз: 

)1()1(

1 n

x

n

x
q  

, мұндағы .1
21

1

0







q  

Келесі теорема дәлелденді. 

Теорема 2: (19) шарт орындалғанда (13)-(15) итерациялары (1),(2) шешіміне 

геометриялық прогрессия жылдамдығы бойынша жинақталады және 
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Ыдырату айырымдық сұлбасын жинақтылыққа зерттеу. Келесі формула бойынша 

құйынның көмекші функциясын енгіземіз: 
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( , ) функциялары үшін (1)-(2) алгебралық теңдеулер жүйесін келесі түрде жазамыз 
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Операторлы-айырымдық теңдеулердің шешімдерін табу үшін келесі ыдырату 

итерациондық сұлбасын қарастырамыз [4-5]: 
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Итерация қателігі үшін мынадай қатынас аламыз: 
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Ендеше, келесі теорема дәлелденді. 

Теорема 3: (23)-(28) итерациясы (20)-(22) шешіміне геометриялық прогрессия 

жылдамдығымен итерациялық параметрдің кез келген мәнінде және (29) формула бойынша 

таңдалғанда жинақталады және  
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Бұл мақалада бірөлшемді шекаралық есепті аппроксимациялау арқылы алынған 

айырымдық сұлбаның жинақтылық және орнықтылық сияқты математикалық сұрақтары 

қарастырылған.  
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Жұмыста алынған нәтижені берілген проблема бойынша теориялық зерттеулер жүргізу 

үшін қолдануға болады. 
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УДК 68.03.03: 

НУКУШЕВА А.Қ. 

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

 

ОСНОВЫ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ НА 

ПРИМЕРЕ СОРТА «ЕЛИЗАВЕТА» 

 

Агропромышленный комплекс Республики Казахстан сегодня испытывает острую 

потребность в инновационных разработках, принципиально новых подходах к решаемым 

проблемам. Наиболее эффективные инновационные разработки создаются и используются на 

стыке смежных научных направлений, применение которых в производстве часто опережает 

по времени теоретическое обоснование механизма их действия. 

Земляника (Fragaria L.) многолетнее травянистое растение высотой от 15 до 40 см, 

состоящее из подземного корневища с розеткой тройчатых листьев у основания. Надземная 

часть растения состоит из годичных приростов в 1-1,5 см (рожков), на которых развиваются 

листья, цветоносы с соцветиями и стелющиеся побеги (усы), в междоузлиях которых 

формируются дочерние растения (розетки) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Fragaria L. 
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Земляника садовая (рисунок 1) – широко распространенная ягодная культура, 

отличающаяся способностью к быстрому вегетативному размножению, скороплодностью, 

урожайностью, высокой пластичностью. Земляника вкусна и полезна. Ягоды содержат 

комплекс жизненно необходимых для организма человека биологически активных и легко 

усваиваемых веществ. Одним из перспективных сортов данной культуры является сорт 

«Королева Елизавета» [2]. 

 

 

 
Рисунок 2 – Сорт клубники «Королева 

Елизавета» 

 

Рисунок 3 – Сбор биологического 

материала для ведения в культуру in 

vitro 

 

Сорт клубники с данным названием Королева Елизавета (рисунок 2) был получен 

английскими селекционерами более двух десятилетий назад. Отличительной особенностью 

Королевы Елизаветы являются крупные ягоды, которые при правильной агротехнике могут 

достигать веса 85-90 гр. Сорт относится к раннеспелым, ремонтантным растениям и дает 

урожай 3 раза в год — в конце мая, в середине июля и в сентябре. Причем ягоды могут 

созревать вплоть до октября в районах с теплым климатом. Обусловлено раннее 

плодоношение тем, что бутоны на растениях завязываются еще осенью. Для получения ранних 

урожаев необходимо оградить клубнику от вымерзания с помощью различных укрытий. 

Клубника Елизавета имеет плотные плоды, отличающиеся высокой транспортабельностью. 

Мякоть клубники этого сорта вкусная, ароматная, подходит для приготовления компотов, 

варенья и джемов. Ягоды можно замораживать на зиму, они не теряют своей формы. Следует 

отметить, что к осени вкусовые качества несколько ухудшаются, ягоды становятся менее 

сладкими [3]. 

Для решения данной проблемы, и получение продуктивных растений в течение целого 

года предлагается использования метода клонального микроразмножения данной культуры. 

Методы клонального микроразмножения нашли широкое применение в практике 

питомниководства за рубежом, особенно в системе производства оздоровленного посадочного 

материала. Методы культуры тканей включены в технологии производства и размножения 

оздоровленного посадочного материала земляники и некоторых подвоев плодовых культур в 

крупных питомниководческих фирмах Италии, хозяйствах Германии, Франции, 

Великобритании.  

Промышленные технологии массового получения посадочного материала с 

использованием клонального микроразмножения обеспечивали очень высокие коэффициенты 

размножения (миллионы растений в год). Боксю рассчитывал (теоретически) получать до 600 

тыс. микроразмноженных растений в год от единичных маточных экземпляров. Д. Пенелл 
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показал, что реально в год можно получать до 2-3 тыс. растений от единичных исходных 

эксплантов. 

Вариант технологии производства оздоровленного посадочного материала земляники 

был разработан в НИЗИСНП в 1978 г. [4]. Современная технология производства 

безвирусного посадочного материала земляники включает в себя следующие этапы: отбор 

внешне здоровых и высокопродуктивных растений; культура изолированных 

меристематических верхушек; индексация на чистоту от вирусов; термотерапия больных 

растений и повторная индексация; клональное микроразмножение безвирусных клонов; 

адаптация к нестерильным условиям в теплице; закладка маточника. 

Как правило, полученные in vitro растения используются только для закладки исходных 

оздоровленных маточников. Исходные безвирусные растения содержат в условиях, 

исключающих повторное заражение. Продолжительность их культивирования – не более 

одного года. Вегетативное потомство исходных растений идет на закладку базисных 

маточников в условиях, исключающих вторичное заражение. Базисный маточник ежегодно 

тестируется на наличие вредоносных вирусов. Маточное насаждение, заложенное посадочным 

материалом вегетативного потомства базисных растений – сертифицированный маточник – 

каждые два года тестируется на наличие вредоносных вирусов [5]. Именно такие насаждения 

и являются источником сертифицированных растений для промышленных плантаций. 

Закладка насаждений сертифицированным посадочным материалом – основа для получения 

высоких, экологически чистых урожаев. Показано, что урожайность промышленных 

плантаций, заложенных посадочным материалом, прошедшим оздоровление, в 1,5-2 раза 

выше, чем насаждений, где использовался рядовой материал. 

Введение в культуру – важный этап клонального микроразмножения, на котором 

осуществляется освобождение эксплантов от сапрофитной микрофлоры. Это достигается, в 

первую очередь, путем поверхностной стерилизации, для которой используют различные 

препараты с биоцидным эффектом. Требования к препаратам достаточно строгие. С одной 

стороны, они должны эффективно воздействовать на грибную и бактериальную инфекции, а с 

другой – обладать минимальным фитотоксическим действием. Наибольшее распространение 

получили препараты, содержащие активный хлор, ртуть, различные окислители, этиловый 

спирт [6]. 

 

  

Рисунок 4 – Поверхностная 

стерилизация 

Рисунок 5 – Вычленение эксплантатов 
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Процедура поверхностной стерилизации в асептических условиях ламинар-бокса, 

которую проводят в 2 этапа. Очищенный и подготовленный растительный материал, 

каждый в своем сосуде (если подготавливается для вычленения несколько сортов), на 2-

3 секунды заливают 70%-ным этанолом, активно перемешивая. После чего сливают 

этанол и сразу заливают стерильной водой. Дистиллированная вода должна быть 

проавтоклавирована в течении 30 минут при давлении 1,5 атмосферы. Через 1 минуту 

воду сливают, заливают дезинфицирующий агент и отмечают время начала 

стерилизации. Нами был использован раствор Бытовой препарат «Domestos» 

(разбавленный водой в соотношении 1:3). Стерилизующий раствор необходимо 

периодически перемешивать, так как чем интенсивнее перемешивание, тем эффективнее 

идет процесс стерилизации. После инкубации эксплантов в стерилизующем растворе их 

промывают в 2-4 порциях стерильной водой по 10 минут в каждой. Простерилизованные 

и промытые объекты помещают в чашки Петри на стерильные фильтры [7]. 

Вычленение эксплантатов проводят на столике под бинокулярной лупой при 12-28 

увеличении, покрытым стерильной фильтровальной бумагой. Для изоляции ткани 

используют скальпели, препаровальные иглы и пинцеты. Вычлененные экспланты, 

состоящие из меристематического купола и одного-двух листовых примордиев (размер 

вводимого в культуру верхушечного апекса составляет 0,3-0,5 мм.), высаживают на 

модифицированную питательную среду Мурасиге и Скуга для культивирования 

меристематических апексов, содержащую комплекс макро- и микроэлементов, 

витаминов  

Выполнять посадку необходимо как можно быстрее, сводя до минимума время, при 

котором культуральные сосуды остаются открытыми. После посадки обжечь горлышко 

сосуда в пламени спиртовки и закрыть пробкой из фольги. 

Правильный подбор питательной среды в значительной степени определяет 

эффективность клонального микроразмножения. В состав сред включают основные 

питательные вещества, необходимые для роста клеток, тканей и органов растений: соли 

азота, калия, кальция, магния, фосфор, серу, микроэлементы, углеводы, некоторые 

аминокислоты, витамины, фитогормоны и др. В настоящее время разработаны 

различные рецепты питательных сред для конкретных растений и типов тканей. Для 

получения растений из изолированных апексов и процессов микроразмножения 

наиболее часто применяют рецепты Готре, Уайта, Мореля, Хеллера, Мурасиге Скуга [8]. 

Наибольшее распространение для культивирования земляники in vitro получила среда 

Мурасиге-Скуга [8]  

 

Таблица 1 – Состав макроэлементов питательных сред, используемых для клонального 

микроразмножения земляники на 1 л, мг 

№ Компоненты Мурасиге-Скуга 

1 MgSО4 ×7H2 O 370 

2 NaH2 PO4 ×2H2 O - 

3 CaCl2 ×2H2 O 440 

4 KNO3 1900 

5 NH4 NO3 1650 

6 Na2 SO4 - 

7 KH2 PO4 170 

 

Клональное микроразмножение – многоэтапный процесс, каждая фаза которого 

требует более или менее специфических условий культивирования. Так, на этапе 

собственно микроразмножения происходит пролиферация пазушных побегов и 

меристем. Образование корней на этой ступени нежелательно, а если оно происходит в 
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массовом порядке, то это свидетельствует о том, что состав питательной среды далеко 

не оптимален. При укоренении эксплантов в фазе размножения происходит 

восстановление коррелятивных связей, характерных для целого организма, вследствие 

чего роль экзогенных цитокининов, присутствующих в питательной среде, ослабевает, 

что ведет к снижению коэффициента размножения. 

  
Рисунок 6 – Клональное 

микроразмножение 

Рисунок 7 – Укоренение  

 

 

В экспериментах определяли, существует ли избирательная реакция у 

микропобегов испытываемых сортов земляники на облучение светом с разным 

спектральным составом. Для этого микроразмноженные побеги земляники помещали на 

среду для укоренения и культивировали при облучении красной, синей, зеленой и белой 

люминисцентными лампами при фотопериоде 16 ч. Проводили учеты количества 

укоренившихся побегов, количества и длины корней. Наблюдения снимали через 

каждые 10 дней. 

 

 
 

Рисунок 8 – Пересадка в стерильный грунт  

 

В результате многолетней экспериментальной работы усовершенствована система 

клонального микроразмножения сорта «Королева Елизавета», дающая возможность 

тиражирования ценных форм даже при дефиците исходного материала за счет 

использования смешанных почек, что является новым приемом в этой области. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ СОҢҒЫ ОН ЖЫЛДАҒЫ ҚОРҒАСЫНМЕН ЛАСТАНУ 

КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ЗИЯНДЫ ӘСЕРІ 

 

Қазіргі таңда қорғасын Казцинк металлургия өндірісінен шығарылады. Казцинк – 

мыс, бағалы металдар және қорғасын сияқты ілеспе металл түрлерін көптеп қоса 

өндіретін интеграцияланған ірі мырыш өндіруші. Компанияның негізгі кәсіпорындары 

Қазақстан Республикасының аумағында, негізінен Шығыс Қазақстан облысында 

орналасқан. Қазақстандағы кендері Оңтүстік және Шығыс Қазақстанда 

және Қарағанды облысында. Қорғасын бос күйінде көкшіл - сұр түсті жұмсақ және 

ауыр металл, оңай балқиды. 

Қорғасын өте ерте заманнан белгілі, одан жасалған тиын ақша, медальондар 

ертедегі Египет қазбаларынан көп табылған. Қорғасын адамзаттың ең алғаш қолданған 

ауыр металдарының бірі. Оны біздің заманымыздан бұрынғы ІІІ-ІІ мыңжылдықтырынан 

бері қолданылып келеді. Ең алдымен Римдіктер қорғасыннан су өткізетін құбыр 

жасапты.Содан кейін шарап құйып сақтап қоятын ыдыстар жасап, шарап сақтап 

қойыпты. Қорғасын ыдыста сақталған шарапты олар жоғары бағалапты. Өйткені 

қорғасын зиянды зат бөліп, шараптың дәмін өзгертіпті. Бұл дәмнің қаншалықты ден 

саулыққа зиян екенін римдіктер ол кезде білмепті. Қорғасынның атауы «Өте лас» деген 

мағына береді.  

Қорасының ерекшілігі оның химиялық қасиеттерінде ол жұмсақ, майысқақ және 

икемделгіш метал. Азот қышқылында тез ериді.Оның барлық қоспалары қатты улы 

болады. Табиғатта қорғасын таза күйінде сирек кездеседі. Қорғасынды электр желілерін, 

аккумляторлар,оқ-дәрі өндірісінде кеңінен қолданылып келеді. Қорғасын гамма 

сәулелерін жақсы сіңіреді.Сондықтан оны радиоактив заттармен және рентген сәулелері 

мен жұмыс істегенде қолданып келеді. Ренткенге түсіретін адамдардың алжапқыштары 

мен қолқаптары өте ауыр болады.Өйткені ол қорғасын қосылған жіптен жасалады. 

Қорғасын адамды рентгеннің өткір сәулесінен қорғайды. Кейбір еріген қосылыстары 

медицинада қолданылады.Қалай айтсақта қорғасын, бағалы, дүниежүзілік саудада 

сұранысқа ие метал. [1]  

Қорғасын-өнеркәсіп пен техникада кең пайдаланылатын түсті металл. Ол 

атмосферада коррозия және қышқылдар әсеріне төзімді болғандықтан, химиялык 

аппапатуралар (әсіресе, күкірт қышқылы өндірісінде) және кабель, оқ, бытыра 

дайындауда, радиоактив сәулелерінен қорғануда, медицинада кең қолданады.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0
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Қорғасын судың құрамында болуы мүмкін. Ескі емдеу мекемелерінде сүзу 

жеткіліксіз болған жағдайда қорғасын сумен күнделікті қолданылатын тұрғын үйлерге 

жеткізіледі. Қайнаған кезде қауіпті заттар азаяды. 1960 жылға дейін салынған ескі 

үйлерде тұратын адамдардың күнделікті өмірде улануы мүмкін. Сол кездері қорғасын 

құрылыста толық пайдаланылды. Сондықтан, металл улану қаупі бар. Өндіріс ішінде 

қорғасын және оның қосындыларын кейбір құймаларды (типографиялық, баббитті, 

латунь), аккумуляторлар, химимялық апараттар, иондаушы сәулелерден қорғайтын 

заттар, хрусталь өндірістерінде, бояу түрінде (қорғасынды ағартулар) және 

т.б. Қорғасынды уланулар ең бастысы өндірістік жағдайларда болады. Кейде тұрмыстық 

жағдайларда ішінен қорғасынмен қапталған, ұзақ уақыт бойы керамикалық ыдыста 

сақталған тамақ өнімдерін қолданған жағдайларда уланулар болады.  

Қорғасынның адам денсаулығына әсері 

Қорғасын-бұл ауыр метал, улы, улылығы 1-3 грамм, адам өміріне қауіпті мөлшері 

10 грамм. Ағзаға қорғасын қосылыстары асқорыту жүйесі ,тыныс алу жүйесі, тері 

арқылы түседі. Қорғасынмен уланған кезде миға зақым келеді (энцефалопатия), 

эритроциттердің бұзылуынан қанның тыныс алу қызметі, ас қорыту жүйесінің қызметі 

бұзылады. Оқушылардың шаштарының құрамындағы қорғасын мен кадмийдің деңгейі 

олардың ақыл ойының дамуына әсер ететіндігі анықталған. «Қорғасын жоғары жүйке 

жүйесіне қатты әсер етіп, баланың мінез-құлқын өзгертіп жібереді»-дейді мамандар. 

Балалардағы төмен салмақ, аласа бой, есту кемістігі сияқты аурулар қорғасынмен 

уланудан болады. Қанда қорғасынның шектен тыс көбеюі ақыл кемістігіне әкеліп 

соғады.Қорғасын қосылыстары ересек адамдарда қан қысымының жоғарылауы, жүйке 

жүйесінің, бауырдың, бүйректің қызметінің бұзылуына зиянды әсер етеді. [2] 

2011-2016 жылдарға арналған мемлекеттік бақылау деректері бойынша Өскемен 

металлургия кешенінде қорғасын шығарындылары және Өскемен атмосферасында 

қорғасын ұстауы 1-суретте көрсетілген. 

 

 
 

1-сурет. Жылына тоннамен есептегенде қорғасынның шығарындысы 

 

2011 жылдан бастап 2017 жылға дейін қорғасын шығарындыларының серпіні 2011 

жылы 2012 жылдан бастап 2014 жылға дейін жылына 0,6 ШРК, 2015 жылдан бастап 2017 

жылға дейін жылына 0,8 ШРК қорғасын шығарындылары байқалады. 2011 жылдан 

бастап 2017 жылға дейін ШРШ үлесіндегі қорғасын шығарындыларының массасы 2 

суретте көрсетілген. 

Сонымен қатар қорғасының адамның репродуктиві қызметіне әсері осыдан 100 

жыл бұрын белгілі болған. Жүктіліктің 12-14 апталарында қорғасын қосылыстары 

жиналып, соның салдарынан түсік, тастау, іштей өлі туылуы, жаңа туылған сәбидің 
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жүйкесінің зақымдануы ,кемтар баланың дүниеге келуі байқалады. Қорғасын ағзаға 

түскеннен кейін бірнеше минут өткен соң қан жасушасына қосылып, эритроцитке 

жабысады, өйкені эритроцитте плазмаға қарағанда 16 есе көп мөлшерде қорғасын 

сақталады.Сүйек құрамындағы кальций жетіспеушілігне шалдықтырып, тіс құрамын 

бұзады. Ерлер организімінде қорғасының спрематогенезге зиянды әсер зор. Мысалы 

оған хромосомдық аберрациялар, сперматозидтар санының азаюы, олардың пішіні мен 

қызметінің бұзылуы дәлел болды. Ағылшындар қазіргі кездегі тәрбиелеуі қиын 

балалардың, үлгерімі төмен балардың біразының қан құрамын зерттеп, қорғасын 

қосылыстарының көп мөлшерде екендігін анықтап,олардың осындай болуына бірден-бір 

себеп осы удың әсері деп ұйғарды.Біздің ауылымызда ден саулығы жақсы, мүлдем 

ауырмайтын, бірақ сабаққа мүлдем үлгермейтін балалар бар. Мұның себеп салдары сол 

ауыр металдармен улану екеніне дәрігенрлердің көзі енді ғана жетіп отыр. [3] 

 

 
 

2-сурет. Жылына ШРШ үлесіндегі  қорғасынның шығарындысының салмағы 

 

Өндірісте қорғасын және оның органикалық емес қосындылары жұмысшыларға 

тыныс жолдары немесе асқазан ішек жолдары және тері жабындылары арқылы енеді. 

Бұл заттар өндіріс орындарында шаң, аэрозол және бу түрінде болады. Қорғасынмен 

байланыста болғаннан кейін ауызды шайқау, қолды жуу керек. Өндірістегі 

жұмысшылардың улануы, көп ауруларға шалдығуы өндірісте шығарылатын 

қорғасынның нормаларынан асуынан болады. [4] 

Қорғасынның улы механизмі келесі, тыныс жолдары арқылы адам ағзасына түскен 

қорғасын және оның қосындылары қанға өтеді. Қанда қорғасын жоғары дисперсті 

қорғасынның альбуминанты және фосфатты коллоидты түрінде болады, олар қан сары 

суымен эритроциттердің күкіртті қосындысы бар белоктары және органикалық емес 

фосфаттардың әсерлесуінің нәтижесінде пайда болады. Қорғасын кумулятивті әсері бар 

уларға жатады. Ағзаға түскеннен кейін ол көптеген мүшелерде қорғасынның ерімейтін 

үш негізгі фосфаты түрінде жиналады. Қорғасынның үлкен бөлігі сүйектің 

трабекуласында жиналады, ол сүйек тіндеріндегі кальций тұздарының ығыстыру 

қабілетімен түсіндіріледі. Сонымен қатар қорғасын бұлшықетте, бауырда, бүйректе 

жиналады. Аз мөлшерде көкбауырда, мида, миокардта, лимфа түйіндерінде жиналады. 

[5] 
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3-сурет. Қорғасын зауыты бойынша қорғасын шығарындыларының жылына тоннадағы 

массасы 

 

Қорғасын және оның қосындылары асқазан ішек жолдары арқылы түскен кезде 

бірнеше өзгерістерге ұшырайды. Асқазанда олар тұз қышқылымен әсерлесіп, қорғасын 

хлоридін түзеді. Қорғасынның ұсақ бөлшектері ішектің шырышты қабатына еніп, қақпа 

венасының капиллярлары арқылы және ішектің лимфа жолдары арқылы жалпы қан 

айналымға түседі. Бауырға енген қорғасын, оның жасушаларымен жұтылып, ақырындап 

өтпен бөлінеді. 

  Қорытынды 

Бүгінгі күні экология мәселесі Өскемен қаласы үшін ең өзектілердің бірі болып 

табылады, өйткені Өскемен қаласы бірегей урбанизацияланған жүйені 

көрсететін Қазақстанның өте ірі өнеркәсіптік орталықталығы. Шығыс Қазақстан облысы 

қалыптасқан әлеуметтік - экономикалық дамуға байланысты Республиканың қоршаған 

ортаның жай-күйі бойынша неғұрлым қолайсыз өңірі, ал Өскемен қаласы Қазақстанның 

ластанған қалаларының бірі болып табылады. Өскемен қаласы кәсіпорындардан 

шығарылған әртүрлі заттармен ластанады. Солардың бірі, Казцинк өндірісінен 

шығарылатын қорғасын металлы. Қоршаған ортаның қорғасынмен ластануының 

ерекшеліктері мыналар болып табылады: ауада қорғасын оксидтің жұқа қабатымен тез 

жабылады (оны одан әрі тотығудан қорғайтын); су өзі қорғасынмен өзара әрекеттеспейді 

(ауаның қатысында қорғасынның гидроксидінің пайда болуымен қорғасын біртіндеп 

сумен бұзылады); қорғасынның барлық еритін қосындылары; қорғасынның және оның 

қорытпаларын өндіру процестерінде атмосфераға қорғасын тозаңының едәуір мөлшері 

шығарылады. Қортындылай келе, металлургиялық өндірісте шығарындылар мен 

қорғасынды қоршаған ортаға ағызу үшін жаңа төмендетілген стандарттарды әзірлеу 

керек деген ойдамыз. Сондықтан бұл мәселе өзекті болғандықтан бұдан әрі зерттеуді 

қажет етеді 
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4. 1996-2013 жылдардағы УК МК қорғасын зауытының техникалық есептері. 

5. "Қазмырыш"АҚ УК МК қатты қалдықтарының улы заттармен қоршаған орта 

компоненттерінің ластану деңгейін анықтау. – Өскемен қаласы, 2002. 

 

 

ӘОЖ 519.6 

НУРБЕК У.Н., ЕЛАМАНОВА Т.Е., АМЕНОВА Ф.С.  

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ, Өскемен қ., 

Қазақстан 

 

АЙЫРЫМДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРДІ САНДЫҚ ШЕШУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Сығылмайтын тұтқыр сұйықтың қозғалысын зерттеу барысында туындайтын 

математикалық проблемалар теориялық тұрғымен қатар, механикада, физикада және 

басқа да шынайы процесстерді сипаттайтын жаратылыстану ғылымдарында 

қолданылатын, нақты модельдерді зерттеу кезінде де актуалды мәнге ие болады. 

Сығылмайтын сұйықтар ағысымен байланысты процесстер Навье-Стокс 

теңдеулері арқылы сипатталады. Сығылмайтын сұйықтар гидродинамикасы есептерін 

зерттеу үшін көп жағдайда «құйын, ағын функциясы» айнымалыларындағы Навье-

Стокс теңдеулері қолданылады. Навье-Стокс теңдеулері үшін айырымдық сұлбалардың 

орнықтылығы, жинақтылығы сияқты математикалық сұрақтарын зерттеуге 

А.А.Самарский [1], В.Б.Андреев [2], Е.С.Николаев [3], Г.И. Марчук, Н.Н. Яненко, 

Ю.И. Шокин, Ш.С. Смағұлов, Н.Т. Данаев [4], Н.М. Темірбеков және басқа да 

математиктердің еңбектері арналған.  

Сығылмайтын сұйықтықтар үшін Навье-Стокс теңдеулерін сандық шешу кезінде 

қажет етілетін орнықтылық және жинақтылық сияқты негізгі математикалық сұрақтарға 

жауап беру кезінде Стокс есебінің сызықтық жағдайлары үшін алынған нәтижелерге жиі 

жүгінеді [5]. Біз бұл мақаланы Стокс сызықты айырымдық есебі шешімінің орнықтылық 

және жинақтылық сұрақтарын зерттеуге арнаймыз. Мақалада қарастырылып отырған 

екіөлшемді айырымдық теңдеулерді зерттеу сандық математика үшін актуалды 

проблемалардың бірі болып табылады. 

 

Есептің қойылымы: }1,0{  уxD  квадрат облысында сығылмайтын сұйықтықтар 

үшін келесі түрдегі екіөлшемді стационар теңдеулер жүйесін қарастырайық: [4,5]:  

 

),,( yxf        (1) 

 

     ,y),(     , Dx        (2) 

шекаралық шарт  

 

0



Dn 


        (3) 

мұндағы n


 - облыс шекарасына жүргізілген сыртқы нормаль,  - екіөлшемді Лаплас 

операторы,  - ағын функциясы,   - жылдамдық құйыны,  yxf ,  - берілген функция.  

Мұнда (1)-(3) есебінің шешімін жеткілікті түрде тегіс деп есептейміз.  

(1)-(2) теңдеулерін аппроксимациялау үшін 

  1,1  ,1,1,, 2121  NmNkmhkhDh  торлық облысында х және у бағыттары 

бойынша 1h  және 2h  қадамдарымен келесі түрдегі айырымдық есепті қарастырамыз:  
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,fh        (4) 

 

    , h       (5) 

шекарада  

    , 1,1  ,0 2,,0 1
 NmmNm     , 1,1k  ,0 1,0, 2

 NNkk   (6) 

жылдамдық құйыны үшін шекаралық шарт Вудс формулалары түрінде алынған [1,5]: 
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(4), (5) теңдіктер мынадай түрде алынған:  
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1,1  ,1,1 21  NmNk . 

 

айырымдық сұлбалар теориясының белгілі теңсіздіктерін пайдаланамыз [1,3] 
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Лаплас операторының минималды меншікті мәні.  

түй(4)-(7) айырымдық есебі шешімінің орнықтылыққа зерттейік. (8) қатынасын 
21, hhmk  

көбейтіп, hD  торының індерінде қосындылап, бөліктеп қосу формулаларын пайдаланып, 

(7) шекаралық шартын ескере отырып келесідегідей энергетикалық теңдікті аламыз:  
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мұндағы f  - )(,2 hh DL  кеңістігіндегі торлық функция нормасы. (7) шартын ескеріп 

және күрделі емес түрлендірулерді пайдалана отырып төмендегі теңдікті алуға болады: 
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бұдан   ,
12

11 2
fh  екендігін көруге болады. 

 

Коши-Буняковский теңсіздігін және (10) түріндегі теңсіздікті пайдаланып қажетті 

бағалауды аламыз:  

 

fсh 0 . 

 

мұндағы 0с  - 21 , hh  торлық параметрлерден тәуелді емес оң шектелген тұрақты. 

(1)-(3) есебінің шешімін жеткілікті түрде тегіс деп есептей отырып, (4)-(7) 

айырымдық есебінің (1)-(3) дифференциалдық есеп шешіміне жинақталу ретін 

анықтауға зерттеулер жүргізейік.  

hh  ,  - ақырлы-айырымдық тор түйіндеріндегі (1)-(3) дифференциалдық есебінің 

шешімі дей отырып 

 

 ,, yxfR
hhh
  

 

  hhhhh DyxQ  ,  , , 

 

hh QR ,  үшін мынадай нәтиже аламыз:  2hORh   и  2hOQh  , мұндағы 

 21,max hhh  . 

 

 h ,  hZ  белгілеуін енгізейік, онда шешімнің қателігі үшін 

төмендегідей қатынастарды аламыз:  

 

,hh RZ        (11) 

 

hh QZ  ,      (12) 

 

шекаралық шарттар үшін төмендегілер орынды:  
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мұндағы  2
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Жинақтылық бағалауын алу үшін (11) қатынасын 21hh  көбейтіп, hD  торының 

түйіндерінде қосындылаймыз. (13) шартын ескере отырып мынадай энергетикалық 

теңдікті аламыз: 
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(14) ескеріп төмендегіні алуға болады: 
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түрлендірулерді жасай отырып, мынаны аламыз: 
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« » теңсіздігін және (10) пайдаланып кез келген оң 21  ,  үшін орынды болатын 

төмендегідей теңсіздікті аламыз: 
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0
12

11
21    шарты орындалатындай етіп 21  ,  таңдай отырып, 

21 ,0,,0  , , , , , NkkmNmhh rrrrQR  шамалары ретінің аздығын ескеріп, мынадай 

теңсіздікті аламыз: 
2

0hch  ,  

 

яғни, айырымдық есептің шешімі дифференциалдық есептің шешіміне екінші ретті 

дәлдікпен жинақталады.  
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ӘОЖ 598.2.(574.4)  

НҰРЛАНҚЫЗЫ Г. 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ, Семей қ., Қазақстан 

 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ҚҰСТАРЫНЫҢ АНЫҚТАҒЫШЫ 

 

Құстар ең әдемі және ең қызықты табиғат объектілерінің бірі. Құстарды бақылау, 

олардың дауыстарын тыңдау өте керемет. 

Әр заманда құстар адам назарын өздеріне аударта білген. Олардың кездеспейтін 

жерлері жоқ деп айтсақ та болады [1, 2]. 

Қалалардың селитебті аумақтарының орнитофаунасын зерттеуге назар аса 

аударылмайды. Н. Ф. Реймерсу бойынша селитебті аумақ дегеніміз – қаланың 

құрылысқа және қоғамдық ғимараттар салуға арналған негізгі аймағы. Сондықтан да 

селитебті аумақты халықтың өмір сүруіне арналған қала бөлігі деп қарастырады. Осыған 

байланысты селитебті аумақта: тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, өнеркәсіптік 

кәсіпорындар, саябақтар, бақтар және тағы да басқа жалпыға ортақ демалу орындары 

кездеседі. Қазіргі кезде әртүрлі селитебті аумақтардың орнитофаунасын зерттеуді 

дамыту көзделген [3]. 

Селитебті аумақтың орнитофауналық зерттеулері ШҚО бойынша Өскемен қаласы 

бойынша белгілі, Семей қаласы бойынша 1 жарияланым белгілі [4]. 

Семей — Шығыс Қазақстан облысының батыс өңіріндегі екінші орындағы ірі қала 

болып табылады. Ол Ертіс өзенінің екі жағасына орналасқан. Аумағы – селолық 

округтерді қосқанда 27,5 мың шаршы метр. 

Өңір климаты ерекше географиялық орналасуымен ерекшеленеді, құрылықта, 

мұхиттардан барынша алыс орналасқан. 

Анықтағыш – жас натуралистер және мектеп оқушылары құстарды оңай және тез 

танулары үшін арналған методикалық құрал. Бұл анықтағышта құстардың 31 түрінің 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81
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суреттері құстарды анықтап қана қоймай, олардың әдемілігімен, түстерінің 

ерекшеліктерімен тамсануға ықпал етеді.  

Анықтағыштың басты рөлі – мектеп оқушыларының күнделікті өмірде көріп 

жүрген құстарын онай тануы үшін арналған [5].  

Дипломдық жұмысын жазу барысында жиналған мәліметтерге сүйене отырып, 

«Семей қаласы құстарының анықтағышы» (сурет 1) құрастырылды. Анықтағыш 2017–

2018 жж. Семей қаласы бойынша жинақталған зерттеу материалдарына сүйене отырып 

құрастырылған. Бұл зерттеулер барысынында Семей қаласының негізгі 4 биотопы 

бойынша жүргізілді: Ертіс өзені маңайы → жер үйлер аумағы → көп қабатты үйлер 

аумағы → қала парктері аумағы.  

 
Сурет 1 – Семей қаласы құстарының анықтағышы 

 

Анықтағышты мектеп оқушыларын сабаққа қызығушылықтарын арттыру үшін 

биологиялық серуендер ұйымдастырған кезде қолдануға болады. Анықтағыш 

құрастырудағы негізгі мақсат: 

 Семей қаласында кездесетін құстардың түрлерін және осы түрлердің табиғаттағы 

және адам өміріндегі маңызын түсіндіру үшін; 

 Зерттеу жұмыстарына деген қызығушылықтарын арттырып, табиғат аясында өзін 

ұстай білуге үйрету; 

 Мектеп оқушыларын құстарды қорғауға ынталандыру; 

«Семей қаласы құстарының анықтағышында» барлығы 32 түрлі құстар сипатталып 

жазылған (кесте 1).  

 

Кесте 1 – Семей қаласы анықтағышында сипатталып жазылған құстар 

Отряд Түр 

Торғайтәрізділер – Passeriformes Серая ворона – Corvus cornix – Ала қарға 

Ворон – Corvus corax – Құзғын 

Corvus frugilegus – Таған 

Галка – Corvus monedula – Шауқарға 

Сорока – Pica рica  
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Варакушка – Luscinia svecica – Алабұлбұл 

Домовый воробей – Passer domesticus – Торғай  

Полевой воробей – Passer montanus – 

Жауторғай  

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris – 

Қараторғай 

Снегирь – Pyrrhula pyrrhula – Кәдімгі 

суықторғай 

Зяблик – Fringílla coеlebs – Жаурауық 

Зелёная пеночка – Phylloscopus trochiloides – 

Жасыл сайрауық 

Свиристель – Bombycilla garrulus – Самыр 

Желтая трясогузка – Motacilla flava – Сары 

шақшақай 

Белая трясогузка – Motacilla alba – Ақ 

шақшақай 

Большая синица – Parus major –Сарыбауыр 

шымшық 

Береговушка – Riparia riparia – Жар қарлығаш 

Рябинник – Turdus pilaris – Шетен сайрақ 

Удодобразные – Upupiformes – 

көкқарғатәрізділер  

Удод – Upupa epops – Бәбісек  

 

Ястребообразные – Accipitriformes – 

сұңқартәрізділер 

Черный коршун – Milvus migrans – Қара 

кезқұйрық 

Ржанкообразные – Charadriiformes – 

татреңтәрізділер 

Чайка сизая – Larus canus – Көк шағала 

Озёрная чайка – Chroicocephalus ridibundus – 

Көк шағала 

Хохотунья – Larus cachinnans – Өгізшағала  

Речная крачка – Sterna hirundo – Өзен 

қарқылдағы  

Малая крачка – Sterna albifrons – Кіші 

қарқылдақ 

Голубеобразные – Columbiformes – 

кептертәрізділер 

Сизый голубь – Columba livia – Көк кептер 

Веслоногие, или пеликанообразные 

– Pelecaniformes – ескекаяқтылар 

Большой баклан – Phalacrocorax carbo – Үлкен 

суқұзғын 

Гусеобразные или 

пластинчатоклювые Anseriformes – 

қазтәрізділер немесе жалпақ 

тұмсықтылар 

Серая утка – Anas strepera 

Кряква – Anas platyrhynchos – Барылдауық 

үйрек 

Стрижеобразны – Apodiformes Черный стриж – Apus apus – қара-сұр қарлығаш 

Дятлообразные – Picariae –

тоқылдақтәріздестер 

Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major – 

Үлкен тоқылдақ 

Ракшеобразные – Coraciiformes  Золотистая щурка – Merops apiaster – 

Сарыалқым аражегіш 

 

Құстардың мекен ету жерлері, дауысы және морфологиялық ерекшеліктері 

сипатталынып жазылды (сурет 2). Сипатталған құстар көбіне қала парктерінде және 

Ертіс өзені маңында кездеседі.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%82%D3%99%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D2%A3%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%82%D3%99%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D3%99%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80
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Сурет 2 - Семей қаласы құстарының анықтағышынан үзінді 

 

Тоқталатын болсақ Семей қаласында торғайтәрізділер Passeriformes отрядынан 18 

түр, көкқарғатәрізділер Upupiformes отрядынан 1 түр, сұңқартәрізділер Accipitriformes 

отрядынан 1 түр, татреңтәрізділер Charadriiformes отрядынан 5 түр, 

кептертәрізділер Columbiformes отрядынан 1 түр, ескекаяқтылар Pinnipedia отрядынан 1 

түр, қазтәрізділер немесе жалпақ тұмсықтылар Anseriformes отрядынан 2 түр, 

Apodiformes отрядынан 1 түр, тоқылдақтәріздестер отрядынан Picariae 1 түр, 

Coraciiformes отрядынан 1 түр кездеседі. 

Қорыта айтатын болсақ Семей қаласында құстардың көптеген түрлері кездеседі. 

Оның басты себебі Семей қаласында ұя салатын, миграция кезінде тынығатын және 

қыстайтын толық қанды ресурстық база бар. Ал Семей қаласының биотоптарының 

әртүрлілігіне байланысты қоректік ресурстармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
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НҰРЛАН О., АБЫЛКАСОВА Г.Е. 

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

 

ВОЗДУХООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТОО «КАЗЦИНК» 

 

Загрязнение атмосферного воздуха Восточно-Казахстанской области обусловлено 

выбросами предприятий горнодобывающей промышленности, теплоэнергетики, 

цветной металлургии и связанных с ней отраслей энергетики, машиностроения, 

стройиндустрии и прочих. 

Общий объем промышленных выбросов в атмосферный воздух от крупных 

предприятий за 2015 года составляет 101,91361585 тыс. тонн, что на 17,40076515 тыс. 

тонн (на 2,02 %) меньше по сравнению с объемом выбросов за 2014 год. 

- объем выбросов сернистого ангидрида – 56,723435 тыс.тонн; 

- объем выбросов диоксида азота –21,123432 тыс. тонн; 

- объем выбросов твердых частиц – 13,1357098962 тыс. тонн; 

- объем выбросов угарного газа – 10,9310389545 тыс.тонн; 

Уменьшение объемов выбросов обусловлено тем, что уменьшились лимиты по 

сравнению с 2014 годом, так же снижением объемов выбросов крупных предприятий 

как: 

- ТОО «Казцинк» ЗГОК (Зыряновский Горно-обогатительный комплекс) – 

уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух связано с 

уменьшение часов работы печей известкового завода: 

- ТОО «Казцинк» УК МК – уменьшение выбросов загрязняющих веществ на 15% 

по сравнению с прошлым годом обосновано поэтапным освоением новой технологии 

Isesmelt на реконструированном свинцовом заводе взамен агломерации 

- АО «Востокмашзавод» — снижение объема выпускаемой продукции; 

- ТОО «УльбаФторКомплекс» — уменьшение объемов перерабатываемой руды, 

отсутствие вскрышных и добычных работ; 

- ТОО «Артель старательный Горняк» — снижение обусловлено приостановкой 

горных работ; 

- ТОО «Силикат» — малый объем реализации выпускаемой продукции; 

- ТОО «Семей Сплав» — отсутствие сырья. 

 Целью исследования является анализ воздухоохранной деятельности Усть-

Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк». 

Начиная с первого дня образования Компании «Казцинк» в 1997 году была 

поставлена амбициозная, и многим казалось, что невыполнимая, задача – уменьшить 

загрязнение воздуха г. Усть-Каменогорска по всем специфическим для своего 

производства загрязняющим веществам до санитарной нормы 1 ПДК. 
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В начале экологической деятельности Компании в сфере сохранения и улучшения 

состояния воздушного бассейна были определены два приоритетных направления, на 

основе которых и строилась вся программа действий. Первое из них – снижение 

выбросов диоксида серы, представляющего собой умеренно опасное вещество третьего 

класса опасности, доля которого в общей массе выбросов от металлургического 

производства достигала 84%. Вторым направлением природоохранной деятельности 

стало снижение выбросов твердых веществ (пыли), включающая в себя тяжелые 

металлы, такие как свинец, цинк, медь, кадмий и другие.  

На начало деятельности компании выбросы диоксида серы от источников 

загрязнения атмосферы Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО 

«Казцинк» (далее УК МК) составляли 69,4 тысяч тонн в год. В городе среднегодовое 

содержание диоксида серы, по данным государственного мониторинга атмосферы, 

существенно превышало норму и оценивалось в 4,7 ПДК. Как было сказано выше, для 

решения этой, не побоюсь этого громкого слова, глобальной проблемы была 

сформирована программа по поэтапному снижению выбросов диоксида серы с 

достижением уровня содержания газа в атмосфере до санитарной нормы (1 ПДК). В 

программу вошли три этапа. 

На первом этапе в 1997 году ТОО «Казцинк» столкнулось с тремя 

принципиальными проблемами: 

- изношенность основных фондов сернокислотного производства; 

- не востребованность всего образующего объема серной кислоты на рынке при 

отсутствии емкостей ее хранения и технологии утилизации; 

- отсутствие возможностей переработки газов SO2 свинцового производства. 

Для решения остро стоявшей проблемы обеспечения безаварийной работы 

сернокислотного производства была реализована программа по модернизации и 

техническому перевооружению сернокислотного отделения. Своевременные меры 

позволили, не снижая производительности по объемам очищаемого газа, в полной мере 

проводить плановые ремонты основного оборудования и тем самым избежать 

увеличения выбросов диоксида серы. На восстановление сернокислотного отделения 

было затрачено около 1,1 млрд. тенге. 

Проблема сбыта серной кислоты также была решена. Альтернатива выбрасывать 

SO2 в воздух или обезвреживать серную кислоту в Компании не обсуждалась. За 3 

месяца была построена уникальная установка по переводу кислоты в безопасный 

двуводный гипс стоимостью около 170 млн.тенге. В результате не был допущен 

дополнительный выброс SO2 объемом около 110 тыс. тонн в год в атмосферу городов 

Усть-Каменогорска и Риддера (цинковый завод) из-за отсутствия сбыта части серной 

кислоты. 

Восстановив основные фонды сернокислотного производства и решив проблему 

утилизации серной кислоты, ТОО «Казцинк» обеспечил бесперебойную и стабильную 

работу сернокислотного производства и выполнил первую главную задачу – удержаться 

в рамках существующего уровня выбросов при росте объемов производства. Удельные 

массы выброса SO2 на единицу продукции были снижены на 15%. Уже по результатам 

2003 года загрязнение воздуха диоксидом серы в городе снизилось с 4,7 ПДК до 2,5 ПДК. 

Одновременно, решая задачу недопустимости роста выбросов, специалистами 

Компании активно велся поиск новых технологий, обеспечивающих снижение выбросов 

диоксида серы газов свинцового производства. Вся сложность состояла в том, что при 

стандартной схеме получения свинца методом «агломерация-шахтная плавка» 

происходит образование большого количества низкоконцентрированных сернистых 

газов (менее 6,5%), что не позволяло осуществлять их переработку в серную кислоту. 
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Был изучен опыт отечественных и зарубежных предприятий, использующих различные 

технологии очистки газов от SO2.  

В 1999 году датской компанией «Хальдор Топсе» была предложена технология 

ВСА для получения серной кислоты из слабосернистых газов с концентрацией SO2 

менее 7%. Решение о применении данной технологии в условиях производства Казцинка 

стало вторым этапом программы по снижению выбросов диоксида серы до санитарной 

нормы. 

Внедрение технологии ВСА на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе 

дало возможность полностью утилизировать «богатые» агломерационные газы 

свинцового производства. 

После обезвреживания на установке ВСА производительностью 125 тыс. нм3/ч 

выброс очищенного газа осуществляется через дымовую трубу высотой – 100,5 м с 

концентрацией диоксида серы 0,2% (входное содержание – 5,5-6,5%). Степень очистки 

диоксида серы из технологических газов на установке составляет 97-98%. 

Установка ВСА – это природоохранный объект, предназначенный для очистки 

газов от двуокиси серы. За одни сутки работы установка перерабатывает более 100 тонн 

диоксида серы, тем самым предотвращая их выброс в атмосферу. Общий объем 

инвестиций, направленных на внедрение технологии ВСА составил 37 млн. долларов 

США. 

Выполнение перечисленных выше природоохранных мероприятий позволило 

достичь снижения выбросов диоксида серы на Усть-Каменогорском металлургическом 

комплексе практически вдвое: с 69,4 тыс. тонн в 2001г. до 34,0 тыс. тонн в 2005г., что 

обеспечило снижение показателя по содержанию этого газа в атмосфере с 2,5 до 1,5 ПДК 

по итогам 2010 года. 

Однако, решив проблему утилизации сравнительно «богатых» диоксидом серы 

газов с концентрацией 5,5-6,5%, при использовании технологии «агломерация-шахтная 

плавка» свинцовое производство сохранило «лидерство» по выбросу диоксида серы. Вся 

вина в этой условной гонке обусловлена образованием неутилизируемых крайне 

«бедных» аглогазов с концентрацией диоксида серы менее 1%, с которыми 

выбрасывается основная масса диоксида серы. На сегодняшний день в мире просто не 

существует технологий для перевода таких газов в серную кислоту. 

Третий этап программы по снижению выбросов диоксида серы объединил в себе 

две сложнейшие задачи – укрепление технологического потенциала и снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. Для решения этих задач руководством 

Компании был принят единственно верный путь – взять курс на модернизацию 

производства путем реализации проекта по реконструкции свинцового производства.  

Концепция проекта предусматривала создание принципиально нового 

производства с более высокими показателями экологичности. Взамен схемы 

«агломерация-шахтная плавка» для технологического плавок свинца впервые в 

Казахстане применен процесс Isasmelt, разработанный компанией «Mount Isa Mines», 

которая является дочерней компанией «XstrataCopper» (Австралия).  

В процессе Isasmelt используется стационарная печь с огнеупорной футеровкой и 

одна погружная фурма для создания высокотурбулентной ванны. В печь непрерывно 

загружаются концентраты, топливо и флюсы. Воздух, обогащенный кислородом, 

подается через погружную фурму. Преимуществом данного процесса является 

совмещение нескольких технологических операций в одной установке, возможность 

более полного удаления летучих примесей, гибкость при переработке сырья, высокая 

удельная производительность в совокупности с низкими капитальными и 

эксплуатационными затратами. Важными показателями эффективности процесса 
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являются вовлечение в переработку большего объема вторичного сырья и минимизация 

потребности транспортировки промежуточных продуктов по Казахстану и заграницу.  

Современное оборудование и полная автоматизация технологического процесса, от 

подготовки шихты до плавки, значительно снижает долю тяжелого ручного труда и в 

полной мере отвечает самым жестким экологическим требованиям.  

Процесс агломерации, который исключили – это устаревшая технология, не 

способная перерабатывать сырье качественно и в полном объеме. А тем более вторичное 

сырье, которого сегодня много. 

Агломашина требовала, чтобы доля свинца в шихте была не ниже 30%, иначе мы 

не могли получить агломерат. А эта печь все преобразует в промежуточную продукцию 

– богатый шлак. Новый плавильный процесс экономичен в отношении топлива, 

позволяет вырабатывать вторичные энергоресурсы (такие, как пар), которые будут 

использоваться на технологические нужды предприятия. 

Как одни из приоритетных, задачи энергосбережения и переработки вторичного 

сырья обозначены и в Государственной программе развития горно-металлургической 

отрасли, и в Экологической программе Казахстана до 2020 года. 

Большое внимание в проекте уделено очистке технологических и аспирационных 

газов. Газы нового плавильного цеха в зависимости от качественного состава 

подразделяются на два основных потока. Аспирационные газы от мест пересыпок, от 

транспортеров, от загрузочных и выпускных отверстий печи Isasmelt имеют высокую 

запыленность, но не содержат диоксида серы. Очистка этих газов от пыли предусмотрена 

в отделении пылеулавливания с применением рукавных фильтров усовершенствованной 

конструкции. Общий объем очищаемых аспирационных газов цеха Айза-плавки свинца 

превышает 300 тыс. м3/час, эффективность очистки от пыли достигает 99,9%, что 

соответствует наилучшей мировой практике. Технологические серосодержащие газы 

печи Isasmelt проходят многоступенчатую очистку от загрязняющих веществ. Грубая 

пыль улавливается уже при охлаждении газов в котлах-утилизаторах, более тонкая 

очистка газов от пыли осуществляется в двух электрофильтрах фирмы «GEA Bischoff 

GmbH» (Германия). Отходящие газы Isasmelt технологии имеют высокую концентрацию 

диоксида серы, поэтому после очистки от пыли они будут направлены в сернокислотное 

производство.  

На действующем сернокислотном заводе освоено три технологических схемы, 

позволяющие наиболее эффективно получать кислоту из газов с отличающимися 

характеристиками. Это классическое производство контактным способом, хорошо 

зарекомендовавшая себя технология «Хальдор Топсе» и новая сернокислотная установка 

для получения кислоты фирмы SNC «Lavalin» (Канада). Особенностью новой установки 

является применение новой технологии двойного контактирования - двойной абсорбции, 

разработанной бельгийской компанией «Mecs». Степень очистки диоксида серы из 

технологических газов на установке составляет 99,8%. 

За период 2011-2013гг. на УК МК ТОО «Казцинк» были выполнены работы по 

взаимной увязке трех действующих сернокислотных установок, с целью создания 

резервных мощностей по очистке серосодержащих газов. Сочетание трех типов 

сернокислотных производств дает возможность организации более гибкой системы 

очистки серосодержащих газов, что в свою очередь, положительно сказывается на 

эффективности улавливания диоксида серы. Так, серосодержащие газы цинкового 

завода могут утилизироваться на всех трех системах («классическая схема», установка 

ВСА «ХальдорТопсе», установка SNC «Lavalin» по технологии ДК-ДА). 

Технологические газы свинцового завода в своей основе утилизируются на установке 

ВСА «ХальдорТопсе», но при необходимости остановки ВСА, «свинцовые» газы 
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передаются на утилизацию, на установку SNC «Lavalin», которая также предусмотрена 

для утилизации технологических газов медного завода.  

Действующая в настоящее время схема утилизации серосодержащих газов на УК 

МК, с учетом выполненных работ по взаимоувязке, на сегодняшний день является одной 

из лучших в мировой практике.  

К началу 2013 года выбросы диоксида серы снижены ещё на 8,2 тыс. тонн в год, 

или на 24% к уровню 2006 года, т.е. к началу реализации проекта. В настоящее время 

ведется планомерная работа по выводу новой технологии на проектную мощность.  

После вывода свинцовой печи Айзасмелт на проектную производительность 

выбросы диоксида серы будут снижены еще на 4,8 тыс. тонн в год. Общее снижение 

выбросов диоксида серы в результате реализации проекта по реконструкции свинцового 

завода составит 13,0 тыс. тонн в год, с 34,0 тыс. тонн в 2006 году до 21,0 тыс. тонн в 2014 

году. Общий объем капиталовложений в реконструкцию завода с возведением новой 

сернокислотной установки составляет порядка 270,0 млн. долларов США. 

Ожидаемым эффектом от реализации вышеописанной комплексной программы 

мероприятий должно было стать достижение концентрации диоксида серы в воздухе 

города 1 ПДК.  

Следовательно, мощность этих трех цехов увязана так, что в случае плановых или 

внеплановых остановок без проблем можно продолжать утилизировать газ на одной из 

них без дополнительной нагрузки на окружающую среду. 

В целом, очистка газов является неотъемлемой частью технологического процесса 

на УК МК. На предприятии налажен строгий учет – ежегодно утилизируется, а значит, 

не попадает в атмосферу, более 106 тысяч тонн пыли. 

Выбросы твердых веществ по итогам 2014 года составили 192,7 тонн, в том числе 

свинца – 12,1 тонн. По данным государственного мониторинга за содержанием 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в последние годы содержание свинца 

стабильно находится в пределах санитарной нормы (0,5-0,7 ПДК). Содержание других 

тяжелых металлов в атмосфере, характерных для производства «Казцинка», таких как 

цинк, медь также стабильно не превышают. Их значения находятся на уровне 0,1-0,2 

ПДК. 

Таким образом, объявив своими ключевыми ценностями Человека и Природные 

ресурсы, ТОО «Казцинк» целенаправленно работает над снижением негативного 

влияния своего производства на окружающую среду, добиваясь запланированных 

результатов. 
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ОҚАСОВА Ә.Б., ШӘРІПХАНОВА А.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫНДА БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА 

ҮШТҰҒЫРЛЫ ТІЛДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Қай кезеңде болмасын, көп тілді меңгерген халықтар мен ұлттар алдыңғы қатарлы 

елдің қатарына кіріп, өзінің коммуникациялық және интеграциялық қабілетін кеңейтіп 

отырғаны тарихтан белгілі. Бүгінде көп тілді білу арқылы, дамыған мемлекеттердің 

тәжірибесінен мол сабақ алуға болады. Осылайша жас буын өкілдерінің білімімен қоса, 

рухани құндылықтың мәртебесін көтере отырып, халықаралық байланыстың негізі нығая 

түспек. 

Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері көптілді, әсіресе халықаралық тілдерді 

меңгеруді маңызды міндет деп санайды. Сондықтан біз де өз халқымыздың қарыштап 

дамып, өркениеттен кенже қалмау үшін көп тілді меңгеруіміз қажет. Бірнеше тілде еркін 

сөйлей де, жаза да білетін маман бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сөзсіз. Білім беру 

мекемелерінде ағылшын тілі тереңдетіліп оқытылғаны құптарлық дүние. Қазіргі кезде 

мектеп бағдарламасынан ағылшын тілін еркін меңгерген көптеген бітірушілер шет 

елдерде білімін дамытып, тәжірибесін молайтуда. 

Көптілділік – жалпы әлемдік тенденция, елімізде жүзеге асуының өзіндік 

ерекшелігі бар. Біздің қоғам үшін 2006 жылғы Елбасының «Тілдердің үштұғырлылығы» 

– «Триединство языков» - «Trinity of languages» тұжырымдамасынан бастау алғаны 

мәлім. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты жолдауында: «Үш тілді меңгеру – біздің еліміздің 

әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады. Қазақстанды әлем халқы 

үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек», - деген 

болатын. Ендеше, Қазақстанның білім беру жүйесінде үштілді оқыту мәселелерінің 

көтерілуі заман талабынан туындап отырғаны айқын.  

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде үштілді білім беру 

моделін енгізудің өзектілігі мынада: 

- бүгінгі қазақстандық қоғамда көптілді, көп мәдениетті тұлғаға деген сұраныстың 

артуы; 

- ұлттық мектеп бітірушілерді жалпы қазақстандық және әлемдік білім және 

ақпарат кеңістігіне кіріктірудегі мәселелерді шешу қажеттілігі; 

- болашақ ұрпақты қазақстандық патриотизмге, ұлтаралық қатынас мәдениетіне 

тәрбиелеудің өзекті мәселеге айналуы; 

- аз ұлт өкілдерінің этникалық ерекшеліктерін сақтаумен бірге олардың жалпы 

қазақстандық экономикалық, әлеуметтік-мәдени үрдістерге толыққанды қосылуына 

жағдай жасау; 

- мектеп бітірушілердің коммуникативтік және ақпараттық құзырлықтарының 

жеткілікті деңгейіне қол жеткізу; 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020-шы жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында көптілді білімі бар педагогикалық кадрларды 

даярлау іске асырылуда. Оны жүзеге асыру мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартында базалық пәндер циклында шетел тілінен сағаттар санын арттыру және 

оқудың типтік бағдарламаларында өзгерістер енгізу арқылы жүргізіліп жатыр, әсіресе, 

пәнді үш тілде оқытатын педагогикалық кадрларды дайындауға байланысты [1] . 

Білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы заманауи 

тенденцияларға негізделген. Өйткені білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас 
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пайда болып, оқытудың парадигмасы өзгерді. Осыған байланысты ұстаздар алдында 

оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны 

тиімді қолдана білу міндеті тұр. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім 

мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың 

әдіс-тәсілдерімен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі – спиральді қағидатпен берілуі. 

Спиральді қағидат бойынша құрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің 

«Білім беру үдерісі» атты еңбегінде қарастырылған. Брунердің жұмысына негізделген 

спиральді білім беру бағдарламасының ерекше сипаттары: оқушы мектепте оқыған кезде 

тақырыпты немесе пәнді бірнеше рет қайталап оқиды; әрбір қайталап оқыған сайын 

оның күрделілігі арта түседі; жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және 

бұған дейін алынған ақпарат тұрғысынан қарастырылады. Оқушы жетістігін нақты 

бағалау – білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Критериалды бағалау – бұл 

білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу-танымдық 

құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі, 

яғни белгілі бір критерийлер арқылы бағалау. Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты 

– мектепте оқыту сапасын көтеру. Бұл жағдайда өзін-өзі бағалауға баса назар 

аударылады. Критерий арқылы бағалау мұғалімдерге сапалы нәтиже алуды қамтамасыз 

ететін критерийлерді құруға; өз жұмысын талдау және жоспарлау үшін ақпарат алуға; 

оқу үрдісінің сапасын жақсартуға; әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 

оқытудың траекториясын құруға мүмкіндік береді. Критериалды бағалау: 

қалыптастырушы және жиынтық бағалау болып екіге бөлінеді. Қалыптастырушы 

бағалау – оқушыларға өз оқуын жақсарту туралы кері байланысты (пікірлер мен 

ұсыныстар) беру мақсатында үздіксіз жүргізіледі. Жиынтық бағалау – оқу 

бағдарламасының мазмұнын меңгеру деңгейін балл түрінде бағалау үшін өткізіледі. Оқу 

бағдарламасының әр бөлімін оқып болғаннан кейін бөлім бойынша жиынтық бағалау 

жүргізіледі. Жиынтық бағалаудың балдары жиналып, тоқсан аяғында тоқсандық бағаға 

және оқу жылы аяғында жылдық бағаға ауыстырылып қойылады [2] . 

Қазіргі кезде Қазақстан мектептерінде математика, физика, биология және химия 

пәндерін ағылшын тілінде оқыту қолға алынып жатыр. Бұл бір жағынан қиын 

болғанымен, қажеттіліктен туындап отыр. Пәнді ағылшын тілімен кіріктіру арқылы 

бүгінгі оқушы, ал ертеңгі маман иесі өзге елдердің мамандарымен бәсекелесуге қабілетін 

арттырады, өзге мемлекеттердің мамандарынан үйренуге жол ашады. Биология пәнін 

ағылшын тілімен байланыстыра оқыту оқушылардың сөздік қорын кеңейте отырып, 

жаңалық ашуға, әртүрлі бақылаулар, тәжірибелер жүргізуге құлшындырады. Сабақ 

барысында қосымша берілетін биологиялық терминдер сөздігі оқушының сөздік қорын 

қалыптастыруда өз көмегін тигізеді. Биология пәнін ағылшын тілімен үндестіре отырып 

меңгерту үшін стандарттық бағдарламаны игеруде оқушыны қалыптастырып, оны 

қызықтыру үшін тілді игертудің оңай жолдарын, тәсілін табу мұғалімнің шеберлігіне 

байланысты. Сабақты жоспарлаған кезде пән мұғалімі сабақтың оқу мақсаттарын да, 

тілдік мақсаттарын да тұжырымдай алуы керек. Тілдік мақсаттарды белгілегенде, пән 

мұғалімі көмек алу үшін тілдік пәндер мұғалімдеріне жүгіне алады. Мұғалімдердің 

мұндай серіктестігі сыныпта қолайлы білім беру ортасының құрылуына мүмкіндік 

туғызады. Оқу материалын таңдап алғанда оқушылардың жас ерекшеліктеріне және 

тілдік дайындық деңгейіне жауап беретіндей, стилі жағынан алуан түрлі түпнұсқалық 

мәтіндерді таңдау қажет. Сұрақ-жауап, анықтама-термин, бөлік-тұтас; қалып қойған 

орынды толтыруға жататын тапсырмалар (көбіне сұрақтары бар парақшалар 

таратылады); нақты ақпаратты іздестіруге бағытталған тапсырмалар; сөзді табуды 

көздейтін ойындар; мәтін бойынша сұрақ қою арқылы оқушылардың тілдік деңгейлерін 

ескере отырып әртүрлі биологиялық сабақтарды өткізуге болады. Мектеп оқушылары 
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халықаралық олимпиадаларға көптеп қатысуда, ал осы олимпиадалар мен ғылыми 

жобалар ағылшын тілінде қорғауды қажет етеді. Көп жағдайда биология пәнін жақсы 

меңгерген оқушылар ағылшын тілін жетік білмегендіктен осындай мүкіндіктерге қол 

жеткізе алмай жатады. Осының барлығын негізге ала отырып биология пәнін үш тілде 

үндестіре оқытудың маңызы зор. 

