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СЕКЦИЯ № 1 

 

ХИМИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ХИМИЧЕСКОЙ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

УДК 37.09 

АБЫЛКАСОВА Г.Е., САДУАҚАСОВА З.А. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, Назарбаев Интеллектуальная школа, 

г. Усть-Каменогорск 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ШКОЛЬНЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ 

 

В современных условиях школьного образования большое внимание 

уделяется научному исследованию учащихся. 

В этом ключе, часто школьные учителя консультируется с ведущими 

учеными высших учебных заведений, работающими в университете, или 

привлекают их в качестве научного консультанта или руководителя. 

Принимая участие в подготовке научных проектов школьников, в качестве 

научного руководителя, хотелось бы обобщить теоретико-практический опыт 

данной работы, накопленный в течение несколько лет. 

Данный опыт позволяет разработать некоторые научно-методические 

рекомендации для успешного выполнения научных проектов учащимися. 

В Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического 

направления Восточно-Казахстанской области осуществлялась специальная 

программа, нацеленная на подготовку научных проектов учащихся и их участие 

в конкурсах различных уровней. 

Для этого выбирались ученики, которые хотели заниматься 

исследовательской деятельностью, но среди них были так называемые «супер- 

ученики». Именно, они и представляли одаренных детей. 

В психолого-педагогической литературе есть много информации, кого 

можно называть одаренным ребенком [1]. 

В процессе совместной работы с группой учеников, со школьными 

учителями при осуществлении руководства проектами было замечено, что 

одаренность прослеживается у тех учащихся, у кого проявляется устойчивый 

интерес к выбранной теме исследования, умения обосновывать ее актуальность 

и высокой мотивации к научно-исследовательской деятельности на всех этапах 

выполнения работы. 

Данными способностями обладают ребята с академической одарённостью 

[1]. 
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Научное исследование как форма внеклассной работы, на сегодняшний 

день, остается наиболее приемлемой как для руководителя, так и для  

учащихся. 

Одна из общепризнанных форм работы с одарёнными учениками по 

научно-исследовательской деятельности является научный проект. 

Научный проект как внеклассная, внешкольная деятельность школьников, 

показывает возможности учащихся «добыть» новые знания, приобрести умения 

и навыки экспериментальной работы, проявлять наблюдение за ходом 

химических процессов, обобщать результаты исследования, формулировать 

выводы и заключение. 

Данные исследования показывают [2, 3], что: 

а)  элементы  исследовательской деятельности позволяет преподавателям 

не только обучать детей, но и направлять их познавательную активность; 

б) научный проект организует исследовательскую, творческую, 

самостоятельную работу; 

в) четко продуманная тема работы совершенствует логику научно- 

познавательного поиска. 

Многие учащиеся стараются разработать нестандартный подход к 

решению научной проблемы. Однако, в этом случае необходимо постоянное 

руководство со стороны учителя химии или ученого-химика, т.к. требуется 

консультация по решению поставленных задач и конечной цели с научной 

точки зрения. 

Незаменимыми инструментами в развитии и написании исследовательских 

проектов, в образовательном пространстве школы, выступают 

исследовательские методы обучения [3]. 

Нужно отметить, что педагогические технологии экспертов [4, 5] 

отражают на практике совершенно новые принципы работы в учебном 

процессе: личностно-ориентированного образования, индивидуального 

подхода, которые требуют, в первую очередь, новаторства в обучении. 

В ходе подготовки научного проекта, ведется большая предварительная 

работа руководителем проекта и самими учащимися. 

Нужно отметить, что самым трудным является выбор темы исследования. 

Тема должна быть актуальной, научной и требуемая посильного 

выполнения в практическом плане в соответствие с возрастными 

способностями учеников. 

Зачастую ученикам трудно остановиться на выборе темы, так как многие 

темы в современной химической науке вызывают большой интерес. 

Роль руководителя проекта - заинтересовать учащихся в разрешении 

поставленной научной проблемы. 

В процессе руководства научными проектами сталкиваешься с тем, что 

ученики не всегда свободны, мало времени для постановки экспериментальной 

работы в виду плотного графика учебных занятий учащихся. 
Надо отметить, что в соответствие с новыми требованиями в системе 

школьного образования необходимость привлечения учащихся к научно- 
исследовательской работе является правильным решением. 
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Через решение конкретной поставленной цели, в рамках выполнения 
научного исследования, у учащихся воспитываются многие психолого- 
педагогические качества полноценной личности [1-5]. 

Сам проект включает цель и задачи исследования, теоретическую 
подготовку по выявленной научной проблеме, планирование и выполнение 
экспериментальной работы, получение и обобщение полученных данных, 
формулирование выводов и заключения. 

Самым ответственным этапом является оформление результатов научно- 
исследовательской работы учащимися, что требует больших усилий. 

Таким образом, при условии развития среди учащихся навыков научно- 
исследовательской работы в школе, даёт им возможность самостоятельно 
осуществлять поиск ответов на интересующие их вопросы, следовательно, 
повышать устойчивый интерес к обучению, а это позволяет подготовить 
хорошую академическую базу для их дальнейшего образования. 
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ӘОЖ 372.854 

АМАНКЕЛДИЕВА А.Ж., ОМАРОВА Л.С., АҚЫЛБЕК А.А. 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

 

ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ДИДАКТИКАЛЫҚ 

ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 

Ғылыми пәндер академиялық принциптер бойынша түсіндіруге болатын 

рационалдылыққа негізделген. Жаратылыстану пәндерін ереже немесе теория 

арқылы белгіленген құбылыстарды эксперимент жүзінде дәлелдеп көрсетуге 

болады. Дегенмен, материалдық дәрежеде көрсете алмайтын абстрактылық 

тұрғыда елестету қажет, молекулалық дәрежеде, химиялық белгілер мен 
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теңдеулермен жұмыс жасайтын және математиканы қолдануды қажет ететін 

пәндер бар. 

Сан-Диегодағы симпозиумда : “Органикалық химияны оқытуда  кризис 

бар ма? ” –деген сұраққа көптеген академиялық баспадағылар “жоқ” деп жауап 

берген. Олар білім алушылар мен оқытушыларда бүгінгідей көп ақпарат 

ешқашан болмағанын, оладың қолында оқулықтармен қоса, электрондық 

нұсқаулықтар, оң мыңдаған сұрақтарға жауап бар ақпараттық базалар барын 

ескеріп, одан алынған нәтижерді айтпаған. Тек оқытушылар ғана ақпартты 

болуы оның игерілуіне қатысы жоқтығын түсінеді. [1]. Яғни, мұндай мәселе тек 

бір мемлекетте біздің көзқарасымызбен емес, жалпы мәселе болып табылады. 

Оны түсіндіретін: а) аргументтерді түсінетін уақыттың аздығы; ә) органикалық 

химиямен қатар басқа міндетті курстардың көптігі; б) өзін-өзі бағалау әдісінің 

жоқтығы. 

Бұл концепциялар ойлау процесін дамыту мақсатында оқушыларға сұрақ 

қою арқылы олардың не ойлайтындығын білу маңызды. Дегенмен, түсінбеу 

немесе жауап бере алмаудан қорқыныш туғызатын, үрейден ойлау қабілетін 

толық жабатын сұрақ қою әдісіне қарама-қайшы. Психологтардың зерттеулері 

бойынша, жарты адамдардың ойлау қабілеті қорқыныш немесе қаламау кезінде 

өзін-өзі қорғау рефлексін іске қосады. [2]. Сондықтан, бұл әдіс қазіргі өмір сүру 

сипатында тиімділігі аз. Сондықтан қабылдау спецификасына байланысты 

қазіргі кезде зерттелінген оқу әдістерін пайлана отырып, материалдар 

дайындалуда. 

Соған орай, концепциялар органикалық химияны оқытуда абстрактілік 

қабылдауды игеру мақсатында визуалды негізде таныстыру және міндетті түрде 

талқылауды негізге алып отыр. Бұл оқушылардың шынайы білімді оқыту 

процесі кезінде алуға септігін тигізеді. Алайда, бәрі өз ойлайтынына жауап 

беруге міндетті емес. “Ал нәтиже қалай шығады?” –дегенге, әрине, оқытудан 

кейін бақылау сұрақтары нәтижені көру үшін және бағалау үшін қажет. Бұл 

мәселеде де мамандар екі түрлі ойда. 

Органикалық химияны оқытуда әр тарауды жеке түсінік ретінде емес, 

бәрін байланыстыру негізге алынды. Себебі, жеке дара мағына, тақырып 

ретінде түсінгенше, тізбекті байланыстырған оң нәтиже береді, және өткен 

тақырыптарды ұмытпауға септігін тигізеді. [3]. Басты мәселе органикалық 

химияны басқа курстармен байланысын көрсету болғандықтан, оқушыларға 

органикалық химиядан тапсырмалар дайындалғанда тізбекті ақпарат беру 

қолданылуы қажет. Аталған әдістер өңделіп, әдістерді ескере отырып 

жасалынған материал, тапсырмалар қаншалықты тиімді болатыны зерттелуде. 
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ЖОҒАРЫ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ ПӘНІНЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ 

БІЛІМІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 

 

Ұсынып отырған еңбекте жұмыс педагогикалық технологиясының 

талаптарын басшылыққа ала отырып жүргізілді. Жоба жұмысының өзектілігі 

Жоғары қосылыстар химиясы пәнінен білім алушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамыту және даму деңгейін критериалды бағалау жүйесі арқылы 

өлшеуге арналған оқу-әдістемелік кешенін (ОӘК) дайындау. 

Зерттеу жұмысының міндеттеріне сәйкес Жоғары қосылыстар химиясы 

пәнінен тұлғаның функционалдық сауаттылық деңгейін өлшеуге арналған үш 

деңгейлік тапсырмалар дайындадым. Студент І кезеңде жаңа тақырыпты өз 

бетінше меңгеріп, алған білімдерін түрлі тапсырмаларды орындау арқылы 

дәлелдей отырып, практика жүзінде бекітеді. ІІ кезеңнің алғашқы 20 минутында 

тақырып бойынша өз ойларын ортаға салып, жаттығу жұмыстарын орындау 

арқылы, білімдерін жүйелей түседі. ІІІ кезең (кері байланыс – бағалау кезеңі): 

Жеке жұмыс. Жоғарыда меңгерген мазмұнды үш деңгейге іріктеп, (әр  

деңгейдің білімділік, біліктілік, яғни құзыреттілік деңгейін анықтайтын 

тапсырмалар даярланды. Студенттерге берілген 50 минуттық аудиториялық 

сағаттың 30 минуты тақырыпты меңгеруге, соңғы 17 минуты тапсырмаларды 

орындауға + 3 минут қорытынды шығаруға арнады. Оларды біртіндеп орындату 

арқылы балл жинату барысында студенттердің құзіреттілік деңгейлерін 

анықтап, әділ бағалау жүзеге асырылады. Қалған тапсырмаларды үйде аяқтап 

келеді.Автоматты түрде даму деңгейі анықталады. Функционалдық сауаттылық 

деңгейі өлшенеді. [1,2,3]. 

Аталмыш технологияны жоғарғы оқу орындарында қолдану, 

студенттердің тақырыпты меңгеру арқылы олардың оқу сапасын (семестрлер 

бойынша) арттыруға мүмкіндік береді. 

Бұл мақалада зерттеудің жалпы мақсаты: үш деңгейлік тапсырмаларды 

орындау барысында оқулықтар мен дәріс конспектісіндегі 2-кезеңде алған 

білімдерін дәлелдеп, қабілетіне қарай тереңдету және оқу жетістіктерін 100 

ұпайлық рейтинг жүйесі бойынша әділ бағалау. Бұл зерттеу жұмысы, Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жаратылыстану ғылымдары 

факультетіның химия кафедрасында оқитын студенттер арасында жүргізілді. 

Жоба жұмысының жаңалығы: 
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1. Жоғары қосылыстар химиясы пәнінен студенттердің функционалдық 

сауаттылық деңгейін өлшеуге арналған үш деңгейлік тапсырмалардан тұратын 

әдістемелік жүйе (ОӘК) дайындалды. 

2. Оқу әдістемелік (кешен) жүйедегі үш деңгейлік тапсырмаларды 

біртіндеп орындау барысында балл жинау және сол арқылы критериалды 

бағалау жүйесі тәжірибеде тексеріліп, практикаға енгізілді. 

3. Студенттердің әр бағыттағы даму траекторияларын анықтайтын 

мониторинг жүргізіліп, практикада оның тиімділігі дәлелденді. 

4. Студенттердің әр бағыттағы даму траекторияларын анықтайтын 

мониторингісі Online режимде тексеріліп, жиналған балл сандары Platonus-қа 

автоматты тіркеледі, мониторингі автоматты есептелініп админстрацияға, 

алыстағы ата-ана да баласының сабақ үлгерімін Online режимде тексеруге 

мүмкіндігі болады. 

Қорытындылай келе, дұрыс орындалған тапсырмалар, олардың күрделілік 

критерийіне сәйкес бағалануы қажет, яғни тапсырманың сапасы өлшенеді 

(квалиметриялық амал негізінде: квали – сапа, метрия – өлшеу). Үш деңгейлік 

тапсырмаларды біртіндеп орындау барысында балл жиналады. Сол арқылы 

критериалды бағалау жүйесі енгізіледі. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ АНАЛИЗА ХЛОРА В ДРОСАХ 

Одной из вредных примесей в продуктах металлургического производства- 

дроссах- является хлор, разрушающий свинцовые аноды и алюминиевые 

змеевики. Хлор в виде хлорид –ионов накапливается в растворе до500-800 

мг/дм3 при допустимом содержании 80-150 мг/дм3. Анализ продуктов и 

полупродуктов металлургического производства УК МК ТОО «Казцинк» 

является актуальной задачей. 

В настоящее время существует много аналитических методов определения 

хлора. Гравиметрические и титриметрические методы. 
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Гравиметрические методы вследствие трудоемкости и продолжительности 

анализа не нашли широкого применения для определения хлора. Кроме того, 

реакции, используемые для осаждения, немногочисленны и недостаточно 

специфичны, а галогениды серебра - главная весовая форма - имеют невысокую 

фотохимическую и химическую устойчивость к действию восстановителей [1- 

3]. 

Более предпочтительны при определении галогенов титриметрические 

методы. Эти методы, уступая гравиметрическим в точности, характеризуются 

простотой выполнения и высокой экспрессностью, удобны для массовых 

анализов. 

Наиболее широко применяют аргентометрическое титрование, основанное 

на реакции осаждения хлоридов серебра. Это методы Мора [4], Фольгарда [1,3] 

и Фаянса [2,3], осуществляемые в нескольких вариантах с различной 

индикацией конечной точки титрования. 

Полярографические методы. 

Низкими пределами обнаружения характеризуется метод инверсионной 

полярографии. Катодный вариант инверсионной вольтамперометрии 

использовали для определения галогенидов [5-7]. 

Полярографические методы обладают преимуществами при определении 

малых содержаний галогенов, например, в анализе атмосферных аэрозолей [6]. 

Электрохимические методы 

Для определения галогенидов широко применяют прямую 

потенциометрию с использованием жидких и твердых мембранных 

ионоселективных электродов [8,9] 

Амперометрия. 

Для определения галогенидов применяли различные варианты 

амперометрического титрования. Хлорид -ионы в широком интервале 

концентраций определяли аргентометрическим и меркурометрическим [10] 

титрованием с использованием вращающихся платиновых электродов. Ошибка 

не превышала 0,3 абс %. 

Кулонометрия. Для определения галогенидов чаще всего применяют 

гальваностатическую кулонометрию, или кулонометрическое титрование. 

Достоинствами кулонометрического метода являются высокая 

чувствительность и легкость автоматизации [11]. 

Фотометрические и кинетические методы 

Фотометрические методы нашли широкое применение для определения 

галогенидов. Многообразие их основано на использовании большого числа 

реакций хлорид-, бромид- и иодид-ионов с органическими и неорганическими 

реагентами. Хлорид-ионы определяют после их предварительного окисления до 

хромил-хлорида [12]. 
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ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ РОДА 

ZIZIPHORA CLINOPODIOIDES LAM 

 

В этом исследовании представлены результаты, полученные при 

идентификации витамин, из экстракта растений рода Ziziphora clinopodioides 

Lam. с использованием качественных реакций. В результате было обнаружено, 

что в химическом составе растений присутствуют только витамин С 

(аскорбиновая кислота). 

Ключевые слова: Семейство Lamiácea, Ziziphora clinopodioides, 

биологически активные вещества, витамины. 
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Введение: 

Зизифора пахучковидная, или Зизифора клиноподиевидная (лат. Ziziphora 

clinopodioides) — вид растений рода Зизифора (Ziziphora) семейства 

Яснотковые (Lamiaceae). Зизифора пахучковидная-представляет собой 

многолетнее травянистое растение, сильно пахучее прорастает 8-40 см в 

высоту. Листья широкоэллиптической, яйцевидной или продолговато- 

яйцевидной формы, в длину 6-25 мм, в ширину 3-12 мм, цветки розоватого или 

лилового цвета. [1] 

Ареал Ziziphora clinopodioides довольно большой. Она встречается в 

Западной и Восточной Сибири, на Алтае, в Средней Азии и растет на 

каменистых и скалистых берегах рек, каменистых и щебнистых склонах холмов 

и гор. [2] 

Витаминами обычно называют органические вещества, присутствие 

которых в небольшом количестве в пище человека и животных необходимо для 

их нормальной жизнедеятельности. В организме синтезируются лишь 

некоторые витамины. Отсутствие или недостаток витаминов в организме может 

привести к появлению гипо- или авитаминозов. Витамины поступают в составе 

пищевых продуктов и растений. [3] 

Лекарственные растения, содержащие витамины используют для 

приготовления витаминных сборов; к тому же из них изготавливают такие 

препараты как рутин, кверцетин, таблетки витамина Р, сок и витамин Р. [3] 

Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Фитохимический качественный анализ растения Ziziphora clinopodioides, 

семейства Ясно тковые (лат. Lamiáceae), собранного в период плодоношения в 

Восточно-Казахстанской области. 

Согласно I изданию Государственной Фармокопеи Казахстана были 

определены доброкачественность сырья (влажность и зольность). Согласно I 

изданию Государственной Фармакопеи РК была установлена 

доброкачественность растительного содержания. [4]. 

 

Таблица 1 - Результаты определения влажности и зольности растений Ziziphora 

clinopodioides Lam. [4] 

Показатели 

доброкачественности 

сырья 

Содержание, % 

Ziziphora clinopodioides Lam. 

Влажность, % 11,82 

Зольность, % 7,70 

Качественная реакция восстановления витамина В2 (рибофлавина). 

Ход работы: В пробирку наливают 10 капель исследуемого вещества, 

добавляют 5 капель концентрированной соляной кислоты и небольшой кусочек 

металлического цинка. При присутсвии витамина В2 наблюдают бурное 

выделение пузырьков водорода и изменение окраски жидкости [5]. 

Качественная реакция на витамин В6 (пиридоксин). 
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Ход работы: В пробирку наливают 1 мл данного раствора, добавляют 2 

капли 1%-го раствора хлорида железа и содержимое встряхивают. При  

наличий витамина жидкость окрашивается в красный цвет [5]. 

Качественная реакция на витамины группы Р (биофлавоноиды). 

Ход работы: К 1-2 мл раствора прибавляют 3-5 капель 1%-го раствора 

хлорида железа (FeCl3). Если есть витамин в составе растения появляется 

зеленое окрашивание [6]. 

Качественная реакция на витамин А. 

Ход работы: В сухую пробирку вносят 1 каплю вещества и 4-5 капель 

хлороформа. Смесь хорошо перемешивают встряхиванием и добавляют 1 

каплю концентрированной серной кислоты. При витамине А появляется сине- 

фиолетовое окрашивание, быстро переходящее в красно-бурое [6]. 

Качественная реакция на витамин С (аскорбиновую кислоту). 

Ход работы: В две пробирки (опыт и контроль) наливают по 10 капель 

дистиллированной воды и 2 капли раствора Люголя. В опытную пробирку 

добавляют 5-10 капель раствор растения, в контрольную – столько же 

дистилированной воды. В опытной пробирке при наличий витамина раствор 

обесцвечивается. 

Заключение: 

В результате проведенных исследований впервые был изучен химический 

состав растения Ziziphora clinopodioides семейства Lamiácea, произрастающее 

на территории Восточно-Казахстанской области и собранного в период 

плодоношения. 

На основании проведенных экспериментов сделаны следующие выводы: 

1) По общепринятым методикам (Государственная фармакопея РК, Т.1.) 

исследованы показатели Ziziphora clinopodioides Lam. Влажность растения – 

11,82%, зольность –7,70 % 

2) Проведен качесвенный анализ витаминного состава данного растения. 

По результатам анализов выявлено, что из присутствуют только витамин С 

(аскорбиновая кислота). 
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ӘОЖ 543.5 

ҚАБДЫСАЛЫМ К., ЕСКАЛИЕВ А.С., ЕСКАЛИЕВА А.Г., 

НЫКМУКАНОВА М.М. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 
 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА ӨСЕТІН CALENDULA OFFICINALIS L. ТЕКТІ 

ӨСІМДІК ҚҰРАМЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР 

 

Әлемде Asteraceae тұқымдасы Calendula officinalis L. түрінің 20-дан аса 

түрі бар. Қазақстан аймағында 1 ғана түрі кездеседі, ол — дәрілік қырмызыгүл 

(Calendula offіcіnalіs L.). Қырмызыгүлдің өзіне тән жұпар иісінен алыстан 

тануға болады. Көгалдандырудан гөрі емдік мақсатта өте ерте заманнан 

қолданылып келеді [1]. 

Зерттеу жұмысының нысаны: Қазақстанның Алтай өңірінде өсетін 

Asteraceae тұқымдасына жататын Calendula officinalis L. өсімдігінің жеміс беру 

кезеңіндегі, яғни қыркүйек-қазан айында жиналған жер үсті бөлігі. 

Дәрілік қырмызыгүлден дайындалған препараттарды орталық жүйке 

жүйесіне, түрлі жарақаттарды емдеу үшін, бактерияларды, салқын тиген 

жағдайда, ангина, ішек-қарын жолдарын емдеуде, бауыр қызметін жақсартуда, 

ал маздары – жарақаттарды дезинфекция жасауда, түрлі дәрежедегі күйіктерді 

емдеуде қолданады. Сонымен қоса қырмызыгүлді ароматизатор, яғни түрлі 

тағамдарға, салаттарға, кептірілген тағамдарға дәмдеуіш ретінде майлардың 

және түрлі сұйықтықтардың бояуы есебінде де қолданылады. Халықтық 

фитотерапияда тамыр тұнбасын тіс ауруларында, іш өтуге, асқазан ауруларына, 

зәр шығару органдарының ауруларына қолданылады. [2,3]. 

Шикізаттың ылғалдылығы мен күлдігі ҚР Мемлекеттік Фармакопеясына 

сәйкес гравиметрия әдісімен анықталды. Нәтижелер 1-кестеде көрсетілген. 

 

Kесте 1 - Calendula officinalis L. өсімдігінің ылғалдылығы мен күлділігін 

анықтау нәтижелері 

Өсімдік атауы Күлділігі Ылғaлдылығы 

Мөлшері, % 

Calendula officinalis L. 6,74 7,29 

 

Дәрілiк өcімдiк шикiзaтындa мөлшeрден тыc ылғaл болмaуы тиic, cебебi oл 

оны caқтaу кeзінде caпacын төмeндетеді. Көпшiлік дәрiлік өciмдік шикiзaтының 

құрaмындa ылғaл 12 – 15% - дaн acпaуы кeрек. 

Өcімдіктің күлі өcімдіктің өзінде болaтын әр түрлі бейоргaникaлық 

зaттaрдың қоcпacынaн тұрaды. Өcімдік шиіізaтындaғы күлдің мөлшері 

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&amp;action=edit&amp;redlink=1
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шикізaттың өзіне, өсу ортасына, топырақ құрамына және оны жинaу мен 

кептіруге бaйлaныcты [4,5]. 

Алынған экстракттар биологиялық белсенді қосылыстардың құрамына 

талданды. Зерттеу нәтижелері 2-кестеде көрсетілген. 

Флавоноидтардың, кумариндер мен алкалоидтардың сандық құрамы 

спектрофотометриялық әдіспен, ал тері илегіш заттар мен органикалық 

қышқылдардың құрамы титириметриялық әдіспен анықталынды (2 ‒ кесте) 

[6,7]. 

 

Kесте 2 - Calendula officinalis L. өсімдік шикізат экстрактісіндегі кейбір 

биологиялық белсенді заттардың құрамын анықтау нәтижелері 

Биологиялық белсенді зaттap Мөлшері, % 

Сaпониндеp 0,05 

Флaвоноидтap 0,13 

Теpі илегіш зaттap 0,81 

Кумapиндеp 0,07 

Оpгaникaлық қышқылдap 1,50 

Aлкaлоидтap 1,60 

Терпеноидтар 2,00 

 

Calendula officinalis L. өсімдік шикізатындағы биологиялық белсенді 

заттардың сапалық құрамы мен сандық мөлшерін анықтап сараптау жүргізілді. 

Алынған нәтижелер бойынша Calendula officinalis L. құрамында 

терпеноидтардың мөлшері басым деген қорытынды жасауға болады. 

Кейбір терпендер өсімдіктер гендерінің белсенділігін реттейді және 

хромтофорлық жүйеге ие (хроматофорлар- құрамында пигментті және жарықты 

ерітетін жасушалар), сәулелік энергияны жұтып, фотохимиялық реакцияларға 

қатыса алады. Жекелеген терпеноидтердің көміртекті тізбектері стероидты 

ферменттер, анти тотықтырғыштар, D, Е, K дәрумендері сияқты биологиялық 

белсенді заттардың биосинтезі жолындағы негізгі аралық өнімдер болып 

табылады. 
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ӘОЖ 372.854 

ҚАБЫЛДА А.А., БАЛГАЗАРОВ А.С., ЖАТКАНБАЕВА Ж.К. 

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ. 

 

ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ ПӘНІН ОҚЫТУ 

ПРОЦЕСІНДЕГІ ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ 

МАҢЫЗЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазіргі ғылым мен техника дамыған кезеңде әлемде көптеген жаңалықтар 

орын алуда. Білім беру саласына да жыл сайын жаңашылдықтар енгізіліп,оқыту 

үдерісі көптеген өзгерістерге ие болды. Болашақ мамандардың кәсіби 

дайындығының сапасын арттыру мақсатында білім беру саласында әртүрлі 

тәсілдер қолданылып, жаңа әдістер енгізіліп жатыр. Бірқалыпты білім беру 

студенттердің барлығына бірдей қызық болмауы мүмкін, ал егер де, сабақ 

барысында әртүрлі педагогикалық құралдар пайдаланылса, білім алушылардың 

қызығушылығы артып, пәнге деген ынтасы жоғарылайды. Бұл өз кезегінде 

білім беру сапасына тікелей ықпал етеді. 

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы пәні химия ғылымының аса 

маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады. Әсіресе, қазіргі кезде 

полимерлерді зерттеу өте маңызды және студенттердің аталған пәнді жақсы 

меңгеруі оқыту процессі кезіндегі қолданылатын дидактикалық құралдарға 

тікелей байланысты. 

Дидактикада болашақ мамандарды дайындау үшін келесі анықтама 

қолданылады: студенттердің өзіндік жұмыстары дегеніміз білім алу процесі 

кезіндегі студенттің өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыру және басқарудың 

педагогикалық құралы. Яғни, өзіндік жұмыс дегеніміз оқытушымен 

ұйымдастырылатын білім беру шарттарының ерекше жүйесі болып табылады. 

Берілген оқу пәні және оны оқыту методикасының мазмұнына сәйкес 

құрастырылған педагогикалық тапсырмалар жүйені құрайды (П.И. 

Пидкасиетый). [1]. 

Педагогикалық шығармашылыққа байланысты түсініктерге жасалған 

талдаулар арқылы шығармашылықтың педагогикалық іс-әрекеттің бөлінбес бір 

бөлшегі екендігіне көз жеткізуге болады. Оның үстіне, болашақ мамандардың 

педагогикалық шығармашылығын қалыптастыру мен дамыту профессионалды 

дайындық кезеңінде болашақ мамандардың сәйкес мотивациясы мен кәсіби 
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құзіреттілігін қалыптастыру арқылы және методикалық шығармашылық 

әдістеріне үйрету жолымен мүмкін екендігі дәлелденді. [2]. 

Студенттердің өзіндік жұмыстарын басқару мен ұйымдастыру құралдары 

ретінде тапсырмалар, нұсқаулықтар, методикалық тапсырмалар, аралық 

бақылау құралдары, тесттер, бақылау тапсырмалары, компьютерлік 

бағдарламалар және т.б қолданылады. Өзіндік жұмыс жүйесінің маңызды 

құрамдас бөлігі болып, негізінен ағымдық және қорытынды бақылау табылады. 

Бақылау түрлері білім алушылардың танымдық іс-әрекеті мен өзіндік жұмыс 

типіне байланысты таңдалады. Оқытушы құрастырылған жүйе бойынша өзіндік 

жұмысты ұйымдастырып, белгілі бір алгоритм бойынша жүзеге асырады. 

Сызбанұсқа 1 – Өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру алгоритмі. [3]. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Семинар және практика сабағынан кейін игерілген теориялық материалды 

бекіту үшін студенттерге арнайы реконструктивті-вариативті және де 

шығармашылық өзіндік жұмыс түрлері ұсынылады. Зертханалық сабаққа 

дайындық барысында студенттер негізгі мақсаты болашақ мамандардың 

білімдерін қалыптастыру болып табылатын реконструктивті-вариативты өзіндік 

жұмыстармен айналысады. Лабораториялық сабақтан кейінгі өзіндік жұмыс 

тапсырмалары ізденістік және зерттеушілік сипатқа ие болып, шығармашылық 

жұмыстар болып табылады. Осылайша студенттердің өзіндік жұмыстары 

логикалық жалғасын табады. 
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10-12. 6 

БӨЖ мақсатын анықтау 

БӨЖ жеке дидактикалық мақсатын анықтау 

БӨЖ тапсырмасын құрастыру 

БӨЖ үшін 

тапсырма түрін 

таңдау 

БӨЖ мазмұның және түрін таңдау 
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ӘОЖ 372.854 

ҚАНАТ Н., УӘЛИ A.C. 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ. 

 

КОЛЛОИДТЫҚ ХИМИЯ БОЙЫНША ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ 

ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕСУЛЕР 

 

Жаратылыстану ғылымдарын оқытуда, соның ішінде химия ғылымына 

қатысты пәндерді оқытуда, зертханалық жұмыстың оқыту формасы ретінде 

алатын орны ерекше. Соған қарамастан көптеген зерттеушілер оның өткізілу 

жиілігін, сонымен қатар білім беру құндылығын сынға ала алады. Яғни 

зертханалық жұмыстар кезіндегі алынған білім мен жасалған іс-әрекеттер 

қаншалықты өнімді деген өзекті сұрақ туындайды. Әрине, бұр тұрғыда оқу 

процесінің сапасына әсер ететін бірден-бір фактор – бұл білім беруге және 

қабылдауға тиімді орта қалыптастыру. Біздің зерттеудің мақсаты коллоидтық 

химия пәні бойынша зертханалық сабақтарды өткізу кезінде жүзеге асатын 

әртүрлі әрекеттесулер типтерінің материалды меңгеруге әсерін зерттеу болды. 

Ғылыми әдебиеттегі мәліметтерге сәйкес, студенттерге білім беру 

зертханалық жұмыс жасау уақытында олардың қарым-қатынастарына 

байланысты болатындығына болжам жасалады [1], шындығында студенттер 

мен олардың сабақ кезіндегі қарым-қатынастары оқу үлгеріміне және білім алу 

нәтижелеріне тікелей әсер етеді [2]. 

Қойылған мақсатқа сәйкес, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлтттық 

университетінің химия кафедрасында 5В060600-Химия мамандығы бойынша 

білім алатын 3 курс студенттерінен коллоидтық химия пәнін оқу барысында 

жүргізілетін зертханалық сабақтар бойынша сауалнама алдық. Сауалнама 

зертханалық жұмыстар орындамас бұрын және одан кейін жүргізілді, оның 

сұрақтары студент-студент, студент-оқытушы, студент-құрал-жабдық және 

басқа да әрекеттесулерге, олардың тақырыпты түсіну тереңдігіне әсерін зерттеу 

арналды. 

Зерттеу алдындағы сауалнама нәтижесі зертханалық жұмысты жүргізу үрдісі 

мен оқутушы-инструкторлармен өзара әрекеттесудің ең маңыздысы 

болатындығын көрсетті, ал зертханалық зерттеулерден кейінгі сауалнама 

нәтижелер студенттер арасында өзара әрекеттесулердің рөлі жоғары екенін 

дәлелдеді. Осының негізінде, оқу процесінде студенттер арасындағы өзара қарым- 

қатынас кез-келген әлеуметтік дискурстың маңызды элементі болып табылады 

деуге болады. 

Бұл мақалада келтірілген зерттеудің жалпы мақсаты – химиялық зертхана 

үшін маңызды оқу ортасын дамыту. Бұл мақсатқа жету үшін біз, зерттеу әдісін 

басқаруға арналған білім беруді қайта құру студенттердің перспективасы және 

курстың мазмұны бір-бірімен тығыз байланысты және тікелей әсер етеді. 