Қорыта айтқанда, жаңартылған білім бағдарламасында биология пәнін үштұғырлы 

тілде қолданып оқытудың мәні – баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру. 

Оқушыны өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірде қолдана білуге баулу. Осы 

міндет ұстаздарға үлкен жауапкершілік жүктейді. ХХІ ғасырда өмірдің барлық 

салаларында табысты болулары үшін, тұлға қалыптастыруда оның бойына қажетті 

дағдыларды дарыту жолында мұғалімдер мен білім алушылардың бірлескен жұмысы 

нәтижелі болмақ. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын 

шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана 

жұмыс істей алады. ОСЫ МӘСЕЛЕР БІЗДІ ДЕ ҚЫЗЫҚТЫРҒАН СЕБЕПТІ КӨП 

ТІЛДІЛІКТІ ЕНГІЗУ ӘДІСТЕМЕСІН ЗЕРТТЕУ БАҒЫТЫНДА ӨЗ ЖҰМЫСЫМЫЗДЫ 

БАСТАУДЫ ЖӨН КӨРДІК. 
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ОРАЛБЕКОВА Д.К.  

ГУ имени ШАКАРИМА, г. Семей, Казахстан  

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ТРУТОВЫХ ГРИБОВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Семей - город на Востоке Казахстана, расположенный по обоим берегам реки 

Иртыш. Территория города вместе с подчиненными поселковыми и сельскими округами 

занимает 27,8 тыс.кв.км., из которых непосредственно площадь города составляет 210 

кв.км. Разнообразен ландшафт Семипалатинского региона, сочетающий в себе реку 

Иртыш, степи и обрывы, тополиные и березовые рощи, уникальный реликтовый 

сосновый бор. Город Семипалатинск (ныне Семей) является одним из крупнейших и 

старинных городов Казахстана, имеет богатую историю и богатые традиции, по праву 

считается центром духовности и культуры. Привлекателен своей уникальной природой, 

богатством полезных ископаемых, развитой инфраструктурой, расположением на 

пересечении стратегических транспортных артерий, наличием интереснейших 

природных и культурных памятников[1]. 

Семейский регион, обладает существенными лесными ресурсами. На древесину в 

процессе жизненного цикла воздействует целый ряд факторов окружающей среды, 

запускающие естественные процессы старения и разрушения[2]. Среди них 

климатические (ультрафиолетовое излучение, влажность, ветровые нагрузки, кислород 

воздуха) и биотические (поражения насекомыми, бактериями, водорослями, грибами). 

https://baq.kz/kk/news/bilim/
http://bilimainasy.kz/?p=17804


379 
 

Биологический круговорот химических элементов является одной из важнейших 

характеристик экосистем, в частности лесных. Процесс деструкции заложен самой 

природой для поддержания экологического равновесия, поэтому, с течением времени, 

древесина в естественных условиях разрушается до простых химических соединений - 

углекислого газа и воды[3]. 

Базидиальные грибы способны в короткие сроки производить деструкцию 

прочного лигниноцеллюлозного комплекса древесины, чем определяется их роль в 

лесных биоценозах. Грибы являются важнейшим звеном в биологической цепи 

различных природных биоценозов. Разложение органических остатков - крайне важный 

процесс, протекающий в природе. Большинство растений разрушаются и 

перерабатываются при участии бактерий, грибов. Результатом биодеструкции 

становится возврат минеральных элементов и углерода в биологический круговорот 

природного сообществ. Другим следствием биодеструкции древесины становится 

использование её компонентов в образовании грибами собственной биомассы в виде 

мицелия и плодовых тел, которые в свою очередь образуют специфические пищевые 

цепи[4]. 

Изучение антропогенного воздействия на видовой состав трутовых грибов играет 

огромную роль, так как большие площади древесных растений заражены трутовыми 

грибами. Трутовики имеют сотни видов, разнообразие форм, размеров. По отношению к 

деревьям это грибы-паразиты. Но прежде всего они являются составной частью 

круговорота веществ в природе. Трутовики разлагают органические соединения в почве 

до минеральных. Симбиоз грибов и растений положительно влияет на образование 

почвы [5]. 

 

 
Рисунок 1. Карта- схема г. Семей с заложенными участками 

 

Люди научились использовать трутовик по-разному. Трутовики - это природная 

кладовая лекарственных веществ, широко используемых в медицине. Ими можно лечить 

различные опухоли, гепатиты В и С, жировую дистрофию печени, астму, туберкулез. 

Они имеют кровоостанавливающее и слабительное воздействие. Японцы, используют 

его в качестве отличного средства для похудения[6]. 



380 
 

Исследование видового состава трутовых грибов окрестностей города Семей 

проводили в период 2013-2017гг. Нами были заложены 5 ключевых участков в 

различных экологических зонах, подверженных различному антропогенному 

воздействию (Рис.1). 

Учётная площадка №1  

Бор в 2км севернее Поселка Мирный: лес с травянистым покровом: разнотравно-

злаковое сообщество. Виды деревьев и количество на ключевом участке: сосна (11), клен 

(13), ива(1), тополь дрожащий (7) 

Учётная площадка №2 

Частный сектор района Дальняя: березовый лес со злаковым сообществом. Виды 

деревьев и количество на ключевом участке: Береза обыкновенная (16). 

Учётная площадка №3 

Березовая Роща (Дальняя): березовый лес с разнотравно-злаковым сообществом. 

Виды деревьев и количество на ключевом участке: Береза обыкновенная (24). 

Учётная площадка №4 

Остров Кирова: ивово-тополевый лес с злаково-разнотравным сообществом. Виды 

деревьев и количество на ключевом участке: ива (14), тополь(8) 

 Учётная площадка №5 

Поселок Энергетиков (Согра): травянистый покров: злаково–осоковое сообщество. 

Виды деревьев и количество на ключевом участке: сосна(1), тополь дрожащий (14), 

жимолость(4), черемуха(2), калина(3), ива(1). 

В результате наших исследований нами было обнаружено 42 вида трутовиков (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Количественный состав трутовых грибов 

 

Учётная площадка №1  

Обнаружен один трутовик (трутовик трутовик серно – желтый еловый) на пне 

сосны.  

Связано с тем, что практически нет антропогенного воздействия.  

Учётная площадка №2 

Количество зараженных деревьев: береза обыкновенная(6/16). 

В связи с минимальным антропогенным воздействием встречаются несколько 

видов: трутовик ложный,трутовик изменчивый, трутовик овечий.  

Учётная площадка №3 
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Количество зараженных деревьев: береза обыкновенная (19/24), виды: трихаптум 

пергаментный; чага; трутовик ложный, трутовик настоящий.  

Участок загрязнен, многие деревья заражены трутовыми грибами, что связано с 

влиянием человека. 

Учётная площадка №4 

Количество зараженных деревьев: ива(13/14), тополь(8/8), виды: трихаптум 

еловый; пикнопорускиноварно-красный; траметес многоцветный; трутовик горбатый; 

датрониямягкая; трутовик лакированный; трутовик серно-желтый; феллинус 

обожженный; феллинус точечный; кониофора вонючая; тиромицес вяжущий; трутовик 

чешуйчатый. 

В связи с высокой степенью антропогенного воздействия, участок сильно заражен 

трутовыми грибами.  

 Учётная площадка №5 

Количество зараженных деревьев: сосна(1/1), тополь дрожащий (14/14), 

жимолость(4/4), черемуха(2/2), калина(3/3), ива(1/1). 

Виды: трихаптум еловый;чага; траметес многоцветный; дедалеопсис бугристый; 

датрония мягкая; дедалеопсис шершавый; панеллюс поздний; панелюс вяжущий; 

феллинус обожженный; кониофора вонючая; тиромицес вяжущий; гапалопилус 

красноватый; олигопорус Ренни,трутовик жестковолосистый, трутовик черноногий. 

Многие деревья осины срублены, имеется много пеньков, практически на всех пнях 

обитают трутовые грибы. Так же заражены и другие деревья (береза, вяз). 

Антропогенная нагрузка на исследуемых территориях, ставшая ведущим 

экологическим фактором, несомненно влияет на динамику разнообразия видового 

состава трутовых грибов. 

 

  
Рисунок 3. Трутовик серно–желтый Рисунок 4. – Овечий трутовик 

 

Лекарственные трутовики: 

Трутовик настоящий – содержит противоопухолевые вещества. 

Овечий трутовик– содержит различные биоактивные компоненты: грифолин, 

грифолинон, неогрифолин, скутигерал, илиси- колин В, овинал, овинол и др. Обладает 

противораковым действием, противовоспалительным, антиоксидантным действиями а 

также останавливают рост саркомы. 

Трутовик горбатый- обладает противовоспалительной, противоопухолевой и 

противовирусной активностью. 

Трутовикчешуйчатый- оказывает стимулирующий эффект на секреторную 

деятельность желчной железы. 

Трутовик жестковолосистый– используется при легочных заболеваниях, для 

снятия жара и испарины, ускорения регенерации мышечной ткани. 
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Съедобные трутовые грибы: 

Трутовик серно-желтый, Овечий трутовик, Трутовик чешуйчатый, Трутовик 

черноногий (Рис.3-6). 

Ядовитый трутовый гриб: 

Единственный экземпляр ядовитого серно-желтого еловоготрутовика был 

обнаружен на пне сосны сибирской (Рис. 6) [7]. 

 

  
Рисунок 5. – Трутовик чешуйчатый Рисунок 6. – Трутовик черноногий 

 

 

 
Рисунок 7. Трутовик серно–желтый еловый 

 

В нормальных условиях трутовики принимают очень активное участие в процессе 

разложения мёртвой древесины. Однако, если древесные грибы переходят на здоровые 

растительные культуры, они становятся очень опасными для лесов и садов. 

При обнаружении плодовых тел трутовиков на ветвях, необходимо с целью 

предупреждения распространения инфекции, произвести санитарную обрезку. Все 

обрезанные ветви сжигаются, а здоровая древесина обрабатывается специальным 

садовым варом или покрывается масляной краской. Стволовую часть дерева требуется 

ежегодно подвергать обработкой известковыми растворами. Также очень важно 

поддерживать иммунитет растений на высоком уровне, соблюдая рекомендации по 

выращиванию и уходу. 
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ОРАЛХАНОВА Б.А., ТЛЕБАЛДИНОВА А.С. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 
СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЭЛЕКТИВТІ 

КУРСТАРДЫ ЖОБАЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық және инновациялық-технологиялық 
процестерге негізделген Қазақстандағы білім беру жүйесін жаңғырту белгілі бір 
саладағы табысты қызметті қамтамасыз ету үшін білім, білік, тәжірибе және жеке 
қасиеттерді қамтитын жинақталған әлеуетті іске асыруға қабілетті мамандарды 
даярлауға бағытталған. Бұл білім берудің «білім парадигмасынан» «құзыреттілікке» 
көшуін талап етті. Парадигмалардың ауысуы қоғамдағы сыртқы әлеуметтік-
экономикалық өзгерістерге ғана емес, сонымен қатар студенттердің ақпаратты қабылдау 
және түсіну формаларының өзгеруіне байланысты. М.Г. Делягиннің пікірінше, 
«ақпараттық технологиялар, технологиялық прогресті тездетіп, технологиялық 
жеделдетуге бейімделуге мәжбүр болатын сананың процестерін тездетеді және 
күрделендіреді. Осылайша олар өз дамуының жаңа бағытын-менталды эволюцияны 
ашады».[1] 

Нейробиология және әлеуметтік психология саласындағы соңғы зерттеулер 
сыртқы факторлар ми қыртысының құрылымының өзгеруіне әсер ететінін және 
тиісінше, «digital natives» деп аталатын студенттер, яғни сандық технологиялар 
ғасырында туған және өскен адамдар шын мәнінде басқаша ойлайды. 

M. Маклюэн айтқандай, «коммуникациядағы электрондық құралдардың дамуы 
адамның ой-өрісін мәтіндік дәуірге қайтарады және белгілердің сызықтық тізбегі 
мәдениет базасы болудан қалады». Интернет арқылы «адасу» және компьютерлік 
ойындармен жасалған «клиптік ойлау» деп аталынатын студенттердің когнитивті 
дағдылары диссонанста болатын, білім беру жүйесінде басқаратын, сызықты ойлау 
процестері. Қазіргі студенттерге тән клиптік сананың өз артықшылықтары бар: (көп 
беріктік, параллельдік, визуалды белгілерді оқу және бейнелерді құру қабілетінің өсуі), 
сондай-ақ кемшіліктері де: (жадының әлсіреуі, зейіннің әлсіреуі, әртүрлі және қарама-
қайшы ақпараттың үлкен санынан туындаған талдау қабілетінің нашарлауы). 

Заманауи білім берудің басты міндеті қарқынды дамып келе жатқан қоғам 
жағдайында және өмірдің барлық салаларында түбегейлі өзгерістерде өзін-өзі анықтауға 
және өзін-өзі тануға қабілетті тұлғаны дамыту болып табылады. Ақпарат көлемінің 
үздіксіз өсуінің қазіргі жағдайында білім алушыға адамзат жинаған барлық тәжірибе 
утопиялық болып қалады. Бұдан басқа, ақпараттандыру процестерінің дамуы ақпаратқа 
шектеусіз қол жеткізуге ықпал етеді. Үлкен көлемдегі ақпараттың толық игерілуінен 
қарағанда, ақпаратты талдау, өндіру, пайдалану дағдыларын қалыптастыруға баса назар 

http://www.seneg.ru/info/arts/23.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-i-mineralnyy-sostav-trutovyh-gribov-na-uchastke-lesnogo-biogeotsenoza-posle-pozhara
http://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-i-mineralnyy-sostav-trutovyh-gribov-na-uchastke-lesnogo-biogeotsenoza-posle-pozhara
http://progrib.ru/trutoviki/opisanie-trutovika.html/
http://fungi.su/articles.php?article_id=2027
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аударуды талап етеді. Алғашқы жоспарғадайын білім берудің емес, белсенділік түрлері 
мен білім алу тәсілдері сияқты мәселесі де бар. 

Оқуға деген белсенділік С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.JI.Рубинштейн 
еңбектерінде негізделген. Г.А.Атанов, Б.Ц.Бадмаев, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова 
зерттеулерінде дамыды. 

Оқудағы белсенділік элективті курстарды ұйымдастыруда ерекше рөл атқарады. 
Таңдау бойынша курстар жеке меншік танымды белсенділік жасау құралы болып 
табылады. Элективті курстар профильді білім берудің айнымалы бөлігі бола 
отырып,білім алушылардың қабілеттерін, тәуелділіктерін және қажеттіліктерін ескере 
отырып, оқу үдерісін құруға мүмкіндік береді.Курстың маңызды міндеттерінің бірі –
білім алушыны өзіндік өзін-өзі анықтауға ықпал ететін профильге сәйкес келетін қызмет 
түрлерінің ерекшеліктерін таныстыру. 

Элективті компьютерлік желілер курсын ұйымдастыруда оқытудағы белсенділік 
мәселесіне сұрақ койылады. 

Білім беру жүйесіндегі элективті курстардың идеясы мұғалімге мазмұнды, 
таңдаулы курстарды жобалау мен ұйымдастырудың формалары мен әдістерін таңдауға 
мүмкіндік береді. 

Элективті курстардың жетекші рөлі ақпараттық емес, дамытушы болуы керек. 
Элективті курспен оқыту белсенділік әдістерін, материалдарды белсенді меңгеруді 
үйрететін технологиянықажет ететін. Студенттерге дайын материалды оқып қана 
қоймай, өздерін жаңа білімдерін ашуға мүмкіндік беретін элективті курстарды 
құрастыру құралдарын табу қажеттілігі туындайды. 

Біздің ойымызша, оқытушының міндеті қазіргі ұрпаққа жақын және түсінікті, 
материалды берудің жарқын, бейнелі және динамикалық формаларын қолдану және 
рефлексия мен сыни ойлауды дамыту қажеттілігі арасындағы тепе-теңдікті табу болып 
табылады. 

Қазіргі заманғы мектеп оқушылары мен жоғары оқу орындары студенттерінің 
басым көпшілігінде күрделі оқу материалын қабылдаудақиындықтар туындайды. Бұл 
сыни ойлаудың дамуының жеткіліксіз деңгейіне, танымдық іс-әрекетке әлсіз 
мотивациямен байланысты. Ал қазіргі әлемде сыни ойлау адамға кәсіби қызметте өзінің 
басымдықтарын анықтауға және жасалған таңдау үшін жеке жауапкершілікті 
қабылдауға, өз шешімдерінің салдарын болжауға және оларға жауап беруге мүмкіндік 
береді. Дәл осы ақпараттық құзыреттілік жағдайды құрылымдауға, ақпараттық 
қатынастарды есептеуге, жағдайдың ақпараттық моделін жасауға, оны талдауға және 
қайта құруға, алынған нәтижелерді түсіндіруге мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, 
білім алушының ақпараттық құзыреттілігі күнделікті өмірде туындайтын 
проблемаларды шешу үшін қолдануға мүмкіндік береді. 

Элективті курстарда оқытудың белсенділік тәсілдерін қолданудың бірі - сын 
тұрғысынан ойлау. СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру 
сапасын арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы 

Элективті курсты оқыту үрдісінде сын тұрғысынан ойлауды қолданылу керек. 
Оның ең басты себептері мен нәтижелері төмендегі суретте көрсетілген. 

Сын тұрғысынан ойлау арқылы элективті курстарды жобалау барысында 
эмпирикалық танымдарды бақылау және түйсік негізінде біріктіруге және «дұрыс 
ойлау» заңдары негізінде дедуктивтік теорияны құруға мүмкіндік береді. 

Танымда логикалық ойлаудан басқа интуиция мен шындыққа ұқсас пайымдаулар 
кем емес рөл атқарады. Р. Декарт танымның екі жолы - интуиция мен дедукцияны 
ажыратып, дедукция интуитивті ұғымға негізделуі тиіс. 

Желіні тануда логикалық ойлаудан басқа түйсік пен шындыққа ұқсас пайымдаулар 
кем емес рөл атқарады. Р. Декарт[3] танымның екі жолы - түйсік пен дедукцияны 
ажыратып, дедукция интуитивті ұғымға негізделуі тиіс деген. 
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Сурет 1-СТО арқылы оқыту 

 

Бұл туралы А. Пуанкаре: «бір логика жеткіліксіз,... түйсік өз рөлін қосымша ретінде 

сақтау керек... қарсы немесе логикаға қарсы» дейді. Мақсатқа жетудіқандай жол 

әкелетінін логика айтпайды. «Бізге мақсатты алыстан көруге мүмкіндік беретін қабілет 

қажет, ал бұл қабілет ол түйсік» деп жазады, А.Пуанкаре. [2] 

Бақылау, тәжірибе, дедукция сияқты жалпы ғылыми таным әдістерін қамтитын сын 

тұрғысынан ойлау технологиясы білім алушылардың ойлау қабілетін дамытуға ықпал 

етеді,олардың жалпы мәдениетін арттырады, ұғымдар мен тәсілдерді ауыстыру қабілетін 

дамытады.  

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы өткізілген сабақ үдерісіне қатыса 

отырып, білім алушының белсенділігі жүзеге асырады, ал таңдалған белсенділігіне тән 

қызмет тәсілдеріне оқыту элективті курстардың міндеттерінің бірі болып табылады. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы негізінде жобаланған және іске асырылған 

элективті курстардың мақсаттары келесі суретте көрсетілген: 

 

 
Сурет 2- Элективті курстардың мақсаты 
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Қорытындылай келе, элективті курстар оқытудағы іс-әрекет тәсілін жүзеге асыруға 

ықпал етуі тиіс, бұл таңдалған бейініне тән қызмет түрлерінің ерекшеліктерімен 

танысуды қамтамасыз етеді. 
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ПАРАМЕТРДЕН ТӘУЕЛДІ КЕРІ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАР ТУРАЛЫ 

 

Параметрлі есептерді шешу үшін параметрдің шексіз көп мәндеріне байланысты 

шексіз жиындар жүйесін бір уақытта шешу туралы айту керек, сол себепті осындай 

жаттығулардың стандартты емес әдіспен шығатын есептер қатарына жатуы заңды 

құбылыс. 

Параметрден тәуелді есептердің шешімін табуды элементарлық математиканың 

жеткілікті дәрежеде күрделі салаларының біріне жатқызуға болады. Оның себебі, 

мектепте көбінесе стандартты, трафаретті есептердің жиынтығынан тұратын 

мысалдарды шығаруға баулиды. Ал параметрлі есептер мүлде басқа типке жатады. 

Оларды шешу үшін арнаулы амалдарды іздеп табу керек, сонымен қатар қандай да бір 

қосымша шарттарды қанағаттандыруы тиіс, мысалы үшін, жалғыз шешімін анықтау, бір 

жүйенің барлық шешімдері екіншінің де шешімдері болатын, тағы-тағылар. 

Арнаулы энциклопедияларда параметр деп (грекше perametron-өлшейтін) 

формулалар мен өрнектерге енетін көмекші айнымалы немесе тұрақты шаманы айтады. 

Параметрді,әсіресе дәстүрлі теңдеулер мен теңсіздіктерге енгізу процесі өмірге 

жаңа бағыттағы есептердің келуіне орасан зор ықпал етті деуге болады. Сол себепті 

осындай түрдегі есептерді шешу- шығармашылық кызмет түрі, ал шешімдерді көрсету- 

тапқырлықтың нәтижесі. Оны іздеу кезінде танымдық, қызығушылық қалыптасады, 

шығармашылық мәдениеті дамиды, зерттеушілік қасиет пайда болады. 

Біз мақалада бірыңғай параметрден тәуелді кері тригонометриялық функциялардан 

жасалған әртүрлі есептердің шығару жолдарын қарастырамыз. Әрине, ондай әдістерді 

барлық теңдеулерге қолдануға болады деген ойдан аулақпыз, себебі барлық есептерге 

қолдануға болатын әмбебап тәсілдің жоқ екені бәрімізге мәлім. 

1-мысал.  𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 𝒙 = 𝟐 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 𝒂 теңдеуін шешейік. 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/58/2244/
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Шешуі: sin (arcsin 𝑥) = sin (2 arcsin 𝑎) = 2sin (arcsin 𝑎)cos (arcsin 𝑎) = =

2𝑎√1 − 𝑎2 , |𝑎| ≤ 1. 𝑥 = 2𝑎√1 − 𝑎2, мұндағы |2 arcsin 𝑎| ≤
𝜋

2
, |arcsin 𝑎| ≤

𝜋

4
, |𝑎| ≤

√2

2
; 

Жауабы: егер 𝑎 ∈ [−
√2

2
;

√2

2
] ⇒ 𝑥 = 2𝑎√1 − 𝑎2, 

 параметр 𝑎- ның басқа мәндерінде 𝑥 ∈ ∅. 

2-мысал. Параметр 𝒂-ның қандай мәндерінде 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 𝒙 − 𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬(𝒂 − −𝟐𝒙) =
𝝅

𝟐
 

теңдеуінің шешімі ∃ ? 

Шешуі: Теңдеуден arcsin 𝑥 −
𝜋

2
= arccos (𝑎 − 2𝑥) аламыз. Анықтама бойынша 

−
𝜋

2
≤ arcsin 𝑥 ≤

𝜋

2
 ∃⇒ arccos (𝑎 − 2𝑥) ≤ 0 шығады. Қос теңсіздіктің екі жағына −

𝜋

2
 

қоссақ −𝜋 ≤ arcsin 𝑥 −
𝜋

2
≤ 0. Ал arccos 𝑡 анықтамасынан 0 ≤ arccos (𝑎 − 2𝑥) ≤ 𝜋 

болғандықтан arccos(𝑎 − 2𝑥) = 0. Олай болса 𝑎 − 2𝑥 = 1 ⇒ 𝑥 =
1

2
(𝑎 − 1). Сонымен 

бірге arcsin 𝑥 −
𝜋

2
= 0, яғни 𝑥 = 1. Ең соңында 1 =

𝑎−1

2
⇒ 𝑎 = 3 ∃. 

 Жауабы: 𝑎 = 3. 
3-мысал. 𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬 𝒙 = 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 𝟐𝒂 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: cos (arccos 𝑥) = cos (arcsin 2𝑎), ал cos (arcsin 2𝑎) = √1 − 4𝑎2, мұндағы 

|𝑎| ≤
1

2
. Екінші жағынан анықтама бойынша 0 ≤ arccos 𝑥 ≤ 𝜋, −

𝜋

2
≤ ≤ arcsin 𝑎 ≤

𝜋

2
 ∃ 0 ≤ 𝑥 = √1 − 4𝑎2 ∃ 0 ≤ arcsin 2𝑎 ≤

𝜋

2
,  0 ≤ 2𝑎 ≤ 1 ⇒ ⇒  0 ≤ 𝑎 ≤

1

2
; 

 Жауабы: 𝑎 ∈ [0; 0,5], 𝑥 = √1 − 4𝑎2, 
 𝑎-ның қалған мәндерінде 𝑥 ∈ ∅. 
4-мысал. 𝒂˄𝒃 параметрлерге байланысты 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 𝒙 = 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 𝒂 + +𝐚𝐫𝐜𝐬𝐢𝐧 𝒃 

теңдеуін шешейік. 

Шешуі: sin (arcsin 𝑥) = sin (arcsin 𝑎 + arcsin 𝑏), 𝑥 = sin (arcsin 𝑎) cos (arcsin 𝑏) +

sin (arcsin 𝑏)cos (arcsin 𝑎) = 𝑎√1 − 𝑏2 + +𝑏√1 − 𝑎2.Берілген теңдеуге апарып қойсақ 

arcsin (𝑎√1 − 𝑏2 + 𝑏√1 − 𝑎2 = = arcsin 𝑎 + arcsin 𝑏 ∃ теңдік ⇔ тепе-теңдікке 

айналады, егер 𝑎𝑏 ≤ 0, |𝑎| ≤ 1, |𝑏| ≤ 1 ∃. 
 Жауабы: 0 ≤ 𝑎 ≤ 1 ˄ − 1 ≤ 𝑏 ≤ 0 және 

 −1 ≤ 𝑎 ≤ 0˄ 0 ≤ 𝑏 ≤ 1 ∃ 

 𝑥 = 𝑎√1 − 𝑏2 + 𝑏√1 − 𝑎2, 
 𝑎 мен 𝑏- ның басқа мәндерінде 𝑥 ∈ ∅. 

5-мысал. 𝟐𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔 𝒙 = 𝒂 +
𝒂𝟐

𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔 𝒙
 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: arccos 𝑥 = 𝑡 десек, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜋 ⇒ 2𝑡 = 𝑎 +
𝑎2

𝑡
 ∃.  2𝑡2 − 𝑎𝑡 − 𝑎2 = 0 

(0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜋); 𝑡1 =
−𝑎

2
, 𝑡2 = 𝑎 ⇒ arccos 𝑥 =

−𝑎

2
, 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠

𝑎

2
, 0 ≤ −

𝑎

2
≤ 𝜋, −2𝜋 ≤ 𝑎 <

0; arccos 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = cos 𝑎, 0 < 𝑎 ≤ 𝜋. 

 Жауабы: егер 𝑎 ∈ [−2𝜋; 0) ⇒ 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠
1

2
𝑎; 

 егер 𝑎 ∈ (0; 𝜋] ⇒ 𝑥 = cos 𝑎 ; 
 егер 𝑎 ∈ (−∞; −2𝜋) ∪ (0) ∪ (𝜋; ∞) ⇒ 𝑥 ∈ ∅. 

6-мысал. Параметр 𝒂-ның қандай мәндерінде 
𝟗

𝝅
𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔

𝟑√𝟐+𝒔𝒊𝒏 𝒙−𝒄𝒐𝒔 𝒙

𝟒√𝟐
= 𝒂 

теңдеуінің жалғыз шешімі бар болатынын анықтайық. 

Шешуі:
3√2+sin 𝑥−cos 𝑥

4√2
=

3√2+√2 sin(𝑥−
𝜋

4
)

4√2
=

3

4
+

1

4
sin (𝑥 −

𝜋

4
) ∃⇒ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 [

3

4
+

+
1

4
sin (𝑥 −

𝜋

4
)] мағынасы болуы үшін −1 ≤

3

4
+

1

4
sin (𝑥 −

𝜋

4
) ≤ 1 ⇒ 
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⇒ −
7

4
≤

1

4
sin (𝑥 −

𝜋

4
) ≤

1

4
 ⇒ −7 ≤ sin (𝑥 −

𝜋

4
) ≤ 1 ∃ ∀𝑥 ∈ ℐ = (−∞; ∞). 

Ал sin (𝑥 −
𝜋

4
) ∈ [−1; 1], 𝑡 =

3

4
+

1

4
sin (𝑥 −

𝜋

4
) десек, онда 𝑡𝑚𝑖𝑛 =

3

4
+

1

4
(−1) =

1

2
, 𝑡𝑚𝑎𝑥 =

3

4
+

1

4
∙ 1 = 1. 𝑦 = arccos 𝑥 функциясы үзіліссіз болғандықтан [0; 𝜋] аралығынан 

барлық мәндерді қабылдайды ˄ 𝑦 = arccos 𝑥, сонымен бірге arccos
1

2
=

𝜋

3
˄ arccos 1 =

0 ∃⇒ 0 ≤ arccos
3√2+sin 𝑥−cos 𝑥

4√2
≤

𝜋

3
, екі бөлігін де 

9

𝜋
-ге көбейтсек 0 ≤

9

𝜋
arccos

3√2+sin 𝑥−cos 𝑥

4√2
≤ 3. 

 Жауабы: 𝑎 ∈ [0; 3]. 

7-мысал. 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 𝒙 = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 
𝒂

𝒃
− 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 

𝒂−𝒃

𝒂+𝒃
 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥) = 𝑡𝑔 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
𝑎

𝑏
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 

𝑎−𝑏

𝑎+𝑏
) ⇒ 

⇒ 𝑥 =
𝑡𝑔(𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 

𝒂

𝒃
)−𝒕𝒈(𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 

𝒂−𝒃

𝒂+𝒃
)

1+𝑡𝑔(𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 
𝒂

𝒃
)∙𝒕𝒈(𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 

𝒂−𝒃

𝒂+𝒃
)

=
𝑎

𝑏
−

𝑎−𝑏

𝑎+𝑏

1+
𝑎

𝑏
∙
𝑎−𝑏

𝑎+𝑏

=
𝑎2+𝑏2

𝑎2+𝑏2
= 1. Пайда болған 𝑥-тің мәнін 

берілген теңдеуге қойсақ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 1 =
𝜋

4
 болғандықтан 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 

𝑎

𝑏
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 

𝑎−𝑏

𝑎+𝑏
=

𝜋

4
 аламыз, 

𝑏 ≠ 0, 𝑎 ≠ −𝑏. Бұрыннан белгілі тепе-теңдікке келдік. 

 Жауабы: 𝑎 ≠ −𝑏 ˄ 𝑏 ≠ 0 ⇒ 𝑥 = 1. 
8-мысал. Төмендегі жүйені шешейік. 

{

𝟐𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 𝒙 + 𝒚 − 𝒆𝒛 = 𝟑,
𝟒𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 𝒙 − 𝒚 − 𝟐𝒆𝒛 = 𝟎,

𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 𝒙 + 𝒚 + 𝒆𝒛 = 𝟑𝒂 + 𝟏.
 

Шешуі: 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑢, 𝑒𝑧 = 𝑡 ауыстырмаларын енгізсек, онда (|𝑢| <
𝜋

2
, 𝑡 > 0)  2𝑢 +

𝑦 − 𝑡 = 3, 4𝑢 − 𝑦 − 2𝑡 = 0, 𝑢 + 𝑦 + 𝑡 = 3𝑎 + 1 ∃. Бұдан 𝑢 = 𝑎, 
𝑡 = 2𝑎 − 1, 𝑦 = 2 болатыны анық. Онда 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎,  𝑒𝑧 = 2𝑎 − 1, 𝑦 = 2 ∃. 
𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 ˄ 𝑦 = 𝑒𝑧 функцияларының өзгеру облыстарын ескеріп, параметр 𝑎-

ның мүмкін мәндерінің жүйесін жазайық: −
𝜋

2
< 𝑎 <

𝜋

2
,  

 2𝑎 − 1 > 0 ⇒
1

2
< 𝑎 <

𝜋

2
, олай болса 𝑥 = 𝑡𝑔 𝑎, 𝑦 = 2, 𝑧 = ln(2𝑎 − 1). 

 Жауабы: егер 
1

2
< 𝑎 <

𝜋

2
 болса, онда 

 𝑥 = 𝑡𝑔 𝑎, 𝑦 = 2, 𝑧 = ln(2𝑎 − 1) ; 
𝑎-ның басқа мәндерінде шешімдері жоқ. 

9-мысал. Төмендегі жүйеде 

{
(𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 𝒙)𝟐 + (𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔 𝒚)𝟐 = 𝝅𝟐𝒌,

𝒂𝒓𝒄𝒕𝒈 𝒙 + 𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔 𝒚 =
𝝅

𝟐
,

 𝒌-ның қандай бүтін мәндерінде шешімі 

болатынын табайық. 

Шешуі: Кері функциялардың өзгеру облыстарынан 0 ≤ (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥)2 <
𝜋2

4
, 0 ≤

(𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑦)2 ≤ 𝜋2 болатыны түсінікті, онда(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥)2 + (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑦)2 ≤ ≤
5𝜋2

4
⇒ 0 ≤

𝜋2𝑘 ≤
5𝜋2

4
. 𝑘-ның бүтін мәндері үшін есептің шартын тек қана 0˄1 сандары 

қанағаттандырады. 

Егер 𝑘 = 0 берілген жүйенің шешімі болмайтыны өзінен-өзі түсінікті. 

Егер 𝑘 = 1 болса,онда 

{
(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥)2 + (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑦)2 = 𝜋2,

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 + 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑦 =
𝜋

2
.
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𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 = 𝑡 деп белгілесек, arccos 𝑦 =
𝜋

2
− 𝑡 ∃ ⇒ 𝑡2 + (

𝜋

2
− 𝑡)

2

= 𝜋2 ⇒ 

⇒ 𝑡1 =
𝜋

4
(1 − √7), 𝑡2 =

𝜋

4
(1 + √7). 𝑡2 >

𝜋

2
 болғандықтан тек қана 𝑡1 бізді 

қанағаттандырады. Сонымен, 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 =
𝜋

4
(1 − √7),  arccos 𝑦 =

𝜋

4
(1 + +√7) ∃⇒ 𝑥 =

𝑡𝑔
𝜋

4
(1 − √7), 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠

𝜋

4
(1 + √7). 

 Жауабы: егер 𝑘 = 1 ∃⇒ 𝑥 = 𝑡𝑔
𝜋

4
(1 − √7), 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠

𝜋

4
(1 + √7). 

 𝑘-ның басқа бүтін мәндерінде жүйенің шешімдері жоқ. 

10-мысал. Параметр 𝒂-ның қандай мәндерінде 𝟐𝒙 ∙ 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒊𝒏(𝒔𝒊𝒏 𝒙) == 𝟑𝒍𝒐𝒈𝟑𝒙 +
𝟑 теңдеуінің шешімдерінің саны ақырлы болатынын анықтайық. 

Шешуі: 3𝑙𝑜𝑔3𝑥 = 𝑥 ∃, егер 𝑥 > 0 (логарифмнің анықталу облысы).Сол себепті 

берілген теңдеу arcsin (sin 𝑥) =
𝑎

2
+

3

2𝑥
, 𝑥 > 0 жүйеге мәндес. 

Енді берілген есепті төмендегідей түрде айтуға болады. 

Параметр 𝑎-ның қандай мәндерінде 𝑓(𝑥) = arcsin (sin 𝑥) және 𝜑(𝑥) =
𝑎

2
+ +

3

2𝑥
 

функцияларының графиктері 𝑥 > 0 жарты жазықтығында ақырлы санды нүктелерде 

қиылысады? 

𝑦 = 𝜑(𝑥) функциясының графигі 𝑥 > 0 болғанда гиперболаның оң тармағы, 𝑥 = 0- 

вертикаль, 𝑦 =
𝑎

2
-горизонталь асимптоталары болатын екі функцияның графиктерін бір 

координат жазықтығында сызайық. (1 сүрет) 

 

 

 
 

1 сүрет 

 

Сүреттен мынаны көреміз: 2 график ақырлы санды нүктелерде ⇔ қиылысады, егер 
𝑎

2
≥

𝜋

2
⇒ 𝑎 ≥ 𝜋 (бұл жағдайда мүлде қиылыспайды) немесе 

𝑎

2
< −

𝜋

2
⇒ 𝑎 < −𝜋 (𝑦 =

𝑎

2
 

горизонталь асимптота 𝑦 = ±
𝜋

2
 түзулерімен шектелген жолақтың ішінде жатпаса 

болғаны). 

 Жауабы: 𝑎 < −𝜋, 𝑎 ≥ 𝜋. 
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СТРУКТУРНЫЕ И МАГНИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В0 НАНОЧАСТИЦАХ 

КЕРАМИКИ СО СТРУКТУРОЙ ПЕРОВСКИТА BеTIO3 

 

Из ряда подходов синтеза керамик особенно привлекательным, ввиду 

относительной дешевизны и простоты, является формирование объемных керамических 

тел по порошковой технологии. Так как очевидным условием создания тонкодисперсных 

керамик является использование наноразмерных порошков, то широкие исследования по 

созданию таких керамик стали возможны лишь благодаря развитию в последние 20 лет 

производительных методов получения порошков с нанометровым размером частиц. Из 

них наиболее известны методы: химического синтеза в газовой и жидкой фазах, 

испарения и конденсации в газовой фазе, электрического взрыва, лазерного испарения 

мишеней, синтеза в дуговой и СВЧ-плазме. Оказалось, что при размерах частиц 

порошков менее 100 нм становятся сильно зависимыми от размера основные физико-

химические свойства вещества за счет дополнительного вклада энергии поверхности и 

дефектов структуры в общую энергию частиц. 

Высокая энергонасыщенность нанопорошков приводит к их повышенной 

активности при спекании, что проявляется в значительном снижении температур 

спекания и увеличении скорости усадки компактов из нанопорошков. При этом для 

формирования тонкой наноразмерной структуры плотной керамики важно ограничить 

рост кристаллитов, т.е. ограничить процесс рекристаллизации. 

Что касается физических свойств, то оксиды переходных металлов демонстрируют 

замечательный диапазон магнитных, сверхпроводящих и многоферроидных фаз, 

которые представляют большой научный интерес. Атомно-масштабные сверхрешетки, 

образованные из оксидов переходных металлов, являются особенно привлекательным 

объектом для новой физики. В сверхрешетках могут появляться новые состояния на 

интерфейсах, где встречаются разнородные материалы. Сегнетоэлектрический порядок 

возникает из гетероструктур, состоящих из оксидных компонентов с номинально 

противоречивым поведением.  

При нагревании керамика постепенно переходит в жидкое состояние. Оно 

отличается большим количеством простых и сложных соединений. При остывании 

происходит кристаллизация. Проявляется она в выпадении чистых кристаллов, которые 

увеличиваются в размерах. Когда масса твердеет, то в структуре образуется 
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микроконгломерат. В нем зерна муллита сцементированы затвердевшей массой. Стоит 

обратить ваше внимание, что атомы кислорода образуют своего рода матрицу. В ней 

присутствуют маленькие атомы металлов, которые замещаются в пустотах между ними. 

Следовательно, в микроструктуре преобладают ионные и несколько меньше 

ковалентные связи. Химическая стабильность и устойчивость достигаются за счет 

наличия крепких и прочных химических соединений. Как было отмечено выше, 

применение керамических материалов ограничено. Обусловлено это тем, что кристаллы 

неидеальны. Кристаллические решетки имеют множество дефектов: поры атомного 

размера, деформации и т. п. Все это существенно ухудшает прочность. Однако есть тут 

и свои нюансы. К примеру, при соблюдении технологии во время изготовления того или 

иного вида керамики вполне возможно добиться хороших результатов по прочности. Для 

этого крайне важно соблюдать температурный режим и длительность обжига изделия.  

Современное состояние исследований в области изучения свойств оксидной 

керамики характеризуется следующими особенностями, - изделия из оксидной керамики 

находят чрезвычайно широкое и постоянно возрастающее практическое применение. 

Среди широко известных оксидных материалов: BeO, Al2O3, MgO, SiO2, ZrO2, ThO2 и т.д. 

следует особо выделить ВеО-керамику, которая имеет в 3 раза большую 

теплопроводность чем MgO и в 4-6 раз большую, чем Al2O3-керамика. ВеО керамика в 

настоящее время широко применяется в электронной промышленности для диссипации 

тепла, выделяемого при работе радиоэлементов функциональной электроники. Высокая 

теплопроводность, малая величина диэлектрических потерь, высокая электрическая 

прочность, высокая стабильность электрофизических свойств позволяют использовать 

ВеО-керамику в высокочастотных электронных схемах [2]. Наличие развитых границ 

раздела и межзеренных взаимодействий, а также ряд иных факторов, связанных с 

поверхностными свойствами ВеО, могут существенно влиять на физико-химические и 

эксплуатационные характеристики композиционной керамики на основе ВеО. Одной из 

таких добавок, способной существенно менять проводящие и другие свойства ВеО-

керамики, является диоксид титана TiO2. 

 Бериллиевая керамика 

Бериллиевая керамика наряду с хорошими электроизоляционными и 

прочностными свойствами, стабильными вплоть до температур 600 - 800 С, водо- и 

кислото-стойкостью характеризуется высокой теплопроводностью, достигающей 36 % 

от теплопроводности меди.  

Другим отличительным свойством бериллиевой керамики является ее высокая 

теплопроводность, приближающаяся по своей величине к теплопроводности металлов. 

Это придает бериллиевой керамике повышенную по сравнению с другими видами 

керамики из чистых окислов термическую стойкость.  

Другим отличительным свойством бериллиевой керамики является ее высокая 

теплопроводность, приближающаяся по своей величине к теплопроводности металлов. 

Это придает бериллиевой керамике повышенную по сравнению с другими видами 

керамики из чистых окислов термическую стойкость.  

Для металлизации используют тугоплавкие материалы - молибден или вольфрам, 

поскольку процесс спекания глиноземистой и бериллиевой керамики протекает при 

температуре свыше 1400 С.  

Титановая керамика 

Титановая керамика применяется в основном для изготовления оснований очень 

малых размеров, на которых будут печататься цепи с большими емкостями или большой 

добротностью.  

Хотя титановая керамика обжигается при температуре выше 1000 С и 

представляет собой нагревостойкий диэлектрик, электрохимические процессы, 
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1 

возникающие в ней при постоянном напряжении, ограничивают верхний предел 

температуры для тикондовых конденсаторов весьма умеренной цифрой, порядка 100 С.   

Из титановой керамики изготовляют полые изделия, имеющие вид тел вращения 

(горшковые конденсаторы), трубчатые конденсаторы и др. изделия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а)  б) 

 

Рисунок 1. Фазовая диаграмма: а) BeO-TiO2; б)BeO-TiO2. 

 
Рисунок 2. Температурная зависимость электросопротивления для образцов 

бериллиевой керамики: 1) образец после отжига 1800С ; 2) образец после отжига 1520С;  

3) и 4) заводской образец 
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Рисунок 3. Картина ренгтенвской дифракции от образца отожженного при 1800С 

 

 

 
 

Рисунок 4. Картина рентгеновской дифракции экспериментального образца без отжига. 
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Рисунок 5. Картина рентгеновской дифракции заводского образца 

 

 

 
Рисунок 6. Дифракционные спектры различных порошков TiO2: а) микропорошок; 

б) нанопорошок 

 

 
  а)  б)  в) 

Рисунок 7. Петли магнитного гистерезиса в образцах керамики BeO+TiO2: а) исходное 

состояние; б) после отжига 1520С; в) после отжига 1800С. 
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Вывод 

Разработана методика получения проводящих образцов бериллиевой керамики. 
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ПТИЦЫ СЕЛА САРАБЕЛЬ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 

Cело Ново-Тимофеев-

ка находится на высоте 425 м. 

над ур. м., на берегу 

Бухтарминского водохрани-

лища, в месте впадения в него 

р.Акшокы.  

Основано село в 1959 г, и 

названо в честь красного 

партизана Тимофеева. После 

постройки Бухтарминской 

ГЭС образовалось Бухтар-

минское водохранилище. 

Казачий поселок Сарабель и 

деревня Чистый Яр были 

переселены во вновь 

построенный поселок Ново-

Тимофеевка. 

Село Ново- Тимофеевка 

расположено в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области. Информация с 

сайта http://galt-auto.ru/publ/297-1-0-995.  Село Сарабель расположено на песчаной 

равнинной местности у Бухтарминского водохранилища. С востока, на 

противоположном берегу водохранилища возвышается Нарымский хребет Южного 

Алтая, а с запада простирается Калбинский Алтай (Нагорье). С северо- востока село 

граничит с заливом. Местность представляет собой «аппендикс» Зайсанской впадины 

(котловины), протянувшийся на сотню километров к северу.  

На обширных усадьбах села произрастают тополя, ивы, берёзы, клёны, ели, дубы, 

шиповники, калина, черёмуха, яблони, плодово - ягодные культуры, в зависимости от 

предпочтений хозяев. 

В период наших исследований,20 июня, на закате, отмечена кратковременная 

песчаная буря. В остальные дни стояла тёплая погода со слабым ветром. 

Материалы по фауне и экологии птиц с. СарабельКокпектинского района (бывшее 

с. Ново-Тимофеевка, бывшего Самарского района), и ближайших окрестностей собраны 

нами 20-24 июня 2018г. 

http://galt-auto.ru/publ/publ/337-1-0-943
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1.Большая поганка (Podicepscristatus);Үлкен сұқсыр. Ежедневно наблюдали до 3 
пар на заливе, на северной окраине села. 

2. Большой баклан (Phalacrocoraxcardo); Үлкен суқұзғын. Наблюдали сидящих на 
берегу водохранилища, на заливе и в полёте. 

3.Огарь(Tadornaferruginea);Италақаз. Встречены на берегу водохранилища, на 
заливе. 

4.Кряква (Anasplatyrhynchos);Баралдауык үйрек. Наблюдали на водохранилище, на 
заливе. 

5.Чёрный коршун (Milvusmigrans);Қара кезкұйрық.Встречается, чаще всего, в 
полёте, садится на заборы, на столбы ЛЭП. 

6.Обыкновенная пустельга(Falcotinnunculus); Кәдімгі күйкентай. Встречена на 
северной окраине селау залива и у песчаных барханов, в местах обитания зайсанских 
круглоголовок (Phrynocephalusmelanurus). 

7.Малый зуёк(Charadriusdubius);Шаушірілдек. Встречен на берегу водохранилища 
и на заливе. 

8.Кулик-сорока(Haematopusostralegus); Қарала балшықшы. Встречен на берегу 
водохранилища. 

9.Озёрная чайка( Larusridibundus); Көл шағала.Наблюдали на берегу 
водохранилища. 

10.Хохотунья (Laruscachinnans); Өгізшагала. Залетает на окраину села с 
водохранилища и с залива, садится на столбы ЛЭП. 

11.Речная крачка(Sternahirundo); Өзен қарқылдақ. Наблюдали птиц, летающих над 
водой на водохранилище. 

12.Сизый голубь(Columbalivia); Көк кептер. Обычны в черте села и в его 
окрестностях. 

13.Золотистая щурка (Meropsapiaster); Сарыалқам аражегіш.Ежедневно наблюдали 
до 20 особей, сидящих на проводах ЛЭП на северной окраине села. 

14.Удод (Upupaepops);Бәбісек.Встречается у заброшенных усадеб, и в 
окрестностях села. В этот период удоды кормили детёнышей. 

15.Береговая ласточка (Ripariariparia ); Жар қарлығаш. Взрослых и молодых 
особей наблюдали в полёте над водохранилищем, у берега. 

16.Деревенская ласточка (Hirundorustica); Қосрең қарлығаш.Гнездится в селе. 
17.Маскированная трясогузка (Motacillapersonata); Қарамойын шақшақай. 

Встречается на улицах села, садится на провода, на крыши, на заборы. 
18.Скворец (Sturnusvulgaris);Қараторғай. Встречаются в черте села, в окрестностях, 

кормятся насекомыми над стадом крупного рогатого скота. 
19.Сорока (Picapica); Сауысқан.Встречена в селе. 
20.Галка (Corvusmonedula);Шауқарға.Одиночные особи и небольшие стаи 

встречаются в черте села и в его окрестностях. 
21.Чёрная ворона (Corvuscorone);Қара қарға. Гнездится в черте села, на тополях. 

Постоянно слышатся тревожные крики в кронах деревьев. 
22.Обыкновенная каменка (Oenantheoenanthe);Кәдімгі тасшыбжық. Наблюдали с 

птенцами в селе и в его окрестностях. 
23.Домовыйворобей (Passerdomesticus);Торғай. Гнездятся под крышами на 

усадьбах. 
24.Полевой воробей (Passermontanus);Жауторғай. Гнездятся под крышами на 

усадьбах. 
25.Скальная овсянка ( Emberizabuchanani );Жартас сұлыкеш. Встречена в селе. 
Биотопическое распределение и численность птиц с. Сарабель и его ближайших 

окрестностейпредставлены в таблице, где: 1. Водохранилище и залив; 2.Песчаная степь 

и песчаные барханы; 3. Село; 4. Окрестности села. 
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Таблица1. - Биотопическое распределение и численность видов птиц с. Сарабель и его 

окрестностей 

 

В таблице: +++ - многочисленный вид; ++ - обычный вид; + - редкий вид. 

В водохранилище и заливе отмечено 12 (48,0%) видов: большая поганка,большой 

баклан, огарь, кряква, чёрный коршун, малый зуёк, кулик- сорока, озёрная чайка, 

хохотунья, речная крачка, береговая ласточка, маскированная трясогузка.  

В песчаной степи и песчаных барханах – 4(16,0%) вида: чёрный коршун, 

обыкновенная пустельга, удод и скворец. В село - 13 (52,0 %) видов: чёрный коршун, 

сизый голубь,удод, деревенская ласточка, маскированная трясогузка, скворец, сорока, 

галка, чёрная ворона,обыкновенная каменка,домовый воробей, полевой воробей, 

скальная овсянка. 

В окрестностях села - 20 (80,0 %) видов: большая поганка, большой баклан, огарь, 

кряква, чёрный коршун, обыкновенная пустельга, хохотунья, сизый голубь, золотистая 

щурка, удод, деревенская ласточка, маскированная трясогузка, скворец, сорока, галка, 

чёрная ворона, обыкновенная каменка, домовый воробей, полевой воробей, скальная 

овсянка. (Табл.). 

Наибольшее число видов отмечено в село – 13 (52,0 %) видов, и ближайших 

окрестностях – 20 (80,0 %) видов. 

Многочисленные виды птиц с. Сарабель и его ближайших окрестностей: сизый 

голубь,золотистая щурка, береговая ласточка; обычные виды: большая поганка, большой 

Виды  1 2 3 4 

1.Большая поганка + +   ++ 

2.Большой баклан ++   ++ 

3.Огарь ++   ++ 

4.Кряква ++   ++ 

5.Чёрный коршун ++ ++ ++ ++ 

6.Обыкновенная пустельга  +  + 

7.Малый зуёк ++    

8.Кулик-сорока ++    

9.Озёрная чайка ++    

10.Хохотунья ++   + 

11.Речная крачка ++    

12.Сизый голубь   +++ ++ 

13.Золотистая щурка    +++ 

14.Удод  + + + 

15.Береговая ласточка +++    

16.Деревенская ласточка   + + 

17.Маскированная трясогузка ++  ++ ++ 

18.Скворец  ++ + + 

19.Сорока   +  

20.Галка   ++ ++ 

21.Чёрная ворона   ++ ++ 

22.Обыкновенная каменка   + + 

23.Домовый воробей   + + 

24.Полевой воробей   ++ ++ 

25.Скальная овсянка   + + 

Всего видов  12 4 13 20 
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баклан, огарь, кряква, чёрный коршун, малый зуёк, кулик-сорока, озёрная чайка, 

хохотунья, речная крачка, береговая ласточка, маскированная трясогузка; 

малочисленные виды: обыкновенная пустельга, удод, деревенская ласточка, 

обыкновенная каменка, скальная овсянка. (Табл.) 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4.- Центральная улица с.Сарабель. Рисунок 5. -Галки (Corvus monedula). 

 

 

Рисунок 6.-Зайсанская круглоголовка 

(Phrynocephalus melanurus). 

Рисунок 7.-Закрытая изнутри нора 

мохноногого тушканчика (Dipus sagitta). 

 

Рисунок 2.- Песчаные барханы. Рисунок 3.-Залив Бухтарминского 

водохранилища. 
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Рисунок 8.-Гавришева У.В., магистрантка с 

ловчими ведрами 

Рисунок 9.-Хохотунья (Larus 

cachinnas). 

 

 

Рисунок 10-Удод (Upupa epops). Рисунок 11.-Маскированная трясогузка 

(Motacilla personata). 

 

Фото К.П. Прокопова. 

 

 

УДК 598.11 (574.42). 

ПРОКОПОВ К.П. 

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

 

ДЖУНГАРСКАЯ ЯЩУРКА (EREMIASDZUNGARICA) – НОВЫЙ ВИД МИРОВОЙ 

ГЕРПЕТОФАУНЫ 

 

Очень хорошо помню то тёплое весеннее утро 25 апреля 1977г., когда в 

правобережной долине Чёрного Иртыша, на южном глинистом склоне сопки Ашутас, 

под небольшим кустом зайсанского саксаула поймал небольшую ящерицу. 

Вместе со мной были студенты Усть-Каменогорского педагогического института 

Николай Березовиков (ныне ведущий орнитолог Казахстана), Владимир Шкляр и Сергей 

Шумских. 
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 Владимир Шкляр, высокий, атлетически сложенный юноша взял у меня ящерицу, 

и…уронил её. 

Ящерица юркнула в куст саксаула. Тогда Владимир снял с себя рюкзак, и заявил: 

«Я не уйду отсюда, пока не поймаю эту ящерицу». 

 В конце концов, нам удалось поймать её снова. (Длина тела молодого самца 

равнялась 40мм, хвоста - 58мм, масса тела- 1,5г.). 

Я хорошо знал всех ящериц Зайсанской котловины: пискливого 

геккончика(Alsophylax pipiens), такырную круглоголовку (Phrynocephalus heliscopus), 

зайсанскую круглоголовку (Phrynocephalus melanurus), разноцветную ящурку (Eremias 

arguta) и прыткую ящерицу (Lacerta agilis). Но пойманную ящерицу видел впервые – ею 

оказалась глазчатая ящурка (Eremias multiocellata), обнаруженная в 800км севернее 

ранее известного местонахождения.[1]. 

В последующие годы глазчатых ящурок я наблюдал западнее сопки Ашутас на 

расстоянии 30 км, по обоим берегам Чёрного Иртыша, на твёрдых глинистых 

(преимущественно) и песчаных грунтах; встречаются они всюду локально. 

 На южном склоне и на вершине сопки Ашутас в течение часовой экскурсии 

обычно встречаются до 5 особей ящурок у редких кустов зайсанского саксаула, 

караганы, жёлтой акации, под камнями.  

Следующее место встречи находится в 10-15км, близ с. Буран Курчумского района, 

где ящурки обитают на твёрдом глинистом грунте у редких кустов чия, чингила и среди 

невысокой травянистой растительности. 

Далее, в 15-20 км зап. с. Буран (в 30 км от сопки Ашутас) глазчатые ящурки 

обитают в левобережной долине Чёрного Иртыша на песчаных биотопах. Здесь однажды 

мы наблюдали сцену заглатывания глазчатой ящурки восточным удавчиком(Eryx 

tataricus). [2-4]. 

В 175 км. западнее этого рубежа глазчатая ящурка встречается лишь в Буконьских 

и Кулуджунских (Кызыл-Кумы) песках, где она обитает в отрыве от основного восточно-

казахстанского ареала, бок о бок с разноцветной ящуркой и зайсанской круглоголовкой. 

Здесь мы, совместно с зоологом С. В. Стариковым наблюдали глазчатых ящурок в 

2017 и 2018гг. Так, 6 июня 2018г в 5 ловчих ведер, стоявших трое суток, попало 20 

зайсанских круглоголовок и 4 глазчатых я щурок. 

Ранее здесь обнаружена центрально-азиатская ящурка, которую мы сначала 

приняли за полосатую ящурку (Eremias scripta), так как центрально- азиатская ящурка 

(Eremias vermiculata) в определительных таблицах ещё отсутствовала. [5; 6 ]. 

 В Буконьских и Кулуджунских (Кызыл-Кумы) песках центрально-азиатская 

ящурка обнаружена в 175 км. западнее известного местонахождения её в восточной 

части Зайсанской котловины, в песках Айгыркум.  

Обнаружена глазчатая ящурка и на Сауре. Вот как описал я эту встречу: 

«Пообщавшись с рекой Караунгур, поднялся на каменистый склон, обращённый к 

бурлящему потоку, покрытый кизильником, караганой, мордовником, типчаком, 

полынями. По укоренившейся привычке, пнул ботинком куст караганы. 

 О! Как дороги натуралисту-исследователю подобные мгновения! Из-под куста 

стрелой вылетела стройная ящерица - глазчатая ящурка. Этот вид пресмыкающихся 

встречается в Киргизии, в некоторых районах Узбекистана, а также на крайнем юго-

востоке Казахстана и на юге Тувы. В пределах Восточного Казахстана глазчатая 

ящурка впервые обнаружена мной сравнительно недавно в Зайсанской котловине, и вот 

здесь, на Сауре». [7 -9 ]. Основная часть ареала глазчатой ящурки находится за 

пределами бывшего СССР и простирается от южных частей Северо-Восточного Китая и 

Внутренней Монголии, через Монгольскую Народную Республику, Цайдам. Синьцзян 

до Тять-Шаня и Памиро-Алая. Отсюда ареал вклинивается на территорию бывшего 
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СССР к северу до Кунгей- Алатау, Киргизского Алатау и Чаткальского хребта, а на юг – 

до Туркестанского и Заалайского хребтов (Киргизия, некоторые районы Узбекистана, 

крайний юго-восток Казахстана), а также заходит на юг Тувинской автономной области. 

[10 ; 11]. 

Р.А. Кубыкин и З.К.Брушко отлавливали глазчатых ящурок в восточной части 

Зайсанской котловины, в песках Айгыркум, на песчаной равнине между высокими 

бугристо-грядовыми барханами высотой 5-6м с мелкой щебёнкой, крупнозернистым и 

пылевидным песком, и у основания отвесного склона голого бархана высотой 4-5м 

между редкими кустами жузгуна 16 и 17 июня 1976г.[ 12]. (Это место находится в 50-60 

км южнее нашей первой находки ящерицы на сопке Ашутас. 

Теперь, на основе молекулярно-генетических исследований, глазчатую ящурку 

переописали и назвали джунгарской ящуркой(Eremias dzungarica). [ 14 ]. 

Получается, что тогда, 25 апреля 1977г. на сопкеАшутас я поймал новый для 

мировой герпетофауны вид пресмыкающихся. 

Из пресмыкающихсяна сопке Ашутас обитают пискливый геккончик, разноцветная 

ящурка, такырная круглоголовка, узорчатый полоз (Elaphe dione), обыкновенный 

щитомордник (Agkistrodon halys) и восточный удавчик Eryx tataricus), добытый здесь 

впервые нами 21 августа 1975г, а затем, 14 июля 1976г.[ 13]. 

Обнаружение джунгарской ящурки, как и восточного удавчика на востоке 

Зайсанской котловины имеет зоогеографическое значение. Этот факт подчёркивает 

своеобразие фауны региона, усиливает её связь с фауной Центральной Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрая ящурка  Восточный удавчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточный удавчик заглатывает джунгарскую ящурку. 
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 Пискливый геккончик  Такырная круглоголовка 

 

 Джунгарская ящурка  Зайсанская круглоголовка 
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УДК 598.2 (574.42). 