Зертханалық сабақтар барысындағы студенттердің өзара интеграциясы 

түсіну процесін тереңдетіп ғана қоймай, сонымен қатар, зертханалық 

жұмыстарда оқыту және сабақ беру әдістері мен принциптерін түсінуді де 
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2. 

жақсартады, студенттердің қарым-қатынастарының перспективасын көруге 

мүмкіндік береді. 
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ХИМИЯДАН ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Жаңартылған мазмұнның оқу бағдарламасы қазіргі ұрпақтың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған, ол тек оқу материалының 

белгілі бір көлемін беруге ғана емес, сондай-ақ күтілетін нәтижелер жүйесіне де 

бағытталған. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында химияны оқыту 

химиялық заттардың алуан түрлілігін түсінуге бағытталған, олардың ішінде 

заманауи материалдар, полимерлер, қорытпалар, дәрі-дәрмектер, жабдықтар 

алады және оқушылардың эксперименталды және практикалық дағдылардың 

дамуымен химиялық заңдарға негізделген химиялық реакциялардың себептері 

мен салдарларын меңгеруге, сондай-ақ оларды күнделікті өмірде қауіпсіз 

қолдана білуге бағытталған. 

Химиялық ұғымдар мен терминдер туралы бастапқы білімді білім 

алушылар бастауыш сыныптарда алады және «Жаратылыстану» пәнін оқу 

кезінде 5-6 сыныптарда тереңдетеді. «Жаратылыстану» пәні-бұл негізгі 

мектепте «Биология», «География», «Химия», «Физика» пәндерін оқытудың 

сабақтастығына, күнделікті өмірде (үйде, мектепте, қоршаған ортада) 

қадағаланатын табиғи құбылыстар мен процестерді түсіндіру, сипаттау, болжау 

үшін алған білімдерін қолдана білуді дамытуға бағытталған курс. 

«Жаратылыстану» пәнін оқытудың мақсаты білім алушыларда жаратылыстану- 

ғылыми білімді, заңдылықтар туралы түсініктерді және тұтас түсініктерді, 

табиғат пен қоғамның өзара байланысын қалыптастыру болып табылады. 

Бастауыш сыныптарда білім алушылар «заттардың құрылысы мен 

қасиеттері», «заттардың жіктелуі», «заттардың пайда болуы мен алынуы», «өлі 

және тірі табиғаттағы процестер» бастапқы ұғымдарымен танысады, білім 

алушыларда табиғаттағы және зертханадағы химиялық құбылыстарды бақылау 

әдістерінің бастапқы дағдылары және химиялық эксперименттің қарапайым 

әдістерін қолдану дағдылары қалыптасады. 
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«Жаратылыстану» (5-6 сыныптар) оқу пәнінде келесі бөлімдер оқытылады: 

«заттар мен материалдар», «тірі және жансыз табиғаттағы процестер». 

«Жаратылыстану» оқу пәнін оқу кезінде алынған білім 8-9 сыныптарда 

тереңдетіліп, бекітіле отырып, 7-сыныпта химияның кіріспе курсында 

кеңейтіледі. 7-сынып бағдарламасында бірінші рет бөлшектердің кинетикалық 

теориясына сәйкес заттардың агрегаттық жай-күйінің өзгеруін зерттеу 

ұсынылды, бұл білім алушыларға заттардың құрылысы мен қасиеттері 

арасындағы себеп-салдарлық байланысты жүргізуге мүмкіндік береді. Физика 

және математика, географияда сабақтарында алған дағдыларды қолдана 

отырып, білім алушылар эксперимент уақыты ішінде температураны өлшейді 

және суыту және қыздыру процестерінің тиісті кестелерін құрастырады. 

Кестелер, диаграммалар, суреттер мен графиктер түрінде ұсынылған ақпаратты 

құруға, түсіндіруге және қорытуға бағытталған сабақтар тиімді болады. Адам 

ағзасындағы химиялық элементтер мен қосылыстар бөлімінде биология 

курсының білімін пайдалана отырып, білім алушылар адам ағзасының 

химиялық құрамын оқиды. 

8 сынып оқу бағдарламасына отынның жануы және энергияның бөлінуі, 

экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар, термохимиялық реакциялар, 

бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан энергияның өзгеруі. 

Жаңартылған бағдарламада көп дәрежеде білім алушылардың практикалық іс- 

әрекетінің дағдыларын қалыптастыру қарастырылған. Бұл ретте практикалық 

және зертханалық жұмыстар ерекше рөл атқарады. 

Жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқу барысында қазіргі орта мектепте 

білім алушылардың оқу-зерттеу қызметін ұйымдастыру маңызды орын алады. 

10-11 сыныптарда жаңа бағдарламада бейорганикалық және органикалық 

химия бөлімдері қолданыстағы бағдарлама ретінде бөлек емес, бірыңғай 

жүйеде оқытылады. Бұл білім алушыларда тірі және жансыз табиғатта өтетін 

процестердің мәнін концептуалды түсінуді қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Орта мектептің жоғары сыныптарындағы бейіндік оқу пәндерінің 

сабақтастығы білім алушыларға жоғары оқу орындарында жаратылыстану- 

ғылыми және техникалық бағыттар бойынша оқуға дайындалуға мүмкіндік 

береді. Сондықтан оқыту процесі тек пәндік білімді қалыптастыруға ғана емес, 

сонымен қатар білім алушылардың білімін дамыту процесін, оның логикасы 

мен құрылымын, ғылыми дүниетанымның негізі ретінде қалыптасуын ұғынуға 

бағытталуы тиіс. Осы мақсатта жоғары сыныптарда оқу әдебиетімен өзіндік 

жұмыс жасау, презентациялар, бейнефильмдер, буклеттер жасау, қосымша 

ақпарат көздерімен жұмыс жасау дағдылары қалыптасады. 

Осылайша, мектептегі оқу бағдарламаларының мазмұнын жаңарту 

сабақтастық принциптерін сақтауды ескере отырып және мемлекеттік 

басымдықтар негізінде «Химия» ғылыми жаратылыстану пәні мысалында 

қарастырылады. Ол тез өзгеретін әлемде шығармашылық, сыни ойлайтын және 

табысты жұмыс істейтін, өзінің білімі мен мәдени деңгейін үнемі жетілдіре 

алатын, қоғамға пайда әкелетін тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамыту 

мақсатында жүзеге асырылады. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Химическая промышленность — отрасль промышленности, включающая 

производство продукции из углеводородного, минерального и другого сырья 

путём   его   химической   переработки.   Химическая    промышленность    

РК является одной из ключевых сфер нынешней экономики. Продукция данной 

отрасли широко применяется для изготовления различной потребительской 

продукции, а если же брать большие объемы, то изделия химического 

комплекса используются в других областях народного хозяйства [1-5]: 

-нефтепромышленности; 

- строительстве; 

- пищевой сфере; 

- сельском хозяйстве; 

- фармацевтике; 

- текстильном производстве и т. д. 

Химическая индустрия сама использует около 25% собственной 

продукции. Среди основных потребителей химикатов такие отрасли как 

металлургия, машиностроительное производство, текстильная отрасль и много 

других. 

Из-за разнообразия технологических процессов химическая 

промышленность является одной из самых трудных для выработки общей 

стратегии уменьшения объемов выбросов . 

Некоторые выбросы образуются в больших количествах и определяют 

экологическую обстановку в регионе. Решение экологических проблем в 

отрасли осложнено эксплуатацией значительного числа морально и физически 

устаревшего оборудования. 

Между тем химическую промышленность характеризует высокий уровень 

очистки вредных веществ. Более 90 % техногенных выбросов, образующихся в 

отрасли, проходят стадии очистки. Значительная часть процессов организована 

по замкнутым циклам и малоотходным технологиям [3-5].. 
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Из общего объема техногенных выбросов на долю твердых отходов 

приходится 13,4 %. Жидкие и газообразные выбросы составляют 86,6%. 

Структура газообразных выбросов определяется следующими цифрами, % 

общего объема отходящих газов: диоксид углерода — 32,6; летучие 

органические соединения — 24,4; диоксид серы — 19,3; оксиды азота — 8,8; 

углеводороды — 4,8. 

Необходимо отметить, что объем выбросов диоксида серы, оксидов азота и 

оксидов углерода в значительной степени обусловлен работой ТЭС и 

котельных, расположенных на территории химических предприятий [3-5]. 

Из общего количества отходов, которые образуются в химической и 

нефтехимической промышленности, около 30 % используются как вторичное 

сырье или находят применение в других отраслях промышленности, 20% 

уничтожаются или сжигаются, остальные складируются на свалках или 

промышленных полигонах. 

Как уже отмечалось, отличительной особенностью химической 

промышленности является образование высокотоксичных выбросов. Из общего 

количества твердых отходов, ежегодно образующихся на предприятиях 

химической промышленности, около (0,9- 1,0) % относятся к 1-му классу 

опасности;  (1,8  -2,0) %  ко  2-му;  (22,3  - 22,5)%   к 3-му;   остальные (74 - 

75)% к 4-му классу опасности. 

В настоящее время намечены основные направления решения серьезных 

экологических проблем химической промышленности: разработка новых 

технологий, исключающих или значительно сокращающих образование 

токсичных выбросов; создание замкнутых энерготехнологических и 

водооборотных циклов; использование побочных продуктов производства и 

отходов в качестве вторичного сырья; совершенствование систем очистки 

промышленных отходов [1-5]. 

Современный уровень информатики и достижения в области 

искусственного интеллекта  позволяют  предложить  качественно новый  

подход к решению проблемы обеспечения промышленной и 

экологической безопасностей химической промышленности на основе 

разработки систем с использованием новых информационных технологий и 

компьютерных средств поддержки принятия решений. 

В заключение нужно отметить, что мы не можем обойтись и без новых 

материалов, получаемых в химическом синтезе. 

Природные материалы все в меньшей степени устраивают нас или все в 

меньшей степени могут обеспечить растущие запросы человечества. 

Таким образом, химизация практически всех сфер человеческой 

деятельности - объективный закон развития научно-технической революции. 

Прогресс основных отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

медицины   все   в большей   степени связывается    с    проникновением    в   

них химических методов, процессов, новых синтетических материалов и 

веществ. 
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Закономерно, что химия принадлежит к числу дисциплин, составляющих 

фундамент нашего образования [1-5]. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФТОРИД-ИОНА 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

В лабораториях металлургических предприятий для анализа сырья и 

материалов применяли преимущественно гравиметрические, титриметрические 

и спектрофотометрические методы [1]. Эти методы не отличаются высокой 

селективностью, требуют индивидуальных подходов к пробоподготовке, что 

ведет к значительным затратам реагентов и времени. 

В работе предлагается определять содержание примесей с помощью 

электрохимического метода. 

Электрохимический метод (далее ЭХА), имеющий хорошие 

метрологические характеристики и позволяющий определять как макро-, так и 

микроконцентрации компонентов, положительно зарекомендовал себя при 

анализе металлов и сплавов 

Большой интерес представляют ЭХА для определения в цинковых 

электролитах вредной примеси фторид-иона, накапливающегося в цинковых 

растворах в количестве до 50–100 мг/л. В присутствии фтора в электролите 

возникает «трудная» сдирка катодного осадка цинка с алюминиевых катодов, а 

также получает развитие «дырочная» структура катодного осадка и 

https://chem21.info/info/1546599
https://uchebnikfree.com/54512.html
https://sborkameb/
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разрушаются свинцовые аноды, что приводит к загрязнению катодного цинка 

свинцом [2]. 

Поэтому разработка методики определения содержания фторид-иона 

потенциометрическим методом в нейтральных электролитах цинкового 

производства ТОО «Казцинк» представляет весьма актуальную задачу. 

Измерения массовой доли фтора выполнены потенциометрическим методом, 

основанным на определении концентрации ионов фтора в ацетатно-цитратном 

буферном растворе с рН 5,7-5,9 по измерению потенциала измерительного 

электрода (индикаторный электрод) ион (фторид) - селективного. Для 

разработки методики было необходимо откалибровать титратор серии Т50 

компании MettlerToledo, построить и статистически обработать 

градуировочные характеристики определения фторид-иона 

потенциометрическим методом, провести метрологическое обоснование 

разработанной методики [3]. 

Для определения были приготовлены градуировочные растворы (ГР) с 

использованием СО (раствор фторид-ионов с концентрацией аналита 190 

мг/дм3). Данные, необходимые для построения градуировочной характеристики 

(ГХ), указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты потенциометрического определения фторид-иона  

в градуировочных растворах 

N 1 2 3 4 

C (F), 
мг/дм3 

10,50 
4 

98,935 189,989 1005,95 

Е, мВ 5,5 28,6 36,7 120,2 

Примечание: 

1) N – номер градуировочного раствора; 

2) C(F) – содержание фтора в N-ом градуировочном растворе, 

мг/дм3; 
3) Е – среднее значение потенциала, мВ. 

 

Метрологическое обоснование разработанной методики проводили с 

позиций погрешности. Традиционный подход к оцениванию показателей 

качества методики основан на оценивании стандартного отклонения в условиях 

повторяемости и воспроизводимости, характеризующего случайную 

погрешность, а также смещения результата анализа, как характеристики 

систематической погрешности. Показатели прецизионности, правильности и 

точности методики оценивали согласно РМГ 61-2003 [4]. 

Для определения доверительных границ погрешности результата 

измерения доверительную вероятность P принимали равной 0,95. 

Практическая значимость работы заключается в возможности аттестации 

разработанной методики метрологической службой УК МК ТОО «Казцинк» и 

внедрения ее в практику аналитической лаборатории предприятия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ PASCO ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Одним из основных способов осуществления связи теории с практикой в 

учебном процессе является химический эксперимент, в процессе проведения 

которого учащиеся приобретают умения и навыки работы с лабораторным 

оборудованием и реактивами, учатся наблюдать, анализировать, делать выводы 

и т.д. 

Выполнение эксперимента позволяет более детально изучить свойства 

веществ и их превращений, получить ясное представление о характере 

протекания различных реакций и процессов. 

Современные цифровые лаборатории, в комплексе с традиционным 

оборудованием, расширяют возможности проведения лабораторных и 

практических работ, повышают интерес и уровень познавательной активности 

учащихся, позволяют учителю реализовать технологии проблемного обучения. 

Школьное оборудование по химии PASCO включает в себя  

температурный датчик, датчик pH, датчик углекислого газа, датчик кислорода, 

колориметр, зонд окислительно-восстановительного потенциала и др.; а также 

систему регистрации и обработки данных и программное обеспечение 

SPARKVue. 
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В соответствии с типовыми учебными программами по учебному предмету 

«Химия» МОН РК для 7-9 классов основного среднего образования и 10-11 

классов ЕМН и ОГН по обновленному содержанию предусмотрено проведение 

лабораторных опытов, практических работ и демонстраций. 

Данное оборудование позволит выполнить ряд лабораторных опытови 

практических работ по основным разделам учебного предмета: 

1) Частицы вещества; 

2) Закономерности химических реакций; 

3) Энергетика в химии 

4) Химия вокруг нас; 

5) Химия и жизнь 

Содержание программы 7 класса включает такие лабораторные опыты как 

«Изучение процесса кипения воды», «Изучение кислотности и щелочности 

среды растворов», «Исследование процесса дыхания» и др. В 8 классе, 

используя   оборудование   PASCO   можно   выполнить   практические  работы 

«Сравнение активности металлов», «Получение кислорода из пероксида 

водородаи изучение его свойств», «Влияние температуры на растворимость 

твердых веществ»; «Получение углекислого газа и изучение его 

свойств»;лабораторный опыт «Химические реакции, сопровождающиеся 

изменением энергии». В 9 классе датчики PASCO позволят определить рН 

растворов кислот, щелочей и влияние температуры концентрации и размера 

частиц на скорость реакции. В 11 классе с помощью датчиков можно 

осуществлять кислотно-основное титрование и строить графические 

зависимости. 

Цифровая лаборатория позволяет проводить не только работы, 

включенные в содержание учебной программы, но и осуществлять 

исследовательскую деятельность.Тематика таких работ может включать в себя 

химический анализ объектов окружающей среды, изучение термодинамики и 

кинетических закономерностей, исследование бытовой химии, биологических 

объектов и т.д. 

Программное обеспечение PASCO позволяет строить графические 

зависимости, анализировать и сохранять полученные данные, осуществлять 

мониторинг и оформлять журнал научных наблюдений. 

Использование учебных лабораторий PASCO открывает широкие 

возможности для использования их в учебном процессе и исследовательской 

деятельности. 
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АНАЛИТИКА ХИМИЯСЫ БОЙЫНША БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНА ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ, АРНАЙЫ ТАҚЫРЫПТАРДЫ 

ЖӘНЕ ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫН ДАЙЫНДАУ 

 

Қазіргі уақытта білім беру саласында басты орындардың бірінде тұлғаның 

дамуына жағдай жасау тұр. Алынған білімді жүйелеу, керекті ақпаратты іздеп 

табу кез келген салада жұмыс атқаратын заманауи маманның ең маңызды 

қасиеттері болып табылады. Ақпараттық технологиялар оқытушыларға білім 

беру барысында міндеттер қояды. Қазіргі уақытта міндеттердің бірі –білім беру 

кезінде электронды оқулықты пайдалану. Химиялық сапалы анализден 

электоронды оқулық жоғары оқу орындары студенттеріне сапалық 

аналитикалысын тереңірек меңгеруге, бағыт бойынша маман иесін дайындауда, 

әлсіз базалық білімі бар білім алушыларға өз бетімен жұмыс жасауга көмекші 

құрал ретінде пайдалануға беріледі.Сапалық анализ бойынша элетронды 

оқулық төрт бөлімнен тұрады: теорилық материал ,бақылау сұрақтары, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015605#z35035
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018382
http://bilim.forum.com.kz/viewtopic.php?id=548
https://www.pasco.com/digital-library/
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зертханалық жұмыстар және тесттерден тұрады. Оқыту процесінде 

шығармашылықты талап ететін өзіндік жұмыстарды енгізу студенттердің оқуға 

деген ынтасы мен алынған білімнің бекітілуін арттырады, және оларды 

практикалық түрде қолдану шеберлігі пайда болады. Білім алушының 

теориялық және практикалық дайындығын анықтайтын оқу процесінің 

маңызды буынының бірі білім алушылардың өзіндік жұмыстары болып 

табылады. Оқыту мен психологиялық дамудың байланысын Л.С.Выготский 

зерттеген. Оның концепциясына сәйкес индивидтың психикалық дамуы сәтті 

жүзеге асуы үшін ол өзінің өзекті мүмкіндіктерін алдын алып,өздігінен жұмыс 

жасауы қажет[1]. 

Педагогтың күші тек қана теориялық білімді қалыптастыруға емес, 

сонымен қатар білім алушының практикалық шеберлігін арттыруға бағытталуы 

тиіс, яғни білім алушының өзіндік жұмыс дағдылары, бастамасы мен 

белсенділігі және шығармашылық дағдылары қаншалықты дамыған. Осыған 

сәйкес оқытушы оқу ақпаратын тасымалдау емес, білім алушылардың өзіндік 

жұмысын құзіретті ұйымдастырып, алдағы уақытта тиімді басқара білуі қажет. 

[2]. 

Құрылымы бойынша білім алушылардың өзіндік жұмысын екі бөлікке 

бөлуге болады: оқытушының ұйымдастыруымен жүзеге асатын және 

студенттің өз қалауы бойынша оқытушының тікелей бақылауымен жүргізілетін 

бөлігі [2]. 

Электорнды оқыту құралдарын дамыту көптеген уақытты талап 

етеді.Химияда аналитикалық химияның электронды оқулық жасаудың басты 

арттықшылығы:аналитикалық әдістер қатаң таңдалған, жоғары 

деңгейлі,тиімдігі жағы өте қолайлы ,қашықтан оқитын білім алушылар үшін 

қол жетімді.Сапалық аналитикада электрондық оқулық дәрістерден ,тақырып 

бойынша құрастырылған есептерден, тест тапсырмаларынан және де 

тақырыптар бойынша арнайы құрастырылған тәжірбиелік зертханалық 

жұмыстардан тұрады: 

 

1 Сапалық анализдің теориялық негізіне кіріспе 

2 Массалар әрекеттесу заңы.Химиялық тепе-теңдік 
Тепе-теңдік константасы. 

3 Аналитикалық химиядағы ерітінділер теориясы 
Электролиттер. 

4 Әлсіз электролиттер ерітінділерінің 
диссоциациясы 

5 Күшті электролиттер ерітінділерінің 
диссоциациясы 

6 Активтік. Активтік коэффициент және иондық 
күш 

7 Тақырып бойынша есептер шығару 

8 Тақырып бойынша зертханалық жұмыстар жасау 
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Электронды оқулықтардың кітаптарға қарағанда атқаратын қызметтері де 

кең, жан-жақты. Оқулықтар орыс және қазақ тілінде шығарылады. Бұны бар 

болғаны бір сандық баспа шеңберінде қамтамасыз етуге болады. Бұдан бөлек 

сандық оқулықтар мектептегі ауыр сөмкелердің проблемасын шешеді. 

Жақын болашақта электронды оқулықтар өзінің басымдықтарының 

арқасында оқытудың ажырамас бөлігіне айналады. Оларды оқығанда ақпаратты 

беруге арналған түрлі каналдар ретінде пайдалануға мүмкіндік бар. 
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ХИМИЯ САБАҒЫНДА КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

ЖӘНЕ БІЛІМ САПАСЫН ТЕКСЕРУ 

 

Біздің елімізде білім беру реформаларына байланысты оқытудың тиімді 

әдістерін үнемі іздеу жүріп жатыр, олардың бірі кейс-технологиялар болып 

табылады. 

Кейс-технология-заманауи білім беру технологиясы, оның негізінде қандай 

да бір проблемалық жағдайды талдау жатыр. Ол бір мезгілде рөлдік 

ойындарды, жоба әдісін, ситуациялық талдауды біріктіреді. 

Кейс-технологияда іске асырылатын мақсаттар: 

 білім алушылардың зияткерлік дамуы; 

 кәсіби проблемалар мен өмірлік жағдайлардың көп маңыздылығын 

ұғыну; 

 коммуникативтік дағдыларды дамыту; 

 баламалы шешімдерді іздеу және әзірлеу тәжірибесін алу. 

Әдістің технологиялық ерекшеліктері: 

1. Зерттеу талдау технологиясының ерекше түрі болып табылады, яғни 

зерттеу процесінің операциялары, талдау процедуралары кіреді. 

2. Топта (немесе кіші топтарда) жұмыс және өзара ақпарат алмасу 

маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын ұжымдық оқыту технологиясы 

ретінде әрекет етеді. 
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3. Топтың жағдайға Бату процедураларын дайындау, білімді көбейту 

әсерлерін қалыптастыру, инсайттық көздеу, ашулар мен т. б. алмасу. 

4. Жеке, топтық және ұжымдық даму процедураларын, білім алушылардың 

әртүрлі тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруды қоса алғанда, дамыта оқыту 

технологияларын біріктіреді. 

5. Тиімді іс-әрекеттер нұсқаларын түсіну үшін техникалық тапсырма және 

ақпарат көзі түрінде бір мезгілде әрекет ететін кейс негізінде проблеманы және 

оны шешу жолдарын қалыптастыру жүргізілетін жобалық технологияның 

ерекше түрі болып табылады. 

6. "Табысты құру" технологиясының елеулі жетістіктерін өзіне 

шоғырландырады. Онда оқушылардың белсенділігін арттыру, олардың 

жетістіктерін ынталандыру, оқушылардың жетістіктерін көрсету бойынша 

қызмет көзделеді. Дәл осы жетістікке жету әдістің басты қозғаушы күштерінің 

бірі, тұрақты позитивті уәждемені қалыптастыру, танымдық белсенділікті 

арттыру болып табылады. 

Кейс-технологиямен жұмыс істеу кезіндегі педагогикалық іс-әрекет. 

Кейспен жұмыс барысында мұғалімнің 3 мүмкін болатын мінез-құлық 

стратегиясы бар: 

1. Мұғалім қосымша сұрақтар немесе (қосымша) ақпарат түрінде 

шешілетін кілттерді береді; 

2. Белгілі бір жағдайларда мұғалім өзі жауап береді; 

3. Мұғалім ештеңе істей алмайды, (үнсіз қалу) біреу проблема бойынша 

жұмыс істейді. 

Кейс-технология әдісі келесі дағдыларды дамытады: 

1. "Аналитикалық дағдылар. Оларға мыналарды жатқызуға болады: 

деректерді ақпараттан ажырату, жіктеу, елеулі және елеулі емес ақпаратты 

бөлу, талдау, ұсыну және оны табу, ақпаратты жіберу және оларды қалпына 

келтіру. Түсінікті және қисынды ойлау. Әсіресе, бұл ақпарат жоғары сапалы 

болмаған кезде маңызды. 

2. Практикалық дағдылар. Теориялық білімді күнделікті практикалық 

қызметте қолдана білуді қалыптастырады. 

3. Шығармашылық дағдылар Логикалық жолмен табуға болмайтын 

мәселелерді шешу. 

4. Коммуникативтік дағдылар. Олардың ішінде: пікірталас жүргізе білу, 

айналасындағыларды сендіру. Көрнекі материалды және басқа да медиа- 

құралдарды пайдалану, топтарға кооперациялау, өз көзқарасын қорғау, 

оппоненттерді сендіру, қысқа, сенімді есеп құру. 

5. Әлеуметтік дағдылар. Талқылау барысында белгілі бір әлеуметтік 

дағдылар: адамдардың мінез-құлқын бағалау, тыңдау, пікірталаста қолдау 

немесе қарама-қарсы пікірді дәлелдей білу, өзін және т. б. 

6. Өзін-өзі талдау. Пікірталаста келіспеушілік басқалардың және өзінің 

жеке пікірлері мен талдауына ықпал етеді. Туындайтын моральдық және 

этикалық мәселелер оларды шешудің әлеуметтік дағдыларын қалыптастыруды 

талап етеді". 
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Кейс-әдіс адамның "ойлау мен сананы тәрбиелеуге" көп көңіл бөледі, ол 

адамның тұтас ойлауын дамытуға бағытталған, ол тұлғаның барлық әлеуетті 

мүмкіндіктерін ынталандыруға және белсендіруге ықпал етеді. Мақсаты 

оқушыларды ойлау әдістемесіне үйрету, бұл тек қана оқу емес, сонымен қатар 

өмірлік міндеттерді шешу құралы. Ойлаудың дұрыс әдісі ақпараттың үлкен 

көлемінен аса маңызды. 

Формальды есте сақтау емес, еңбекқорлықты, бастамашылдықты, өзін-өзі 

ұйымдастырушылықты, таңдау еркіндігіне деген қажеттілікті тәрбиелейтін 

жеке шығармашылық ізденіс сияқты көрініс беретін тәрбиелік функция бар. 

Оқу пәні бойынша кейс - әдіс кезінде оқушының ұзақ мерзімді жадына 

салынады. 
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СЕКЦИЯ № 2 

 

ҚАЗІРГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕНІ ДАМЫТУДАҒЫ ӨЗЕКТІ 

ТЕНДЕНЦИЯЛАР 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

 
 

ӘОЖ 343.244 

АБЫЛКАЯТОВА У. А., ОРСАЕВА Р. А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚЫЛМЫСТЫҢ СУБЬЕКТИВТІК ЖАҒЫ 

(КІНӘ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФОРМАЛАРЫ) 

 

Қылмыстық Кодекстің 19 бабына сәйкес, адам соларға қатысты өз кінәсі 

анықталған қоғамдық қауіпті әрекеті (іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі) және 

пайда болған қоғамдық қауіпті зардаптар үшін қылмыстық жауапқа тартылуға 

тиіс [1]. 

Кінә - қылмыс істеген есі дұрыс адамның қоғамға қауіпті іс-әрекеті мен 

зардабының қасақаналық және абайсыздық түріндегі формасы. 

Кінәнің екі формасы бар, олар: қасақаналық пен абайсыздық. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінде қасақаналықтың екі түрі 

көрсетілген: тікелей және жанама. 

Қылмыстық Кодекстің 20 бабының 2 тармағына сәйкес, егер адам өз іс- 

әрекетінің (әрекетсіздігінің) қоғамға қауіпті екенін ұғынып, оның қоғамдық 

қауіпті зардаптары болуының мүмкін екенін немесе болмай қоймайтынын 

алдын ала білсе және осы зардаптардың болуын тілесе, қылмыс тікелей ниетпен 

жасалған қылмыс деп танылады. 

Қылмыстың заңда тікелей қасақаналықтың үш міндетті белгісі көрсетілген: 

- адамның өз әрекетінің (әрекетсіздігінің) қоғамға қауіптілігін ұғынуы; 

- адамның қоғамдық қауіпті зардаптардың болуы мүмкін немесе болмай 

қоймайтынын алдын -ала білуі; 

- зардаптардың болуын тілеуі. 

Тікелей қасақаналықтың интеллектуальдық екінші белгісі-қылмыстық 

заңмен қорғалған мүдделерге келетін қоғамға қауіпті зардаптардың болуы 

мүмкін немесе болмай қоймайтынын алдын –ала тұлғаның білуі. 

Қылмыстық құқықта тікелей қасақаналықтың үшінші белгісі жоғарыда 

айтып кеткеніміздей, бұл - зардаптардың болуын тілеуі. 

Тікелей қасақаналықтың еріктілік кезеңі қоғамға қауіпті зардаптың болуын 

тілейді. Яғни тілеу-қоғамға қауіпті зардапқа жету үшін бағытталған еріктілік. 

Мысалы, адам өлтіруде бұл адамның өмірін қиюмен сипатталады. 
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Қылмыстық Кодекстің 20 бабының 3 тармағына сәйкес, егер адам іс- 

әрекетінің (әрекетсіздігінің) қоғамға қауіпті екенін ұғынып, оның қоғамдық 

қауіпті зардаптары болуы мүмкін екенін алдын ала білсе, осы зардаптардың 

болуын тілемесе де, оған саналы түрде жол берсе не бұған немқұрайлы қараса, 

қылмыс жанама ниетпен жасалған қылмыс деп аталады. 

Қылмыстық Кодекс абайсыздық кінәсінің екі түрін көрсеткен: менмендік 

және немқұрайлық. 

Қылмыстық Кодекстің 21 бабының 2 тармағына сәйкес, егер адам өз 

әрекетінің (әрекетсіздігінің) қоғамға қауіп туғызуы мүмкін екенін алдын ала 

білсе, бірақ бұл зардаптарды жеткілікті негіздерсіз жеңілтектікпен болғызбау 

мүмкіндігіне сенсе, қылмыс менмендікпен жасалған қылмыс деп танылады. [2]. 

Адамның менмендігіне тән белі-оның әрекетінен келетін қоғамға қауіпті 

зардапқа жеңілтектікпен қарауы. Менмендіктің бірнеше белгілері көрсетілген: 

- тұлғаның өз әрекетінен (әрекетсіздігінен) келетін қоғамға қауіпті сезінуі; 

- қоғамға қауіпті зардаптың болуы мүмкін екенін алдын –ала білуі; 

- жеңілтектікпен болғызбау мүмкіндігіне сенуі. 

Адамның өз әрекетінен (әрекетсіздігінен) туындайтын қоғамға қауіптілікті 

сезінуі –заңмен қорғалған объектілерге белгілі бір мөлшерде зиян келетінін 

сезінуін сипаттайды. 

Алдын - ала білуде адам қоғамға қауіпті зардаптың болуы мүмкін екенін 

білсе де, болғызбау мүмкіндігіне сенеді. Адам санасында нақты зардаптар емес, 

оның жалпы, абстрактілі формасы орын алады. Қасақаналықтан менмендіктің 

айырмашылығы осында болып табылады. 

Қасақаналықта адам зардаптардың болуын тілесе, менмендікте адам 

жеңілтектікпен болғызбау мүмкіндігіне сенеді. 

Қылмыстық Кодекстің 21 бабының 3 тармағына сәйкес, егер адам қажетті 

ұқыптылық пен сақтық болғанда ол зардаптарды болжап білуге тиіс және 

болжап біле алатын бола тұра өз іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) қоғамдық 

қауіпті зардаптарының болуы мүмкін екенін болжап білмесе, қылмыс 

немқұрайлылықпен жасалған қылмыс деп аталады [1]. 

Немқұрайлылық үш белгімен сипатталады, олар: 

- адам өз әрекетінің (әрекетсіздігінің) қоғамға қауіптілігін сезінбейді; 

- адам қоғамға қауіпті зардаптың мүмкін екенін болжамайды; 

- адам, оларды болжай алмайды. 

Кінәнің басқа түрімен яғни қасақаналықтың тікелей, жанама түрімен 

немесе менмендікпен салыстырғанда немқұрайлылықта адам өз әрекетінің 

қауіптілігін де, зардаптың мүмкін екенін де, сезінбейді, болжамайды. 

Бұндай кезде қылмыстық жауаптылық адамның болған жағдайға қалай 

болса солай қарауына байланысты туындайды. 

Заң бойынша, немқұрайлықпен жасалған қылмыста психикалық қатынасты 

анықтау үшін екі белгі көрсетілген: объективті және субъективті. 

Объективті белгі («болу керек») кез келген адам қоғамға қауіпті зардаптың 

мүмкіндігін көруі, білуі керек деген мағынада тұжырымдалады. 
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Субъективті белгіде («болжап білуге») қоғамға қауіпті зардап нақты 

адамға қатысты болатыны мүмкін екенін болжап білу қарастырылады [2]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі жаза тағайындағанда 

қылмыс құрамының негізгі белгісі болып табылатын қылмыстың субьективтік 

жағының белгілерін есепке ала отырып, жаза тағайындайды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Кодексі (қолданыстағы 

редакциясында) 

2. Орсаева Р.А. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (жалпы 

бөлім): оқу құралы. - Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Берел» 

баспасы, 2015. - 185-б. 