ПРОКОПОВ К.П. 

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

 

МАТЕРИАЛЫ ПО АВИФАУНЕ ЗАЙСАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

 

 В основу настоящей статьи легли материалы по авифауне, собранные нами с 

10.05.2017 г по 19.05.2017 г. в восточной, северной и южной частях Зайсанской 

котловины. 

В период наших исследований погода была неустойчивой. Сильные западные 

ветры сменялись восточными. Ночи были прохладные. 

Маршруты поездок: г. Усть-Каменогорск – с. Буран Курчумского района; с. Буран 

– с. Калжыр – с. Казахстан – урочище «Карагия» - с. Карачилик – с. Жедели – с. Буран 

(вкруговую); с. Буран – с. Калжыр – с. Калгуты (обратно) – с. Калжыр – с. Казахстан- 

урочище «Карагия» - с. Буран; с. Буран – с. Егилик- гора Карабирюк- с. Буран; с. Буран 

– пески Акжон- с. Буран; с. Буран - с. Егилик – с. Шенгельды - с. Аманат- с.Буран 

(обратно); с. Буран –г. Зайсан – с. Каратал –с. Улькен - Каратал – таможня Май-Капчагай- 

с. Буран; с. Буран – г.Усть-Каменогорск.  

Авифауне Зайсанской котловины посвящен ряд публикаций [1- 19]. 

1.Огарь – Tadorna ferruginea - Италақаз. Наблюдали: 12.05.2017г на разливе у р. 

Кальджир; 13.05.2017г - в урочище «Карагия», в 25 км сев. с. Буран. 

2.Пеганка – Tadorna tadorna - Сарыалақаз. Наблюдали 11.05.2017г в 7 км зап. с. 

Буран, на разливе, в правобережной долине Чёрного Иртыша. 

3.Кряква - Anas platyrhynchos - Барылдауық үйрек. Ежедневно наблюдали на 

разливах в многочисленных поездках по Зайсанской котловине.  
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4.Чёрный коршун - Milvus migrans - Қара кезқұйрық. На всех маршрутах, 

ежедневно, наблюдали в полёте. Особенно много чёрных коршунов в рыбацких сёлах 

Игилик, Шенгельды и Аманат, где они кормятся мясными и рыбными отходами. 14.05. 

2017 г. в с. Шенгельды коршуны клевали на улице выброшенных лещей (Abramis brama), 

бок о бок с грачами (Corvus frugilegus) и хохотуньями (Larus cachinnans).  

5.Степной лунь – Circus macrourus – Дала құладыны. Летающего низко над полем 

хищника наблюдали 13.05.2017г в урочище «Карагия», и 15.05. 2017г - сев. с. Улькен-

Каратал Зайсанского района.  

6.Курганник - Buteo rufinus – Кәдімгі тілеміш. Наблюдали: 10.05.2017г у трассы 

между сс. Калжыр и Калгуты; 14.05. 2017 г.- между сс. Шенгельды и Аманат. В этом году 

хищники кормились краснощёкими сусликами (Spermophilus erythrogenys).  

7.Обыкновенная пустельга - Falco tinnunculus - Кәдімгі күйкентай. Наблюдали 

12.05. 2017г в вост. части Зайсанской котловины, среди ковыльно-полынной песчаной 

степи Акжон, где они охотились на зайсанских круглоголовок (Phrynocephalus 

melanurus), разноцветных ящурок (Eremias arguta) и прытких ящериц (Lacerta agilis). В 

урочище «Карагия» 13.05.2017г птица кормилась на поле, садилась на иву. Здесь нами 

отмечена очень высокая численность прытких ящериц, которыми обычно питаются 

обыкновенные пустельги. 15.05. 2017г сев. с. Улькен-Каратал Зайсанского района 

наблюдали пустельгу, сидящую на столбе ЛЭП. 

8.Журавль-красавка - Anthropoides virgo – Ақбас тырна. Наблюдали пару 

13.05.2017г в урочище «Карагия». 

9.Чибис - Vanellus vanellus - Қызғыш. Летящих птиц наблюдали 15.05. 2017г над 

болотистыми угодьями сев. с. Улькен-Каратал Зайсанского района. 

10. Хохотунья - Larus cachinnans - Өгізшагала. Наблюдали 14.05. 2017 г. в с. 

Шенгельды на улице, где хохотуньи вместе с грачами и коршуном клевали 

выброшенных лещей. В этот день птицы также встречались на дорогах между сёлами 

Шенгельды и Аманат на рыбных отходах.  

11.Чёрнобрюхий рябок – Pterocles orientalis - Қарабауыр бұлдырық. В вост. части 

Зайсанской котловины, среди ковыльно-полынной песчаной степи Акжон 12.05. 2017 г, 

на расстоянии 30 км. встретили 7 чернобрюхих рябков, бегущих по дороге.  

12.Саджа - Syrrhaptes paradoxus – Қылқұйрық бұлдырық. Наблюдали 13.05.2017г в 

полёте группы птиц по 5-7 особей в урочище «Карагия». 

13.Сизый голубь - Columba livia - Көк кептер. Гнездится во всех сёлах и деревнях 

Зайсанской котловины. 15.05. 2017 г сидящего на проводах ЛЭП одичавшего сизого 

голубя наблюдали в вост. части Зайсанской котловины, сев. с. Улькен-Каратал 

Зайсанского района.  

14.Обыкновенная кукушка -Cuculus canorus- Кәдімгі көкек. Ежедневно наблюдали 

и слышали голоса кукушек даже ночами в с. Буран. 15.05. 2017 г сидящую на проводах 

ЛЭП кукушку наблюдали в вост. части Зайсанской котловины, сев. с. Улькен-Каратал 

Зайсанского района.  

15. Сплюшка - Otus scops - Маубас жапалақ. Голоса сплюшек постоянно слышались 

ночами в с. Буран.  

16.Сизоворонка - Coracias garrulous - Көкқарға. Сидящую на проводах ЛЭП 

сизоворонку наблюдали 15.05. 2017 г в вост. части Зайсанской котловины, сев. с. Улькен-

Каратал Зайсанского района.  

17.Удод - Upupa epops - Бәбісек. Ежедневно наблюдали удодов, кормящихся на 

земле, и слышали их голоса в с. Буран. Встречаются они и в других сёлах и деревнях 

Зайсанской котловины. 
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18. Береговая ласточка - Riparia riparia - Жар қарлығаш. Летающих птиц 

наблюдали 14.05. 2017 г. в 15 км зап. с. Буран. Они гнездятся здесь в обрывистом 

песчаном берегу Чёрного Иртыша. 

19.Деревенская ласточка - Hirundo rustica- Қосрең қарлығаш. Гнездятся во всех 

сёлах и деревнях Зайсанской котловины, в чабанских зимовках.  

20. Малый жаворонок – Galerida cristata - Теңбілтес бозторғай. Обычен в 

ковыльно-полынной песчаной степи в восточной, северной и южной частях Зайсанской 

котловины. 

 21.Степной жаворонок - Melanocorypha calandra – Дала бозторғайы. Этого 

крупного жаворонка мы наблюдали в ковыльно-полынной песчаной степи в восточной, 

северной и южной частях Зайсанской котловины. 

22.Полевой жаворонок – Alauda arvensis - Бозторғай. Обычен в ковыльно-

полынной песчаной степи в восточной, северной и южной частях Зайсанской котловины. 

23.Жёлтая трясогузка – Motacilla flava – Сары шақшақай. Наблюдали 13.05.2017г в 

урочище «Карагия», у канала, среди высокотравья.  

24.Горная трясогузка – Motacilla cinerea - Тау шақшақай. Наблюдали 13.05.2017г 

на вост. окраине с. Буран у арыка, вместе с маскированной трясогузкой.  

25.Маскированная трясогузка - Motacilla personata - Қарамойын. В с. Буран 

встречается на улицах у арыков, на огородах, в садах. Наблюдали 13.05.2017г на вост. 

окраине с. Буран у арыка, вместе с горной трясогузкой. 14. 05. 2017г наблюдали в сев. 

части Зайсанской котловины, в с. Аманат. 

26.Туркестанский жулан - L. phoenicuroides – Қызылқұйрық тағанақ. Сидящего на 

плетне в с. Буран жулана наблюдали 16.05.2017г. За много лет наблюдений встречен 

здесь нами впервые. 

27.Европейский жулан - Lanius collurio - Жасылбас тағанақ. Сидящего на вершине 

тополя жулана наблюдали 13.05.2017г в урочище «Карагия». Обычен он и в с. Буран. 

28. Скворец - Sturnus vulgaris- Қараторғай. Гнездится в деревнях и сёлах 

Зайсанской котловины.  

29. Розовый скворец – Pastor roseus - Алаторғай. Стаю розовых скворцов, более 50 

особей, наблюдали 14. 05. 2017г. в с. Аманат у сев. побережья оз. Зайсан. Птицы с шумом 

садились на кусты, на сухой тополь.  

30.Сорока - Pica pica – Сауысқан. Обычна в деревнях и сёлах Зайсанской 

котловины. 

31.Галка - Corvus monedula – Шауқарға. Обычна в деревнях и сёлах Зайсанской 

котловины. 

32.Грач - Corvus frugilegus -Таған. Грачи 14.05. 2017 г., вместе с хохотуньями и 

коршуном кормились лещами на улице с. Шенгельды.  

33. Чёрная ворона - Corvus corone - Қара қарға. Гнездится в деревнях и сёлах 

Зайсанской котловины. 

34. Широкохвостка - Cettia cetti – Жалпаққұйрық бұлбұлша. Ежедневно слышали 

голоса широкохвосток в с. Буран и в долине Чёрного Иртыша. 

35. Славка-завирушка - Sylvia curruca - Боз сандуғаш. Обычна в садах с. Буран и на 

окраинах в зарослях чия и чингила. 14.05.2017г наблюдали во дворе с. Аманат, у сев. 

окраины оз. Зайсан. (Определена по фотографии орнитологом Н.Н.Березовиковым). 

36.Черноголовый чекан - Saxicola torquata – Қарабас шақшақ. Наблюдали: 

13.05.2017г в урочище «Карагия», среди тальников; 15.05. 2017 г - сидящего на проводах 

в вост. части Зайсанской котловины, севернее ближайшего с. Улькен-Каратал 

Зайсанского района. 

37.Обыкновенная каменка - Oenanthe oenanthe - Кәдімгі тасшыбық. Встречается по 

окраинам с. Буран, на каменистых участках.  
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38. Пустынная каменка - Oenanthe deserti - Шөл тасшыбжық. 15.05. 2017 г сидящую 

на проводах каменку наблюдали в вост. части Зайсанской котловины, сев. с. Улькен-

Каратал Зайсанского района.  

39.Южный соловей - Luscinia megarhynchos - Зортұмсық бұлбұл. Гнездится в 

деревнях и сёлах Зайсанской котловины. 

40. Домовый воробей– Passer domesticus - Торғай. Обычен в деревнях и сёлах 

Зайсанской котловины.  

41.Полевой воробей – Passer montanus - Жауторғай. В деревнях и сёлах Зайсанской 

котловины встречается даже чаще домового воробья.  

42.Обыкновенная чечевица - Catpodacus erythrinus - Кәдімгі құралай. Наблюдали и 

слышали пение 14.05. 2017 г. в с. Буран.  

43.Желчная овсянка - Emberiza bruniceps – Сарығалдақ сұлыкеш. Наблюдали 15.05. 

2017 г в вост. части Зайсанской котловины, сев. с. Улькен-Каратал Зайсанского района. 

Она седела на проводе рядом с кукушкой. 

Сплюшка, горная трясогузка, туркестанский жулан, широкохвостка и славка-

завирушка в с. Буран ранее нами не упоминались [19].  
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CREATING A PERSPECTIVE TECHNICAL SOLUTION FOR  

IMPROVEMENT OF STREETS 

 

Manual construction work is work based mainly on physical effort using the simplest 

manual tools. 

In modern construction production, manual construction work has a fairly high 

proportion. This is due to the lack of effective means of small-scale mechanization, the use of 

outdated production technologies for construction and installation work, as well as the specifics 

of this industry related to the features of construction and installation technology. 

When performing work on the improvement of roads, streets and squares, the following 

standard elements of improvement are used: pavement tiles, drainage tiles, curbstone and drain 

trays. 

From foreign means of mechanization, one should pay attention to the design and options 

for using the «Probst VM 204» paving slab. The machine is shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1 – Machine for laying paving slabs «Probst VM 204» 

https://teacode.com/online/udc/62/625.089.1.html
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In the course of a comparative analysis of mini-loaders for the main characteristics, to 

reduce the number of mechanization tools during the installation (laying) of paving slabs, curb 

stone and drain trays, we choose the front mini loader MKSM-1200. 

The design of the hydraulic grip for working with curb stone tiles is presented in Figures 

2, 3. 

 
 

Figure 2 – Hydraulic Capture: 

1 – movable (pressing) wall; 2 – carrier platform; 3 – fixed wall; 4 – support rollers; 5 – a block 

of the axis of rotation; 6 – mounting platform to the manipulator; 7 – worm gearbox RFU 125; 

8 – DC motor 2PN100; 9 – HZ hydraulic cylinder - 50.40х800.11 (3 pcs.); 10 – fastening fork; 

11 – hole for the supply of hydroline 

 

The hydraulic grip is attached to the manipulator using a mounting platform (6) by means 

of a finger-type quick coupling. A block of the axis of rotation (5) is fixed on the carrier platform 

(2) for transmitting torque from the gearbox (7) to the platform (2) and providing the desired 

angle of rotation of the gripper. 

 



409 
 

 
 

Figure 3 – Device for laying tiles and curbstone 

 

The transmission of torque to the gearbox (7) is carried out by means of a 2PN100 (8) 

direct current motor, which is powered by the onboard network of the base machine. The 

hydraulic cylinders (9) of the grip are fixed on the platform (2) with the help of a fixing fork 

(10), with the help of a hinged connection a fixed wall of the grip (3) is attached to them, which 

in turn is connected to the carrier platform (2) with coupling bolts. A threaded connection is 

provided installation of the movable (pressing) wall (1). Hydroline passes through the holes 

(11) in the carrier platform (2) to the cylinders (9). Also in the design of the grip support rollers 

(4) are provided to increase the accuracy of installation. 

This capture is universal and can carry out laying of curbstones, telescopic drain trays and 

paving slabs. 

When working on the improvement of roads, streets and squares of the city, different 

types of paving slabs are used, having different shapes, sizes and weights. The designed grip is 

designed for laying some types of patterns (matrices) of paving slabs used in machine piling. 

General view of the hydraulic manipulator is shown in Figure 4. 
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Figure 4 – Hydraulic manipulator: 

1 – folding operator's seat; 2 – control levers; 3 – hydraulic cylinder lifting boom; 4 – hydraulic 

cylinder lifting the handle; 5 – hydraulic cylinder adjusting the angle of the working body; 6 – 

handle of the manipulator; 7 – fork attachment of the working body; 8 – arm of the manipulator; 

9 – supporting platform; 10 – hydraulic swivel mechanism; 11– quick-release supports; 12 – 

the mechanism of mounting the manipulator 

  

The manipulator is fixed on the machine MKSM-1200 using the fastening mechanism 

(12). Quick-release supports (11) are designed to prevent tipping of the machine when working 

with loads that have a large mass. 

The hydraulic rotary mechanism (10) performs horizontal rotation of the boom of the 

manipulator (8) – a turning radius of 120 degrees. The position of the boom in the horizontal 

plane is regulated by a hydraulic cylinder for lifting the boom (3), the hydraulic cylinder for 

lifting the handle (4) is also attached to the boom. The hydraulic cylinder of the angle of 

inclination of the working body (5) is attached to the handle of the manipulator, which is 

connected to the fork for fastening the working body (7), thereby allowing the working body to 

be controlled in a vertical plane. 

The manipulator is also equipped with supporting platforms (9) and a folding chair (1), 

designed for the convenience of the operator when working on the manipulator. All mechanisms 

of the manipulator are powered from the vehicle’s on-board networks and are actuated by 

control levers (2). 

A general view of the loader with the developed perspective technical solution is 

presented in Figure 5. 

The developed perspective technical solution for the improvement of streets and squares 

will improve the performance of laying paving slabs and curbstone. The use of the developed 

technical solution will reduce the time of work. 
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Figure 5 – General view of the loader with the developed promising technical solution 
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СОТАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН ЖӘНЕ  

ҚАСИЕТТЕРІН ТАҢДАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

 

Заманауи ұшу аппараттарында, күштік және күштік емес элементтер ретінде, 

классикалық стрингерлер және монолиттік панелдермен қатар, соталық толтырғышты 

үшқабатты құрылымдарда қолданылады. Соталық толтырғышты құрылымдардың 

теориялық және эксперименталдық зерттеулері және ұшу аппараттарын пайдалану 

тәжірибелері олардың басқа құрылымдар түрлеріне қатысты негізгі артықшылықтарын 

дәлелдеді. 

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=109115591518362101732535736&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
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Соталық толтырғыштармен бекітілген көтергіш қаттар, материалдардың 

серпімділік шегініе асатын, жоғары қысу кернеулерін қабылдайды. Аз және орта 

жүктеулерде үш қатты құрылымдар стрингерліктерден тиімді. 

Майысуға және бұралуға үлкен жергілікті және жалпы қаттылығы себепті, 

нервюрлардың, шпангоуттардың және басқада тіреуші элементтердің көп санын талап 

етпейді. Мұндай құрылымдардың жоғары қаттылығы аэродинамикалық пішіндерді 

сақтауды, ал бетінің сапасының жақсылығы аэродинамикалық сипаттамаларын сақтауды 

қамтамасыз етеді. Көтергіш қаттардың соталық толтырғыштармен бекітілуі және кернеу 

концентраторларының болмауы себепті, мұндай құрылымдардың өміршеңдігі ұлғаяды. 

Соталық толтырғышты құрылымдардағы тоғысулардың және тіреуші 

элементтердің санының азайуы себепті жұмысшы сызбаларды жасау 

еңбексыйымдылығы қысқарады. 

Әртүрлі жүктелулер кезіндегі үш қатты құрылымдардың тиімділігі айтарлықтай 

деңгейде көтергіш қабаттардың, соталық толтырғыштардың және байланыстырушының 

(желім, дәнекер, пісіру) геометриялық және мехеникалық сипаттамаларымен, және де 

олардың бекітіліуінің құрылымдық шешімдерімен анықталады. Өндірістік қажеттіліктер 

көптеген зерттеушілерді құрылыс механикасының есептерін шешуден бөлек, осындай 

құрылымдардың ерекше өзгешеліктерін үйренуге міндеттеді. Ол өзгешеліктер олардың 

технологиясымен, толықтырушының и байланыстырушының қасиеттеріне тәуелді. 

Соталы құрылымдарды жасау және іске енгізу жобалаудың бастапқы кезеңіндегі 

құрылымдық үлгіні зерттеудің технологиясымен көлемінің жетілдірілгендігіне тәуелді 

болатындығы себепті, пайдалы және қажет материалды жүйелеу, оны жобалауға 

қңтайлы түрде баяндау қажет болды.  

Соталық толтырғышты құрам(үш қатты құрам) көтергіш қаттардың арасында 

орналасқан, соталық толтырғыштан, көтергіш қаттардан және қаңқа 

элементтерінен(окантовки, накладки, законцовки и др.) тұрады. Үш қатты құрамдарға 

панелдер, қабырғалар, оболачкалар ж.т.б. жатады.  

Үш қатты құрамдарда көтеруші қаттар өзінің жазықтығында бойлық жүктелулерді 

және көлденең майыстырушы моменттерді түгелімен дегендей қабылдайды(созылу, 

қысылу, жылжу), демек олар бүкіл құрылымның майысқақтық қаттылығын анықтайды. 

Соталық толтырғыш үш қатты құрылымның майысу кезіндегі көлденең күштерді 

қабылдайды және көтеруші қаттардың бірлескен жұмысын қамтамасыз етеді. Соталық 

толтырғыш үш қатты құрылымның жылжуын үлкен қаттылықты қамтамасыз етеді және 

көтеруші қаттардың жергілікті қаттылығын арттырады, сол себепті айтарлықтай үлкен 

жүктелулурде де қажетті аэродинамикалық беттер сақталады. 

Қаңқаның элементтері шоғырланған күштердің әсері кезінде де құрылымның 

жергілікті қаттылығын қамтамасыз етеді және бекіту орындарында беріктікті 

жоғарылатады. Соталық толтырғышгты үш қатты құрылым екі таврлық арқалыққа 

іспеттес(қыйатын күштерді қабылдайды), ал көтеруші қаттар өзінің рлі бойынша 

сөрелерге іспеттес(қысатын және созатын жүктеулерді қабылдайды). 

Брақ олардың арасындағы айырмашылығы, соталық толтырғыштар үшін көлденең 

жылжулармен байланысқан майысулардың әсері маңызды, ал екі таврлы арқалықтар 

үшін бұл майысулар текқана тиісті қысқа және биік арқалықтар үшін маңызды. 

Соталық толтырғышты үш қатты құрамның ең басты ерекшелігі, көтергіш 

қаттардың бір бірінен алшақ орналасқандығынан, құрамның қаттылығының оның 

массасына қатынасының үлкендігінде. Егер мұны бір қатты тең массалы пластинкамен 

салыстырса, онда қаттылықтың қатынасы 1/3 (Н1/δН.С)2 аз болмайды. 

Үш қатты панелдердің параметрлерін тиімді таңдаған және бірікпенің беріктігі 

жеткілікті болған кезде жұқа қаттар(δН.С = 0,3 мм) өте жоғары апатты кернеулерге шыдам 

бере алады. 
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Көтеруші қабаттар соталық толтырғышпен және қаңқаның элементтерімен 

желімдеу, дәнекерлеу және пісірумен біріктіріледі. Қолданылатын материалдардаға 

байланысты соталық толтырғышты құрамдар металлдық, металлдық емес және аралас 

деп бөлінеді. Құрамдық орындалуы бойынша: панелдер, қабырғалар арқалықтар, планда 

қарапайым және күрделі пішінді қабық болуы мүмкін. Соталық толтырғышты құрамдар 

төмендегідей барлық түрдегі жүктеулерді қабылдайды: созылу, қысылу, майысу, бұралу. 

Мұндай құрамдардың тиімділігі оларды екі ості әлде көлденең жүктеулермен 

жүктегенде айтарлықтай көрініс табады.  

1 суретте дұрыс геометриялық пішіндегі ұяшықтар мен тұрақты түрде 

қайталанатын үш қатты құрамды құрамдық элемент-соталық толтырғыш көрсетілген. 

Кәзіргі кезде әртүрлі кескінді сота ұяшықтары бар, көп түрлі соталық толтырғыштар 

өнеркәсіпте қолданылады(2 сурет). 

Соталық толтырғышты 1 және 2 суретте көрсетілген геометриялық 

параметрлермен көрсетуге болады. 

 

а – алты қабырғалы ұяшықты; б – квадрат ұяшықты 

Сурет 1 – Соталық толтырғыш 

 

 

h3 - соталық толтырғыштың қалыңдығы (биіктігі); ас, bc – соталардың қабырғаларының 

ені; δс – жеке қабырғаның ені; β – пішін жасау бұрышы. 

Сурет 2 - Соталық толтырғыштың ұяшықтарының пішіні 
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Әдеттегідей, бұл өлшемдер құрамдық-технологиялық факторларды есепке ала 

отырып, тиісті жүктелу түрлері кезінде беріктікке есептеу шарттары бойынша 

анықталады 

Өндірудің технологиялық әдісі бойынша соталық толтырғыштар желімделген, 

дәнекерленген және пісірілген деп бөлінеді. Қолданылатын материалға байланысты 

соталық толтырғыштар металлдық және металл еместік болады. Өнеркәсіпте соталық 

толтырғыштарды жасау үшін төмендегідей әртүрлі әдістер қолданылады[1, 2]: 

1) соталық толтырғыштарды профилденген таспалардан жасау; 

2) соталық толтырғыштарды пакеттерді созып жасау; 

3) соталық толтырғыштарды көлемді тоқымалап және т.б. 

Өнеркәсіпте соталық толтырғыштардың ұяшықтарының көп санды өлшем түрлерін 

қолдану өндірістің тиімсіз болуына әкеледі. Жүргізілген кешендік зерттеулердің 

нәтижесінде толтырғыштың алты қабырғалы ұяшығының өлшем түрлерінің тиімді саны 

анықталды. Кезегінде олар өнеркәсіпте салалық стандарттарды жасау кезінде алғашқы 

мәліметтер болды. 

РФ өнеркәсібінде желімделген соталық толтырғышты жасау үшін соталардың 

ұяшықтарының өлшемдері және материалдары төмендегідей:  

- ас, = 2; 3; 5; и 6 мм, и bc.= 0,03; 0,04; и 0,05 мм;  

- фольганың материалы АМг2-Н и А5Т6.  

Кейбір шет елдердің өнеркәсіптерінде: 

- ас, = 1,83; 2,75; 3,67; и 5,5 мм, и bc.= 0,025; 0,038; 0,05; 0,064 и 0,076 мм;  

- фольганың материалы 3003-Н19 и 5052-Н39. 

Соталық толтырғыштың жалпыланған парметрі ретінде оның тығыздығын 

қабылдауға болады, себебі ол геометриялық парметрлерді есепке алады. Соталық 

толтырғыштың тығыздығы құрамның массасына, кернеулердің мәніне әсер етеді, және 

де соталық толтырғышты OZ осінің бойымен көлденең қысқан кезде көтеруші қаттардың 

жұлынуға қарсыласу қабілеттілігін сипаттайды. Соталық толтырғыштың тығыздығы 

ұяшықтың пішініне, ұяшықтың қабырғаларының еніне және қалыңдығына, соталық 

толтырғыш жасалған матриалдың тығыздығына тәуелді[3]: 

  

 𝜚𝜂 =  
𝑎𝑐 + 𝑏𝑐

(𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛽) 𝑏𝑐 𝑠𝑖𝑛 𝛽 
 𝛿𝑐 𝜚𝑀  (1) 

 

β бұрышы 10о < β ≤ 90о шамасында өзгереді. Алты қабырғалы толтырғыштар (ас = 

bс; β = 600 ) үшін, тығыздық тең болады 

 

 𝜚0 =  1,54 
𝛿𝑐

𝑎𝑐 
 𝜚𝑀  (2) 

 

Шаршы(квадрат) ұялы толтырғыштар үшін 

 

 𝜚0 =  2 
𝛿𝑐

𝑎𝑐
 𝜚𝑀  (3) 

 

Желімделген соталық толтырғышты жасау кезінде оның тығыздығы 6…8% 

ұлғаяды (желім ісерінен). 

(l)…(3) формулалардың негізінде соталық толтырғыштың тығыздығының 

тәуелділік графигін тұрғызады. Мұндай графиктер толтырғыштың массасын және 

толтырғыштың беріктігін және қаттылығын анықтаған кезде пайдалы. 
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Соталық толтырғышты жасау кезінде негізгі параметрлердің өлшемдерінің 

ауытқуы болады. Ол соталық толтырғыштың көлемдік массасының өзгеруіне әкеледі. 

Ондай параметрлерге жататындар: 

- ұяшықтың пішін жасайтын бұрышы β; 

- ұяшықтың геометриялық пішін коэффициенті a0 = ac/bc ; 

- фольганың қалыңдығының және соталардың қабырғаларының шекті ауытқуы. 

β, α0 и Δ мөлшерлердің абсолюттық мәндерінің номиналдық өлшемнен ауытқуы 

соталық толтырғыштарды жасаудың дәлдігіне тәуелді 
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О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Многолетний опыт преподавания физики в колледже показывает, что технология 

полного усвоения нового материала гарантирует владение базовыми основами физики 

всеми студентами групп. Данная технология является одной из основных в преподавании 

специального блока физики, но эта она менее эффективна в развитии познавательной 

активности, мотивации студентов в условиях информатизации общества.  

Плановый набор студентов по специальностям 1201000 - «Техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», 1516000 - 

«Пожарная безопасность», 1517000 - «Защита в чрезвычайных ситуациях» показывает, 

что количество студентов первокурсников, не имеющих базовых знаний, возрастает с 

каждым годом, что подтверждается анализом входного диагностирования учебных 

достижений. 

Неуспеваемость – извечная головная боль всех педагогов. Чтобы найти средство 

для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее. И здесь все не 

так просто и дело не только в нежелании студентов учиться. Чаще всего ситуация гораздо 

сложнее, чем кажется на первый взгляд и, чтобы найти средство для преодоления 

неуспеваемости, нужно знать причины, порождающие её. Среди таких причин:  

- несформированность общеучебных компетенций;  

- слабые знания физики, математики;  

- низкое качество мыслительной деятельности; 

- сниженная мотивация к учению;  

- систематические пропуски занятий, слабое развитие воли, 

недисциплинированность;  

- отсутствие навыков самостоятельной работы;  

- проблемы здоровья: слабая нервная система, эмоциональные и речевые 

нарушения;  
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- безнадзорность со стороны родителей;  

- проблемы адаптации: кратковременные перерывы между занятиями; 

- нагрузки по другим дисциплинам; 

- долгая дорога до колледжа.  

Сокращение количества аудиторных часов в учебном плане по дисциплине 

«Физика» тоже влияет на уровень усвоения знаний студентов. Отсутствие конкретных 

учебников по физике для колледжей затрудняет работу студентов с учебником на 

занятиях. Компьютерные технологии на сегодняшний день стали неотъемлемой частью 

жизни наших студентов. Они зачастую воспринимают их с гораздо большим интересом, 

чем обычный учебник физики. Формирование образованного конкурентоспособного 

специалиста – это и есть основная задача преподавателя физики.  

Выявив причины неуспеваемости студентов-первокурсников, можно разработать 

пути её преодоления. 

Какими же путями можно решить эти проблемы?  

1. На первом занятии чётко определяются требования преподавателя к студентам, 

критерии оценивания их знаний. Оговаривается неукоснительность соблюдения 

установленных преподавателем требований к изучению дисциплины. 

2. Мотивирование студентов к любой учебной деятельности. 

3. Проведение индивидуальных консультаций для неуспевающих студентов.  

4. Использование личностно-ориентированного разноуровнего обучения. Кроме 

того, личностно-ориентированная технология позволяет повысить профессиональную, 

познавательную и коммуникативную компетентность студентов [1]. 

5. Применение различных видов заданий по степени сложности (выбор варианта 

предоставить студенту). 

6. Обеспечение постоянного контроля знаний на всех этапах обучения и после 

изучения каждого раздела учебника физики.  

7. Применение ИКТ и Интернет-ресурсов позволяет разнообразить подачу 

учебного материала.  

8. Повышать уровень квалификации педагогов. 

Физика – это та дисциплина, где одним из основных принципов обучения является 

принцип наглядности. Наглядность играет важную роль в становлении научного 

мировоззрения студентов. Среди всех учебных дисциплин физика – наиболее 

поддающийся компьютеризации предмет. Работа на компьютере может (и должна) 

развивать также такие личностные качества, как рефлексивность, критичность к 

информации, ответственность, способность к принятию самостоятельных решений, 

наконец, толерантность и креативность, коммуникативные умения. Компьютер для 

учителя – современное средство решения дидактических задач организации новых форм 

развивающего обучения. Компьютер может заменить целый набор ТСО, превосходя их 

по качеству, даёт возможность продемонстрировать те явления природы, которые мы не 

можем увидеть. Например, явления микромира или быстро протекающие процессы. 

Применение электронных учебных пособий «Физика 10 класс и Физика 11 класс» 

(Мякишев Г. Я.), методических рекомендаций к проведению лабораторных работ с 

применением современного физического оборудования [2] на занятиях, позволит 

студентам более глубоко изучить учебный материал, ознакомиться подробно с 

интересующими или трудными темами, недостаточно освещенными в учебниках на 

бумаге, а также вызвать интерес к изучению физики как науки. Мультимедийно 

оформленный учебный материал в электронном пособии позволяет наглядно 

продемонстрировать теорию, опыты, лабораторно-практические работы.  

Одной из форм работы в рамках новых информационных технологий является 

работа с электронными учебными пособиями для использования на уроках 
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компьютерных моделей физических экспериментов. Модели применяются для 

объяснения нового материала, для домашней работы, решения экспериментальных 

задач, для проведения виртуальных лабораторных работ. Для разработок виртуальных 

работ используется программа «Открытая физика-2.5» и «Методические указания по 

выполнению электронных лабораторных работ» разработанные следующими авторами: 

Шевчук Е.П., Орлова Ю.А. и др. [3]. 

Новые информационные технологии стали определяющим средством XXI века, 

при помощи которого сознание человека приобретает новый характер. В связи с тем, что 

развитие личности происходит с детства. Чем больше стаж работы, тем труднее идёт 

процесс выработки нового педагогического мышления, освоение форм и методов 

инновационных технологий. Освоение инновационных технологий процесс сложный и 

длительный, который требуют от нас учиться преподносить знания в доступной, 

эмоционально окрашенной форме, изменяться самим и передать этот импульс развития 

студентам [4]. Одним из преимуществ использования новых информационных 

технологий являются методы поисковой и творческой деятельности. По сравнению с 

традиционной формой ведения занятия, заставляющей постоянно обращаться к мелу и 

доске, целесообразнее привлекать студентов к проектной работе, которая позволит 

эффективно формировать интеллектуальные умения обучающихся, находящихся в 

основе научного мышления, через организацию исследовательской деятельности на 

занятиях и во внеурочное время и, в конечном итоге, обеспечит выход на уровень 

формирования ключевых компетенций выпускника. Все студенты имеют электронные 

гаджеты, а следовательно в любое время имеют доступ к электронным библиотекам, 

могут подобрать интересующий их материал, который систематизируют, создают 

презентации, используя графики, таблицы, фотографии, слайды, реже видеоролики и 

сами выбирают форму для лучшего представления, защищают свои работы перед 

группой. Умение создавать и использовать электронные презентации позволяют 

учащимся развивать умение выделять главное, расставлять акценты в своей работе на 

главных моментах, позволяет научиться выступать перед аудиторией. В результате 

растет интерес к физике, студенты учатся работать в группе, развиваются ораторские 

способности, навыки работы с дополнительной литературой.  

Комплексное использование в своей педагогической деятельности инновационных 

педагогических технологий прямыми или косвенными путями:  

- влияют на внутриличностные процессы саморазвития студентов;  

- учат студентов эффективной организации своего учения, саморегуляции 

поведения;  

- активизируют действие психогенных факторов развития личности;  

- более полно реализуют цели преподавания физики в строительном колледже с 

учётом современных требований к подготовке компетентных специалистов, способных 

к постоянному саморазвитию и самообразованию. 

Если личность получит потенциал саморазвития и пусть маленький 

инструментарий достижения желаемого результата, она будет расти, открывая себя в 

этом мире и мир перед собой, и тогда роль инновационных технологий будет велика. А 

результат – удачно складывающаяся карьера выпускников колледжа!  
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Развитие современной науки и техники немыслимо без применения полимерных 

материалов. В настоящее время нет ни одной отрасли народного хозяйства, где бы ни 

использовались пластические массы. Расширение областей применения полимерных 

материалов потребовало создания на его основе новых конструкционных материалов с 

заданным комплексом свойств, способных к переработке в изделия 

высокопроизводительными методами. Сложность в решении этой задачи обусловлена 

рядом недостатков, присущих самому полимеру, таких как низкая стойкость к действию 

высоких температур, узкий температурный интервал переработки, низкая удар 

прочность и износостойкость [1-2]. 

Полимерные изделия, помимо низкого коэффициента трения, химической 

стойкости и сохранении свойств при низких температурах должны обладать высокой 

износостойкостью. Таким образом, поиск дальнейших путей повышения 

износостойкости полимерных материалов является актуальной научно-технической 

проблемой.  

Известно, что одним из перспективных методов радиационной обработки 

полимеров является электронно-лучевая обработка [3-4]. Облучение позволяет 

направленно изменять структуру полимера без применения химических реагентов. При 

обработке полимерных материалов электронным лучом возникает разрыв цепочки 

полимера, что может приводить к поперечной сшивке, и как следствие, заметному 

увеличению его износостойкости. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является изучение влияния 

режимов электронно-лучевой обработки на трибологические свойства полимерных 

материалов. 

Вне вакуумная электронно-лучевая обработка образцов из полимерных материалов 

осуществлялась на промышленном ускорителе электронов ЭЛВ-4 в Институте ядерной 

физики (г. Алматы) и на промышленном импульсном ускорителе ИЛУ-10 в АО «Парк 

ядерных технологий» (г. Курчатов). 

В соответствии с поставленной целью в качестве объекта исследования были 

выбраны полимеры PA6 и PEI. В таблице 1 представлены данные об этих полимерах. 

Заготовки образцов для исследований в виде круга толщиной 3 мм вырезали из 

прутка полимеров (диаметр прутка 30 мм). Измерение твердости образцов полимера 

проводили на приборе ТК-2М в соответствии с ГОСТ 4670-91. Трибологические 



419 
 

испытания на трение скольжения проводили на высокотемпературном трибометре THT-

S-BE-0000 с использованием стандартной методики «шар-диск» (рисунок 1 а) (ASTM G 

133-95 и ASTM G 99). В качестве контртела использовали шарик диаметром 6,0 мм, из 

сертифицированного материала – Al2O3. Испытания проводили при нагрузке 10 Н и 

линейной скорости 10,5 см/сек, радиусом кривизны износа 5 мм, путь трения составлял 

63,1 м. Трибологические характеристики модифицированного слоя характеризовались 

интенсивностью изнашивания и коэффициентом трения. 

 

Таблица 1 – Технические харатеристики Полиамид (РА6) и полиэфиримид (PEI) 

Полиамид (РА6) 

Плотность 

кг/м3 

Температу-

ра 

плавления 

Разрушающее 

напряжение 

при 

растяжении 

Относи-

тельное 

удлинение 

Электри-

ческая 

прочность 

Коэффи-

циент 

трения по 

стали 

Твердость 

при 

вдавлива-

нии шарика 

1150-1160 

кг/м3 
220-225 °C 70-85 МПа 10-25% 30-35 В/мм 0,2-0,3 

160-180 

МПа 

Полиэфиримид (PEI) 

Плотность 

кг/м3 

Максима-

льная 

рабочая 

тем-ра 

Температура 

стеклования 

Относи-

тельное 

удлинение 

при 

разрыве 

Модуль 

упругос- 

ти на 

растяже-

ние 

Предел 

прочности 

на разрыв 

Твёрдость 

Роквеля 

1270 кг/м3 170 °C 215 °C 2-3,3 % 2,270 МПа 81 МПа M114 

 

Испытания образцов на абразивный износ проводили на экспериментальной 

установке для испытаний на абразивное изнашивание при трении о не жестко 

закрепленные частицы абразива по схеме «вращающийся ролик – плоская поверхность» в 

соответствии с ГОСТ 23.208-79, который совпадает с американским стандартом АСТМ С 

6568 (рисунок 1 б). Цилиндрический резиновый ролик, прижатый радиальной 

поверхностью к плоской поверхности исследуемого образца с усилием 22 Н, вращался с 

частотой 1 с-1. Схема прибора представлена на рисунке 1 б. В качестве абразивных частиц 

использовался электрокорунд зернистостью 200-250 мкм. Износ замеряли весовым 

методом на аналитических весах АДВ-200 с точностью до 0,0001 г. Перед взвешиванием 

образцы обдувались с помощью сжатого воздуха для удаления оставшихся частиц песка 

на пробах. Износостойкость испытуемого материала оценивали по убыли массы образцов 

за время испытания согласно ГОСТ-23.208-79. 

С целью получения модифицированного слоя, обеспечивающего повышенной 

износостойкости поверхности полимерных материалов были исследованы влияния 

режимов электронно-лучевой обработки на структуру и свойства образцов полимеров 

РА6 и PEI. Непрерывное электронное облучение образцов из полимерных материалов 

осуществлялась на промышленном ускорителе электронов ЭЛВ-4. 

На рисунке 2 приведены значения твердости поверхности образцов полимеров РА6 

и PEI, до и после электронного облучения. На основе анализа полученных результатов 

по определению твердости установлено, что твердость значительной степени зависит от 

дозы облучения. Самое высокое значение твердости наблюдается после облучения дозой 

100-250 кГр. При больших дозах облучения наблюдается снижение твёрдости. 

Предположительно, это происходит по причине того, что полимер приобрел 

ламеллярную структура, а также, в связи с его деструкцией. Твердость РА6 не сильно 

зависит от энергии пучка. При этом определено, что увеличение энергии электронов 

позволяет получить высокой твердости при сравнительно низких дозах. Повышение 
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твердости после облучения может быть связано с образованием поперечных 

межмолекулярных связей, вызванных облучением [5-6]. 

 

 а) PA6;  б) PEI 

Рисунок 2 - Зависимость твердости поверхностного слоя полимеров от режима ЭЛО 

 

Результаты испытания образцов полимера на абразивный износ по ГОСТ-23.208-79 

показали, что абразивные износ образцов не изменяется. Из рисунка 3 видно, что 

значения потери массы находятся в пределах погрешности. Видимо, это связано с малой 

глубины модифицированного поверхностного слоя. В связи с этим, нами был 

использован более чувствительный метод испытания по схеме «шар-диск».  

 

 
 

Рисунок 3 – Потеря массы при испытании на абразивный износ образцов до и после 

облучения электронами с энергией 1,1 МэВ 

 

Рисунок 4 – Объем износа образцов полимеров до и после облучения электронами с 

энергией 1,3 МэВ 
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На рисунке 4 приведены диаграммы объема износа (мкм3) образцов полимеров PA6 

и PEI до и после испытания по схеме «шар - диск». Видно, что у образцов полимера PA6 

после облучения дозой от 50 до 250 кГр наблюдается снижение объема износа, а затем 

при от 100 до 400 кГр наблюдается повышение объема износа по сравнению с исходным. 

При дозе облучения 500 кГр наблюдается снижение объема износа.  

Установлено, что объем износа всех образцов полимера PEI, кроме образцов, 

облученных дозой 150 и 400 кГр, высок по сравнению с исходным. Так, повышение 

износостойкости наблюдается только в образцах облученных до дозы 150 кГр и 400 кГр. 

Повышение износостойкости полимера, возможно, связано с образованием поперечных 

межмолекулярных связей в полимере, вызванного излучением. 

На рисунке 5 показаны коэффициенты трения поверхностного слоя полимера PA6 

по корунду Al2O3 до и после ЭЛО при разных режимах. 

 

  

а) - исходный; б) 150 кГр; в) 200 кГр; г) 500 кГр 

Рисунок 5 – Коэффициент трения поверхностного слоя полимера PA6 от режима ЭЛО 

 

После облучения при дозах 150 кГр наблюдается значительное снижение 

коэффициента трения. Так при обработке полиэтилена электронным лучом возникает 

разрыв цепочки полимера, что может приводить к поперечной сшивке, и, как следствие, 

заметному увеличению его износостойкости. Для образцов PEI значительное изменения 

коэффициента трения не наблюдается (рисунок 6). 

Облучение импульсным электронным пучком образцов из полимерных материалов 

осуществлялась на промышленном импульсном ускорителе ИЛУ-10. Результаты 

испытания образцов полимера испытания по схеме «шар - диск» показали, что после 

облучения наблюдается изменение износостойкости полимеров PA6 и PEI в зависимости 

от дозы и энрергии. При этом при разных дозах и энергиях облучения полимеры PA6 и 

PEI поведут себя по разному. Снижение объема износа образцов PA6 наблюдается после 

облучения до дозы 75-100 (2,5 МэВ) и 100-150 (4 МэВ), а снижение объема износа 

образцов PEI наблюдается после облучения до дозы 100-150 (2,5 МэВ) и 75-100 (4 МэВ). 

Согласно полученным результатам установлено, что коэффициент трения образцов 

РА6 после облучения значительно уменьшается. Значительное снижение коэффициента 

трения наблюдается у образцах РА6 после облученных электронным пучком до дозы 125 

кГр при энергии 2,5 МэВ, а у образцах PEI после облученных электронным пучком до 

дозы 125 кГр при энергии 4 МэВ. Таким образом выявлено, что для полимера РА6 

а) б) 

в) г) 

0,54 

0,15 

0,20 

0,52 
0,52 

0,49 
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наиболее оптималным режимом являются облучения при энергии 4 МэВ до дозы 100-

125 кГр, а для полимера PEI оптимальным является облучение электронами энергией 2,5 

МэВ до дозы 100-125 кГр. 

 

 
 

а) - исходный; б) 150 кГр; в) 400 кГр; г) 500 кГр 

Рисунок 6 – Коэффициент трения поверхностного слоя стали PEI от режима ЭЛО 

 

Анализируя полученные в работе экспериментальные результаты, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Установлено, что после ЭЛО твердость полимера РА6 увеличивается в 1,2 раза, 

а твёрдость полимера PEI в 1,5 раза. При этом самое высокое значение твердости 

наблюдается после облучения дозой 100-250 кГр. При больших дозах облучения 

наблюдается снижение твёрдости.  

2. Трибологические испытания по схеме «шар - диск» показали, что после 

облучения полимера РА6 дозой от 50 до 250 кГр наблюдается повышение его 

износостойкости. При этом значительное снижение коэффициента износа наблюдается 

только после облучения до дозы 150 кГр. 

3. Результаты испытания полимера PEI показали, что объем износа всех образцов, 

кроме образцов облученных дозой 150 и 400 кГр, высок по сравнению с исходным. Так, 

повышение износостойкости наблюдается только в образцах облученных до дозы 150 

кГр и 400 кГр. 

4. Установлено, что для полимера РА6 наиболее оптималным режимом являются 

облучения при энергии 4 МэВ до дозы 100-125 кГр, а для полимера PEI оптимальным 

является облучение электронами энергией 2,5 МэВ до дозы 100-125 кГр. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ПЛАЗМЕННО-ДЕТОНАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 

 

Одним из перспективных методов нанесения порошковых защитных покрытий 

является плазменно-детонационный метод нанесения покрытий. Широкое применение 

детонационных покрытий в настоящее время сдерживается тем, что многие узлы и 

детали работают при высоких уровнях нагрузок, которые значительно превышают 

предельно допустимые для типовых детонационных покрытий. Для повышения 

стойкости детонационных покрытий работающих в тяжелых условиях необходимо 

повышение их эксплуатационных характеристик. В связи с этим, в данной работе 

предлагается разработать технологии упрочнения режущих элементов ножей 

сельскохозяйственных машин плазменно-детонационным нанесением композиционных 

покрытий на основе карбосилицида титана. В сельском хозяйстве в больших количествах 

используются машины, основными рабочими органами которых являются ножи, 

срезающие растительную массу в процессе уборки урожая. Карбиды, силициды и 

карбосилициды металлов обладают уникальным сочетанием высокой твердости, 

коррозионной стойкости и износостойкости [1,2]. 

Методика эксперимента 

В качестве подложек была выбрана инструментальная углеродистая сталь марки 

У9. Сталь марки У9 применяется в сфере металлургии и машиностроение, для 

изготовления ножей сельскохозяйственных машин. Нанесение покрытий на 

инструментальные подложки проводили с использованием компьютерной установки 

детонационного напыления (CCDS2000) (Институт гидродинамики им. Лаврентьева СО 

РАН, Новосибирск, Россия) [3].  

Детонационный комплекс CCDS2000 имеет модульную конструкцию с 

компьютерным блоком управления, автономной системой охлаждения и компактной 

пушкой (весом менее 20 кг), что позволяет монтировать ее как на специализированном 

роботе-манипуляторе, так и на промышленном роботе. CCDS2000 отличается 

высокоточной многоканальной системой газопитания, дозированной локальной подачей 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0109564116303621#!
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порошка, компьютерным управлением пушкой и манипулятором. Возможна работа на 

любом газовом топливе, включая реализацию режима SuperD-Gun на бинарном топливе 

[4]. 

Результаты и обсуждение 

Основным фактором, определяющим характер детонационного напыления, 

являются газовая смесь и ствол установки. В таблице 1 приведены технологические 

режимы детонационного напыления при варьировании процентного содержания азота и 

диаметра жиклера, который регулирует подачу газа. При разработанных 

технологических режимах видно, что соотношение газовых смесей определяет скорость 

нанесения покрытий.  

 

Таблица 1 - Технологические режимы детонационного напыления покрытий в 

зависимости от изменения процентного содержания азота 

Газ d жик. 

мм 
Κ Расход см3/мс Отношение O2/С2Н2 ∅16мм 

С2Н2 

С2Н2 

O2 

О2 

N2 

N2 

0 

1,5 

1,7 

1,7 

0 

0 

 

30,7 

30,7 

29,8 

29,8 

31,5 

31,5 

 

0,000  ∑VС2Н2 2,494 1,201 см/мс 

0,691 0,691 Отнош О/С 

0,861 

0,861 

0,00 

0,0 

∑VO2 2,494 ∅20мм 

1,722 Состав смеси 0,769 см/мс 

∑VN2 
С2Н2+O2+N2 

0,00 ∅26мм 

∑Vсмеси  29% 71 % 0% 0,454 см/мс 

2,41 

100% 

Газ d жик. 

мм 
Κ Расход см3/мс Отношение O2/С2Н2 ∅16мм 

С2Н2 

С2Н2 

O2 

О2 

N2 

N2 

0 

1,5 

1,7 

1,7 

2 

0 

 

30,7 

30,7 

29,8 

29,8 

31,5 

0 

 

0,000  ∑VС2Н2 2,494 1,827 см/мс 

0,691 0,691 Отнош О/С 

0,861 

0,861 

1,26 

0,00 

∑VO2 2,494 ∅20мм 

1,722 Состав смеси 0,170 см/мс 

∑VN2 
С2Н2+O2+N2 

1,26 ∅26мм 

∑Vсмеси  19% 

 

47 % 34% 

 

0,692 см/мс 

3,67 

100%  

Газ d жик. 

мм 
Κ Расход см3/мс Отношение O2/С2Н2 ∅16мм 

С2Н2 

С2Н2 

O2 

О2 

N2 

N2 

0 

1,5 

1,7 

1,7 

2 

2 

 

30,7 

30,7 

29,8 

29,8 

31,5 

31,5 

 

0,000  ∑VС2Н2 2,494 2,464 см/мс 

0,691 0,691 Отнош О/С 

0,861 

0,861 

1,26 

1,26 

∑VO2 2,494 ∅20мм 

1,722 Состав смеси 1,577 см/мс 

∑VN2 
С2Н2+O2+N2 

1,26 ∅26мм 

∑Vсмеси  14% 

 

35 % 51% 

 

0,933 см/мс 

4,95 

100%  
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Были проведены эксперименты по получению покрытий карбосилицида титана 

Ti3SiC2 на поверхности стали У9 методом детонационного напыления. Химический 

состав порошка: Ti -74 вес.%; SiC – 20 вес.%; C-6,0 вес.%. Эксперименты были 

проведены при варьировании дистанции напыления от 50 мм до 360 мм (таблица 2). В 

детонационно-плазменных покрытиях четко проявляются межчастичные и межслойные 

границы. Покрытия характеризуются наличием пористости до 10 % и равномерным 

распределением фазовых составляющих. Чем больше диаметр частички, тем меньше она 

прогревалась в плазменном потоке и, попадая на поверхность подложки, создавала 

локальные участки напряженного состояния на поверхности, что является хорошей 

предпосылкой для формирования сильной адгезионной и когезионной связи. Сама 

структура покрытия такова, что те слои порошка, которые находятся ближе к 

поверхности подложки, имеют пористость намного ниже, чем приповерхностные 

области. Это связано с тем, что с увеличением количества проходов при напылении 

покрытий, ниже лежащие слои упрочнялись под влиянием термического воздействия и 

механических нагрузок. На рисунке 1 показаны поперечные сечения Ti3SiC2 покрытий 

при разных дистанциях напыления. 

 

 
Рисунок 1 – Поперечный шлиф Ti3SiC2 покрытий на поверхности стали У9 при 

варьировании дистанции напыления 

 

Таблица 2 - Дистанция напыления и толщина покрытий 

Наименование Дистанция напыления,мм Толщина покрытий, мкм 

У9(1) 50 350 

У9(2) 100 710 

У9(3) 150 855 

У9(4) 200 1140 

У9(5) 120 210 

У9(6) 360 755 

 

С помощью рентгеноструктурного анализа определили фазовый состав покрытия. 

На рисунке (3б) приведена рентгеновская дифрактограмма покрытия, полученная с 

помощью рентгеновского дифрактометра Xpert PRO (Cu-Kα). На дифрактограмме 

порошка карбосилицида титана (рис 2), обнаружены рефлексы отражений практически 

от всех идентифицированных плоскостей. На рисунке 3 представлены фрагменты 

рентгенограмм порошка в исходном состоянии (3а) и сформировавшегося покрытия (3б). 
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Установлено, что поверхность покрытия большей частью состоит из атомов TiC. В 

процессе формирования покрытий большая часть порошка, двигаясь с высокой 

скоростью и сильно оплавляясь в высокотемпературном потоке плазмы, попадала на 

поверхность подложки и при ударе сильно деформировалась и растекалась. При первом 

проходе, попадая на подложку, они деформируются и заполняют различные 

микровпадины на поверхности подложки. В результате плазменно-детонационного 

осаждения покрытий в потоке детонационной волны исходный материал порошка 

претерпевает ряд фазовых превращений. 

 

 
Рисунок 2 – Дифрактограмма порошка карбосилицида титана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Дифрактограммы стали У9 (а) и стали У9 с покрытием (б) 

 

Результаты рентгеноструктурного анализа согласуются с анализом 

микротвердости покрытий по глубине с существованием переходного слоя от покрытиях 

к подложке (диффузная зона). Микротвердость данных слоев повышена по сравнению с 

подложкой, их ширина составляет примерно от 250 до 1200 мкм. Результаты измерения 

микротвердости на поперечных шлифах покрытий приведены на рисунке 5. 

Микротвёрдость измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузках 200г. Значения 

микротвердости являются интегральной характеристикой материала покрытий. 

Результаты замеров одного покрытия (У9(4)) представлены на рисунке 4. Анализируя 

данные рисунка 4, необходимо отметить, что имеют место достаточно стабильные 

пределы изменения микротвердости в поясах замеров по длине поперечных сечений 

напыленных материалов. При этом верхним пределам соответствуют рабочие 

поверхностные зоны покрытий. 

 

а б 
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Рисунок 4 – Микротвердость поперечного сечения покрытия У9(4) 

 

 
Рисунок 5 – Микротвердость покрытий Ti3SiC2 при детонационно-плазменном 

напылении 

 

Результаты измерений микротвердости покрытий Ti3SiC2 показали, что покрытия 

имеют высокую среднюю микротвердость по всему поперечному сечению – до 6ГПа, 

что обусловливает их высокую износостойкость при абразивном изнашивании. Итак, 

наблюдается стабильное распределение твердой MAX-фазы в объемах напыленных 

материалов и отсутствуют поверхностные зоны с дефицитом таких включений, что 

положительно влияет на работоспособность исследуемых износостойких покрытий. При 

детонационно-плазменном напылении порошков Ti3SiC2 формируется покрытие с более 

высокой микротвердостью, по сравнению с исходным, что обусловлено снижением 

пористости и повышением однородности покрытий. 

Выводы 

Нами было установлено, что соотношение газовых смесей определяет скорость 

нанесения покрытий. Основным фактором, определяющим характер детонационного 

напыления, являются газовая смесь и ствол установки. Анализ структуры поверхности 

покрытий показал, что оно состоит из участков сплошного покрытия с вплавленными 

частицами порошка и небольших в диаметре областей пустот. 

В процессе формирования покрытий большая часть порошка, двигаясь с высокой 

скоростью и сильно оплавляясь в высокотемпературном потоке плазмы, попадала на 

поверхность подложки и при ударе сильно деформировалась и растекалась. 

Плазменно-детонационным методом распыления порошка марки Ti3SiC2 получены 

покрытия TiC. 

При детонационно-плазменном напылении порошков Ti3SiC2 формируется 

покрытие с более высокой микротвердостью, по сравнению с исходным, что 

обусловлено снижением пористости и повышением однородности покрытий. 
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РАХАДИЛОВ Б.К., САГДОЛДИНА Ж.Б., БУЙТКЕНОВ Д.Б., БАЙЖАН Д.Р. 

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

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОГО УПРОЧНЕНИЯ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛИ МАРКИ 2 

 

Современное развитие технологии и оборудования связано с созданием новых 

способов повышения износостойкости и долговечности деталей машин и механизмов, 

которые во многом определяются свойствами поверхностных слоев металла. Для многих 

деталей железнодорожного транспорта, строительных, дорожных и 

сельскохозяйственных машин, металлургического, прессового оборудования 

долговечность и надежность работы лимитируется главным фактором - износом и 

контактно усталостными дефектами рабочих поверхностей [1]. В последнее время 

глубоко внедряется в производство экологически чистый метод электролитно-

плазменной обработки металлических изделий, и достаточно интенсивно ведутся 

исследования по влиянию электролитно-плазменной упрочнении на структуру и 

свойства сталей и сплавов, проводятся работы по разработке и внедрению процесса 

электролитно-плазменного упрочнении для закалки и химико-термической обработки 

различных изделий [2]. 

Электролитно-плазменное упрочнение представляет собой один из способов 

скоростного нагрева, при котором обрабатываемая деталь является катодом или анодом 

относительно водного электролита [3]. В зависимости от режима нагрева, состава 

электролита, конструктивных параметров оборудования можно производить закалку, 

http://www.hydro.nsc.ru/
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химико-термическую и термоциклическую обработку материалов. При этом 

электролитно-плазменная закалка является наиболее экономичным и производительным 

методом [4]. Электролитно-плазменная закалка металлических материалов является 

одним из весьма эффективных методов поверхностного упрочнения, который активно 

внедряется в промышленности.  

Сталь марки 2 применяется в сфере металлургии и машиностроение, для 

изготовления бандажей грузовых, пассажирских и маневровых локомотивов, моторных 

вагонов и дизельных поездов, вагонов метрополитена и бандажей колесных для пар 

трамвайных вагонов. 

Состав химических компонентов стали марки 2 представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Химический состав сталь марки 2 

Марка стали Массовая доля элементов, % 

 Углерод Марганец Кремний Ванадий Сера Фосфор 

     не более 

Сталь марки 
2 

0,55-0,65 0,50-0,90 0,22-0,45 
Не более 

0,10 
0,030 0,035 

 

Образцы размером 10×10×10 мм вырезали из заготовки с применением 

охлаждающей жидкости (вода). При малых оборотах резания и низкой нагрузке образец 

не испытывает деформации и термического воздействия. Подвергнутые к 

электролитному нагреву поверхности образцов обработали механической шлифовкой и 

полировкой до зеркального блеска. 

ЭПУ образцов сталь марки 2 проводили на установке электролитноплазменной 

обработки в Национальной научной лаборатории коллективного пользования при 

ВосточноКазахстанском государственном университете имени Сарсена Аманжолова. 

Схематическое изображение установки для ЭПУ показано на рисунке 1. 

 

 
 

1 – источник питания; 2 – токоподвод; 3 – анод(пластина); 4 – основная емкость для 

электролида; 5 – промежуточная емкость;6 – электролитическая ячейка; 7 – 

координатное устройство; 8 – обрабатываемая деталь; 9 – патрубки; 10 – 

теплообменник; 11 – насос; 12 – управляющий компьютер 

Рисунок 1  Функциональная схема установки для электролитноплазменной обработки 

материалов 
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Измерение микротвердости образцов сталей проводили на приборе ПМТ-3М в 

соответствии с ГОСТ 9450–76, при нагрузках на индентор P=1 Н и времени выдержки 

при этой нагрузке 10 с. Нами были проведены исследования трибологических и 

механических свойств сталей после электролитно-плазменного упрочнения. 

Исследование микротвердости показали, что микротвердость образцов сталь марки 2 до 

ЭПУ находится на уровне около 931 МПа (Рисунок 3). После ЭПУ микротвердость 

образцов увеличилась до 1728 МПа. Из полученных данных видно, что по мере 

увеличения продолжительности нагрева в процессе электролитно-плазменного 

упрочнения, микротвердость сталь марки 2 повышается примерно в 2 раза по сравнению 

с исходным состоянием.  

 
 

Рисунок 2 - Микротвердость поверхности сталь марки 2 до и после ЭПУ 

 

Испытание образцов на абразивное изнашивание проводили на экспериментальной 

установке для испытания на абразивное изнашивание по схеме «вращающийся ролик – 

плоская поверхность» в соответствии с ГОСТ 23.208-79, который совпадает с 

американским стандартом АСТМ С 6568. 

 
1 – корпус; 2 – бункер для отходов абразива; 3 – свободный абразив; 4 – головка для 

рулона; 5 – бункер для свободного абразива; 6 – рычаг для регулирования скорости 

подачи абразива; 7 – образец; 8 – желоб для подачи абразива; 9 – резиновый ролик; 10 – 

груз 11 – рычаг для регулирования нажима; 

Рисунок 3 - Схематическое изображение установки для испытания на абразивное 

изнашивание 

 

Были исследованы трибологические свойства образцов до и после ЭПУ. Испытание 

проводилось по схеме "шар-диск", длина пробега составляла 31 м, скорость 2 см/с, 
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нагрузка 5 Н. На рисунке 4 представлены следы износа после трибологических 

испытаний образцов стали марки 2 до и после ЭПУ в течение 3 с Изучение следы износа 

показало улучшение эксплуатационных характеристик и увеличении времени износа 

слоя.  

 

 
Рисунок 4 - Следы износа 

а) в исходном состоянии, б) после электролитно-плазменной обработки в течение 3 с 

 

Оценивая износостойкость образцов на основании геометрических параметров 

дорожек износа, можно сказать, что глубина дорожки образца после ЭПЗ значительно 

меньше по сравнению с необработанным образцом.  

Трибологические характеристики образцов до и после ЭПУ характеризовались 

интенсивностью изнашивания. Интенсивность изнашивания под воздействием 

наконечника рассчитывается, исходя из объема вытесненного материала во время 

проведения испытания, который рассчитывался по следующей формуле[5]: 

∆Vобр = S∙l , 

где ∆Vобр – потеря объёма образца, мм3; l – длина бороздки мм; S – площадь сечения 

бороздки износа, мм2; 

потерю объема контртела: 

2 ( )
=

3

r l
Vшар h

h



    , 

где ∆Vшар - потеря объёма контртела; h=r-(r2-(d/2)2)1/2, мм; d – диаметр пятна износа, мм; 

r –радиус шарика, мм; h – высота стесанного сегмента, мм. 

Приведенный износ I рассчитывают, используя нормировку потери объема при 

испытании ∆V на величины пробега N (м) и приложенной нагрузки Р (Н):  

V
I

NP


  , 

где I  приведенный износ, мм3/(м∙Н); N – величина пробега, м; Р - приложенная нагрузки, 

Н. 

В результате расчётов были получены данные по интенсивности изнашивания для 

образцов до и после ЭПУ, приведённые в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Интенсивность изнашивания образцов сталь марки 2 до и после ЭПУ 

№ п/п Наименование 

образцов 

Интенсивность изнашивания, 

мм3 /(Н*м) 

Объем износа, 

мкм3 

1 Ст. 2 исходный 4,83×10-4 8,3 ± 2,4 

2 Ст. 2 после ЭПЗ, 1 с 3,11×10-4 4,5 ± 1,0 

3 Ст. 2 после ЭПЗ, 2 с 1,33×10-4 1,4 ± 0,4 

4 Ст. 2 после ЭПЗ, 3 с 0,33×10-4 0,7  

 

Наилучший результат получен при трении сталей после трехсекундного 

упрочнение образцов в водном растворе карбамида (15% по массе) и карбоната натрия 
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(15% по массе). В этом случае износостойкость образца в 3,5 раз выше, чем у 

необработанной пары. Так же близкий результат получен при трении обработанного 

образца с нагревами времени 1 и 2 секунда. Приведены также данные объема износа 

сталь марки 2 до и после ЭПУ (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 5 - Объём износа сталь марки 2 до и после ЭПУ. 

 

Результаты испытания образцов на абразивный износ охарактеризовали потерей 

массы образцов после испытания. На рисунке 7 показаны значения потери массы образца 

сталь марки 2 до и после ЭПУ. Значительное увеличение износостойкости наблюдается 

после ЭПУ следующих режимах: 1 сек (340В), 2 сек(320В), 3 сек(320В). 

 

 
Рисунок 6 - Стойкость образцов сталь марки 2 к абразивному износу 

 

Видно, что потеря массы после ЭПУ меньше, чем исходных образцов, что 

указывает на повышение стойкости абразивному износу сталь марки 2 после ЭПУ. По 

данным потери массы определена относительная износостойкость Ст. 2. После 

электролитно-плазменной упрочнении стойкость к абразивному износу увеличился на 

2,5-3 раз. 

ВЫВОДЫ 

Изучены особенности электролитно-плазменной закалки сталей сталь марки 2 

водных электролитах.  

Определено, что по мере увеличения продолжительности нагрева в процессе 

электролитно-плазменного упрочнения, микротвердость сталь марки 2 повышается 

примерно в 2 раза по сравнению с исходным состоянием 

Установлено, что после ЭПУ модифицированная поверхность имеет меньший 

коэффициент трения по сравнению с исходным значением. 

Определено, что интенсивность изнашивания упрочненных образцов 

углеродистых сталей снижается на 36%, 73% и 93%, соответственно, что указывает на 
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значительное повышение износостойкости углеродистых сталей после электролитно-

плазменного упрочнения.  

Установлено, что после электролитно-плазменного упрочнения повышается 

стойкость углеродистых сталей к абразивному износу. Относительная износостойкость 

образцов углеродистых сталей после обработки увеличивается на 2,5-3 по сравнению с 

исходными образцами. 

Исходя из этого, можно утверждать, что электролитно-плазменное упрочнение для 

стали марки 2 является перспективным методом поверхностного упрочнения. 

Работа была выполнена в рамках гранатового финансирования научных 

исследований на 2018-2020 годы Комитета науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

МИКРОДУГОВЫМ ОКСИДИРОВАНИЕМ 

 

Развитие современной промышленности требуют разработки 

высокопроизводительных способов получения покрытий на поверхности легких 

конструкционных материалов. Применение изделий и конструкций из алюминия и его 

сплавов, имеющих высокую износостойкость, коррозионную стойкость преобладает во 

многих отраслях промышленности, в частности в космической отрасли, авиастроении, 

судостроении, транспортном машиностроении. 
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В настоящее время для модифицирования поверхности вентильных металлов все 

больше используется перспективный метод обработки поверхности метод 

микродугового оксидирования (МДО) [1 - 6]. Микродуговое оксидирование (МДО) – 

электрохимический процесс модификации поверхности вентильных металлов и их 

сплавов в электролитной плазме с целью получения оксидных покрытий с различными 

функциональными свойствами.  

При реализации процесса МДО, осуществляемой с использованием стационарных 

и медленно меняющихся энергетических воздействий, существует проблема 

ограничения широкого применения метода, что связано с большим потреблением 

электроэнергии.  

Целью исследования данной работы является изучение влияния быстротекущих 

импульсных воздействий процесса микродугового оксидирования на свойства оксидно-

керамического покрытия.  

Для проведения исследования модифицирования поверхности алюминия 

использовалась установка, состоящая из двухэлектродной электрохимической ячейки и 

источника питания (рисунок 1). Ячейка состоит из ванны (объемом 20 литров), 

вспомогательного электрода из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (в виде листа 

толщиной 2 мм, изогнутого по стенкам и дну ванны под прямым углом) и рабочего 

электрода – образца металла и его сплава. Поверхность вспомогательного электрода в 50 

раз превышала поверхность рабочего электрода. В качестве источника питания 

использовался импульсный источник питания, который позволяет формировать 

чередующиеся импульсы напряжения трапециевидной формы. Частота следования 

импульсов составляет 50 Гц. При применении импульсов такой формы происходит 

максимально полное использование подаваемой энергии, при этом длительность паузы 

между импульсами достаточна, чтобы не происходил сильный перегрев 

приэлектродного слоя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема исследовательской установки 

 

Для обеспечения жесткого контакта образца с токоведущей частью источника 

питания использовалась система крепления образцов. В качестве электролита 

использовались щелочные растворы, содержащие фосфаты, фториды, бораты щелочных 
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металлов. Покрытие формировали на плоских образцах алюминия марки А0. Образцы 

изготавливались в виде прямоугольной формы размером 2х2х0,3 см. Предварительная 

подготовка образцов включала механическое полирование до Ra=0.09 мкм. Электролит 

готовили на дистиллированной воде из реактивов марки "ч.д.а", "х.ч".  

Толщину оксидного покрытия определяли на толщиномере QuaNix-1500 с 

цифровой индексацией показателей. При измерениях толщины оксидных покрытий 

проводили по 10 измерений с обеих сторон образца. Рассчитали среднее арифметическое 

значение толщины покрытия. Исследование свойств покрытий  

Микротвердость оксидного покрытия определяли на нанотвердомере «Nano 

Hardness Tester» фирмы CSEM вдавливанием индентора с алмазным наконечником, с 

действующей на него нагрузкой равной 20 мН. Обработка экспериментальных данных 

осуществлялась по результатам измерений не менее 3 отпечатков.  

Износостойкость оксидного покрытия определялась на высокотемпературном 

трибометре ТНТ-S-АХ0000. Принцип действия данного прибора основан на трении 

индентора о поверхность. При этом использовали шариковый индентор из 

вольфрамокобальтового твердого сплава. Нагрузка при испытании на износостойкость 

составляла 1Н, линейная скорость 2,5 см/с, измерения осуществлялись при температуре 

25оС, влажности воздуха 50 %. Величина износостойкости определялась по площади 

трека, измеренного на трехмерном профилометре с использованием компьютерной 

программы Mountains Map Universal и получением трёхмерных изображений 

поверхности образцов с треком. Для каждого образца были получены нечетное значение 

измерений площадей треков больше 7 и найдено среднее арифметическое значение. 

Шероховатость оксидного покрытия определяли также на профилографе Micro Measure 

3D station. Пористость, распределение пор оценивали по микрофотографиям, 

полученных на растровом электронном микроскопе Quanta 200i 3D пользуясь методами 

планиметрии, секущих и точек, как отношение площади изображения пор к общей 

площади участка наблюдения [7]. При этом за результат испытаний принимали 

среднеарифметическое значение результатов расчета пористости и распределения пор, 

полученных на не менее чем трех фотографиях.  

Режимы ведения процесса микродугового оксидирования приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Режимы микродугового оксидирования образцов 

№ 

режима 

МДО 

Поляризующее 

напряжение, В 

Длительность 

анодного импульса 

тока, мкс 

Температура 

электролита, оС  

Время 

процесса 

МДО, мин 

1 300 50 25-27 20 

2 300 100 25-27 20 

3 300 150 25-27 20 

4 300 200 25-27 20 

 

Так как при проведении процесса МДО был использован источник питания по 

напряжению, то величина тока в соответствии с законом Ома определялась 

сопротивлением нагрузки, которая зависит от состава электролита, материала 

электродов и т.д. При таких условиях ведения процесса плотность тока составила 114 - 

120 А/дм2.. 

Реализация процесса при длительностях анодного импульса от 50 до 200 мкс с 

частотой следований 50 Гц приводит к тому, что микродуговые разряды возникают в 

течение короткого периода времени. Так как анодные импульсы генерируются с 

частотой 50 Гц, то не происходит сильного перегрева как приэлектродного слоя 
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электролита, так и самой алюминиевой основы. За данный период времени тепло 

успевает отводиться вглубь раствора. Это позволяет получить качественные покрытия. 

При исследовании влияния длительности анодного импульса было установлено, 

что с его увеличением происходит рост толщины покрытия и увеличивается 

шероховатость. Длительность микроплазменных разрядов зависит от длительности 

анодного импульса. С увеличением длительности анодного импульса тока, которая 

приводит к интенсивности микродуговых разрядов, производительность образования 

покрытия растет. По экспериментальным данным наблюдается рост толщины покрытия. 

Последнее приводит к увеличению шероховатости оксидного слоя. 

Данные физико-механических свойств оксидного покрытия от режима 

процесса(таблица 1) приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Свойства оксидного покрытия 

№ 

режима 

МДО 

Толщина 

покрытия, мкм 

Шероховатость 

Ra, мкм 

Коэффициент 

трения, Ктр 

Микротвердость, 

МПа 

1 7,8 0,338 0,853 1522,7 

2 11,1 0,574 1,12 1888,2 

3 19,7 0,922 2,16 3775,7 

4 26,5 2,21 3,68 33543,9 

 

При трибологических испытаниях анализируя площади треков, установлено, что 

износостойкость образца с покрытием значительно выше, чем у образца без покрытия. С 

увеличением длительности анодного импульса и ростом толщины покрытия 

износостойкость покрытий повышается. Так, для образца, полученного при 

длительности анодного импульса тока 200 мкс, площадь трека составляет 133 мкм2, а для 

образца без покрытия площадь трека составляет 13592 мкм2. Это свидетельствует о 

высокой износостойкости оксидного покрытия.  

Исследование морфологии покрытия показали, что с увеличением длительности 

анодного импульса с ростом толщины оксидного слоя на микрофотографиях 

наблюдается формирование равномерного покрытия. Рост покрытия происходит не 

только за счет преобразования подложки на дне пор, но и за счет реакций с гидроксид-

ионами и ионами металла внутри и около пор, где под воздействием высокой 

температуры гидроксиды металла переходят в оксиды. Образование оксидного покрытия 

происходит также из компонентов раствора электролита. В результате данных процессов 

происходит заполнение существующих сквозных пор. Пора из разряда сквозных 

переходит в замкнутую, при этом образуются также другие поры. Увеличение толщины 

покрытия, которая наблюдается при увеличении длительности анодного импульса, 

приводит к образованию пор большего диаметра, но при этом количество пор на единицу 

площади уменьшается. Значения пористости приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 Поверхностная пористость оксидного покрытия 

№ режима 

МДО 

Количество пор на 1 см2 покрытия Средний диаметр 

пор, мкм 

1 6,6·105 3,3 

2 4,4·105 4,9 

3 2,2·105 5,1 

4 2,0·105 5,4 
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Таким образом, исследование влияния быстроменяющихся энергетических 

воздействий микродугового оксидирования на свойства покрытия показали 

перспективность этого метода. Получены оксидные покрытия с высокими физико-

механическими свойствами. Установлено, что с увеличение длительности анодного 

импульса тока и ростом толщины оксидного слоя увеличивается шероховатость 

покрытия. Рост толщины покрытия приводит к зарастанию сквозных и образованию 

замкнутых пор. Увеличение длительности анодного импульса тока приводит к 

уменьшению пористости покрытия, но средний диаметр пор при этом увеличивается. 

Перспективность метода заключается также в том, что обработка нелегированного 

сплава алюминия позволяет получить материал с высокими значениями 

износостойкости и микротвердости.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ШИХТЫ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ, 

СИНТЕЗИРОВАННЫХ С ДОБАВКАМИ ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Перспективным сырьем для получения композитов с заданными свойствами 

(высокой механической прочностью, пористостью, термической устойчивостью) 

являются различные полупродукты металлургических предприятий, химический состав 

которых соответствует или ориентируется на химический состав природных 

алюмосиликатов, таких как цеолиты и бентониты и рассматриваются как заместители 

последних. Для Восточно-Казахстанской области, насыщенной промышленными 

предприятиями, характерно большое количество объемов образования и  накопления 
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техногенных материалов производства. Их дальнейшее интенсивное накопление 

представляет серьезную экологическую опасность. Одним из путей решения этой 

проблемы является использование техногенных материалов в производстве изделий из 

керамики на основе методов порошковой металлургии.  

Порошковая металлургия занимается изготовлением металлических порошков и 

разнообразных изделий из них. Характерной особенностью порошковой металлургии 

как промышленного метода изготовления различного рода материалов является 

применение исходного сырья в виде порошков, которые затем прессуются (формуются) 

в изделия заданных размеров и подвергаются термической обработке (спеканию), 

проводимой при температурах ниже температуры плавления основного компонента 

шихты [1]. 

Порошковая технология – это широкая область получения дисперсных тел, 

применяемых в разнообразных отраслях производства – порошковой металлургии, 

керамической промышленности, получении пищевых и лекарственных продуктов, 

удобрений, топлива, строительных материалов и др. [2]. Вследствие некоторого 

внешнего сходства технологии порошковой металлургии с технологией керамического 

производства, изделия, изготавливаемые методами порошковой металлургии, широко 

известны также под названием металлокерамических. 

Основными элементами технологии порошковой металлургии являются 

следующие: 

- получение и подготовка порошков исходных материалов, которые могут 

представлять собой чистые металлы или сплавы, соединения металлов с неметаллами и 

различные другие химические соединения; 

- прессование из подготовленной шихты изделий необходимой формы в 

специальных пресс-формах, т.е. формование будущего изделия; 

- термическая обработка или спекание спрессованных изделий, придающее им 

окончательные физико-механические и другие 

- специальные свойства. 

Порошковая металлургия позволяет получать не только изделия различных форм 

и назначений, но и создавать принципиально новые материалы, которые другим путем 

получить или очень трудно или невозможно. У таких материалов наблюдаются 

уникальные свойства, а в ряде случаев существенно повышаются экономические 

показатели производства. При этом способе в большинстве случаев коэффициент 

использования материала составляет около 100% [3]. 

Авторы [4] предложили классификацию используемых в производстве 

керамических строительных материалов отходов:  

- осадки бытовых или промышленных сточных вод, которые содержат, как 

правило, много органических веществ и значительные количества тяжелых металлов;  

- золы тепловых электростанций, котельных, мусоросжигательных заводов и т.д. 

Состав зол зависит от происхождения топлива, технологических параметров его 

подготовки и сжигания, условий хранения в отвалах;  

- неорганические отходы, в основном отходы ГМК. Наибольшее число 

исследований посвящено использованию пыли и шлаков;  

- органические отходы: сельскохозяйственной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности.  

В настоящее время для Республики Казахстан важно комплексное рациональное 

использование местных природных ресурсов с целью получения новых технических 

материалов. Восточный Казахстан богат значительными запасами бентонитовых глин и 

цеолита. Преимуществами природных бентонитовых глин и цеолитов месторождений 

Восточного Казахстана являются высокие сорбционные свойства, доступность и низкая 
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стоимость. Выбор природных сорбентов обусловлен тем, что цеолит обладает 

каталитической активностью, а бентонит используется в качестве пластифицирующей 

добавки, легко образующей с водой устойчивую вязкую суспензию, имеющую 

выраженные тиксотропные свойства, что важно при приготовлении составов пригодных 

для экструзии, а также, монтмориллонит обладает высокими адсорбционными и 

катионообменными свойствами. 

В данной работе рассматривается решение использования техногенных материалов 

в производстве изделий из керамики на основе методов порошковой металлургии. В 

качестве объектов исследования использовались природные алюмосиликаты и 

техногенные материалы металлургических производств. 

Природные материалы представлены алюмосиликаты месторождения Чанканай 

(ЧМ), Сары-Озек (СОМ) и Тайжузген (ТМ). В качестве дополнительного компонента к 

глинистой основе при синтезе керамических материалов использовали шлаки медного и 

свинцового производств ТОО «Казцинк», а также доменную пыль Актюбинского 

ферросплавного завода. Металлургические шлаки и пыли, хотя и является отходами 

производства, но по химическому составу идентичны алюмосиликатному природному 

сырью, что позволяет использовать их в производстве керамики как дополнительного 

компонента шихты.  

Методом порошковой металлургии, при котором исходные вещества, в виде 

порошков, подвергали экструзии, прессованию и термообработке была синтезирована 

опытная партия образцов. В таблице 1 представлены составы и маркировки опытной 

партии.  

 

Таблица 1 - Описание опытной партии синтезированных образцов 

№ Состав Маркировка 

1 ТМ + бентонит + доменная пыль (АЗФ) Тд 

2 ТМ + бентонит + свинцовый шлак (Казцинк) Тс 

3 ТМ + бентонит + медный шлак (Казцинк) Тм 

4 ТМ + бентонит + отвальный Глубоковский шлак Тг 

5 ЧМ + бентонит + медный шлак (Казцинк) Чм 

6 ЧМ + бентонит + отвальный Глубоковский шлак (Казцинк) Чг 

*Глубоковский шлак - лежалый медный шлак Глубоковского медеплавильного завода 

 

Пригодная для данного метода пластическая масса должна обладать 

определенными структурно-механическими свойствами, благодаря которым она 

становится менее вязкой, приобретает пластичность и поддается продавливанию через 

матрицу. Под действием механических напряжений снижается пластическая прочность, 

а после выхода и снятия напряжения, происходит ее тиксотропное восстановление. 

Для механических исследований была изготовлена партия образцов. Давление 

прессования было того же порядка, что возникает при экструзии пресс-массы. 

Спрессованные таблетки сушились при 1000С в сушильном шкафу и спекались в 

муфельной электропечи в интервале температур 500-10000С. Обожженные образцы, 

разрушались на гидравлическом прессе путем раздавливания вертикально приложенной 

контролируемой нагрузки и рассчитывался предел прочности на сжатие. Результаты 

измерения прочности синтезированных образцов, отпрессованных из пресс-масс разного 

состава представлены в рисунке 1. Установлено, что генезис синтезируемых 

керамических материалов определяется природой исходных материалов. Так, при 

добавлении доменной пыли образцы имеют наименьший показатель прочности. 

Установлено, что образцы на основе цеолита Тайжузген более стабильны, также 
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введение в состав свинецсодержащих материалов приводит к значительному 

повышению механической прочности против медьсодержащих образцов. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма сравнения механической прочности опытной партии 

синтезированных образцов 

 

При синтезе керамических материалов вопросу фазового состава, спеканию и 

физико-химическим процессам придается особое значение, так как именно они 

определяют главным образом эксплуатационные свойства изделий. Методом 

рентгенодифрактометрического анализа изучен химический и фазовый состав наиболее 

механически прочных синтезируемых образцов по данным рисунка 1. 

Рентгенодифрактометрический анализ проведен на автоматизированном 

дифрактометре ДРОН-3 с CuК – излучением, β-фильтр. Условия съемки 

дифрактограмм: U=35 кВ; I=20 мА; съемка θ-2θ; детектор 2 град/мин. Рентгенофазовый 

анализ на полуколичественной основе выполнен по дифрактограммам порошковых проб 

с применением метода равных навесок и искусственных смесей. Определялись 

количественные соотношения кристаллических фаз. Интерпретация дифрактограмм 

проводилась с использованием данных картотеки ICDD: база порошковых 

дифрактометрических данных PDF2 (Powder Diffraction File) и дифрактограмм чистых 

от примесей минералов. 

Данные рентгено - дифрактометрического анализа показали, что природный 

цеолит месторождения Тайжузген преимущественно состоит из кварца, клиноптилолита, 

альбита и анортита (рисунок 2 а). На дифрактограмме смеси цеолит-бентонит-шлак 

(рисунок 2 b, c) отмечаются характерные интенсивные линии (d = 3.34524; 4.25683; 

2.45860; 2.27747; 1.81888 и 1.54060) кварц, присутствие линии обусловлено (d = 3.18663) 

альбитом, линии (d = 10.08613; 4.49476) слюдой, а линии (d = 3.77883; 3.23188) 

калиевыми полевыми шпатами.  

При варьировании состава шихты путем введения к природной основе 10-20 

масс.% шлаков металлургических производств Казахстана показало, что исходная смесь 

прогретая при 1000С имеет схожие физические характеристики. Замена природы цеолита 

составляющего 60 масс.% матрицы образца Тайжузген на цеолит Чанканай и прогрев 

вплоть до 2000С не влияет на процесс синтеза керамики. Дальнейшая термотренировка 

образцов до 5000С показала, что матрица на основе цеолита Тайжузген более стабильна. 
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Охарактеризованы закономерности генезиса структуры синтезируемых керамических 

материалов. Минералогический состав образцов (рисунок 2 а, b, c) отличается, однако 

общим для них является наличие кварца, альбита, слюды и полевого шпата.  

 

(а) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Рисунок 2 – Спектр дифрактометрического анализа:  

а - цеолит Тайжузген; b - Тм; с - Тс 

 

Рассмотрена возможность использования минерального сырья Казахстана, в том 

числе техногенного для синтеза керамических материалов, содержащих от 10 до 20% 

техногенных отходов (шлаков или пылей) свинцового, медного и феррохромного 

производств в различных сочетаниях и количествах.  
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Исследования проведенные в зарубежных странах показывают и подтверждают, 

что использование техногенного сырья в производстве керамических материалов 

является одним из перспективных направлений. При анализе классификации 

используемых в производстве керамических материалов техногенного сырья 

установлено, что в ряде случаев использования техногенного сырья приводит к 

улучшению свойств материалов.  

Таким образом, обзор зарубежных и отечественных публикаций показывает, что 

истощение традиционной сырьевой базы производства керамических материалов 

обусловливает вовлечение в производство вторичного сырья различных отраслей 

промышленности. 

Для нашей страны, на наш взгляд, приоритетным направлением должно быть 

использование техногенного сырья горно-металлургического (ГМК) и топливно-

энергетического (ТЭК) комплексов. Утилизация крупнотоннажного вторичного сырья 

ГМК и ТЭК в керамические материалы направлена на решение экологических и 

социальных проблем в регионах с развитой горнодобывающей и металлургической 

промышленностью. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИ СОЗДАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕСТОВ 

 

Управление качеством образования – ключевой элемент в нашей образовательной 

системе, и он включает в себя объективный контроль учебных достижений учащихся. 

Существует много типов оценки или «тестирования», чтобы контролировать 

полученные знания учащихся. Наиболее трудоемким этапом в разработке тестов 

является этап составления заданий. Тест должен содержать корректные и ранее 

изученные материалы, не содержать избыточных заданий и соответствовать критериям 

тестирования. В тесте должен полностью отражаться контролируемый материал. Для 

этого нужно выбрать определенную предметную область и разбить ее на отдельные 

темы, подтемы и рубрикаторы. В общем случае на один учебный элемент можно 

составить несколько однотипных тестов или несколько заданий, которые способны 

отразить один и тот же учебный элемент с разных сторон. После, в зависимости от цели 

тестирования, задания собираются в соответствующий тест. В тестировании желательно, 
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чтобы присутствовали все формы заданий (открытое, закрытое, с развёрнутым ответом, 

на соответствие и т.д).  

Место пассивных, активных и интерактивных методов хорошо иллюстрирует 

так называемая «таксономия Блума» — таблица уровней и целей обучения и развития 

познавательных навыков, разработанная группой американских психологов и 

педагогов под руководством профессора Чикагского университета Бенджамина Блума и 

опубликованная в 1956 г.[1,2] Этот основанный на правилах подход использует методы 

обработки естественного языка (NLP) для определения важных ключевых слов и 

глаголов, которые могут помочь в определении категории вопроса. Эта работа 

фокусируется на предметной области компьютерного программирования. Термин 

«таксономия» означает систематизацию объектов по определенным критериям с целью 

создания определенной последовательности (иерархии). Блум предложил 

иерархию учебных целей по их сложности. До сих пор таксономия Блума остается одной 

из самых популярных средств систематизации учебных целей. Таксономия, 

охватывающая когнитивную область, включает в себя шесть категорий целей: знания, 

понимания, применения, анализа, синтеза и оценки. Ниже каждый уровень таксономии 

Блума иллюстрируется примерами из тестов по базе данных (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1- категории целей таксономии Блума 

№ 

Вид задания в 

соответствии с 

уровнями по Блуму 

Форма задания 

1 Знание 

Закрытая: альтернативный выбор, выбор одного варианта, 

установление соответствия, установление 

последовательности 

2 Понимание 
Закрытая: установление соответствия, множественный 

выбор, установление последовательности 

3 Применение Открытая: с кратким ответом 

4 Анализ 

Открытая: с полной записью решения 5 Синтез 

6 Оценка 

 

Рассмотрим уровни тестовых заданий таксономии Блума:  

Первый уровень – Знание. 

Этот уровень служит нижним или начальным уровнем иерархии. Основой является 

запоминание конкретных фактов и теории пройденного материала и воспроизведение. 

На первом уровне обучающийся не только воспринимает информацию, у него 

формируется общее представление об объекте деятельности, проявляется 

познавательный интерес. Формой задания являются виды закрытых тестов 

(Последовательность или соответствия). Данный вид тестовых вопросов позволяет 

выстроить правильную последовательность в соответствии с требованиями вопроса. 

Пример к этому виду тестов указано на рисунке 1: 

Второй уровень – Понимание.  

Обучаемый понимает, анализирует и систематизирует информацию. Понимание 

разделяется на 3 различные операции: 

А) низшая ступень - пояснение (толкование) - при которой известная концепция 

или сообщение объясняется другими словами или изменяется из одного вида символики 

в другой. 
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Б) вторая ступень или уровень понимания - интерпретация  

В) третий уровень понимания - экстраполяция.[3] 

 

 
Рисунок 1 – Вид теста последовательность  

 

Рекомендуемые виды и формы (Тест с выбором одного верного ответа и со 

множественным выбором верного ответа.) Пример приведён ниже на рисунке 2. 

Узнавание усвоенного материала фиксируется студентом путем указания выбора 

учебного элемента из некоторого множества близких по содержанию учебных 

элементов. Уровень узнавания может быть дифференцирован степенью типичности 

вопроса и определенности вопроса. Данной вид тестовых вопросов позволяет выбрать 

несколько верных ответов. Это для того что бы снизить случайного выбора (метода 

тыканья). В этом вопросе другая система оценивания при одном верном выборе ответе 

ставится половина из общего балла.  

 

 
Рисунок 2 – Вид теста многие из многих  

 

Третий уровень – Применение.  

Третий уровень характеризует использование полученных данных и навыков в 

определенных условиях и конкретной ситуации. Это могут быть задания в форме общих 

правил и генерализованных методов. А именно, оценивание способности применять 

навыки и знания, указание на то, как обучаемый овладел предметом. К этому уровню 

относятся все вопросы с краткими ответами (открытыми) или точными ответами, 

которые нужно выбрать в шаблоне. 

В данном примере который указан на рисунке 3, нужно дать правильный и краткий 

ответ, тут немаловажным является не только точный ответ, но и правописание. 

 
Рисунок 3 –Вид открытого теста 
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Четвертый уровень – Анализ.  

 В этом уровне главное умение разделить определенную предметную область на 

составляющие элементы так, чтобы ясно выступала его структура.[3] К данному уровню 

по форме подходит задание «по шаблону», и пример к нему показано на рисунке 4. 

Данной вид тестовых вопросов позволяет задать возможность самому вводить для себя 

верный ответ или выбрать из предложенного в списке.  

 

 
Рисунок 4 – Вид теста по шаблону 

 

Пятый уровень – Синтез.  

На этом уровне проявляется умение сопоставить части, чтобы сформировать 

структуру в целое. Ответы обучающегося должны опираться на конкретные критерии. К 

данному уровню рекомендуемым видом задания является «соответствие». Суть этих 

заданий заключается в следующем: надо установить соответствие между одним 

элементом из множества свойств, явлений, предметов, определений и т.д. и одним 

элементом другого множества. Такими заданиями лучше всего проводить текущий 

контроль знаний учащихся, а также занятия по самообучению. Пример приведён на 

рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Вид теста соответствие 

 

Шестой уровень – Оценка.  

Определяется значение данного материала и вынесение суждения о значимости, с 

некоторой целью об идеях до которой детали точны или удовлетворительны. Это 

творческий уровень реализации усвоенного теоретического знания на практике 
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(выполнение любых практических работ в пределах программных требований, 

конструирование новых способов деятельности, нахождение оригинальных подходов к 

решению поставленных задач). В вопросах данного типа обучающемуся 

предоставляется возможность дать развернутый ответ на вопрос преподавателя, пример 

на рисунке 6 . Затем его ответ отправляется на проверку преподавателю, которое 

оценивает правильность ответа и выставляет оценку. В примере  

 

 

Рисунок 6 – Данный вид теста открытый вопрос 

 

Таксономия Блума - это классификация целей обучения в рамках образования, 

которое получают ученики. Именно эти показатели усвоения материала положены в 

основу практически всех существующих в отечественной педагогической науке и 

практике систем контроля за эффективностью образовательного процесса.[4] 

При изучении работы с программой «1C Электронное обучение» установлено, что 

при помощи тестового контроля можно оценить все уровни освоения материала согласно 

таксономии Блума. Также стоит заметить, что благодаря программе можно снизить 

избыточную нагрузку на преподавателей при подготовке тестов. Приоритетом является 

использование широкого набора тестовых видов и оценивающих процедур для 

эффективности оценивания работы обучающегося. 
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САКЕНОВА Р.Е.1, ЕРБОЛАТҰЛЫ Д.2, АБЫЛКАЛЫКОВА Р.Б.2, ЕРДЫБАЕВА Н.К.1, 

АХМЕТЖАНОВ Б.К.2, ЕСКЕРМЕСОВ Д.1, ҚАНТАЙ Н.2 

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ, Өскемен қ., Қазақстан1 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан2 

 

(MoN-ZrN)(Mo-Zr) НЕГІЗІНДЕГІ КӨП ҚАБАТТЫ ЖАБЫННЫҢ 

МИКРОҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Көптеген металды материалдарды пайдалану сипаттамалары, яғни оның үйкеліс 

коэффициенті, тозуға төзімділігі және тотығуға төзімділігі, тозуға төзімділігі сияқты 

материалдың беткі қабатының құрылымы мен физикалық-механикалық қасиеттеріне 

байланысты екені белгілі. Бұйымдардың бұзылуы беткі қабаттан басталатындықтан, 

материалдың үстіңгі бетінің сапалы болуы маңызды. Сондықтан металдардың беткі 

құрылымдарын оңтайландыру материалдарды пайдалану мерзімін жақсарту үшін үлкен 

маңызға ие. Осыған байланысты оның бетіне нанокристалды құрылымы бар жабындар 

жағуға негізделген металл беттерін модификациялауды қамтамасыз ететін әдістер үлкен 

қызығушылық тудырады. 

Беріктендіргіш технологияларының осы түрлерінің арасында жоғары температура 

мен қысымы бар ортада, сондай-ақ қарқынды тозу кезінде агрессивті ортада 

пайдаланылатын жабынды алуға мүмкіндік беретін вакуумдық-доғалық жабын алу 

әдістері ерекше орын алады [13-15]. 

Нитридті жабындар металдардағы жоғары қаттылық, жоғары балқу 

температурасы, жақсы химиялық және физикалық тұрақтылық және т. б. сол сияқты 

ерекше физикалық және трибологиялық қасиеттеріне байланысты қазіргі заманғы 

материалтануда кеңінен қолданылады. Кеңінен зерттелген бір қабатты жабындар TiN, 

CrN, Mо2N және ZrN болып табылады, бірақ бұл жабындардың қасиеттері 

материалтанудағы қазіргі заманғы талаптар үшін жеткіліксіз. Көп қабатты жабындар бір 

қабатты жабындарға қарағанда ең жақсы магниттік және электрлік қасиеттерді көрсетеді 

[16-19]. 

Зерттелетін жұмыстың басты мақсаты вакуумдық-доғалы тұндыру әдісімен (MoN-

ZrN)(Mo-Zr) көп қабатты жабындарын алу, сондай-ақ үлгінің құрылымын, үстіңгі 

қабаттарын қалыптастыруға тұндыру технологиялық параметрлерінің әсерін зерттеу 

болып табылады. 

Материал және зерттеу әдістері. 

Зерттеу жұмысында материал ретінде көп қабатты жабындар (MoN-ZrN)(Mo-Zr) 

таңдалды, ал, катод үшін молибден мен цирконий алынды. Тұндыру үшін бетінің кедір-

бұдырлығы Ra 0,09 мкм-ге дейінгі А570 Grade тот баспайтын болаттан жасалған 

жылтыратылған төсеніштер пайдаланылды. Реакциялық газ ретінде газ тәрізді азот 

қолданылды. 

Тәжірибелік зерттеулер Сумма мемлекеттік университетінің (Украина) ғылыми 

зерттеу зертханаларында және С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің ұжымдық пайдалану ұлттық ғылыми зертханаларында, Д. Серікбаев 

атындағы ШҚМТУ-нің Инженерлік бейіндегі аймақтық университеттік «ІРГЕТАС» 

зертханаларында жүргізілді. 

Көп қабатты жабындар екі буландырғышы бар "Булат-6" қондырғысында Мо және 

Zr катодтарының вакуумдық-доғалы жүйелі булану жолымен тұндырылды. 

Эксперименттер p=10-3 Па болатын, камера ішіндегі қысымында жүргізілді. Тозаңдату 

қондырғысы азот қысымын автоматты реттеу жүйесімен және әрбір жабын үшін тиісті 

металдардан тұратын екі буландырғышпен жабдықталған (металл тазалығы 99,8% 
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құрайды). Төсенішті ұстағышы төсем орналастырылған тот баспайтын болаттан 

жасалған көлемі 300х300 мм айналмалы пластинада орнатылған. Тұрақты кернеудің мәні 

5-тен 1000 В-ға дейін өзгерді. 

Қондырғы сондай-ақ, 0,5-2кВ кернеу импульсінің реттелетін амплитудасы және 5-

7кГц қайталау жиілігі бар жоғары вольтты импульсті генератормен жабдықталған. 

Жағылған жабындардың құрылымдық-фазалық жай-күйі Cu-Kα-сәулеленудегі Xpert-

PRO дифрактометрінде рентгенқұрылымдық талдау әдісімен зерттелді. Жабындардың 

үстіңгі және көлденең қимасының элементтік құрамы INCA (REM) микроанализ 

жүйесімен растрлық электрондық микроскоптың көмегімен зерттелген [25]. 

Алынған нәтижелер және оларды талдау.  

Вакуумды-доғалық катод көмегімен Mo және Zr үшін ешқандай ақаусыз және 

үлгінің барлық беті бойынша қалыңдығы 8 мкм тең жабын алынды. 1-суретте алынған 

жабындардың рентгендік спектрінің бейнесі көрсетілген. 

Рентгенқұрылымды талдау нәтижелері (кесте 1) жаңа фазалардың пайда болуын 

көрсетеді. Ең қарқынды шыңы (пик) беткі ортаңғы текше ұяшық торлы ZrN фазасына 

сәйкес келеді. Сондай-ақ, қарапайым текше торлы Mo2N фазасы байқалады. (111)ZrN 

фазасының нақты сызығымен қатар барынша қарқындылығы аз кең шыңдардың (пик) 

пайда болуы байқалады, олар атомдардың реттелуін және жабын құрылымында 

нанокристаллдардың қалыптасуын көрсетеді. 

 
Сурет 1 – (MoN-ZrN)(Mo-Zr) жабындының XRD-спектрі 

 

Кесте 1- Жабынның фазалық құрамы 

№ Фазы h k l Тип решетки d, A 

1 ZrN 111 Простая кубическая решетка 2.63939 

2 ZrN 200 Простая кубическая решетка 2.28300 

3 ZrN 311 Простая кубическая решетка 1.38241 

4 ZrN 400 Простая кубическая решетка 1.14574 

5 Mo2N 111 Простая кубическая решетка 2.40024 

6 Mo2N 200 Простая кубическая решетка 2.08139 

 

2-суретте келтірілген растрлық электрондық микроскоп нәтижелері зерттелетін 

жабын қабаттарының химиялық құрамы әртүрлі екендігін көрсетеді. Көп қабатты 

жабынның спектрлері 2-кестеде көрсетілген.  

Негізінен металлографикалық суреттер бойынша, жабын бетінің құрылымында 

сфералық формадағы дисперсиялық бөлшектер бар екенін көруге болады. Бөлшектер 

алып жатқан аудандар ара қатынасы әдісін қолдана отырып, осы бөлшектердің көлемдік 

үлесі есептелген, ол <f>=3% құрайды. Фазаның біртұтас ұяшығының өлшемі a=4.56 Å 

құрайды. 
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Сурет 2 – РЭМ-(MoN-ZrN)(Mo-Zr) жабын бетінің бейнесі  

 

 
Сурет 3 –ЭРС, (MoN-ZrN)(Mo-Zr) жабын үлгісі үшін алынған спектрі  

 

Спектрлерді талдау әр қабатта элементтердің әртүрлі сандық таралуын көрсетеді. 

Қабаттық жабынның растрлық бейнесінен микрометрлік масштабтағы бөлшектердің 

бөлінуі көрінеді. Дисперсиялық бөлшектердің химиялық құрамы (1-6 спектрлері 2-ші 

кестеде) молибден, цирконий және азоттың жоғарғы мөлшерін көрсетеді. "Булат-6" 

қондырғысының камерасындағы газ қалдығының болуына байланысты азоттың пайда 

болуы байқалады. А 570 Grade болат төсенішінде Mo және Zr бар екендігін 

энергодисперсиялық талдау нәтижелері көрсетеді (сурет 3). 

 

Кесте 2 – Жабынның элементтік құрамы 

Спектр N Al Ti Cr Fe Zr Mo Итог 

Спектр 1 12.64 0.53 0.00 0.43 1.00 50.52 34.87 100.00 

Спектр 2 12.39 0.34 0.00 0.00 0.65 54.96 31.67 100.00 

Спектр 3 12.89 0.68 0.00 0.00 0.79 59.49 26.16 100.00 

Спектр 4 11.78 0.38 0.00 0.60 1.06 58.86 27.32 100.00 

Спектр 5 0.00 0.60 0.00 0.00 1.04 58.59 39.76 100.00 

Спектр 6 10.04 0.89 0.00 0.00 1.54 51.80 35.73 100.00 

Среднее 9.96 0.57 0.00 0.17 1.01 55.70 32.58 100.00 

Станд. 

отклонение 

4.98 0.20 0.00 0.27 0.30 3.88 5.22  
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Макс. 12.89 0.89 0.00 0.60 1.54 59.49 39.76  

Мин. 0.00 0.34 0.00 0.00 0.65 50.52 26.16  

 

4-суретте (MoN-ZrN)(Mo-Zr) жабыны бар зерттелетін үлгінің көлденең бөлігінен 

алынған растрлық электрондық микроскоптың бейнесі көрсетілген. РЭМ көмегімен 

алынған мәліметтерді түсіндіру 3-ші кестеде көрсетілген. 4 және 5 спектрлері А 570 

Grade Болат төсенішінің бастапқы үлгісінің химиялық құрамына сәйкес келеді. 

Қалыңдығы 8 мкм қабаттан алынған 1,2 және 3 спектрлері Mo және Zr бар болуын 

көрсетеді. Энергодисперсиялық және рентгенқұрылымдық талдаулардың деректері 

бойынша бұл фазалар ZrN, Mo2N болуы мүмкін деп болжанады.  

 

 
Сурет 4 – РЭМ- (MoN-ZrN)(Mo-Zr) жабын үлгісінің көлденең қиылған үлгісі  

 

 
 

Рисунок 5 – Үлгіні көлденең қиюдан алынған энергодисперсиялық спектр 

 

Кесте 3 – Жабын мен төсеніштің элементтік құрамы 

Спектр O P S Cr Mn Fe Ni Zr Mo Итог 

Спектр 1 12.98   6.78  21.83 2.53 27.99 27.89 100.00 

Спектр 2 16.46   6.93  22.82 2.18 26.82 24.78 100.00 

Спектр 3 15.28   7.85  25.29 2.53 25.83 23.23 100.00 

Спектр 4 6.18 0.42 0.46 17.30 1.53 65.94 8.16   100.00 

Спектр 5 5.45 0.38 0.37 17.27 1.94 66.68 7.91   100.00 

Макс. 16.46 0.42 0.46 17.30 1.94 66.68 8.16 27.99 27.89  

Мин. 5.45 0.38 0.37 6.78 1.53 21.83 2.18 25.83 23.23  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

1. Вакуумды-доғалық катод көмегімен Mo және Zr үшін ешқандай ақаусыз және 

үлгінің барлық беті бойынша қалыңдығы 8 мкм тең жабын алынды. Болат А570 Grade 

бетіндегі (MoN-ZrN)(Mo-Zr) жабынның жоғарғы беткі қабатында ZrN, Mo2N фазалары 

пайда болды. Бұл нәтижені А570 Grade (MoN-ZrN)(Mo-Zr) жабын үлгінің бетінен және 

көлденең кесіндісінен алынған рентгенқұрылымдық талдау және растрлық электрондық 

микроскоп нәтижелері дәлелдеді.  

2. Сфералық формадағы көлемдік үлесі 3%, өлшемі 1-3 мкм және одан ірі 

бөлшектері 12 мкм-ге дейінгі нитридті фаза бөлшектерінің бөлінуі анықталды. 

3. Рентгендік дифрактограммалардың талдамасы нидридті фаза құрылымында 

беткі ортаңғы текше ұяшықты ZrN және Mo2N қарапайым текше торының бар екендігін 

көрсетеді. 
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ӘОЖ 517.9 

САПАРГАЛИЕВА Г., АЛИМБЕКОВА Н.Б., АМЕНОВА Ф.С.  

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., 

Қазақстан 

 

БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРГЕ  

КЕЛТІРІЛЕТІН ЕСЕПТЕР ЖАЙЛЫ 

 

Қазіргі қоғамның әлеуметтік сұраныстарына байланысты мектеп бағдарламасына 

енгізілген дифференциалдық теңдеулер ғылымның әртүрлі салаларында кеңінен 

қолданылады [1-2]. Механиканың, астрономияның, физиканың, химияның, 

биологияның, экономиканың, экологияның, космостық зерттеудің және т.б. 

ғылымдардың көптеген мәселелерін зерттеуде пайда болатын математикалық 

модельдер дифференцалдық теңдеулерге келтіріледі. Мәселен, айнымалылары 

ажыратылатын қарапайым дифференциалдық теңдеулер теңіз деңгейінің биіктігіне 

байланысты атмосфералық қысымның өзгеруін, улы заттардың ауадағы ыдырауын, 

тұрғындар санының өзгеруін және т.б. табиғи құбылыстарды сипаттайды [2].  

Дүниетанымдық көзқарасты қалыптастыруда дифференциалдық теңдеулер 

теориясының маңызы зор. Дифференциалдық теңдеулерді оқу - қиял-ойдың дамуына 

нәр береді. Дифференциалдық теңдеулердің табиғи және өміршең есептерді шығаруда 

пайдаланатын ғажайып мүмкіндіктері оның сырттай қарағанда салқын, қызықсыз 

ғылым сияқты көрінетіндігін жеңеді. Ол оқушылардың математикаға деген ынтасын 

арттылып, қызығуға, ізденіске, біліммен сусындауға жетелейді [2].  

Мақала дифференциалдық теңдеулер құру арқылы шешілетін мазмұнды есептерге 

арналған. Қандай да бір процесті зерттеу барысында пайда болған қарапайым 

дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін қажетті теория - дифференциалдық 

теңдеулердің түрлері мен оларды шешудің әдістері қарастырылып, мысалдар 

келтірілген. Қарапайым дифференциалдық теңдеулердің практикалық қолданысына 

арналған мақалалар, оқу құралдары мен оқулықтар жеткілікті [3-5]. Дегенмен, бұл 

тақырып өзінің өзектілігін жойған емес, бірнеше ғасырлар бойы жойылмаған 

практикалық маңызы қазіргі заман ғылымымен бірге өрбіп, жаңа қырларынан 

жаңғырып, тақырыптың өзектілігін айқындай түсуде.  

Ғылымда дифференциалдық теңдеулерді жаратылыстану ғылымдарының, 

экономиканың, медицинаның, тіпті саясаттану мен психологияның практикалық маңызы 

зор мәселе есептерін зерттеуде олардың математикалық моделі ретінде жиі қолданады.  

Басқаша айтқанда әлемдік маңыздағы қоршаған ортаның экологиялық жағдайы, 

улы қалдықтардың ауа қабатында ыдырауы, ірі қала көшелеріндегі автомобильдер 

кептелісінің алдын алу, табиғи апаттардың алдын алу, тұрғындар санының өзгерісін 
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зерттеу сияқты көптеген үрдістерді дифференциалдық теңдеулер арқылы моделдеп, 

зерттеуге болады (Сурет 1).  

 

 
 

Сурет 1 – Әлемдік маңыздағы өзекті мәселелер 

 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешуге келтірілетін есептердің 

мысалдарын қарастырайық.  

1) Топырақтың азғындалуының алдын алу. Жер ғаламшары ауа кеңістігімен, жер 

бедерімен, ауа райымен, топырақпен, фаунамен, флорамен, пайдалы қазбалармен, 

сулармен сипатталынады. Жер биосферасының маңызды бөлігі болып табылатын 

топырақ – ел экономикасының негізі. Сондықтан топырақтың азғындалуын зерттеу 

ғылыми мәселе болатыны түсінікті. Жер мәселесі – ел мәселесі (Сурет 2). Топырақтың 

азғындалуы келесі себептерге байланысты екені белгілі: эрозия және дефляция; 

шөлейттену мен құрғақшылық; агротехникаға жат әдістер; химиялық қасиеттерінің 

өзгеруі; пайдалы қазбаларды алу; орманды шабу; топыраққа ащы жауын-шашынның 

жаууы; қалдықтардың тасталуы; ауыр металлдардың әсері [3].  

 

 
 

Сурет 2 – Жер мәселесі – ел мәселесі 

 

Топырақтың табиғи немесе адами сипаттағы жағымсыз өзгерістерінің алдын ала 

белгіленген шектен асып кетуі Жердің биосферасына елеулі экологиялық қауіп 

туғанының белгісі болып саналады. Топырақтың азғындалуын алдын ала және тиімді 

болжау экологиялық қауіпті анықтап, оны тезірек жоюға мүмкіндік береді [3].  

2) Қоғам болашағына көз тастау. Экологиялық, экономикалық проблемалармен 

қатар дифференциалдық теңдеулер теориясы саяси, мәдени, қоғамдық, әлеуметтік 

проблемаларды шешу мен оларды зерттеу барысында кеңінен қолданылады. Қоғамның 

бәсекеге қабілеттілігін зерттеп, оның өміршеңдігіне болжау жасай білу маңызды 

мәселелрдің бірі, қоғамның дамуына дұрыс стратегиялық жоспарларды жасаудың негізі 

болып табылады. Этностың математикалық моделі А.К. Гуц құрған дифференциалдық 

теңдеулер жүйесімен сипатталатыны белгілі [4 ].  

3) Популяцияны реттеу. Популяциялардың тығыздығы олардың санына 

байланысты өзгеріп отырады. Популяцияның тығыздығын зерттеп, дер кезінде шара 
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қолданып отыру да маңызды әлеуметтік, экономикалық, экологиялық проблемалардың 

бірі екен (Сурет 3). Ол үшін даралардың кең таралуына қолайлы жағдай мен кеңістік 

болуы тиіс.  

 

 
 

Сурет 3 – Популяция тығыздығын реттеу 

 

Бірінші реттті дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін геометриялық есептерді 

шешу.  

Геометриялық оптиканың, картографияның, геометрияның және ғылымның басқа 

да салаларының есептерінде қисыққа жүргізілген жанаманың қандай да бір қасиеттерін 

пайдаланып қисықтың теңдеуін табу керек болады. Қисыққа жүргізілген жанаманың 

бұрыштық коэффициенті туындының жанасу нүктесіндегі мәніне тең болғандықтан 

мұндай есептер әдетте дифференциалдық теңдеулердің көмегімен шешіледі. 

Геометриялық есептерді шешу үшін алдымен есептің сызбасын салып алу керек, сосын 

ізделінді қисықты )(xyy   деп белгілеп, есептің шартындағы берілген барлық 

шамаларды 
yyx ,,

арқылы өрнектей отырып дифференциалдық теңдеулер аламыз.  

Мысал 1 Жанамамен, жанасу нүктесінің ординатасымен және абсцисса осімен 

шектелген үшбұрыштың катеттерінің қосындысы тұрақты b-ға тең болатындай 

қисықтарды табу керек.  

Шешуі: Есепті шешу үшін де алдымен есептің сызбасын сызып аламыз (4-сурет).  

4-суреттегі М(х,у) ізделінді қисықтың кез келген нүктесі болсын. АВМ үшбұрышын 

қарастырайық. Есептің шарты бойынша bBMAB   және yBM   екені белгілі.  

Енді АВ-ны yyx ,,  арқылы өрнектейік.  

Қисыққа жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті туындының жанасу 

нүктесіндегі мәніне тең, МАВ  болсын, яғни tgy  .  

Ал АВM  үшбұрышында 
AB

BM
tg  , yBM   екені белгілі, ендеше 

y

y
AB


 .  

Онда ізделінді дифференциалдық теңдеу  

by
y

y



 - айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу болады, 

оның

 

шешімі byCxyyb  0,ln  - ізделінді қисықтың теңдеуі. 

Мысал 2 Кез келген нүктесінен жүргізілген жанаманың Оу осінен қиып түсетін 

кесіндісінің ұзындығы жанасу нүктесінің екі еселенген ординатасына тең болатындай 

қисықтың теңдеуін табу керек. 

Шешуі: Алдымен есептің сызбасын сызып аламыз: 5-сурет.  
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Сурет 4 – Қисыққа жүргізілген жанама 

 

Сурет 5 – 2.3 мысалдың сызбасы 

 

 

М(х,y) ізделінді қисықтың кез келген нүктесі болсын. М(х,у) нүктесінен қисыққа 

жанама жүргізілген. Жанаманың теңдеуі )( xXyyY   түрінде анықталатыны 

белгілі. Мұнда X,Y жанаманың ағымдағы координаттары, y  - ізделінді функцияның 

берілген нүктедегі туындысы. ОВ кесіндісінің шамасын табу үшін х=0 деп аламыз. 

Есептің шарты бойынша )( xXyyY  . 

Екінші жағынан, есептің шарты бойынша ОВ=2у. Онда yyxy 2  немесе 

0 yyx  теңдеуі іздеп отырған дифференциалдық теңдеуіміз болып табылады. Бұл 

айнымалысы ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеу, оның шешімі у=Сх 

берілген есептің шешімі. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ  

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

Азық-түлік қауіпсіздігін нығайту ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің, 

экономиканы табысты дамытудың негізгі шарттарының бірі. Осы орайда елімізді 

орнықты дамыту, ұлттық тұтастығымызды сақтау үшін азық-түлік қауіпсіздігінің мәсе-

лелері «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңда бекітілген. Бұл 

азық-түлік қауіпсіздігі ұлттық қауіпсіздігімізді нығайту ісінде басты назарда тұратынын 

білдіреді. 

Экономикалық әдебиетте азық-түлік қауіпсіздігінің анықтамасы төрт түрлі 

көзқараста берілген. Осы жұмыста орындалған зерттеулердің негізіне профессор А.А. 

Кайгородцевтың авторлық анықтамасы алынған. Оның анықтамасы бойынша «азық-

түлік қауіпсіздігі- бұл халықтың ең әлсіз, кедей топтарының міндетті түрде басым болған 

жағдайда, адамдардың өмірі мен әрекет істеуге бейімін сақтау және қолдау үшін қажетті 

көлем мен сапада тамақ өнімдерінің табиғи және экономикалық қол жетімділігінің 

шарты және азық-түліктің сыртқы көздерінен мемлекеттің толық тәуелсіздігі кезінде 

оның өз өндірісі арқылы барлық халықтың азық-түліктің негізгі түрлерімен тұрақты 

қамтылуы мүмкін болатын экономиканың, соның ішінде агроөнеркәсіп кешенінің 

жағдайы» [2].  

Сонымен, азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі төңірегіндегі әртүрлі көзқарастардың 

мазмұнын қарастырып, біз азық-түлік қауіпсіздігінің мәні салауатты тіршілікті 

қамтамасыз ету, импорттан мемлекеттің тәуелділігін реттеу кезіндегі алғашқы 

қажеттіліктің өнімдері бойынша мемлекеттік резервтерді және тұрақтылық қорларын 

құру үшін жеткілікті деңгейде азық-түлік тауарларын өндіру және ішкі нарыққа шығару, 

отандық АӨК қабілеттілігінен тұрады деп санаймыз. Азық-түлік қауіпсіздігінің 

маңыздылығы адам қажеттіліктерінің құрылымында, тамаққа деген қажеттілік ең 

алғашқы қажеттілік болып табылады.  

Жоғарыдағы анықтамадан азық-түлік қауіпсіздігі мен азық-түлік қамтамасыздығы 

және азық-түлік тәуелсіздігі сияқты ұғымдар өзара тығыз байланысты екендігі 

байқалады. «Азық-түлік қамтамасыздығы» халықтың қолында азық-түліктің бар болуын 

білдіреді, ал «азық-түлік қауіпсіздігі» сонымен бірге азық-түлік ұдайы өндірісінің 

мүмкіндіктерін қамтиды. Өз кезегінде азық-түлік тәуелсіздігі азық-түлік қауіпсіздігінің, 

сонымен бірге азық-түлік қамтамасыздығының туындысы болып табылады. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің шетелдік тәжірибесін зерттеу және 

жалпылау келесіні көрсетті: 
1.Дамыған мемлекеттерде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің келесі 

стратегиялары қалыптасты – өзін-өзі қамтамасыз етуге негізделген экспортқа және 
импортқа бағытталған саясат. 

2.Дамыған мемлекеттердің азық-түлік қауіпсіздігі негізінен алғанда ауыл 
шаруашылығы тауар өндірушілеріне төленетін субсидиялар, жеңілдікпен несиелеу 
жүйесі, баға құралының көмегімен өндірушілерді ынталандыру, ауыл шаруашылығы 
өндірістік инфрақұрылымының құрылысы, ауыл шаруашылығы экспорты мен азық-
түлікті жеткізуді субсидиялау, ғылымның жетістіктерін ауыл шаруашылығына енгізу 
арқылы протекционистік сипатқа негізделген.  

3.Азық-түлік қауіпсіздігіне жету үшін дамыған мемлекеттер дамушы 
мемлекеттерге елеулі көмек көрсетеді. Осы көмектің салдары бір жағынан оң әсерлі – 
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ақша құралдарының, несиелердің бөлінуі, гуманитарлық көмек көрсету, екінші жағынан 
теріс әсерлі – азық-түлік жеткізіліміне дамымаған мемлекеттердің тәуелділігі күшейеді 
[1]. 

Мемлекеттің, соның ішінде оның аймақтарының азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында, тамақ өнімдерімен өзіндік қамтамасыз етудің жоғары 
деңгейіне қол жеткізу АӨК-нен кәсіпкерліктің белсенділігін арттыру, ғылыми-
техникалық прогресстің жетістіктері мен шаруашылықты және өндірісті басқарудың 
тиімді формаларын енгізу, шаруашылықтың тоқтап тұруын болдырмау, тағы басқалары 
арқылы өндіріс тиімділігін көтеруді талап етеді [3]. 

Осы міндеттің жүзеге асырылуында маңызды роль АӨК-нің қазіргі жағдайын 
талдауға беріледі. Зерттеудің осы кезеңі қалыптасқан жағдайларға және АӨК дамуының 
үрдістеріне баға беруге, халықты тамақ өнімдерімен қанағаттандыру үшін оның негізгі 
салаларының арасындағы қарама-қайшылықты анықтауға, дағдарыстан шығу жолдарын 
табуға мүмкіндік береді.  

Есептік деректер бойынша ШҚО азық-түлік қауіпсіздігінің қазіргі жағдайын 
талдау, бағалау және болжайтын болсақ, ағымдағы жылғы үш айда ауыл шаруашылығы 
жалпы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы 27654,8 млн. теңгені құрады; нақты 
көлем индексі (НКИ) 105,7% шамасында қалыптасты. Ауыл шаруашылығы жалпы 
өнімінің жалпы көлемінде мал шаруашылығы өнімдері 99,6%-ды, өсімдік шаруашылығы 
өнімдері 0,4%-ды құрады. 

Мал шаруашылығындағы өсім қарқынына (105,7%) барлық негізгі өнім түрлері: ет 
(2013 жылғы сәйкес кезеңнің деңгейіне қатысты алғанда 107,8%), сүт (102,4%), 
жұмыртқа (119,0%) өндірудің артуы әсер етті. Құс өсіру (НКИ 113,6%-ды құрады), 
жылқы өсіру (113,2%), мал өсіру (105,8%) және қой өсіру (104,2%) белсенді түрде дамып 
келеді. 

Саладағы НКИ өсімі шаруашылықтардың әрбір санатында өнім өндірудің артуына 
байланысты орын алды: өткен жылғы сәйкес кезеңнің деңгейіне қатысты алғанда ауыл 
шаруашылық кәсіпорындарында 109,3%-ды, шаруа қожалықтарында тиісінше 119,3%-
ды, жұртшылық шаруашылықтарында 100,2%-ды құрады. Өндірістің жалпы көлеміндегі 
жұртшылық шаруашылықтарының үлесі 59,8%-ды, шаруа қожалықтары – 23,7%-ды, 
ауыл шаруашылық кәсіпорындарының үлесі 16,5%-ды құрады. 

Облыстың ауыл шаруашылығы өнімдері көлемінің жартысы 6 өңірдің: Ұлан 
(12,5%), Аягөз (8,0%), Үржар (7,5%), Көкпекті (7,3%), Катонқарағай (6,9%) 
аудандарының және Семей қаласының (7,9%) шаруашылықтарымен өндірілді. 