 
 

ӘОЖ 343.244 

БИАХМЕТОВА А., ОРСАЕВА Р. А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚЫЛМЫСКЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Қылмыскердің жеке тұлғасы дегеніміз - қылмыскерді бүтіндей алғанда 

тұлға деп сипаттайтын барлық әлеуметтік қасиеттердің, байланыстар мен 

қатынастардың жиынтығы болып табылады. Оған айыпталушының әлеуметтік 

байланысы (саяси, тұрмыстық, еңбек,т.б.) саяси-құлықтылық қасиеттері, 

психологиялық құрылысы мен ерекшелігі, демографиялық және тұлғасының 

белгілері, өмірлік жолы мен тәжірибесі, қоғам алдындағы кінәсі жатады. 

Криминалистік оқулықтарда айыпталушының жеке тұлғасын алдын-ала 

тергеуді зерттеу мәселесінде айыпталушының жеке тұлғасын зерттеу екі 

бағытта жүзеге асырылатындығы туралы айтылған.. 

Криминологиялық ғылым адам қылмыскер болып тумайды, қылмыскерлік 

тұлғаның қалыптасу кезеңіндегі жайсыз жағдайлардың салдарынан пайда 

болады деп пайымдайды. Алайда, жайсыз жағдайдың бәрі бірдей және әр 

уақытта қылмыстық мінез-құлық тудырады деп ойлауға болмайды. Адам іс 

жүзінде өзінің психологиялық табиғатына сай келетін шарттар мен 

факторларды таңдап алып және оны белгілі бір дәрежеде игереді[1,2]. 

Қылмыскер тұлғасы қылмыстылыққа итермелеуші әлеуметтік өмір 

жағдайы мен осы жағдайдың салдарынан болған қылмысты арасын 

жалғастырушы буын болып саналады. 

Криминология қылмыскер тұлғасы деп қылмыстық заңды басқа 

жағдайлармен және мән-жайлармен қоса адамды кінәлі ететін, осылайша оның 

қоғамға жат қылықтарына әсер ететін әлеуметтік мәні қасиеттердің, 

белгілердің, қатынастырдың жиынтығы деп таниды. 
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Қылмыскердің тұлғасы өзінің бағыттылығы арқылы көзқарас пен бағдар 

мазмұнынан, қажеттік деңгейі мен шеңберінен ерекшеленеді. Алайда, мұндай 

жағдайға қарап қылмыс жасаған адамдардың барлығында бірдей қоғамға жат 

көзқарас пен бағыт-бағдар бар деп ойлауға болмайды. Мұндайлар болмағанның 

өзінде де қылмыскердің тұлғасы мен оның қылмыстық мінез-құлық себептерін 

зерттеудің қажеттігі күн тәртібінде. Дегенмен, қылмыскерлердің негізгі 

көпшілігі осындай ерекшеліктермен көзге түседі. 

Қылмыскердің тұлғасы криминология нәрсесі ретінде мұндай тұлға 

әлеуметтік мәні бар жеке-нақты объекті ретінде немесе жалпы әлеуметтік тип 

ретінде қарастырылуы тиіс пе деген пікірталас тудырды. 

Кезінде А. А. Герцензон қылмыскердің тұлғасы туралы мәселенің, адам 

бұл қылмысты неліктен жасады деген нақты, бірақ әлеуметтік-танымдық 

тұрғыдан алғанда өте шектеулі сауалға жауап беретіндігіне байланысты жалғыз 

қылмыскер үшін маңызы бар деп айтқан болатын. Мұндай көзқарас–тағы 

қылмыскер тұлғасының жалпы криминологиялық маңызы іс жүзінде жаппай 

әлеуметтік құбылыс ретіндегі қылмыстылық жеке қылмыстың қасиетімен 

барабар түсіндірілуі мүмкін емес деген негізде қабыл алынбады. Қылмыскердің 

тұлғасы деген сөз жеке қылмыс деген этимологияда маңызды рөл атқарады деп 

санауға болмайды, сонымен бірге оның жаппай алғандағы қылмыстылыққа 

қатысы жоқ. Криминология қылмыстылық, оның себептері мен заңдылықтары 

туралы ғылым ретінде тек индивидті ғана қарастырып қоймайды, сонымен 

бірге адамға белгілі бір әлеуметтік тип ретінде жалпы сипаттама да береді [1,2]. 

Қылмыскердің тұлғасын криминологиялық зерттеу түбінде алдын алу шаралар 

жүргізу үшін маңызы бар қылмыс туғызатын мінез-құлықтарды 

анықтау мен оларды бағалай білу мақсатында жүргізіледі. 

Қылмыскердің тұлғасы немесе қоғамға қарсы қауіпті істерді, заңдарға 

қарсы, заңдар тыйым салатын әрекеттер жасаған адам - қылмыс жасауға ықпал 

еткен адамның қасиетін, қарым- қатынасын, оның адамгершілік және рухани 

әлемін; даму- жетілу барысындағы психикалық ерекшеліктерін, әлеуметтік 

жағдайлармен байланыстылығын, әлеуметтік мәнін айқындайтын күрделі 

(симптомокомплекс) себептер жиынтығын ашумен сипатталады. 

Қылмыскердің психикалық ерекшеліктері мен қасиеттері қазіргі 

психология ғылымындағы көптеген психодиагностикалық әдістермен 

анықталады. Қылмыстық әрекеттерді жасаған адамдардың арасында психика 

дамуында кемістігі «аномальді» жағдайларда кездеседі. Олардың эндогенді, 

экзогенді себептері бар және мінез- қылықтық, әрекеттік өзіндік сипаттары 

анықталған. 

Көптеген аномальді мінез- қылықтардың ішінде соттық психиатр мен 

психологтарды психопатиялық жағдайлар көп алаңдатады. Олардың еріктік- 

эмоциялық тұрақсыздығы, интеллект дамуындағы ерекшеліктері, 

криминогендік ортаға тез бейімделуі, қылмыстық әрекеттер мен шараларды тез 

үйренуі байқалады. Психопатиялық бұзылуы бар адамдарды былайша 

топтастырады:І. Психопатиялық қозба (аффективті) түрі. Эмоционалды 

тұрақсыздық, өзін ұстай алмау, тез қозу, ашуланшақ, импульсті, ескертулерге 
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жоғарғы қозу (аффективті), қатыгездік, кекшілдік тән. Оларға қозба 

психопатиялық тұрақсыздық түрі мен қозба психопатиялық паранояльді түрі , 

қозба психопатияның истероидті түрі жатады.. 

Қылмыскер тұлғасын зерттеуде бірден - бір күрделі де түбірлі 

мәселелердің бірі болып қылмыскер тұлғасындағы әлеуметтіктің және 

биологиялықтың ара қатынас болып табылады. Ол принципиалды құқықтық 

және тәжірибелік мәнге ие. Оның шешіміне қылмыстылықтың себебін анықтау 

және онымен күрестің негізгі бағыттарын анықтау көбінде осыған байланысты 

[3]. 

Қылмыскер тұлғасы ұғымының әртүрлі анықтамалары бар, 

криминологиялық ілім тұлғаны біртұтас адамның әлеуметтік сапсын білдіретін 

құрлым ретінде қарастырудан бастау алады. Тұлға қоғамдық қатынастар 

процессінде қалыптасады, яғни ол адамның әлеуметтенуінің жемісі. Оның 

үстіне, адамда әлеуметтік және биологиялық бастаулар бірге болады. 

Әлеуметтік пен биологиялықтың арақатынасында биологиялық әлеуметтікке 

бағыныштылық қатынаста болады және ол «адам бейнесі» түрінде көрініс 

табады .Биологиялық өзінің бойында адамның генетикалық және әлеуметтік 

байланысын шоғырландырса, әлеуметтік тек маңызды әлеуметтік белгілерді 

қамтиды. Жеке тұлға ішкі жан дүние (сана) мн сыртқы (қызметтің) жиынтығы 

болып табылады. 
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ДЖАНДАРАЛОВА Г.К. 

Өскемен жоғары медицина колледжі, Өскемен қ. 

 

БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ КОУЧИНГ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 

Қазіргі таңда коучинг термині тиімді, әрі жаңа термин болып табылады. 

Дегенмен де, көптеген адамдар коучинг терминін жай ғана психотерапия 

немесе тренингтік жаттығулар деп санайды, алайда ол әдіс оқыту процесінде 

қолданатын тиімді, әрі қолжетерлік әдістердің негізгілері болып есептелінеді. 

Коучинг ілімі қазір әлемнің көптеген елдерінде табысты қолданылады. 

Алдымен коучинг сөзін анықтап алайық, коучинг (ағылш. coaching - оқыту, 

жаттықтыру) - консалтинг және тренинг әдісі; классикалық консалтинг пен 

тренингтен айырмашылығы - коуч кеңес және қатаң ұсыныстар бермейді, ол 

шешімді клиентпен бірлесе отырып іздестіреді. 
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Коучинг ұғымдарының көптеген анықтамалары бар, процестің мәнін 

түсіну үшін біздің ойымызша, Майлза Даунидің 2008 жылы берген екі 

авторының анықтауын атап өткен жөн: "Коучинг/Coaching - бұл нәтижелілікті 

арттыруға, басқа адамды оқытуға және дамытуға ықпал ету өнері" және Коры 

Бессер –Зигмунд (2008 ж.): "Коучинг/Coaching - бұл барынша мүмкін тиімді 

нәтиже алу мақсатында даму процесіне қатысушылардың бірлескен әлеуметтік, 

жеке және шығармашылық әлеуетін жүзеге асыру жүйесі. Коучингтің кеңес 

берудің барлық түрлерінен айырмашылығы -клиенттің өзінің әлеуетін іске 

асыруға арналған ставка [1, 288 б., 160 Б.]. 

Гуманистік педагогиканың негізін қалаушы К. Роджерс өзінің 

педагогикалық тәжірибесін негізге ала отырып, жеке тұлғаға бағытталған 

(маңызды) оқыту жағдайларын белгілеп, осылайша, білім беруде қазіргі 

заманғы коучинг тәсілінің идеяларын, оқыту мазмұнын оқушылардың өмірлік 

проблемаларымен толықтыруды, білім алушылар өздері үшін маңызды 

мәселелер мен мәселелерді шешу үшін өзара әрекет ете алатын оқу 

жағдайларын жасауды; педагог оқушының бар екенін түсінуді және оның 

сезімдерін түсінуді қамтиды. К. Роджерс жылы қабылдау қажеттілігін, 

мұғалімнің оқушыға деген сөзсіз позитивті көзқарасын, педагогтың білім алу 

көздері мен тәсілдеріне директивті емес, диалогтық ұстанымын, педагогтың өз 

оқушыларының өзектілендіретін үрдістеріне сүйену қажеттілігін атап көрсетеді 

[2, 90-92 Б.]. 

Мұғалімнің дәріс беруі кезінде коучинг әдісі тиімді және интерактивті әдіс 

болып табылады. Коучинг тек, оқу процесін басқаруда ғана қолданылмайды, 

сонымен қатар педагогикалық қарым-қатынасты ұйымдастыруда, философия 

мен технологияның өзара байланысында сондай-ақ, студенттермен 

педагогтардың дамуына бағытталады. Коучинг технологиясын жеке және 

кәсіби дамуға қол жеткізу үшін тиімді әдістер жиынтығы ретінде жоғары білім 

беру жүйесінде қолдану тиімді, ол болашақ маманның мақсатқа жету жолдары 

мен шешімдерді қабылдауда тиімді. Білім беру жүйесінің ең негізгі 

міндеттерінің бірі оқытуды үйрету: негізгі білімдерді іздеу және оларды талдау 

болып табылады. Коучинг студенттердің танымдық мотивациясын белсендіру 

үшін мүмкіндік береді және өздігінен білім алуға және кәсіби өзін-өзі дамытуға 

үйретеді. Сондай-ақ, коучинг жоғары оқу орындарындағы түлектерді кәсіби 

қызметке дайындығын қалыптастыруда пайдаланылуы керек. Коучинг 

технологияларын педагогикалық қарым-қатынаста пайдаланудың тиімділігі 

оқытуды ұйымдастыру ынтымақтастығының негізгі бағыттары, ғылыми 

қызметпен мақсаттар қою және ғылыми білімді қалыптастыру дағдыларын 

дамыту, оқуға ынталандыру болып табылады. Осы тәсілдір арқылы оқытушы 

мен студент арасындағы ынтымақтастықты дамытып, бірге жұмыс жасауға 

бірінің еңбегін бірі бағалауына үйретеді. Сонымен қатар жауапкершілікті 

сезініп, шығармашылық әлеуетін жақсартуға мүмкіндік береді. Білім беру 

жүйесінде коучингтің басты мақсаттары мыналар болып табылады: – мынадай 

құралдар: ықпалды сауалдар, мұқият тыңдау, түйсіктер (интуициялар), өмірлік 

тепе-теңдікке (балансқа) оқыту және оны бірлесіп табу көмегімен студенттер 
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мәселелік жағдаяттарды шешуге мүмкіндік туғызады; – студент соңғы шешімін 

ұсынады; – топтасып жұмыс жасауға бейімделеді; – өз бетінше оқуға 

ынталандырады; – студент мүмкіндігін толық ашу септігін тигізеді; – студент 

ойлауы, тілегі мен ниеті артады. 

Коучинг технологиялар мүмкіндіктерін жоғары білім беру жүйесінде 

болашақ маманға өз шешімдерін іздеуде, сондай-ақ жеке және кәсіби дамытуда 

көмек көрсету құралы ретінде мақсатқа жетудің тиімді техникалары ретінде 

қолданған жөн. Білім беру үрдісінің ең маңызды міндеті білім алуға, қажетті 

білімді іздеуге, оларды талдай білуге үйрету болып табылады. Осыған 

байланысты, коучинг технологияларды қолдану студенттердің танымдық 

мотивациясын белсендіруге мүмкіндік береді және оларды өзін-өзі оқытуға 

және кәсіби өзін-өзі дамытуға ынталандырады. Білім беру үдерісінде коучинг 

технологияларды қолдану рефлексия, мотивация және оқыту стилін таңдау: 

оқушының қандай да бір оқу міндеттерін орындауға дайындық дәрежесіне 

байланысты сараланады. Коучинг оқытудың барлық кезеңдерінде мұғалім- 

оқушы жүйесіндегі динамикалық өзара әрекеттестік үдерісінде дағдыларды 

саналы дамытуға түрткі болады. Бұл қатынас түрі оқытушы-оқушы серіктес 

болып табылады. Коучингті қолдану оқыту үдерісіне қатысушылардың 

әрқайсысы "жеңіске жету - жеңіске жету" стратегиясын қолданатын ойынға 

ұқсайды. Бұл тұрғыда оқыту қызықты, жеңіл және нәтижелі болады. 

Білім беру үдерісінде білім алушылар үшін басты рөл коучке (тәлімгерге) 

тиесілі, ол қарым-қатынас орнату, белсенді тыңдау, дамыған эмпатияға ие. 

Білім беру коучингі табысты білім алушының "өрлеу" мүмкіндігін көрсетеді. 

Осылайша, осы схема "мен сияқты жаса" принципі бойынша жұмыс істеуі үшін 

оқу үдерісін ұйымдастыруда жаңа әдістер мен практикаға ие оқытушыны 

даярлаудың жоғары деңгейі талап етіледі. Біздің ойлағанымызға қарамастан, 

уақыт әлдеқайда жылдам өзгереді. Оқытушылардың біліктілік деңгейіне жаңа 

талаптар пайда болады. Оқу процесіне қойылатын талаптар жоғарыдан 

көтерілген уақыт өтті, нарық құрылымы мен технологиялар бүгінгі күні өткен 

жылмен салыстырғанда едәуір жиі өзгереді. Уақыт бірден жұмыс орнында 

коучинг арқылы тұрақты оқыту қажеттілігін талап етеді [3, б.112-114]. 

Коучинг технологияларды қолдану негізінде оқыту үдерісінде педагог 

қандай құзыреттіліктерді пайдаланады? Бұл, ең алдымен, педагогтің басты 

кәсіби құзыреттілігі болуы тиіс сапалы жаңа жеке категорияларды түсіну мен 

пайдалануды болжайтын инновациялық тәсіл. Коучингті қолдануда коучингтің 

күшті ашық сұрақтарының әдістемесі кеңінен қолданылады, ол сананың 

шеңберін кеңейтеді, сол арқылы педагог пен білім алушыларды жауаптар мен 

шешімдерді іздеуге, логикалық және себеп-салдарлық байланыстарды құруға 

ынталандырады, бұл нәтижесінде білім беру үдерісіне  барлық 

қатысушылардың құзыреттілігін терең талдауға және арттыруға әкеледі. 

Коучингте әртүрлі қолдану құралдары бар, қолдану технологиясының бірі - 

шкалалау технологиясы. Шкаланың көмегімен бірдеңені өлшеуге, есептеуге, 

кез келген адам біледі, бірақ оқу-тәрбие үдерісінде шкаланың қаншалықты 
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стандартты қолданылуына болады. Шкала мақсатқа өз жолын бақылай алады. 

Шкалирлеу - бұл жағдайды бейнелеудің графикалық әдісі. Құрал жағдайды 

көзбен көру негізінде өз даму аймақтарын көруге мүмкіндік береді. 

Коучинг технологиясы педагогикалық инновацияның дамуына жан-жақты 

ықпал етеді, бұл оқыту үдерісіне жаңа көзқарас жасауға мүмкіндік береді, 

интерактивті элементтер енгізе отырып, педагог үшін де, білім алушы үшін де 

оқытудың жаңа мағынасы кіреді. Коучингте білім алушының педагогпен 

жұмыс істейтінін және оның атаулы нәтижесіне қол жеткізу үшін жұмыс 

істейтінін жақсы түсінуі өте маңызды мәселе болып табылады. Коучингті оқыту 

форматында тренинг, консалтинг және тәлімгерлік технологиялары кеңінен 

қолданылады. Коучинг технологиялар пәнаралық байланысты кеңейтеді, бұл 

білім алушыларға оқу іс-әрекетінің жоспарын өз бетінше қоюға және 

анықтауға, оқытудың табысты процесі үшін барлық мүмкін болатын 

ресурстарды пайдалануға мүмкіндік береді. 

Осылайша, заманауи білім беруде коучинг технологиясын қолдану күмән 

туғызбайды, олардың табысты білім беру нәтижелеріне қол жеткізудегі 

тиімділігі айқын, коучинг тәсілі жеке тұлғаға бағытталған білім беру 

тұжырымдамасына барынша сәйкес келеді 

Коучинг дамудың белгілі бір бағыттарын қарауға, нақты мәселелерді 

шешуге бағытталған технология. Коучинг икемді, бейімдеу технология 

ынтымақтастығы; бұл өмірінің түрлі салала- рында сонымен қоса білім беруде 

де қолдануға мүмкіндік береді. Коучинг инновациялық білім беруді дамыту 

және құрылуына байланысты ерекше маңызға ие. Білім беру қызметтерінің 

жаңғырту жағдайында, жаңа білім беру техно- логияларын және ескі оқыту 

әдістері арасында жаңа талапкерлер мен қызметтерді дәстүрлі жеткізушілер 

арасындағы бәсекелестік жоғары оқу орындарының тиімді жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету үшін маңызды болып табыла- ды. Қазіргі таңда студенттердің 

белсенділігін арттыру үшін, әсіресе студенттердің өзара басқаруы артуында бұл 

әдіс белсенді болып отыр. 
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ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАУДЫҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ 

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 75-бабына сәйкес, сот билігін 

тек сот қана жүзеге асырады. Тек сотқа ғана адамның қылмыс  жасауға 

кінәлілігі туралы түпкілікті қорытынды жасау және ол үшін жаза тағайындау 

құқығы берілген. Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге 

асырылады және азаматтар мен ұйымдардың, соның ішінде қылмыс жасағаны 

үшін жаза тағайындалатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

қорғайды [1]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша, жаза 

тағайындау дегеніміз қылмыс жасағаны үшін, кінәлі деп танылған адамға ҚР 

Қылмыстық Кодексінің Ерекше бөлiгiнiң тиiстi бабында белгiленген шектерде 

және осы Кодекстiң Жалпы бөлiгiнiң ережелерiн ескере отырып, әдiл жаза 

тағайындау. Жаза тағайындаудың мақсаты- қылмыстық құқық бұзушылық 

жасаған адамның түзелуi және жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

алдын алу. 

Сот қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін жаза тағайындаған 

кезде: 

-қылмыстың сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесін; 

-қылмыскердің жеке басын; 

-оның қылмыс жасағанға дейін және одан кейінгі мінез құлқын; 

-жауаптылық пен жазаны жеңілдетін және ауырлататын мән жайлар; 

-қылмыстың ауырлығына байланысты қай санатқа жататындығын, 

-қылмыстың қайталануы және оның түрлерін, 

-қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезеңін, 

-сотталушының қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысу дәрежесін, 

-қылмыстық құқық бұзушылық әрекеттерінің маңызын және келтірілген 

немесе келтірілуі мүмкін зиянның сипаты мен мөлшерін; 

-кінәлі адамның түзелуіне және оның отбасының немесе оның 

асырауындағы адамдардың тіршілік жағдайына ықпалы да есепке алынады [2]. 

Сотталушының жеке басына қатысты мәліметтер жазаның түрі мен 

мөлшерін белгілеуде үлкен мәнге ие, сондықтан олар жан-жақты, толық түрде 

зерттеледі. Сотталушының денсаулығын, еңбекке қабілеттілігін, соттылығы 

және отбасылық жағдайы туралы мәліметтерді де қарастырады [3]. 

Жаза тағайындау кезінде сот әрбір сотталушыға оның жауаптылығы мен 

жазасын жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды міндетті түрде үкімде 
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көрсетеді.Жеңілдететін мән жайларға онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа 

қылмыс жасау; кінәлінің кәмелетке толмауы; қылмысты алғаш рет жасауы; 

кінәлі адамның жас балларының болуы; жүктілік, шын өкінуі,кінәсін 

мойындауы жатады [2]. 

Қылмыстық жауаптылық пен ауырлататын да мән жайлар ретінде 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірнеше рет қайталануы; алдын ала сөз 

байласып,қылмыстық топ құрамында жасау; дәрменсіз адамға, жүкті әйелге, 

жас балаға қатысты қылмыстық құқық бұзушылық жасау; аса қатыгездiкпен, 

садизммен, қорлаумен, сондай-ақ жәбiрленушiнi қинаумен қылмыстық құқық 

бұзушылық жасау; алкогольден, есiрткiден немесе уытқұмарлықтан масаң 

күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасау танылады [2]. 

Қылмыстық кодекс бойынша жаза тағайындаудың түрлері: 

-белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазадан гөрі 

неғұрлым жеңiл жаза тағайындау (55-бап); 

-аяқталмаған қылмыс үшiн жаза тағайындау (56-бап); 

-сыбайлас қатысып жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн жаза 

тағайындау (57-бап); 

-қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындау 

(58-бап); 

-қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауіпті қайталануы кезінде 

жаза тағайындау(59-бап); 

-үкiмдердiң жиынтығы бойынша жаза тағайындау (60-бап). 

Сот үшін жаза тағайындау кезінде жазаның санкцияда көрсетілген шегі 

міндетті болып табылады. Десек те, ерекше жағдайда заң сотқа бапта 

белгіленген шектен төмен жаза тағайындауына немесе жазаның неғұрлым 

жеңіл түрін тағайындауға не міндетті жаза ретінде көзделген қосымша жазаны 

қолданбауға құқық береді. 

Қылмыстық Кодексте  тек  аяқталған қылмыстар  үшiн ғана  емес,  

сонымен қатар қылмысты жасауға бағытталған әрекеттер үшiн де 

жауаптылыққа тарту қарастырылған. Аяқталмаған қылмыс қылмысқа 

дайындалу мен қылмысқа оқталудан тұрады және оларды жасалған  

қылмыстың ауырлығы бойынша ажыратады. 

Сот ешқашан қылмыс жасауға дайындалғаны үшін немесе қылмысқа 

оқталғаны үшін осы бапта белгіленген жазаның ең жоғары шегінен асып кете 

алмайды. егер қылмыс жасауға дайындалу орын алса, жазаның мерзімі немесе 

мөлшері аяқталған қылмыс үшін көзделген жазаның ең жоғары мерзімінің 

немесе мөлшерінің жартысынан аспауы тиіс. Қылмысқа оқталғаны үшін ол 

аяқталған қылмыс үшін көзделген жазаның ең жоғары мерзімінің немесе 

мөлшерінің төрттен үшінен аспауға тиіс. Қылмысқа дайындалғаны үшін және 

қылмысқа оқталғаны үшін өлім жазасы мен өмір бойына бас бостандығынан 

айыру тағайындалмайды [2]. 

Сонымен, жаза - мемлекеттік органдардың қылмыстық құқық 

бұзушылықтарға қарсы күресте қолданатын маңызды құралы болып табылады. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ РЕЦИДИВ 

(РЕЦИДИВИСТ ҚЫЛМЫСКЕРЛЕР ТҮСІНІГІ, 

ТҮРЛЕРІ, СИПАТТАМАСЫ) 

 

Қылмыстық Кодекстің 14 бабына сәйкес, қылмыс рецидиві дегеніміз 

бұрын қасақана қылмыс жасауы, жасаған қылмыс үшін соттылығы бар адамның 

қасақана қылмыс жасауы [1]. 

Қылмыстық Кодекстің 54 бабы тұрғысынан қарасақ, рецидив ауырлататын 

мән-жайлар ретінде қаралады. Рецидивтен келетін қоғамға қауіптіліктің өте 

үлкен дәрежеде екенін көрсете отырып, заңдылық оған көзделген негіздер мен 

шектерде неғұрлым қатаң жаза қолданады. 

Қылмыстардың қайталануы жағдайында жасалған қылмыс үшін жазаның 

мерзімі мен мөлшері, жасалған қылмыс үшін көзделген ең қатаң жаза түрінің ең 

жоғары мерзімі мен мөлшерінің жартысынан төмен, ал қылмыстардың қауіпті 

қайталануы жағдайында –үщтен екісінен төмен, ал қылмыстардың аса қауіпті 

қайталануы жағдайында төрттен үшінен төмен болмауы керек. (ҚК 59 бабы 2 

тармағы). 

Қылмыстық Кодекс бойынша, қауіптілік дәрежесіне қарай рецидивтер үш 

түрге бөлінеді [2]: 

- жай рецидив; 

- қауіпті рецидив; 

- аса қауіпті рецидив (ҚК 14 бабы). 

Жай рецидивте қауіпті және аса қауіпті рецедивке тән белгілер болмайды. 

Егер адам бұрын ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталған болса, ол ауыр 

қылмыс жасаған жағдайда қауіпті деп танылады. 

Егер адам бұрын ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталған 

болса, ол аса ауыр қылмыс жасаған жағдайда аса қауіпті деп танылады. 

Рецидивті қылмыстылық барлық қылмыстың «ядросы» болып табылады. 

Соның негізінде ұйымдасқан және кәсіби қылмыстықтың «кадрлары» 
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даярланады. Рецидивтер анти әлеуметтік және қылмыстық әдеттерді белсенді 

түрде таратушылар. Рецидивистердің қылмыстық қызметі көбінесе қоғамға 

қауіптілігінің ауырлық дәрежесімен, қасақаналылығымен және қылмыстың 

ашылуына кедергі келтірумен сипатталады, Рецидивті қылмыстық динамикасы, 

құрылымы және деңгейі қылмыстардың саны мен сипатталады. Латантті 

қылмыстардың ішінде рецидив қылмыстылығының саны көп. Егер рецидив 

крсеткіштері алғашқы қылмыстылық деңгейінен төмен болса, нәтижесінде 

қылмыстағы оның үлесі өседі. Тіркелген рецидивті қылмыстың динамикасын 

зертегенде бұл мәселеге көңіл аудару керек, Рецидивті қылмыстың құрылымын 

зерттегенде континттің мына түрлері назар аудартады: а) сотталу санына 

байланысты: жай (однократный) және көптік (многократный); б)алғашқы және 

жаңа қылмыстардың ұқсастығына байланысты: жай және арнаулы. 

Кәсіби қылмыстылыққа айналып бара жатқан арнайы рецидив 

контрабанда, жалған ақша жасау, алаяқтық, тонау әрекеттерімен сипатталады. 

Қылмыс түрлеріне байланысты рецидивтің құрылымы бұзақылықпен, 

тонаумен, жеке адамға қарсы пайдакүнемдік – зорлық қылмыстармен 

сипатталады. Бұл түрлерінің үлесі рецидивті өылмыстылықтың 3/2 үлесін 

құрайды. Рецидивті қылмыстылықтың құрылымында рецидивистердің 

қылмыстың басқа түрлеріне де қатысу көрсеткіштері орын алады. Әсіресе 

адамның жеке басына қатысты ауыр және аса ауыр қылмыстарды шамамен 

40%-ын тонауда, 60%–ын алаяқтықта, бұзақылықта 30%–ын және де негізгі 

статистика бойынша рецидив белсенділігі жазасын өтеп болғаннан кейін 

қылмысты жасау 25%–ды құрайды. 

Рецидивистер көбінесе қылмыстық жолға кәмелетке толмаған жастарда 

немесе кәмелетке толған алғашқы жылдарында түседі. Қылмыстық жолға 

кәмелетке толмағандар қаншалықты ерте түссе, нәтижесінде оның  

рецидивистік қауіптілік әрекеттері соғұрлым дами түседі. Рецидивистердің 70% 

алғашқы қылмыстарын 18 жасқа дейін жасаған. Жас өскен сайын рецидив 

мүмкінділігі төмендейді. Тұлғалар қартайғанда рецидивті қылмыстарды 

жасамайды. Ал рецидивистер жастары өскен сайын қауіпті қылмыстарды 

жасайды, Рецидивистер контингентінде әйел адамның үлесі алғашқы қылмысқа 

қарағанда 2-3 есе кем. Әйел рецидивмстердің криминологиялық қасиеттері 

алкоголизмге байланысты. Бірнеше рет сотталғандарына, үйсіз қалуына 

байланысты, Рецидивист ер адамдарға қарағанда неготивті көрініске ие. 

Қауіпті және аса қаупті рецидивистерде қатігездіктің, авторитаризм, 

эгоцентризм құқық қорғау жүйесінің қызметкерлеріне деген жек көрушілік 

тәрізді криминалдық рецидивизмнің белгілері тән. 

Жазасын өтеп жатқан соттылығы жойылмаған рецидивистердің сынақ 

мерзіміндегілердің 6/1-і жаңа қылмыс жасайды. Бұл жағдайда сонымен қатар 

қылмыстық істерді қараудың бұзылуы тергеу изоляторларының мөлшерінен 

тыс толуына әкеп соғады. Қылмыстың алдын алудың арнаулы шаралары: 1) 

тағайындалатын жаза шараларын индивидуализациялау; 2) Қылмыстық жазаны 

орындаудағы заңдылықты сақтау, яғни тұлғаны түзеу мақсатында ерекше 
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режим коллонияларында және түрмелерде қауіпті рецидивистерге қатысты - 2, 

ал жалпылама 3 түрлі жағдайда үстау керек [3]. 

Негізінен жеңілдетілген және қатаң шарттары бойынша жазаны өтеу 

орындарында қасақана қылмыс жасаған рецидивистер ұсталады. Сотталып 

келгендердің тұрғылықты жерлерінің болмауына байланысты уақытша тұратын 

үйлерді салу және ондағыларды жергілікті органдар бақылап отыруы керек. 

Сотталып келген рецидивистерді тіркеуге алып олар жайлы мәліметтермен 

үнемі танысып отыру. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ЖАСАҒАНЫ 

ҮШІН ТАҒАЙЫНДАЛАТЫН ЖАЗАЛАР 

(ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМА) 

 

Қазақстан Республикасы Конституцияның 1-бабында «Қазақстан 

Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 

мемлекет ретінде және , оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, 

құқықтары мен бостандықтары [1] деп қалыптастырады. Яғни, мемлекет 

аумағында тұрып жатқан адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары 

түрлі қолсұғушылықтардан қорғалуы қамтамасыз етіледі және Конституция 

оның кепілі. 

Қазақстан Республикасының  Қылмыстық кодексі басты мiндеттерi ретінде 

«адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, 

меншiктi, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн, қоғамдық тәртiп пен 

қауiпсiздiктi, қоршаған ортаны, Қазақстан Республикасының конституциялық 

құрылысы мен аумақтық тұтастығын, қоғам мен мемлекеттің заңмен 

қорғалатын мүдделерін қоғамға қауіпті қолсұғушылықтан қорғау, бейбiтшiлiк 

пен адамзат қауiпсiздiгiн сақтау, сондай-ақ қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың алдын  алу»  болып табылатын  [2] көрсетті.  ҚР Қылмыстық 

https://vikidalka.ru/3-122794.html
https://vikidalka.ru/3-122794.html
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кодексі тыйым салынған әрекеттің жасалуы белгілі бір құқықтық салдарға әкеп 

соғады, яғни құқықтық салдар ретінде жаза белгіленеді. 

Жаза дегеніміз -соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттің 

мәжбүрлеу шарасы. 

Жаза қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға қолданылады 

және Қылмыстық Кодексте көзделгендей адамды құқықтары мен 

бостандықтарынан айыру немесе оларды шектеу болып табылады. Оны қылмыс 

жасаған адамға мемлекеттік ерекше орган – сот қана үкім негізінде 

тағайындайды. Мемлекеттің мәжбүрлеу шарасы ретінде, жазаның негізгі 3 

мақсаты бар, оларға:1) әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру; 2) сотталған 

адамды түзеу; 3)сотталған адамды да, басқа адамдардың да жаңа қылмыстық 

құқық бұзушылықтар жасауының алдын-алу жатады. 

Қолданыстығы кодексте жазаның 6 негізгі түрі белгіленген, олар: айыппұл, 

түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығынан шектеу, бас 

бостандығынан айыру, өлім жазасы. 

Қылмыстық кодексінің 40-бабына сәйкес сот айыппұлды негізгі және 

қосымша жаза ретінде де қолдана алады, бірақ ол Қылмыстық кодекстің 

Ерекше бөлімінің баптарында санкцияда нақты көрсетілген жағдайларда ғана 

тағайындалуы мүмкін [3]. 

Түзеу жұмыстары қылмыстық жазаның бір түрі ретінде сот үкімінде 

көрсетілген мерзімге мемлекет кірісіне оның табысының тиісті бөлігін ұстайды 

(Қылмыстық кодекстің 42-бабы). Жазаның бұл түрі тек негізгі ретінде 

тағайындалуы мүмкін. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 42- 

бабының 7-тармағына сәйкес, еңбекке жарамсыз деп танылған адамдарға түзету 

жұмыстары тағайындалмайды (бірінші, екінші топ мүгедектеріне, тұрақты 

жұмыс орны жоқ немесе өндірістен алшақтап оқу орындарында 

оқитынадамдарға тағайындалмайды). 

Қоғамдық жұмыстарды сот жиырмадан бір мың екі жүз сағатқа дейін, 

күніне төрт сағаттан аспайтын етіп тағайындайды және сотталушылар негізгі 

жұмыстан және оқудан бос уақытында ақысыз қызмет етеді. 

Бас бостандығын шектеу сотталған адамға алты айдан жеті жылға дейінгі 

мерзімге пробациялық бақылау белгілеуден және оны жазаны өтеудің бүкіл 

мерзімі ішінде жыл сайын бір жүз сағаттан мәжбүрлі еңбекке тартудан тұрады. 

Бас бостандығын шектеу сотталған адамның тұрғылықты жері бойынша 

қоғамнан оқшауланбай өтеледі. Бас бостандығынан айыру сотталған адамды 

үкімде көрсетілген мерзімге қоғамнан мәжбүрлеп оқшаулауды, оны сотталған 

адамды түзету үшін тағайындалған мекемеге орналастыру. Қылмыстық 

кодексте қылмыстардың жиынтығына үкім шығарған кезде бас бостандығынан 

айыру мерзімдері толық немесе ішінара қосылған жағдайда бас бостандығынан 

айырудың ең жоғары мерзімі жиырма жылдан (46-баптың 3-тармағы), және 

үкімдердің жиынтығында - отыз жылдан аспауы керек (ҚК 46-бабының 3- 

тармағы) екндігі қарастырылған. 

Өлім жазасы - бұл жазаның ең ерекше ерекше түрі. Мемлекет өлім 

жазасын ерекше жаза шарасы ретінде қарастырады (ҚР ҚК -нің 47-бабы). 
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Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға 

негізгі жазаны және негізгі жазамен қатар қосымша жазаны тек қана сот 

тағайындай алады. Себебі, ҚР Конституциясының 75-бабында, Қазақстан 

Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады делінген [1]. 

ҚР Қылмыстық кодексі бойыншы жаза тағайындау деп қылмыстық құқық 

бұзушылық жасауға кінәлі деп танылған адамға осы Кодекстiң Ерекше 

бөлiгiнiң тиiстi бабында белгiленген шектерде және осы Кодекстiң Жалпы 

бөлiгiнiң ережелерi ескерiле отырып, әдiл жаза тағайындалады [2].Сот 

қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін жаза тағайындаған кезде: 

ҚК-тің 52-бабында көрсетілген жаза тағайындаудың жалпы кағидаларын 

бұлжытпай сақтайды [3]. 

Сот үкімімен тағайындалатын жазаның ауыр-жеңілдігінің деңгейі қоғамға 

қаіптілігіне, жасалынған қылмыстың сипатына, қылмыс жасаушы тұлғаның 

жеке басының ерекшелігіне және ĸылмыстыĸ кұқық бұзушылық жасалғанға 

дейінгі және кейінгі орын алған жауаптылыĸты ауырлататын және жеңілдететін 

мән-жайларға тікелей байланысты. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ, ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ И СВЕТСКИЕ 

ФАКТОРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

Экстремизм, приверженность крайним взглядам и методам действий, и 

терроризм, идеология и практика насилия, представляют чрезвычайную 

опасность для мирового сообщества. Так или иначе, к участию в 

экстремистской или террористической деятельности приводят некие личные 

качества человека, его нравственные принципы и так далее. Особенно это 

актуально для молодежи. 

Подрастающее поколение особенно подвержено влиянию различного рода 

негативных тенденций в обществе и зачастую не имеет представления об 

идеологической основе экстремистских явлений. Главным идеологическим 



46  

компонентом противодействия экстремизму должно стать духовно- 

нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Угрозы экстремизма и терроризма не обошли стороной Республику 

Казахстан, однако внутренних предпосылок для террористических и 

экстремистских проявлений по причине отсутствия социальной и  

политической базы нет, чему способствует взвешенная политика, проводимая 

руководством нашей страны. 

На сегодняшний день можно сказать определенно, что в Казахстане 

выработан целый комплекс мер противодействия терроризму. 

Конституцией нашей Республики запрещены создание и деятельность 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности 

республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, 

расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также 

создание не предусмотренных законодательством военизированных 

формирований [1] . 

Создана солидная законодательная база по противодействию терроризму, 

экстремизму; подписаны ряд международных договоров, соглашений в области 

борьбы с терроризмом (Закон Республики Казахстан «О противодействии 

терроризму» от 13 июля 1999 г., Закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и 

финансированиютерроризма» от 28 августа 2009 г., Типовое положение об ан- 

титеррористических комиссиях от 24 июня 2013 г., Договор о сотрудничестве 

государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом от 28 декабря 2004 г. и др.). 

В настоящее время в национальный перечень запрещенных в Казахстане 

террористических структур включен ряд организаций, таких как «Аль-Каида», 

«Исламское движение Восточного Туркестана», «Исламское движение 

Узбекистана» и др. [2]. 

Республика Казахстан сделала многое для того, чтобы для проявления 

экстремизма и терроризма не было ни светской, ни религиозной основы. 

В качестве светской основы экстремизма и терроризма может выступать 

отсутствие доступа к полноценному образованию, ведущее к невозможности 

занять достойное место в обществе и проявить молодому человеку свой 

творческий потенциал. 

С первых лет Независимости вопросы образования были и остаются в 

центре внимания нашего государства. В соответствии со статьей 30 

Конституции РК гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в 

государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно. 

Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного 

высшего образования в государственном высшем учебном заведении [1]. 

За годы Независимости нашей страной в сфере образования были 

достигнуты значительные результаты. Важными вехами на пути модернизации 
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образования стали такие образовательные проекты, как «Болашак», «Назарбаев 

– Интеллектуальные школы», «Назарбаев - Университет». 

Как отмечено в «Концепции государственной молодежной политики РК до 

2020 года», для казахстанской молодежи характерен высокий образовательный 

уровень. Так, число молодежи, имеющей высшее образование, за последнее 

десятилетие выросло в четыре раза, среднее специальное образование – вдвое. 

Число сельской молодежи, имеющей высшее образование, выросло в шесть раз, 

городской – в четыре раза. В целом, высшее, незаконченное высшее и средне- 

специальное образование имеют 40% казахстанской молодежи возрасте от 16 

до 29 лет. 

Уровень образованности казахстанской молодежи меняет парадигму ее 

мышления, увеличивает стремление к высоким стандартам жизни. 

Качественное образование является и главным «социальным лифтом» 

молодежи. Тысячи юношей и девушек получили доступ к среднему и высшему 

образованию на уровне международных стандартов. Новые школы, вузы и 

программы стали своеобразным гарантом успешного карьерного роста 

выпускников. Многие выпускники программы «Болашак» занимают 

ответственные посты на государственной службе и международных 

организациях, вносят свой вклад в развитие государства [3]. 

Религиозной почвой экстремизма и терроризма является ущемление прав 

представителей той или иной конфессии. 

В настоящее время в Казахстане в мире и согласии проживают 

представители более 100 этносов и 18 конфессий. В 2003 году Первым 

Президентом Казахстана Н.Назарбаевым была выдвинута инициатива 

проведения форума мировых и традиционных религий в столице республики – 

городе Нур-Султан (Астана). По замыслу Н.Назарбаева, диалог между 

лидерами мировых и традиционных религий, построенный на основе доверия и 

взаимопонимания, откроет широкие перспективы для международного 

сотрудничества в этой сфере и будет способствовать преодолению таких 

негативных проявлений нашего времени, как насилие, религиозный экстремизм 

и терроризм [4]. В 2003 г. состоялся I Съезд лидеров мировых и традиционных 

религий и с тех порт проводится каждые три года. Через проведение подобных 

мероприятий Казахстан показывает всему мировому сообществу пример 

общенационального консенсуса и консолидации общества [4]. 

Казахстанцы – динамичная и молодая нация: каждый второй житель 

республики моложе 30-ти лет [3]. Казахстанская молодежь - это поколение, 

располагающее максимальным доступом к знаниям, опыту, мировым 

культурным достижениям, технологиям и ресурсам для того, чтобы внести 

наилучший вклад в развитие своей страны, полностью реализовать свой 

созидательный потенциал и тем самым противостоять разрушительным 

тенденциям экстремизма и терроризма. 

Представляется, что позитивный опыт Казахстана в противодействии 

экстремизму и терроризму будет полезен всему мировому сообществу. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТЫ ЖЕҢІЛДЕТЕТІН 

МӘН-ЖАЙЛАР 

 

Қазақстанның құқықтық мемлекет ретінде қалыптасуы жолында өткізіліп 

жатқан реформаларға байланысты қоғамдық қатынастардың әлі де сан өзгеріске 

ұшырайтыны аян. Еліміз өз егемендігі мен тәуелсіздігін жария етіп, бүкіл 

дүниежүзілік қауымдастық мойындап, көптеген жетістіктерге қол жеткіздік. 

Еліміздің, шынында да демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 

ретінде орнығуы және оның ең қымбат қазынасы-адам және оның құқықтары 

мен бостандықтары деп Конституциямызда көзделген [1]. 

Қылмыстық жауаптылықты жеңілдететін мән –жайлар ретінде қоғамға 

қауіптілікті, дәрежесі мен жауаптылықты азайтатын қылмыс жасаған адамның 

жеке басына қатысты факторлар айтылады. 

Жеңілдететін мән –жайлардың болуы жазаны жеңілдетуге негіз болады. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексі (53 бап) қылмыстық 

жауаптылықты жеңілдететін мән –жайлардың бірнеше түрін қарастырған [2]: 

- мән –жайлардың кездейсоқ тоғысуы салдарынан алғаш рет кішігірім 

ауырлықтағы қылмыс жасау; 

Заң бұл жерде үш белгіні көрсетеді: 

- онша ауыр емес қылмыс; 

-қылмыс алғаш рет жасалып тұр. Яғни адам бұған дейін қылмыс жасаған 

жоқ, жазасын өтеген жоқ, соттылығы алынған немесе жойылған жоқ. 

- қылмыс мән –жайлардың кездейсоқ тоғысуы салдарынан болып тұр. 

Бұл белгілер кінәлі адамның тұрақты қоғамға жат әрекетінің жоқ екенін, 

істеген қылмысқа да кездейсоқтықпен тап болғанын дәлелдейді. 

-айыпкердің кәмелетке толмауы; кәмелетке толмаған –қылмыс жасаған 

кезде он сегіз жасқа толмаған адам болып саналады. 

Заң сотты қылмыстық жауаптылық пен жазаны жекешелендіргенде жасқа 

толмағанды ескеруін еске алады. Жас шамасын жеңілдететін мән-жайлар 

http://egov.kz/cms/ru/articles/zaprewennye_ordanizacii
http://www.akorda.kz/ru
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ретінде қарай отырып, бұл жаста адам қалыптасу сатысынан өтетіндіктен, 

кәмелетке толмаған әрекетінде нақты көзқарас, дұрыс бағалау болмайды. 

-жүктілік заң жүктілікті жауаптылықты жеңілдететін мән –жайлар ретінде 

қарай отырып, қылмыстық заңның гумандығын тағы да дәлелдей түседі. 

Қылмыс жасаған жүкті әйелдің физиологиялық, психикалық жағдайы оның 

тез ашулануына, өзін -өзі ұстай алмай қалатындығына, жоғары сезімталдығына 

себеп болатындықтан, әйел қылмыстық әрекетті осындай жағдайда істеуі 

мүмкін. 

-айыпкердің жас балалары болуы: кінәлінің жас балалары болуы жас 

балалардың тағдырына алаңдағандықпен түсіндіріліп, жеңілдететін мән –жай 

ретінде қаралады. 

-қылмыс жасағаннан кейін зардап шегушіге тікелей медициналық және 

өзге де көмек көрсету, қылмыс салдарынан келтірген мүліктік залал мен 

моральдық зиянның орнын өз еркімен толтыру, қылмыспен келтірілген зиянды 

жоюға бағытталған өзге де іс -әрекеттер. 

Бұл жерде жасалған өзге де іс -әрекеттер келген зардаптың сипаты, 

мөлшері, объектінің маңыздылығы, келген шығын, қылмыстың ауырлығы 

айтпаса да түсінікті. 

Алайда, кез келген жасалған қылмыстан келген зардапты жоюға 

бағытталған іс-әрекет жеңілдететін мән –жайлар ретінде қаралады. 

Зиянды толық немесе жартылай өтеу жаза тағайындауды анықтағанда 

маңызы бар. 

-жеке басындық, отбасылық немесе өзге де ауыр мән –жайлар тоғысуының 

салдарынан не жаны ашылғандық есебінен қылмыс жасау; 

Жаны ашығандықтан қылмыс жасау –басқа адамды аяғандықтан, оның 

бақытсыздығына ортақтасқандықтан болатын іс -әрекет. 

-күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу салдарынан материальдық, 

қызметтік немесе өзге де тәуелділігі себепті қылмыс жасау; 

Мәжбүрлеу физикалық күш көрсету немесе психикалық болуы мүмкін. 

Физикалық мәжбүрлеу –соққыға жығу, байлап тастау, ауыр дене 

жарақатын салу, мүлкін жойып жіберу т.б. 

Психикалық мәжбүрлеу –физикалық күш көрсетумен немесе басқа 

адамдарға қатысты іс-әрекет істеумен қорқыту [3]. 

Материальдық тәуелділік-мүліктік қатынас жағынан тәуелді болу. 

Міне, осы жағдайларда қылмыстық әрекет орын алса, жеңілдететін мән – 

жайлар ретінде есепке алынады. 

-қажетті қорғанудың құқықтық дұрыстығының шартын бұзу, аса 

қажеттілік, қылмыс жасаған адамды ұстау, негізгі тәуекел бұйрықты немесе 

өкімді орындау жағдайларында қылмыс жасау; 

Бұл жерде бұл қылмыстық әрекет қажетті қорғануда шектен шығу, 

қылмыскерді ұстау, орынды тәуекел, бұйрық пен өкімді орындау кезінде орын 

алуы мүмкін. 

-қылмыс жасау үшін түрткі болып табылған жәбірленушінің заңға қайшы 

немесе адамгершілікке жатпайтын қылығы: 
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Бұл жерде жеңілдететін мән –жайлар ретінде қылмыс жасауға 

жәбірленушілердің өздері кінәлі болса, олардың құқыққа қайшы, аморальдық 

тәртібі қарастырылады. Мысалы, соққыға жығу, балағаттау. 

-шын жүректен өкіну, айыбын мойындап келу, қылмысты ашуға, 

қылмысқа басқа қатысушыларды әшкерелеуге және қылмыс жасау нәтижесінде 

алынған мүлікті іздеуге белсенді жәрдемдесу. 

Айыбын мойындап келу -өз еркімен құқық қорғау органдарына қылмыс 

жасағаны жөнінде кінәлінің жеке арызы. Айыбын мойындап келу кінәлінің 

шын жүректен өкінуін көрсетеді. Бұндай кеде де кінәлінің әрекеті жеңілдететін 

мән –жайлар ретінде қаралады. 

Жеңілдететін мән - жайлар қылмыстық заңда қылмыс белгісі ретінде 

көзделген болса, жаза тағайындау кезінде қайталап ескеріле алмайды. 
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҚАРУСЫЗДАНУ ҚАҒИДАСЫН ЖҮЗЕГЕ 

АСЫРУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Дүниежүзінің қырғи-қабақ соғыстан кейінгі кезеңде өзгеріс үрдістерін 

басынан өткізіп жатқандығына барлығымыз куәміз. Осы заманның 

өзгерістерімен қатар халықаралық қауіпсіздік түсінігі де өзгеріске ұшырап 

отыр. 

Берлин қабырғасының құлауы халықаралық қауіпсіздік тұрғысынан өте 

маңызды бір оқиға болғанымен, қазіргі әлемдегі өзгерістердің негізі 

болмағандығын айтуға тура келеді. Өйткені, 11 қыркүйек 2001 жылында АҚШ- 

қа жасалған шабуыл қауіпсіздік мәселелеріне қатысты әлем тарихында ерекше 

орынды иемденетінін көрсеткен. Бірінші оқиға, ескі қауіп-қатерлердің біткенін 

хабарласа, екіншісі, жаңа қатерлердің хабаршысы ретінде қарастырылуы әбден 

мүмкін. Сонымен қатар, қазіргі дүниежүзінде белгісіздік және шешімсіздіктің 

егемен болғаны күмәнсіз. Қысқасы, қазіргі кезеңде болып жатқан оқиғалар мен 
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мәселелер бірден емес, ақырындап қауіпсіздік тұрғысынан жаңа бір дәуірге, 

немесе кейбіреулердің батыл айтулары бойынша, үшінші дүниежүзілік соғысқа 

апаруда. 

Жалпы алғанда, халықаралық қауіпсіздік түсінігі, қырғи-қабақ 

соғысындағы түсінікпен парапар болып қалса да, халықаралық қауіпсіздік 

ортасы, түсінігі және сезімі күмәнсіз өзгеруде. Батыстың алдыңғы қатарлы 

елдерінде, халықаралық қауіпсіздікке қатысты зерттеулер маңызды орынға ие. 

Халықаралық қауіпсіздікті зерттеу ғылыми орталықтары, соғыс пен 

бейбітшілікті зерттеу бағдарламалары бұрыннан бері дамып келген сала болып 

табылады. Себебі, бір мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмаса, ол 

мемлекеттің дамуы және өркендеуі мүмкін болмас. 

Халықаралық аренада егемен болған ұлттық мемлекет жүйесі қауіпсіздікті 

алдыңғы қатарда ұстап тұрды. Мұндай саясат идеологиялық жаҺандану 

теңдігінің құрылуына мүмкіндік берген. Дегенмен, Вьетнам мәселесінде айқын 

көрінгендей, соғыстардың көбісі бұл теңдіктердің қатерге душар болуына 

мүмкіншілік тудыруда. Геосаясат осы себептен геостратегиялық маңызға ие бір 

сала болып дамуда. 

Ғасырлар бойы мемлекеттің күші болып әскери қуаты саналатын. Әскери 

күш сыртқы саясаттың ең басты құралы еді. Технологиялық үстемдік әскери 

күшке айналдырылып, қарулану мен қару-жарақ саудасы бақылау мен үстемдік 

құруға мүмкіндік беретін. Әскери күш алдыңғы қатарда еді. Бірақ бұл күштің 

негізі ұлттық күштің құрамындағы арақатынастың, арасалмақтың ықпалында 

болатын. 

Ұлттық күштің бір қалыпты дамуы мен халықтың әлауқат деңгейінің 

арасында теңдіктің құрылуы керек еді. Бұл қабілетті көрсете алмаған жеңілуге 

мәжбүр болатын. Кеңес одағы осыны жүзеге асыра алмағаны үшін тарап кетті. 

Халықаралық қатынастарда шешілмеген түсініспеушіліктердің азда болса 

күшпен шешу ықтималының болған жерлерде қорғанудан бас тарту мүмкін 

емес, ешбір мемлекет бүгінгі қалыпты жағдайдың өзгермейтініне, келешекте 

бір қауіпке душар болмайтынына және соғыс қауіпінің толығымен жоқ 

болғанына кепіл бола алмайды [1]. 

Сонымен қатар, мемлекеттер арасында соғыс ықтималының азайғаны рас. 

Классикалық мемлекеттер арасындағы соғыстардың орнына мемлекет ішіндегі 

қақтығыстар қалды. 2004 жылы болған 19 үлкен қақтығыстардың бір жылда бір 

мыңнан көп өлімге жол ашқан қақтығыстар осы категорияға кіреді. Бәрі де 

мемлекеттік деңгейдегі және мемлекет шекараларының ішіндегі қақтығыс және 

бұлардан тек үші жаңа, қалғандары 10 жылдан көп болып келе жатқандар. 

Қысқаша, мемлекеттер арасы теңдіктер, қауіп және қорғану жүйесімен 

құрылған қауіпсіздік түсінігінің уақыты өтіп кетті. Бұл, түсініспеушіліктердің 

бейбіт жолмен шешілуі, қарусыздану және қаруларды бақылау сияқты жақсы 

ниетті халықаралық қағидалардың қабылдануы, келісім және келісім 

шарттардың жасалуымен жүзеге асырыла алмайтынын, бірақ кейбір 

ықпалдардың күшімен болуы мүмкін екендігін көрсетуде деген ойдамыз. 
Жаһандану, жаңа қауіпсіздік түсінігін қалыптастыратын үрдістердің 

алдыңғысы болар. Білім және ақшаның ағымдарын, бұл ресурстардың 
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мемлекетаралық жылжуының қолайлығы және нарық  экономикасының 
сұраныс пен ұсыныс сарындарында айрылысуында екі жақты тәуелділіктердің 
тереңдете түсуіне жол ашты. Ұлттық мемлекеттердің егемендігі азаюда, 
қоғамдардың, одан бұрын адамдардың қауіпсіздігі алдыңғы қатарға шығуда. 
Капиталдарының ауқымы есейіп, көптеген елдерге жайылған транс-ұлттық 
корпорациялар мемлекеттердің үстіндегі күш одақтары ретінде пайда болды. 
Қорлар және нарықтар ашық және қол жеткізерлік болуға мәжбүр. Бейбіт пен 
тұрақтылық болу үшін алдыңғы шарт. Бірнеше асау мемлекеттің тысында, 
жаһандық және аймақтық бейбітшілік пен тұрақтылықтың сақталуы барлық 
елдер үшін ортақ бір мақсат болды. Басқа сөзбен айтқанда, қауіпсіздік түсінігі 
ұлттық қауіпсіздіктен аймақтық және жаһандық деңгейде халықаралық 
қауіпсіздік түсінігіне айналды. Бүгінгі таңда адамзатқа соғыстан басқа да 
көптеген қауіп төніп тұр. 

Бейбітшілік және тұрақтылықты бұзатын себептер – мемлекетаралық 
түсініспеушіліктер, жергілікті қақтығыстар, халықаралық лаңкестік пен 
сыбайлас жемқорлық, нашақорлық пен экологиялық күйзелістер, діни 
сепаратизм болып табылады. Жаңа қауіпсіздік түсінігінде қарулы күштердің 
ролі өзгерген, әскери күш жеңіс құралы емес жазаландырушы, жүйе құрушы 
және жүйені қорғаушы ролін қабылдаған. Қарулы күштерге, құтқарушы, 
қорғаушы, оқытушы болуға тура келеді. Және де бұны әскери базаларынан өте 
ұзақ жерлерде, басқа ұлттардың қарулы күштерімен ынтымақтастық негізінде 
жұмыс істеуге тура келуде. 

Бұл себептен дамып жатқан технологиялардан да пайдаланып қарулы 
күштер нағыз бір өзгеріс үрдісіне тап болды. Мысалы, қарулы күштердің 
қолданылуы ең соңғы шара емес, алдын алу, араласу стратегиясын қабылдаған 
АҚШ қазіргі кезеңде әскери салада монополия құруға және де басқа елдердің 
ішкі істеріне араласуға өзіне мүмкіншілік беруде. Былай болғаннан кейін АҚШ- 
тың жалғыз мықты күш болып, жаңа қауіпсіздік түсінігін қалыптастыратын 
маңызды ықпал етуші күш ретінде әрекет етуі анық. АҚШ үстемдігіне соққы 
бере алатын бәсекелестіктің пайда болуына сәт бермейтінін айта отырып, бір 
жақтан гегемония орнатуда, басқа жақтан демократия және құқық жүйесінің 
жайылуына, сауатсыздық пен кедейліктің жойылуына көшбасшы болуда. 
АҚШ-тың әскери күшін әскери жағынан теңдей алатын бір күш әзірге 
көрінбеуде. АҚШ технологиялық және әскери тақырыпта зерттеу және дамыту 
мен ғарыш инвестицияларында алдыңғы қатардағы орнын басқаларға беруге 
ешқандай ниеті жоқ. Өкінішке орай мұндай потенциал күшке ие болғандар 
АҚШ-қа тәуелді болмаудың шараларын іздеуде, АҚШ-қа қарсы болғандар 
болса, ассиметриялық әдістерге баруда [2]. 
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жылда КСРО, Ұлыбритания және АҚШ елдерінің өкілдігімен қабылданған. 
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ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАСЫНЫҢ 

АУЫР МЕТАЛДАРМЕН ЛАСТАНУЫ 

 

Ауыр металдар – қоршаған ортаға көп мөлшерде түскенде организмдерді 

уландыратын металдар. Бұл терминмен соңғы жылдары тек қана мынадай 

элементтер: қорғасын, мырыш, кадмий, сынап, молибден, марганец, никель, 

қалайы, кобальт, титан, мыс, ванадий аталады. Бұл элементтер қоршаған ортаға 

түскенде экожүйелердің өздігінен тазалану процесімен ыдырамайды. Олар 

топыраққа жинақталып, өсімдіктерге өтіп, әрі қарай биологиялық айналымға 

түсіп отырады. Ауыр металдардың жартылай ыдырау мерзімі ұзақ, мысалы: 

қорғасындыкі 740 жылдан 5900 жылға дейін, кадмийдікі – 13-110 жыл, 

мырыштыкі – 70-510 жыл, мыстыкі – 310-1500 жылдар аралығына дейін 

созылады. 

Ауыр металдармен ластану – жер бетінде қорғасын, сынап, кадмий, т.б. 

ауыр металдардың жергілікті, аймақтық және ғаламдық жиналу процесі. Ортаға 

металдардың ену жолдары әр түрлі; олар негізінен, терең жер қабатынан 

алынуы және жер бетінде таралуы арқылы жиналады. Бұл орайда  

антропогендік химиялық реакция нәтижесінде табиғи қосылыстардан 

металдардың босауының үлесі шамалы. [1]. 

Ғылыми-техникалық прогресс қоршаған ортаның көптеген мөлшерде 

зиянды заттармен ластанып, қалыптасқан табиғи тепе-теңдік бұзылуымен қатар 

жүруде. Республиканың көптеген аймақтары газ, сұйық және қатты күйдегі 

өндіріс қалдықтарымен, сульфаттармен және ауыр металдармен ластануда. 

Қоршаған ортаның зиянды заттармен ластану деңгейі жоғары болуына 

байланысты олардың адам мен жануарлар ағзасына түсуіне, тигізетін  зияны 

мен биологиялық рөлін зерттеуге ерекше көңіл бөлініп отыр. Өндіріс ошақтары 

орналасқан аудандардың атмосферасына көп мөлшерде әр түрлі химиялық 

қосылыстар, ауыр металдар түсуде. Ауыр металдардың 80% микро- 

элементтердің қатарына жатады. Ал, ауыр металдардың адам ағзасында артық 

мөлшерде жинақталуы ондағы тіршілік үшін маңызды процестерге қауіп 

төндіреді. Өндіріс қалдықтарының қоршаған орта нысандарына түсуін, 
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жинақталуы мен миграциясы, заңдылықтарын зерттеу олардың әсерін дұрыс 

бағалауға мүмкіндік береді. 

Қазақстанның көптеген аймақтарындағы экологиялық жағдай сын 

көтермейді. Солардың бірі – Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Өскемен 

қаласы. 

Өскемен қаласы ШҚО-ның әкімшілік орталығы. Өскемен қаласы 

Қазақстан бойынша өндірісі дамыған қала болып табылады. 

Өскемен қаласындағы климат ұдайы өзгеріске ұшыраған. Ертіс өзені 

бірнеше бөліктерге бөлініп, өзінің су деңгейін көтереді. Метеостанция аймағы 

салыстырмалы жел режимі мен әрдайым қайталынып отырған тұмандар төменгі 

температурада екенін белгілейді, әсіресе суық жыл мезгілінде. 

Метеостанция аэропорт аймағында орналасқан, онда жел 8-10 м/с 

жылдамдықта соғады. Жеке аймақтарда (КШТ, Аблакетка, Пристань) жел 23-25 

м/с жылдамдықта соғады. 

Өскемен қаласында шұғыл континетті климат, ауаның орташа жылдық 

температурасы t – 2,3 °C. Өскемен қаласындағы жауын-шашынның орташа 

жылдық қосындысы – 487 мм. 

Бұл өңірде тау-кен өнеркәсібі түсті металлургияның кәсіпорындары 

молынан шоғырланған. Сол себепті, облыста ластағыш заттардың жалпы 

шығарындысы 1990 жылы 345,5 мың тоннаны құрады. Бұл кәсіпорындарда 

қорғасын, мырыш, титан, магний, күкірт қышқылы, түрлі бағалы және сирек 

металдар, тау-кен жабдықтары, басқа да өнімдер өндірілетін, 3217 

ұйымдастырылған, 2484 стихиялы сационарлық ластау көздері бар. 2. 

Өскемен қаласының ауыр металдармен ластану қауіптілігі біріншіден, 

өндіріс орындарының қала территориясында орналасуымен, екіншіден, 

қаланың физика-географиялық орны және климаттық ерекшеліктерімен 

байланысты. 

Өскемен қаласы – ірі өндіріс орталығы, сонымен қатар, экологиялық 

тұрғыдан алғанда Қазақстанның өндірістік қалдықтарымен интенсивті 

ластанған қалаларының бірі болып табылады. Физика-геогрфиялық орналасу 

жағдайына байланысты мұнда ластауыш заттар нашар сейіледі. Өскемен 

қаласындағы өндіріс орындарынан бөлінетін негізгі ластаушы заттарға 

өндірістік шаң, күкірт ангидриді және ауыр металдар жатады. Аталған 

техногенді қалдықтарының ішінде улылығы жағынан аса қауіптілері – ауыр 

металдар. 

Бүгінгі таңда гидрометеорологияның Шығыс Қазақстан орталығы 

Өскеменнің атмосфералық ауасының сапасын тәулік бойы бақылап отыр. 2006 

жылдың бірінші жартысындағы қаланың атмосфералық ауасындағы 

концентрациялар мөлшері төмендегі көрсеткіштерді көрсетіп отыр: бен(з)пирен 

– 2,9 ШРК, күкірт диоксиді – 1,7 ШРК, азот диоксиді – 1,6 ШРК, фенол – 1,2 

ШРК, қорғасын – 0,9 ШРК, хлор мен көміртегі оксиді – 0,3ШРК, күкірт 

қышқылы мен мышьяк – 0,2 ШРК. 

Қорғасыннан басқа металдар құрамы белгіленген мөлшерден асқан жоқ. 

2006 жылдың бірінші жартысы аралығында қорғасынның қала бойынша 
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мөлшері 0,9 ШРК көрсетті. Қорғасынның ластануымен қатар кадмий 

концентрациясының да 0,05-тен 0,09-ға өскені байқалып отыр. Қаланың 

бақылау өткізілген барлық аймақтарының атмосфералық ауасында мыс пен 

мырыштың мөлшері айтарлықтай көп емес. Атмосфералық ауаның ластану 

индексі – 7,6 теңесті. Двигательдердің шығаратын зиянды заттардағы қорғасын 

бөлшектері атмосфераның қорғасынмен ластануының басты көзіне жатады. 

Отынға тетраэтилқорғасын немесе тетраметилқорғасын қосу арқылы оқтан 

санын жоғарылатады, сөйтіп, олар антидетонатор ретінде әсер етеді. Қорғасын 

көп мөлшерде адамның қанында және ұлпаларында жиналуы мүмкін. Осындай 

қауіп-қатерге байланысты кейбір елдерде, мысалы, АҚШ-та жанар майдағы 

қорғасын мөлшерін қадағалау шарасы ұсынылды және жартылай енгізілді. [3]. 