Облыстың 5 өңірінде мал шаруашылығы өнімдерінің нақты көлем индексі орташа 
облыстық көрсеткіштен жоғары (105,7%) қалыптасты. НКИ-дің ең жоғары шамасы 
(117,4%) Ұлан ауданының шаруашылықтарында байқалды; Абай ауданы мен Өскемен 
қаласының шаруашылықтарында (тиісінше 113,0 және 110,2%) көлемдердің 
айтарлықтай өсімі тіркелді. 13 өңірдің шаруашылықтарында НКИ 102-105% аралығында 
қалыптасты, олардың қатарында: Зайсан (102,2%), Шемонаиха (102,5%), Зырян (103,1%) 
Тарбағатай (103,2%), Үржар және Бесқарағай (103,4%) аудандарының, Курчатов 
(103,5%), Семей (103,8%) қалаларының, Глубокое (103,9%), Аягөз (104,1%) 
аудандарының, Риддер (104,2%) қаласының, Жарма (104,4%) мен Көкпекті (104,7%) 
аудандарының шаруашылықтары бар; 100%-дан төмен НКИ Бородулиха ауданының 
шаруашылықтарында қалыптасты. 

2014 жылы ШҚО ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 294 млрд. теңгені 
құрады. Бұл 2013 жылғы деңгейден 2,2% артық. Бұл көрсеткіш бойынша өңір республика 
облыстары арасында үшінші орында.  

Ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, ауыл шаруашылығындағы 
көлем индексі 101,9%-ды құрады. Өткен жылдың нәтижесі бойынша, егіс алқабы 16,7 
мың га, дәнді дақылдардың алқабы 27 мың га ұлғайды. Сонымен қатар, 438 мың га 
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алаңда ылғал үнемдейтін технология енгізілді, осылайша 2013 жылдың көрсеткішінен 
18% асты. 

Аймақта суармалы жер аумағын арттыру және суарудың озық тәсілдерін енгізу 
шаралары жалғасын тапты. Суармалы жер аумағы 5 мың га артып, 90 мың га-ны құрады. 

2014 жылы жаңбырлатып суарылған аумақ 8900 га, тамшылатып суарылған аумақ 
850 га жерді құрады, бұл 2013 жылмен салыстырғанда екі түр бойынша 14 % және 6,2 % 
артық. 

Мал шаруашылығында да көрсеткіш жақсарды. 2014 жылы ет өндіру көлемі 2013 
жылмен салыстырғанда 6,6 %, сүт 2,4 %, жұмыртқа 7,4% артты. 

«2013 жылғы көрсеткіштен ірі қара мал саны 2,3%, жылқы- 5,7%, құс 4,4%, қой мен 
ешкі саны 99 % артты. 

Етті бағыттағы 1696 бас импорттық ірі қара сатып алынды. Соның ішінде 1026-сы 
ҚазАгро ҰБХ АҚ қаржыландыруымен алынған. «Сыбаға» бағдарламасы аясында 
облыста жалпы сомасы 1 млрд. теңге болатын 5,3 мың бас ірі қара сатып алынды. Жоспар 
114 % орындалды. 

Ет бағытындағы ірі қара мен ет экспорты әлеуетін арттыру үшін облыста асыл 
тұқымды репродукторлар саны 2014 жылы 8 бірлікке дейін жеткізілгені туралы 
айтылған. Қатон-Қарағай ауданында («Әмір» ШҚ) тағы бір асыл тұқымды репродуктор 
құрылды. 

Сонымен қатар ШҚО-да сүт-тауарлық фермаларға көп көңіл бөлінетініп отыр. Сүт 
пен сүт өнімдерінің көлемін арттыру үшін облыс әкімінің бастамасымен 2014 жылы сүт-
тауарлық фермалар мен сүт қабылдау пунктерінің желісін құру және кеңейту бойынша 
бағдарлама жүзеге аса бастады. Сүт-тауарлық фермаларды дамыту аясында 2016 
жылдың соңына қарай жалпы облыста 37 сүт-тауарлық ферма (СТФ) құру және қалпына 
келтіру көзделген. Онда 12,8 мың бас сауын сиыр ұстау жоспарланған [4].  

Азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз етудің артып келе жатқан қауіптерін 
тоқтату үшін мемлекет келесі іс-шараларды жүзеге асыруы керек: 

- жан басына шаққанда орташа есеппен, сондай-ақ жекелей жыныстық жас топтары 
бойынша тамақ өнімдерін барлық қажетті наменклатурасы бойынша тұтынудың ұлттық 
стандарттарын бекіту; 

-халықтың кедейшілігін төмендету үшін негізгі ерекшеліктер келесілер болуы 
керек: аймақтардың даму деңгейін теңестіруге, болашақта экономика слаларының, 
соның ішінде ауылшаруашылығының экономикалық өсуін қамтамасыз етуге 
бағытталған аймақтық саясат жүргізу; 

-Обылыс әкімдері тұтынудың ұлттық стандарттары негізінде есептелген 
минималды тұтыну мониторинг жұргізуі қажет; 

-тамақ өнімдеріне экономикалық қол жетімділікке жету үшін тұтынудың ұлттық 
стандарттары негізінде есептелген минималды тұтыну себетінің құнымен халықтың 
барлық топтарының табыс денгейінің тенгерімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ өзіндік 
құны төмен, жоғары сападағы тамақ өнімдерінің жаңа түрлерінің өндірісін дамытудың 
мемлекеттік бағдарламаларын жасау; 

-тамақ өнімдерінің сапасын бақылау жүйесін жасау және оны халықаралық 
стандарттарға көшіру; 

-халықтың азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыздығының мониторингін жүргізу; 
-индикативті жоспар жасау кезінде азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз етудің 

негізін құрайтын әрбір ауылшаруашылық өнім түрлері бойынша және оларды қайта 
өңдеу бойынша өндіріс параметрлерін ескеру; 

-мемлекеттік азық-түлік қорларын пайдалану, сақтау және қалыптастырудың 
жүйелерін оптимизациялау; 

-мемлекеттік сатып алу мен материалдық резервтерді уақытында бюджеттік 
қаржыландыруды қамтамасыз ету; 
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-ішкі нарық сатылымының импортқа тәуелділігін отандық тауарлардың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру және дұрыс мемлекеттік саясат жүргізу негізінде төмендету 
бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. 

Сонымен қорытындылай келе ШҚО ерекшелігі, ол ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндіру бойынша экспортқа да, импортқа да бағытталған өндіріске жатпайды, ол екі 
стратегияның үйлесімін қамтиды. Облыс ауыл шаруашылығының жалпы өнімі өсіп 
келеді, бірақ өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығындағы жалпы өнімнің өсімі 
негізінен алғанда ауыл шаруашылығы өніміне қойылатын бөлшек сауда бағаларының 
өсуі арқылы алынған. Оған егістік алқаптарының қысқаруы, соның ішінде суармалы 
жерлердің, пайдаланбайтын егістік жерлер көлемінің ұлғаюы, жеке дақылдар өнімділігі 
мен жалпы түсімнің төмендеуі, мал санының қысқаруы, ұсақ тауарлы өндірістердің орын 
алуы себепші болды. Сонымен бірге облыста халықтың жан басына шаққанда келетін 
сүт, дән, картоп, бақша дақылдары, көкөніс сияқты ауыл шаруашылығы өнімдері 
бойынша, етті, жұмыртқаны, балық және балық өнімдерін, өсімдік майды, жеміс және 
жидекті қоспағанда, өндіріс көлемі тұтынудың ұсынылатын мөлшерлерінен көп жоғары.  
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КООРДИНАТТЫҚ ӘДІСТІ ИРРАЦИОНАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРГЕ ҚОЛДАНУ 

 

Әдетте орта мектептерде вектор ұғымына теңдеулер мен теңсіздіктерді, олардың 

жүйесін шешуде жеткілікті көңіл бөлінбейді. Дегенмен төменде, кейбір жағдайларда 

қиындығы жоғары дәрежедегі күрделі иррационал теңдеулерді дәстүрлі, стандартты 

әдіске қарағанда координаттық тәсілді пайдаланып шешу барысында есептің өте тез, әрі 

қысқа, әрі жеңіл, іздеп отырған нәтижеге бірдан жететініне куә боламыз. 

Ол үшін екі немесе үш өлшемді векторлардың скаляр көбейтіндісі, үшбұрыш 

теңсіздігі және олардың коллинеар болатын қасиеттерін білсек жеткілікті. 

Енді әртүрлі иррационал теңдеулермен байланысты есептердің шығару жолдарын 

көрсетейік. Әрине олардың басқа да әдістері бар, бірақта келтірілген мысалдарда 

векторлық әдістің артықшылығы бірден көрініп тұрады.  

1 мысал. √17(𝑥2 + 𝑦2 = 𝑥 + 4𝑦 − 1 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Екі өлшемді �⃗�(𝑥; 𝑦) және �⃗⃗�(1; 4) векторын енгізсек, онда ∣�⃗�∣=√𝑥2 + 𝑦2, 

∣�⃗⃗�∣=√17, ал скаляр көбейтіндісі �⃗� × �⃗⃗� =∣ �⃗� ∣∙∣ �⃗⃗� ∣ болғандықтан √17 ∙ √𝑥2 + 𝑦2 ≥ 𝑥 + 4𝑦, 
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бірақ x+4y> 𝑥 + 4𝑦 − 1. Сол себепті √17(𝑥2 + 𝑦2) >> 𝑥 + 4𝑦 − 1. Олай болса берілген 

теңдеу нақты сандар жиынында кез келген x,y орындалмайтынын көреміз. 

 Жауабы:⊘  

2 мысал. √𝑥 + √2 − 𝑦 ∙ √3 + 2𝑥 + √6 + 𝑦 ∙ √6 − 3𝑥 = 9 теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Үш өлшемді �⃗�(1; √2 − 𝑦; √6 + 𝑦) және 

�⃗⃗�(√𝑥; √3 + 𝑥; √6 − 3𝑥) векторларын енгізіп, ұзындықтарын табайық: 

∣�⃗�∣=√1 + 2 − 𝑦 + 6 + 𝑦 = 3, ∣�⃗⃗�∣=√𝑥 + 3 + 2𝑥 + 6 − 3𝑥 = 3. Енді осы екі вектордың 

скаляр көбейтіндісін есептейік: �⃗� × �⃗⃗� = √𝑥 + √2 − 𝑦 ∙ √3 + 2𝑥 + +√6 + 𝑦 ∙ √6 − 3𝑥 =

9 берілуі бойынша. Ал скаляр көбейтіндінің анықтамасынан �⃗� × �⃗⃗� =∣ �⃗� ∣∙∣ �⃗⃗� ∣ cos 𝜑 

болатыны белгілі, бірақ �⃗� × �⃗⃗� =∣ �⃗� ∣∙∣ �⃗⃗� ∣ Ǝ cos 𝜑 = 1 ⇒ 𝜑 = 0 ⇒ векторлар коллинеар, 

олай болса сәйкес координаттары пропорционал 
1

√𝑥
=

√2−𝑦

√3+2𝑥
=

√6+𝑦

√6−3𝑥
 ⇒ {

1

√𝑥
=

√2−𝑦

√3+2𝑥
 , 

1

√𝑥
=

√6+𝑦

√6−3𝑥
 

{
3 + 2𝑥 = 𝑥(2 − 𝑦),

6 − 3𝑥 = 𝑥(6 + 𝑦),
⇒  {

𝑥 ∙ 𝑦 = 3
6 − 9𝑥 = 𝑥𝑦

 ⇒  𝑦 = −3 , 𝑥 = 1. Расында да, (1;-3) 

берілген теңдеуді қанағаттандыратынын көреміз. 

 Жауабы:(1-3) 

3 мысал. sin 𝑥 ∙ cos2 𝑦 + cos 𝑥 sin2 𝑦 + 1 = √2(1 + cos4 𝑦 + sin4 𝑦 теңдеуін 

қанағаттандыратын барлық (x;y) анықтайық. 

Шешуі: Үш өлшемді �⃗�(sin 𝑥 ; cos 𝑥 ; 1) және �⃗⃗�(cos2 𝑦; sin2 𝑦; 1) векторларды 

енгізейік, онда sin 𝑥 ∙ cos2 𝑦 + cos 𝑥 sin2 𝑦 + 1 = �⃗� × �⃗⃗� , ал ǀ�⃗�ǀ = √sin2 𝑥 + cos2 𝑥 + 1=√2 

, ǀ�⃗⃗�ǀ = √cos4 𝑦 + sin4 𝑦 + 1 , берілген теңдеу �⃗� × �⃗⃗� = ∣ �⃗� ∣∗∣ �⃗⃗� ∣ түріне енеді. Сол себепті 

�⃗� және �⃗⃗� векторлары бір бағытталып, сәйкес координаттары пропорционал болулары 

керек. 

Сонымен, 
sin 𝑥

cos2 𝑦
=

cos 𝑥

sin2 𝑦
= 1 қатынасынан sin 𝑥 = cos2 𝑦 , cos 𝑥 = sin2 𝑦 жүйесіне ие 

боламыз. Екі жағын квадраттап, қоссақ, sin4 𝑦 + cos4 𝑦 = 1 ⇒  1 − −2 sin2 𝑦 cos2 𝑦 =
1 ⇒  cos 𝑦 sin 𝑦 = 0  ⇒ cos 𝑦 немесе sin 𝑦 = 0, бұлай болуы мүмкін емес. 

 Жауабы:⊘ 

4 мысал. 𝑎 параметрінің барлық мәндері үшін  

√𝑎 + 1 ∙ √𝑥 − 𝑎 + +√2𝑎 − 𝑥  = √𝑎(𝑎 + 2) теңдеуін шешейік. 

 Шешуі: Мәндер жиыны ( а параметрі үшін): a≥ 0. �⃗⃗⃗�{√𝑎 + 1; 1} және 

�⃗⃗�{√𝑥 − 𝑎; √2𝑎 − 𝑥} векторларын қарастырамыз. �⃗⃗⃗� × �⃗⃗� = √𝑎 + 1 ∙ √𝑥 − 𝑎 + √2𝑎 − 𝑥 ; ∣

�⃗⃗⃗� ∣= √𝑎 + 2 ;  ∣ �⃗⃗� ∣= √𝑎 Әрқашан �⃗⃗⃗� × �⃗⃗� ≤∣ �⃗⃗⃗� ∣∙∣ �⃗⃗� ∣ орынды, сондықтан √𝑎 + 1 ∙

√𝑥 − 𝑎 + √2𝑎 − 𝑥 ≤ √𝑎(𝑎 + 2). Теңдік <=>  ∃, егер �⃗⃗⃗� ↑↑ �⃗⃗�, яғни 
√𝑎+1

√𝑥−𝑎
=

1

√2𝑎−𝑥
 𝑎 = 0 

болғанда бастапқы теңдеудің тек x= 0 шешуіне болады. Пропорцияны шеше отырып 

𝑥(𝑎 + 2) == 𝑎2 + 3𝑎 аламыз, олай болса x=
𝑎2+3𝑎

𝑎+2
. 

 Жауабы: 𝑎 ≥ 0 болғанда 𝑥 =
𝑎2+3𝑎

𝑎+2
 ; 𝑎 < 0 x∈ ∅. 

5 мысал. √5(𝑥2 + 2𝑦𝑧) + √6(𝑦2 + 2𝑥𝑧) + √5(𝑧2 + 2𝑥𝑦) = 4(𝑥 + 𝑦 + 𝑧) теңдеуін 

шешейік. 

Шешуі: Төмендегі үш өлшемді екі векторды алсақ 

�⃗�(√𝑥2 + 𝑦𝑧; √𝑦2 + 2𝑥𝑧; √𝑧2 + 2𝑥𝑦; ) және �⃗⃗�(√5; √6; √5), онда ǀ�⃗�ǀ2 = 𝑥2 + +𝑦2 + 𝑧2 +

2𝑥𝑦 + 2𝑥𝑧 + 2𝑦𝑧 = (𝑥 + 𝑦 + 𝑧)2 ⇒ ǀ�⃗�ǀ = 𝑥 + 𝑦 + 𝑧, ǀ�⃗⃗�ǀ = 4, 
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Скаляр көбейтіндісі (�⃗� × �⃗⃗�)=√5(𝑥2 + 𝑦𝑧) + √6(𝑦2 + 2𝑥𝑧) + √5(𝑧2 + 2𝑥𝑦) 

болғандықтан, берілген теңдеу векторлар арқылы (�⃗� × �⃗⃗�)=∣�⃗�∣∙∣�⃗⃗�∣ түрде болатынын 

көреміз, яғни �⃗� ↑↑ �⃗⃗�. Онда анықтама бойынша ∃𝜆∈ 𝑅 ⇒ �⃗� = 𝜆�⃗⃗� ⇒ 

⇒  √𝑧2 + 2𝑥𝑦 = √5𝜆, √𝑦2 + 2𝑥𝑧 = √6𝜆, √𝑧2 + 2𝑥𝑦 = √5𝜆  ⇒  
𝑥2+2𝑦𝑧

5
==

𝑦2+2𝑥𝑧

6
=

𝑧2+2𝑥𝑦

5
. Осы пропорциядан 𝑥2 + 2𝑦𝑧 = 𝑧2 + 2𝑥𝑦 ⇒  𝑥2 − 𝑧2 == 2 𝑦(𝑥 − 𝑧), бұдан x=z 

немесе x+z=2y қатынастарын аламыз: 

а) Егер x=z ⇒ 
𝑥2+2𝑥𝑦

5
=

𝑦2+2𝑥2

6
=> 4𝑥2 − 12𝑥𝑦 + 5𝑦2 = 0 біртектес теңдеуінен 𝑦 =

2

5
𝑥 және y=2x шешімдеріне ие боламыз. 

б) Егер x+z=2y болса, пропорцияның алғашқы екеуінен 6[𝑥2 + 2𝑦(2𝑦 − −𝑥)] =
5[𝑦2 + 2𝑥(2𝑦 − 𝑥)]  ⇒ 16𝑥2 − 32𝑥𝑦 + 19𝑦2 = 0, пайда болған біртектес теңдеудің 

дискриминанты теріс сан болғандықтан, оның тек қана нөлдік шешімі бар, яғни x=y=0, 

онда z=0. 

Сонымен берілген теңдеудің шешімдері болып (𝑐;
2

5
𝑐; 𝑐) , (𝑐; 2𝑐; 𝑐), (0; 0; 0) 

табылатынын көреміз, мұндағы c-кез келген ерікті сан, соңғы шешімді 𝑐=0 деп ұйғарып 

алғашқыларынан алуға болатынын көреміз. Теңдеудің шешімдері шексіз жиын екен, 

жалпы ондай құбылыстың болуы да, болмауы да мүмкін. 

 Жауабы: (𝑐;
2

5
𝑐; 𝑐) , (𝑐; 2𝑐; 𝑐), (0; 0; 0). 

6 мысал. √45 − 36 cos 𝑥 + √21 − 12√3 sin 𝑥 = 4√3 , (0< 𝑥 <
𝜋

2
) трансценденттік 

теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Есептің бірнеше шығару жолдары бар. Олардың ішінен біз тек 

координаттық (векторлық) әдісті қолданғанда біз білетін басқа тәсілдерге қарағанда өте 

қарапайым, әдемі шешілетіне куә боламыз. 

Берілген теңдеуді мына түрге келтіріп алып 

√(6 − 3cos 𝑥)2 + (3 sin 𝑥)2 + √(3cos 𝑥)2 + (2√𝑥 − 3 sin 𝑥)2 = 4√3, 

XOY жазықтығында �⃗� = (6 − 3 cos 𝑥 ; 3 sin 𝑥)˄�⃗⃗�(3 cos 𝑥 ; 2√3 − 3 sin 𝑥) 

векторларын енгізсек, онда бірінші түбір ∣�⃗� ∣, ал екіншісі ∣�⃗⃗� ∣ ұзындықтарын көрсетеді 

де, берілген теңдеу ∣�⃗�∣+∣�⃗⃗�∣=4√3 қатынасына айналады. 

Енді �⃗� + �⃗⃗� векторын және оның ұзындығын анықтайық. 

�⃗� + �⃗⃗� =  (6 − 3 cos 𝑥 + 3 cos 𝑥 ; 3 sin 𝑥 + 2 √3 − 3 sin 𝑥) = (6; 2√3) ˄ ǀ�⃗� + �⃗⃗�ǀ ==

√36 + 12 = √48 = 4√3  ⇒ бастапқы теңдеу ǀ�⃗�ǀ + ǀ�⃗⃗�ǀ = ǀ�⃗� + �⃗⃗�ǀ теңдігіне айналып 0 <

𝑥 <
𝜋

2
–Ǝ, �⃗�˄�⃗⃗� векторлары коллинеар және бір бағыттас екенін көреміз, сол себепті аттас 

координаттары пропорционал, яғни 
6−3 cos 𝑥

3 cos 𝑥
==

3 sin 𝑥

2√3−3 sin 𝑥
 ⇒ 12√3 − 18 sin 𝑥 −

6√3 cos 𝑥 + 9 cos 𝑥 sin 𝑥 = 9 cos 𝑥 sin 𝑥 ⇒  18 sin 𝑥 + 6√3 cos 𝑥 = 12√3 ⇒ √3 2⁄ sin 𝑥 +

1 2⁄ cos 𝑥 = 1 = sin(𝑥 +
𝜋

6
) = 1 

⇒  𝑥 =
𝜋

3
  

 Жауабы:𝑥 =
𝜋

3
. 

7 мысал. Ең соңында  

{
𝑥2 + 𝑦2 = 4,

𝑥√𝑦 − 1 + 𝑦√𝑥 − 1 = 2√𝑥 + 𝑦 − 2
 жүйесін шешеміз.  
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Шешуі: Жүйенің екінші теңдеуінен 𝑥 > 1. �̅�(𝑥, 𝑦) және �̅�(√𝑦 − 1, √𝑥 − 1)деп 

белгілесек, онда ∣ �̅� ∣= √𝑥2 + 𝑦2 = 2 және ∣ �̅� ∣== √𝑥 + 𝑦 − 2 . Енді �̅� және �̅� 

векторларының скаляр көбейтіндісін тапсақ, онда �̅� × �̅� = 𝑥√𝑦 − 1 + 𝑦√𝑥 − 1 . 

∣ �̅� ∣∙∣ �̅� ∣= 2√𝑥 + 𝑦 − 2 болғандықтан, екінші теңдеуден �̅� × �̅� =∣ �̅� ∣×∣ �̅� ∣ 

шығады, ал бұл теңдік �̅� және �̅� векторларының коллинеар екенін көрсетеді. Сол себепті 
𝑥

√𝑦−1
=

𝑦

√𝑥−1
, немесе 𝑥√𝑥 − 1 = 𝑦√𝑦 − 1. Егер 𝑓(𝑡) = 𝑡√𝑡 − 1 функциясын енгізсек, онда 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) функционалдық теңдігін аламыз. 𝑓(𝑥) == 𝑥√𝑥 − 1 функциясы 𝑥 > 1 де 

өспелі , онда 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) <=>  ∃, егер x=y. Мұндай жағдайда жүйенің бірінші теңдеуі 

𝑥2 + 𝑥2 = 4 теңдігіне келеді, бұдан 𝑥1,2 = ±√2 . x>1 болғандықтан 𝑥1 = 𝑦1 = √2 аламыз. 

Жауабы:𝑥1 = √2 , 𝑦1 = √2. 
Әдебиеттер тізімінде қазіргі уақытта пайдаланып жүрген оқу құралдарының 

кейбіреуі келтірілген, интернет жүйесінде де (әсіресе ТМД елдерінің ғалымдарының 

зерттеулері) алгебраның басқа салаларындағы қолданулары туралы материалдар 

қарастырылған. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ СПЕКАНИИ 

БЕРИЛЛИЕВОЙ КЕРАМИКИ 

 

Оксиды переходных металлов демонстрируют замечательный диапазон 

магнитных, сверхпроводящих и многоферроидных фаз, которые представляют большой 

научный интерес и потенциально способны обеспечить инновационные платформы для 

энергетики, безопасности, электроники и медицинских технологий. Атомно-

масштабные сверхрешетки, образованные из оксидов переходных металлов, являются 

особенно привлекательным объектом для новой физики. В сверхрешетках могут 

появляться новые состояния на интерфейсах, где встречаются разнородные материалы. 

Сегнетоэлектрический порядок возникает из гетероструктур, состоящих из оксидных 

компонентов с номинально противоречивым поведением. [1] 
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При размерах частиц порошков менее 100 нм становятся сильно зависимыми от 

размера основные физико-химические свойства вещества за счет дополнительного 

вклада энергии поверхности и дефектов структуры в общую энергию частиц. 

Высокая энергонасыщенность нанопорошков приводит к их повышенной 

активности при спекании, что проявляется в значительном снижении температур 

спекания и увеличении скорости усадки компактов из нанопорошков. При этом для 

формирования тонкой наноразмерной структуры плотной керамики важно ограничить 

рост кристаллитов, т.е. ограничить процесс рекристаллизации. [2] 

Бериллиевая керамика наряду с хорошими электроизоляционными и 

прочностными свойствами, стабильными вплоть до температур 600 - 800 С, водо - и 

кислото-стойкостью характеризуется высокой теплопроводностью, достигающей 36 % 

от теплопроводности меди.  

Другим отличительным свойством бериллиевой керамики является ее высокая 

теплопроводность, приближающаяся по своей величине к теплопроводности металлов. 

Это придает бериллиевой керамике повышенную по сравнению с другими видами 

керамики из чистых окислов термическую стойкость.  

Другим отличительным свойством бериллиевой керамики является ее высокая 

теплопроводность, приближающаяся по своей величине к теплопроводности металлов. 

Это придает бериллиевой керамике повышенную по сравнению с другими видами 

керамики из чистых окислов термическую стойкость.  

Для металлизации используют тугоплавкие материалы - молибден или вольфрам, 

поскольку процесс спекания глиноземистой и бериллиевой керамики протекает при 

температуре свыше 1400 С.  

 
Рисунок 1  Кристаллическая структура перовскита. Структура классического 

перовскита содержит в центре атом бериллия, окруженный 12ю атомами кислорода и 

соответствует диэлектрической фазе. 

 

Структура BeO существует в форме гранецентрированного куба, где октаэдр 

окружен тетраэдрами, центрированными кислородом, таким образом, что формируется 

кислородный тетраэдр.  

Наночастица TiO2, соединяясь с кластерами BeO, создает кристаллическую 

структуру перовскита, отличную от классической структуры. На рисунке 2 приведены 

различные структурные модели бериллиевой керамикидва типа 12ти вершинников: 
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слева классический кубооктаэдр, справа икосаэдр из атомов кислорода, окружающий 

атом бериллия. Икосаэдрическая фаза определена нами из расшифровки спектров 

рентгеновской дифракции. 

 
Рисунок 2  Два типа 12ти вершинниковкубооктаэдр и икосаэдр (справа). 

 

  
Рисунок 3 - Модели перовскита до искажения. 

 

 
Рисунок 4 - Модели перовскита после искажения. 

 

На рисунках 3 и 4 изображены снимки видов сверху и спереди, построенных в 

программе 3ds Max моделей перовскита до и после атомных смещений, которые явились 

результатом кластерных искажений. 

Данные модели были построены на основе изменений размеров данных октаэдров, 

связанных с реальными экспериментальными данными и расчетами. 

Указанные размерными линиями величины, единицы измерения в которых были 

выполнены построения - являются ангстремы. Размеры октаэдров, и в целом данной 

структурной единицы изменялись во всех 3 проекциях по осям x,y,z. Изначально 

выполнялось построение модели куба с размерами длины и ширины- 4,58Å и высотой 

2,97Å (условно куб обозначен красными тонкими сплошными линиями). В центр куба 

был помещен правильный октаэдр, все ребра которого были равны 3,24 Å (октаэдр 
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обозначенный желтым цветом). На рисунке 3 видно что на вершины куба были 

размещены идентичные центральному правильные октаэдры. Исходя из рисунка 4 

можно заметить, как были изменены размеры структурной единицы перовскита в целом 

и возможно увидеть изменение положений зеленых сфер (атомов кислорода) 

относительно друг друга. Размеры октаэдров (обозначены синим цветом на рисунке 4) 

после «деформации » так же изменились во всех 3 направлениях по осям x,y,z.  

Расчет электронной структуры. Исследования магнитных свойств кластеров 

формируемых в структурах на основе BeTiO3 проводились в рамках теории функционала 

электронной плотности (DFT) [3] с использованием базиса плоских волн и ультрамягких 

псевдопотенциалов [4]. Для расчетов применяли пакет программ Quantum espresso [5]. 

Обменно-корреляционный функционал в приближении обобщенной градиентной 

поправки (GGA) был взят в форме Perdew–Burk–Ernzerhof (PBE) [6,7]. Энергию отсечки 

базиса плоских волн полагали равной 60 Ry. Расчеты электронной структуры 

осуществляли интегрированием в зоне Бриллюэна с использованием k−сетки 4 × 4 × 4, 

построенной по методу Монкхорста—Пака [8]. Выбранные параметры расчета 

определялись из исследования сходимости полной энергии и величины магнитного 

момента кластера от величины базиса плоских волн и разбиения зоны Бриллюэна. 

Для исследования магнитных свойств октаэдрических и икосаэдрических фаз 

BeTiO3 был проведен спин-поляризованный расчет для изолированных кластеров BeO6 

и BeO12, которые представляют собой октаэдр и икосаэдр соответственно. В центре 

каждого кластера был помещен атом Be и атомы O располагались по вершинам. Длины 

сторон для каждого кластера равны 3.24 Å. В результате расчета, магнитный момент для 

октаэдрического кластера (BeO6) получился равным 8 . Также, из анализа плотностей 

электронных состояний для каждого из рассматриваемых кластеров, изображенных на 

Рисунке 5, видно, что появление магнитного момента объясняется различным 

распределением плотности электронных состояний с противоположными спинами.  

 

  
a b 

Рисунок 5 – Плотности электронных состояний для:  

a) октаэдрического кластера, b) икосаэдрического кластера. 

 

Таким образом, результат расчета объясняет наблюдаемый в эксперименте рост 

намагниченности для порошков BeTiO3 при переходе из октаэдрической в 

икосаэдрическую фазу. В [9] были исследованы пространственные группы, отношения 

параметров порядка и деформации / отношения параметров порядка в структурах 

перовскита ABX (3), приводятся параметрические связи и возможные фазовые переходы 

с использованием разложений свободной энергии Ландау. 

 

μ
B
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ВЫВОДЫ 

1. Особенности физических свойств бериллиевой керамики связаны с 

особенностями электронной структуры перовскита BeTiO3. 

2. Икосаэдрический ближний порядок может создавать высокую электронную 

плотность. 

По части расчетов работа поддержана Российским научным фондом (грант N 18-

19-00268). 
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THE PROBLEM OF IMPROVING THE DURABILITY OF PIPELINES 

 

Russian pipeline transport is a strategic mode of transport in Russia with the largest 

volume of cargo turnover. The length of trunk pipelines in Russia is more than 250 thousand 

km [1].  

The majority of domestic operated pipelines are metal, the main reason for their 

destruction is corrosion. Corrosion is a process that causes the destruction of a metal or a change 

in its properties as a result of chemical or electrochemical effects of the environment. As a 

result, the possibility of accidents increases and the service life decreases. 

All methods that extend the service life of the pipeline can be divided into two groups. 

Passive protection: 

1. Introduction of corrosion inhibitors (introduction to metal components that increase 

corrosion resistance).  

2. The use of insulation coatings-is applied to the surface of the pipe protective insulation 

coating based on bitumen, polymer tapes or sprayed polymer.  
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The method of inhibitor injection [3] is used at the metal fabrication stage. At the same 

time, impurities that reduce corrosion resistance are removed from the metal. 

Insulation coatings must have continuity, high dielectric strength, adhesion, mechanical 

strength, water resistance, elasticity, bio-resistance, heat resistance, durability and non-deficit. 

Depending on the materials used are distinguished: 

- mastic coatings (bituminous and asphalt-resinous mastic); 

 polymer (tape, extruded polyethylene, termousazhivaemoy materials, epoxy and paint); 

 set ("Plastobit" the bituminous mastic is applied to PVC film, the "Alloplastic" is 

characterized by a fiberglass reinforcement; bitumen-polymer insulating tape). 

Passive protection has a number of disadvantages. A common lack of organic corrosion 

inhibitors is an increased content of resins, which during the operation of the equipment settle 

on the internal surfaces, worsening heat transfer, and sometimes disrupt the operation of 

instrumentation. Also, practice shows that over time, insulating materials age and lose their 

properties. 

Active protection [2]: 

1. Sacrificial protection. Modern tread materials are alloys based on magnesium or 

aluminum, less often - zinc. All of them are different from the steel protected structures with 

their electrochemical potential, namely, their potential is more electronegative. Due to the 

potential difference in the galvanic pair there is a current flowing from the anode and flowing 

from the electrolyte to the cathode. The creation of a flowing current is the purpose of 

electrochemical protection. 

 
Figure 1 – Scheme of cathodic protection: 1 – the protected element (the pipeline); 2 – protector  

 

2. Cathodic protection [5]. When cathodic protection, as a sacrificial anode acts electrode-

grounding, laid in the ground near the pipeline. In order that this grounding conductor worked 

as an anode, and a pipe - cathode, include an external source of a direct current, and “plus” - to 

an anode, “minus” - to a cathode. 

3. Electrical protection. Using as a cathode (flowing) current the wandering current of rail 

electric transport. Stray current is part of the traction current of an electric train or tram. Since 

the rails are a conductor of traction current and they are not isolated from the ground, part of 

the current flows in the ground near the rails and can enter adjacent pipelines. Flowing down 

then from the pipeline, the wandering current causes the electrolytic dissolution of the metal. If 

all the stray current is removed (drained) from the pipeline, the current will only flow 

everywhere, which will provide the protection effect. 

The use of deep anode grounding is primarily determined by the need for electrochemical 

protection of underground metal structures with the help of cathode stations in the absence of 

the possibility of placing a cheaper subsurface anode grounding on this object. 

The main element of the deep anode grounding is the electrode module, which is cast 

from a special low-soluble alloy. The electrode modules are connected in a garland, the 

connection points of the electrode modules are sealed with couplings supplied in the kit. The 

number of modules, the number of connecting wires and their length is determined by the 
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customer depending on the specific electrical resistance of the soil at the installation site of the 

deep grounding. Soil corrosion activity is given in Table 1 [6]. 

 

 
Figure 2 - Cathodic protection circuit: 1-protected element (pipeline); 2-anode grounding; 3-

hatch; 4-AC rectifier  

 

 
Figure 3 - Electric drainage protection circuit: 1-protected element( pipeline); 2-electric 

transport rails  

 

Table 1 - Soil corrosion activity 

Corrosive activity of soil against steel 

Corrosion activity Electrical resistivity, 

Ohm∙m 

The loss of mass of 

sample, kg 

Average current 

density, A / m2 

Low 

Average 

High 

further 100 

20-100 

less than 20 

to 1 ∙ 10-3 

(1-2) ∙ 10-3 

further 2 ∙ 10-3 

to 0,5 

0,5 – 2 

further 2 

 

Advantages of deep anode grounding: 

- deep grounding allows for joint corrosion protection of the entire complex of 

underground metal structures on the territory of an industrial facility or city; 

- for placement of deep grounding are required in ten times less area, than for subsoil; 

- the manifestation of the anode effect of the deep grounding is many times less than the 

subsurface of the same power, which allows it to be located on small free sites in an area with 

a highly branched and complex network of underground structures; 

- deep anode earthing provides a more rational use of current, as it comes mainly from 

the bottom to the most corroded part of the protected structure; 
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- resistance to spreading deep anode grounding is independent of seasonal fluctuations in 

temperature and moisture content in the upper layers of the earth. 

The number of electrode modules, the number of pins, and the lengths of the connecting 

wires are determined according to the design. The maximum length of the deep anode 

grounding conductor is 40 m. the Anodic solubility of the alloy depends on the environment in 

which the grounding conductor operates and the current density [5]. 

No special equipment is required for the installation of the grounding conductor, as it is 

assembled from separate modules as it is lowered into the well. Installation works are performed 

by means of the equipment, drilling rigs of type URB 2A2 figure 4.  

 
Figure 4 – Drilling rig URB 2A2: 1 – the node of the mud pump; 2 – box PTO; 3 – hydraulic 

pump; 4 – compressor; 5 – gear box; 6 – control system; 7 – lift cylinder; 8 – a Jack of the 

hydraulic type; 9 – node sealing; 10 – rotational mechanism; 11, the working mast; 12 – 

Elevator; 13 – screw insert; 14 – wireline equipment 

 

The process of drilling a well [4] begins with the preparation of drilling mud. Further, 

with the help of the tool extension, the desired depth is achieved. The well after drilling is 

treated with clay solution. After installation of anodes, they are loaded into the well. Installation 

of wells. With the help of a spark flaw detector, specialists are convinced of the quality of 

insulation during installation, the installation itself must be carried out in blocks, filling an 

empty well with clay solution or coke. From above falls asleep or sand, or gravel, this should 

be stipulated in technical project. 

Well drilling is the initial stage before anode grounding installation. An important feature 

of this process is that it is impossible to pause between the end of drilling and the beginning of 

grounding installation. As soon as the well is ready and drilling is completed, it is necessary to 
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immediately proceed to the installation of a deep grounding. The less the pause time, the higher 

the quality of the anode grounding and its service life. 

In practice, the observed dependence of the lifetime of the anode from the depths of the 

earth. When grounding at the pipeline level, the average service life is about 5 years, when 

grounding at 30 - 40 m service life is increased to 20-25 years. 

Anode protection contributes to long-term and effective protection of the pipeline from 

corrosion. This ECZ scheme has a number of advantages over passive protection and other 

active protection schemes. 
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ АҒЫНДЫ СУҚОЙМАЛАРЫНДАҒЫ 

ШАБАҚТЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ҚҰБЫЛМАЛЫ БАХТАХТЫ ӨСІРУ 

 

Шығыс Қазақстан облысындағы балық өсіру кәсіпорындарында форель 

балығының тауарлық өнімдерін және отырғызу материалдарын тиімді өсіру 

технологияларын енгізу. 

«Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 - 2021 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 3.4. тармақшасында аквакультураның 

әлсіз дамуы және ауыл шаруашылығының осы саласын дамыту қажеттілігі туралы 

айтылады. Қазақстан халқының азық-түлік өнімдеріне деген сұраныстарын 

қанағаттандыру үшін тауарлық балық шаруашылығын кеңейту және болашақта саланы 

дамытудың ұзақ мерзімді перспективаларын құру қажет. Соған сәйкес «Агробизнес - 

2020» бағдарламасының мақсаты балық өндірісін 7 жылда 15 есе көбейту еді. Қазіргі 

таңда асылтұқымды түрлерін ұстауға 1,8 миллиард теңге көлемінде субсидия бөлінген. 

Яғни, 2020 жылға дейін барлық республика бойынша беріледі. Мәселен, 2016 жылы 4 

тонна асылтұқымды балық асырауға 13,4 миллион теңге бөлінген. Бағдарламаның 

жоспарында, сондай-ақ, 2020 жылға қарай жылына 15 мыңға тонна балық өсіру бар.  

Әлемде аквакультура балық аулаудың қарқынды дамып келе жатқан желісі болып 

табылады. Аквакультура дегеніміз – гидробионттарды арнайы технологиялық схемалар 

бойынша өндірістік өсіру. Аквакультураны енгізудің екі принципі бар. Бірінші принцип, 

ол – суқоймаларды шаруашылық мақсатта алғашқы қорек өндіретін орын ретінде, 

сонымен қатар биологиялық шикізат көзі ретінде максималды түрде пайдалану. 
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Алғашқы өнімді көтеру әдістері минералды тыңайтқыштар енгізі жолымен және 

балықтардың поликультурасын енгізу әдістерімен жүргізіледі, олардың компоненттері 

фитофагтар, детритофагтар, зоопланктофагтар, зообентофагтар болып табылады. 

Аквакультураны дамытудың басқа жолы құнсыз нысандарды қоректендіру арқылы 

шаруашылық маңызды объектілерді өсіру. Қазіргі таңда тұщы суларда, Батыс Еуропада, 

Америкада басым нысан - форель.  

Бахтах, кейде Бақтақ, Форель (лат. Salmo) - Албырттар тұқымдасына жататын 

балық. Тауөзендері мен көлдерінде тіршілік етеді [1]. Бахтах - құмжаның тұщы суда 

тіршілік ететін түрлері (өзен бахтағы, көл бахтағы) мен болатбас албырттың (құбылмалы 

бахтах) жалпы атауы, 1 суретте көрсетілген. 

 
Сурет 1 - Құбылмалы бахтах 

 

Өзен бахтағының ұзындығы 37 см-дей, салмағы 200 - 500 г (кейде 2 кг-ға дейін) 

болады. Жыныстық жағынан 3 - 4 жыл жетіледі. 200-ден 500 мыңға дейін жететін 

уылдырығын қиыршық тасты су түбіне күзде не қыста шашады. Көл бахтағы ірі, салмағы 

8-10 кг (кейде 34 кг-ға жетеді). Бахтахтың тағы бір түрі- ишхан (армянша – «князь»). 

Севан көлінде тіршілік етеді, оны көп жағдайда «севан форелі» деп те атайды. 1964 жылы 

Қазақстанда құбылмалы бахтах (S. gaіrdnerі) – Шелек өзеніне жерсіндірілді. Оның 

ұзындығы 50-90 см, салмағы 6 кг-дай. Денесі ұзын, аузы үлкен, жақтарында өткір тістері 

болады. Басы қара, жүзу жарғақтарында анық дақтары бар, түсі құбылмалы, жолақтары 

айқын көрінеді. Арқасы қанық сары, ал бауыры күмістей ақ келеді. 2-4 жыл жыныстық 

жағынан жетіледі. Ақпан- сәуір айларында судың температурасы 4-5о C-қа жеткенде 

уылдырығын (5-6 мыңға дейін) өзендердің қиыршық тасты жеріне шашады. Ұрығы 2 

айда дамиды. Оның шабағы ұсақ жәндіктердің дернәсілдерімен, ересектері майда 

балықтармен қоректенеді [2].  

Бахтах - кәсіптік маңызы бар, қолдан көбейтілетін балық. Бақтақ еті көптеген 

дәрумендер (А, D, B12) мен таптырмайтын амин қышқылдарына ие. Қызыл балық болып 

табылатын бақтақ басқа балық түрлерімен салыстырғанда көптеген артықшылықтарға 

ие, оның негізгі артықшылығы оның құрамында ерекше табиғи заттар омега-3 май 

қышқылдарының көп мөлшерде болуы. Форельдің өсу жылдамдығы жылдам, жақсы 

дәмдік қасиеттері, этологиялық қасиеттері бар. 

Жалпы алғанда, біздің елімізде форель балығын өсіру тауарлық балық 

шаруашалығының шамалы бөлігін ғана алуда. Дегенмен, шарбақта өсіру жағдайында 

және бассейндік шаруашылықтарда индустриялдық дамудың есебінен осы балықтың 

өндіру көлемі мен деликаттық өнімдерінің ассортиментін айтарлықтай ұлғайтуға 

болады.  

Тауарлық бахтақ балықтарын бассейндерде, тоғандарда, торлы шарбақта өсіреді. 

Бассейндердің оптимальды ауданы 10...30 м биіктігі, 1:4...1:6, тереңдігі 1,0 м судың 

деңгейі 0,8 м болуы керек. Дөңгелек және квадраттық бассейннің ауданы 5...16 м2, 

биіктігі 1 м судың деңгейі 0,5-0,8 болуы керек. Бассейннің сүрлем түрінің диаметрі 3...4 

м, биіктігі 4...6 м. Тауарлық бахтақ балығын өсіру үшін, әдетте, дөңгелек және 

көпбұрышты формаларды қолданады. 
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Шарбақтардың орташа биіктігі 2-6 м, тереңдігі 2-3 м, синтетикалық шыдамды су 

ұстағыш металлдан жасалған, ұяшығы 10-12 мм, 2 суретте көрсетілгендей. 

Шарбақтардағы судың орташа деңгейі 0,5 м болуы керек: балықтар секіріп кетпес үшін 

[3]. Жүзгіштіктің қоры кемінде 100 кг болуы керек. Бахтақ балықтарын қыстайтын 

кешенді бассейндерінде және өзенге жақын жерлерде өсіруге болады. Балығы молаюдың 

алдында балық өсіретін сыйымдылықтар жуыы керек, дезинфекцияланған, оларда су 

беру және тастауды жүйе реттеуі керек. 

 

 
 

Сурет 2 - Шарбақтың жалпы көрінісі 

 

Бассейндер мен тоғандарға балықтарды отырғызу үшін алдын алу арнайы 

ванналарда салмағын өлшейді, санын топтап іріктейді. Тауарлық балықтарды тығыздық 

қалдығына және соңғы тауарлық салмағымен байланысты орнатады. Бассейндердегі 

судың деңгейі 0,8 м болуы керек. Мұндағы балықтардың саны 300-350-ге жетеді. Судың 

температурасы 14-15о С болуы керек. Бассейндердегі суды үнемі жаңа сулармен 

араластырып отыру қажет. Бассейндерге келіп түскен суларды кей жағдайларда 

аэрациялау қажет. Ол үшін гидропневматикалық қоюлар, құбырлы – торлы және 

аэраторларды қолдану қажет. Балықтарды жылына 4 рет іріктейді. Тауарлық 

балықтардың салмағы 300 г болып есептеледі. 

Тауарлық бахтақ балықтарын өсірген кезде, судың температурасын күніне 3 рет 

тексеру керек және оттегінің мөлшері мен pH көрсеткішін бақылау қажет. Бахтақ 

балықтардың санитарлық гигиеналық сараптамаларын тексерген жөн. Бассейндерде 

жұмысына 1 немесе 2 рет зиянды заттардан тазарту керек. 

Қазіргі уақытта тауарлық балық шаруашылығының басым және перспективалық 

бағыттары шарбақта өсіру технологиясы болып табылады.  

Шарбақтық балық өсіру шаруашылығының ерекшелігі – құру шығыны айрықша аз 

және тиісінше жылдам қайтару болып табылады. Оң тұстарына өсіріліп отырған 

балықты бақылау ыңғайлылығын, қарапайымдылығын және алынып отырған аумақтың 

шағындылығын жатқызуға болады. Шарбақтық шаруашылық толық емес өндірістік 

циклдің өзінде де тиімді нәтиже беруі ықтимал.  

Шығыс Қазақстан облысы шарбақтық форель өсіруді дамытуға зор мүмкіндіктер 

бар: қолайлы климат жағдайлары, тұщы суқоймаларының көптілігі, энергия көзімен 

қамтамасыз етілуі, дамыған көлік байланыстары, бос жұмыс күшінің болуы болып 

табылады. Шарбақтық технологиямен өсіру балық шаруашылығының барлық басқа да 

салаларда біріктірілуі мүмкін: тоғандық және көл-тауарлы балық шаруашылықтары. 
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Форель тауарлық өнімдерін шығаратын біріккен әдістерін пайдалану перспективалы, 

мысалы, бассейн түрі белгілі модульдер жасушаларында тауар өнімін өсіру жұмыртқа 

және отырғызу материалын алуға және су қоймасының арнайы қоршалған бөліктерінде 

ірі көлемдегі тауарлық балық алу. Сондай-ақ, форельдің коммерциялық өнімдерін 

алудың бірлескен әдістерін, мысалы, арнайы бассейндік типтегі модульдерде уылдырық 

пен отырғызу материалын алу, торларда коммерциялық өнімдерді өсіру және 

резервуардың арнайы қоршалған учаскелерінде ірі көлемдегі тауарлық балық алу үшін 

пайдалануға болады.  

Балықтың құнды түрлерін тауарлы өсіру технологиясы көбінде шетелдік және 

отандық ғалымдардың еңбектерінде егжей-тегжейлі көрінеді [4-6]. 3 суретте 

көрсетілгендей, «КазНИИРХ» ЖШС-нің «Тайынты» су қоймасының шарбақтық 

жағдайында құбылмалы форельді тиімді өсіру әдістері сыналды. 

 

 
 

Сурет 3 - Шарбақтар тізбегінің жалпы көрінісі 

 

Тауарлы өнімдерді өсіруді одан әрі дамыту экологиялық және экономикалық 

мүмкіндіктермен ғана емес, көбінесе құбылмалы бахтақтың отырғызу материалдарының 

қол жетімділігі мен сапасына байланысты анықталады. Қазіргі уақытта оны көп 

мөлшерде шетелдік жеткізушілерден сатып алуға болады, олар бірінші кезекте 

экономикалық қиындықтар тудырады. Сондықтан ұрықтандырылған уылдырықтан 

отырғызу материалын алу мен қажетті көлемге дейін жеткізу мәселесі өзекті болып 

табылады және шешімді талап етеді. Бұл мәселені шешу үшін тікелей шарбақтық 

шаруашылықтан алынған отырғызу материалы резерв бола алады. Ағынды 

суқоймаларда қалқымалы, жылжымалы құрылымдарды орналастыру шарбақтық 

модульдерді орнатудың бір тәсілі болып табылады. 

Шығыс Қазақстан облысының ағынды су қоймаларының бірі Өскемен суқоймасы 

болып табылады. Құбылмалы бахтақ балығының тауарлық өнімін және отырғызу 

материалын өсіру технологияларын екі түрлі шаруа қожалығының базасына енгізу 

негізінде, Шығыс Қазақстан облысының жағдайында құнды тауарлы өнім алу 

мүмкіндігін көрсетуге болады. 

Өскемен суқоймасының балық шаруашылықтарында орналасқан шарбақтарға 

балық қорларын және коммерциялық өнімдерді өсіруге арналған тиімді 

технологияларды енгізуге болады. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ТОПИНАМБУРА 

 

Ценность топинамбура как кормовой, овощной, технической и лечебной культуры 

обусловливается, прежде всего, химическим составом растения [1]. 

Клубни топинамбура содержат достаточно большое количество сухих веществ (до 

20%), из них до 80% – инулин. Инулин является полисахаридом, гидролиз которого 

приводит к получению безвредного для диабетиков сахара – фруктозы. Топинамбур 

содержит клетчатку и богатый набор минеральных элементов, в том числе (мг %): железа 

– 10,1; марганца – 44,0; кальция – 78,8; магния – 31,7; калия – 1382,5; натрия – 17,2 [2]. 

Топинамбур активно аккумулирует кремний из почвы и в клубнях содержание 

этого элемента составляет около 8%. 

По содержанию железа, кремния и цинка он превосходит картофель, морковь и 

свеклу. В состав клубней топинамбура входят также белки, пектин, аминокислоты, 

органические и жирные кислоты. Пектиновых веществ в топинамбуре содержится до 

11%. По содержанию витаминов В1, В2, С топинамбур превосходит картофель, морковь 

и свеклу более чем в 3 раза. 

Существенное отличие топинамбура от других овощей проявляется в высоком 

содержании в его клубнях белка (до 3,2%), представленного 8 аминокислотами, которые 

синтезируются только растениями и не синтезируются в организме человека: аргинин, 

валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, триптофан, фенилаланин [1]. 

Биологически активные вещества – основа целебных свойств топинамбура 

От других овощей топинамбур отличает уникальный углеводный комплекс на 

основе фруктозы и ее полимеров: фруктоолигосахариды и инулин. 

Инулин – единственный природный полисахарид, состоящий на 95% из фруктозы. 

В желудке инулин не усваивается, часть его в кислой среде желудочного сока 

распадается на короткие фруктозные цепочки и отдельные молекулы фруктозы, которые 

проникают в кровеносное русло. 

Инулин оказывает благотворное влияние в течение всего времени нахождения в 

организме человека – начиная от попадания в желудок и заканчивая выделением. 

Инулин, попадая в желудочно-кишечный тракт, расщепляется соляной кислотой и 

ферментами на отдельные молекулы фруктозы и короткие фруктозные цепочки, которые 

проникают в кровеносное русло. Оставшаяся нерасщепленной, часть инулина быстро 

выводится, связав собой большое количество ненужных организму веществ, таких как 

тяжелые металлы, радионуклиды, холестерин, жирные кислоты, различные токсические 

соединения, попавшие в организм с пищей или образовавшиеся в процессе 

жизнедеятельности болезнетворных микробов. Кроме того, инулин стимулирует 

сократительную способность кишечной стенки, что заметно ускоряет очищение 

организма от шлаков, непереваренной пищи и вредных веществ. Антитоксический 
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эффект инулина усиливается за счет действия клетчатки, также содержащейся в 

топинамбуре [2]. 

Всосавшиеся в кишечнике короткие фруктозные цепочки, в крови продолжают 

выполнять антитоксическую функцию, связывая, обезвреживая и облегчая выведение из 

организма вредных продуктов обмена веществ и попавших из внешней среды 

химических соединений. 

Инулин является хорошим средством при дисбактериозах кишечника различного 

происхождения, поскольку способствует размножению в пищеварительном тракте 

пробиотических микроорганизмов. Одновременно отмечалось усиление абсорбции 

различных минеральных солей, в особенности кальция, снижения уровня холестерина в 

сыворотке крови, уменьшением содержания канцерогенов и гнилостных веществ.  

Инулин в виде муки, приготовленной из топинамбура, является одной из составных 

частей комбинированных пробиотиков широко используемых в США и Европе как 

средство для профилактики и лечения многих заболеваний. Применение инулина в 

качестве пищевой добавки стимулирует синтез витаминов и активизирует иммунные 

механизмы защиты. 

Фруктоолигосахариды – представляют собой смесь коротких цепочек глюкозы и 

фруктозы. Фруктоолигосахариды утилизируются большинством штаммов 

бифидобактерий, а также некоторыми культурами лактобактерий. При употреблении 

фруктоолигосахаридов в кишечнике происходит нормализация микробного статуса с 

увеличением абсорбции из кишечника ионов кальция и магния. Фруктоолигосахариды 

обладают низкой калорийностью и поэтому могут быть рекомендованы людям, 

страдающим сахарным диабетом и ожирением. 

Фруктоза является непременной составной частью топинамбура. Содержание ее 

может быть различным в зависимости от времени сбора, урожая, продолжительности 

хранения и других факторов. Образуется она из инулина в результате биохимических 

процессов, происходящих в корнях и клубнях. 

Фруктоза – диетический сахар, который способен участвовать в тех же обменных 

процессах, что и глюкоза, замещая ее в случаях относительной или абсолютной нехватки 

инсулина [3]. 

Минеральные вещества, входящие в состав топинамбура, выполняют 

разносторонние функции в организме: обеспечивание построения опорных тканей 

скелета ( Са, Р, Мg, Si), поддержание необходимой осмотической среды клеток в крови, 

в которых протекают все обменные процессы (Na, К), образование пищеварительных 

соков (С1), гормонов (J, Zn, Сu, Sе, Мn), переносчиков кислорода в организме (Fе, Сu), 

некоторых жизненно важных витаминов и ферментов, без которых немыслимо 

превращение поступающих в организм пищеварительных веществ (Со, Si). 

Одной из важных особенностей топинамбура является сбалансированность по 

микро- и макроэлементному составу. Топинамбур содержит большое количество железа 

(до 12 мг %), кремния (8 мг %), цинка (500 мг %), магния (30 мг %), калия (200 мг %), 

марганца (45 мг %), фосфора (500 мг %), кальция (40 %) [1]. 

Топинамбур активно аккумулирует кремний из почвы и относится к 

«кремнефильным» растениям. По современным представлениям, кремний относится к 

группе элементов, необходимых для нормального роста и развития организма животных 

и человека. Кремний содержится в гипофизе, в твердой мозговой оболочке и в белом 

веществе головного мозга, в хрусталике глаза и щитовидной железе, в тканях почек, 

сердца и других органов. 

Кремний входит в состав эластина кровеносных сосудов, и при атеросклерозе, 

когда содержания кремния в соединительной ткани резко падает, наблюдается снижение 

эластичности стенок артерий и увеличивается их проницаемость.  
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Особенно велика потребность организма в биофильном кремнии. Биофильный 

кремний - это та часть растительного (органического) кремния, которая химически 

связана с фосфолипидами, белком, пектинами. Кремний необходим для формирования 

коллагена – белка соединительной ткани. Он способствует питанию и здоровью волос, 

ногтей и кожи, помогает костям поглощать кальций [3]. 

Витаминный состав клубней топинамбура 

Зеленая масса топинамбура богаче витаминами, чем клубни, однако последние 

превосходят картофель по их содержанию. В витаминном составе клубней топинамбура 

выделяется аскорбиновая кислота, превышающая ее содержание в картофеле в 5 раз. 

Ниже показан витаминный состав клубней топинамбура в мг %: 

витамин С - 98,1 – 108,1; витамин В1 - до 1,2; витамин В2 - 4,0 – 7,9; витамин В3 - 

2,4 – 8,8; витамин В5 - 0,2 – 0,9; витамин В6 - 0,12 – 0,22; витамин В7 - 10,0 – 24,0. 

Органические кислоты (лимонная, яблочная, малоновая, янтарная, фумаровая) 

активно участвуют в обмене веществ, повышают секреторную активность слюнных 

желез, усиливают выделение желчи и панкреатического сока, улучшают пищеварение, 

растворяют нежелательные отложения (соли мочевой кислоты), обладают 

бактерицидным действием, благотворно действуют на кислотно-щелочное равновесие, 

на функцию желудочно-кишечного тракта и другие системы организма, являясь 

возбудителями секреции поджелудочной железы и моторной функции кишечника. 

Органические кислоты оказывают влияние на процессы пищеварения, способствуя 

усвоению пищевых продуктов, в которых кислот очень мало. В комплексе витамином С 

обладают ярко выраженным антиоксидантным действием [3]. 

Пектиновые вещества – полисахариды, присутствующие в топинамбуре в 

количестве 11 % от массы сухого вещества. Пектины адсорбируют на своей поверхности 

и выводят из организма ядовитые вещества, холестерин, триглицериды, которые 

являются основными виновниками развития атеросклероза и желчнокаменной болезни. 

Научные исследования дают основание предполагать, что пектины могут снижать 

накопление атеросклеротических бляшек на стенках артерий. Комплексообразующее 

свойство (способность образовывать комплексы с ионами тяжелых металлов) позволяет 

использовать пектины как профилактическое средство в условиях профессионального 

контакта с соединениями тяжелых металлов, пестицидами, радиоактивными 

веществами. 

Клетчатка, входящая в состав топинамбура, целебна и необходима организму. Она 

очищает тончайшие ворсинки, выстилающие внутреннюю поверхность кишок, не давая 

им слипаться. Клетчатка впитывает в себя большое количество жидкости, облегчает 

опорожнение кишечника, избавляет от колитов, гастритов и запоров. 

Набухшая клетчатка, продвигаясь по кишечнику, удаляет из него вредные 

химические вещества, мутагены, канцерогены, провоцирующие развитие 

злокачественных опухолей. Также она помогает снимать уровень сахара и холестерина 

в крови. 

Несмотря на то, что клетчатка в достаточном количестве содержится в 

цельнозерновых продуктах, фруктах, но в них очень много углеводов, поэтому лучше 

предпочесть клетчатку из топинамбура. 

Белка в топинамбуре относительно высокое количество (3,2%) и представлен он 16 

аминокислотами, в том числе 8 незаменимыми. 

Топинамбур, в силу своих свойств, оказывает комплексное влияние на 

функциональную активность печени. 

Улучшая утилизацию глюкозы, он способствует синтезу гликогена, обеспечивая 

более высокий уровень энергетического обмена, что, в свою очередь, стимулирует 

процессы синтеза белка, холестерина, желчных кислот и т.д. Инулин, восстанавливая 
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деятельность желудочно-кишечного тракта и, за счет своих свойств сорбента, частично 

обезвреживая токсические вещества в кишечнике и крови, значительно разгружает 

печень и сохраняет ее потенциальные возможности, которые столь необходимы 

организму в борьбе с различными заболеваниями и вредоносными факторами внешней 

среды [4]. 

Топинамбур, в отличие от многих фармакологических препаратов, не только не 

противопоказан при большинстве болезней печени, но является одним из наиболее 

эффективных и перспективных при остром и хроническом гепатите вирусного, 

алкогольного, токсического, аутоиммунного происхождения, циррозе, жировом 

перерождении [5]. 

Сахарный диабет в настоящее время принято подразделять на инсулинозависимый 

(1 тип) и инсулинонезависимый (П тип). 

При сахарном диабете 1 типа регулярное применение топинамбура снижает 

уровень сахара в крови. Причины этого эффекта следующие: 

1. Молекулы инулина, нерасщепленные соляной кислотой в желудке, адсорбируют 

значительное количество пищевой глюкозы после еды. 

2. Клетчатка тоже сорбирует глюкозу. Препятствуя ее всасыванию в кровь. 

3. Уменьшается глюконеогенез (образование глюкозы в печени). 

4. Стимулируется сжигание глюкозы по резервному пути (гликолиз), где роль 

инсулина не так велика. 

5. Стабильное снижение уровня глюкозы в крови приводит к выработке 

собственного инсулина клетками поджелудочной железы. 

6. Синтезу инсулина способствуют кремний, цинк, марганец, калий. 