Атмосфераны ластағыш заттар табиғи және антропогендік бірінші реттік 

және трансформациялық екінші реттік болып бөлінеді. Ластағыштардың көбі 

(пестицидтер, пластмассалар, беттік активті заттар, т.б.) табиғи жағдайда өте 

баяу ыдырайды, ал кейбір ауыр металдардың улы қосылыстары (сынап, 

қорғасын т.б.) мүлде залалсыздандырылмайды. Әр түрлі ластағыштардың 

табиғи ортаға түсуі бірқатар зардаптарға ұшыратады: ормандар мен 

өсімдіктердің өнімділігі азаяды, табиғи биогеоценоздың тұрақтылығы 

бұзылады, металдар, металл конструкциялары және сәулет ғимараттары 

коррозия үрдісі нәтижесінде бүлінеді. Ластанған аймақтарда адамдардың, 

әсіресе, балалардың ауруы, оның ішінде тыныс алу мүшелері мен қан аурулары, 

аллергия, бронх демікпесі, т.б. аурулар едәуір көбейеді. 

Ауыр металдар адам өміріне үлкен қауіп төндіреді. Бірақ, экологияны 

ластайтын тек ауыр металдар ғана емес, басқа да өндірістегі заттар. Бұл 

өндірістегі заттар бізге қажет болғандықтан, оларды тоқтата алмаймыз. 

Сондықтан, экологияны қорғау шараларын қолданғанымыз жөн. Металл 

өндіретін кен байыту кәсіпорындары бар аймақтарды бақылап, сол жердің 

экологиясын үнемі қадағалап отыру қажет. Барлық қауіпсіздік шараларын 

қолдану керек. Экологияны қорғаудың ең бір тиімді де жеңіл жолы – 

көгалдандыру. Осы көгалдандыру процесін барлық кен орындар, металлургия 

кәсіпорындары бар аймақтарға қолданған жөн. Сонда ғана экологияның ауыр 

металдардан ластауынан қорғауға болады. 
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ӘОЖ 502/504 (574.42) 

ҚҰМАРБЕКҰЛЫ С., ТОҚТАҒАН Д.О., КЕНЖЕБЕКҚЫЗЫ Д., 

НҰРҒАЛИЕВ Е.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА КҮКІРТ ТОТЫҒЫНЫҢ ШОҒЫРЛАНУЫ 

 

Өскемен қаласының атмосферасына шығарылатын зиянды заттардың 

жалпы шығарындысы жылына 60 мың тоннадан астам, солардың ең көбі күкірт 

қосылыстары, соның ішінде күкірт тотығы 56,5% құраған. 

Күкірт - элементтердің периодтық жүйесінің VІ тобындағы химиялық 

элемент; ат. н. 16, ат. м. 32,06. Тұрақты 4 изотопы бар. Сондай-ақ жасанды 

жолмен алынған 6 изотопы белгілі. Күкірттің жер қыртысындағы салмақ 

мөлшері 0,05%, теңіз суында 0,08 - 0,09%. Күкірт біздің заманымыздан 2000 

жыл бұрын белгілі болған. Жалпы күкірт қалыпты жағдайда сары түсті, 

бейметалл. Табиғатта бос күйінде және сульфидті (мысалы, пирит, антимонит, 

т.б.), сульфатты (гипс, ангидрит, барит.), т.б. минералдар түрінде кездеседі. 

Күкірт негізінен химия өнеркәсібінде күкірт қышқылын алу үшін 

пайдаланылады, сондай-ақ қағаз, резина, сіріңке жасауда, тоқыма өнеркәсібінде 

мата ағартуға, дәрі-дәрмек, косметикалық препараттар дайындауда, пластмасса, 

қопарғыш заттар, тыңайтқыш, улы химикаттар алуда кеңінен қолданылады [1]. 

«Казгидромет»деректері бойынша Өскемен қаласының атмосферасындағы 

күкірт тотығы нормадан бірнеше есе артық. Жазғы айларда ҚМЖ (қолайсыз 

метеорологиялық жағдайлар) күндері көрсеткіш 2,5 ШРК-ға дейін жетеді. 

«Экосфера» журналындағы мәлімет бойынша соңғы 6 жылда күкірт 

тотығымен ластану индексі жазылған, соған сәйкес күкірт тотығының ең көп 

мөлшері 2014 жылы шығарылған 2,1мг/м3(1 сурет) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1- Соңғы алты жылдағы (2010-2016жж.) күкірт тотығының 

Өскемен қаласының ауасында шоғырлану динамикасы 
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Бұл диаграммада күкірт қосылыстарының шекті нормадан асуын көріп 

отырмыз. Бұл орайда күкірттің түссіз газ екенін айта кетуіміз керек және 

Өскемен қаласына кірген кезде таудан көрінетін тұман жылы ағыстар мен Ертіс 

және Үлбінің бассейндерінде судың инверсиялары есебінен атмосферада пайда 

болады. 

«Казгидромет» мамандарының мәліметі бойынша Өскемен қаласында 

күкірт тотығы2013 жылы оның көлемі 23,8 мың тоннаны, 2014 жылы – 21,7 

мың тоннаны, 2015 жылға 19,5 мың тоннаны құрады, - деп жауап берді. 

Сондай-ақ, экологтар биылғы жылы «Қазмырыш»АҚ жыл сайын атмосфераға 

күкірт тотығы шығарындыларын азайту жөніндегі ауқымды бағдарламасы 

аяқталатынын айтты. Егер бұл бағдарлама басталған 1998 жылмен 

салыстырсақ, онда 2006 жылмен салыстырғанда-13 мың тоннаға көбейді, ол 

59% – ды (69 мың тоннадан) [2]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Сурет2- Қазақстанның елді мекендердің ауасындағы ластаушы заттардың 

шоғырлануы 

 

Диаграммадан көрініп тұрғандай, Өскемен қаласында басқа елді 

мекендерге қарағанда көп мөлшерде(1,8мг/м3) күкірт тотығы анықталды. 

Атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың орташа жылдық концентрациясы 

әрқашан норманың шегінде болуы тиіс, яғни 1 ШРК аспауы керек. 

Ал Өскемен қаласында соңғы ай аралығында күкірт тотығының ШРК-дан 

асқан, ең жоғары көрсектіші 2017 жылдың қаңтар айында болды (1 кесте, 3 

сурет)[3]. 

Кесте 1. Өскемен қ. Ауасындағы күкірт тотығының орташа жылдық 

концентрациясы 
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Сурет 3 -Күкірт тотығының 2017 жылы ШРК мөлшерінен асқан айлар 

динамикасы мг/м3 

 

Бұл кестеде 2017 жылғы күкірт тотығының ауаға шығарылу мөлшері 

берілген. Байқап отырғандарыңыздай, күкірт тотығының ауаға ең көп 

шығарылған кезі қаңтар айы. Оның мөлшері 3,4 пайызды құраған. 

Күкірт (4) тотығы SO2 суда еруі нәтижесінде қышқыл жаңбырлар түзіледі 

H2O+SO2=H2SO3. Бұл газ негізінен жылу электр станциясы отындары (мазут, 

қоңыр көмір, күкіртті мұңай өнімдері) жанғанда бөлінеді.Көмір немесе 

мұнайды жаққанда олардың құрамындағы күкірт тотығы екі қосылыс, күкірттің 

диоксидін және триоксидін түзеді. Отынның алғашқы жануы кезінде күкірттің 

триоксидінде бар болғаны 3%тотығады. Қышқыл жаңбырлар өсімдіктер 

дүниесін бүлдіреді, топырақ пен өзендердің қышқылдығын арттырады. Мысалы 

Норвегияда 1980 жылдары қышқыл жаңбырлардан көптеген балықтар қырылып 

қалған, бұның себебінің көбі Ресейдің «Северо-никель» комбинатының 

кінәсінен болған. Күкірт тотығының 1м3 орташа мөлшері 100 мкг болғанда, ал 

біздің көптеген қалаларымыздың ауадағы SO2 мөлшері кейде бұдан әлдеқайда 

жоғары екенін тәжірибелер нәтижесі көрсетіп отыр, сондықтан бұл ауа әсерінен 

өсімдіктер сарғыш тартып, тыныс алу органдары ауруларының көбейгені 

байқалған [4]. Ауыр металдарға күкірт ілесіп жүреді. Оның кендегі мөлшері 

40%-ға дейін жетеді (Шығыс Қазақстандағы Николаев кеніші). Балқыту кезінде 

улы күкіртті газ пайда болады. Газды бөліп алып, оны күкірт қышқылына 

айналдырады. Бұның қоршаған ортаға тигізер зияны мол. 

Қоршаған орта тірі объектілеріне күкірт тотығы зиянды әсері келесі: 

Өсімдіктерге әсері. Күкірт тотығы (SО2) ағаш жапырақтарында жүретін 

метоболизм процестеріне ингибитор ретінде әсер етеді. 

Адам ағзасына тигізетін әсері. Күкірт тотығы (күкірт газы, күкірт қос 

тотығы) SO2 - өткір иісті түссіз газ. Қайнау температурасы - 10о C.25. Ауаға 

қатысты тығыздығы – 2,2; судағы ерітіндісі қышқыл болып келеді. 

Күкірт тотығы тыныс алу жолдары мен көзді тітіркендіреді; ең көп 

қосылымы олардың жөтел, қырыл, тамақтың, кеуденің ашуы мен ауруы, жас 
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ағу, мұрыннан қан кету түрінде талаурауына әкеледі. Тұншығу, бас 

саңылауларының қысылуы болғанда өлімге әкеледі. 

Күкірт тотығы шекті рауалды коцентрациялары. SO2 иісінің сезілетін шегі 

– 3 мг/м3. Тамақтың тітіркенуі 20-30 мг/м3 қосылымда болады, көздің тітіркенуі 

– 50 мг/м3, 60 мг/ м3 қосылымда мұрын жарылып, түшкіру, жөтел байқалады, 

120 мг/м3 небәрі 3 минутқа қана шыдай алады, 300 мг / м3 тек 1 минут шыдайды 

[5]. 

Жұмыс аймағы ауасындағы күкірт тотығының ШРҚ – 10 мг/текше м, елді 

мекендердегі күкірт тотығының ШРҚ: орташа тәуліктік – 0,05 мг/м3, ең жоғары 

бір реттік – 0,5 мг/м3. 

Елді мекендердегі ауадағы күкірт сутегінің ШРҚ – 0, 008 мг/м3. Тұтану 

шегі 4,3-тен 45,5 % дейін (көлемдік)[6]. Күкірт тотығымен улану ауыр зардапқа 

әкелуі мүмкін, ол үшін шұғыл шаралар қолданылады. 

Өскеменқаласы атмосфераны ластау индексі бойынша Қазақстанда 

көсбасшылардың бірі ретінде 8-ші орында. Технологиялық процестер 

барысында диоксид қышқылының 88 пайызы, шаңның 2,6 пайызы 

«Қазмырыштың» үлесіне тисе, оның ішінде ең қауіптілігі жоғары күкірт және 

азот диоксидтері 7,4 пайызды құрайды. Жыл сайын адамдар бұдан бөлек 

әртүрлі 200 кг қалдықпен тыныстайды. Ресми мәләметтерге сенсек, Өскеменнің 

экологиясын жақсартуға барлық жағдай жасалуда, ауаның негізгі ластаушы көзі 

болып табылатын кәсіпорындар өндірістік қалдықтарды тазартатын заманауи 

сүзгілермен және тазартқыш құралдармен жабдықталған. Алайда, мұның 

нәтижелері тұрғындар әсеріне оң ықпалын тигізіп жатқаны шамалы. 

Әйтпегенде, біздің ойымызша тұрғындардың денсаулығы мықты, тыныс 

жолдарының ауыруынсыз болармеді. 
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ӘОЖ 502 /504(574.42) 

ҚҰМАРБЕКҰЛЫ С., ДӘУКЕНОВА Б.С. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ШЫҒЫСТЫҢ СҰЛУ ТАБИҒАТЫН АЯЛАЙ БІЛЕЙІК! 

 

«Егер орнына ештеңе салмай, 

таудың тасын ала берсең, 

күндердің күнінде тау да құлайды». 

(Рашид-ад-Дин) 

 

Адам табиғатқа тәуелді болса, табиғат та адамға тәуелді. Табиғат адамды 

тудырса, адам табиғатты жаңғыртып жайнатады. 

Немістің ұлы ақыны, дана ойшылы И. Гетенің «Табиғат – әр беті терең 

мазмұнға толы бірегей кітап» деген тамаша сөзі бар еді. 

Ендеше табиғат біздің ертеден өмір сүріп келе жатқан ортамыз, мекен ете 

беретін алтын бесігіміз. 

Менің туған өлкем – Қазақстан. Ол Еуразия құрлығындағы ең ірі 

мемлекеттің бірі деп есептеймін. Қазақстанымның жері бай, кең байтақ, 

табиғаты әр алуан. Мұнда ну орман да, биік таулар да, жазық дала да, өзен де 

көл де, тіпті шөлді аймақтар да бар. 

Туған жерім, алтын бесігім – Күршім ауданындағы (бұрынғы Марқакөл 

өңірі) Ақбұлақ ауылы. Бұл бір ғажап өлке деп мақтанышпен айта аламын. 

Мұнда әсем таулар, нулы ормандар, алуан түрлі өсімдіктер, аңы мен құстары, 

тап-таза мөлдір бұлақтар, өзендер, жидектері бар. Бұған қоса жер асты 

қойнауындағы қазба байлықтары қаншама! Менің осындай туған жеріме деген 

сүйіспеншілігім де жоғары. Туған жерімнің әр тасын, әр жерін, өсімдіктері мен 

жануарлар әлемін қадірлеймін, құрметтеймін. 

Иә, менің кішкентай отаным – туған жерімнің де, үлкен Отаным – 

Қазақстанымның да табиғаты өте тамаша. 

Табиғаттың басты байлығы жер деймін. Адам да, жануарлар мен 

өсімдіктер де өзіне қоректі осы жерден алады. Табиғат барлық тіршілік 

атаулының құты, берекесі. Табиғат, адам... Екеуі қатар ұғым, егіз дүние, бір- 

бірінсіз өмір сүруі мүмкін емес. 

«Табиғат – Ана», «Жер - Ана», «Отан - Ана» деген сөз тіркестерінің 

барлығында да киелі – «Ана» сөзі қосылып айтылып тұр. Олай айтылуында 

үлкен мән бар. Бұл дегеніміз бүкіл мейірім шапағатын арнайтын аяулымыз да 

ардақтымыз да «Ана» деген ұғымды айтып тұр. Табиғат, Жер – Ана, туған жер, 

атамекен, ауылым деген сөздер. Олардың әрқайсысы бір-бірімен жақын, 

мазмұнды, сезімімізді көтеретін, жанға жайлы, синоним сөздер. 

Бір сөзбен айтар болсам, табиғат – сұлулық, әсемдік, мол қазына, 

тіршілігіміздің құты, берекесі. 

Кезінде «дала данышпаны» деп танылған Асан қайғының рухани мұралары 

бүгінде бізге асыл мұра ретінде жетіп отырғаны белгілі. Солардың ішінде Асан 
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қайғының желмая мініп, желдіртіп, Алтай тауы мен Сарыарқаның шығыс 

бөлігін аралап жүріп, барған жерлері туралы айтқан сындары бізге аса маңызды 

тәрбие болып табылады. Осы аңыз арқылы біз Қазақстан жерінің аса үлкен, кең 

байтақ, ұлан ғайыр, байлығын көреміз де табиғатты аялау дәстүрі Асан қайғы 

бабамыздың ой-толғауларында айтылғанын байқаймыз. 

Асан бабамыз жырлағандай, шырайлы мекенім – Шығыс Қазақстанның 

табиғаты да сан алуан түрлі. Аймағымыз ірі өзендер мен көлдерге бай. Облыста 

Ертіс, Үлбі, Бұқтырма, Күршім өзендері Марқакөл, Зайсан, Тұранғы, Ақ берел 

сияқты ірі көлдер бар. таулы аймағының жетпіс пайызын орман оның ағаштары 

– қарағай, майқарағай, шырша, самырсын, балқарағай құрап тұрса, итмұрын, 

үшқат, тобылғы, қараған – бұталы өсімдіктер мен елік, бұғы, сілеусін, таутеке, 

арқар, тоқылдақ, ұлар, құр, шіл, кекілік, сауысқан, бүркіт сияқты аңдар мен 

құстардың сан алуаны мекендейді. Аймағым суға да, кенге де бай, ауыл 

шаруашылығы мен мал шаруашылығы да алдыңғы қатарда[1]. 

Асан қайғы бабамыз желмаясына мініп, желдіртіп жүріп, ұзын Ертісті 

көргенде: 

«Мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас, қарным ашты деп 

жылап отырмас, сиырдың мүйізі, доңыздың құлағы шығып тұрған жер екен» – 

депті. 

Туған жерімнің табиғатының тағдырын осылай толғаған Асан қайғы 

бабамыздың ұрпақтары – біздерді бүгінде не толғандырады, не алаңдатып 

отыр? 

Қазіргі кезде Шығысымның экологиялық жағдайы алдыңғы қатардағы 

мәселелердің біріне айналды. Шығыс Қазақстанның флорасы мен фаунасы 

деградацияға ұшырады, Семей өңірі сынақ полигонына ұшырап, 19 млн гектар 

жері 40 жыл бойы ядролық сынақтың аймағы болды. (1949-1989 жылдар 

аралығында мұнда атмосферада – 27, жер бетінде - 183, қалғаны жердің 

астында өткізіледі (жалпы 18,5 мың км аумақта 470 ядролық сынақ жасалған). 

Қуаныштысы осы уақыт аралығында қол жеткен жетістіктеріміздің ең 

үлкені – 1991 жылы 29 тамызда Қазақстан Республикасы үкіметінің № 409 

бұйрығы шешімімен Семей ядролық полигоны жабылды, бірақ зардабы әлі бар 

ғой. Олардың табиғи ортаға, жергілікті халыққа тигізетін зардабы және 

радиоактивті қалдықтарды жою мәселесі бүгінде шешуді талап етуде. Біздегі 

металлургия, вольфрам, қорғасын, мырыш өнеркәсіптері ауылды мекендер мен 

қала тұрғындарына зиянын әкеліп отырғаны да белгілі. Ал осы өнеркәсіп 

орындарынан шығарылып жатқан химиялық заттар облысымыз бойынша 

қаншама миллион тоннаға (5 млн тоннаға) тіркеліп отыр[2]. 

Ал егер сандарды сөйлететін болсақ ше? 

Атмосфераға шығарылған ластаушы заттардың көлемі 140 млн тоннаны 

құраған екен. Атмосфераға шығарылған қауіпті заттардың ішінен ең жоғары 

үлес – 36,0%-ды күкіртті ангидрит, 28,2%-ды – көміртегі тотығы және 10,6%- 

ды азот тотығы алады. Бұл аталған заттар көздің шырышты қабығы мен жоғары 

тыныс жолдарының тітіркенуіне, көмірсулар мен белок алмасуының 



62  

бұзылуына, мидың тотығу үдерісінің нашарлануына, бауыр, көк бауыр, бұлшық 

ет, тері аурулары мен эндокринді ауруларға әкеп соғады [3]. 

Ірі өнеркәсіп орындары Қазмырыш, Үлбі металлургия зауыты, Титан 

магний комбинаты бар Өскемен қаласы бүгінгі таңда дүниежүзіндегі 

экологиялық лас қалалар қатарына жатады. Бұның барлығы түсті металлургия, 

жылу энергетикасы, ядролық отын өндірістік өнеркәсіптердің қала ішінде 

шоғырлануы, ауыр және жеңіл өнеркәсіп пен таукен металлургия саласындағы 

аса ірі кәсіпорындардан шығатын қалдықтардың салдары. Ауа алмасуының 

әлсіздігі де ластануды тудырады. Сонымен қатар, ластаушы заттардың тарап 

кетуіне кедергі келтіретін физикалық-географиялық орналасу жағдайы да әсер 

етеді. 

Соңғы жылдар ішінде облыста ластаушы заттарды шығаратын 

кәсіпорындар саны 4,5%-ға жетті. Бұл денсаулықтың көрсеткіштерінің 

төменделуімен сипатталады. Қоршаған ортаны зиянды заттармен, техногенді 

қалдықтармен ластап отырған Өскемен қорғасын-мырыш, Зыряновск 

полиметалл комбинаттары ерекше зиянын тигізуде. Бүгінгі күні табиғаттың 

ластануы үлкен мәселе[4]. 

Ауылдық жерлердегі кейбір санитарлық, эпидемиялық жағдайдың 

нашарлауынан жұқпалы аурулар да көбеюде деп ойлаймын. 

Адамдар ядролық жарылыстардың зардабын әлі де тартып отыр. Соның 

салдарынан рак, өкпе, қанның аздығы, қант диабеті, қан қысымының жоғары 

болуы, жүрек, психикалық аурумен ауыратын адамдар көбеюде. Радияцияның 

тым көп мөлшері ағзадағы қатерлі ісікке, басқа да өзгерістерге әкеліп отыр. 

Мысалы, Шығыс өңірімдегі Семей аумағында 700 мың га радияциямен 

зақымданған жерлер бар екені аталып отыр. Ал ол адам денсаулығына қаншама 

әсерін тигізіп отыр десеңізші! 

Табиғат біз үшін асыл бір қазына. Табиғат – ырыс, ырыздығымыз, 

байлығымыз, денсаулығымыздың айнасы. 

Біз үшін, бізден кейінгі келер ұрпақ үшін таза табиғат керек-ақ. Табиғаттан 

қуат аламыз, шабыттанамыз, сұлулық пен әсемдік әлемін сезінеміз. 

Бұл орайда ғұлама ғалымымыз Қаныш Сәтбаев «Туған жердің тағдыры 

толғантпаған, жаны тебіреніп, ол туралы ойламаған жігітті қайтіп азамат 

дейміз? Туған жердің қара тасын мақтан ете білмеген азамат бөгде жердің 

алтын тасын да мақтап жарытпақ емес» - деген сөзі еске түседі. Ғұлама 

ғалымның жан тебіренісі барлығымызды ойландыра түседі. 

Олай болса, өз еліміздің, туған жеріміздің тағдыры бізді де толғандырады. 

Табиғаттың сұлулығы мен әсемдігі туған жер тағдырына немқұрайды 

болмауымызға шақырады. 

Халқымыз «Табиғат – адамзаттың өмір нәрі, қажетіңнің табылар содан 

бәрі» деп табиғатты дәріптеген. 

Ал сол табиғатты таза ұстайтын да, оны бүлдіріп, былғап улайтын да адам 

ғой. Табиғатты біз анамыздай, досымыздай көреміз, онымен сырласамыз. Олай 
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болса, анамызды қалай сүйсек табиғатты солай сүйеміз, жанымыз ашыған 

досымызға қалай қарасақ, табиғатқа солай қараймыз. 

Біздің арамыздағы үйлесімділік бұзылмауға тиісті. 

Табиғат барлық тіршілік иелеріне керек. Табиғатқа немқұрайлы қарау 

үлкен апатқа әкеп соғатынын білу бізге қажет-ақ. Ол үшін табиғаттың сырын 

терең білгеніміз жөн. Ойлап қарасақ табиғаттың сырын білмегендіктен де оған 

аяусыздық жасадық – ормандар аяусыз балталанды, аң-құстар аяусыз тым көп 

ауланды, жерді қалай болса-солай жөнсіз жыртқаннан топырақ эрозияға 

ұшырады. Соның салдары бүгінгі күні адамзатқа үлкен экологиялық қауіп 

төндіріп отыр. Баға жетпес байлығымыз табиғатты былғап улайтын да өзіміз.  

Сондықтан дана халқымыз “Табиғат – адамзаттың өмір нәрі, қажетіңнің 

табылар содан бәрі” деп жырлап құрметтеп өткенін еш ұмытпайық. Табиғат- 

досымызбен сырласып оны қадірлей білейік. 

Олай болса бүкіл адамдарды табиғатқа зиян келтірмеуге шақырамын. 

Үнемі табиғатқа қамқорлық жасай білейік. Достарымды, бірге оқитын топтағы 

студенттерді табиғат жанашыры болуға шақырамын Ол біздің қолымыздан 

келеді. 

Жайқалып тұрған орман өртеніп, тоғайлар құрып жатса, оған да кінәлі 

адам екенін, өрттің шығуы сөндірілмей тасталған шырпыдан, темекі тұқылынан 

болуы мүмкін екенін ескерген жөн деп ойлаймын. Кейбір балалар гүлдерді 

жұлып, құстардың ұясын бұзып, жерде жорғалап бара жатқан жәндіктерді 

аяусыз өлтіріп жағымсыз қылықтар көрсетеді ғой. Кейбір балаларды, 

айналамыздағы адамдарды мұндай жағымсыз әдеттерден аулақ ұстата білейік. 

Табиғаттағы әрбір жайқалып өсіп тұрған талға, ағашқа, гүлдер мен 

шөптерге, сулары мен тауына, құсы мен жан-жануарларына қамқорлық 

танытуымыз қажет. 

Мен өзімнің туған өлкемнің табиғатына қамқор боламын. Табиғатының 

ластануына жол бермеймін. 

Аңыз кейіпкері, үнемі халық қамын, елінің болашағын ойлаған Асан 

атаның ұрпақтары – біздің де арманымыз Табиғат-анамыздың тазалығы. 

Адам баласының келешегі үшін қажет табиғатты аялайық! 
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ВКГУ имени С. Аманжолова,г. Усть- Каменогорск 

 

БАКЛАНЫ И ОЗЕРА МАРКАКОЛЬ 

 

Маркаколь - озеро Восточного Казахстана. Вода озера прозрачная, горы 

высокие, а флора царствует в этих краях. Прям у подножья гор есть маленькая 

деревня под названием - Урункай. Местное население не составляет большое 

количество. 
 

Рисунок 1- Уранкай (фото из личного альбома Нуразханова А.А.) 

 

Террритория Маркаколя является государственным заповедником. Здесь 

обитают самые разные птицы, животные и рыбы. Разновидности растений нет 

предела, есть как и лечебные так и декоративные. 

Один из видов птиц которые обитают в этих краях -бакланы. По словам 

жителей раньше их в этой местности не водилось. Но в последние 2 года эти 

птицы эмиргрировали с Зайсана к озеру Маркаколь. Так как, это заповедная 

территория браконьерство запрещено, и поэтому вся живность охраняема и 

сохраняется. Но и здесь есть свои минусы. Выходит так, что природа сама 

распределилась своим сокровищем. 

И   так,    бакланы.    Это    средние    либо    крупные    птицы    размером   

с утку или гуся. Длина тела 50—100 см, размах крыльев 80—160 см. Оперение 

у большинства видов чёрное с металлическим блеском; у некоторых видов есть 

белые пятна на голове и брюхе. Во время высиживания и выведения цыплят 

голые участки кожи на голове, горловой мешок, кольца вокруг глаз и клюв 

становятся красными, жёлтыми, зелёными или коричневыми. [1] 

Как вы уже догадались эти птицы питаются рыбой. Всем известно что, 

Маркаколь очень чистое и очень прозрачное озеро. Вода в озере ультрапресная, 

очень мягкая, слабо-кислая. Здесь водятся рыбы такие как, ускуч и хариус. 

Хариус живёт в реках горного типа с чистой и холодной водой, а также 

олиготрофных озёрах. В Казахстане хариус водится только лишь в озере 

Маркаколь. 

Численность этих птиц на озере достигла пяти тысяч – птицы ежедневно 

съедают тонны рыбы и яйца уток, а от их помёта погибают деревья. Айкенов 

отмечает, что в этом году с птицей впервые попробовали бороться – разоряли 
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гнезда, отпугивали от деревьев палками и струёй воды из мотопомпы. 

Безрезультатно. Баклан оказался птицей не из пугливых, а новую кладку яиц 

может сделать с апреля по июнь. 

Говорят, что сюда они массово прилетели с озера Зайсан, где люди начали 

прокалывать иголкой их яйца. Птенцы не вылуплялись, и пернатые, поняв, что 

среда для размножения стала неблагоприятной, обосновались на Маркаколе. 

Здесь искусственное регулирование численности животных запрещено – 

заповедник. 

"На сегодняшний день у нас проблема заключается в массовом увеличении 

численности бакланов. Они у нас с 2015 года, и на данный момент мы 

производим только его мониторинг. Этот вид птиц наносит большой урон 

рыбам. Весной мы посчитали: его прилёт составил 1500 особей, а с выводом 

птенцов он увеличился в два-три раза", – пояснил сотрудник заповедника. На 

данный момент популяция бакланов на озере достигает четырёх тысяч. 

По подсчётам Айтказина, если один баклан съедает в среднем килограмм 

ускуча в сутки, то все вместе они уничтожают четыре тонны рыбы в день. 

Чтобы начать бороться с ними, он считает, надо изменить закон об особо 

охраняемых природных территориях. Из-за него в заповеднике запрещена 

любая деятельность по искусственному регулированию численности животных. 

Как птица уничтожает рыбу в озере, мужчина наблюдает уже два года. 

Ещё одна серьёзная угроза рыбным запасам озера – баклан. К сожалению, 

эта проблема до конца не изучена, отмечает учёный, поскольку исследования 

не проводились. Исследователь против разрешения на отстрел бакланов на 

территории заповедника. 

Своим мнением на эту тему с нами поделился начальник отдела науки, 

мониторинга и экологического просвещения заповедника Рахат Айтказин. Он 

заверяет, что нынешнее состояние озера – это на 30% вина людей и на 70% – 

бакланов. 

"Ведь озеро служит пристанищем и для многочисленных водоплавающих 

птиц, к числу которых относятся и занесённые в Красную книгу РК. Поэтому 

необходимо знать пути миграций бакланов на озеро и проводить мероприятия 

по уменьшению их численности за пределами Маркакольского заповедника", – 

говорит Баймуканов. 

По его словам, известно, что бакланы стали многочисленны во всём 

Иртышском бассейне в пределах ВКО. И важно в самое ближайшее время 

изучить эту проблему для уменьшения численности этого вида по всему 

региону, включая и озеро Маркаколь. 

"На сегодняшний день у нас проблема заключается в массовом увеличении 

численности бакланов. Они у нас с 2015 года, и на данный момент мы 

производим только его мониторинг. Этот вид птиц наносит большой урон 

рыбам. Весной мы посчитали: его прилёт составил 1500 особей, а с выводом 

птенцов он увеличился в два-три раза", – пояснил сотрудник заповедника. На 

данный момент популяция бакланов на озере достигает четырёх тысяч. 
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По подсчётам Айтказина, если один баклан съедает в среднем килограмм 

ускуча в сутки, то все вместе они уничтожают четыре тонны рыбы в день. 

Чтобы начать бороться с ними, он считает, надо изменить закон об особо 

охраняемых природных территориях. Из-за него в заповеднике запрещена 

любая деятельность по искусственному регулированию численности животных. 

Как птица уничтожает рыбу в озере, мужчина наблюдает уже два года. [2] 

И так, подведем итоги. Как мы поняли бакланы приносят вред данному 

населению. Растреливать их запрещено. А имигрировать они думаю не 

собираются. Но, как быть? Ведь если, не избавиться от бакланов то грозит 

большая угроза и риск к исчезновению к рыбам хариус. Я думаю ,здесь будет 

лучшим из решениев, напугать их пару выстрелами из арбалета. Так как, 

оружием запрещено отстреливать в заповедной зоне. 
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ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Экологическая проблема – это изменение природной среды, в результате 

(антропогенных воздействий или стихийных бедствий), ведущее к нарушению 

структуры и функционирования природы. 

Загрязнение окружающей среды является актуальнейшей проблемой 

современности, т. к. антропогенная деятельность затрагивает все  земные 

сферы: атмосферу, гидросферу и литосферу. При этом, человек, являясь 

главным  виновником   сложившейся   экологической   ситуации,   становится   

и главной ее жертвой: по некоторым данным, от загрязнения водных ресурсов, 

атмосферного воздуха и почвенного покрова в мире гибнет порядка 40 % 

людей. 

Центром экологической политики и права при Йельском университете при 

содействии с World economic forum составлен рейтинг. Он оценивает 

эффективность экологической политики, определяя насколько страны близки к 

достижению Целей устойчивого развития ООН и Парижского климатического 

соглашения. Состояние экологии Казахстана оказалось хуже, чем в странах 

ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Наша страна на 101 месте по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://informburo.kz/stati/chto-proishodit-na-ozere-markakol-reportazh-iz-zapovednika-v-kotorom-tokaev-velel-navesti-poryadok.html
https://informburo.kz/stati/chto-proishodit-na-ozere-markakol-reportazh-iz-zapovednika-v-kotorom-tokaev-velel-navesti-poryadok.html
https://informburo.kz/stati/chto-proishodit-na-ozere-markakol-reportazh-iz-zapovednika-v-kotorom-tokaev-velel-navesti-poryadok.html
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рейтингу индекса результативности экологической деятельности. Соседями 

Казахстана являются Нигерия и Самоа. 

Экологический  кризис  мы можем определить как нарушение равновесия  

в экологических системах и в отношениях человеческого общества с природой. 

Он характеризуется, в частности, тем, что человек, общество и государство 

неспособны преломить тенденцию ухудшения состояния окружающей среды. 

Студенты научного кружка «Жас ғылым» Усть-Каменогорского высшего 

медицинского колледжа провели практическое исследование экологического 

состояния города на базе Медицинского центра имени Шаяхметова ТОО «Ем 

Алу плюс». 

Целью и задачами данного исследования являлись: 

1. Выяснение факторов и источников загрязнения атмосферного воздуха г. 

Усть-Каменогорск. 

2. Определения влияния загрязненного атмосферного воздуха на рост 

заболеваемости дыхательной системы 

3. Выяснение процентного соотношения  заболеваний  дыхательных 

органов в разных возрастных категориях 

Введение. В данный момент основной составляющей проблемой является 

загрязнение окружающей среды, что пагубно влияет на иммунную систему 

организма человека 

Территория г Усть-Каменогорск подвергается загрязнению окружающей 

среды промышленными отходами, продуктами сгорания от выхлопных газов. 

Промышленность. Загрязнение окружающей среды г. Усть-Каменогорска 

промышленными предприятиями напрямую связано с ростом промышленного 

производства. Более 80 тыс. тонн загрязняющих веществ (170 наименований) 

ежегодно выбрасываются в атмосферу, из них 20 % токсичных веществ. 

Согласно делению предприятий на категории опасности в зависимости 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, к первой категории 

отнесены семь предприятий города: 

1. АО «Казцинк» и УК ТМК, дающая 74% выбросов; 

2. Усть-Каменогорская ТЭЦ, 

3. Согринская ТЭЦ, Усть-Каменогорские “Тепловые сети”, 

4. АЭС Алтай Пауэр, на долю которых приходится около 23%, 

5. ТОО “Опытный свинцовый завод” и ОАО «УМЗ» 3,0%. 

Рисунок 1- Процентное соотношение выбросов на долю предприятий 

Автотранспорт 

1. Наряду с энергетикой, промышленностью, сельским хозяйством и 

строительством на окружающую среду существенное воздействие оказывает 

транспорт. 

Проблема автомобильных выхлопов растет в Усть-Каменогорске из-за 

большого количества транспортных средств. Наибольшему загрязнению 

автотранспортом подвергаются центральные, самые густонаселённые, районы. 

Если на здоровье взрослого населения оказывает влияние промышленные 
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отходы, то наибольшую опасность выхлопные газы представляют для детей, 

поскольку высота автомобильных выбросов не достигает и одного метра. 

2. Количество машин превышает 100 тысяч. Для города с относительно 

небольшой площадью и населением 320 тысяч. Половина всех выбросов от 

автомобилей содержат бензопирен – вещество первого класса опасности. 

3. Главные загрязнители атмосферного воздуха, образующиеся в процессе 

производственной и иной деятельности человека. На их долю  приходится 

около 98% в общем объеме выбросов вредных веществ. Это следующие 

элементы: диоксид серы –SO2 , оксиды азота-NOX , оксид углерода-CO , бензол 

, тяжелые металлы-свинец. 
 

 

Рисунок 5-Заболеваемость дыхательной системы 

Вывод 

1. Исходя из практических исследований, которая проведена в 

Медицинском центре имени Шаяхметова ТОО «Ем Алу плюс», можно сделать 

вывод, что отмечается значительный прирост заболеваемости дыхательной 

системы. 

2. Загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями 

напрямую связано с ростом промышленного производства. Более 80 тыс. тонн 

загрязняющих веществ (170 наименований) ежегодно выбрасываются в 

атмосферу, из них 20 % токсичных веществ. 

3. Наибольшему загрязнению автотранспортом подвергаются центральные, 

самые густонаселённые, районы. На здоровье взрослого населения оказывает 

влияние промышленные отходы, наибольшую опасность выхлопные газы 

представляют для маленьких детей. 

4. Токсические вещества обладают мутагенным и канцерогенным 

действием, накапливаясь в организме, действуют постоянно и мощно. 

5. Постоянное поступление в организм человека приводит к ослаблению 

иммунной системы 

6. Способствуя развитию хронических заболеваний пищеварительной, 

дыхательной и нервной систем, злокачественным опухолям. 

Рекомендации по улучшению состояния атмосферы: 

1. Экологическую и оздоровительную роль для города играют насаждения 

- лесополосы. Необходимо провести очистку лесополосы от сухостоя, 

подсадить устойчивые к выхлопным газам древесные растения: березу, 

лиственницу, иву, а так же кустарники - боярышник, лох, рябину и т.д. 
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2. Растения, которые растут вдоль дорог, нельзя использовать для корма 

животным. 

3. Отказ от этилированного бензина, в котором имеются присадки триэтил 

свинца для исключения выбросов соединений свинца и уменьшения 

непредельных углеводородов. 

4. Переход на газ или неэтилированный бензин снижает токсичность в 18 - 

22 раза. 

5. Финансирование природоохранных мероприятий. Так как совсем 

закрыть предприятия с вредными выбросами не возможно, необходимо принять 

меры по предотвращению последующего загрязнения окружающей среды, 

путем установки оборудования, сконструированного специально для снижения 

выбросов от существующих источников загрязнений. 

Если мы все будем сообща стараться сохранить природу, наш мир 

восстановит свою прежнюю красоту и чистоту, от которой мы уже начали 

отвыкать! 
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ОҚУШЫЛАРҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДЕ ҚАЗАҚ АУЫЗ 

ӘДЕБИЕТІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

 

Қазақ халқының экологиялық ойлауы, экологиялық сана-сезімі, табиғатқа 

көзқарасы ауызекі шығармаларында бейнеленген. Ә. Нысанбаев 

пайымдағандай, қазақ философиясы негізінен «фольклорда, поэзияда, мақал- 

мәтелдерде, шежіре-дастандарда, эпостарда, мифологияда жинақталған және 

тұжырымдалған». Сан ғасырлық тарихы бар қазақ қауымы жазба әдебиеті 

пайда болғанға дейін ауыздан-ауызға тарап, ел есінде сақталған мол рухани 

қазына жасай білген. Қазақ халқының өскелең ұрпаққа экологиялық тәрбие 

беруде жинақтаған тәжірибесін ең алдымен ауызекі шығармашылығынан 

табамыз. Осындай мол тәрбие көзіне бет бұру халықтың табиғатқа деген 

қарым-қатынасындағы даналығын, экологиялық тепе-тендікті, сақтауға 
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мүдделігін, табиғат байлығын тиімді пайдалану тәжірибесін, табиғи ортаға 

деген саналы да жауапкершіліктіқарым-қатынасын бағамдап, ұрпақ тәрбиесінің 

кәдесіне жаратуға мүмкіндік береді. Экологиялық тәрбиені дамыту халық 

педагогикасының жетекші дәстүрі болып саналады. Балалар ойындары халық 

ауызекі шығармашылығының бір саласы болып саналады. Ұлттық ойындарды 

оқу-тәрбие ісінде пайдалану жолдарын зерттеуші Е.Сағындықов: «Халық 

ойындары тек денені ғана емес, ойды жаттықтырушысы да болып табылады. 

Халық өзін қоршаған дүниенің қыры мен сырын, егжей-тегжейлігін білуді 

баланың санасына ойын арқылы жастайынан сіңіре беруді көздеген», - деп, 

орынды  пікір  айтқан.  «Ұшты-ұшты»,  «Дауысынан  айырып  біл»,  «Жүз қаз», 

«Қасқыр- қақпан», «Торғай мен бұтақ», «Неше қаз ұшып келді», «Мысық пен 

тышқан», «Қасқыр мен қаздар» сияқты толып жатқан экологиялық мазмұндағы 

ойындар әрі қарапайым, әрі оқушылардың түсінігіне жеңіл, балалардың 

қоршаған ортаға қарым-қатынасын қалыптастыруға қажетті тиімді құралдар 

болып табылады. Мақал-мәтелдер халық айтқандай, сөздің мұнарасы. 

Қазақтың даналық ойларын бойына түйген мақал-мәтелдер оқушыларды ұшқан 

құсты, жүгірген аңды, жан-жануарларды, өзен-көлдерді, тау-тасты қадір тұтуға, 

аялап сақтауға,, экологиялық іс-әрекетінде оны көріктендіруге талпындырады, 

қоршаған ортаны ластамау қажеттілігіне олардың көздерін жеткізеді. Мақал- 

мәтелдердің экологиялық мазмұны өте бай. Мәселен, адам туралы («Кісілікті 

кісі табиғатқа тартып туады», «Адам - табиғаттың төл перзенті», «Адам тастай 

берік, гүлдей нәзік», «Жақсы адам - елінің ырысы, жақсы жер - жанның 

тынысы», «Адам ұйымшыл, мал үйіршіл», «Адам көркі - шүберек, ағаш көркі - 

жапырақ»), атамекен, туған жер туралы («Ел ұлсыз болмас, жер гүлсіз 

болмас», «Ер туса - ел ырысы, жаңбыр жауса - жер ырысы», «Жас құрақ - 

жердің көркі, ынтымақ - елдің көркі»), жер-су туралы («Жер тоймаса, ел 

тоймайды», «Туған жердің түйе жейтін жапырағы да дәрі, түйе аунайтын 

топырағы да дәрі», «Жер екеш жер де ауырады», «Жер отты болса, мал сүтті», 

«Сулы жер - нулы жер», «Жерді аздыратын - өрт, адамды аздыратын дерт»), 

төрт түлік және үй жануарлары туралы («Түйе - байлық, қой - мырзалық, 

жылқы - сәндік, ешкі -жеңілдік, сиыр - ақтық, шаруаның бәрі бес, егіншілік 

оған ес», «Мал төлімен жарасты, жер гүлімен жарасты», «Жүйрік мал бірде ат, 

бірде қанат», «Түйе -түлік басы», «Нар жолында жүк қалмас», «Ит - жеті 

қазынаның бірі», «Түлік төлден өседі»), егіншілік туралы («Тамыр тартқан 

тарықпас», «Күтімді егін бітімді, бітімді егін түсімді»), хайуанаттар туралы 

(«Арыстандай күшің болса, түлкідей әдісің болсын», «Үйірлі құлан ақсағанын 

білдіртпес»), құстар туралы («Қарлығаш - көктем жаршысы», «Аққу жүзсе су 

сұлу», «Дегелек келсе жаз болар, бала-шаға мәз болар»), өсімдіктер туралы 

(«Күтімі жаман ағаштың -бітімі жаман», «Аялы ағаш - саялы»), табиғат, 

уағыт, кеңістік туралы («Ай жарығы әлемге, шам жарығы түбіне», «Көктем, 

көктен нұрын төккен», «Күн күркіресе жер иір, жер иісе мал иір», «Қыстағы 

қар, жаздағы жаңбыр - жерге жауған нұр», «Нөсер алдында найзағай ойнар», 

«Сүмбіле туса су суыр») мақал-мәтелдер бастауыш сынып оқушыларының 

табиғатты  қорғаудың  мәнін  санамен  түсінуіне  көмектесіп,  оларды  қорғау, 
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сақтау, қоректендіру ісіне қатысу белсенділігін арттырумен бірге, танымдық, 

тәрбиелік, коммуникативтік, реттеушілік қызмет атқарады.Мақал-мәтедердің 

реттеушілік функциясының жалпы міндеті - қазақ халқының экологиялық 

тәжірибесі, экологиялық мәдениеті негізінде қалыптасқан табиғатпен қарым- 

қатынас мөлшерін, шектеулерін ұстану. 

Жұмбақтардың тақырыптары сан алуан. С. Садырбаевтың еңбегінде олар 

былайша топтастырылған: жаратылыс-табиғат; адам анатомиясы және іс- 

әрекеттері; жан-жануарлар тіршілігі. Олардың қай-қайсысы да экологиялық 

тәлім-тәрбие көзі болып табылады. Жұмбақтарда табиғат объектілері әсем 

бейнеленген. Мысалы, «Төрт тағанды бойы бар, момындық дұрыс ойы бар, 

кербезденіп жүрмейді, айналдырған тоны бар» (Қой), «Асты пышақ, үсті істік. 

Өзіне лайықтап киім пішкен, секіріп-секіріп түскен» (Ешкі), «Таптым-таптым 

тап жорға, табаны жалпақ боз жорға» (Түйе), «От басында құмған, екі көзін 

жұмған» (Мысық), «Тарпаң-тарпаң тарбиған, түрі жаман жарбиған» (Бақа). 

Қайсыбір жұмбақты алсақ та, әсем сөз тіркестері арқылы табиғат объектілерінің 

сұлу да көрікті, сәнді бейнесін елестетеді. Елестетіп қана қоймайды,балаларды 

олардың тыныс-тіршілігімен таныстырады, әрқайсысының табиғатта алатын 

орнын бағамдауға, қамқорлықты, мейірбанды қарым-қатынаста болуға 

талпындырады. Қазақ халқының өз ұрпағын табиғатқа зиян келтірмеуге, тірі 

табиғат иелерін жәбірлемеуге баулитын, ізгілікке тәрбиелейтін құралдарының 

бірі - тыйым сөздер. «Бұл сөздер есі кірген балаларды жаман әдет, жат пиғыл, 

орынсыз қылық, теріс мінездерден сақтандырып отырған. Қазақтар тізені 

құшақтау -жалғыз қалудың, қолды төбеге қою - ел-жұрттан безінудің, үлкеннің 

жолын кесу - әдепсіздіктің, асты төгу - ысыраптың белгісі деп таныған және 

ондайістерге қатаң тыйым салған». Мұндай тыйым сөздер ел ішінде өте көп 

кездеседі. Адам - табиғаттың төл перзенті екендігін санасына сіңіруді, адам 

деген атқа кір келтірмеуді көздеген халық: «Адам мен табиғат егіз. Табиғат - 

туған анаң, оған зиян тигізбе», «Адам деген ұлы ат, оған кір келтірме», - деп, 

жаман әдеттен аулақ болуға үйретіп, табиғатқа зардабын тигізетін іс-әрекеттен 

сақтандырып отырған. Тағы бірде «Қиын-қыстау кезеңде адамдығыңды 

жоғалтпа», «Адамды, малды аттама», - деп кеңес берген. Себебі қазақ үшін ата 

қоныс, ата мекен киелі саналған. Қазақ ертегілері ауызекі шығармашылықтың 

мол саласы болып есептеледі. Ертегілердің қай түрін алсақ та олардың 

мазмұнына табиғаттың, табиғат сұлулықтарының, жыл мезгілдерінің, жан- 

жануарлар әлемінің тыныс-тіршілігі және олардың адам өміріндегі мән-маңызы 

арқау болғандығын көреміз. Қазақ ертегілерінен халықтың адамның ішкі 

рухани байлығы, жан сұлулығы, табиғаттағы басқа тіршілік иелерімен 

жағымды қарым-қатынас жасау экологиялық мәдениет аспектілермен үйлесімді 

болуын қалағаны айқын көрініс береді. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ЭТНОПЕДАГОГИКА ҮЛГІСІНДЕ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ 

 

Экологиялық мәдениетті қалыптасытруда, табиғатты қорғауға баулуда, 

халықтық педагогиканың ролі ерекше және оның саласы мол. Олар-табиғатты 

қорғау дәстүрі, оған сену, сыйыну ырымдары, жан-жануарлар мен өсімдік 

түрлеріне байланысты әдеп-ғұрыптар т.б. Қазақ халқының табиғатты тануы, 

оған көзқарасы ұзақ жылдар бойы қоршаған ортаға жүргізген бақылау 

нәтижесінде тәжірибе елегінен өтіп шыңдалып, сұрыпталған. Экологиялық 

тәрбие - бүкіл адамзат баласының әрбір іс-әрекетіне келешекте қоятын, оның 

тыныс-тіршіліген тығыз араластын жаңа ғылым саласы: айнала қоршаған 

ортаны қиып жағдайлардан, кейбір көлденең оқиғалардан сақтауға, табиғатпен 

арадағы тепе-теңдікті қалпына келтіруге бағытталған маңызды мемлекеттік 

және әлеуметтік мәселе. 

Қазіргі кезде «Табиғат қорғау білімі», «Табиғат қорғау тәрбиесі», «Ұлттық 

педагогика»     деген     терминдердің     орнына «Экологиялық     тәрбие», 

«Этнопедагогика» деген терминдерді жиі қолданып жүрміз. Экологиялық білім 

берудің басты міндеті экологиялық сананы қалыптастыру. Ежелгі дәуірден-ақ 

адамзат баласы өзін қоршаған ортаның, табиғаттың құпиясын танып-білуге, 

адам мен жаратылыстың өзара қарым- қатынасын ұғуға ұмтылды. Өздерінің 

тіршілік етуіне негіз болатын материалдық игіліктерді еңбек процесі арқылы 

ала отырып, табиғатқа әсер етуді, өзгертуді үйренді. Табиғаттың байлығын 

игерді, ол үшін түрлі техника жетістігін қолданды. Сөйтіп, жер шарының 

тіршілігі бар ортасы-биосфераны толық меңгерді. М. Жұмабаев «Педагогика» 

атты ғылыми еңбегінде: «Тәрбие, кең мағынасымен алғанда, қандай да болса 

бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету 

деген сөз. Тәрбие төрт түрлі: дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі 

пән құлық тәрбиесі. Егер де адам баласына осы төрт тәрбие тегіс берілсе, оның 

тәрбиесінің түгел болғаны», - деп тәрбие ұғымының мәнін кең түрде көрсетеді. 

Қазақ халқының экологиялық мәдениетінің басты ерекшелігі, З.Ж. Кенжалиев 

тұжырымдағандай: халықтың табиғат танымымен және адам танымымен етене 

тығыз байланыста, болғандығында, солармен аралас-құралас, «бөлінбеген түрде 

өмір сүретіндігінде.     Көшпенділер өздерін табиғаттың тікелей жалғасы, соның 

төл  баласы  сезінеді».  Бұл  өз  кезегінде  қазақ  халқының  табиғатты қорғауды, 

https://bilimainasy.kz/
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табиғат ресурстарын үнемді пайдалануды, табиғат байлықтарын қалпына 

келтіруді өзінің қасиетті борышы санайтындығын көрсетеді. 

Қазақы экологиялық қағидалар – табиғатты аялау жөніндегі ұлттық салт- 

дәстүрлер қағидасы. Қазақ халқы табиғат аясында тіршілік етіп, мезгіл 

ауанымен көшіп-қонғандықтан табиғатты қастерлеп, қадір тұтқан. Адамзат 

баласы да өзге жан-жануар, өсімдік секілді тіршілік етеді деп ұққан. Табиғатқа 

зиян келтірмеген, оны қорғау шараларына үлкен маңыз берген. Бұған: «Көкті 

жұлма, көктей соларсың», «Бұлақ көрсең, көзін аш» делінетін ұрпақтан ұрпаққа 

беріліп келе жатқан ереже іспетті қанатты сөздер куә. Қазақ ешқашан жасыл 

желекті, көкті таптамаған, құмырсқа илеуін бүлдірмеген, құс ұясын бұзбаған, 

жас балапандар мен хайуан төлдеріне тиіспеген, өсіп тұрған талды, ағашты 

жұлмаған. Қоршаған ортаға өсімдік пен жан-жануарлардың тигізетін пайдасын 

жете түсініп, ұрпақтарын жастайынан табиғат байлықтарын тиімді пайдалануға 

баулып, өнегелі тәлім-тәрбие берген. Халық табиғат жүдеуіне жол бермейтін 

тыйым ережелерін қоғамдық сана деңгейіне дейін көтерген. Өйткені ереже 

бұзылса, халықтық ереже де бұзылады. «Суға түкірме», «Күл шашпа», «Шөпті 

жұлма», «Көкті таптама», «Тал кеспе» т.б толып жатқан тыйым сөздер мен 

ескерпелер табиғатпен қарым-қатынас сақтаудың халықтық ережесі, 

табиғаттың әдемілігіне кір келтірмес салауаттылық өлшемі болды. Табиғатқа 

зәбір жасаған адам қоғамға қиянат қылған адам деңгейімен теңестірілді. 

Мәселен, «Тал кескенше қолыңды кес», «Қарағай кессең қаңғырып қал» деген 

санаға,тәртіпке  қайшы  келетін  істер  ұрпақты  сақтандыратын  ереже  болған. 

«Судың да сұрауы бар», «Балық аулай алмаған суды лайлайды» т.б т.б ырым- 

тыйымдар ұрпақты үнемділікке, ұқыптылыққа, бақылау-байқампаздыққа 

сергектікке, барды бағалап, қадір тұтуға, аялауға үйретті. «Аққан судың жолы 

сара» деп, табиғат болмысына өзгеріс әкелуге абай болуды ескертті. Жалпы 

өміршең өсиеттер табиғатқа табынудан, оны ардақтау мұратынан осылайша 

туындап отырған. Жас өрендердің қашанда өмір тәжірбиесі аз, көңілдері пәк. 

Сондықтан оларды қамқор сезімін оятып, қатыгездікке жібермеу үшін ойда 

бірден қалатын әсерлі өнеге-өсиет сөздер мен үлгілі істер арқылы тәрбиелеу 

халықтық үрдіс болған. Мәселен,«Қарлығаш үйге құт әкеледі, оның ұясын бұзу 

обал» деп, осы бір кішкентай құсты қастерлеуге тәрбиеледі. «Қарлығаштың 

құйрығы неге айыр?», деген ертегі-аңыз арқылы кішкентай құстарға қамқор 

болуға үгіттеді. Осы мазмұндас аңыз-әңгіме, ертегі , ән-жыр айту арқылы аң- 

құс, жан-жануарларды, табиғатты ардақтауға, олардың әдемілігіне, әсемділігіне 

тәнті болу сезіміне баулыды. «Құстың ұясын бұзба, жұмыртқаларын жарма, 

бетіңе шұбар түседі»,-деген сескендіру ескертпе сөзі арқылы тіршілік атаулыға 

қамқор болуға үйретті. Мысалы, күн күркірегенде «сүт көп, отын аз» деп үйді 

айнала ожаумен ұрғылап, оны есік алдына іліп қою ырымы діни нанымнан, 

қорқыныштан туындаған емес, керісінше мал басының көбеюін, шөптің шүйгін, 

ақтың  мол  болуын  аңсап,  табиғат  септігіне  тілеу  жасау  көрінісін білдіретін 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B
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наным. Наным сенімдер діндік дәрежеден ығысып, тұрмыс-салтындағы 

ырымдарға осылай айнала берген. Табиғатты өмірдің тірлігі ретінде қарау 

дүниетанымы қалыптасқан соң ырымдар табиғат қорғаудың нақты заң 

ережелеріне айналды. Табиғатты қастерлеуге байланысты сенім, дәстүрлер 

белгілі бір адам табиғат қарым-қатынас байланыс жүйесінде тәжірибеден өтіп, 

шыңдалып, оның пайдалы не зиянды, т.б. қасиеттерімен, септігінен танылған  

ой байламы деп түсінген дұрыс. Табиғат құбылыстарына ырымдау, оларға 

ерекше қасиет беру олардың сырын танып, білуден келген игілік адам мен 

табиғат арасындағы өзара ықпалдастықтың, ажырамас байланыстың барын 

түсіну жатыр. Наным-сенім, ырымдар арқылы халық адамзат пен табиғаттың 

етене біртұтастық туынды екендігін баяндап, тұтастықтың бұзылу қасіретінен 

ұрпақтарды сақтандырды. Оларға мейірбандылық, жауапкершілік, әсемдік, 

әдептілік, бақылағыштық сезімін орнатты. Табиғат жаратылыс түрлері: жан- 

жануарлар дүниесі, өсімдіктер әлемі, орман-тоғай, өзен-су, тау-дала өнерге 

қанат беретін қайнар-күш екендігін ұрпақтарға сәби жастан танытты. Халықтың 

туған тамырластығын дәріптейтін, дүние-түлеп, жаңғыратын маусымдарға 

бағышталған: «Наурыз», «Қымыз мұрындық», «Сабантой», «Күзем», «Мизам», 

«Соғым» сияқты той думандарды тұрмысқа кіргізіп, тәрбие құралдарына 

айналдырды. Сөйтіп қазақ халқы табиғатты қорғау ісінде бай дәстүр, әдет- 

ғұрып қалдырды. 

«Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын», «Ағаш жапырағымен, Жер 

топырағымен сәнді», «Құс қонбаған көл жетім, тыңдалмаған сөз жетім», «Ай 

шалқасынан туса, ай бойы аяз болады», «Бұлт қайда қонса, береке сонда  

келер», «Бір тал кессең, он тал ек», «Жерді босқа шұқыма, ағашты сындырма», 

т.б. мақал-мәтелдерді қазақ тегін айтпаған. Осы сөздердің мәнін аңғарсақ, 

астарында табиғатты қорғау, яғни Отанды қорғау деген терең ұғым жатыр. 

Қазақтар – тумысынан табиғатты сүйіп өскен, қоршаған ортаға үлкен 

ілтипатпен қараған халық. Халқымыз көшпенді өмір сүріп, көбіне мал шаруа- 

шылығымен айналысқандықтан жайылымдар мен су қорларын, тиімді 

пайдалану негіздерін жақсы білген. Дала халқының назарынан ешбір табиғат 

құбылысы тыс қалмаған. 

Малшылар әр маусым сайын қоныс аудару арқылы табиғаттың өз қалпына 

келіп, құнарлығын арттыруына мүмкіндік жасаған. Ал қой мен ешкінің санын 

белгілі бір дәрежеде ұстауы, олардың майда тұяқтары топырақты өте қатты 

езгілеп, шаң тозаңды көтеріп, топырақ микрофлорасын жойып жіберетініне 

байланысты болған. Шөлді өңірде жер асты суларын іздеп табуға құмырсқа- 

ның да көп көмегі тиетіндігін білген. Өйткені бұл жәндіктер ылғалды жерді 

ғана мекендейді. Аң мен құстарға қарап ауа-райын да болжаған. Мысалы, 

қарлығаш аспанда самғап ұшса – ауа райының ашық, ал төмендеп ұшса – 

жауын болатыны халық арасында кең тараған. Шағала – теңізшілердің сенімді 
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достарының бірі. Себебі, теңізшілердің ашық теңізге шығарда, шағалалардың 

мінез-құлқына қарап отырып, ауа-райының өзгерістерін алдын-ала болжаулары 

дәл келіп отырған. Қазақтар аққуды қадірлеп, киелі құс деп таныған. Аспаннан 

бір керемет ақша бұлт көрсе «аққудың қанатындай қалықтаған» деп жырлаған. 

Аққудың қанат қаққаны, тазалығы, сабырлы қимылы – оның тек сыртқы 

көрінісі. Байқағыш халық оның психологиялық күйін, жан сезімін түсіне білген. 

Оны кез келген шалшық көлде кездесе бермейтін аса талғампаз, тәкаппар құс 

деп қастерлейді. «Құс падишасы» деп те атайды, тазалық пен сұлулықтың 

символы деп біледі. Серігі мерт болған жерде өз жанын құрбан ететін оның ұлы 

қасиеті халық көңіліне ұнаған. Осы мысалда біз адамның жан тазалығы, яғни 

адам экологиясы да басты рольде екенін көреміз. 

Мысалы, бүркіттің қаңтардың қақаған аязында жұмыртқасын тасқа салып 

шайқауы, қайраты қайтып қартайғанда жасық өмірге төзбей шарықтап, шырқап 

барып, өзін-өзі тасқа тастап мерт қылуы да бір ерекше қасиет. Денесі ықшам 

қаршыға аспанда қалықтап ұшып жүріп жерден азығын көрсе болды, оқша зу 

етіп төмен қарай зымырай жөнеледі. Аңшылардың халқымыздың батыр 

азаматтарын қаршығаға теңеуі де сондықтан болар. 

Әл-Фараби бабамыз «Табиғатта барлығы математикалық дәлдікпен 

орналасқан, егер орнынан біреуі жылжыса, онда тепе-теңдік бұзылады» деген. 

Табиғатта бос немесе артық ешнәрсе жоқ. Барлығы бір-бірі үшін қажет, бір- 

бірінсіз тіршілік жоқ, бірі екіншісін толықтырып отырады, үнемі өзгерісте бо- 

лады. Бұл – диалектиканың айнымас заңы!» 
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СЕКЦИЯ № 4 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ БОЛАШАҒЫ 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

 

ӘОЖ 597.556.33 

АБДЕШОВА А., КАРМЕНОВА Б.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЗАЙСАН КӨЛІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН СІБІР ТОРТАСЫ НЕМЕСЕ ҚАРАКӨЗ 

(RUTILUS RUTILUS LACUSTRIS) БАЛЫҒЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Зайсан көлі Қазақстан Республикасының ең үлкен және балық 

шаруашылығының ірі объектілерінің бірі. 

Зерттелу аймағының табиғи қоршаған орта жағдайлары, физикалық 

географиялық және морфологиялық ерекшелігі бойынша Зайсан көлі кең 

жазықты Зайсан шұңқырында, мұхит деңгейінен 390 м биіктікте орналасқан. 

Қазақстан Республикасының ең ірі көлдерінің бірі. 

Зайсан көлі – Қазақстанның көлдерінің Оңтүстік Алтай және Сауыр, 

Тарбағатай жоталары арасындағы тектоникалық ойыста жатқан тұщы көл. Көл 

теңіз деңгейінен 395 м биіктікте. Жағалауы жайпақ. Тектоникалық бөген  

көлдер типіне жатады. 

Суының минералдануы 100 мг/л-ден артпайды, түсі көкшіл, мөлдірлігі 1,3 

м. Химиялық құрамы жағынан хлоролы-натрийлі. Жоғарғы деңгейі мамыр 

айының мен маусым айының бас кезінде, төменгісі қыста байқалады. Қараша - 

сәуір айларында мұз құрсанып жатады. 

Зайсан көлінің ихтиофаунасының құрамында 18 балық түрі кездеседі. Бұл 

балықтардың 13 түрі абориген балықтар, ал жерсіңдірілген 3 түр және Қытай 

территориясынан өткен интродуцияланған 2 түр. Кәсіптік  маңызды  

балықтарға 11 түрі, 7 түрі кәсіптік емес балықтар қатарына жатады [1]. 

Сібір тортасы немесе қаракөз (Плотва) – Rutilus rutilus lacustris. Зайсан 

көлінде және Ертіс өзеніндеде кеңінен таралған балықтың түрі. Бұл балық 

Зайсан көлінің байырғы жергілікті балықтарының бірі. Зайсан көлінде 

мекендейтін тортаның омыртқа санының көптігімен ерекшеленеді. Алайда, 

санының көптігіне қармастан кәсіпшілік ауларға көп түсе бермейді. Бұл балық 

түріне деген нарықта сұраныс жоғары, сондықтан табан  балығын  шамадан  

көп аулайды. 

Осы үздіксіз ауланудың әсерінен Сібір тортасы балық түрінің болашақта 

жойылып кетуін болдырмас үшін көңіл бөлу қажет, сондықтан тортпа 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%89%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BB
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балығының қазіргі биологиялық, морфологиялық көрсеткіштерін зерттеу  

өзекті мәселе болып табылады. 

Бұл балық түрін аулағанда моножіп аулары, тор көзінің диаметірі 10-80  

мм және сүзекі ау ұзындығы – 55 м, торының көзі – 32 мм қолданылды. Ал 

балық шабағын аулауына ұзындығы – 7 м, тор көзінің диаметірі – 3 мм 

кішігірім сүзекі арқылы ұстадық. Зайсан көлінің Тұғыл ауылының  

жағалауында және ортасында зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

Ихтиологиалық материалдар (кәсіптік балықтардың биологиасы, 

ұзындығы және салмақтық сипаттамасы) Г.В. Никольский әдістемелерімен 

жиналды. Балықтың жасын анықтау үшін көпшілік қабылдаған Чугунова Н.И. 

және Правдин Н.Ф. әдістемелерімен, табан балығының жасын қабыршағы 

арқылы анықтадық. Балық жасын анықтау барысында МБС – 10 және 

электронды Microzoom бинокулярлары қолданылады. Бұл әдістемелермен 

экспедицияларда балықтың биологиясын зерттеуге, ұзындығымен салмағын 

өлшену сипаттамасының нұсқаулары жазылады. 

Экспедициялық кезеңде ауа райының өзгеруі, сумен ауа температурасы 

бақыланады. Бұдан басқа балықтың толық биологиясы  қаралады.  

Балықтардың ұрықшылдығын анықтауға 4%  формалинмен  өңделіп, 

зертханада дәріханалық таразымен уылдырық өлшеніп, саналады. 

Балық шабақтарының ұзындығын өлшеу үшін сызғышпен, ал салмағын 

өлшеу үшін таразы қолданылады. Балық шабағының өнімділігін анықтауға 

Коблицкая А.Ф. әдістемесімен анықталады. 

Морфологиялық өлшемдерді алу үшін электроды штангенциркуль өлшеу 

құралы пайдаланылды және бұл морфологиялық өлшемдерді Правдин Н.Ф. 

әдістемесімен өзгергіштігін анықтайды. 

Тортаның ұзындығы 50 см, салмағы 1500 г. Жыныстық жағынан 3 – 5 

жасында жетіледі. Уылдырығын (2,5 – 147 мыңдай) сәуір – мамыр айларында 

шашады. Тұщы суда тіршілік ететіндері планктон және бентоспен, ал өткінші 

түрлері негізінен қосжақтаулы моллюскалармен және шаянтәрізділермен 

қоректенеді. Торта кәсіптік маңызы бар балық, әуесқойлық жолмен де 

ауланады. 

Торта балығының дене түсі күмістенген немесе биотопқа байланысты 

сарғыш, қара дақтары бар болып өзгеріп тұрады. 

Торта (қаракөз) (Rutіlus rutіlus) – тұқытәрізділерге жататын жартылай 

өткінші балықтар. Торта Еуропада, Батыс және Солтүстік Азияда таралған. 

Қазақстанның су айдындарында кең тараған, негізінен тұщы суларда болады, 5 

түр тармағы (кәдімгі, Сібір, Арал, Каспий және Шалқар Торталары) бар. Соңғы 

деректер бойынша Каспий тортасы (R.caspіcus) жеке түр ретінде 

қарастырылады. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
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1-кесте бойынша сібір тортасының орташа ұзындығы 19,3см, ал орташа 

салмағы 161г. Пайыздық қатынасы бойынша 5 жастағы торта балығы 47,6% 

көп мөлшерде, ал жас қатары жоғарлаған сайын аз мөлшерде кездеседі. 