7. Главное заключается в уникальной способности фруктозы проникать в клетки 

всех органов без участия инсулина и полноценно замещать глюкозу в обменных 

процессах. При этом значительно уменьшается энергетический клеточный голод. Более 

того, короткие фрагменты молекул инулина, встраиваясь в клеточную стенку, облегчают 

прохождение внутрь клетки и самой глюкозы, хотя и в относительно небольших, по 

сравнению с нормой, количествах. Все это ведет к существенному и стойкому снижению 

концентрации сахара в крови, которое не сопровождается резкими колебаниями этого 

показателя в течение суток. А ведь именно это и является первостепенной задачей при 

лечении инсулинозависимого сахарного диабета. 

8. Инулин, клетчатка и пектин связывают и выводят из организма ацетон и другие 

продукты нарушенного обмена веществ, препятствуя развитию ацидоза. 

9. Антиоксидантные и антитоксические функции выполняют короткие фруктозные 

фрагменты и органические полиоксикислоты. 

10. Улучшается состояние сосудов и, соответственно, уменьшается тяжесть 

осложнений. 

11. Улучшаются иммунологические показатели крови и уменьшается склонность 

больных к инфекционным заболеваниям. 

При сахарном диабете П типа на фоне приема топинамбура: 

1. Снижается и часто нормализуется содержание сахара в крови. За счет: 

а) снижения всасывания глюкозы из кишечника в кровь; 

б) активации усвоения глюкозы; 
в) усиления чувствительности клеток к инсулину (уменьшение 

инулинорезистентности); 
г) увеличения выработки собственного инсулина; 
д) увеличения образования гликогена в печени. 
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2. Улучшается жировой обмен: снижается уровень холестерина и триглицеридов в 
крови, что предотвращает дальнейшее развитие атеросклероза и связанных с ним 
осложнений 

3. Уменьшается масса тела у больных с сопутствующим ожирением. 
4. Улучшается состояние печени и органов желудочно-кишечного тракта. 
5. Оптимизируется синтез гормонов коры надпочечников, щитовидной железы, 

половых желез. 
Все вышеперечисленное приводит к улучшению самочувствия, повышению 

работоспособности и повышению качества жизни больного сахарным диабетом. 
 Калий-магниевый комплекс, содержащийся в суточной дозе топинамбура 
позволяет полностью заменить химиопрепараты для гипертоников и сердечников – 
панангин и аспаркам. Природные магниевые и калиевые соединения в топинамбуре 
делают его не только эффективным, но и безопасным препаратом для лечения аритмий, 
гипертонии, ишемической болезни сердца, стенокардии различного происхождения, для 
предотвращения инфарктов и инсультов. 

Известно, что прием многих антибиотиков и цитостатических противоопухолевых 
средств вызывает повреждение почечных канальцев и увеличение выведения магния из 
организма, сопровождающееся такими последствиями, как эндартериит нижних 
конечностей, спазмы коронарных артерий, ишемия миокарда (в том числе у молодых 
людей с неповрежденными еще коронарными артериями), кардиомиопатия, аритмия, 
вплоть до необратимой фибрилляции сердца с последующей внезапной смертью. 
Профилактическое употребление топинамбура с высоким содержанием органического 
магния до начала курса лечения (а также во время приема указанных лекарств) защищает 
почечные канальцы и предохраняет больного от этих серьезных осложнений [4]. 

Полезная микрофлора (бифидо- и лактобактерии), поддержанная топинамбуром 
также способствует снижению уровня холестерина в крови, нормализация 
артериального давления. Снижение артериального (как максимального, так и 
минимального) давления отмечено при длительном приеме топинамбура (20-30 дней). 

И, поскольку одной из ведущих причин этого явления, как указывалось выше, 
может быть низкая чувствительность клеток к инсулину, то становится понятным, 
почему применение топинамбура чрезвычайно полезно при большинстве заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Инулин в значительной степени восстанавливает 
функциональную активность инсулина, а значит, и приближает к норме состояние всех 
видов обмена веществ, а том числе, и жирового [5]. 

Чрезвычайно важным является и то, что под влиянием топинамбура понижается 
вязкость крови за счет уменьшения концентрации в плазме фибриногена, улучшается 
текучесть крови и эластичность сосудистой стенки, пластические свойства эритроцитов, 
тромбоцитов, лейкоцитов. Клетки крови становятся более гибкими, легче изменяют 
свою форму в зависимости от диаметра сосуда, по которому они должны проходить. Все 
эти изменения благотворно отражаются на основных показателях микроциркуляции; 
повышается скорость кровотока, облегчается доставка питательных веществ и кислорода 
к тканям организма и освобождение их от продуктов жизнедеятельности клеток, 
мешающих нормальному функционированию всех органов [6]. 
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ПОСТРОЕНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА НА ОБЛАЧНЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Сегодняшний мир переполнен различной научно-образовательной информацией. 

Развитие сети Интернет за последние годы привело к появлению специфических сетевых 

технологий доступа к информации. Информация потенциально стала доступна всем, кто 

имеет доступ в Интернет, в том числе и с мобильного телефона. Наибольшую 

популярность приобрела технология WEB. Можно долго рассуждать хороша эта 

технология или нет, но сегодня миллионы Web-серверов всегда готовы поделиться своей 

информацией с пользователями сети Интернет. Использую технологии WEB сегодня в 

сети интернет можно найти все, что угодно через многочисленные поисковые системы 

(Google, Яндекс, Yahoo, а ранее AltaVista и др.).  

Однако, существует утверждение, что доступная сегодня через WEB информация 

составляет лишь единицы процентов от той, которой обладает человечество в 

машиночитаемом виде.  

С учетом этих требований создание развитой инфраструктуры для представления 

и обмена метаданными является одним из приоритетных направлений формирования 

единого информационного пространства и совершенствования современной глобальной 

сети.  

В Академгородке города Алматы функционируют несколько научно-

исследовательских институтов МОН РК и МСХ РК , которые проводят научные 

исследования в различных областях агропромышленного, перерабатывающего, 

микробиологического, сейсмологического и других направлений. Значительные объемы 

информации, полученной в результате исследований данных институтов, их 

непрерывное увеличение и разнородный по многим признакам характер хранения и 

распространения, отсутствие унифицированного доступа к ним создают существенные 

проблемы их эффективного использования. Данные проблемы приводят к 

необходимости поиска новых подходов и решений проблем создания хранилищ 

информационных ресурсов, их организации, средств и способов доступа к ним 

пользователей. Такие подходы сегодня называют «цифровыми» или «электронными» 

библиотеками [1, 2]. 

Целью данной работы является создание единой облачной распределенной 

библиотечной информационной системы НИИ МОН РК, МСХ РК и КазИТУ 

дислоцированных в Академгородке г.Алматы объединяемых с помощью 
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радиотехнологии Wireless leased line (WLL). Создаваемая информационная система 

ориентирована на обеспечение потребностей участников научно-образовательного 

кластера, основана на передовых информационных технологиях и будет реализована на 

основе свободно распространяемого программного обеспечения и уникальных 

программных модулях, разработанных в процессе выполнения работы. Создаваемая 

система в полной мере обеспечивает необходимыми вычислительными ресурсами 

проводимые научные исследования и образовательные процессы, упрощая перспективу 

дальнейшего ее развития. Информационная система позволяет построить передовую IT 

–инфраструктуру, управления интеллектуальным капиталом, электронной библиотекой, 

в котором будут хранится все книги и научные труды КазИТУ и НИИ. 

Данная работа соответствует целям, поставленным в рамках Государственной 

программы «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 годы и нацелена на выполнение 

следующих прикладных задач: 

- развитие креативного общества (развитие человеческого капитала путем 

повышения цифровой грамотности населения, повышение квалификации специалистов 

в области инфокоммуникационных технологий, развитие креативного мышления и т.д.); 

- цифровые преобразования в отраслях экономики (развитие цифровой индустрии 

путем, автоматизации транспортно-логистической системы страны; внедрения 

цифровых технологий в сфере сельского хозяйства; пищевой промышленности). 

«Наука – цифровой экономике!» Под таким девизом во всем мире разрабатываются 

новые информационные технологии и системы, интеграция ресурсов и обеспечения 

информационной безопасности. Эти проблемы становятся особенно актуальными в 

свете решения задач построения цифровой экономики. 

Основным направлением является создание и применение распределенных 

компьютерных систем для интенсивной работы с данными, что актуально как для 

решения новых научных задач, использование больших объемов научных данных, 

генерируемых современными измерительными средствами, так и экономических и 

социальных проблем на основе больших данных и технологии их обработки и анализа. 

Одним из основных результатов научной деятельности является создание и накопление 

опыта предыдущих поколений. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Разработана методика проектирования распределенных информационных 

систем (РИС), основанных на распределенных базах данных, что позволяет 

своевременный и беспрепятственный доступ к информации. 

2. Предложена технология реализации распределенных информационных систем с 

распределенной базой данных на основе сервис – ориентированной архитектуры (SOA). 

3. На основе предложенной методики и технологии реализована распределенная 

библиотечная информационная система научно-образовательного кластера НИИ и 

КазИТУ, расположенных в Академгородке г. Алматы. 

Сделан анализ возможностей и потребностей всех участников научно-

образовательного кластера для построения оптимальной архитектуры распределенной 

информационной системы (РИС). 

Подготовлен реестр информационных ресурсов участников, линий связи и 

вычислительных мощностей. 

Подписан меморандум об информационном сотрудничестве между КазИТУ и 

НИИ расположенных в Академгородке г.Алматы . 

Для создания базовой концепции и предварительной архитектуры, создаваемой 

интегрированной распределенной информационной системой, от участников научно-

образовательного кластера (научно-исследовательских институтов) была получена 

следующая информация: 
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- наличие информационных ресурсов; 

- структуры этих ресурсов и технологии доступа к ним; 

- наличие серверного и коммутационного оборудования; 

- наличие серверных платформ (UNIX, Linux); 

- создание цифрового репозитория (полные тексты, сканированные и прочее). 

 Определена оптимальная архитектура РИС, функциональности и номенклатуры 

всех ее компонент. После проведенного анализа возможностей научно-

исследовательских институтов было принято решение объединить все институты в 

общий виртуальный сервер (Intel Xeon E5 2Vcore, 8GB DDR3 ECC, 500GB HDD RAID 

5), который расположен в Центре Обработки Данных (ЦОД) ТОО "Академсеть". Создана 

модель функционирования распределенной информационной системы. В сети Интернет 

зарегистрировано доменное имя acagor.kz.  

 Таким образом, обеспечена оптимальная, эффективная архитектура 

распределенной информационной системы. Создаваемая система в полной мере 

обеспечивает необходимыми вычислительными ресурсами проводимые научные 

исследования и образовательные процессы, упрощая перспективу дальнейшего ее 

развития. Освобождает научно-исследовательские институты от непрофильных IT 

затрат. Информационная система позволит построить передовую IT-инфраструктуру, 

управление интеллектуальным капиталом, электронной библиотекой, в которой будут 

храниться все книги и научные труды КазИТУ и НИИ. 

Для создания распределенной библиотечной информационной системы научно-

образовательного кластера НИИ и КазИТУ составлена техническое задание , которая 

включает общие сведения, назначение и цель создания системы, требования к системе.  

Разрабатываемая система должна включать организационно-технические модули, 

каждый из которых объединяет подсистемы. 

РИС содержит следующие подсистему – репозиторий цифровых объектов, 

предоставляющий пользовательские и административные WEB- интерфейсы для 

доступа к цифровым объектам и коллекциям, а также интерфейсы интеграции с другими 

подсистемами на основе открытых международных стандартов, подсистему ведения 

справочников и классификаторов, подсистема управления текущей научно-

исследовательской информацией , подсистема интеграции распределенных 

информационных ресурсов на основе технологий Z39.50/SRU/SRW, подсистема доступа 

к распределенным информационным ресурсам на основе WEB технологий (WEB-

портал) , подсистема организации оплаты онлайн-услуг пользования ресурсами системы. 

Разработано техническое задание в котором определены требования к видам 

обеспечения, в задании также определены требования к эргономике и технической 

эстетике, требования к логической целостности данных и обеспечению обратимости 

изменений, надежности. 

Требования к безопасности, к режимам функционирования и по диагностированию 

системы. 

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению 

компонентов системы. 

Перспектива развития, модернизация системы и масштабируемость. 

Требования к защите информации от несанкционированного доступа.  

Созданы главная страница портала Академгородка, новостная страница портала 

Академгородка, информация об институтах входящих в сеть Академгородка, цифровой 

репозиторий научных трудов КазИТУ и НИИ Академгородка. 

Таким образом, в работе представлена модель интегрированной распределенной 

библиотечной информационной системы Академгородка города Алматы. Представлены 

результаты реализации ее подсистем. Данная система соответствует потребностям 
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участников научно-образовательного кластера как по информационному содержанию, 

так и по поддержке отраслевой и языковой специфике, поскольку решает основные 

задачи, предъявляемые к этим системам: обеспечение системы надежного 

долговременного хранения цифровых (электронных) документов с сохранением всех 

смысловых и функциональных характеристик исходных документов; обеспечение 

«прозрачного» поиска и доступа пользователей к документам, как для ознакомления, так 

и для анализа содержащихся в них фактов; организация сбора информации по 

удаленным цифровым репозиториям, поддерживающим протоколы OAI-PMH, 

SRW/SRU, Z39.50. Система в полной мере обеспечивает необходимыми 

вычислительными ресурсами проводимые научные исследования и образовательные 

процессы, упрощая перспективу дальнейшего ее развития, и позволяет построить 

передовую IT-инфраструктуру управления интеллектуальным капиталом, электронной 

библиотекой, в котором будут храниться все книги и научные труды Казахстанского 

инженерно-технологического университета и научно-исследовательских институтов 

Академгородка города Алматы.  
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ӘОЖ 57.08:004 

ТОГТОМУРАТ Ж., КИТАПАБАЕВА А.А., АЛИПИНА К.Б. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІНІҢ КЕППЕШӨП ҚОРЫН ЦИФРАВИЗАЦИЯЛАУҒА  

ДАЙЫНДАУ КЕЗЕҢІ 

 

Гербарий латыншадан herbárium, herba «шөп» — зерттеу және жүйелеу мақсатында 

арнайы жиналып, кептірілген өсімдіктер коллекциясы болып табылады. Гербарий – 

ботаникалық зерттеулердің негізі, гербарийдің төрт түрі бар:  

1) жалпыға ортақ немесе халықаралық гербарийлер;  

2) ұлттық гербарийлер;  

3) аймақтық гербарийлер; 
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4) арнайы гербарийлер (оқу құралына, белгілі бір ботаникалық ғылыми 

жұмыстарға, арнайы зерттеу бағдарламаларына арналған). 

Университеттің кеппешөп қорын молайтып, өсімдік түрлерін жинауда өз үлестерін 

қосқан ғалымдар: Леонова Надежда Матвеевна, Клур Абрам Михайлович, Елистратова 

Татьяна Семеновна, Шестакова Галина Александровна, Паюнина Эмма Ивановна, 

Михельсон Олег Александрович және Михельсон Елена Григорьевна және т.б. 

Алғашқы кеппешөп жиынтықтары негізінен Шығыс Қазақстан облысына жасалған 

экспедициялық зерттеулердің нәтижесінде жиналған өсімдік түрлері. Кафедра 

ғалымдарының жетекшілігімен Халықаралық ұйымға тіркелген кеппешөптерді жүйеледі 

және ботаниктер Е.Г.Михельсон және О.А. Михельсон кеппешөптермен жұмыс жасауға 

қажетті «ШҚО-ның жоғары сатыдағы жабайы өсетін өсімдіктерінің флористикалық 

құрамы» атты картотекасын құрды. 

2017 жылы университеттің 65 жылдығына орай ««Шығыс Қазақстанның інжу 

маржандары» атты оқу-ғылым кешені» ашылды. Бұл кешеннің құрамына В.С. Бажанов 

атындағы табиғат мұражайы, кеппешөп кабинеті, фитохимия және геология мұражайы 

кіреді.  

Соңғы жылдары б.ғ.д., профессор Мырзагалиева.А.Б жетекшілігімен кафедра 

оқытушылары мен магистранттары ғылыми жобалар негізінде кеппешөп кабинетіндегі 

материалдар қорын көбейтуге өз үлестерін қосуда. Кеппешөп кабинетіне жаңа 

талаптарға сай сөрелер қойылып, кеппешөп үлгілері жаңаша жүйеленіп, этикеткасы жоқ 

үлгілері қалпына келтіріліп, оларды анықтап санын толықтыру жұмыстары жүргізіліп 

жатыр. 

Кеппешөп кабинетінде еліміздің түкпір-түпкірінен, алыс және жақын шет елдерлен 

жинақталған өсімдіктер үлгілерінің 11 мыңнан астам жуық түрі сақталынған. 

Құрамындағы ең негізгі үлгілері Шығыс Қазақстан флорасының өсімдіктері болып 

табылады. Кеппешөптер қоры тек біздің жоғары оқу орнының ғана емес, сонымен қатар 

еліміздің және шет елдердің көптеген ботаниктерінің зерттеу жұмыстарында 

қолданылатын негіз болып табылады. Ботаника ғылымымен айналысатын мекемелер 

кеппешөп қорынан кез-келген үлгіні зерттеу үшін талап ете алады. Бұндай тәжірибе 

ботаниканың біртұтас ғылым болуын қамтамасыз етеді. Index Herbariorum – бұл 

Әлемдегі өсімдік флорасының халықаралық кадастры, онда Дүниежүзінің кеппешөптер 

мекемелері жайлы ақпараттар, мәліметтер сақталады. Біздің кеппешөп қорымыз осы 

Халықаралық орталыққа тіркеліп, жеке – UKSPI акрониміне (Index Herbariorum 

сайтындағы өзінің жеке бетіне кіру коды) ие болды.  

Президентіміз Н. Назарбаевтың биылғы жылғы Қазақстан халқына жолдауында 

төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері, 

цифрлық білім беру ресурстарын дамыту, кең жолақты Интернетке қосу және оқу 

орындарын видеоқұрылғылармен жабдықтау жұмыстарын жалғастыру қажет деп нақты 

тапсырмалар берді. Қазіргі таңда кафедрада кеппешөп қорын электронды цифрлы 

форматқа көшіру үшін алғашқы жұмыстар басталды. Бұл электронды формат 

дүниежүзінің кез-келген кеппешөптер мекемесімен тығыз жұмыс істеуге мүмкіндігі бар 

деген сөз.  

Қазіргі заман талабына сай, техниканың дамыған кезеңінде біз қолымызда бар 

кеппешөп материалдарын цифравизациялап, оны электронды каталогқа енігізуді 

бастадық. Бұл ботаника ғылымымен айналысатын ғалымдарға, магистранттарға, 

студенттерге интернет желісін пайдалана отырып, Шығыс Қазақстан облысында 

кездесетін өсімдік түрлерімен танысып, қажетті мәліметке қол жеткізе алады.  

Қазіргі таңда университеттегі жиналған кеппешөп қорының 20-30%-ның 

этикеткасы жаңартылды және 68 өсімдіктің түрі электронды каталогқа енгізілді.  

Алдағы атқаратын жұмыс жоспары: 
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- Алынған ақпараттарды анықтамалық ретінде топтастыру; 

- Кеппешөптер қорының электронды базасын жалғастыру; 

- Index Herbariorum - Халықаралық кеппешөптер қорындағы ақпаратты жаңартып 

отыру; 

- Басқа кеппешөптер қорларымен қарым-қатынастар орнату және ақпарат алмасу; 

Шығыс Қазақстанның флорасы мен фаунасы, әлі де болса көптеген зерттеулерді 

қажет ететін өсімдіктер дүниесіне бай. Биологиялық әртүрлілікті сақтау мәселесі нақты 

және іс жүзінде сарқылмайтын ақпарат алудың маңызды көздерінің бірі болып 

табылатын табиғи-тарихи коллекцияларды, атап айтқанда кеппешөптерлі сақтаумен 

және жасаумен тығыз байланысты. Кеппешөптер үлгілерін жинап, қорды толықтыру 

үшін жұмыстар әлі де болса жалғасын табатыны сөзсіз.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТИПОВ ЗАДАНИЙ  

ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ ПО МЕТОДИКЕ CLIL (НА ПРИМЕРЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ») 

 

Согласно Дорожной карте развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы, 

целью развития данного образования является подготовка конкурентоспособных 

специалистов путем внедрения в учебный процесс инновационных технологий обучения 

на трех языках. Одно из мероприятий Дорожной карты – внесение изменений и 

дополнений в учебные программы и стандарты высшего образования в части введения с 

третьего курса обучения преподавания не менее 30% учебных циклов базовых и 

профилирующих дисциплин на английском языке [1, 2]. 

Чтобы осуществить эффективный переход преподавания биологических 

дисциплин на английский язык в высшей школе, необходимо использование 

инновационных педагогических технологий и подходов, одной из которых является 

методика CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL означает изучение 

другого предмета посредством второго/иностранного языка и обучение 

второму/иностранному языку посредством изучения содержания предмета, или 

предметно-языковое интегрированное обучение (ПЯИО). CLIL может предложить 

учащимся более естественный, значимый путь в языковом развитии, который построен 

на других формах обучения. Язык интегрирован в обширную учебную программу, 
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учащиеся более мотивированы при изучении языка, который интегрирован в содержание 

предмета [3]. 

При составлении средств оценивания, необходимо определиться, как будут 

оцениваться учащиеся: индивидуально или по группам. При этом рекомендуется 

выбирать самые прямые методы оценки с наименьшим присутствием языка: заполнить 

таблицу, нарисовать диаграмму или картинку, правдивые или ложные представленные 

утверждения, исправить неверные факты, сделать простую презентацию, связанную с 

визуальными материалами, ответить на вопросы по контенту с да/нет вопросами и 

другие формы. 

Типы заданий для оценивания (по Д. Брауну и Т. Хадсону):  

1. Выбор ответа (true-false, matching, multiple-choice);  

2. Конструирование ответа (fill-in, short-answer, performance);  

3. Персональный опрос (conference, portfolio, self-assessment, peerassessment) [3]. 

Проводилось оценивание контрольных работ по дисциплине «Зоология 

беспозвоночных» студентов английской группы УБГ-18 ВКГУ имени С. Аманжолова в 

течение двух недель [4, 5]. При составлении работ использовались следующие типы 

заданий: 

1. Тема «Flagellates and Ciliates» - выбор ответа (matching) и конструирование 

ответа (fill-in); 

2. Тема «Porifera and Cnidaria (Hydrozoa)» - конструирование ответа (short-answer, 

fill-in). 

Формы контрольных работ представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Форма контрольной работы №1 по теме «Flagellates and Ciliates» 

Task #1 Find a pair of each statement 

□ Nutrition of flagellates 1 One or more flagella 

□ Habitats of ciliates 2 Solitary or colonial 

□ Form of ciliates 3 Multinucleate 

□ Feature of flagellates 4 Freshwater or marine 

□ Form of flagellates 5 Larger than most other protozoa 

□ Feature of ciliates 6 Binary fission 

□ Size of ciliates 7 Solitary and motile 

□ Reproduction of flagellates 8 Autotrophic, heterotrophic or mixotrophic 

□ Cell organization of ciliates 9 Body surface is covered with cilia 

Task #2 Sign drawing 

 
 

Таблица 2 - Форма контрольной работы №2 по теме «Porifera and Cnidaria (Hydrozoa)» 

Task #1 Write information about main characteristics of phylum Porifera 

Cell organization  

Structure  

Skeletal structure  

Habitats  
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Symmetry  

Digestion  

Excretion and respiration  

Reproduction  

Another features 

 

Task #2 Sign drawing 

 
 

При оценивании контрольных работ студентов выявлено, что средняя оценка 

студента составляет 75,1% по первой форме и 92,7% по второй форме. В среднем оценка 

студента за контрольную работу по теме «Porifera and Cnidaria (Hydrozoa)» выросла на 

17,6% при применении задания на конструирование ответа, в данном случае на короткий 

ответ (short-answer). Результаты контрольных работ проиллюстрированы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты контрольных работ студентов (в процентах) 

 

При оценивании знаний студентов важно учитывать уровень знаний английского 

языка (в данном случае Elementary), а также курс обучения. Выбор прямых методов 

оценки с наименьшим присутствием языка позволяет акцентировать внимание на 

содержании изучаемой дисциплины и закрепить базовые знания иностранного языка для 

дальнейшего углубления и эффективного применения в изучении цикла базовых и 

профилирующих дисциплин. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ 

ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТАЛИ 12Х18Н10Т 

 

Как известно сталь 12Х18Н10Т широко используется в промышленности, как 

коррозионностойкий и износоустойчивый материал, которая нашла применимость и в 

ядерном реакторостроении [1, 2, 3] 

Пластичность аустенитных сталей при низких температурах описана в работе [4], 

которая обусловлена мартенситным  превращением. Это превращение влияет на 

величину деформационного упрочнения и локализации течения материала. 

Интенсивность образования мартенсита зависит от степени термической стабильности 

исходной  фазы (аустенита) и от проводимой термомеханической обработки. Обработка 

материала как старение и подбор оптимальной температуры приводит к более быстрому 

 превращению [4]. Также есть мнение, что большая доля мартенсита дает 

положительный эффект для увеличения степени деформации при высокотемпературной 

деформации сталей. 

В данной работе исследуются структурно-фазовое состояние, и 

высокотемператураная деформация стали 12Х18Н10Т, обладающих уникальными 

физическими свойствами. 

Ранее нами была изучена сверхпластичность превращения с Co-Ni-Nb сплаве в 

работах [5, 6]. В работе [5] была описана методика для определения истинных 

напряжений, которая была разработана авторами. Разработанная методика была 

апробирована на сплавах где при высокотемпературной деформации происходит 
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фазовое превращение, поэтому целью этой работы была апробация разработанной 

методики в так называемой структурной деформации.  

Установлено, что в исходном состояний структура стали имеет множество 

двойников, размер зерен составляет 19d  мкм (Рисунок 1, а). После прокатки на 80 

микроструктура стали плохо выявляется, наблюдается лишь деформационный рельеф в 

виде волокон вдоль одного направления (Рисунок 1, б). При низкотемпературном отжиге 

прокатанной стали не наблюдается протекание рекристаллизационных процессов, 

структура является волокнистой с темными участками (Рисунок 1, в), которые 

предположительно являются участками обратного мартенситно-аустенитного 

превращения. В отличие от низкотемпературного отжига при температурах выше 920С 

микроструктура стали выявлена в виде рекристаллизованных зерен (Рисунок 1, г, д, е). 

По фотографиям микроструктуры (Рисунок 1, д, е) стали видно, что при высоких 

температурах отжига выше 1000С происходит рост зерен аустенита. Так при 1000С 

средний размер зерен мкмd 3,37 , 1100С - мкмd 3,35 , 1200С - мкмd 8,45 . 

Увеличение температуры отжига приводит к резкому увеличению среднего размера 

зерна, что отрицательно влияет на эксплуатационные свойства стали. 

 

 
а) исходное состояние; б) прокатка на 80%; в) прокатка на 80%+отжиг при 6000С 

(30мин); г) прокатка на 80%+отжиг при 9200С (30мин); д) прокатка на 80%+отжиг при 

10000С (30мин); е) прокатка на 80%+отжиг при 12000С (30мин) 

Рисунок 1. Микроструктура стали 12Х18Н10Т 

 

Также нами проведены микроструктурные исследования на растровом 

электронном микроскопе с приставкой для энегодисперсионного анализа «INCA 

Energy». Как видно из рисунка 2, а особого различия между химическим составом не 

наблюдается, что косвенно подтверждает образование мартенсита деформации при 

прокатке стали, поскольку мартенсит образуется бездиффузионным методом [7]. После 

отжига при 9200С также не наблюдается изменений в химическом составе (Рисунок 2, б). 

В дальнейшем нами проведены рентгено-дифракционные фазовые исследования 

образцов стали в исходном и оттоженных состояниях. В исходном состоянии сталь 

находится в -аустенитном состоянии (Рисунок 3, а) с ГЦК-решеткой с параметром 
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решетки а3,59


A . А после прокатки на 80% сталь полностью переходит в -железо 

параметром решетки 
0

875.2 Aa   (Рисунок 3, б). На дифрактограмме образцов после 

отжига при 600ºС наблюдается появление линий -Fe (аустенита), а также изменение 

соотношения интенсивностей линий -фазы (Рисунок 3, в), свидетельствующие о 

снятий внутренних напряжений при отжиге. Отжиг при 700-800С не вызвал 

значительных фазовых изменений. Лишь линии -Fe (аустенита) стали более 

выраженными. Важным экспериментальным данным является то, что в данной работе 

установлен верхний температурный предел растворения -фазы для образцов 

предварительно прокатанных на 80% - 9200С (Рисунок 3, г). Дальнейшее увеличение 

температуры отжига приводит лишь увеличению интенсивности пиков от -Fe (Рисунок 

3, д). Также установлено, что увеличение температуры отжига стали приводит к 

увеличение параметров решетки аустенита и мартенсита, так после отжига при 700ºС 

параметры решеток 
0

878.2 Aa  , 
0

6,3 Aa  . 

На рисунке 4 представлены изменения микротвердости после различных 

обработок. В исходном состоянии микротвердость стали равна Н=2507МПа, после 

прокатки происходит увеличение микротвердости до Н=5372МПа, что косвенно 

подтверждает образование мартенсита деформации. При обработки прокатка на 80% и 

отжиг при 6000С происходит уменьшение микротвердости да Н=4566МПа. Дальнейшее 

увеличение температуры отжига приводит к постепенному уменьшению 

микротвердости, так при температуре отжига 9200С микротвердость образца равна 

Н=1883МПа (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) прокатка на 80% + отжиг при 6000С; б) прокатка на 80% + отжиг при 9200С. 

Рисунок 2. Микроструктура и микроанализ стали 12Х18Н10Т 

 

Параметры обработки:Выполнен анализ всех элементов (Нормализован) 

Спектр В стат. Si Cr Mn Fe Ni Итог  
         
Спектр 1 Да  19.22 0.93 71.63 8.22 100.00  
Спектр 2 Да 0.46 18.85 1.26 71.61 7.82 100.00  
         
Макс.  0.46 19.22 1.26 71.63 8.22   
Мин.  0.46 18.85 0.93 71.61 7.82   

Все результаты в весовых % 

Параметры обработки:Выполнен анализ всех элементов 

(Нормализован) 

Спектр В стат. Si Cr Mn Fe Ni Итог  
         
Спектр 1 Да 0.40 19.69  71.94 7.97 100.00  
Спектр 2 Да 0.53 18.94 1.34 71.45 7.74 100.00  
Спектр 3 Да 0.43 19.72  72.02 7.83 100.00  
         
Макс.  0.53 19.72 1.34 72.02 7.97   
Мин.  0.40 18.94 1.34 71.45 7.74   

Все результаты в весовых % 

б) 

а) 
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а) исходное состояние; б) прокатка на 80%; в) прокатка на 80%+отжиг при 6000С 

(30мин); г) прокатка на 80%+отжиг при 9200С (30мин); д) прокатка на 80%+отжиг при 

10000С (30мин); е) прокатка на 80%+отжиг при 12000С (30мин). 

Рисунок 3. Фрагменты дифрактограмм стали 12Х18Н10Т 

 

  

Рисунок 4. Микротвердость стали 12Х18Н10Т после различных обработок 

 

 б) 

г) 

в) 

а) 

д) 
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Проведенные исследования фазового состава на мессбауеровском спектрометре 

МС1104ЕМ с 57Со источником гамма – кванттов подтверждает результаты полученные 

ранее. Как показано на рисунке 5, а, в исходном состоянийй сталь находится в 

аустенитном состояний, как известно аустенит является немагнитной фазой. У 

прокатанных на 80% образцов стали мессбауеровские спектры отличаются от исходных 

(Рисунок 5, а, б). В исходном состояний наблюдается один пик, а в прокатанном 

состоянии – шистиплед. У оттоженного при 6000С образцов стали наблюдаются пики как 

от аустенита так и от мартенсита, также у образца сохраняются магнитные свойства. С 

повышением температуры отжига стали исчезают магнитные свойства и пики от 

мартениста (Рисунок 5, д). Данные полученные методом гамма резонансной 

спектроскопии подтверждают данные полученные методом рентгено-дифракционного 

фазового анализа. 

 

 
а) исходное состояние; б) прокатка на 80; в) прокатка на 80+отжиг при 6000С(30мин); 

г) прокатка на 80 + отжиг при 10000С(30мин);  

Рисунок 5. Мессбауеровские спектры стали 12Х18Н10Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) прокатка на 80%+скоростной нагрев да 8200С(3мин)+СПД(Т=7800С, =0,7210-2с-1); 

поверхность разрушения после СПД на 190%. 

Рисунок 6. Микроструктура стали 12Х18Н10Т 

а) б) 
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Поскольку в исследуемой стали не происходит образования фазы диффузионным 

методом, то высокотемпературная пластичность происходит только за счет 

зернограничного проскальзывания. Поэтому структура стали, после 

высокотемпературной деформации, является высокопористой (Рисунок 6, а). В стали 

также происходит вязкое разрушение (Рисунок 6, б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) исходный; б) прокатка на 80%; в) прокатка на 80%+скоростной нагрев до 

8200С(3мин)+СПД(Т=7800С, =0,7210-2с-1). 

Рисунок 7. Фрагменты дифрактограмм до и после высокотемпературной деформации 

стали 12Х18Н10Т 

 

Рентгено-фазовый анализ до и после высокотемпературной деформации стали 

12Х18Н10Т подтверждает, что образования фаз не происходит (рисунок 7), а также то 

при деформации происходит обратное превращение мартенсита в аустенит (Рисунок 7, 

д). Установлено, что высокотемпературная деформация инициирует переход -железа в 

-железо и снижает температуру перехода от 9200С до 7800С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

в) 

б) 

1- исходный; 2- прокатка на 80%; 3- прокатка на 80% +скоростной нагрев 

8200С(3мин); 4- прокатка на 80% +скоростной нагрев 

8200С(3мин)+СПД(Т=7800С, =0,7210-3с-1) 

Рисунок 8. Изменение микротвердости 
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На рисунке 8 представлены изменения микротвердости стали до и после 

высокотемпературной деформации. Как видно из гистограмм после проведения 

прокатки и у стали происходит увеличение микротвердости в два раза. При проведении 

деформации происходит уменьшение микротвердости, но значение микротвердости не 

ниже исходного. 

Выводы: 

- в стали 12Х18Н10Т наблюдается структурная пластичность 

- микротвердость стали после пластической деформации остается на уровне 

исходного состяния. 
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САЛЫСТЫРУ ТЕОРИЯСЫНДАҒЫ БӨЛІНГІШТІКТІҢ ОҢАЙ БЕЛГІЛЕРІ 

 

Салыстырулардың қоланылуына мысал ретінде алдымен бөлінгіштік белгілері 

жөніндегі мәселені қарастырайық. 

Мынадай есептің шешуінің практикалық және теориялық мәнісі зор: бөлу амалын 

орындамай тұрып, берілген санның бірі екінші санға бүтіндей бөліне ме, егер бөлінбесе, 

қандай қалдықтың қалатынын тағайындау керек.  

Бұл жерде кез келген бүтін санның басқа бір санға бөлінуі үшін қажетті және 

жеткілікті шарттарды көрсету өте маңызды. 

Бұл мәселені жалпы түрде шешу қиынға соғады, кейбір жағдайлар үшін тек 

жеткілікті шарттарды ғана, яғни андардың бөлінгіштік белгілерін ғана, көрсетуге 

болады.  

Біз енді сандардың 2-ге, 3-ке, 4-ке, 5-ке, 7-ге, 11-ге, 13-ке бөлінгіштік оңай 

белгілерін ғана тағайындаймыз. 

Ең алдымен, қандай m саны болса да ондық санау системасында мына түрде 

жазылатынын ескерте кетейік:  
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. 

10-нан кем оң бүтін сандар. Бұлар – m санның жазылуындағы сандар
 

2-ге бөлінгіштік белгісі. 10=2•5 болғандықтан, 6-қасиеттің салдары бойынша, 

былай болады:  

Сондықтан,  

 
орындалуы үшін,  санының 2-ге бөлінуі, яғни  орындалуы, қажетті 

және жеткілікті.  

Бұған қарап сандардың 2-ге бөлінгіштігің мынадай оңай белгісін табамыз: m саны 

2-ге бөлінуі үшін, m санындағы бірліктер санын білдіретін -дің 2-ге бөлінуі қажетті 

және жеткілікті. 

3-ке бөлінгіштік белгісі.  және 9-қасиетке сүйеніп, былай жазамыз:  

 
 

Олай болса, m саны 3-ке бөлінуі үшін  қосындысының 3-ке 

бөлінуі, яғни  орындалуы қажетті және жеткілікті.  

Сонымен, 3-ке бөлінгіштік белгісін тұжырымдаймыз: 

Егер m санының барлық сандарының қосындысы 3-ке бөлінсе, онда m санының өзі 

де 3-ке бөлінеді.  

Керісінше, егер m саны 3-ке бөлінсе, онда m санының барлық сандарының 

қосындысы 3-ке бөлінеді. 

 болатын себепті, 9-ға бөлінгіштік белгісі де осыған ұқсас. 

4-ке бөлінгіштік белгісі.  болатын себепті, мына салыстыру 

 
 

орындалу үшін, мына шарт  қажетті және жеткілікті.  

Бұған қарағанда, 4-ке бөлінгіштік белгісі мынадай болмақ: егер m санының соңғы 

екі санын өрнектейтін сан 4-ке бөлінсе, онда m санының өзі де 4-ке бөлінеді.  

Керісінше, егер m саны 4-ке бөлінсе, онда m санының соңғы екі санын өрнектейтін 

сан 4-ке бөлінеді. 

25-ке бөлінгіштік белгісі де осыған ұқсас, өйткені  
5-ке бөлінгіштік белгісі. Болатын себепті, кез келген бүтін оң s ≥ 1 болғанда, мына 

салыстыру орындалу үшін, мына шарт 

 жеткілікті. 
Сонда 5-ке бөлінгіштік белгісі мынадай: егер m санының соңғы саны 5-ке бөлінсе, 

онда m санының өзі де 5-ке бөлінеді.  

Бұл шарт қажетті және жекілікті [1]. 

11-ге бөлінгіштік белгісі. Мынадай салыстыруларға сүйеніп 

 

 

 

мына салыстыруды жаза аламыз: 
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Егер  болса, онда m саны 11-ге 

бөлінеді.Сонда 11-ге бөлінгіштік белгісі мынадай болмақ: егер m санының бірліктерінен 

бастап, тақ және жұп орындарда тұрған сандарынан құрылған екі қосындысынң 

айырмасы 11-ге бөлінсе, онда m санының өзі де 11-ге бөлінеді. Бұл шарт қажетті және 

жеткілікті. 

Мысалы. 39721 саны 11-ге бөлінеді, өйткені (1+7+3) – (2+9) = 0 де, ал ол 11-ге 

бөлінеді. 

7-ге және 13-ке бөлінгіштік белгісі.  екендігі тексеру оңай. 

Сондықтан  

 

 

 

 
 

болады. Егер m санындағы барлық сандарды оң жақтан бастап 3 саннан бөліп топтасақ,  

 
 

Енді алдыңғы салыстыруларға негізделіп, былай жазамыз:  

 

 

Мұнда әрбір жақша  өзіміз білетін үш таңбалы санды  

 өрнектейді, сондықтан жоғарыдағы салыстыруды былай көшіріп 

жазуға болады: 

 
 

Егер  болса, онда m саны 

не 7-ге, не 13-ке бөлінеді. 

Берілген m санының 7-ге не 13-ке бөлінетіндігін анықтау үшін, оның сандарын 

оңнан солға қарай 3 саннан топтап бөлеміз. Бұдан кейін жұп және тақ орындарындағы 

топтар өрнектейтін сандардың қосындыларын жеке-жеке тауып, олардың үлкенінен 

кішісін шегергендегі қалдық 7-ге не 13-ке бөлінсе, онда m санының өзі де 7-ге не 13-ке 

бөлінеді. Бұл шарт қажетті және жеткілікті [2]. 

Мысал ретінде мына санды алайық: 32 901 657 444 383, мұның тақ топтары 383, 

657 және 32 сандарын өрнектейді де, қосындысы 1072-ге тең. Жұп топтары 444 пен 901 

сандары да, бұлардың қосындысы 1345. Осы қосындылардың 1345-1072=273айырмасы 

7-ге бөлінеді. Олай болса, берілген сан 32 901 657 444 383 те 7-ге бөлінеді. 273 санының 

13-ке бөлінетіндігі түсінікті, демек, берілген сан 13-ке бөлінеді. 

13-тен үлкен сандарға бөлінгіштік белгілері аса күрделі де, әрі пактикада сирек 

қолданылады, ал сандардың бөлінгіштік белгілерін одан әрі білгісі келіп, онымен 

әуестеніп жүрген оқушыларға дәрежелік қалындылардан қарауға болады [11]. 

Салыстырулар қасиеттерінің қолдану мысалы ретінде арифметикалық амалдардың 

дұрыстығын тексеру жөніндегі мәселені қарастырып өтейік. 
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Айталық, k – алдын ала белгіленген кез келген бүтін оң сан делік. Енді бүтін 

сандарына арифметикалық амалдарды (қосу, азайту, көбейту, бөлу және 

дәрежелеу) шектеулі сан рет қолданғанда мынадай қатыс: табылды 

делік.  

Бұл қатыстағы f таңбасы a саны шығу үшін сандарына қолданылатын 

арифметикалық амалдар жиынын білдіреді.  

 сандарын k санына бөлгенде шығатын қалдықтарды сәйкес 

 деп белгілейік. сандарына қолданылған амалдарды түгелдей 

 сандарына да қолданып, мынаны табамыз: Осы 

табылған салыстыру салыстырулар қасиеттерінің тікелей салдары болып табылмақ. 

Шынында да, егер  

 болса, онда 

 

 
шығады. 

 қатынасын тексеру үшін, оны  түрінде жазамыз. 

сандарын қолданылған арифметикалық амалдарды бұл жолы да 

түгелдей тынасын сандарына қолданамыз.
 

Сонда егер амалдар дұрыс орындалған боса, онда осы сандарына қолданылған 

амалдардың нәтижелері k модулы салыстырымды болуы тиіс.  

сандарын шапшаң және оңай табу мүмкін болғанда ғана қолданған 

дұрыс, әрине, бұл жағдайда әдетте модуль k ретінде 9 не 11 санын алады.
 

Айталық k=9 делік. Сонда қандай болсын А саны өзінің жазылуындағы барлық 

сандарының қосындысымен 9 модулы бойынша салыстырымды болатындығы жоғарыда 

көрсетілді. Демек, сандар қосындысын 9-ға бөлгенде шыққан қалдық R мен А санын 9-

ға бөлгенде шыққан қалдық бірдей болады. Қалдықтарға қолданылатын арифметикалық 

амалдардың нәтижесінің берілген амалдардан айырмашылығы 9-ға еселік сан болуы 

тиіс. Алайда бақылау шарттары орындалғанмен, дұрыс есептелді деп кесуге болмайды. 

Оны мынадан-ақ оп-оңай байқаймыз: санның жазылуындағы әр түрлі екі санның орнын 

ауыстырғанда, олардың қосындысы өзгермейді, ал санның шамасы өзгеріп кетеді.  

Мұнымен бірге мынаны ескерген жөн: егер табылған шама мен ізделінді шаманың 

айырмасы 9-ға еселік болса, онда қателік байқалмайды [3]. 

8-мысал. Мына амалдың дұрыстығын тексерейік: 

 мұнда  
 

Бұл сандардың сандарының қосындыларын 9-ға бөлгенде 

шығады. 

Мына салыстырудан  

мынаны табамыз: 

 

 
 

Тексеру шарты орындалды. Демек амал дұрыс орындалған. 

9-мысал. 
 Берілген амалдың өзі мына көбейту амалымен пара-пар: 
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Бұл сандарды 9-ға бөлгенде, шығатыны:r1=4, r2=4, r=7.
 Мына салыстырудағы сандарды қалдықтармен 

алмастырып, мынаны табамыз: 

тексеру шарты орындалды. Демек, бөлу амалы дұрыс 

орындалған. 

Айталық А саны өзінің жазылуындағы сандарының қосу және айырма таңбалары 

алмасып түскен алгебралық қосындысымен 11 модулы бойынша салыстырымды болады.  

Бұл айтылған бойынша А санын 11-ге бөлгендегі қалдық R-ді есептеп табу оңай. 

Егер де  қатысы дұрыс орындалған болса, онда

салыстыруы да дұрыс болады. 

10-мысал. Мына теңдіктің дұрыстығын тексерейік:  

 
 

Мұнда  
 

Бұл сандарды 11-ге бөлгенде шығатын қалдықтар:  

 

 

 
 

Мына салыстырудан: мынау шығады: 

немесе  
 

Бұдан азайту амалының дұрыс орындалғанын көреміз. 

Жоғарыда баяналған 9 және 11 модульдары бойынша арифметикалық амалдар 

нәтижелерін тексеру тәсілдері орындалған амалдардың дұрыстығының тек қана қажетті, 

жеткілікті емес, шарттары ғана болып табылатынын атап өткен жөн. 

Мына теңдіктің дұрыстығын тексерейік:  

Модуль үшін 9 санын алсақ,  болып, 

 шығады. Демек, 9 модулы бойынша тексеру шарты 

орындалады екен.  

Алайда теңдікті дұрыс дей қоюға әзір болмайды, мұны 11 модулы бойынша 

қалдықтар мыналар:  

Мына салыстыру  мүмкін болмайды. 

Демек, берілген теңдік дұрыс болмағаны [4]. 
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.23534086343712 

 9mod23534086343712 

 ,9mod744   ,9mod716 

aaaaf ,.....),,( 321

 .11mod,....),( 3,21 rrrrf 

508767730378125079 

,81250791 a ,30374022 a .5087677a

 ,11mod81250791 r

 ,11mod630374022 r

 .11mod112087677 r

 11mod508767730378125079 

 11mod21 rrr   .11mod156 

.1410327302868517 

2,2,0 21  rrr

   9mod22,9mod21  rrr

.1,10,9 21  rrr

   11mod1109,11mod21  rrr
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ӘОЖ 510.2 

УЗАКОВА Б.З., АҚТАЕВА Ж., ӘБДІҒАЛЫМОВА Ғ. 

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, Арқалық, 

Қазақстан 

 

ЖОҒАРЫ ДӘРЕЖЕЛІ ТЕҢДЕУЛЕРДІ КӨБЕЙТКІШТЕРГЕ ЖІКТЕУ АРҚЫЛЫ БҮТІН 

САНДАР ЖИЫНЫНДА ШЕШУ ӘДІСТЕРІ 

 

Сонымен берілген теңдеуді шешу үшін оны өзіне мәндес болатын бір не-месе 

бірнеше қарапайым теңдеулермен алмастыру керек.  

Мысалы,     023452  xxx  теңдеуін шешейік. Бұл теңдік орындалуы үшін 

көбейт-кіштердің кем дегенде біреуі нөлге тең болуы керек. Олай болса, берілген теңдеу 

төмендегідей үш теңдеумен мәндес болады: ;052 x 034 x  және 02 x . 

Бұлардың шешімдері: 
4

3
;

2

5
  және 2. Бұл сандар берілген теңдеудің де шешімдері 

болады. 

Теңдеулерді шешудің осы көрсетілген тәсілі, яғни берілген теңдеуді кө-

бейткіштерге жіктеу тәсілі жоғары ретті теңдеулерді шешуге өте қолайлы. Ал 

көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу өте күрделі, кейде тапқырлықты талап ететін, 

қиын да қызықты жұмыс. Дегенмен, кейбір теңдеулерді көбейткіштер-ге жіктеудің ортақ 

тәсілдері бар. Енді соларды мысалдар арқылы көрсетейік.  

1-мысал. 0910 24  xx  теңдеуін шешейік. 

Шешуі: Әрине, бұл биквадрат теңдеуді белгілеу енгізу арқылы да шешуге болады. 

Ал біздер оны көбейткіштерге жіктеу арқылы шешіп көрейік: 

       331191910 2224  xxxxxxxx  болғандықтан, берілген 

теңдеу ;01;01  хx 03x  және 03x  қарапайым теңдеулермен мәндес 

болады.  

Соңғы теңдеулерді шешіп, берілген теңдеудің түбірлерін аламыз: ;1;1 21  хx

.3;3 43  хx  

2-мысал. 0464 24  хxx  теңдеуін шешейік. 

Шешуі:  

 

   

           222222222

22444244464

22

22223





ххххххxxх

xхxххххххxx

 

 

болғандықтан, берілген теңдеу 02 x  және 0222  хx  теңдеулері 

жиынтығымен мәндес болады. Мұндай бірінші теңдеудің түбірі, ал екінші теңдеудің 

нақты түбірлері болмайтындықтан, берілген теңдеудің жалғыз нақты түбірі бар: 

Жауабы: -2 

3-мысал. 01234  хxхx  теңдеуін шешейік. 

Шешуі:  

1-тәсіл.  
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2
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5
1
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5

2
22

2
21

2

4

5
21

4

1
1

2222

22

2222

2
22

22324234

ххххх
х

xх
х

x

х
х

хх
х

х
х

х
х

x

хххххххxxх

 

болғандықтан берілген теңдеу 01
2

512 


 хx
 

немесе 01
2

512 


 хx

теңдеулеріне мәндес болады. Ал бұл теңдеулердің нақты түбірлері болмайды, өйткені 

олардың дискриминанттары теріс. Олай болса, берілген теңдеудің де нақты түбірлері 

болмайды [1]. 

2-тәсіл. Берілген теңдеудің симметриялы теңдеу болатынын ескеріп, оған 
x

xz
1



қолдануға болады. Бұл жағдайда да теңдеудің нақты түбірлері болмайтындығын көреміз. 

3-тәсіл. Берілген теңдеудің коэффициенттері оң. Сондықтан бұл теңдеудің оң 

түбірлері болуы мүмкін емес. 0-ге тең түбір де болмайды. 

Егер 01 х  болса, онда 1,33  ххх  теңсіздіктерінен 

    01234  хххx  теңсіздігін аламыз. Ал егер 1х  болса, онда хххх  234 ,
 

қатынастарынан     01234  хххх  теңсіздігін аламыз, яғни берілген теңдеудің 

нақты түбірлері болмайды.  
4-мысал. 0483212 234  хxхx  теңдеуінің түбірлерін табу керек. 
Шешуі:  

 

   

      2428226

4843612483212

22222

2234234





ххххxхx

хxххxххxx

 
болғандықтан, берілген теңдеуді    02428 22  хххх  тедеуімен 

алмастырып, оған мәндес болатын 0282  хx  немесе 0242  хx теңдеулерін 

аламыз. Бұл теңдеулерді шешіп, берілген теңдеудің түбірлерін аламыз:

.62,144 4,32,1  хx  

Жауабы: .62,144 4,32,1  хx  

5-мысал. Жоғары дәрежелі теңдеуді көбейткіштерге жіктеу арқылы шешіңдер: 

0910 23  xx  

Шешуі: 

   

          2222222222

22444244464

2

223223





хххххххххх

ххххххххххх

 

 

болғандықтан берілген теңдеу 02 х  және 0222  хх  теңдеулері 

жиынтығымен мәндес болады. Мұнда бірінші теңдеудің түбірі 2х ,ал екінші 

теңдеудің бүтін сандар жиынында шешімі болмайтындықтан, берілген теңдеудің жалғыз 

бүтін шешімі бар: -2. 

Жауабы: -2  
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6-мысал. zухх 335   теңдеуінің бүтін шешімдерін табу керек, мұндағы y және 

z  жай сандар. 

Шешуі: Берілген теңдеуді   zyxx 323 1   түрінде жазамыз. 1, 23 xx  сандарының 

тақ немесе жұптығы әртүрлі және     11,,11,  xxxx  болғандықтан,   11, 23 xx  

болады.  

Сонымен қатар, zy3  саны 
3x -қа бөлінуі керек, ал z  саны 

3x -қа бөлінбегендіктен 

( z -жай сан), 3y  саны 
3x -қа бөлінуі керек. Ал бұл қатынас yx 

 
болғанда ғана 

орындалады. 

Сонымен x -жай сан және 12  xz  немесе   11  xxz . Бұл теңдік 11x  

және zx 1 болғанда ғана орындалады.  

Онда 2,2  yx  және z =3.  

Жауабы: 2,2  yx  және z =3 [2]. 

 

7-мысал. 1632  yxxy  теңдеуінің барлық бүтін түбірлерін табу керек. 

Шешуі: Берілген теңдеуді түрлендірейік:  

 
 

   .1023

,10632





yx

yyx
 

Соңғы теңдіктен 3x  және 2y  10 санының бөлгіштері екендігі шығады. Ал 10 

санының 8 бөлгіші бар: .10,5,2,1   Осыдан 8 теңдеулер жүйесі шығады:  
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;103
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;103

y

x

 

 
Теңдеулер жүйесін шешсек, берілген теңдеудің 8 бүтін шешімі бар екенін көреміз: 

(-2,12); (-4,-8); (-1,7); (-5,-3); (2,4); (7,3); (-8,0); (-13,1). 

 

Жауабы: (-2,12); (-4,-8); (-1,7); (-5,-3); (2,4); (7,3); (-8,0); (-13,1). 

 

8-мысал. 
pyx

111


 

теңдеуін бүтін сандар жиынында шешу керек, мұндағы p -

жай сан.  

Шешуі: 0,0,0  pyx  десек, 
   2

,

ppypx

pypxxy




 

 

теңдеуі шығады.  

Ал p -жай сан болғандықтан, 2p  санының 6 бөлгіші бар: .;;1 2pp   

Шешуі: Сонымен 5 теңдеулер жүйесі шығады: 
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;

;1

2ppy

px









;

;1

2ppy

px









;

;

ppy

ppx









;1

;2

py
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;1

;2

py

ppx

 
 

Теңдеулер жүйесін шешсек, берілген теңдеудің 5 шешімі бар екенін көреміз: 

 2,1 ppp  ;  2,1 ppp  ;  pp 2,2 ;  ;1,2  ppp  1,2  ppp . 

 

9-мысал. 6133  xyyx  теңдеуін натурал сандар жиынында шешу керек. 

Шешуі: yx,  шешімдері натурал сандар болғандықтан, yx  , демек ydx  , 

мұндағы 1d . Теңдеудің оң жағын көбейткіштерге жіктейік: 

 

    6133
 yydyyd , 

6133 233223  ydyyydyydd , 

    061313 322  dyddyd . 

 

Егер соңғы квадрат теңдеуді шешсек, 3d  екендігі шығады, сондықтан d 1, 

d 2, d 3 мәндерін қойып, келесі квадрат теңдеулерді шешеміз: 

 

06022 2  yy , 

.034248

,053105

2

2





yy

yy
 

 

Бірінші теңдеуден 5y , 6x  шешімін аламыз. Ал екінші теңдеудің бүтін 

шешімдері жоқ, үшінші теңдеудің дискриминанты теріс сан. Берілген теңдеудің жалғыз

5y , 6x  шешімі бар.  

Жауабы: 5y , 6x [3].  

 

8-мысал. Zcbayх  ,,,213743 теңдеуін Z-те шешу керек. 

Шешуі: 
37

43
санын үздіксіз бөлшекке жіктейміз (1-кестеге сәйкес): 

    .137,43.6,6,1
37

43
  

1-кесте – Лайықты бөлшектер арқылы теңдеудің мәндері 

  0 1 2 

an  1 6 6 

Pn 1 1 7 43 

Qn 0 1 6 37 

 

Бұдан .6,37,7,43,2 11   nnnn QQPPn  

Лайықты бөлшектердің мына  nnnnn QPQP 111    қасиетін жазалық. 

    13743,11,14337 11

2

11   nnnn PQQP немесе   .1737643  Теңдіктің 

екі жағын да 21-ге көбейтелік:     .212173721643   
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Бұл теңдікті берілген теңдеумен салыстырып ,1262161 x 1472171y   

мәндерін табамыз. Онда ,37126 tx  Ztty  ,43147  жалпы шешуді жазамыз. 

,37126 tx   мәнін алсақ, онда х-тің барлық мәндері -126-ға 37-ның еселіктерін 

қосудан шығып отырады.  

Сондықтан -126 санының орнына (яғни х1 мәні үшін) -126-ны 37-ге бөлгендегі 

қалдықты алса да болады. Ол үшін -126-дан 37-ге еселік   437148 ді шығарып 

тастап 22-ге тең қалдықты аламыз. Сол сияқты 147-ні 43-ке бөлсек, қалдық 18 болады, 

бірақ берілген теңдеуден х пен у екеуі бірдей оң сандар бола алмайтынын байқаймыз. 

Сондықтан у мәні үшін 254318   мәнін алайық. Сөйтіп ,3722 tx 

Ztty  ,4325  жалпы шешу болады. Біз бұл түрлендірулерді есептің шешімін 

ықшамдап кішірек сандар арқылы жазу үшін істедік, әрине, мұндай түрлендірулер жасау 

міндетті емес, тек х пен у -тің бір-біріне сәйкес болатын бір мәндерін тауып, жоғарыда 

көрсетілген формулалар бойынша жалпы шешуді жаза салса болғаны [4]. 

9-мысал. Zcbayх  ,,,253745  теңдеуін бүтін сандарда шешу керек. 

Шешуі:    2,1,1,1,4,1
37

45
37,45 

 
үздіксіз бөлшегіне тең болады (2-кестеге сәйкес). 

2-кесте – Лайықты бөлшектер арқылы теңдеудің мәндері 

  0 1 2 3 4 5 

an  1 4 1 1 1 2 

Pn 1 1 5 6 11 17 45 

Qn 0 1 4 5 9 14 37 

 

Бұдан .14,37,17,45,5 11   nnnn QQPPn  

  ,1111  

n

nnnn QPQP ,14537  nn QP  немесе ,13745  nn PQ 25-ке 

көбейтіп     4252517,3502514,25372517251445 11  yх  мәндерін 

табамыз. 

Онда ,37350 tx  .,45425 Ztty   

Егер 9t  демек, 20,17 00  yx
 

мәндерін табамыз. Сөйтіп жалпы шешуді 

,3717 tx  Ztty  ,4520  түрде жазамыз.  

3) 0232  хх теңдеуін шешу керек. 

Шешуі: ,2,3  qp  демек,   .01111
32

2

22




















pq

 

Бұл жағдайда 

теңдеудің шешулерін мына формулалар:  

p

q
xx

p

q
х

2

3
,

3
321  бойынша жаза салуға болады, яғни 

 
.1

32

23
,2

3

23
321 









 xxх  

 Жауабы: -2; 1; 1 [5]. 
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ӘОЖ 94 

УЗАКОВА Б.З., ҮСЕН Г. 

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, Арқалық қ. 

 

БЕЗУ ТЕОРЕМАСЫ ЖӘНЕ ГОРНЕР СХЕМАСЫНЫҢ ЕСЕПТЕР  

ШЫҒАРУДА ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 

c  K элементі үшін f(x)=а0x
n+а1x

n–1+…+аn–1x+anK көпмүшесінің f(c) мәні  

f(c)=а0c
n

 +а1c
n–1+…+аn–1c+an деп анықталады. Қосу және көбейту алгебралық 

операция болғасын, көпмүшенің мәні бірмәнді анықталады. 

Теорема1. f(x)K[x] көпмүшесі берілсін. Кез келген х0К үшін f(x) көпмүшесін 

f(x)=g(x)(x–x0)+c түрінде бірмәнді жазуға болады, мұндағы g(x)K[x], сонымен бірге 

c=f(x0) болады. 

Дәлелдеу. n-дәрежелі f(x)K[x] көпмүшесі берілсін. Егер n=0 0g(x)=0, с=а деп 

алуға болады. Сонымен бірге осы келтіру бірмәнді болады. Енді n>1 болсын. 

Көпмүшедегі x-тың дәрежелерін кемімелі түрде жазайық: 

f(x)=а0x
n+а1x

n–1+…+аn–1x+an. Егер f(x)=g(x)(x–x0)+c түрінде келтіру болса, онда 

g(x)-ты анықталмаған коэфициенттермен алайық: 

  

g(x)=b0х
n–1+b1х

n–2+…+bn–2х+bn–1. 

Онда  

а0x
n+а1x

n–1+…+ аn–1x+an=b0х
n+(b1– х0b0)х

n–1+(b2 –x0b1)x
n–2+…+(bn–1–х0bn–2)x+(c–

x0bn–1).  

 

Осы теңдіктің екі жағындағы x-тың дәрежелеріндегі сәйкес коэфициенттерін 

теңестірейік: 

 

b0 = a0, 
b1 = a1 + x0b0, 

b2 = a2 + x0b1, 

. . . . . . ............ 

bn–1 = an–1 + x0bn–2, 
c = an + x0bn–1. 

 

Осы формулалар бойынша біртіндеп b0,b1,b2,…,bn–1 және с коэффициентерінің 

мәндерін табуға болады. Сондықтан теореманың шартын қанағаттандыратын g(x) 

көпмүшесі және c элементі табылады және олар бірмәнді анықталады. 

Енді f(x)=g(x)(x–x0)+c формуласына x-тың орнына x0 мәнін қойса, онда  

 

f(x0)=g(x0)(x0–x0)+c=c. 
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Теоремадағы f(x) көпмүшесі бөлінгіш, g(x) толымсыз бөлінді, c қалдық, x–x0 

екімүшесі бөлгіш деп аталады. 

Егер c=0 болса, онда f(x) көпмүшесі x–x0 екімүшесіне бөлінеді дейді және оны 

сандарға сияқты f(x)  (x–x0) деп белгілейміз. 

K сақинасының х0 элементі f(x)K[x] көпмүшесінің түбірі деп аталады, егер f(x0)=0 

болса [1]. 

Теорема2. (Безу теоремасы). K[x] сақинасында f(x) көпмүшесі х–х0 көпмүшесіне 

бөлінеді, сонда тек сонда ғана x0 оның түбірі болады. 

Дәлелдеу. 1-теорема бойынша, кейбір g(x) көпмүшесі және cK элементі үшін  

 

f(x)=g(x)(x–x0)+c. 

 

Егер f(x)  (x–x0) болса, онда c=0. Осыдан f(x)=g(x)(x–x0) және f(x0)=g(x0)(x0–x0)=0. 

Сондықтан x0 – түбір. Енді x0 түбір болса, онда f(x0)=0 немесе g(x0)(x0 x0)+c=0. Осыдан 

c=0, яғни f(x)  (x–x0).Теңдіктердегі формулалар f(x)-ты (х–х0)-қа бөлудің ыңғайлы 

схемасын береді. Ол Горнер схемасы (1-кестеде көрсетілгендей) деп аталады. 

 

1-кесте – Горнер схемасы 

 a0 a1 a2  an–1 an 

x0 b0 b1=x0b0+a1 b2=x0b1+a2  bn–1=x0bn–2+an–1 c=x0bn–1+an 

 

Ол былай толтырылады. 

1) Әуелі бірінші жолда f(x) көпмүшесінің коэффициенттері жазылады. 

2) b0=a0 деп алынады. 

3) Келесі bi коэффициенті x0-ды алдынғы bi–1-ге көбейтіліп, ai-ға қосылады: bi=x0bi–

1+ai. 

1-мысал. x4–3x3+2x–5 көпмүшесін x–3 екімүшесіне бөлейік (2-кесте бойынша). Бұл 

жағдайда x0=3. Бөлінгіштің коэффициенттері 1, 0, –3, 2, –5 болады. Оны бірінші жолға 

жазамыз. 

 

2-кесте – Көпмүшені Горнер схемасы бойынша шығару 

 1 –3 0 2 –5 

3 1 31–3=0 30+0=0 30+2=2 32+(–5)=1 

 

Сонымен  

g(x) = x3 + 2, қалдық c = 1 және x4 -3x3 + 2x – 5 = (x3 + 2)(x – 3) + 1. 

Жауабы: x4 -3x3 + 2x – 5 = (x3 + 2)(x – 3) + 1 

 

2-мысал. f(x)=ix3 (2–3i)x2–5(1+i)x+4iC[x] көпмүшесінің x0=1+i санындағы мәнін 

табайық (3-кестеде көрсетілгендей).  

 

3-кесте – Көпмүшені Горнер схемасы бойынша шығару 

 i 2–3i –5–5i 4i 

1+i i 1–2i –2–6i –4–4i 

 

Сондықтан f(1+i)=–4–4i. 

Жауабы: f(1+i)=–4–4i. 
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3-мысал. f(x)=2x4+3x3–x 4Z5[x] көпмүшесінің барлық мәндерін табайық. Ол үшін 

f( 0 ), f(1), f( 2 ) ,f( 3), f( 4 ) мәндерін есептеу керек. Көпмүшенің мәнін есептеу үшін Горнер 

схемасын қолданамыз (4-кесте бойынша) 

 

4-кесте – Көпмушені Горнер схемасы бойынша шығару 

 2  3  0  –1  4   

0  2  3  0  –1  4  f(0 )= 4  

1  2  0  0  –1  3  f(1 )=3  

2  2  2  4  2  3  f( 2 )=3  

3  2  4  1  1  1  f(3 )= 4  

4  2  1  4  0  4  f( 4 )= 4  

 

4-мысал.  салыстыруын шешу керек. 

Шешуі:(243,317)=1 екенін анықтап салыстырудың бір шешуі болатынын көреміз.  

Модуль алкен салыстыруларды іріктеу, модульні еселеп қосу сияқты әдістермен 

шешу қолайлы емес.  

Біз үздіксіз бөлшек арқылы шешілік. 

 болса,  формуласын қолданамыз. 

Мұндағы  саны  санын үздіксіз бөлшекке жіктегендегі  ретті лайықты 

бөлшектің алымы.  

Берілген салыстыру үшін  

болатынын есептейміз. (мұндай жіктеулер үздіксіз бөлшектер шешудегі есептерде 

көрсетілген және 5-кесте бойынша) [3]. 

 

5-кесте – Горнер схемасы бойынша есептеу 

  0 1 2 3 4 5 

  1 3 3 1 1 10 

 1 1 4 13 17 30 317 

 

 

Жауабы:  

 

Көпмүшені x–c айырымының дәрежелері бойынша жіктеу. f=a0+a1x+…+anx
nF[x] 

көпмүшесі x–c екімүшесінің дәрежедері бойынша жіктеу үшін Горнер схемасын 

пайдаланған жөн. Әуелі f көпмүшесін x–c екімүшесіне қалдықпен бөлу керек: f=(x–

c)f1+r0.  

Одан кейін f1 көпмүшесі тағы x–c екімүшесіне бөлінеді: f1=(x–c)f2+r1.  

Осыны x–c екімүшесіне қалдықпен бөлу процесін жалғастыра беріп, f0=f, f1, f2,…, 

fn–1 көпмүшелері табылады:  

 

fi–1=(x–c)fi+ri–1, i=1,…, n. 

 

 317mod271243 х

 ,mod mbaх    1, ma    mbPх n

n
mod1 1

1nP
n

m
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n

m
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Әр адымда fi көпмүшесінің дәрежесі 1-ге кемиді. Сондықтан fn көпмүшесінің 

дәрежесі 0 болу керек. 

Нәтижесінде f=r0+r1(x–c)+r2(x–c)2+…+rn(x–c)n жіктеуі шығады. 

Осы формуладан  

 

f(c)=r0, 

f’(c)=r1, 

f’’(c)=2!r2, 

. . . . . . .  

f(n–1)(c)=(n–1)!rn–1, 

f(n)(c)=n!rn 

 

шығады. Осыдан  

 

f=f(c)+f’(c)(x–c)+ (x–c)2+…+ . 

 

Осы формула көпмүшеге арналған Тейлор формуласы деп аталады. 

5-мысал. f=x5+4x4–x3–29x2–14x–1 көпмүшесін x–2 айырмасының дәрежелері 

бойынша жіктейік. Ол үшін Горнер схемасын (7-кесте бойынша) қолданамыз: 

 

7-кесте – Көпмүшені есептеу 

f c 1 4 –1 –29 –14 –1  

f1 2 1 6 11 –7 –28 –57  r0 

f2 2 1 8 27 47 66  r1  

f3 2 1 10 47 141  r2   

f4 2 1 12 71  r3    

f5 2 1 14  r4     

 

Осыдан f = –57 + 66(x – 2) + 141(x – 2)2 + 71(x – 2)3 + 14(x – 2)4 + (x – 2)5. 

 

Көпмүшенің еселі түбірлері. f(x)F[x] көпмүшесі (x–x0)
k дәрежесіне бөлінетіндей 

ең үлкен бүтін k саны f(x) көпмүшесінің x0 түбірінің еселігі деп аталады, k>0.  

Бұл жағдайда x0F0 элементі f(x) көпмүшесінің k-еселі түбірі деп аталады. Егер k=1 

болса, онда x0-ді f(x)-тың жай түбірі, ал k>1 болғанда, қысқаша, еселі түбірі деп аталайды. 

Егер f(x) көпмүшесінің х0K түбірі берілсе, онда х0 түбірінің еселігін анықтау үшін 

Горнер схемасын пайдалануға болады.  

Әуелі f(x)=g1(x)(x–x0) болатындай g(x) көпмүшесі табылады. Одан кейін g(x) 

көпмүшесі (x–x0)-бөлінеді. Егер бөлінсе, онда кейбір g2(x) көпмүшесі үшін g1(x)=g2(x)(x–

х0). Осыдан f(x)=g2(x)(x–х0)
2. Осы процесті f(x)=gk(x)(x–х0)

k және gk(x) (x–х0) болатындай 

жалғастыра беру керек. Онда х0 түбірінің еселігі k болады. 

6-мысал. f(x)=x6–2x5–15x4+40x3+40x2–192x+144 көпмүшесінің x0=2 түбірінің 

еселігін табайық. Ол үшін Горнер схемасын (8-кестені) пайдаланамыз. 

 

8-кесте – Горнер схемасымен көпмүшені есептеу 

f(x)  1 –2 –15 40 40 –192 144 

g1(x) 2 1 0 –15 10 60 –72 0 

g2(x) 2 1 2 –11 –12 36 0  

g3(x) 2 1 4 –3 –18 0   

!2

)('' cf n
n

cx
n

cf
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!

)()(





508 
 

g4(x) 2 1 3 9 0    

g5(x) 2 1 8 25     

 

Мұнда әрбір адымдағы қалдықтары астынан сызылған. Соңғы, 5-адымда қалдық 

нөлден өзге, сондықтан f(x)=g4(x)(x–2)4 және g4(x)=(x2+3x+9)  (x–2). Сөйтіп, х0=2 

түбірінің еселігі 4 болады [4]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  

ПО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АТОМНОЙ ФИЗИКЕ 

 

Работа направлена на методическое изучение низкотемпературных термоядерных 

трансмутаций для лабораторных занятий по ядерной и атомной физике.  

Целью методических указаний по изучению темы «Низкотемпературная 

термоядерная трансмутация»: формирование и развитие у учащихся научных знаний и 

умений, необходимых и достаточных для понимания явлений и процессов трансмутации 

стабильных и активных изотопов в биологических системах. Для достижения цели 

поставлены следующие задачи: 

1- Представить график спектра Мёссбауэра для ферромагнитного Fe57. 

2- Представить график квадрупольного расщепления спектра Mn55. 

Трансмутация в физике – это превращение атомов одних химических элементов в 

другие в результате радиоактивного распада их ядер либо ядерных реакций. Процесс 

трансмутации стабильных и активных изотопов в биологических системах является 

одним из самых загадочных явлений в современной ядерной физике. Гипотеза о 

возможности ядерной трансмутации изотопов в физических, биологических и 

геологических системах при низких энергиях часто обсуждалась в течение последних 

десятилетий. Проблемы трансмутации и синтеза химических элементов во время 

«доядерного периода» имеют свою историю и мифологию, собственных сторонников и 

критиков.  

Эксперименты по изучению возможности трансмутации радиоактивных изотопов 

в растущих биологических системах должны проводиться с учетом специфики такой 

проблемы:  

 для того, чтобы эксперименты проводились за достаточно короткое время, 

скорость роста исследуемого объекта должна быть большой; 

 живой объект должен быть достаточно устойчивым к действию сильных 

радиационных полей, образованных утилизируемыми изотопами; 

 должна быть предусмотрена возможность проведения всестороннего анализа 

изотопного состава биологического объекта; 
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 должны быть выполнены все требования, связанные с экологией и с проблемами 

гуманизма (речь идет о живых объектах)[1]. 

Эти требования привели к естественному выводу о том, что лучшим объектом для 

таких экспериментов являются микробиологические культуры, характеристики которых 

с максимальной степенью удовлетворяют перечисленным требованиям.  

Также в работе будет использоваться эффект Мёссбауэра и техника 

мёссбауэровской спектроскопии, которая базируется (на 60-80%) именно на одном из 

изотопов железа.  

Целью проведенных экспериментов было обнаружение и исследование 

возможности протекания низкотемпературной трансмутации изотопов в растущих 

микробиологических культурах. В первых экспериментах будет использоваться эффект 

Мёссбауэра на базе изотопа Fe57 . Железо входит в состав большинства живых 

организмов.  

Первая серия экспериментов по биологической трансмутации изотопов была 

реализована с учетом возможности исследования результатов трансмутации 

несколькими независимыми методами.  

Эти эксперименты основывались на ожидаемой реакции синтеза мёссбаэровского 

изотопа Fe57.  

 Mn55+d2=Fe57+15.6 MэВ  (1)  

В микробиологической культуре, растущей в дефицитной по железу водно-солевой 

питательной среде на основе тяжелой воды D2O, куда дополнительно вводилась соль 

марганца. Несомненным преимуществом марганца является то, что он имеет 

единственный стабильный изотоп Mn55. Это обстоятельство делает однозначной 

интерпретацию результатов эксперимента [1-2].  

В результате ожидаемой ядерной реакции синтеза предполагалось образование 

редкого стабильного изотопа Fe57, содержание которого в природе очень мало и 

составляет 2,2 %. Эксперименты проводились на основе нескольких бактериальных 

культур (Bacillus subtilis GSY 228, Escherichia coli K-1, Deinococcus radiodurans M-1), а 

также дрожжевой культуры Saccharomyces cerevisiae T-8. Типичная серия экпериментов 

включала несколько последовательных операций [3-4].  

Предварительно полученная культура после центрифугирования, тщательного 

промывания в дистиллированнной легкой воде (H2O) и предварительного 

стимулирующего подращивания помещалась в кювету с заданной сахарно-солевой 

питательной средой. Типичная серия экспериментов по ядерной трансмутации изотопов 

в растущих микробиологических культурах состояла в одновременном выращивании 

одной и той же культуры в нескольких (как правило – четырех) кюветах[5]. 

 Первая и вторая кюветы содержали базовые (неизменные) компоненты: сахарно-

солевую питательную среду на основе лёгкой воды (H2O) как без добавления соли 

MnSO4, так и в присутствии этой соли. Состав питательной среды в третьей кювете был 

приготовлен из тех же базовых компонентов питательной среды на основе тяжелой воды 

(D2O), но без соли MnSO4. Соответственно, последняя четвертая кювета содержала как 

все необходимые для роста культуры базовые компоненты питательной среды, так и 

необходимую для трансмутации соль MnSO4 и была приготовлена на основе тяжелой 

воды (D20). 

Из приведенного состава необходимых для роста культуры питательных сред 

видно, что необходимая для трансмутации изотопная композиция содержалась только в 

одной (оптимизированной по изотопному и элементному составу) четвертой кювете.  

Мёссбаэровские исследования показали, что изотоп Fe57 присутствует в 

регистрируемых количествах только в культурах, выращенных в кювете 4, т.е. при 

наличии всех необходимых для низкоэнергетического синтеза условий.  
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На рисунке 1а представлен мёссбауэровский спектр культуры Saccharomyces 

cerevisiae T-8, выращенной в течение △t=72 ч в оптимальной питательной среде, 

соответствующей кювете 4, т.е. содержащей необходимые для процесса трансмутации 

компоненты (D2O и MnSO4). Видно, что в спектре четко фиксируется наличие 

мёссбауэровского изотопа Fe57. Общая масса выращенной культуры в каждом 

эксперименте, составляла 0,3-0,5 г.  

Спектр на рис. 1б соответствовал той же культуре Saccharomyces cerevisiae T-8, но 

выращенной в кювете 2, содержащей среду на основе легкой воды и при наличии соли 

MnSO4, а спектр на рис. 1в – той же культуре, выращенной в кювете 3 (среда на основе 

тяжелой воды D20, но без добавления соли MnSO4)[6-7].  

 
Рисунок 1 - Мёссбауэровский спектр выращенной культуры Saccharomyces cerevisiae T-

8: a – D2O при наличии Mn55; б – в H2O при наличии Mn55; в – в D2O в остуствии Mn55 

 

Коэффициент трансмутации, соответствующий регистрируемой реакции 

низкотемпературного синтеза, равен 

 λ=
∆N(Fe57)

N(Mn55)∆t
≈10

8
   (2) 

где ∆N(Fe57) – общее число атомов железа, содержащих мёссбауэровский резонансный 

изотоп Fe57 при лоренцовом типе уширения. N(Mn55) – число отсчетов в резонансном 

каналах гамма-спектрометрах[1]. 

Таким образом, изотоп Fe57, обнаруживаемый после завершения роста 

микробиологических культур в оптимальной питательной среде, не связан с артефактами 

и образуется в процессе роста этих культур в результате низкотемпературной ядерной 

трансмутации (формула 1)[2]. 

Рассмотренные выше примеры показывают, что эффект низкотемпературной 

трансмутации изотопов может быть использован при решении очень широкого круга 

задач – многие вопросы жизнеобеспечения и формирование нового взгляда на патогенез 

человека, вплоть до проблемы утилизации отработанного ядерного топлива[3].  

Расчет плотности электронных состояний для первых 19-ти атомов включая калий 

в таблице Менделеева можно произвести по формулам: 

 P (r) = r 2∙ R 2 (r) (3) 

где R (r) - радиальная составляющая волновой функции, а r - радиус.  

R(r)=2∙ (
z

aо
)

3

2
∙e

zr

aо
 
 (4)  (4) 
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Для 1s: 

 P(r)=r2∙ (2∙ (
z

a0
)

3

2
∙e

zr

a0 )

2

  (5) 

  

Для 2s: 

 

 P(r)=r2∙ (
1

√8
∙ (

𝑧

𝑎0
)

3

2
∙ (2 −

z∙r

a0
) ∙e

zr

2a0)

2

 (6) 

 

 

Для 2р: 

 P(r)=r2∙ (
1

24
⋅ (

z

a0
)

3

2
⋅

r

a0
⋅e

zr

2a0)

2

 (7) 

 

где Z - атомное число, r - радиальное расстояние между ядром и электроном, a0 - радиус 

Бора (5,29 × 10 -11 м). Плотность электронных состояний для железа и марганца считают 

на уровне ферми.  

Если образуются потенциальные «ямы», в которых на короткое время снимается 

кулоновский барьер, препятствующий слиянию ядра атома и протона, то можно понять 

природу ядерного эффекта, наблюдаемого Андреа Росси в аппарате Е-САТ. Только у 

Росси происходит слияние ядра атома никеля и водорода, а здесь - ядра марганца и 

дейтерия [9]. 

 

 

Рисунок 2 - а) спектр Мёссбауэра, измеренный при комнатной температуре от образца 

Fe86Mn13C, в котором появилась намагниченность после ударной нагрузки; б) 

распределение квадрупольного расщепления в экспериментальном спектре. 

 

Формула Шредингера-Робертсона учитывает коэффициент корреляции, который в 

обычных некоррелированных квантовых состояниях равен нулю, но может быть и очень 

близок к единице, и тогда произведение флуктуаций координаты и импульса частицы 

может существенно возрастать. Формально это соответствует возрастанию 

«эффективной» постоянной Планка на несколько порядков, что в свою очередь приводит 

к многократному увеличению вероятности туннелирования квантовой частицы через 

кулоновский барьер [8-9]. 
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Как показал В.И. Высоцкий, для формирования когерентного коррелированного 

состояния квантовая частица должна оказаться в потенциальной яме, стенки которой 

испытывают быстрые изменения. Потенциальная яма должна либо монотонно 

расширяться или сужаться, либо испытывать периодические возмущения. Примером 

такой потенциальной ямы может служить нано-полость в кристаллической решетке 

твердого тела, подвергающегося ударному сжатию или разрыву [10]. 

Можно предположить, что под действием волн пластической деформации 

создаются условия для прохождения реакции образования марганца-55 из Fe57, 

поскольку эффект Мёссбауэра не смог обнаружить известных шести линий у 

ферромагнитного Fe57, как это показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 3 - график спектра Мёссбауэра для ферромагнитного Fe57 

 
Рисунок 4 - Квадрупольное расщепление спектра Mn55 

 

Применение процессов низкотемпературной трансмутации изотопов в 

биологических системах принципиально позволяет устранить наиболее узкие места 

существующих технологий переработки отработанного ядерного топлива и по-новому 

решать вопросы, неразрешимые традиционными методами химических технологий. Это 

обеспечит возможность дальнейшего развития ядерной энергетики на основе как уже 

действующих АЭС в различных регионах мира, так и вновь создаваемых[5].  

Вывод: 

1- Представлен график спектра Мёссбауэра для ферромагнитного Fe57. 

2- Представлен график квадрупольного расщепления спектра Mn55. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ПАМЯТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 15-16 ЛЕТ 

 

В современный мир располагает большим объемом информации. Его обработка, 

запоминание, воспроизведение оказывают на человека достаточно большое напряжение 

нервных процессов.  

Память – это основа способностей человека, без нее невозможно преобретение 

знании, формирование умений и навыков.  

В настоящее время высокие учебные нагрузки, эмоциональные переживания 

предъявляют к организму учащихся высокие требования, что вызывает не 

благоприятные сдвиги в организме и приводит к ухудшению состояния здоровья, 

снижению работоспособности и адаптивных возможностей (Айзман Р.И., 1999; Сонькин 

В.Д, с соавт., 2000; Красильникова В.А., 2006; Мукатаева Ж.М., 2009; Даирбаева С.Ж., 

2010). 

Пубертатный период является одним из сенситивных этапов онтогенеза, во время 

которых воздействие на организм социальных факторов особенно велико (Аршавский 

И.А., 1975; Щедрина А.Г., 2003). 

Краткосрочная память учащихся является важным показателем умственной 

работоспособности и важным показателем успеваемости обучающихся.  

Поэтому целью настоящей работы явилось изучение краткосрочной памяти у 

обучающихся 15 – 16 лет. Исследование проводилось в Высшем Агротехническом 

колледже города Семей. Было обследовано 30 подростков. 

Объем краткосрочной механической памяти определяли с помощью логически 

связанных пар слов, а продуктивность памяти определяли с помощью таблицы с 

цифровыми рядами (Айзман Р.И. с соавт., 1999). 

Оценку полученных результатов исследования и их математическую обработку 

проводили по методам, рекомендованным в биологических исследованиях (Лакин Г.Ф., 

1980). 

В таблице 1 и рисунке 1 показаны данные краткосрочной словесно-логической 

памяти у обучающихся в возрасте 15-16 лет. 

Как показало исследование (таблица 1, рисунок 1), высокий уровень краткосрочной 

словесно-логической памяти составлял 27%, средний уровень – 40 % и низкий уровень - 

33%.  

 Таким образом, у обучающихся в возрасте 15-16 лет краткосрочная словесно-

логическая память согласуются с литературными данными (Даирбаева С.Ж., 2010 г.) 
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Таблица 1 – Показатели краткосрочной памяти у учащихся 15-16 лет 

 

 

Рисунок 1 – Краткосрочная словесная-логическая память у обучающиехся в возрасте 15-

16 лет 

 

В таблице 2 и рисунке 2 представлены данные продуктивности запоминания 

отдельных чисел у обучающиехся в возрасте 15-16 лет. 

 

Таблица 2 – Продуктивность запоминания отдельных чисел у обучающиехся в возрасте 

15-16 лет 

Продуктивность 

запоминания отдельных 

чисел (в баллах) 

Высокий уровень 11±0,4 

Средний уровень 8±0,2 

Низкий уровень 4±0,3 

 

 
 

Рисунок 2 – Продуктивность запоминания отдельных чисел у обучающихся в возрасте 

15-16 лет 

 

Как показало исследование (таблица 2, рисунок 2), высокий уровень 

продуктивности запоминания отдельных чисел составил - 20%, средний уровень - 60% и 

низкий уровень- 20%.  
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Если сравнить выполнение этих двух заданий, то можно сказать, что высокий 

уровень наблюдался при выполнении краткосрочной словесно-логической памяти (на 7 

%), средний уровень – при выполнении запоминания отдельных чисел (на 20 %) и низкий 

уровень преобладал при выполнении задания на словесно-логическую память (на 13 %). 

Наши данные совпадают с данными исследования по Павлодарской области 

(Мукатаева Ж.М., 2009 г.). 

Сравнение данных показателей у девочек и мальчиков представлено в таблице 3 и 

рисунках 4 и 5. 

 

Таблица 3 – Краткосрочная словесная-логическая память и продуктивность запоминания 

отдельных чисел у обучающиехся в возрасте 15-16 лет 

Задания 

(в баллах)  

Девочки Мальчики 

словесная-

логическая 

память 

продуктивность 

запоминания 

отдельных чисел 

словесная-

логическая 

память 

продуктивность 

запоминания 

отдельных чисел 

Высокий уровень 8±0 10±0 9±0,4 11±0,5 

Средний уровень 6±0,9 7±0,6 6±0,3 8±0,2 

Низкий уровень 3±1 4±0 3±0,5 5±0,4 

 

 
 

Рисунок 3 – Краткосрочная словесная-логическая память у девочек и мальчиков в 

возрасте 15-16 лет 

 

Высокий уровень по словесно-логической памяти у мальчиков превышает на 7%, 

чем у девочек, средний уровень у девочек превышает на 23%, чем у мальчиков и низкий 

уровень у мальчиков выше на 16%, чем у девочек. 

Высокий уровень продуктивности запоминания отдельных чисел у мальчиков и 

девочек практически одинаковы (22 % и 19% соответственно), средний уровень у 

мальчиков превышает на 6%, чем у девочек и низкий уровень у девочек выше на 3%, чем 

у мальчиков. 

Таким образом, при сравнении качества выполнения двух заданий у обучающихся 

15-16 лет можно подчеркнуть, что уровень выполнения задания по продуктивности 

запоминания отдельных чисел несколько выше, чем краткосрочной словесно-логической 

памяти. При сравнении краткосрочной словесно-логической памяти можно выделить, 

что у девочек она выше, чем у мальчиков, а по продуктивности запоминания отдельных 

чисел существенной разницы не было.  
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Рисунок 4 – Продуктивность запоминания отдельных чисел у девочек и мальчиков в 

возрасте 15-16 лет 
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ХАМЗИНА С.Т., КОМЕКОВА Г.К., ХАСЕНОВА А.Н. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ҚЫРМЫЗЫГҮЛДІ КӨПТЕП ӨСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Әйгілі шипагер Авиценнаның айтуынша дәрігердің емдеуге арналған үш «қаруы» 

бар: сөз, пышақ және өсімдік. Қырмызыгүл бұрынғы ғасырларда емшілердің 

арсеналында болған және қазіргі заманғы медицинада емдеу үшін қолданылады. 

Дегенмен, қырмызыгүлді өнеркәсіптік масштабта өндіру үшін, оларды өсіруге арналған 

заманауи және тиімді технологиялардың жетіспеушілігі байқалады. Мемлекеттік 
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бағдарламаның аясында материалдық-энергетикалық ресурстарды үнемдеу, шикізаттың 

кірістілігін арттыру және сапасын жақсартуға бағытталған прогрессивті 

технологияларды қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтай отырып, пайдалануды көздейді. 

Қырмызыгүлділер күрделігүлділер, немесе астралар тұқымдасына жатады. 

Бұл тұқымдаста 18-20 мыңдай, түр бар (1 мыңдай туыс). Өмірлік формалары кішігірім 

ағаштар (кейде бұтақтанбаған колона тәрізді сабағы болады) бұталар, лианалар, 

жартылайбұталар, көпжылдық және біржылдық шөптесін өсімдіктер. Көп жағдайда олар 

өрмелеп өседі, кейде суккулентеріде болады. Жер бетінің барлық құрлықтарында 

кездеседі. Бұл ең көп таралған және жоғарғы деңгейде жетілген тұқымдастардың бірі. 

Түрлері тұқымы арқылы да, вегетативтік жолмен де өте жақсы көбейеді [1]. 

Тұқымдасқа тән белгілері оның гүлшоғыры себет, сырт қарағанда гүлге ұқсас, 1 

суретте көрсетілгендей. Кейде себеттер жиналып қалқанша немесе сыпыртқы түзеді. 

Себеттің сыртын гүл асты жапырақшалары жауып тұрады, олардың жиынтығы орама 

түзеді. Ораманың жапырақшаларының өзара орналасу ерекшеліктері, олардың формасы 

және түсі осы тұқымдастың өкілдерін классификациялауға және анықтауға ең қажетті 

белгілер болып табылады. Гүл шоғырында жыныстық бөлінуі әрқилы. Себет тек 

қосжынысты (трубка төрізді немесе тілше гүлдерден), қосжынысты және даражынысты 

немесе жыныссыз (трубка тәрізді және жалған тілше гүлдерден), даражынысты, бір 

себетке немесе әртүрлі себетке жиналған гүлдерден тұруы мүмкін. Әртүрлі себетке 

жиналған гүлдер бір үйлі де және екі үйлі де өсімдіктер болуы мүмкін. 

Гүлдердің құрылысының жоғарыда келтірген ерекшеліктері және олардың себетте 

орналасу реті күрделігүлдерді классификациялауда және олардың туыстарын анықтауда 

шешуші орын алады. Туыстың деңгейіңде түрлерді анықтағанда бірінші орынға олардың 

вегетативтік органдарының құрылысының ерекшеліктері шығады. 

Күрделігүлділердің шаруашылықтағы маңызы аса зор. Олардың ішіңде аса құңды 

тамаққа пайдаланатын (май алынатын және көкөністік), татымды дәмі бар, дәрілік, 

бояулық, сәндік, хош иісті өсімдіктер аз емес. Гүлдері алуан түрлі - біреулері біршама 

үлкен және қанық боялған, ал екіншілері ұсақ, қарапайым болып келеді. 

 

Сурет 1 – Қырмызыгүлдің гүлшоғыры 

 

Емдік өсімдік ретінде біздің заманымызға дейінгі I ғасырда өмір сүрген ежелгі грек 

әскери дәрігері және философы Диоскоридте табылған. Ол қырмызыгүлдің тұнбасын 

бауыр ауруларына ішкі ағзалардың түйілуін жеңілдету үшін қолданған. Диоскоридке 

одан кейінгі замандарда өмір сүрген зерттеушілер де сілтеме жасаған,олардың ішінде XI 

ғасырдың танымал емдеушісі Абу Али Ибн Сина, Еуропада Авиценна атымен танымал 

болған дәрігер зерттеуші. XI ғасырда қырмызыгүл жапырақтарының ерітіндісін рак 

ауруына қарсы ішке қолданылған, әсіресе сүт бездерінің және әйел жыныс 

органдарының ауруларында қолданылған, сүйел және күсті кетіру үшін де қолданылған. 

XV ғасырда Францияда қырмызыгүлді көп мөлшерде өсіретін болған. Қырмызыгүл 
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Навар ханшайымы Маргарита Валуаның сүйікті гүлі болған. Қазіргі таңда Париждің 

өзінде Люксембург бақшасында ханшайымның қырмызыгүл ұстаған ескерткіші бар [2]. 

Гүлі көбіне сары, сарғыш түсті, сондай-ақ қос жынысты, хош иісті. 

Көгалдандыруда гүлінің ашық бояуы, ұзақ әрі мол гүлдеуімен, күтімді аса қажет 

етпейтіндігімен бағалы. Оны гүлзарларда, жол жиектеріне, ыдыстарға отырғызып қала 

көгалдандыруында да, жеке бақшаларда да көп қолданады. Биік түрлерін тек 

көгалдандыруда ғана емес, кесіп гүлшоқтарын жасауға да пайдаланады. Кесілген 

қырмызыгүлдер 10 шақты күнге дейін әдемілігін жоғалтпайды. Көшеттерін еккенде, 

арақашықтығы 20-30 см болуы керек. Қырмызыгүл – күтімі оңай өсімдік. Ашық күн 

түсетін жерде жақсы өседі, суыққа шыдамды. Топырағы жеңіл, орташа құнарлы, 

ылғалды болғанын қалайды. Өсімдікке көңді гүл түйін салғанға дейін қосу қажет, ал одан 

әрі қарай өте көп қолдануға болмайды, себебі көңде азот көп болғандықтан жапырақтары 

мол болып өсуіне пайдалы, ал біз жапырағы емес, гүлі үшін өсіретіндіктен, гүлдейтін 

гүлдерге арналған тыңайтқыштармен қоректендіріп тұрған абзал. Ұзақ әрі мол гүлдеуі 

үшін, гүлшоғыры тұқымданып кетпей тұрып, гүл күлтелері қоңырқай тарта бастағанда, 

жұлып тұрған дұрыс. Тұқымын қыркүйек айынан бастап жинауға болады. Емдік 

қасиеттері шексіз десекте болар. Жабай түрде қырмызыгүл Оңтүстік Америкада, 

Жерорта теңізінде, Қиыр Шығыста таралған. Ал Украинада арнайы маманданған 

савхоздарда, зерттеу станцияларында және сәндік мақсатта дәрілік түрлері өседі. 

Селекционерлер қырмызыгүлдің көптеген түрлерін анықтаған. Қырмызыгүлдің 

сорттары көп және өте адемі гүлшоғыры болуына байланысты гүлзарларда көптеп 

өсіріледі. Сарғыш алтын түсті және ақ гүлдері бар түрлері де кездеседі. Қырмызыгүлдің 

отаны – Оңтүстік Еуропа. Ал Рессей, Қазақстан және басқа да мамлекеттерде бұл өсімдік 

сәндік мақсатта өсіріліп келеді. 20-дан аса түрі бар. Жерорта теңізінде, Иранның 

шығысында, Орталық Еуропада, Рессейде - 4 түрі белгілі. Осы аталған аймақтарда 

қырмызыгүл теңіз жағалауларында, бұталардың, шатқалдардың арасында, кейбір 

түрлері мысалы, дала қырмызыгүлі далалық жағдайда яғни жабайы түрде өседі. Ал 

бертін келе қырмызыгүлдің дәрілік қасиеті ашыла бастаған соң оны арнайы өндірістік 

орындарда,белгіленген жеке жерлерде дәрілік мақсатта өсіріле бастады. 

Қырмызыгүлінің дәрілік өсімдік ретінде жапырағының да, гүлінің де емі бар. Дәрілік 

өсімдіктің егілуін және күтіп баптау керегін білсе, күздің күні жапырағын гүлін жинап 

кептіріп, емге қолданылуын білсе бірден – бір таптырмайтын олжа. Себебі, қазіргі 

заманда адам өзіне қажетті жағдайдың бәрін білуге тиіс, сондықтан дәрілік өсімдіктің 

тек қана қолданылуын білу және оны қайнатып емге пайдалана беруге болады. Әрине, 

дәрілік өсімдіктің барлығын қалай болса, солай қолдануға болмайды, оның құрамындағы 

элемент немесе әр түрлі заттардың болуына байланысты. Емдік қасиеттері 

каротиноидтердің, фитонцидтердің, эфир майының, салицил және алма қышқылының, 

камедиденнің, белок заттарының, тритерпендік сапониндердің, сілемей мен С 

витаминдерінің болуынан туындайтын қырмызы гүл сіріндісі тері жасушаларындағы 

заттардың алмасуын көтермелейді, бос радикалдардың пайда болуына кедергі келтіреді, 

жасушаларды уақытша бұзылудан қорғайды, бактерицидтік, тазартқыштық және жара 

жазғыштық әсер етеді [3]. 

Қырмызыгүлінен жасалған емдік дәрі – дәрмектер жарақаттанған жерді, теріні 

ылғалдандыру үшін, күйіктен, үсіктен кейін теріні қалпына келтіру үшін, сырқаттық 

етеккір – етеккірге дейін 2-3 күн бұрын іштің төменгі жағын сүрту, ас қорыту бұзылған 

кезде, операциядан кейінгі тігістер (келлоидтық кесіктердің пайда болуына қарсы) 

тігістерге, көктамырлардың варикоздық кеңеюіне ұдайы қолдану керек. Қырмызыгүл – 

бас сақинасына ем. 

Жоғарыда айтылғанның нәтижесінде қырмызыгүлдің емдік және сәндік 

қасиеттерінің алуантүрлілігіне байланысты, осы гүлдің көп өсірілмей бара жатқанына 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BD
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байланысты, оларды көптеп көбейту керектігін байқадық. Тыңайтқыштардың дозалары 

әртүрлі мөлшерде ала отырып, баптау жағдайын жетілдіре отырып қырмызыгүлдің өсіп-

өнуі зерттелді. Сонымен қатар, қырмызыгүлді көптеп көбейту технологиялары 

жетілдірілді. 

Зерттеу барысында қырмызыгүллдің екі түрі «Элефант Оранж» «Солнечный закат» 

сорттары алынды. Тұқымдарының жартысы минералды заттармен байытылған 

топыраққа, қалғаны кәдімгі топыраққа отырғызылып, көптеп көбейту технологиясы 

жетілдірілді. 

Осыған орай, өсімдіктің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін, 

сорттарын, күтімі мен өсіру жолдары қарастырылды. Биологиялық өнімділіктің ең 

жоғары деңгейін қамтамасыз ететін көшеттерді көбейтудің тиімді әдісі анықталды. 

Қырмызыгүлдің өсіп, дамуына фитогормондардың тигізетін әсері зерттелді.  
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGY 

            

High-quality modern informative service and processing of information a modern 

material production and other areas of activity need. The best, practical and universal means of 

treatment of information is a computer that not only facilitates and accelerates work and 

professional process, and and especially qualitatively process informative resources. He, also, 

strengthens intellectual possibilities of man and societies, extends of communication 

possibilities. Appearance and stormy the uses of modern computers that are the means of 

modern information technologies, is the irreplaceable constituent of informative society. 

Computerization and modern information technologies allow to develop a technical base, assist 

social progress of society, provide the rapid and quality receipt of results of processing of data 

and information. Modern information technologies are a main and basic constituent Also, 

modern information technologies allow operatively, reliably and effectively to share 

information and actively to participate in different telecommunication discussions. Today not 

a single developing company can present the work without modern computers and information 

technologies that play an irreplaceable role in the process of doing business and adjusting of 

external economic relationships with partners 

Modern information technologies serve for an analysis and processing of data, exposure 

of rejections of плановых indexes from an actual result, and, also, give an opportunity to make 

decision optimization. An important role in development of modern information technologies 

is occupied by the Internet, that through a computer allows to get the large volumes of necessary 

information, intermingle with other people through their computers and operatively to send and 

pass to data the colleagues that are on distant distances. Modern material production and other 

fields of activity need high-quality modern information service and information processing. 

The best, practical and universal means of information processing is a computer, which not only 

facilitates and accelerates the work and professional process, but also especially qualitatively 

https://teacode.com/online/udc/37/37.02.html
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process information resources. It also enhances the intellectual capabilities of the individual 

and society, expands communication capabilities. The emergence and rapid use of modern 

computers, which are a means of modern information technology, is an indispensable 

component of the information society. Computerization and modern information technologies 

allow to develop technical base, promote social progress of society, provide fast and high-

quality results of data and information processing. Modern information technologies are the 

main and the main component of the information society. They allow to satisfy completely non-

material needs of mankind and are irreplaceable in the course of automation of production. 

Modern information technology can facilitate human labor and are able to speed up the 

production process many times. Also, modern information technologies allow rapid, reliable 

and efficient exchange of information and actively participate in various telecommunications 

discussions. Today, no developing company can not imagine their work without modern 

computers and information technology, which play an indispensable role in the process of doing 

business and establishing foreign economic relations with partners. Modern information 

technologies are used to analyze and process data, identify deviations of planned indicators 

from the actual result, and also provide an opportunity to make an optimization decision. 

An important role in the development of modern information technology is the Internet, 

which with the help of a computer allows you to receive large amounts of necessary 

information, communicate with other people through their computers and quickly send and 

transmit data to colleagues who are at long distances. 

Without modern information technologies, the normal and full functioning of the 

information society and its activities is impossible. The development of IT-technologies helps 

to increase the efficiency of social production in all spheres. The ability to search, manage, 

process and share information opens up new horizons, allows you to automate any production 

processes, improve performance and simplify business management. Modern information 

technologies should be as accessible as possible to consumers so that they can conduct various 

operations without time and effort. The organization of quick access to all information resources 

necessary for the work, guarantees the improvement of economic indicators of enterprises of 

any sector and the improvement of working conditions for the staff.  

According to the type of information processed IT-technology can be divided into the 

following types: 

 

Data (algorithmic languages, table processors) 

Text (word processors and hypertext); 

Graphics (GPUs); 

Knowledge (expert systems); 

Real world objects (multimedia). 

 
Most modern technologies allow using several types of information processing. For 

example, in text editors it is possible to make tables of data calculation, in tables it is possible 
to use graphs, etc. However, each method of processing is focused on operations with a certain 
type of information, so the modification of elements from different areas allows you to create 
new technologies that are currently used by narrow-profile enterprises, factories and companies. 
Providing information technologies (it)) This type of IT provides the solution of specific tasks 
of different level of complexity through the use of certain components and software. 
Information technologies can be combined on a subject-matter basis, but in such conditions all 
systems should have a single standard interface for ease of use. Functional information 
technology (fit) This type of IT is a modification of providing technologies for the directed 
solution of specific problems. Transition of OIT to fit is carried out by transformation of the 
generally used tools into special. For example, employees of technical departments may be 
available to their own providing technology and functional technology other departments. 
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Modern information technology can also be classified by type of user interface. The application 
interface allows you to implement functional it, and the system contains a set of techniques for 
interacting with the computer. This set can be implemented by the operating system or its add-
ins. Information technologies are subject to the following requirements: Differentiation - the 
ability to break the whole process into separate phases, stages and actions; Completeness - 
availability of the whole set of tools that are necessary to achieve certain goals; Regular 
character-standardization and unification of all stages for the most effective management of 
information processes. Informatization of society.The introduction of IT in all spheres of human 
activity is the process of Informatization of society. During this process, specialists in various 
fields are trained to use all information tools to achieve certain goals. Possession of information, 
the possibility of its processing and exchange, helps to significantly reduce the financial costs, 
time and effort to perform certain operations. In modern society, information has become to 
represent exactly the same value as education, personnel, money and other material values, so 
its free flow can lead to a significant increase in the standard of living of each person. Quick 
access to all the necessary data can be obtained by employees of various production areas, as 
well as doctors, students, scientists and other specialists. New discoveries, wireless control of 
spacecraft, restoration of the appearance of prehistoric inhabitants of the planet - this is not a 
complete list of opportunities that people have already learned to use in practice with the help 
of it. Where to learn about new products from the world of information technology 

You can find out what new products have been added to modern information technologies 
over the past year at the specialized exhibition, which will be held at Expocentre Fairgrounds. 
At the event, the best Russian and foreign companies will present their innovative solutions in 
the field of it, visitors will find the latest generation of equipment for various fields of activity, 
software and other business solutions. It will not be difficult to find the most effective 
management tools that will help to achieve all the goals. 

Information technology-a set of methods, production and software-technological means, 
United in a technological chain, providing the collection, storage, processing, output and 
dissemination of information. Information technologies are designed to reduce the complexity 
of the processes of using information resources.Two It (UNESCO) is a complex of interrelated, 
scientific, technological, engineering disciplines that study methods of effective organization 
of work of people engaged in processing and storage of information; computer technology and 
methods of organization and interaction with people and production equipment, their practical 
applications, as well as related social, economic and cultural problems.Three Analyzing the 
General understanding of information technologies, it can be distinguished that it covers all 
areas of transmission, storage, perception of information. But in most cases, it is associated with 
computer technology, as the emergence of computers brought information technology to a new 
level of development. Computer technology or Information technology (it) is the generic name 
of the technology responsible for storing, transmitting, processing, protecting, and reproducing 
information using computers.Four That is, with the advent of a personal computer began a new 
stage of development of information technology. The main goal of it is to meet the personal 
information needs of a person, both for the professional sphere and for everyday use. There are 
certain stages in the development of information technology: In General, information 
technology is a set of operations that implement the functions of collection, reception, 
perception, accumulation, storage, processing and transmission of information in the 
organizational structure using computer technology. The purpose of information technology-
quality formation and use of information resources in accordance with the needs of the user. As 
means of information technology are mathematical, software, information, technical and other 
means. Information technologies can be used in various fields: education, culture, science, 
production, military Affairs, etc. Analyzing the classification of information technologies 
according to the degree of use, it is possible to distinguish computer and non-computer 
technologies. For example, computer and computer-free technologies, consider the field of 
education. Computer information technologies that provide educational information include 
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technologies that use computer training programs, multimedia technologies, and distance 
learning technologies.  
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БИОЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ 

 

Биология и физика, что может быть общего у этих наук? Две разные дисциплины в 

основе которых лежат на первый взгляд разные предметы изучения. Но в некоторых 

моментах можно наблюдать сходство в методах изучения, задачах и объектах изучения. 

Одним из таких моментов пересечения этих дисциплин является биоэлектричество. 

Ещё в древнем Египте ученые замечали наличие постоянного тока в живых 

организмах (например, надгробный памятник в Соккаре с изображением электрического 

сома, живущего в верховьях Нила). Так же для лечения эпилепсии древние египтяне 

использовали электрического ската. На данный момент доказано, что электрический ток, 

проходя через организм человека, оказывает биологическое, электролитическое, 

тепловое и механическое действие. 

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении тканей и 

органов. Вследствие этого наблюдаются судороги скелетных мышц, которые могут 

привести к остановке дыхания, отрывным переломам и вывихам конечностей, спазму 

голосовых связок. 

Электролитическое действие тока проявляется в электролизе (разложении) 

жидкостей, в том числе и крови, а также существенно изменяет функциональное 

состояние клеток. 

Тепловое действие электрического тока приводит к ожогам кожного покрова, а 

также гибели подкожных тканей, вплоть до обугливания. Механическое действие тока 

проявляется в расслоении тканей и даже отрывах частей тела. 

Первые научные открытия тока были сделаны в 1780 году. Когда после долгих 

научных изысканий итальянский профессор анатомии Лиуджи Гальвани предположил, 

что мышца является своеобразной батареей лейденских банок, непрерывно 

возбуждаемой действием мозга, которое передается по нервам. Именно так и была 

рождена теория животного электричества, именно эта теория создала базу для 

возникновения электромедицины, и открытие Гальвани произвело сенсацию [1]. 

Наиболее интересным аспектом изучения данного вопроса являются электрические 

рыбы. В настоящее время известно, что из 20 тыс. современных видов рыб около 300 

http://www.knowlednterprise.org/
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способны создавать и использовать биоэлектрические поля. В жизни разных рыб роль 

электричества различна. Некоторые из них с помощью специальных органов создают в 

воде мощные электрические разряды. Так, например, пресноводный угорь создает 

напряжение такой силы, что может отразить нападение противника или парализовать 

жертву. Электрические органы рыбы состоят из мышц, которые потеряли способность к 

сокращению. Мышечная ткань служит проводником, а соединительная – изолятором. К 

органу идут нервы от спинного мозга. А в целом он представляет собой 

мелкопластинчатую структуру из чередующихся элементов. 

Из всех электро-рыб самым сильным зарядом и самой большей покрытостью 

электроцитами площади тела обладает электрический угорь от 6000 до 10000 

соединенных последовательно элементов, образующих колонку, и около 70 колонок в 

каждом органе, расположенных вдоль тела. 

Электрический угорь - рыба из отряда гимнотообразных, единственный вид рода 

Electrophorus. Населяют реки северо-восточной части Южной Америки и притоки 

среднего и нижнего течения Амазонки.Подсчитано, что 10 тыс. угрей могли бы дать 

энергию для движения электропоезда в течение нескольких минут. Но после этого 

поезду пришлось бы стоять несколько суток, пока угри восстановили бы свой запас 

электрической энергии. Почти 4/5 длины всего тела занято электрическими органами, 

которые тянутся от заднего конца полости тела до конца хвоста, и на них приходится 

треть общего веса. 

Электрические органы очень сложны в устройстве, но несмотря на это ученые 

выяснили их появление в ходе эволюции параллельно в разных видовых группах 

морских обитателей. Электрические органы не имеют структурных и видовых сходств в 

большей мере, но биологи нашли генетические сходства в них. 

Электрические органы образовались у всех электрических рыб из мышечной ткани, 

но расположение у тех или иных рыб электроцитосодержащих тканей разное. Так, 

например, у скатов и угрей – по бокам, у рыб-слонов – в районе хвоста. Их устройство 

везде следует единой схеме. Это собранные аккуратными стопками клетки электроциты. 

К каждому электроциту подводится нервное окончание, всегда с одной стороны. 

Нервное окончание переходит в широкий синапс, где возбуждение передается на 

изрядную часть поверхности клетки. Так что клетка оказывается заряженной с одной 

своей стороны. На другой стороне пластинки электроцита сконцентрированы ионные 

каналы, так что там, на противоположной от синапса стороне, накачиваются заряженные 

частицы. Пластинки электроцитов упорядочены по своим полюсам: синапсы с одной 

стороны, а поверхность с многочисленными ионными каналами – с другой. Получается 

батарея ,соединенных клеток с упорядоченной полюсностью, поэтому их токи 

суммируются. В результате при прохождении нервного сигнала электрический орган 

выдает разряд определенной величины, которая определяется видоспецифическими 

свойствами и непосредственными жизненными задачами владельца батареи. 

Несмотря на то, что расположение электрических органов разное и виды рыб не 

находятся в явном родстве, организация на генетическом уровне электрических органов 

и их параллельное формирование разобрали ученые Висконсинского университета под 

руководством профессора М. Сассмана. 

«Для этого специалисты отсеквенировали геном электрического угря 

(Electrophoruselectricus), а затем собрали данные о генах, которые эксприссируют в его 

электрических органах, почках, сердце, головном или спинном мозге, мышцах, - или, 

применяя термины о транскриптомах различных тканей. В этих тканях, как выяснилось, 

работает около 29000 генов, из них 22000 относятся к белок-кодирующим генам. 

Из этого общего набора выделили те гены, которые особенно интенсивно 

экспрессируются в электрических органах или, наоборот, их присутствие там 
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совершенно незаметно по сравнению со скелетными мышцами или сердцем (это тоже 

мышечная ткань). Всего таких генов набралось 397. Для сравнения получили 

соответствующие транскриптомы других электрических рыб: двух гимнотов 

(Sternopygusmacrurus и Eigenmanniavirescens), слонорыла Brienomyrusbrachyistius и 

электрического сома (Malapteruruselectricus). По данным транскриптомов 

реконструировали наборы генов и выбрали те, которые были признаны 

«электрическими» для угря. Далее осталось аккуратно сравнить уровень их экспрессии 

и составить функциональный спектр полученной выборки генов. В первую очередь 

обращалось внимание на гены, вовлеченные в регуляцию сокращения мышечных 

волокон, плотности ионных каналов, структуры синапсов и контролирующие размеры 

клетки. То есть всё то, что отличает в целом электроцит от мышечной клетки. 

Оказалось, что в электрических органах на первый план вышли несколько 

определенных генов, сходных у всех исследованных видов; для этих генов единообразно 

изменился уровень экспрессии (повысился или понизился). Действительно, удивляет, что 

при резких различиях и самих электрических органов, и электроцитов всё же нашлись 

общие изменения, контролируемые общими генами — и те, и другие в достаточном числе. 

Эти гены вовлечены во все те метаболические пути, которые обслуживают параллельно 

возникшие свойства: суммацию возбуждения, дипольную сущность электроцитов, их 

крупные размеры и потерю сократительной способности» [2-4]. 

Анатомия электрических рыб послужила толчком к большому количеству 

открытий. Так анатомия электрического угря подсказала Алессандро Вольте идею его 

знаменитых батарей, а Майкл Фарадей первым рассчитал мощность “батарей” 

электрического угря: она равна 15 заряженным лейденским банкам с общей рабочей 

поверхностью элементов – 2250 квадратных метров. 

Несмотря на то, что во времена Фарадея техника регистрации токов была 

несовершенна, его опыты оказались безупречными.Электроды, которые Фарадей 

прикладывал к голове и хвосту рыб, были подключены к соленоиду со стальной иглой. 

В момент прохождения по соленоиду импульса тока игла намагничивалась, и по 

магнитным полюсам на концах иглы ученый определял полярность исследуемых 

участков тела рыб[5-6]. 

Таким образом, на данный момент изучение электрических рыб занимает не 

последнее место в мире науке. Эта сфера может подтолкнуть ученых на огромное 

количество открытий в сфере электроэнергетики, электролечении и многих других 

отраслях физики. 
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КҮРІШТІ (ORYZA) ӨСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНА ЖАЛПЫ СИПАТТАМА 

 

Дүние жүзіне ең көп тараған мәдени дакылдың бірі күріш дақылы. Күріш – ауыл 

шаруашылығының ежелден келе жатқан мәдениеті және дәнділер класына жатады. Жер 

бетінде өндірілетін күріш егілетін ауданы және өнімділігі бойынша екінші орында. 

Күріш жер шарындағы адамдардың жартысының азықтық қоры болып табылатыны 

белгілі. Осы орайда біздің зерттеуге алған тақырыбымыз өзекті болып табылады деп 

санаймыз.  

Біз зерттеуге алған Қызылорда облысы, Жалағаш ауданында орналасқан 

«АгроХолдинг Байқоңыр» ЖШС егістік алқаптарында егілетін Маржан, Янтарь, Лидер, 

Інжу-маржан күріш сорттарын өсіру технологиясына жалпы әдеби деректер бойынша 

сипаттама беруге тырыстық.  

Биологиялық ерекшеліктеріне тоқтала кетсек, күріш - жылу сүйгіш дақыл. Оның 

өнуіне қолайлы температура 11-12оС, ал 14-15о С жылулықта ол тез және тегіс көктеп 

шығады. Күріштің вегетация кезеңінде өсуі үшін оңтайлы температура 25-30°С 

шамасында. Оның жаңа шыққан көгіне 0,5° салқынның өзі қауіпті болып келеді. 

Күріштің толық жетілуі үшін 3000-3500°С белсенді температура жиынтығы қажет. 

Барлық ауыл шаруашылық дақылдарының ішінде суды көп пайдаланатын дақыл - 

күріш. Оның транспирациялық коэффициенті орта есеппен 500-600-ге тең болады, бірақ 

танапта үнемі су қабаты болғандықтан, бұл көрсеткіш төмендеуі мүмкін. 

Вегетация кезеңінде күріштің суды қажет етуі әр түрлі. Суды өте қажет ететін кезі 

түптенуден сіпсебас шығаруға дейінгі кезең. Ол кезеңдерде күріш атыздарындағы 

қабаты 15 см-ден кем болмауы керек. Күріш дәні сүттеніп піскен кезде атызға су жіберу 

тоқтатылады, ал қамырланып піскенде атыздағы су ағызылып, танап құрғатылады. 

Бір гектар күріш егістігіне 15-18 мың текше метр су жұмсалады. Күрішті әртүрлі 

топырақта өсіруге болады, дегенмен оған механикалық құрамы ауыр топырақтар 

оңтайлы, Қазақстанда күріш егістіктері сұр топырақты жерлерде орналастырылған. 

Қазақстанда өсіруге рұқсат етілген күріш сорттары: Авангард, Алтынай, Арал 202, 

Златый, Қарақалпақстан, Кубань-3, Краснодарский 424, Лазурный, Лиман, Мадина, 

Маржан, Опытное, Пак-Ли, Солнечный, Уз-Рос 7-13, Уз-РОС 59, Уш-Тобинский. 

Өсіру технологиясы барысында күрішті бір орынға екі, әрі кетсе үш жылдан артық 

орналастыруға болмайды, өйткені топырақ батпақтанып және сортаңданып кетеді. 

Сондықтан күрішті суда өспейтін жақсы алғы дақылдардан кейін орналастырудың үлкен 

маңызы бар. Сонымен қатар, топырақтың ауа режимі бұзылады, анаэробты процесс 

жүріп, алюминий, темір металдарының шала тотықтары пайда болады, сөйтіп, күріштің 

өсуіне зиян келтіріледі. Ғылыми-зерттеу мекемелері мен алдыңғы қатарлы 

шаруашылықтардың тәжірибесі күріштің ең жақсы алғы дақылы жоңышқа екенін 

дәлелдеді. Одан кейінгі алғы дақыл жоңышқа қыртысының аударылған алқабы. Күріш 

ауыспалы егісіне екпе немесе таза сүрі жер (мелиоративті танап) енгізген дұрыс, одан 

кейін күрішті бір-екі жыл себуге болады. Сүрі жерлерге екпе ретінде ас бұршақ, үрме 

бұршақ немесе беде себіледі. 

http://ogrik2.ru/b/kollektiv-avtorov/teorii-vsego-na%20svete/23660/proishozhdenie-biologicheskogo-elektrichestva/%2081
http://ogrik2.ru/b/kollektiv-avtorov/teorii-vsego-na%20svete/23660/proishozhdenie-biologicheskogo-elektrichestva/%2081
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Қазақстанда негізінен күріштің 7 танапты ауыспалы егісі игерілген. Ондағы 

дақылдар келесі тізбекте орналасады: 1, 2-ші танаптар жоңышқа, 3, 4-ші танаптар-күріш, 

5-ші танап екпе немесе таза сүрі жер кейде сүрлемдік жүгері, 6-7-ші танап-күріш. 

Тыңайтқышты қолдану барысында суармалы жерлерде өсірілетін астық 

дақылдарының ішінде күрішті қоректік заттарға ерекше талап қояды. Тыңайтқышты 

колдану басқа дакылдардан гөрі күріштің өнімінің артуына көбірек әсерін тигізеді. 

Бір тонна астығы мен сәйкес мөлшерде сабан өнімін түзу үшін күріш 22-25 кг азот, 

10-15 кг фосфор және 30-35 кг калий пайдаланады.  

Күріш қоректену үшін минералды элементтер топырақта жетіспесе оның өнімі 

азаяды, әсіресе азоттың жетіспеуі күрішке көп әсер етеді: фотосинтез процесінің 

өнімділігі төмендейді, өсімдік сарғыштанып, түптенуі нашарлайды. Азот күрішке 

вегетациялық кезеңінің барлық сатысында қажет. Алайда, бір өлшем құрғақ зат түзу 

үшін күріштің бұл элементті ең көп қажетсінетін мерзімі-көктеу мен түтікке шығу 

аралығы. 

Күрішке фосфор элементі де жан-жақты әсер етеді. Бұл элемент топырақта 

жетіспеген жағдайда өсімдікте ақуыздың синтезделуі нашарлайды, жапырағы 

жарылады, тамырлары нашар өседі, түптену кешігеді, щашақ басының көлемі де 

кішірейеді. Күрішке фосфордың алғашқы кезеңінде (көктеу) жетіспеуі, оның жақсы 

жетілуіне кедергі келтіреді, ал кейінірек берілген фосфор оның орнын толтыра алмайды. 

Сондықтан күрішті фосформен бастапқы кезде камтамасыз ету керек. Күріштің басқа 

дақылдардан өзгешелігі ол суда еритін фосфор қосылыстарымен қоса қиын еритін 

фосфор, калий, темір тұздарын жақсы сіңіреді. Басқа қоректік элементтерге карағанда 

күріш топырақтан калийді көбірек алады, әсіресе түтікке шығу кезеңі басталарда калийді 

көп керек етеді. Сондықтан күрішті осы мерзімде калиймен камтамасыз етсе, солғұрлым 

тез жетіледі. 

Барлық тыңайткыштардың ішінде күріш өніміне неғұрлым көбірек әсер ететін азот 

тыңайтқышы. Қызылорда облысының шалғынды-батпақ топырағында азоттың жеке өзін 

қолданғанда күріш өнімі 70%-ға артқан. 

Күріш суда өсетін болғандықтан топырақтан азотты аммоний ионы түрінде 

сіңіреді, сондықтан күрішке аммоний сульфаты мен мочевина сияқты азот 

тыңайткыштары жақсы әсер етеді. 

Азот тыңайтқышының мөлшері көбейтілген сайын күріштің өнімі де арта түседі. 

Алматы облысының Ақдала өнірінде жүргізілген ғылыми жұмыстардың 

корытындысында ең жоғары өнім гектарына 210 кг азот бергенде алынған. Азот 

тыңайтқышының мөлшері алғы дақылға да байланысты өзгереді. Қазақтың егіншілік 

ғылыми-зерттеу және Қазақтың күріш ғылыми-зерттеу институттарының деректері 

бойынша шалғынды-батпақты және боз топырақтарда үшжылдық жоңышқадан кейін 

себілетін күріш үшін 60-90 кг, үшжылдық жоңышқадан соң үшінші жылы себілетін 

күрішке 130-150 кг азот беру тиімді екені анықталған. Күрішке баяу сіңірілетін азот 

тыңайтқыштарын (мочевинді-формальдегидті) қолданудың маңызы зор. Бұл 

тыңайтқыштар кұрамындағы азотты өсімдік 2-3 жыл пайдаланады. Сондықтан баяу 

сіңірілетін тыңайтқыштарды көп мөлшерде (2-3 жылдық мөлшерін) сүдігер жыртар 

алдында бірден беру керек. 

Күрішке органикалық және жасыл тыңайтқыштарды қолдану оның өнімін едәуір 

арттырады. Жасыл тыңайтқыш ретінде асбұршақ, сиыр жоңышқа, май бұршақ сыяқты 

дақылдарды пайдаланады. Күріш ауыспалы егісінде органикалық тыңайтқыш (көң) 

мелиоративті танапқа гектарына 20-40 т есебінде беріледі. 