 

 
Кесте 1 – Сібір тортасының биологиялық көрсеткіштері 

Жа 

стық 

қатар 

Ұзынд 

ығы, см 

Орташа 

ұзындығы, см 

Салм 

ағы, г 

Орта 

ша 

салмағы, 

г 

С 

аны, 

дана 

% 

3 12-16 13,9 36-88 54,8 1 5 

4 14-19 17,1 58- 105 6 2 

5 17-23 19,8 56- 168 1 4 

6 21- 22,9 176- 257 4 1 

7 26,5 26,5 404 404 1 0 

Бар  19,3  161 2 1 

 
Зайсан көлінде тіршілік ететін сібір тортасы 10-200С судың 

температурасы аралығында уылдырық шашады. Уылдырық шашу кезеңі 20 

сәуір – 15 мамыр айларының аралығында өтеді. 

Қыркүйек айында сібір тортасының шабақтары жағалауда шоғырланады. 

Көбінесе торта шабақтары алабұға, шортан және кәдімгі көксерке қорегі 

болады. 

2018-2019 жылдардың зерттеулері бойынша Сібір тортасының жыныстық 

қатынасы: аналық дарақтар 87,3%, ал аталық дарақтар 12,7%. 

Аналық және аталақ дарақтарды уылдырық шашу кезеңінде айыруға 

болады. Бұл кезде аналық дарақтың құрсақ аймағы үлкен болып келеді, және 

жыныстық қуысы төмен түсіңкі, ал аталық дарақтың уылдырық шашарда түрі 

өзгереді, оның үстін ұсақ бүртік жабады. 

Торта ерте көктемгі уылдырық шашатын балықтардың бірі. Аталық 

балықтарының жыныстық дамуы алғашқы жылдары байқалады, ал жаппай 

дамуы екінші жылдары. Аналық дарақтарда бір жылға кейін жыныстық дамуы 

басталады. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

У ШКОЛЬНИКОВ 11-12 и 16-17 ЛЕТ 

 

Проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков в настоящее время является приоритетным направлением 

отечественного образования и здравоохранения в связи с прогрессирующим 

снижением доли здоровых детей. Особую тревогу вызывает состояние здоровья 

школьников, среди которых отмечается выраженный рост распространенности 

морфофункциональных отклонений, хронических заболеваний, замедление 

физического и психического развития. В последние годы в образовательной 

системе наблюдается интенсификация учебного процесса, появление школ 

нового типа, классов с различным уровнем учебной нагрузки, что не всегда 

может способствовать нормальной адаптации к учебной деятельности и 

сохранению здоровья учащихся [1]. Уровень и динамика работоспособности 

связаны с морфо-функциональной зрелостью ЦНС и других физиологических 

систем, а также с состоянием здоровья . Резкое усложнение учебной программы 

требует затраты больших сил для успешной учебы, особенно это касается 

обучения в специализированных профилированных классах школ-лицеев [2]. 

Длительная умственная нагрузка оказывает угнетающее влияние на организм, 

которое выражается в снижении качественных и количественных показателей 

работоспособности, ухудшении концентрации, переключения и объема 

внимания, кратковременной и долговременной памяти, восприятия [3]. 

Ухудшение состояния здоровья учащихся объясняется большой учебной 

нагрузкой, которая приводит к снижению работоспособности. Это обусловлено 

необходимостью глубокого знания соответствующих механизмов и факторов, 

влияющих на работоспособность, а так же способов ее повышения [4]. В связи  

с этим актуальным оказался вопрос о состоянии умственной работоспособности 

и когнитивных функций школьников, обучающихся по программам 

углубленного изучения ряда предметов. 

Умственная работоспособность - это способность воспринимать и 

перерабатывать информацию, потенциальная способность человека выполнять 

в течение заданного времени с максимальной эффективностью определенное 

количество работы, требующей значительной активности нервно-психической 

сферы субъекта. Она требует преимущественного напряжения сенсорного 

аппарата, внимания, памяти, активизации процессов мышления, эмоциональной 

сферы [5]. 

Целью настоящей работы являлось определение умственной 

работоспособности у школьников 11-12 и 16-17 лет. В нашем исследовании 

были поставлены следующие задачи: изучить умственную работоспособность 

школьников в общеобразовательных классах 11-12 лет и 16-17 лет, а также 
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провести сравнительный анализ умственной работоспособности у школьников 

16-17 лет из общеобразовательной школы и в классах с углубленным 

изучением предметов. 

В соответствии с задачами работы было проведено обследование 32 

школьников. В работе мы использовали методику Анфимова, которая 

позволяет определить у школьников уровень умственной работоспособности, 

степень утомления, внимание, произвольность, умение работать по инструкции. 

Каждому школьнику давалась таблица с буквами, и по команде 

экспериментатора в течение 2 минут зачеркивались одной косой чертой 2 

буквы «И», «К», при последовательном просматривании букв и строк. Время 

отмечалось по секундомеру. Через две минуты задание усложнялось, 

необходимо было подчеркнуть сочетание букв ИЕ и КА в течение двух минут. 

При обработке результатов подсчитывались количественные показатели 

работоспособности, такие как количество вычеркнутых букв, количество 

просмотренных знаков за 4 минуты; объем зрительной информации; скорость 

переработки информации. Кроме того, определялись качественные показатели 

работоспособности - количество ошибок, допущенных при просмотре знаков по 

корректурной таблице в течение 4 минут; коэффициент точности выполнения 

задания; коэффициент умственной продуктивности; показатель устойчивости 

внимания [6]. 

Результаты работы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели умственной работоспособности у школьников 11- 

12 и 16-17 лет. 

показатели 

возраст, лет 

A (в 

усл.ед.) 

P (в 

усл.ед.) 

Q (в 

бит.) 

S (в 

бит/сек) 

11-12 0,91 698 458 1.92 

16-17 (общ. 
школа) 

0,86 888 553 2.3 

16-17 
(углуб.школа) 

0,90 874 551 2,2 

 

Коэффициент точности выполнения задания (А) в целом соответствует 

нормативным показателям и составляет 0,90. 

Коэффициент умственной продуктивности (Р) ниже средних показателей 

по данным возрастным группам. Так, у 11-12-летних школьников он ниже на 

24%. У 16-17-летних школьников общеобразовательной школы он составил 

71% и у школьников такого же возраста из углубленной школы – 70% от 

нормы. 

Объем зрительной информации (Q) выше средних показателей по всем 

возрастным группам на 35%. 

Скорость переработки информации (S) выше почти в два раза средних 

показателей по данным возрастным группам (88%, 92% и 83% соответственно). 
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Таким образом, если коэффициент точности выполнения задания в целом 

соответствует норме, то концентрация внимания на 30% ниже нормативных 

показателей, а объем зрительной информации на 35% выше и скорость 

переработки информации практически в два раза выше нормы. 

На наш взгляд, снижение коэффициента умственной продуктивности во 

всех исследуемых группах можно объяснить тем, что объем зрительной 

информации и скорость переработки информации на порядок выше нормы. 

Школьники, стараются выполнить как можно больше задания, при этом у них 

снижается коэффициент умственной продуктивности. Это серьезная проблема, 

на которую необходимо обратить внимание при организации учебного 

процесса. 
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ӨҢІРЛЕРДЕ АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНІҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Агроөнеркәсіп кешеніне инвестициялар тартуды зерттеу мәселесі әрқашан 

да экономикалық ғылымның орталық сұрақтарының бірі болып табылады. 

Мұндай жағдай инвестициялардың жалпы экономикалық өсу үрдісін анықтай 

отырып, шаруашылық жұмыстардың терең негіздеріне әсер етуімен 

байланысты. Қазіргі қалыптасқан шарттарда инвестициялар тұрақты 

экономикалық дамудың және халық шаруашылығындағы құрылымдық 

мәселелерді шешудің, техникалық прогресті қамтамасыз етудің, 

шаруашылықтың микро және макро деңгейде жоғарылатудың маңызды құралы 

болып табылады. Инвестициялық үрдісті жандандыру әлеуметтік- 

экономикалық өзгерістерді іске асырудың нәтижелі механизмдерінің бірі болып 

саналады. 
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Агроөнеркәсіп кешенінде инвестициялық белсенділіктің түрлері мен 

механизмдерін терең теоретикалық зерттеу өзекті мәселе болып табылады. 

Инвестициялық шығындардың нәтижелік критериилерін теоретикалық 

негіздеу, капиталдық салынымдар мен экономикадағы құрылымдық 

өзгерістердің арасындағы өзара байланысты белгілеу, инвестициялардың 

салалық құрылымында басымдылық бағыттарды анықтау маңызды мәселе. 

Инвестициялық белсенділік - өз қаржылық мүмкіндіктерінің және сыртқы 

қаржы ресурстарын тарту мүмкіндіктерінің жиынтығы. Шын мәнінде 

инвестициялық белсенділік емес, әлеует инвестициялық қызметті іске асыру 

үшін объективті мүмкіндіктер жиынтығы ретінде айқындалады [1]. 

2019 жылғы ауыл, орман және балық шаруашылығының инвестициялық 

салымдары өткен жылмен салыстырғанда 41,1% өсті және 501,6 млрд. теңгені 

құрады. Негізгі астық егетін өңірлер – Солтүстік Қазақстан, Қостанай және 

Ақмола облыстары осы салаға 213,8 млрд. теңгені бағыттады, бұл ауыл, орман 

және балық шаруашылығына салынған инвестициялардың жалпы көлемінен 

42,7% құрды. 

Өңірдің инвестициялық белсенділігі өңірдегі негізгі капиталға инвестиция 

тарту көлемі мен қарқынымен сипатталатын инвестициялық қызметтің дамуы 

мен қарқындылығы болып табылады. Инвестициялық белсенділік өңірлік 

экономиканың негізгі қорларын жаңғыртуға ақша қаражатын және 

инвестициялық ресурстардың өзге де нысандарын орналастыру қарқындылығы 

ғана емес, сондай-ақ тиісті орналастыруға алғышарттар. 

Инвестициялық белсенділік - инвестициялық ресурстарды пайдаланудың 

көлемі, өсу қарқыны және тиімділігі. Инвестициялық белсенділік 

инвестициялардың қол жеткізілген көлемінің, олардың көздері мен 

нәтижелерінің динамикасын ғана емес, сондай-ақ ең алдымен құрылыммен 

анықталатын олардың сапасын да көрсетеді. 

Өткен жылға пайызбен 
 

 

 

 
 

Сурет 1 - Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығына 

инвестициялық салымдары 

 

Ауыл, орман және балық шаруашылығына негізгі капиталға салынған 

инвестициялардың 89%-дан астам бөлігі маусымдық дақылдарды өсіруге 

(60,6%) және мал шаруашылығына (28,9%) бағытталған. 
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Өткен жылға пайызбен 
 
 

маусымдық 
дақылдарды өсіру 

 

көп жылдық 
дақылдарды өсіру 

 

мал шаруашылығы 

 

аралас ауыл 
шаруашылығы 

 

2019 жылғы қаңтар-желтоқсан 2018 жыл 

 

Сурет 2 - Ауыл, орман және балық шаруашылығына негізгі капиталға 

салынған инвестициялар 

 

2019 жылы экономиканың өсуінің басты факторлары инвестициялық 

белсенділік пен нақты сектор өндірісінің ұлғаюы. Инвестициялардың өсімі 

10,7% құрады. Ең жоғары инвестициялық өсім ауыл шаруашылығында, 

құрылыста, саудада және өнеркәсіпте байқалды [2]. 

Ауыл шаруашылығында өндіріс көлемі 3,6%-ға ұлғайды, оның ішінде 

өсімдік шаруашылығы – 3,9%, мал шаруашылығы 3,5%-ға ұлғайды. Ағымдағы 

жылғы 31 тамыздағы жағдай бойынша дәнді дақылдар себу алаңдарының 29,8% 

жиналды. Өнімділік гектарына 11,5 центнерді құрады. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИЛИ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС МЕНЯЕТСЯ 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ? 

 

Прежде чем говорить о образовательной потребности  нынешних 

учащихся, нужно ответить на вопрос «Какие они современные ученики?» По 

моим наблюдениям, а также по наблюдениям «целой армии» моих коллег 

современные дети значительно отличаются от предыдущих поколений 

учащихся. Современные ученики, это дети на которых безжалостно действует 
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больше раздражителей, чем когда- либо в истории человечества. Каждый день 

они получают колоссальное количество информации от различных источников 

(сотовых телефонов, интернета, десятки телеканалов, школы, людей). Мозг 

ребенка не успевает сортировать круглосуточно поступающую информацию. 

На них не действует тактика внушения чувства вины, к которой обычно 

прибегают в семье и общественных учреждениях. Они почти не реагируют на 

принуждение, нотации, наказания, запреты и другие общепринятые методы 

воспитания и дисциплины, которыми пользовались педагоги и родители. 

Директор школы, классный руководитель, учитель, взрослые не внушают детям 

такого почтения, какое питали к ним некогда их родители. Так на что же 

откликаются они? Современные дети откликаются на уважение- на уважение к 

ним, к их проблемам, хоть и могут казаться эти проблемы для взрослых сущим 

пустяком. Своим поведением они явно дают понять нам, что у них есть право 

выбора, право голоса, которое мы взрослые несомненно должны уважать. 

Зачастую они умеют принимать хорошее рациональное решение и отчаянно 

бороться за то, чтобы их способности непременно заметили. А также они 

жаждут от окружения признания их уникальности. Современные ученики 

требуют от учителя пояснений и почти никогда не довольствуются отговорками 

на уровне: «Потому что я так сказал». Если дети замечают, что в попытках 

взрослых заставить их сделать что-то присутствует скрытый мотив, они упорно 

сопротивляются и при этом чувствуют, что поступают совершенно 

справедливо. Современные дети могут «читать» взрослых, как открытую книгу, 

быстро подмечать и незаметно нейтрализовать любые скрытые попытки 

манипулировать ими. И делают это так, что окружающие иногда не осознают 

этого! В этих условиях перестают работать традиционные методы обучения, 

где ученик пассивный получатель знаний, а учитель источник знаний. С 

древних времен школа означала место детской радости и переводится с 

латинского языка как досуг. Я.А.Коменский говорил: «В латинском языке 

школа иногда называется «ludus», т.е. игра; она предоставляет собой тихое 

пристанище, специально устроенное для научных знаний, нисколько не 

обременительных и не утомительных, но, подобно игре, лишь приятно и легко 

упражняющих ум и тело». При сложившихся обстоятельствах учителя начали 

задавать себе вопросы: Могу ли я создать для своих учеников такое 

пристанище? Как сделать урок более продуктивным, полезным для учеников? 

Как способствовать эффективному взаимодействию учителя с учениками? Как 

учитель может стимулировать саморегулируемое обучение? Таким образом 

возникла необходимость внедрения изменений в образовательный процесс. С 

этой целью была разработана и введена новая программа среднего образования 

РК. Новшеством обновленной программы является четкое определение 

ожидаемых результатов по каждой цели программы. Учитель может точно 
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оценить результаты обучения, которые позволяют и учителю и обучающимся 

определить степень достижения целей. Учитель является «рефлекторным 

агентом», который оказывает поддержку отвечая на действие ученика и 

обеспечивая развитие его обучения. Учитель разрабатывает учебный процесс 

так, чтобы ученики не только усваивали содержание учебного материала, но и 

могли развивать свою способность к обучению. Ученик развивает навык 

саморегулирования через самостоятельный выбор стратегий для достижения 

целей и решения проблем, самонаправленность в процессе работы над 

заданиями, через познание себя в качестве ученика. В обновленной программе 

продумана межпредметная интеграция. Её цель - избежать предметной 

разобщенности, фрагментарности в системе взглядов учащихся. МОН РК в 

методическом письме для реализации интегрированных программ предлагает 

проводить факультативы по конструированию, робототехнике, биотехнологии 

или нанотехнологии [1]. 

Ведение факультативного занятия «Физика наноструктур» является одним 

из направлений совершенствования активных методов обучения в условиях 

обновленного содержания образования в общеобразовательных школах. 

Инновация это важнейший фактор роста экономики страны, а наночастицы это 

венец инновационной деятельности. В отличии от нефти и газа этот ресурс 

неисчерпаем. Эти частицы очень малы, но возможности в себе таят огромные. 

Например, наноструктуры в медицине способны лечить самые сложные 

заболевания. Представьте себе магнитную наночастицу, которая доставляет 

лекарства прямо к раковым клеткам и обходит стороной здоровые клетки. 

Свойства вещества могут сильно изменяться при добавлении наночастиц. 

Например, если к обычному материалу добавить частицу нанометрового 

размера, то у него сильно меняются магнитные, электрические, механические и 

оптические свойства. Если в конструкцию обычного микроэлектронного 

прибора, на пути электрона добавить слой толщиной порядка 10нм, то у него 

сильно изменится формула вольт-амперной характеристики.[2] Сейчас 

полупроводниковые наноструктуры - основа технической цивилизации. Наше 

недалекое будущее за спинтроникой, это когда электрон не только движется, но 

и вращается вокруг своей оси под действием внешнего магнитного поля.[3] 

Возможности техники при этом возрастают и именно нынешним учащимся в 

будущее науки предстоит добавить свое веское слово. А задача учителей ЕМЦ 

направления - дать представление школьникам о наноструктурах. 
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САН ТІЗБЕГІНІҢ ШЕГІН ТАБУ ЖОЛДАРЫ 

 

Математикалық анализдің негізгі түсініктері – үзіліссіздік, туынды, 

интеграл негізінен шек ұғымы арқылы анықталады. Шек – лимит  сөзі 

латынның limes(limite) - шекара деген сөзінен шыққан. Limes сөзін алғашқы 

болып қолданған ағылшын ғалымы И.Ньютон (1643-1727). 

Сан тізбегінің қазіргі қолданыстағы ғылыми анықтамасын XIX ғасырдың 

20 жылдары француз математигі О.Коши ( 1789 – 1857) берген. 

Натурал аргументті функция – сан тізбегі деп аталады. Ол сөзбен, 

аналитикалық   тәсілмен,   яғни   формуламен     ,   графиктік   жолмен,  сонымен 

бірге рекурренттік формуламен берілуі мүмкін. 

Біз мақалада әртүрлі тізбектердің жинақты екенін анықтап, олардың шегін 

табуға тоқталамыз. Шекті табу үшін, әдетте төмендегі әдістерді қолданады: 

тізбектің жалпы мүшесін түрлендіру, математикалық индукция принципін, 

Ньютон биномын, асимптоталық теңдіктерді, классикалық теңсіздіктерді, 

интегралдық қосындының шегі – анықталған интеграл болатын тәсілдердің 

бірін қолдануға болады. 

1 мысал. Егер а а           а рекурренттік 

формуламен берілген тізбектің жинақты болатынына көз жеткізейік. 

Шешуі:   а        және                                 Арифметикалық   пен 

геометриялық орталардың арасындағы теңсіздік бойынша                
 

 

 
  

       олай болса               үшін , яғни    
   
     . 

 
 

 

Сонымен,
      , берілген тізбектің өспейтін 

екенін көреміз. Ал төменнен а санымен шектелген, сол себепті Вейерштрасс 

теоремасынан монотонды кемімелі, төменнен шектелген тізбектің шегі      

                   . жинақты тізбек үшін                         



87  

  

n 



n
xn 

  

xn xn 

болғандықтан рекуррент тізбекте шекке көшсек                                 

                 ал                  

Жауабы:    
 

2 мысал. , шегінің жинақты екенін 

және               
Шешуі: Тізбекті келесі рекуррент формула арқылы беруге болады: 

                            

Есепте өспелі және жоғарыдан шектелген болатынын көрсетейік. 

          индексі өскен сайын – нің өсетіндігі формуласынан шығады. 

Сонымен бірге жоғарыдан шектелген, мысал үшін, санымен. 

Расында да, ; Қандай да бір мәні десек, онда 
 

                                                         = , 

біздің ұйғаруымыз математикалық индукция әдісінен орынды екенін көреміз. 

Монотонды тізбектің тиянақты шегі бар, яғни оны табу үшін 

                 теңдігінде шекке көшсек болғандықтан     

  екені анық сондықтан       
  

 

 
Жауабы: ) 

  

Бөлік тізбектің шегі берілген тізбектің дербес шегі деп, олардың ең үлкені 

бастапқы тізбектің жоғарғы шегі, ал ең кішісі төменгі шегі деп, сәйкес 
lim xn  

, lim xn 
- арқылы белгіленеді. 

n
n



3 мысал.                                        тізбегінің жоғарғы, төменгі 

шектерін табайық. 
Шешуі: n  N  x  

 
 

1  
  lim x 

 

 3 . Ал екінші жағынан, 
1 

n 
  n n 

x  
 


 1  
  lim x 

 

 3 . Дәл осылайша x  1  
1 
n  N, x  1   lim x  1. 

 

12k 
31 
 12k 


 n n n n 2k 3 n n 

Жауабы: x12k  
 lim xn  

 3 , lim  1. 
n

Ескерту 1: Осы мысалда        мен        бөлік тізбектермен қатар, 1 мен 3- тен

 басқа сандарға жинақталатын бөлік тізбектер бар, мысал үшін, 

        оның шегі – ке тең (дербес шек). 

Ескерту 2: тізбегі үшін                          

бөлік тізбектер дербес шектерді береді, олар 2, -1 және 

-4. 
 

 

lim  2 , 
n

lim  4 . Сонымен бірге сан тізбегінің жиыны үшін 
n

               қатынастары да орын алады. 
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4 мысал: lim
  1   n 

n n  n! k 1 

k  k! шегін табайық. 

Шешуі:    

 +1!−1, 
 

    
 

Жауабы: 1 

 

Анықталған интеграл ұғымы тарихи интегралдық қосындының шегі 

арқылы дүниеге келгені белгілі мағлұмат. Осы қасиетті келесі шектерге 

қолданайық. 

5 мысал:                                      шегін табайық. 

Шешуі: кесіндісін ұзындығы    
  

болатын бірдей n – бөлікке айырып, 

әрбір элементарлық бөліктің оң жақ ұшын сайлап алып   
a 

, 
1 n 

 2 
a 

, 
2 n 

 3 
a
 

3 n 

,...,  n 
a 

, f    sin k 
a
 мәндері арқылы +…+sin n     

n n 
k 

n 

          . 

sinx функциясының  сегментіндегі интегралдың қосындысын 

жасайық. 

Енді осы қосындының шегін анықталған интеграл арқылы табуға болады: 

lim 
a 

sin 
a
 

 n 
 sin 2 

a
 

n  ...  sin n 
a  




 lim 
 

 

sin k  
n
 

a 

 sin xdx  cos x 
a 
 1  cos a 

n n k 1 0 

Жауабы: 1 cos a 
 

Дәл жоғарғыдай 
 

lim 
n

 
1  








 ... 

  lim 
 n






k 1 

 
1 


n 0 

 

1  xdx 
1 2 

2
 

0 
3

 2 1




6 мысал:                    
       

Жауабы: 
 

                    

2 2 
3 

2 1

Шешуі: 

a2    a1 

a    a 

 
1 

2! 

 
2 
 a 

 

 
 

1 
 

2 
 a 

  

 
 

5
! 1  

3!1
,..., a 

  

 
 1  

n!1 
 

1 
.
 

  

3 2 
3!

 1 
2! 3! 

1 
3 3! 

n
 n! n! 

n  N an  
n!

 

жеткіземіз. 

болатынына математикалық индукция әдісімен көз 

n 

n 

1  
2

 
n 

1  
n

 
n 

1  
k
 

n 

2 3   1  x2
 

3 

 

1 
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n 1n 

n  k үшін ден ұйғарайық    нда                 үшін          

орынды   болатынын   көрсетейік.  Берілуінен                 
 
 

 

 

 
 

  

   
 

  

   
   
   

 

Жауабы:   
  

 

7 мысал: x  1  
1 
 ...  

1 
 ln n . 

  

lim x  c  ln n   мұндағы c  0.577216 – 
n 

2 n n    
n n

 

Эйлер тұрақтысы, ал егер дәлелдейік  
Дәлелденуі: 

                және тізбектерін қарастырайық. 
  

    :                    

Бернулли теңсіздігі бойынша  

x  1 , n  N  1  xn  
 1  nx   . 

 
 1 x  

 2
 

n  1 

   1  
n1 

 
  1    1  

n  n  1  деп ұйғарсақ  1  
n  12  

 1  
n  12

 n  1  1  n  1 



1  

1  n  1 
 1  

zn1 
 1  z 

 
   




 z , z -тізбегінің өспелі, дәл осылайша - 

 
 n  1 n 

n1 n n 

n 

нің кемімелі болатындығы шығады. Ал n  N  zn  yn  zn -өспелі, жоғарыдан 

yn -мен, ал yn -кемімелі, төменнен zn -мен шектелетінін көреміз. 

0  y  z  
 


1 
n 
1 


e 
 0 , егер n   yn  zn  0  lim zn  lim yn  e 

 n    n n  
 1 

n

 

n n



 1 
n1 

zn -өспелі, zn  e , ал yn -кемімелі, yn  e  1  
n 
  e  1   . n 

   
Теңсіздіктің натурал логарифмін тапсақ n 

 
 

1  
 ln e  1  n  




 
 

1  ,  

 
яғни 1 
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 x  x   

1
 

ln n1 
 n 

 lnn  1  ln n  
1 






1 ln1 
 n  

 
1  

 0 


n  1 
ln1 
 n  n 

n1 n 
n  1 n  1 

ln1 
 n 

xn1  xn  xn -кемімелі. сонымен бірге xn тізбегі төменнен шектелген. 
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 ln1 
n  n 
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... 
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1  
 ln 

n  1 
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 0 . Сондықтан lim xn  c . Іздеп отырған 
 2 3 n n  n n  1 n

теңдік орынды екен. Осы қатынастан lim
 1 

 
1
 

 

 ... 
1  

 ln 2 . 
 

n n  1 n  2 2n 

Расында да, t  1  
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 ...  

1
 

  

десек, онда 
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ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Статья посвящена одной из проблем оценки качества обучения студентов и 

образования в современных вузах. В статье приведены основные критерии 

развития качества образования в высшей школе. Кроме того, рассматриваются 

требования к преподавателю для различных видов современной подготовки, 
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тестовые программы для оценки качества знаний различных учащихся на 

основе современных образовательных технологий. 

Ключевые слова: 1С программа, высшее учебное заведение, 

актуальность, методические аспекты. 

Процессы образования в современном обществе связанные с 

формированием новой идеологии, оказывает стремительное развитие 

информации и информационно-коммуникационных технологий. Возникающий 

переход к обществу знаний как новый этап развития современного общества 

высоких технологий требует изменений в различных сферах современного 

общества, особенно в области образования. Фундаментальное изменение образа 

жизни под влиянием информационных и коммуникационных технологий 

связано с формированием нового типа личности, который ассимилирует 

культурные нормы, правила, модели, приспосабливаясь к ограничениям и 

преимуществам современной культуры. Исследователи заговорили об 

электронном обучении еще в 1990-х гг., когда в связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий новый импульс получило 

дистанционное обучение, обусловившее развитие электронного обучения. Этот 

первый этап развития ЭО характеризуется активным использованием 

презентаций и программ тестирования, разработкой электронных учебников 

[1]. 

Развитие системы образования предъявляет высокие требования к качеству 

подготовки выпускников высших образовательных учреждений. От 

современного высшего учебного заведения требуется внедрение новых 

подходов к обучению, обеспечивающих наряду с его фундаментальностью и 

соблюдением требований государственных образовательных стандартов 

развитие коммуникативных, творческих и профессиональных компетенций, 

потребностей в самообразовании на основе потенциальной много вариантности 

содержания и организации образовательного процесса. [2] 

Наличие критериев качества и результативности является обязательным 

условием для высших образовательных учреждений, которые стремятся 

применять компоненты электронного обучения и тестирования для 

преподавания учебных дисциплин и проверки знаний студентов в программах 

бакалавриата и магистратуры. Оценка качества электронного обучения и 

оценка качества необходима для улучшений и нововведений в образовательном 

процессе. В практике существуют исследования, в которых наряду с 

критериями качества разработки, функционирования и оценки программ 

электронного обучения предлагаются показатели эффективности и качества, 

показатели совершенства в электронном тестировании. 

Система тестирования и контроля знаний студентов разрабатывается при 

наличии готовых банков тестов или специально разработанных тестов для 

текущего, среднесрочного и итогового контроля знаний студентов. 

Разрабатываемая тест в программе 1С позволяет при помощи тестового 

контроля оценить все уровни освоения материала. 
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Основным средством формального контроля качества обучения является 

тестирование. Наличие показателей продуктивность и качества электронного 

тестирования в программе 1С в различных его проявлениях и формах является 

важным моментом внедрения технологий электронного тестирования в 

учебный процесс вуза. 

Актуальность тестов в программе 1С основана на нетрадиционном, 

основанном на знаниях подходе к знаниям как механизму повышения 

познавательной активности студентов. Одним из актуальных вопросов в сфере 

образования является оценка уровня образования студентов по различным 

предметам. Программа 1С позволяет тестировать, используя различные 

вопросы. В программе 1С система электронного обучения может 

автоматически устанавливать и вставлять окончательный результат теста. 

Результаты тестов, которые не обеспечивают автоматическое ценообразование, 

сгруппированы в список для обзора их учителя. Список сгруппирован по теме 

ответа, с возможностью дальнейшего выбора по группам учащихся и другим 

параметрам. Система позволяет анализировать качество теста на основе ряда 

параметров: количества и качества неправильных / неправильных ответов на 

вопросы. Это позволит тестировщикам получить обратную связь об уровне 

подготовки, сложности теста, ошибках, характерных для теста, что важно для 

дальнейшего обучения и тестирования. 

В широком понимании термин «тестирование» включает в себя метод 

тестирования, результаты теста и интерпретацию результатов теста. Метод 

тестов контроля качества обучающихся имеет ряд преимуществ перед другими 

педагогическими методами контроля: высокая научная обоснованность теста; 

технологичность; точность измерений; наличие одинаковых правил для всех 

испытуемых и правил интерпретации их результатов; хорошая совместимость 

метода с современными образовательными технологиями. 

Проверка знании один из видов педагогических измерений, которые также 

включают оценку и мониторинг. По своей сути мониторинг относится к 

области управления образованием и по отношению к педагогическим 

измерениям является лишь поставщиком показателей качества образования. 

Работа посвящена задаче оценки качества тестов, которую можно считать 

частью проблемы анализа заданий [3]. 

Анализ заданий может быть рациональным (оценочным) и эмпирическим 

(статистическим). Рациональный анализ заданий предполагает неформальный 

анализ каждого из заданий теста. Эмпирический анализ заданий означает 

анализ таких характеристик теста, как его надежность, валидность, трудность, 

дискриминативность и т.д. [4]. 

Методические аспекты контроля знаний связаны с решением 

педагогических и психологических вопросов. К методическим аспектам 

контроля знаний относятся: − выбор типов и трудности тестовых заданий («что 

контролировать?»); − планирование процедуры контроля знаний («когда 

контролировать?»); − формирование набора адекватных тестовых заданий («как 

контролировать?»).[5] 
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Этапы разработки тестов. 

В разработке тестов нужно соблюдать ряд правил, чтобы обеспечить 

создание надежного и сбалансированного инструмента оценки знаний. 

Прежде всего, необходимо проанализировать содержание тестовых 

заданий с позиции равного представления в тесте разных фрагментов учебного 

курса. Тест должен соответствовать критериям тестирования, не содержать 

материалов загруженных избыточными заданиями и не относящимися к делу 

деталями. Тестовые задания должны быть сформулированы четко, 

недвусмысленно чтобы все учащиеся могли понять суть того, что от них 

требуется. Из вариантов тестовых заданий не должно служить подсказкой для 

ответа на других вопросов или задании. Ответы на каждое задание следует 

выбирать таким образом, чтобы исключить возможность простого 

предположения или отказа от намеренно неуместного ответа. Ответы также 

должны быть краткими и однозначными. Альтернативная форма ответов 

удобна, когда студент должен выбрать одно из перечисленных решений «Да- 

нет», «Истина-ложь». Следующая последовательность действий при разработке 

н теста: - определить цель теста, выбрать материал для теста; - выбрать 

подходы к процессу разработки, создать план тестирования и его 

спецификацию; - разработать тестовые задания и провести их экспертный 

анализ; - провести пробный тест и проанализировать его результаты; - выбрать 

критерии оценки качества теста; - в соответствии с выбранными критериями 

оценки качества теста; - доработать тест и его параллельные формы. Проверка 

качества электронного обучения обычно проводится на основе тестирования, 

экзамена, но могут также использоваться горизонтальные механизмы оценки, 

когда некоторые учащиеся сами включаются в процесс оценки посредством 

критических обзоров работы других учащихся и анализа этих обзоров. и 

учитель анализирует эти оценки. Горизонтальная оценка позволяет студентам 

пересекать границы обычных форм и дает им возможность более подробно 

обсудить содержание учебных курсов. Индикаторы оценки качества 

электронного обучения являются не только дополнением к существующим 

системам оценки качества, но и оптимизируют учебный процесс и 

обеспечивают гарантию высокого уровня обучения в целом. Компонентами 

системы образования являются обучаемый, преподаватель, учебные материалы, 

система доставки материалов обучаемому, система оценивания результатов 

учебы. 