Алайда, күріш ауыспалы егісінде әрбір танаптың құнарлылығын реттеу үшін және 

дақылдардың өнімділігін арттыру үшін минералдық, органикалық тыңайтқыштарды 

ұштастырып пайдалану керек. 



527 
 

Қазақстан жағдайында күріш өсімдігінің азот пен күл элементтерін ең көп 

пайдаланатын мерзімі үш-төрт жапырақ салғаннан бастап түтіктенуге дейін, аз 

пайдаланатын кезі гүлдену, әсіресе дамуының соңғы кезеңі болып саналады. Осыған 

байланысты көң мен фосфор, калий тыңайтқыштарының жылдық мөлшерін түгелдей 

сүдігер жыртар алдында немесе күрішті себер алдында, ал азот тыңайтқышын үш бөліп 

беру керек (30%-ын себер алдында, 30%-ын 3-4 жапырақ пайда болғанда, 40%-ын 

түптену кезінде).  

Топырақ өңдеу барысында күріш өсіруді механикаландыру үшін инженерлік 

суару жүйесін жасау керек. Суару жүйесінің басты элементі - атыз. Оның көлемі 2-3 

гектар. Суды танапта ұстап тұру үшін танапты айнала топырақ үйіндісімен қоршайды. 

Танаптың негізгі бөгеттері биіктеу болып бірнеше жылға жасалады, көлденең бөгеттері 

аласалау, биіктігі 30-40 см, бұлар әр күз сайын жаңартылып отырады. Жал аралығындағы 

жерді «атыз» деп атайды. 

Атыздың ені 20 м, ұзындығы 700-1500 м болғаны дұрыс. Су бас арықтың екі 

жағынан бірдей жіберіледі. Әр атыздың ұзын бойына, бас арыққа қарама қарсы тереңдігі 

ең кем дегенде 0,7 м арық қазылады. Ол негізінен егістік бетіндегі артық суды ағызып 

жіберуге арналады. Су бас арықтан атызға және одан қашыртқы арыққа ашып-жабатын 

қақпағы бар құбырлы тоспалар арқылы ағып барады. 

Күріш танаптарының топырағын өңдеу көбінесе алғы дақылдарға байланысты. Көп 

жылдық шөптер ұлтанын өңдеуді, көктемде бірінші орымнан кейін немесе өсімдік 

биіктігі 8-10 см-ге жеткен кезде, күрішті себер алдында 7-8 см тереңдікке дискілі БДТ-

2,8, БДТ-4,0 ауыр тырмаларымен бастаған қолайлы. Топырақ құнарлығын көп жыл бойы 

тиімді пайдалану мақсатында жерді таяз жыртудан, бірте-бірте тереңдетіп жыртуға көшу 

керек. Ол үшін екінші және үшінші жылдары күріш егісін жиып алысымен тиісінше 22-

24 және 23-27 см тереңдіктерге аудара жыртады. Топырақты тұқым себу алдында өңдеу 

жұмыстарына көктемде топырақтың физикалық пісуі жетсімен кіріседі, Топырағы тығыз 

және ылғалы көп жерлерде сүдігер көлденең және ұзын бойына 16-18 см терендікте 

өңделеді. 

Көктемгі егістік жерді тырмалау, тығыздау және кесектерді майдалау жұмыстарын 

тоң кесектердің оңай ұнтақталатын кезінде жүргізеді. Ауыр саз топырақты егістегі тоң 

кесектерді арнайы майдалағышпен немесе ауыр таптауыштармен ұсақтайды. 

Арамшөптер басып кеткен жерлерді тұқым себерден 2-3 күн бұрын 16-18 см 

тереңдікке қайта жыртып, пайда болған тоң кесектерді соңынан «Зигзаг» тырмасы 

тіркелген ауыр дискілі БДТ-2,2 немесе БФД-2,5, БДГ-3,0, БДНТ-3,5 тырмаларымен 

ұнтақтайды. 

Күріш егісінде минералдық тыңайтқыштарды пайдаланғанда, әсіресе оларды 

енгізудің мерзімдері мен тәсілдерін білудің үлкен маңызы бар. Егіске тыңайтқыш 

енгізудің мерзімдерін белгілегенде күріштің өсіп-жетілуінің ең жауапты кезеңі - оның 

түптенуі мен сабақтана (түтіктене) бастаған кезі екенін әрқашан ескерген жөн. 

Тұқымды себуге дайындау күріш өнімділігіне тікелей әсер ететіні 

анықталғаны белгілі. Себу алдында (себуге 7-10 күн қалғанда) тұқымды күнге 

қыздырады. 

Күрішті суға шашып сепкенде тұқымды себу алдында 1,5-2 тәулік бойына таза суға 

немесе қоректік заттар (5-10 г аммоний сульфаты) ерітіндісіне салып бөрттіреді. Әр түрлі 

ауруларға қарсы (фузариоз, бактериоз жэне басқалар) тұқымды дәрілейді. 

Күрішті, топырақ, тұқым сіңірілетін тереңдігінде +12-14°С-қа қызған кезде немесе 

мамыр айының 1-20 жұлдызы аралығында себу ең қолайлы деп саналады. Себу мөлшері 

топырақтың құнарлылығына, тұқымның сіңіру тереңдігіне, себу мерзіміне, сорттың 

биологиялык ерекшеліктеріне, танаптың арамшөптерден тазалығына, тұқым сапасына, 

алғы дақылға тікелей байланысты. Көп жылдық шөптердің қыртысынан кейін себудің 
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оңтайлы мөлшері - гектарына 7-8 млн өнгіш дән, көп жылдық шөптің айналымынан 

кейінгі танаптарға 7,0-8,5 млн, ал мелиорациялық танапқа 6,0-8,5 млн өнгіш дән себіледі. 

Күрішті СЗТ-3,6, ЗРН-3,6 дән сепкіштерімен тар қатарлы немесе тоғыспалы әдіспен 

1,0-1,5 см тереңдікке себеді. 

Күріш вегетация кезеңінде суда тұрып өсетін дақыл, сондықтан суарудың бірнеше 

тәсілдері қолданылады: 

1) Үзбей-тұрақты суару, тұқым себілген егістікке үздіксіз жіберілетін су деңгейі 

күріш піскенше бірқалыпты тұрады. Бұл ең кең тараған тәсіл. 

2) Тарта суару, су деңгейі күріш көктеп шығысымен 3-5 см-ге дейін, түптенгесін 

10-15 см-ге көтеріледі де, қамырланып піскенше сол қалыпта ұсталады. 

3) Узбелі суару, тұқым себілгеннен кейін атыздарды 6-10 күн бойы 10-12 см су 

қабатында ұстайды, содан кейін 5-6 күн су жіберілмейді, осылайша кезектеп суару әдісін 

дәннің сүттеніп пісуіне дейін қайталайды. 

4) Қезеңді суару, күріш егістігін жаңбырлату әдісімен немесе қатараралықтағы су 

жолдарымен күрішті көктеу, түптену, сабақтану және дән салу кезеңдерінде ғана 

суарады.  

Күрішті жинау - ең жауапты кезең. Оны ору қыркүйек - қазан айларында 

жүргізіледі. Дестеге түсіру кезінде жер толық құрғақ болуы үшін күріштің дәні 

қамырлана бастағанда су беру тоқтатылады. Яғни, күріш толық піскен кезде 

атыздардағы су тартылап, жер құрғайды. Күріш негізінен екі кезеңді бөлектеп жинау 

тәсілімен іске асырылады: ең алдымен ЖНУ-4, ЖРК-5 дестелегіштерімен шашақ бастағы 

дәннің 85-90% толық піскенде күріш дестеге шабылады, содан 3-5 күннен кейін СҚД-5Р, 

СКПР-6, СКГД-б комбайндарымен жинап, бастырылады. 

Аталған технология сипаттамасы бойынша біз зерттеуге алған күріш сорттары да 

өсірілетіні анықталды. Күріш сорттарының өнімділігі өсіру технологиясымен тығыз 

байланысты екеніне көзіміз жетті. 
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДА МАҚТА ДАҚЫЛДАРЫН ЗИЯНКЕСТЕРДЕН 

ҚОРҒАУДА ТРИХОГРАММАНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

 

Оңтүстік Қазақстанда 200-ден астам әр түрлі ауруларды тудыратын организмдер – 

бунақденелер, кенелер, омыртқасыз жануарлар және бірнеше ондаған микроорганизмдер 

мақта дақылдарында өсіп дамиды.Сонымен бірге 50 -ден астам зиянкестермен 

қоректенетін жыртқыш бунақденелер тіршілік етеді. 
Мырзашөл өңірінде аталған зиянкестің көптеп кездесетінімен ерекшеленіп тұрады. 

Мырзашөл өңірінің ауа-райы жағдайы зиянкестің өмір сүру жағдайына қолайлы, себебі 
бұл жерде қыс айларының жылы келуі мен және көктем айларында (наурыз, сәуір) жауын 
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шашының мол болуымен байланысты. Мақта шаруашылығындағы зиянкестердің ең 
негізгілері қатарына мақта көбелегі (Heliothis armigera Hbr) жатады. Ол негізінен мақта 
алқаптарында және басқа да ауылшаруашылық өнімдері далаларында өте көп мөлшерде 
таралу жағдайы кездеседі. Мәліметтерге қарағанда оның зиянкестік тәсірі, кейбір 
жылдары өңірде 26-28 %, ал кейбір ұжымдарда 60-70 % – тан жоғарыны құрайды. 

Қазақстанда дақыл зиянкестерінің энтомофагтары 1955—1960 жылдардан бастап 
қана зерттеле бастады. Сондықтан көптеген зиянкестердің энтомофагтарының түр-
құрамы, олардың биологиялык ерекшеліктері және зияикестердің жаппай өніп-өсуін 
тежеудегі немесе олардың сан мөлшерін азайтудағы ролі туралы мәліметтер жоқ болған 
жағдайдың өзінде өте жеткіліксіз. Оңтүстік Қазақстан жағдайында көп қоректі зиянкес 
насекомдардың ішінде өздерінің зиянкестік дәрежесі жағынан кеміргіш қоңыр 
көбелектердің (подгрызающие совки) практикалық маңызы өте зор. Бұл топқа жататын 
зиянды көбелектердің ішінде әсіресе күздік және мақта кеміргіш қоңыр көбелектері аса 
қауіпті болып саналады. Олар облысымыздың онтүстік және онтүстік-шығыс 
аймақтарында бау-бақша, техникалық дақылдардың бірқатарына қатты зиян келтіреді. 
Сондықтан да көп қоректі зиянкестердің басқа топтарымен салыстырғанда кеміргіш 
қоныр көбелектердің энтомофагтары толығырақ зерттелген. 

Кеміргіш қоңыр көбелектердің паразиттерінің ішінде ең басты роль атқаратыны 
кәдімгі трихограмма.Трихограмма туысына жататьн түрлердің бәрі ауыл шаруашылық 
дақылдары мен жеміс және орман ағаштарының бірқатар зиянкестерінің 
жұмыртқаларында паразиттік тіршілік ететін насекомдар. Трихограммалар жарғақ 
қанаттылар (Нуmепорteга) отрядының хальцид тұқымдасына жатады. Олар — өте ұсақ, 
ұзьндығы бір миллиметрге де жетпейтін, қара немссе сары түсті насекомдар. Артқы 
канаттары ұзьн және енсіз болады. Мұртшалары қысқа, ұрғашыларынікі шоқпар басты, 
бес буыннан тұрады, еркектерінікі үш буынды. Трихограмма (лат. Trichogramma) 
– хальцидтер тұқымдасы, шаншар-жұмыртқа жегілер туысына жатады. Денесінің 
ұзындығы 0,2 – 0,9 мм. Жәндіктердің 6 отрядының 215 түрі паразитті тіршілік етеді. 
Көбелектер мен жарғақ қанаттылардың басты паразиттері. Трихограмманың ұрғашысы 
25 – 150 жұмыртқаны басқа жәндіктердің жұмыртқаларына салады, дернәсілі сол иесінің 
жұмыртқасында дамып, оның өз жұмыртқасының дамуын тоқтатып тастайды. 
Трихограммалар кейде 90 – 100%-ға дейін өсімдік зиянкестерінің жұмыртқасын жояды. 
Трихограмма pallіda жапырақ ширатқыш көбелектерде, Трихограмма pіnі қарағай жібек 
көбелегінде паразитті тіршілік етеді. Трихограмманы өсіріп, мәдени дақылдардың 
зиянкестерімен күресу үшін пайдаланады. 

ТМД-да қазіргі кезде дақылдар зиянкестерінің 10 түріне қарсыбиологиялық 
күресте трихогрммалардың үш түрі және 15 шақты түр аралық формалары зерттеліп, 
сыннан өтті. Олардың түрлерінің бір-бірінен фрагмаларының түсі, пішіні, жұмыртқа 
салғыш апараттарының, ұзын-қысқалы және сонымен қатар ересектерінің биологиялык 
ерекшеліктері мен мінез-құлықтары арқылы ажыратуға болады. 

Трихограммалардың ішіндегі ең негізгі түрі — кәдімгі трихограмма. Ол тым көп 
қоректі және өте кең таралған паразит. Оның иелерінің жалпы саны 80 түрден асады. 
Бірақ ең көп ұнататыны қоңыр көбелектер (Noctuidae). 

Трихограмма өздерінің жұмыртқаларын басқа насекомдардың жұмыртқаларының 
ішіне салады. Сөйтіп, оның ересек фазасына дейінгі дамуы иесінің жұмыртқасының 
ішінде өтеді. Көбелектің бір жұмыртқасының ішінде паразиттің 2—4 дернәсілі бірден 
жетіле алады. Дамудың төртінші-алтыншы күндерінде залалданған жұмыртқалар 
меруерттей кұлпырып тұратын қара түске айналады. Осы белгі арқылы көбелектің, 
трихограммамен залалданған жұмыртқаларын сауларынан оңай ажыратуға болады. 

Ересек трихограммалар еркін тіршілік етіп, углеводты қоректер және шық 
тамшыларын сорып қоректенеді. Трихограмма 17-ден 30°-ке дейінгі температура мен 55-
тен 95%-ке дейінгі ауа дымқылдығында өніп-өсіп, дами алады. Әрбір ұрғашы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%82%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
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трихограмма мақта көбелектің жұмыртқаларына орта есеп пен 40—50 (ен көп дегенде 
80), ал лабораториялық иесі дән күйесі көбелегінің жұмыртқаларына 30-дай жұмыртқа 
салады. 

Тәулік бойындағы орташа температура 32°-тан жоғары және ауаның дымқылдығы 
25%-тен төмен болғанда, сонымен қатар кәктемде және күзде 13° температурада тұрған 
жағдайда ұрғашы трихограмманың өсімталдығы күрт төмендейді де, 10°-та жұмыртқа 
салу мүлде тоқталады. 11-13° температурада трихограмманың ересектерінің әрекеттері 
бәсеңдейді. Олардың белсенділігі 14 градустан басталып, 17°-тан артқанда күшейе 
түседі. Трихограмма жарық сүйгіш насеком, әсіресе жарық күші 20—36 мың люкс 
аралығында белсенді келеді, бірақ тура түсетін күн сәулелерінен қашады. Таң ертеңгі 
кезде жапырақтық жарық түсетін жағына жиналады да, күн ысыған кезде оның астықты 
бетіне көшеді. Температура 36 градусқа жеткенде ол көлеңке жерге тығылады. Ересек 
особтарының табиғи жағдайларда өздері үшін қолайлы температурасы, дымқылдығы 
және жарығы бар микроучаскелерді белсенді түрде таңдап алу қабілеттігі де бұл түрдің, 
тез икемге келгіштігінің негізгі көрінісі болып табылады. 

Біздің өңірде биологиялық күресу тәсілінің ең негізгі бір жетістігі аса қауіпті 
зиянкестердің бірқатарына, солардың ішінде кеміргіш қоңыр көбелектерге қарсы 
трихограмманы қолдану болып саналады. 

Трихограмманы лабораторияда қойма зиянкесі — дән күйесінің ( Sitotroga cerealela 
Oliv.) жұмыртқаларында(20) өсіріп көбейтеді. Ситотроганы жыл бойы үздіксіз арпа және 
жүгері дәндерінде есіреді. Дән күйесінің өсімталдық дәрежесі жоғары болатын 
көбелектерін алу үшін астық дәндерін дұрыс сақтау және оларды залалдау ережесін 
бұлжытпай орындау керек. 

Трихограмманы қолдануда жақсы нәтижеге жету үшін оны жаппай өсіріп 
көбейткен кезде тіршілік қабілеттілігі, белсенділігі және қолайсыз жағдайға төзімділігі 
жоғары дәрежеде болатын паразиттерді алуға тырысу керек. Ондай паразиттерді 
трихограмманы табиғи жағдайларға (яғни өзгермелі температура мен дымқылдылықта) 
максималды түрде жақын келетін жағдайларда тәрбиелегенде ғана алуға болады. 
Трихограмманы тәрбиелеп өсіру орындарында температура күндіз, яғни паразиттің ең 
белсенді сағаттарында, 25—29°, ал түнде 14—16° болуы тиіс. Трихограмманың дамуын 
баяулатпау үшін тәулік бойындағы орташа температура 22°-тан, түнгі минимум 
температура 11°-дан төмен, ал күндізгі максимум температура 30°-дан жоғары болмауы 
керек. 

Зиянды қоңыр көбелектерге қарсы күресте әдетте егіннің бір гектарына зиянкестің 
сан мөлшеріне байланысты 20—30—40 мың трихограмма шығарылады. 

Трихограмманы қолданудан жақсы нәтиже алу үшін оны шығарудың нормасын 
және мерзімдерін дұрыс сақтау керек. Паразиттерді кешіктіріп, сондай-ақ күні бұрын 
шығару, күткен нәтижені бере алмайды. Практикада трихограмма екі мерзімде 
шығарылады: бірінші рет зиянкестің әрбір генерациясыныд жұмыртқалау кезеңінің 
алдында, екінші рет— жаппай жұмыртқалаудың бас кезінде. Әрбір мерзімде көрсетілген 
норманың, жартысын жібереді. Бірақ ол нормаға ауа райы жағдайларына, жұмыс 
жүргізіліп жатқан аймаққа, зиянкестің сан мәлшеріне және оның қандай түрге 
жататындығына байланысты түзету енгізіп тұру керек. 

Трихограмма жұмыртқадан жаппай шығып болған соң құтыларды егін даласына 
жеткізеді. Шығару жұмысын таң ертеңгі немесе ыстық болмайтын кешкі (кеш алды) 
сағаттарда ұйымдастырған жөн. Егін даласы бойынша біркелкі тарату үшін 
трихограмманы бір гектар жердің, кем дегенде 50 нүктесінен шығарады. Ол үшін 
паразиттердішығарушы жұмысшылар бір-бірінен 20 метр қашықтықта егін даласы 
бойынша жүріп отырады да, 10 метр жүрген сайын тоқтап, трихограммалар бар 
жапырақты кұтыдан пинцеттің көмегімен ептеп алып, өсімдіктің үстіне 
қояды.Трихограмманы шығару методикасы мен техникасын бұлжытпай дұрыс орындау 
бұл істің айтарлықтай жақсы нәтиже беруінің негізгі кепілі болып саналады. 
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Мақта дақылдарында зиянкестердің жаппай таралып кетпей тұрғанда, 
энтомофагтардан ерте көктемде трихограммадан пайдалануды ұсынамыз. Себебі аса 
қауіпті болып саналатың мақта қоңыр көбелегінің бірінші генерациясы (дамуы) мақта 
алқаптарының маңайында өсетін өсімдіктерге жүреді.Сол себепті дихандар үшін 
трихограммадан пайдалану өте тиімді әрі арзан. 

Мақта кеміргіш қоңыр көбелегінің (Heliothis armigera Hbr) мақта зиянкесі ретінде 
Оңтүстік Қазақстанда зерттелуі және экологиялық факторларды ескере отырып 
биологиялық күресу шараларды трихограммадан тиімді пайдалану. Мақта 
алқаптарындағы зиянкестерге қарсы тиімді күрес шараларын жүргізу үшін мынадай 
практикалық ұсыныс жасалады. 

1.Ерте егілген мақтада көсек құртының зиянкестігі төмен болады. 
2.Қозаның зақымдануы құрттардың санына ғана байланысты емес сонымен қатар 

құрттардың І м2, бір-құрттың даму фазасына байланысты. 
3.Трихограммадан зиянкестерге қарсы тиімді пайдалану үшін, сәуір және мамыр 

айларының бірінші он күндігінде мақта алқаптарының маңайында өсетін өсімдіктерде 
жұмыртқаларын салған мақта қоңыр көбелегіне қарсы пайдалануды ұсынамыз. 
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БИОЛОГИЯНЫ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰН БАҒДАРЛАМАСЫМЕН  

ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ  

 

«Адамзат үшін ХХІ ғасыр – жаңа технологиялар ғасыры болмақ, ал осы жаңа 

технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру – бүгінгі жас 

ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз... Ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында»  

Н.Ә. Назарбаев 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдаған Жолдауында дамудың 

жеті басым бағытын айқындап көрсетіп берді. Сонымен қатар жолдауды жүзеге асыру 

әлемдегі бәсекелестікке қабілетті елдердің қатарына қосылуға мүмкіндік беретіндігін 

атап өтті. Осындай өзекті басымдылықтардың бірі - қазіргі білім беру мен озық ғылымды 

дамытуға бағытталып, білім беру жүйесі – бұл ұлттық мәдениет пен ұлттық сана-сезімнің 

даму көрсеткіші болып табылатыны белгілі болды. Мәдениет, экономика, саясат 

саласындағы өзгерістерді бейнелеп қана қоймай, сонымен бірге түбегейлі өзгерістерге 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
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белсенді ықпал ететіні анықталды. Оқу - білім беру – жеке адамның әлеуметтік – 

экономикалық процестерге еркін қосылуын қамтамасыз ететін басты жағдайлардың бірі 

болып табылады. Осы орайда жас ұрпақтың бәсекеге қабілетті білімі, жаңа 

технологияларды еркін меңгеруі және ағылшын, орыс тілдерін жақсы білуі қажеттігі 

туындап отыр. Жас ұрпақ еліміздің болашағы, олардың білімді және тәрбиелі болуы 

бірінші кезекте мұғалімнің біліктілігіне, кәсіби шеберлігіне, білім беру барсында жаңа 

технологияларды қолданауына байланысты.[1]  

Білім туралы Заңнамада еліміздің білім беру жүйесінің басты міндеттері білім беру 

жүйесін дамыта отырып, ақпараттандыру, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, бүкіл 

әлемдік коммуникация жүйесіне шығу болып табылатыны атап көрсетілген. «Биология» 

мамандығының білім беру бағытында оқитындықтан Өскемен қаласының КММ №20 

А.Байтұрсынов атындағы орта мектепте өткен үдіксіз педагогикалық оқу-тәрбие іс-

тәжірибе барысында мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енгізілген жаңартылған 

бағдарлама - заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын 

тиімді бағдарлама екендігін түсіндік. Бұл бағдарлама құзыреттілікке және сапаға 

бағытталған бағдарлама екендігі анық.  

Ақпараттық технологияларды сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты: Қазақстан 

Республикасында біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру ақпараттық кеңістікті 

әлемдік білім беру кеңістігімен сабақтастыру, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану 

болып табылады.  

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі – бұл оқушыларға өз бетімен 

және бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен айналысуға, ізденуге, жұмысының 

нәтижесін көріп, жасалған жұмысқа сыни көзбен қарауына және бағалай алуына 

мүмкіндік береді. Ол үшін мұғалім өткізетін сабағының дұрыс таңдай білуі қажет. 

Сабақты сәтті ұйымдастырудағы мақсат - оқушының сабаққа деген қызығушылығын 

арттыра отырып, бүгінгі заман талабына сай білім беру болып табылады. 

Оқыту технологиясы – педагогикалық әрекеттерді ғылыми-әдістемелік, іс-

тәжірибелік негізде нәтижелі болатындай, жоспарлы түрде ұйымдастыруды қажет 

ететіні белгілі болды. 

Ел басымыздың 2014 жылғы жолдауында нақты айтқан нақыл сөзіне тоқталсақ: 

«Біз өмір бойына жететін білім алу» моделінен «өмір бойы білім алып өту» моделіне 

көшуге тиіспіз деген болатын.  

Жаңартылған білім берудің маңызы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім 

беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, 

тәжірибе жасау, АҚТ – ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке және 

жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни 

тұрғыдан ойлауға және шығармашылықты қолдана білуді, оны тиімді жүзеге асыру үшін 

қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, 

бағалаудың тиімді стратегияларын) үйретеді. 

Жаңартылған мазмұн бағдарламасындағы жеті модуль мынадай биология пәнінде 

де қолданылады. Олар мыналар: 

1. Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс – тәсілдер 

2. Оқытуды басқару және көшбасшылық 

3. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 

4. Оқыту мен оқуда АКТ – ны пайдалану 

5. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай оқыту мен оқу 

6. Талантты және дарынды балаларды оқыту 

7. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау. 

Биология пәнінде жаңартылаған мазмұн бағдарламасын қолдануда келесі талаптар 

қойылады: 
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1. Оқыту мен оқуда АКТ пайдалану; 

2. Жаңа форматтағы әдіс-тәсілдерді сабақта қолдану; 

3. Негізгі білімділік ұғымдарды терең меңгерту; 

4. Оқытудың жаңа технологиясын пайдаланып, оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығын арттыру; 

5. Топтық негізде іздене білу дағдыларын қалыптастыру; 

6. Тақырыптық зерттеу жүргізу; 

7. Ойлау, есте сақтау қабілеттерін, өз ойын қорытуға дағдыландыру; 

8. Оқушының өз бетімен жұмыс жасау қабілетін жетілдіру, дамыту; 

9. Шығармашылық тапсырмалар орындату арқылы қабілеттерін арттыру; 

10. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін арттыру; 

11. Тәжірибе жүзінде білім, біліктілік дағдыларын қалыптастыру; 

12. Жаңа терминдер мен сөздіктермен жұмыс жасауға дағдыландыру; 

13. Жаңа технологияларды сабақта пайдалану; 

14. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай білім беру. 
Қазіргі замандағы білім берудің негізгі мақсаты – терең білімді, өзін-өзі дамыту 

барысында адамгершік тұлғасынан жауапты шешімдерді қабылдай алатын жеке тұлғаны 
қалыптастыру, ақпараттық технологияны терең меңгерген, жылдам өзгеріп жататын 
бүгінгі заманға бейімделген, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру. Жаңадан енгізілген 
бағдарлама арқылы олардың білім алу деңгейлері жоғарылайды, сыни тұрғыдан ойлауға 
дағдыланады, білім беруде қолданылатын технологияларды меңгереді, өз бетінше білім 
алуы мен білімін жетілдіру қабілеттері дамиды. [2]  

Іс-тәжірибе кезінде жүргізілген бақылаулар барысында жаңа бағдарлама бойынша 
басымдылық мұғалімге жүктелетіні байқалады. Оқушыларға қоғам талабына сай білім 
мен тәрбие беру мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетіне, ғылыми педагогикалық 
біліктілігіне және мамандығына деген сүйіспеншілігіне байланысты. Қазіргі таңда білім 
беру саласында инновациялық технологияды қолдануға басты назар аударылуда. Қазіргі 
инновациялық - озық технология грек тілінде, яғни өнерпаздық, шеберлік, іскерлік деген 
ұғымды білдіреді. Инновациялық білім беру - тұлғаның бағдарлы қөзқарасты, 
шығармашылық бастауды, білімдегі дәлдікті, жаңа технологиялық мағлұматтарды 
игеруін айтады.  

Инновациялық білім берудің нәтижесі оқушының өз бетінше білімді меңгеруіне 
ықпал етеді. Оқушыны тұлға ретінде жан-жақты дамытуды жүзеге асыруда, 
зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін дамытуда, ой-өрісін кеңейтіп, 
дүниетанымдық көзқарастары мен танымдық белсенділігін арттыруда, біліктілікке 
ұмтылуда оқу үдерісіне инновациялық технолгияларды енгізу оң нәтиже беретіне көзім 
жетті. Іс-тәжірибе барысында инновациялық технологиялардың биология пәнінде 
қолданылуымен таныстым. Инновациялық технологиялардың қатарына модульдік 
технология, сын тұрғысынан ойлау, дамыта және проблемалық оқыту, тірек-сызба 
технологиясы, деңгейлеп оқыту технологиясы және ойын технологиясы, ақпаратты 
технологиясы.т.б. кіреді.[3]  

Биология ғылымы – XXI ғасырдың ғылымы. Себебі жер бетінде әліде ашылмаған 
жаңалықтар көп. Сондықтанда биология саласы әрдайым жаңару, даму, тың 
жаңалықтармен толықтырылу үстінде.  

Мұғалім өзінің алдында отырған оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, 
педагогикалық мақсат мүддесіне және өзінің кәсіби шеберлігіне байланысты күнделікті 
сабақ кезінде жаңа технологияларды пайдаланады. 

Жаңартылған мазмұн бағдарламасындағы модульдың бірі сыни тұрғысынан ойлау – 
Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын ең басты 
педагогикалық түсінік болып табылады. Бұл модульдың мақсаты оқушылардың сын 
тұрғысынан ойлауын дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейтін бірегей 
модуль. Педагогикалық іс-тәжірибе өту барысында оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға 
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үйрету модулі арқылы білім беруде өз бетінше ізденуге, белгілі бір мәселені шешуде 
ойлануға, ойын тұжырымдауға, зерттеулер жүргізу арқылы ғылыми жобалар жазуға 
ынталандыратыны анықталды. Биология сабақтарында сын тұрғысынан ойлаудың 
стратегияларынан: «ДЖИГСО», «Проблемалық мәселе қою», Блум таксономиясы, 
«Кубизм», «Кластер», «Венн диаграммасы», «Конструктивті кесте», «Деңгейлік 
тапсырмалар», «Ақылдың алты қалпағы», «Ойлау картасы», «Ассоциациялық карта», 
«Семантикалық карта», т.б әдіс-тәсілдер белсенді қолданылды. [4]   

Жаңа педагогикалық технологияда сын тұрғысынан ойлау модулі бойынша 
сабақтар үш кезеңнен тұрады:  

 қызығушылықты ояту (мотивация) 
 мағынаны ажырату (реализация) 
 ой-толғаныс (рефлексия). 

Осы үш кезеңде оқушылардың ақпаратты белсенді іздеу мен оқудың мақсатын 
өздері анықтауға және нені білгені жөнінде ой-толғаныс жүргізулеріне мүмкіндік береді. 
Бірінші кезеңінде оқушылардың мотивациясын оятып ынталандыратын «Ой қозғау», 
«Миға шабуыл», «Кім жылдам?», «Не, қайда, қашан?», «Ойлау картасы», 
«Ассоциациялық карта», т.б әдіс-тәсілдер қолданылса, екінші кезеңде жаңа тақырыппен 
танысуда, ақпарат алмасуда, зерттеушілігін, танымдық белсенділігін т.б көрсетуде 
«ДЖИГСО», «Фишбоун», «Деңгейлік тапсырмалар», «Кубизм», т.б стратегиялары 
қолданылады. Ал үшінші яғни, ой-толғаныс кезеңде «Венн диаграммасы», «Ақылдың 
алты қалпағы», «Семантикалық карта», «Конструктивті кесте», «Штурман-пилот», 
«Кластер», «Жәрмеңке», т.б. әдіс-тәсілдері белсенді қолданудың маңызы зор екенін 
педагогикалық іс-тәжірибе өту кезеңінде жүргізілген биология сабақтарына қатысу 
барысында оқушылардың іс-әрекеті мен танымдық белсенділіктерінің артқаны дәлел 
болып табылады деп ойлаймыз.[5]  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК АЙМАҒЫ ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІРІЛЕТІН ҚАРБЫЗ 

ӨСІМДІГІНІҢ БОТАНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ӨСІРУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

Қарбыз - асқабақ тұқымдасының шөл қандыратын, сергіткіш қасиетке ие бір немесе 

көпжылдық өсімдік. Дүние жүзіне кең тараған 500-ден астам асханалық сорты бар егістік 

дақылы болып табылады. Еліміздің Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облысы, 

Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Алматы, Ақтөбе облыстарында өсіріледі. 
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Сонымен қатар, қарбыздың шөл қандырушы қасиетінен басқа да, қант диабетімен 

ауыратын науқастарға қажетті жақсы сіңірілетін фруктозаның жеткілікті болуымен, 

цингаға қарсы, бүйрек және өт жолдары ауруларының алдын алу мен емдеуде, ағзаның 

тіршілік қабілетін көтеру үшін халық арасында көп қолданылатын жоғары сұранысқа ие 

дақыл болып табылады.  

Қарбыз басқа да дақылдар секілді өсіп-даму барысында тамырымен қоректеніп, 

сабағы мен жапырағы арқылы өсіп, гүлінен жемісі түзіледі. Қарбыздың өте мықты негізгі 

және тарамдары көп жанама тамырлардың бірінші мен екінші ретінен тұратын тамыр 

жүйесі жақсы дамыған. Жанама тамырлардың үшінші және төртінші реттері де 

кездеседі. Негізгі тамыры төмен қарай бағытталып, 1 метрге дейін топырақ қабатына 

енеді. Ал жанама тамырлары 20-30 см тереңдікке еніп өседі. Қарбыздың жалпы тамыр 

жүйесінің жан-жаққа қарай тарамдалып өсуінің арқасында, топырақ қабатына жақсы 

бекінеді. 

Тамырымен қоса, сабағы да жақсы дамыған. Қарбыздың сабағының пішіні домалақ 

бес қырлы, ұзындығы 2 - 4 м-ге дейін жетіп, жер бауырлай жан-жаққа тарамдалып өседі.  

Жапырақтары кезектесіп орналасуымен қатар, сағақтары ұзын және жасыл түсті 

болып келеді және бөбе жапырақсыз, үш бөлікке бөлінген. Жас жапырақтары нәзік әрі 

жұмсақ, түкті. Жапырақтың қуысынан мұртшалары өсіп шығады.  

Қарбыздың гүлі әдетте дара жынысты, яғни бір үйлі өсімдік болып табылады. 

Аналық гүлдері аталық гүлінен біршама үлкен болып келеді. Кей түрлерінің гүлдері 

қосжынысты, аналығы да, аталығы да болады бір гүлде орналасады. Қарбыздың гүлі 

әдетте таңертең ашылады және ашылу уақыты 16 сағатты құрайды. Зерттеу жүргізу 

барысында аталық гүлдерге қарағанда, аналық және қосжынысты гүлдер ертерек 

ашылатыны байқалды. Егер ұрықтанбаған жағдайда аналық және қосжынысты гүлдер 

келесі күні де гүлдеп тұрады екен. Қарбыздың гүлдеуі олардың ерте пісетін сорттарына 

байланысты болып келеді. Көгі шыққаннан кейін 30-50 күннен соң гүлдейді. 

Қосжынысты және аналық гүлдер сабақтың бірінші және екінші тәртібінде орналасады. 

1- суретте қарбыздың «Сапалы» сортының аталық және аналық гүлдері бейнеленген. 

 

а) б)  

Сурет-1. Қарбыздың гүлі (а – аналық, б - аталык) 

 

Қарбыздың жемісі көп тұқымды, сырт пішіні мен түсінің алуан түрлі болуымен 

қатар, қабығының қалыңдығы мен құрылымы және тұқымы да әр түрлі болып келеді.[1] 

Қарбыз сортының көпшілік жемістерінің пішіні домалақ. Зерттеу нәтижелері 

қорытындысы бойынша,қарбыздың орташа диаметрі 20-25 см, ал орташа салмағы 3-6 кг 

екені мәлім болды. Сырты тегіс, қабығының қалыңдығы әртүрлі болып келуі: сорттың 

ерекшеліктері мен өсіру әдістеріне және топыраққа байланысты екені дәлелденді. 

Қабығы өте қалың және өте жұқа түрлері де бар. Көптеген қарбыз түрлерінің қабығының 

қалындығы 1-1,5 см және жұқа қабықты қарбыз қабығы 0,5 см болып келеді. 2-суретте 
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бейнеленгендей қарбыз түрінің қалың қабығы 2,5-4,0 см.Ұзақ, алыс аймақтарға 

тасымалдау үшін өсіретін қарбыз түрлерінің қабығы қалың болып келеді.  

 

 
Сурет-2. Қарбыз дақылын зерттеу барысы 

 

Тұқымының түсі алуан түрлі сары, қызыл, қоңыр, қара, ақ және пішіні жалпақ, 

жиекті болып келеді.Әдетте сирек кездесетін қарбыз шопақтары жасыл түсті. Тұқымы 

өте жеңіл, салмағы небәрі 30-дан граммнан 50-граммға дейін жетеді. Тұқымдарын 

қолайлы температурада сақтайтын болсақ 4-5 жылдан соң мол өнім алуға болады.[2] 

Қарбыздың сорттары мен будандарының вегетациялық өсу кезеңінің ұзақтығына 

байланысты бес топты қарастыруға болады:  

1. Өте ертелік - (70 күнге дейін),  

2. Ертелік - (70-80 күн),  

3. Орташа - (81-90 күн),  

4. Орташа кештік - (91-100 күн)  

5. Кештік - (100 күннен астам) 

Өсу кезеңінде қысқа мерзімді ылғал жетіспеушілігі қарбыздың өсіп - дамуына кері 

әсерін тигізеді. Бұл кезеңде ылғалдың жетіспеушілігі көгіннің шығуын кешіктіреді, ал 

кей жағдайларда көгіннің шықпай қалуы да мүмкін. Көгіні шыққаннан соң топырақ 

ылғалдылығы жеткілікті жағдайда болса, олар жақсы өсіп дамиды, вегетативтік және 

өнім беретін ағзалары да жақсы өседі. Қарбыздың гүлдеу кезеңі қауіпті. Себебі ылғал 

жетіспеушіліктің арқасында сабағы гүлі мен түйнектерін тастап жібереді. Шағылысуы 

бал арасы, трипс, құмырсқа және де басқа жәндіктердің көмегімен жүзеге асырылады. 

Қарбыздың тұқымын жерге еккеннен бастап пісіп жетілгенге дейін келесідей 

бірнеше кезеңдерден өтетіні белгілі: 

1. Өніп шығу; 

2. Шатрик кезеңі; 

3. Пәлек жаю; 

4. Аналық гүлдердің шанақтауы; 

5. Аталық гүлдердің ашылуы; 

6. Аналық гүлдердің ашылуы; 

7. Түйнектердің пайда болуы; 

8. Жемістердің өсуі; 

9. Жемістердің пісуі. 

Жасаған зерттеу жұмысымыздың барысында қарбыз өсімдігінің тұқымы тез 

өнетінін және өсу процестерінің қарқынды жүретінін байқадық. Қолайлы температурада, 

яғни 30-35°С және топырақ ылғалдылығы жеткілікті мөлшерде болған жағдайда қарбыз 

тұқымы 4-5 күнде өніп, ал жасыл өскіні шамамен 9-10 күнде жер бетіне шыға бастады. 

Жасыл өскіні шыққаннан кейін, 5-6 күнде бірінші нағыз жапырақтары шықты, сонан соң 
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әрбір 3-4 күн сайын екінші, үшінші, төртінші және бесінші жапырақтары шықты. Содан 

кейін өсімдіктің өсуі бәсеңдегені байқалады, сырт көзге қарағанда тіп-тік тұратын, әлі 

пәлек жаймаған бұта секілді көрініс береді. Бұл кезең шатрик кезеңі деп аталады. Жасыл 

өскіні шыққаннан соң 20-40 күннен кейін сорттардың өсу жағдайына байланысты 

өсімдіктің өсу қарқындылығы артып, басты сабақ құрап, жанама пәлектері шыға 

бастайды. Артынша гүлі пайда бола бастады, гүлдеп, тозаңданып жеміс түзіле 

басталганы анықталды. Көгін шыққаннан қарбыздың піскеніне дейін 60-120 күн, ал 

тозанданғаннан бастап жемістің пісуіне дейін 35-50 күн өтеді екен.Қазақстанның 

оңтүстігінде суармалы жерде өсірілетін қарбыз түрлерінің гүлдеуі көгін шыққаннан соң 

40-50 күннен кейін басталатыны белгілі болды.[3] 

Қарбыз жылу мен ылғал сүйгіш өсімдік екенін білеміз, сонымен қатар органикалық 

және минералды тыңайтқыштар топыраққа қажетті мөлшерде берілген жағдайда карбыз 

өсімдігіне жақсы әсер етеді. Алайда органикалық тыңайтқыштардың көп мөлшерде 

берілсе, әсіресе, жаңа көң берген жағдайда өсімдіктердің өсуі мен дамуы тежеліп, 

ауруларға төзімділігі төмендейді сонымен қатар өнімнің сапасы нашарлайды. Ал 

қарашірінді енгізер болсақ, карбыз өсімдіктеріне оң әсер етеді. 

Минералды тыңайтқыштардан қарбыз өсімдігіне фосфор тыңайтқышы жақсы әсер 

етеді, ал одан төмен дәрежеде азот пен калийді өсіп дамуының бірінші жартысында 

енгізудің маңызы зор. 10 тонна қарбыз топырақтан 23,0 кг азот, 8,0 кг фосфор және 25,0 

кг калий элементтерін сіңіреді. 

Калийдың хлорлы түрлерін қарбыз өсімдігі жәй сіңіреді және сорланған топырақ 

өсімдікке кері әсерін тигізетіні анық. Қарбызды өсіруге қолайлы топырақтың 

механикалық құрамы жеңіл сұр, сонымен қатар рН ортасы 6,5-7,5 болып келетін 

құмдауыт топырақтарда жақсы өнім береді.Қарбыз өсімдігінің тамыр жүйесінің жақсы 

дамығандығының нәтижесінде қоректік заттарды нашар топырақтан да сіңіруге 

қабілетті. Сол себепті, қарбызды құмды жерлерде де өсіруге болады. Топырақтың 

шектен тыс ылғалды түрлерінде және ылғалды саз және жер асты сулары жақын 

орналасқан аймақтардың топырақтары қарбыз өсіруге жарамсыз болып келеді. 

Топырақтың механикалық құрамы құнарлылығына қарағанда маңызды фактор екені 

белгілі. [4] 

Тәжірибе алқабының жерін МТЗ Белорус 80 тракторының ПЯ-3-35 соқасымен 38-

40 см тереңдікке дейін қазан айының аяғында айдалды. Жерді айдау күз айларында 

болғаны дұрыс екендігіне көзім жетті. Бақша дақылдарының, соның ішінде қарбыздың 

тамыр жүйесі терең өңделген топырақта ғана дами алады. Қазақстанның оңтүстік 

аудандарында суармалы аймақтардың механикалық құрамы ауыр жерлерінен қарбыздан 

жоғары өнім алу үшін топырақты 40 см-дей, кей жерлерде 50 см-ге дейін тереңдікте 

айдау топырақтың терең қабаттарының тұздарының шайылу жағдайына мүмкіндік 

береді.[5] 

Сор шаюды бастау топырақтың ауырлығына карай белгіленеді, топырақ ауыр 

болған сайын, сор шаюды сонша ерте бастаған дұрыс. Қысқы сор шаю жұмыстары 

топырақтың сорлану дәрежесін есептемей тұрып, қарқынды түрде жүргізуге 

болмайтыны анықталды. 

Жер жыртудан алдын қараша айында гектарына 80 кг суперфосфат тыңайтқышы 

енгізілді. Бірінші қатар аралық өңдеу жұмыстары сәуір айының ортасында минералды 

тыңайтқыштар енгізумен бір уақытта жүргізілді. Тыңайтқыш енгізудің бірнеше түрлері 

бар: 1-нұсқа – N15; 2-нұсқа – N20; 3-нұсқа – N25; 4-нұска – N30 кг. 

Ал аммиак селитрасын үш кезеңге бөліп енгізген дұрыс: 

1. 3 нағыз жапырақ кезеңі; 

2. пәлек жаю кезеңі; 

3. гүлдеу кезеңі. 
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Екінші қатар аралық өңдеу сәуір айының соңында жүргізіледі. Аммиак селитрасын 

МТЗ-80 Белорусь тракторына тіркелген КПН-4,2 мақта қопсытқышымен төмендегі 

мөлшерлер бойынша енгізеді: 1-нұсқа – N20; 2-нүсқа – Nзо; 3-нұсқа – N35; 4-нұсқа – 

N40.  

Ал қатар аралық терең өңдеу аммиак селитрасын үшінші рет енгізу мамыр айының 

басында жүргізген тиімді болатыны белгілі болды. Тыңайтқышты енгізу үшін МТЗ-80 

Белорусьтракторына тіркелген арнайы құрылғысы чизель пайдаланылады. Ол келесідей 

мөлшер бойынша енгізіледі:1-нұсқа – N25; 2-нұсқа – N20; 3-нұсқа – N20; 4-нұсқа – 

N30.Суармалы алқаптарда қарбыз өсіру кезінде тыңайтқыштар енгізу жоғары өнімге қол 

жеткізудің маңызды шарттарының бірі болып табылады.[6] 

Қарбыз өсімдігінің суға деген талабы жоғары. Қарбыз гүлдеу және жемісі пайда 

болу кезеңінде суды өте көп мөлшерде қажет етеді. Сонымен қатар топырақтың шамадан 

тыс ылғалды болуы қарбыз өсімгігіне зиян екендігін ексерген жөн деп ойлаймыз. 

Ғалымдардың зерттеуі бойынша жауын-шашын мөлшері қалыпты болған 

жағдайда, гектарына 600-700 м3 мөлшерімен орташа 4 - 5 рет суару жеткілікті болады. 

Ал ылғал мол түскен жағдайда 600м3/га мөлшерінде 3-4 ретке суғару жеткілікті. 

Көптеген зерттеу мәліметтерінде, суғаруды:  

Біріншісін – ылғал жинақтау үшін; 

Екіншісі – екі-үш нағыз жапырақ шығарған кезеңінде; 

Үшіншісі – гүлдеу кезеңінде; 

Төртінші мен бесіншісі – жемістерінің өсу кезеңінде жүргізу ұсынылады.[7] 

Қарбыз өсімдігі ылғалмен жақсы қамтамасыз етілген кезде тамыр жүйесі жақсы 

дамиды және мықты тамырлары арқылы топырақтың терең қабаттарынан ылғалды оңай 

сіңіріп; жапырақ бетінің көлемі артады, соның нәтижеде жоғары өнім алынатыны жайлы 

Қазақстан ғалымдарының жүргізген ғылыми-зерттеу тәжірибесіндегі фенологиялык 

бақылаулардың көрсеткіштерінен көрумізге болады .[8] 

Өз кезегінде бізде зерттеулерімізді Оңтүстік облыста өсірілетін қауын-қарбыз 

өнімділігі мен биологиялық ерекшелігін анықтауға бағыттап, аз да болса үлесімізді 

қоссақ деген үмітпен зерттеу жұмысымызды бастап отырмыз.  
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ӘОЖ 245№1 

ШҮИІНШӘЛИ А.С. 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ БАҒЫТЫНДАҒЫ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА БІЛІМ 

АЛУШЫЛАРҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Қазіргі уақытта қоғамның алдында экологиялық тәрбие мен білім беру мәселесі 

тұр. Адамдардың ақыл-ойы дамыған сайын экология туралы білім деңгейі төмендей 

түсуде. Адамзат табиғаттың сыйлаған тегін байлықтарын есепсіз пайдалану арқылы оған 

тиігізіп жатқан зардаптарын ой елегінен өткізбейді. Егер, қазір жер бетінде адамдардың 

басым көпшілігінде экология мен дағды мүлдем жоқ десек қате айтпаған болар едік. 

Қоршаған табиғи ортаға деген жауапкершілік қарым – қатынас тәрбиесінің мәселесі 

соңғы кезде оқушылардан бастап студенттерге дейін, бастауыш сынып оқушыларынан 

бастап, оқу жұмысы методистерінің назарын аудартуы тиіс.  

Қоршаған дүние туралы адам көзқарасының қалыптасуы танымға байланысты 

болып келеді. Адам танымы қоғамның практикалық қажеттілігіне сәйкес жүріп жатады. 

«Таным» адам санасын дамытудың негізі. Оқушылардың нәтижелі оқуына әсер ететін 

сыртқы және ішкі күштер немесе себептер болады. Оқушылардың білім алуда ілгері 

қарай басуына себептер болатын негізгі күш – түрлі қайшылықтар. Бала білмеуден білуге 

қарай қадам басқанда әртүрлі қиындықтар мен қайшылықтар кездеседі, оларды шешу 

мен игеру нәтижесінде оқу міндеттері жүзеге асырылады. Оқыту үрдісіндегі ең негізгі 

қайшылық ол педагогикалық міндет, талаптар мен оқушылардың мүмкіндіктерінің білімі 

мен дағдыларының және дамуының қазіргі деңгейі арасындағы қайшылық [1]. 

Экология ғылымын қай жағынан алып қарасаңыз да, оның биология ғылымының 

құрамды бөлігі екені ап–айқын көрініп тұр. Ал биология ғылымы табиғаттану 

ғылымының бөлігі екені зиялы азаматтардың барлығына түсінікті. Бірақ экология 

ғылымы биология ғылымының, биология ғылымы табиғаттану ғылымының мәселесін 

шеше алмайтынын кез – келген адамға түсінікті жағдай. Экология ғылымы-табиғат 

қорғау ғылымының негізгі бастау бұлағы. Табиғат қорғау ғылымын, оның қағидаларын, 

заңдарын табиғатты өмірлік қажеттілікте пайдалануда міндетті түрде орындау мәңгілік, 

баянды өмір сүру негізі. 

Қазіргі кезде экологиялық апат қаупінің алдын алатын, табиғатты қорғау 

жұмыстарын жүргізу көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр. Өмір біржақты 

экологиялық тәрбие ісімен шектелмей, оларды үздіксіз табиғат қорғау әрекетімен 

байланыстыруды, еңбек тәрбиесімен ұштастыруды талап етеді. Осыған орай, тәрбие ісі 

бастауы экология туралы білімдерге, яғни қажетті ақпараттарды қабылдау, талқылау, 

түсінуге негізделеді. Жергілікті материалдар мен экология туралы жалпы мәліметтерге 

қосымша табиғатқа көмек қажеттігін түсіндіру – педагогтың тікелей парызы. Егер 

жасөспірім өзінің ертеңгі күні, өзімен бірген достары және жақындарының бақыты 

ауаның, судың тазалығына байланысты екенін түсінсе, жасыл желек пен ағын суды таза 

ұстауға көмек тигізсе, оның табиғатты қорғаушылар қатарында болғаны. Экологиялық 

тәрбие ісі негізі – табиғатты қорғау ниеттерін тәрбие жүзінде іске асыру [2]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» 

стратегиялық бағдарламасында егемен еліміздің стратегиясы мен тактикасын белгілей 

келе, бүгінгі және болашақ ұрпақтың жан-жақты білімді, ғылыми-техникалық 

прогрестен хабары бар жеке тұлға ретінде дамып қалыптасуын негіз етеді.  

Педагогика тарихындағы тәрбие мақсаты туралы ойларға жүгінсек, тәрбие мақсаты 

өте қозғалмалы және өзгермелі нақты тарихи сипат алады. Оны нақтылайтын өмір сүріп 
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отырған мемлекеттің саясаты мен идеологиясы, қоғамның қажеттілігі және табиғат, 

қоғам, адамның объектівтік даму заңдылықтарына сүйеніп нақтыланады [3]. 

Қолданымда келе жатқан дәстүрлі педагогика тәрбие мақсаттарының жүйесі келесі 

үлкен міндеттер тобын қамтиды. Қазіргі замандағы қоғамның өмірі мен дамуы маңызды 

жеке міндеттер қатарында оқушылардың экономикалық, экологиялық және құқытық 

тәрбиесін өз алдына тартып отыр. Аталған міндеттер ауқымы өте кең болғандықтан, олар 

педагогикалық теория мен тәжірибенің жеке мәселелер тобына айналып, өз алдына 

қарастыруды талап етуде.  

Қазіргі кезеңде күрделі де аса қиын мәселелердің бірі оқушылардың экологиялық 

тәрбиесі. Қорқынышты сипат алған экологиялық келеңсіздіктер мектеп пен 

педагогтарды барынша жауапкершілікпен әрі барша педагогикалық мүмкіндіктерді 

қолданып, оқушылардың экологиялық тәрбиесіне жұмылдыруды талап етуде. Бұл салада 

бастауыш мектеп бұл күнде біраз тәжірибе жинақтап, жастардың «Жасыл ел» 

қозғалысында белсенді атсалысуда [4]. 

Россияның ірі ғалымы А. Яблоков экологиялық білім беру проблемасына 

тоқталады: «Адамдардың экологиялық білім алуының жаңа сатысы керек. Адамның 

білім мен тәрбие алудың өн бойында оқ балабақшадан жоғарғы оқу орнына дейін – 

экологиялық білім беру мәселесі бірінші орынға қойылуы қажет. Табиғатқа қамқор 

сезіммен қарайтын адамды тек осылай ғана тәрбиелеп шығаруға болады». Қазіргі 

уақытта экологиялық білім берудің баршаға ортақ және үздіксіз жүйесінің құрылуы 

педагогтар алдына міндет етіп қойылды. Бұл міндет білім беру бағдарламасында 

бекітілген.  

Алайда, экологиялық білімнің бағыт-бағдарын белгілеуде елеулі пікір талас 

туғызып отыр. Басты назарда «Табиғат аясы», «Қоршаған орта» немесе «Табиғат әлемі» 

мәселесінің тұру қажеттігі принципті мәселеге ие болды.  

Көптеген шет елдердегі оқу жүйесінде экологиялық білім беру әр түрлі пәндерді 

оқытуда сыныптағы оқушылардың білім деңгейлеріне, жас ерекшеліктеріне, өмір 

тәжірибелеріне байланыстырып кіріккен (интегралдық) пәндер негізінде беру жағына 

назар аударады. Мысалы, АҚШ–та жалпы білім беретін колледждерінде педагогикалық 

ұжымның таңдап алуына орай міндетті түрде оқытылатын бес түрлі экологиялық 

кіріккен пәндер оқытылады. Біздің ТМД елдерінде алғашқы кездерде барлық пәндерді 

экологияландыру бағыты басым болғандықтан және барлық оқу бағдарламалары 

шамадан тыс оқу материалдарын енгізгендіктен бірінші үлгі тиімді болмай шықты. 

Сонда да болса, әрбір пәндердің оқу пәндердің бағдарламаларында экологиялық 

бағыттағы енген тақырыптар бір-бірін толықтырып, жүйелі білім беруге талпынады. 

Соңғы кезде, экологияны биология ғылымының саласы ретінде емес, жеке ғылым 

тұрғысынан қарастырып жүр. Сондықтан, әртүрлі экологиялық мәселелері 

жаратылыстану ғылымына енетін пәндердің барлығы да қамтиды да, олардың әрқайсысы 

өз ілімі салаларынан зерттеп қарастырады. Мысалы, биологиялық пәндер бойынша тірі 

организм, организмдердің әртүрлілігі, өсіп-көбеюі, жер бетінде таралуы, организмдердің 

шығу тегі, селекция, генетика туралы зерттесе, ал география сабағында географиялық 

қабатты тиімді пайдалану мен қорғау, геологиялық орта және геожүйе, табиғи кешенге 

адамдардың шаруашылық қызметтеріне тигізетін әсерін зерттейді.  

Ал, экология ғылымы табиғатты барлық өзгерістерді айнала қоршаған табиғи 

ортасы және адамның іс-әрекеттерімен байланыстырып зерттейтін кешенді ғылымдарға 

айналды. Сондықтан да экология ғылымы барлық жаратылыстану ғылымдарының 

негізгі өзегіне айналды. Ал, бүгінгі ғылым кеңістігінде жеке ғылымдар төңірегінде 

зерттеулер жүргізу сын көтермейді. 
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Экологиялық білім мен тәрбие жас жеткіншектердің экологиялық санасының 

дамуын қамтамасыз етіп, жеке тұлғаның экологиялық мәдениетінің негізін қалайды, бұл 

бағдарламаның сызба нұсқасы. 

Экологиялық білім – экологиялық тәрбие – экологиялық сана – экологиялық 

мәдениет – жалпы халықтық міндет.  

География сабағындағы экологиялық білім беру білім стандартына негізделіп 

жүргізіледі. Жаңа ғасырда экологиялық пән енгізіліп, типтік бағдарламасы жасалуы 

қажет. Сабақта экологиялық білім берудің бірнеше әдіс-тәсілдерін; табиғаттағы 

көркемдікті сезіне білуге үйрету; қоршаған ортаның әдістерін байқау, бақылау, өлкетану 

жұмыстары арқылы зерттеу, зерделеу; қоршаған ортаның ластануы жайлы ғылыми 

материалды жинақтау; көгілдір экрандағы хабарларды пайдалану. География курсын 

экологияландырудың басты жолдары: 

-экологияның білім жүйесін үздіксіз жетілдіру, оқушыларға экологиялық 

хабарламаларды жан-жақты кеңейтілген түрде беру; 

-оқушылардың ойлай білу жүйесін қалыптастыру және оған экологиялық тұрғыдан 

қорытынды жасай білу; 

-іздену мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының элементтерін меңгерту, экологиялық 

проблемаларды шешуде дұрыс шешім қабылдау; 

-жергілікті экологиялық проблемаларды шешуде оқушылардың тәжірибелік іс-

әрекетін дағдыландыру. 

Қазіргі мектептердегі география сабақтарындағы экологиялық білім беру 

барысында төмендегі міндеттер жүзеге асырылуы керек. 

  1.Қоршаған ортаны қорғау мен жақсарту шараларын жүзеге асыруда 

табиғатты және оны қорғау жөнінде оқушыларды ғылыми-танымдық білім негізімен 

қаруландыру. 

  2.Табиғи ортаға антропогендік іс-әрекеттердің тигізетін кері әсерлері мен 

оның көлемі ғаламдық және аймақтық экологиялық проблемалар жөнінде түсінікті 

қалыптастыру. 

Қауіп-қатерді түсіну және оқушыларға экологиялық мағлұматтарды хабарлап 

отыру, олардың «экологиялық санасын» дамыту мектеп оқушыларын табиғатты сақтап 

қалу шараларына қатыстыру, табиғаттың көз тұндырып, көңіл тояттандыратын 

сұлулығы мен байлығын қорғауға атсалысуға жұмылдыру ғылыми-техникалық 

прогрестің қазіргі шапшаң даму жағдайында жаратылыстану пәні мұғалімдерінің 

азаматтық борышы болып саналады[5]. 

Рио-де-Жанейрода (1992, маусым) БҰҰ – ның қоршаған орта бойынша өткізген 

конференциясында қарастырылған мәселелер (дүние жүзіндегі бүгінгі экологиялық 

жағдай; әлемдік қауымдастардың экологияны тұрақты дамытуға талпынысы, т.б.) 

бойынша қабылданған шешімдер білім мен тәрбиені экологияландыруға жаңа 

көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Жеткіншектердің экологиялық білімі мен 

тәрбиесі міндеттерінің маңыздылығы арта түседі. 

Өркениетті елдермен қатар егеменді Қазақстан Республикасы да Рио – 92 

қабылдаған шешімге парасаттылық көрсетіп, біздің қоғамның приоритетті дамуының 

стратегиялық бағыттағы «2030» тұрақты дамуының сара жолын көрсетті. Одан кейін де 

Елбасының мемлекеттік экосаясаты мен экономикалық саясаты табиғат ресурстарын 

тиімді пайдалану әлемдік деңгейдегі үрдістеріне үн қосып «адам – қоғам – табиғат» 

арасындағы гармониялық үйлесімділіктің теориялық аспектілерін тұжырымдады. 

Бүгінгі таңда «Білім туралы» Заңдарды жетілдіру және білім сапасын әлем кеңістігінің 

білім деңгейіне көтеру көзделіп отыр. Яғни, нәтижеге бағытталған білім сапасын 

өміршең ету жоспарлануда.  
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Елбасының қолдауымен Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау және қалыптасқан 

экологиялық ахуалды жақсартуға бағытталған бірнеше маңызды заңдар мен құжаттар 

қабылданды. Соның ең маңыздысы «Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға 

арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы» (2003 ж.) көпшілікке экологиялық 

білім мен тәрбие берудің өміршең бағдарламасын нақтылап берді. Елбасының №1241 

(2003) Жарлығымен мақұлданған бұл тұжырымдама ҚР «Қазақстан Республикасының 

конституциясы», «Білім туралы» заңына сәйкестендірілген бірден-бір мемлекеттік білім 

мен экологиялық саясатына қолдау көрсеткен шешуші құжаттардың бірі болды[6, 7, 8, 

9]. 
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