В стате приведены основные сведения о тестовом методе контроля 

качества обучения – теоретические предпосылки метода, принципы 

тестирования, методические аспекты тестирования и т.д. Значительное 

внимание уделено классификации тестов. Основное содержание работы 

составляет обзор критериев оценки таких аспектов качества теста, как 

надежность, различительная способность (валидность), вариативность, 

трудность, дискриминативность. Как отмечалось выше, статя носит 

преимущественно обзорный характер, однако в работе также предложен ряд 

критериев валидности теста по плотности покрытия, основанных на модели 
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знаний предметной области изучаемой дисциплины в виде семантической сети. 

Результаты работы показывают, что имеется значительное число критериев для 

оценки каждого из указанных аспектов качества тестов и тестовых заданий. 

Интенсивно развиваемый в настоящее время компетентносный подход к 

образованию ставит на повестку дня вопрос о разработке методов контроля 

компетентности учеников. Оценка знаний чрезвычайно важна для 

прогнозирования и определения основных направлений образовательного 

процесса. Поэтому тесты начального уровня являются очень важной частью 

образовательного процесса. Очень важным аспектом является наличие учебных 

пособий и других источников профессиональной информации. 

Таким образом, тестирование подготовки специалистов высших учебных 

заведений представляет собой процедуру, раскрывающую компетенцию 

обучающегося с использованием методик, позволяет определить критерии и 

параметры индивидуальных профессиональных свойств, характеристики, 

отвечающие потребностям рынка образовательных услуг и рынка труда. 
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БАДАГУЛОВА С. Н. 

«Қ. Дамитов атындағы орта мектебі» КММ, Үлкен Нарын ауылы, Катонқарағай 

ауданы, Қазақстан 

 
 

ДҮНИЕТАНУ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 

 

Білім беру жүйесінің негізгі мақсаты – тұлғаны оқыту, тәрбиелеу, дамыту. 

Бұл мақсаттар өзара тығыз байланыста болғанда ғана нәтижелі болады. Баланы 

өмірге дайындау үшін дамытудың маңызы ерекше. Даму барысы: 

1. Зердесін дамыту 

http://www.ifets.info/main.php)
http://www.ifets.info/main.php)
http://engime.org/orindafan-amangeldi-a-ho-303-abildafan-balfisheva-b.html
http://engime.org/orindafan-amangeldi-a-ho-303-abildafan-balfisheva-b.html
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2. Эмоциясы мен сезімдерін дамыту 

3. Күрт қиыншылықтарға төтеп бере алуын дамыту 

4. Өзіне-өзінің сенімділігін, өзін-өзі қабылдау, жақсы көруді дамыту 

5. Танымдық үрдісін дамыту 

6. Өзін-өзі алып жүре алуын, дербестігін дамыту 

7. Өзін-өзі көрсете алуына, өзін-өзі жетілдіруге ынтасын дамыту 

А. Едігенова бойынша баланың бүкіл өмір бойында оның даму үрдісі 

жүреді. Даму үрдісінде баланың таным белсенділігі арта түседі. 6 жастағы 

балалар заттарды түсіне, түріне, көлеміне қарап ажырата бастап, олардың 

құрылысын, пайдалану тәсілдерін білгісі келеді. Күнделікті өмір барысында 

бала шындық дүниенің құбылыстары мен заттарын анықтай білуге, адам 

баласының жинақтаған бай тәжірибесін үйренуге талаптанады. Балалардың бір 

нәрсені құмартып білуге талаптануын таным ынтасы дейді. Балалар өте 

байқағыш, еліктегіш, әр нәрсеге үңіле қарайды, көп нәрселер оларды 

ойлантады. Балалар әдетте өзіне түсініксіз оқиғалардың, құбылыстардың сырын 

білуге құмартады. Күн сайын олардың алдында жаңа сұрақтар туады. Сол 

сұрақтың жауабын олар ересектерден күтеді, өйткені, олардың түсінігінше, 

ересектердің білмейтіні болмайды. Мұндай ерекше сұрақтар балалардың ақыл- 

ой еңбегімен шұғылданудағы ниетін, ықыласын сипаттайды. Сондықтан ересек 

адамдар бала сұрағын жауапсыз қалдырмауға тырысқан жөн. Себебі сұрағына 

жауап ала алмаған бала келешекте сұрақ қоюдан жасқаншақтайды және бұл 

баланы дүниені тануына кері әсер етуі әбден мүмкін. В.С. Мухина бойынша 

мектеп жасына дейiнгi және бастауыш мектеп жасындағы балаларда мiнез- 

құлық мотивациясы: мiнез-құлықтың саналы регуляциясы күшейедi, мотивтер 

мен қажеттiлiктер көлемi ұлғаяды, рухани және материалды қажеттiлiктер 

сферасы кеңейедi, қарым-қатынасқа деген қажеттiлiк, жетiстiкке жету, 

басқарушылыққа қажеттiлiк сияқты әлеуметтiк қажеттiлiктер нығая түседi. Көп 

бiлу, басқалардан жоғары болу, өзi жасай алу сияқты қарапайым қажеттiлiктер 

пайда болады. 

Таным әрекетінің бірі - қабылдау. Тілдік мәліметтерді және жазылымдағы 

қатысымдық тұлғаларды ұғыну қабылдаудан басталады. Тілді меңгеру 

барысында тіл үйренуші есту, көру, сезу арқылы дыбыстарды, сөздерді, 

сөйлемді қабылдауға үйренеді. Бала қоршаған ортаны жақсы қабылдауға тиіс. 

Д.Б. Эльконин бойынша кіші мектеп жасындағы балаладың танымдық 

үрдістердің дамуына келсек, олардың оқу ісіндегі қабылдауы – формамен 

түстерді тану және атауға келіп тіреледі. Мысалы, түрлі түсті құмыра салу 

үшін, олар форма, көлем жағынан әртүрлі болып келеді. Төменгі сыныптарда 

оқитын балалардаң қабылдауында төмендегідей ерекшеліктер болады. Олар 

әлде де болса құбылыстарды тұтас зат күйінде жөндеп қабылдай алмайды. 

Мәселен, ол заттың өзіне ұнағанын, олардың көзге бірден көрінетін сыртқы 

белгілерін қабылдауға ұмтылады. Мұндай қабылдауда белсенділік жағы аз 

болады. Үшінші сыныптан бастап балалардың қабылдау саласындағы қателер 

азая бастайды. Оқушы заттың негізгі белгілерін байқай алатын болады. 
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«Дүниетану» пәні оқушыларға қоршаған ортаны, түрлі қоғамдық және 

табиғи үдерістер мен құбылыстарды толық, өзара байланыста танып-білуге 

мүмкіндік береді. Олардың қызығушылығын оятып: Біз кімбіз? Қайдан келдік? 

Қайда тұрып жатырмыз? Бізді не қоршап жатыр? – деген сұрақтар аясында 

ойлануына мүмкіндік береді. Баланың қоршаған өмірге қызығуы болса, ол өзін 

қызықтыратын құбылысты бақылауын күшейтеді, өзінше оны ойлап байқайды, 

осыған байланысты өзінше шешім шығаруға тырысады. Осындай іс-әрекет 

барысында қызығу өз-өзінен дамиды және баланың ақыл-ойы дамуына әсер 

етеді. Қызығудың тағы бір ерекшілігі, оның әсерінен іс-әрекет сипаты тез 

өзгереді. Қызығу бар кезде іс-әрекеттің жақсы нәтижесі ғана қамтамасыз етіліп 

қоймай, оның сипаты тұтастай өзгереді: белсенді, дербес жан-жақты, 

шығармашыл, тереңдетілген және т.б. «Дүниетану» пәні арқылы оқушылар өзі, 

өз үйі мен отбасы туралы ой қозғаудан бастап, қоршаған ортаның, дүниенің 

сырларын да түсіне бастайды. 

Бүгінгі күні білім мазмұнын кіріктіріп оқыту арқылы оның ғылыми 

деңгейін көтеру мәселесі қойылып отырған жағдайда бастауыш сыныпта 

оқушыларға табиғат, адам, қоғам жайында беретін білім негізінде балалардың 

дүние танымын қалыптастыру үшін дүниетануды оқытуда жаңа 

технологияларды қолдану орынды талаптардың бірі. Дүниеге көзқарас 

қоршаған ортамен, қоғамдық өмірмен, тіршілікпен байланысты туатын болса, 

ол үнемі дамуда болатыны заңды. Даму өз өзінен тумайды. Ол тынымсыз 

ізденіс, қиындықтарды жеңе отырып, шындыққа жақындау және жету жолы. 

Баланың өмірге көзқарасының қалыптасуы мектеп қабырғасында білім алу 

барысында жүзеге асады. Сондықтан да, бастауыш сыныпта дүние туралы білім 

беру, яғни, оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру мақсаты жүзеге асады. 

Табиғат заттары және адам қолымен істелген заттар жайындағы ілімді 

дүниетану пәніне енгізіп, оны оқушыларға ұғындыру арқылы адам мен табиғат 

арасындағы байланысты көрсету іске асырылған. Оқушылар адамның, 

табиғаттың және қоғамның бірлігі, ондағы адамның алатын орны жайындағы 

білім жүйесін нақты заттар мен құбылыстарды меңгере отырып, ойға көшу 

арқылы ұғынады. Олардың ара қатынасын талдап, жинақтап, ой қорытатын 

деңгейге көтеріледі. 1сыныпта дүниенің тұтастығы жайында қарапайым 

ұғымдардан бастаған оқушы 4 сыныпта дүниенің әрбір заңдылықтарын 

талдауға, олардың себебін ашу дәрежесіне жетеді.Оқушылардың дүниеге 

көзқарасы ғылыми білім негізінде, оны тиянақты меңгеру нәтижесінде ғана 

қалыптаспақ. Жоғарыда айтқандай, қоғамның даму дәрежесі төмен, оқу-ағарту 

жұмыстар әлде де жетіле қоймаған кездің өзінде де балаларда дүниеге деген 

қызығушылық, оны білуге, үйренуге талпынушылық болады. Дүниетану 

сабақтарында оқушылардың таным қызығушылығын дамыту оқушылардың 

таным белсендігі оқыту мақсатына жетудегі маңызды факторлардың біріне 

жатады. Оқушыны жеке тұлға ретінде тәрбиелеу оның белсенділігін дамытуды 

көздейді. Белсенділік әрекет арқылы , ал әрекет белсенділік арқылы көрінсе 

http://engime.org/saba-tairibi-fizikali-jene-himiyali-bilistar-3-zerthanali-jmis.html
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ғана оқу сапалы болмақ. Танымдық белсенділік білімді меңгерудегі 

қызығушылықпен қатар жүреді.Оқу міндеттелмеу керек. Оқу - 

қызығушылықпен қатар оқушының таным қажеттіліктерін қанағаттандырудың 

қайнар көзі. Дүниетану пәнінің пән ретінде оқушыларға білім беру мен 

тәрбиелеуде көп мүмкіндіктері бар. Оқушылар тірі және өлі табиғат және 

олардың өзгерістері , қоғам туралы қарапайым түсініктер алады. Оқушылардың 

қоршаған орта туралы білімі қалыптасады. Оқушылардың таным 

қызығушылығын дамыту мақсатында дүниетану сабақтарында пайдаланылатын 

әдістер : танымдық дидактикалық ойындар, табиғатқа таным жорықтар, 

бақылау күнделіктерін жүргізу, проблемалық сұрақтарды шешу, тәжіирбе қою, 

зерттеушілік жобалар дайындау. Дидактикалық ойындар- оқытудағы танымдық 

мақсаттарды іске асырудың тиімді құралы. Ойын бала үшін өзін қоршаған орта 

туралы ақпарат көзі. Ойында баланың ой- әрекеті көрініс табады, бала 

бақылайды, салыстырады, белгілеріне қарай заттарды жіктейді, жадыны 

жаттықтырады, тапқырлықты дамытады. Оқу әрекеті «ойын» әрекетінен 

туындауы керек. Сондықтан да оқу кезінде ойын элементтеріне белгілі бір орын 

берілуі керек. В.А.Сухомлинский табиғаттың, ойынның, ертегілердің, ән- 

әуездің керемет дүниесі балалардың алдында есігін жаппауын ескерткен. 

Баланың мектепке дейінгі кезеңіндегі қажеттіліктерін мұғалім ескерген 

жағдайда ғана баланың оқуға, мектепке, сыныбына деген қызығушылығын 

дамыта алады. Сондықтан да танымдық ойындар баланың оқу әрекетінде оның 

дамуына ықпал етеді. Ойын арқылы баланың әрекеті белсене түседі, таным 

қызығушылығы артады, шығармашылық қабілеттерін шыңдайды, байқау 

қабілеті, зейіні дамиды , шаршамайды, ойы өседі. Ойын әдістерінің мазмұны 

баланың даму ерекшелігіне сәйкес және тақырып мазмұнына байланыста болуы 

маңызды. Оқыту барысында танымдық әрекеттер қызығушылықпен жүргенде 

ғана оқушылардың оқу әрекеті белсенді болмақ.Төменгі сынып оқушыларына 

тән ерекшелік - танымдық белсендік, әр нәрсеге қызығушылық таныту. 

Баланың танымы үнемі оны қоршаған дүниені білу мен өзінің дүние туралы 

көзқарасын қалыптастырумен қатар жүреді. 
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«КӘСІПТІК ОҚЫТУ» МАМАНДЫҒЫНА ФИЗИКА КУРСЫН ОҚЫТУДЫҢ 

ӨЗЕКТІЛІГІ МЕН ҚАЖЕТТІЛІГІ 

 

Қазіргі таңда оқу орындарындағы білім берудің жүйелілігі мен бірізділік 

мәселесі маңызды сұрақтардың бірі болып отыр. Мамандарды дайындау 

барысында оқыту бағдарламасындағы жүйе мен техникалық пәндерді оқыту 

технологиясы маңызды тұстардың бірі болып табылады. Оқу орнындағы 

оқытудағы пәнаралық байланыс пен пәндік қажеттілікке аса назар аударылуы 

керек деп ойлаймын. Мамандықтың қоғамдағы сұранысқа ие болуының 

көрсеткішін ескере отырып, мамандандыру үрдісін жүргізу мәселесі де бүгінгі 

таңда айтарлықтай проблемалардың бірі болып отыр [1]. 

Нақтырақ тоқталғым келіп отырғаны, «Кәсіптік оқыту» мамандығы. 

Мамандықтың аты айтып тұрғандай кәсіби, белгілі бір мамандандыру 

бағытында педагогтар дайындайтын мамандық. Мамандық бастапқы және орта 

кәсіптік білім беру, ғылыми-зерттеу мекемелері, экономика, бизнес және 

ауылшаруашылық мекемелеріндегі жұмыстарға бағытталған». Қазақстандағы 

бірнеше оқу орындарында «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша білім береді 

және мамандар оқытады. Бірақ осы мамандықтың қажеттілігінің төмендеуіне 

сұранысқа ие бола алмауына не себеп? 

Жалпы, "Кәсіптік оқыту" мамандығының түлектеріне мамандануына 

байланысты төмендегідей біліктілік беріледі: 

1. Мамандандыру-ауыл шаруашылығы өндірісі: 

- Ауыл шаруашылығы өндірісін механикаландыру және автоматтандыру. 

Біліктілігі – кәсіптік оқыту педагогы (сала бойынша). 

2. Мамандану-шаруашылық субъектілерінің экономикасы және 

менеджменті. Біліктілігі - кәсіптік оқыту педагог-менеджері. 

Мамандықтың кәсіби қызмет саласы болып табылады: 

- оқу-тәрбие мекемелерінде және кәсіптік білім беру оқу орындарында 

психологиялық-педагогикалық қызмет; 

- ғылыми-зерттеу, конструкторлық және жобалау ұйымдарында және 

өндірісте бастауыш, орта және қосымша кәсіптік білім беру ұйымдарында 

кәсіби қызметінің техникалық, технологиялық, өндірістік, экономикалық 

саласы; мамандандыруға сәйкес қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

саласындағы білім беру және өндірістегі ғылыми-зерттеу қызметі; 

Мамандықтың оқу бағдарламасындағы физика курсын оқытудың маңызы 

зор. Себебі, мамандықтың басым бөлігі техникалық шеберлерді дайындап 

шығаруға бағытталған . Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің 

сұранысы негізінде құрастырылып жасалынуы керек. Осыған байланысты 

бастапқы және орта кәсіби-техникалық білім беру талаптарына сай, кәсіби- 

техникалық бағытта педагогикалық кадрларға деген сұраныстан түрлі салалық 
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шаруашылықта кәсіби білікті жұмысшылардың жетіспеуі байқалады. Осындай 

жағдайды ескере отырып, «кәсіптік оқыту» мамандығында физика курсын 

оқытудың маңызды екенін айта кеткім келеді. 

Жалпы білім беретін пәндер жүйесіндегі физиканың орны басқа 

ғылымдармен салыстырғанда ерекше орынға ие. Қазіргі физика қоршаған орта 

туралы білімнің маңызды көзі, ғылыми-техникалық прогрестің негізі және 

сонымен бірге адам мәдениетінің маңызды компоненттерінің бірі болып 

табылады. Физика материяның бастапқы құрылымын және оның қозғалысының 

ең қарапайым түрлерін зерттейді. Осы арқылы ол диалектика-материалистік 

дүниетанымның құрамдас бөлігі болып табылатын қазіргі әлемдік қабылдау 

үшін жаратылыстану-ғылыми базаны құрады [2]. 

Қандай да бір оқу пәнінің мәні оның ерекшеліктері мен белгілері арқылы 

анықталады. Физика «Кәсіптік оқыту» мамандығының оқу жоспарының оқу 

пәні ретінде білім алушылардың физика-табиғат туралы ғылым негіздерімен 

қаруландыруға мүмкіндік береді және өндірістік қажеттілікке сай техникалық 

шебер-педагогтар дайындап шығуға үлесін қосады. Физика дидактикасына 

сүйене отырып, «Кәсіптік оқыту» мамандығының салалық ерекшелігіне қарай, 

физика курсын оқытудың жоспарын жасау мен оқу бағдарламасына кіргізу 

аталған мамандықтың сапасын одан әрі көтеруге және қоғам талабына сай, 

сұранысқа ие бола алуына мүмкіндік береді деп ойлаймын[3]. 
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БИОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ МЕН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ 

ӘДІСНАМАЛЫҚ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

ХХІ ғасырдың табалдырығын аттаған еліміз әлемнің дамыған елдерінің 

қауымдастығына кіруге бет алды. Сондықтан, еліміздің туын биікке көтерер 

білімді, білікті, адамгершілігі жоғары ұрпақ тәрбиелеу біздің алдымыздағы ең 

басты міндет. 

Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» заңында ұлттық және 

жалпы азаматтық құқықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

http://www.dissercat.com/content/sistema-demonstratsionnogo-fizicheskogo-
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адамдарды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім 

беру және жеке адамның шығармашылық, рухани күш-қуатын жетілдіру, жеке 

тұлғаның жан-жақты толысуына жағдай жасай отырып, зерделі азамат даярлау 

міндеті көзделген. 

Жаңартылған мазмұндағы білім беру үрдісі оқытушы мен оқушыға 

шығармашылықпен жұмыс жасауға итермелейді, себебі оқушы білімді 

өздігінен іздену арқылы алу керек болса, мұғалім оқушының білім алуына 

себептер, жағдайлар тудыру қажет. Ол үшін мұғалімнің сабақты жан-жақты 

дайындап, сабақ барысында оқушы тарапынан туындаған әртүрлі сұрақтарға 

мұғалім қажетті бағдар беруіне тура келеді. Осы орайда, ұстаздық шеберлік, 

ұшқыр ой, тәжірибе маңызды рөл атқарады. 

Сонымен, қазіргі заман талабына сай мұғалім «білім бұлағы» емес, «білім 

бұлағына» жеткізуші, яғни білім алу жетекшісі болуы тиіс. Осы кезде 

мұғалімнің талапқа сай оқушының білім алу белсенділігін жоғарылату 

мақсатында жаңа технологияларды менгеру қажеттілігі туындап отыр. 

Қазір білім саласындағы болып жатқан мемлекетаралық бақылау, ұлттық 

бірыңғай тест, сонымен қатар, оқушылардың республикалық және халықаралық 

пәндік олимпиадаларға, ғылыми жобалар сайысына қатысу мүмкіндігі 

Қазақстандық білім сапасын көтеруді және халықаралық деңгейге жеткізуді 

көздейді. Білімгерлердің жоғары нәтиже көрсетуі мектептегі биология пәнінің 

шығармашылықпен, ғылыми деңгейде оқытылуына да тікелей қатысты. 

Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруға бағытталған 

технологияларға сын тұрғысынан ойлау, жобалау, проблема туғызу, ұжымдық 

қарым-қатынаста оқыту жатады. Қызығушылық деп – оқушының бір нәрсеге 

зейін қоюын, кейбір заттар мен құбылыстарды танып білуге ұмтылуын 

айтамыз. 

Сабақта интерактивті тақта қолдану сабақ үрдісін тиімді қолданумен қатар 

оқушылардың сабақты жақсы меңгеруіне, үнемделген уақыт оқушылардың өз 

бетінше білім алуына себеп болады. Өз бетінше білім алу –білім сапасын 

көтерудің бірден бір жолы екенін естен шығармау қажет. 

Мұғалімнің алдындағы мақсат оқушының оқуға ынтасын көтеру, 

қызығушылығын арттыру, бұл білім сапасын көтеру деген сөз. Сабақты құру – 

оқушылардың жұмысын ұйымдастыру. Бұл сабақтың маңызың және әдісін 

анықтайды. Сондықтан таңдалған әдіс сабақ барысының тиімділігін көрсетеді. 

Әр сабақ тақырыптан басталады, тақырыпты жай ауызша мәлімдеу керек 

емес, тақырып айтпас бұрын қызығушылығын арттыру керек, өтетін 

тақырыптың маңыздылығын, бұрын өткен сабақпен байланысын көрсету 

маңызды. Әр сабақтың басты міндеті-білім алушының танымдық 

құзырлылығын дамыту. Ол үшін мыналарды ескеру қажет: 

- оқушының материалды қабылдау ерекшелігін ескеру; 

- оқыту үрдісіндегі ашықтық, еркіндік; 

- жеке дара оқыту үрдісін ұйымдастыру; 

- әдеби, ғылыми-көпшілік әдебиеттерді қолдана білу; 

- салыстыру, талдау, жинақтауды үйрету. 1. 
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Табиғат құбылыстарының, қоғамдық-әлеуметтік өмірдің мәнін, 

заңдылықтарын терең түсінудегі өздігінен өзінің білім дағдылары мен 

іскерлігін жетілдірудегі оқушының әрбір қадамы оның дүниетанымын кеңейте 

түседі. 

Биологияны оқыту барысында оқушылардың танымдық қызметін 

белсендіру - білім мазмұнын тереңдетеді, қоғамдық әлеуметтік өмір мен ғылым 

мен білімді ұштастыра келіп шәкірттің дүниетанымын кеңейтеді, өзінше ой- 

пікір түйіндеуге үйретеді. 

Биологияны танымдық тұрғыдан оқыту мынадай мәселелерді қамтиды: 

1) Биология пәнінің білім мазмұнын бағдарламаға сәйкес тіршіліктің 

қағидаларын басшылыққа ала отырып, сабақтың білімдік мақсатымен қоса 

танымдық мақсатын жүзеге асыруға ықпал етеді. Бұл оқушыны сыртқы орта 

мен тірі ағзаның арасындағы байланысты түсінуге, табиғат заңдылықтарын 

меңгеруге жетелейді; 

2) Сабақ барысында жеке тұлғаның психологиялық жай-күйін ескере 

отырып, есте сақтау қабілетін, жадысын, дәлелді мысал келтіре алу қабілетін 

жетілдіру табиғатқа бақылау жүргізе білуімен байланысты. Берілген тақырып 

ішінен ең қажетті, ең пайдалы нәрсені сұрыптап, таңдай білу оқушының ойлау 

қабілетін ұштап, соған сай әрекет етуге жетелейді; 

3) Сабақтағы материал сынып шеңберінен шығып, табиғи ортамен 

тығыз байланысты бола келіп, одан әсер алатын күнделікті қоғамдық өмірмен 

астасып, ұштасып жатса, теориялық білім практикамен жалғасып, баланың ой- 

өрісін, сана-сезімін кеңейтеді. Оқушының танымдық белсенділік қабілетін 

жаттықтырады. 2. 

Әрбір сабақ – мұғалімнің шығармашылық жұмысы. Сондықтан да әр 

сабақты оқушының есінде қалатындай етіп түрлендіріп отырған жөн. Қазіргі 

ғылым мен техниканың дамыған заманында оқушылардың білім деңгейін 

тереңдету, ғылыми тұрғыда дамыту, өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландыру, 

ойлау қабілетін дамыту, сөйлеу шеберліктерін арттыру, өз беттерімен 

ізденушіліктерін, ақпараттық құралдарды іздестіру және оны пайдалана білу 

мақсатында жаңа технология әдістерін тиімді пайдалану – ұстаз шеберлігінің 

белгісі. 

Білім – теңіз, оның тереңіне құпиясын аша алатындар ғана бойлай алады. 

Ондай адамдарды дайындайтын, білім беретін, бала жанының бағбаны – 

мұғалім. Мұғалім білімді оқушы санасына сабақ арқылы жеткізеді. 

Білім беру – табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім 

жүйесін жеке адамның меңгеруі және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуі. 

Ендеше келер ұрпаққа тәрбие мен білім берудің, білім сапасын 

жақсартудың бірден-бір жолы – жаңа технологияларды қолдану. Бүгінгі таңда 

озат педагог – ғалымдар, тәжірибелі мұғалімдер ойлап тапқан сабақты 

түрлендіре өткізудің неше түрлі жаңа тәсілдері жеткілікті. Қазақстанда да 

мектептер үшін оқыту технологияларын дайындау мәселесімен айналысып, 

ғылым мен практиканы қоса алып жүрген отандық ғалымдарымыз баршылық. 
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ХХІ ғасырдың жан – жақты зерделі, дарынды, талантты тұлғасын 

қалыптастыру бағытындағы білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты 

назарында. Егеменді ел болып, таңдаулы елу елдің қатарына ену басты 

мақсатымыз болған соң, білім мен ғылым саласы дүние жүзілік деңгейге сай  

болуымыз керек. Елімізде болып жатқан өзгерістер мектеп жұмысына да елеулі 

жаңалықтар әкеліп отырғаны даусыз. 
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MORUS ALBA L. ЖӘНЕ MORUS NIGRA L. ТҮРЛЕРІН 

ҚОЛДАН КӨБЕЙТУ ӘДІСТЕРІ 

 

Тұт (Morus L.) туысы бастапқы өсу кезеңінде жылдам өте жылдам өсумен 

ерекшеленеді, бірақ уақыт өте келе өсу жылдамдығы баяулайды. Әдетте, ағаш 

тектес бұл өсімдіктің Қазақстанның оңтүстік аймағында биіктігі 15 метрден 

аспайды. Morus alba L. және Morus nigra L. түрлерін көктем немесе күз 

айларында отырғызады. Күз айларында отырғызылған тұт ағашы қыста төзімді, 

ұзақ тіршілік етуге бейімделеді [1]. 

Тұт (Morus L.) туысының түрлерін тұқым арқылы, сонымен қоса 

вегетативті жолмен атпа өркендері, жасыл және сұлама сабақтары, телу, 

қалемшелу арқылы көбейтуге болады. Кең тараған әдіс - өркен қалемшесі 

арқылы көбейту. Вегетативтік көбеюдің бұл жолы табиғатта көп кездеседі. 

Ылғалды жерде сұлап өскен сүректі өсімдіктердің түп жағынан шыққан 

бұтақтарының төменгі жағынан қосалқы тамырлар және өркендер шығып, олар 

топырақта тамырланады да, одан әрі өсе береді [2]. 

Тұт туысының Солтүстік Америкадан таралған декоративті сәндік түрі 

пендула тұт (Morus alba L.) 2017 жылдың көктем айында Шығыс Қазақстан 

облысының климатына бейімделуін зерттеу мақсатында екі түбі таңдап 

алынынды. Биіктігі 160 см болып кететін мәдени декоративті мақсатта 

қолданылатын өсімдік топырақ бетінен 50 см тереңдікте отырығызылды. Тұт 

ағашын күтіп баптау кезінде оны уақытылы суарып, зиянкестер  мен 

аурулардан қорғап, кесіп, топырағының беткі жағын қопсытып отыру қажеттігі 

ескерілді. Суыққа төзімділігін арттыру үшін шілде айына дейін жүйелі түрде 
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суарылды. Жаз айларында жапырақтары мен бұтақтары жетіліп күз айларында 

қысқа дайындық фазасында жапырақтарының сарғайып, қурап түсуі байқалды. 

Жапырақтардың түсуі күзде күн суытып, топырақ құрғаған кезде тамырдан 

өсімдікке келетін ылғалдың азаймауын және қыста қалың қар жауғанда өсімдік 

бұтағының сынып кетпеуінен сақтайды. Сондай-ақ жапырақтағы фотосинтез 

процесі бірте-бірте әлсірейді. Жапыраққа жасыл түс беретін хлорофилдің 

құрамындағы пигменттер өзгеретіндіктен, жапырақтың да түсі өзгереді. Қыс 

айларында қалың қар астында жатқан тұт ағашының бүршіктері көктемде 

жиналған қоректік заттармен қоректеніп толысып, сыртындағы қалың 

қабыршақтары түсіп, бүршік жарды. Дегенмен, алғашқы жылы Morus alba L. 

жапырақтары солғын тартып, өсімдік жергілікті жерге тез бейімделе алмады. 

2018 жылдың көктем айы мен 2019 жылдың көктемі аралығында Morus alba L. 

өскен ортасына бейімделіп, 2019 жылдың көктем айында 6 жанама бұтақтар 

шығып, жайқалып өсе бастады. 

2019 жылдың наурыз айының ортасына қарай Қызылорда  облысы  

Қаратау жотасының солтүстік батыс сілемінің Қызылқұм шөлінде  таралған 

шах тұтыны (M. nigra L.) биологиясы, дамуы және интродукциядағы 

адаптациялық өзгерістері зерттеу мақсатында үй жағдайында отырғызылды. 

Шах тұты (M. nigra L) көпжылдық, тік сабақты, биіктігі 16-35 м болып келетін 

ағаштекті өсімдік [3]. Тропикті және жылы субтропикті аймақтарда, табиғи 

шалғындықтарда, құмды жазық аймақтарда өсетіндігі ескеріліп, шах тұтының 

(M. nigra L.) ұзындығы 20-30 см өркен қалемшелері алынды. 

 

Ақ тұттың (Morus alba L.) декоративті түрі пендула 

 

Наурыз айының соңына қарай тұт ағашының өркендері бүршік атып, 

жапырақтарын жая бастады. Жанама бұтақтары да дами бастады. Тұт ағаштары 

ең қарапайым өсімдіктердің бірі болып саналады, оны өсіру үшін артық күш 

талап етпейді, бірақ ол қамқорлық пен уақтылы күтімді қажет етеді. Жапырағы 

шыққан сәтке дейін көлеңкелі жерде болып, одан соң күн сәулесі түсетін жерге 

қойылды. Зерттеуге алынған 3-ші тұт ағашының жанама бұтағының бастапқы 

ұзындығы 5 см болса, жиырма күн өткен соң 11 см жетті. Зерттеу жүргізген 6 

ай уақыт аралығанда зерттеуге шах тұтының (M. nigra L.) сабақтар, өркендері, 

жапырақтары, бүршіктері жақсы жетілді. 

Шах тұтының (M. nigra L.) аратісті жиекті жұмыртқа пішінді жай 

жапырақтары кезектесіп орналасады, бөбе жапырақтары ерте түсіп қалады. 

Аталмыш туыстың ерекшелігі - гетерофилия құбылысының байқалуы, яғни 
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өсімдік бойында күрделі жапырақтар да кездеседі, жоғары жағына қарай өткір 

жиекті, шетіне қарай тіс жиекті болып кетеді. Жапырақтарының ұзындығы 

шамамен 7 см ден 15 см де дейін жетеді. 
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СУПЕРРАННИХ И РАННИХ 

СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО И ЭЛИТНОГО 

СЕМЕНОВОДСТВА 

 

Целью работы было проведение отбора сортов картофеля in vitro для 

адаптации в условиях Восточного Казахстанского региона. 

Актуальностью данной работы является отбор суперранних и ранних 

сортов, отличающихся высокой продуктивностью и адаптированных к 

экологическим условиям Восточного Казахстана. Востчный Казахстан может 

рассматриваться как достаточно благоприятный ареал для организации 

собственного производства качественного семенного картофеля сортов со 

сроками созревания 01,02,03, 04 и реже 05 [1]. 

Для проведения исследования было выбрано 22 сорта картофеля in vitro с 

этими сроками созревания. 

Температурные ресурсы области обеспечивают успешное возделывание 

раннеспелых и среднеспелых сортов картофеля во всех земледельческих 

районах области. Все испытываемые сорта, были расчеренкованы и высажены в 

закрытой зоне. 

Черенкование исходных растений проводилось на жидкую питательную 

среду Мурасиге – Скуга, в ламинар боксах, с последующим 25 дневным 

развитием при                 , 16 часовом фотопериодом и освещенности 2500 люкс 

в культивационном помещении. После 4 х кратного черенкование сорта 

картофеля in vitro были высажены в закрытой зоне [2]. 
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А Б В 
Рисунок 1. – А - сорт картофеля in vitro Гулливер. Б, В - первое 

меристемное потомство в клонах I года. 

 

В исследованиях легче было подобрать среднеранние и среднеспелые 

сорта для ведения оригинального и элитного семеноводства, они 

высокопродуктивные и полностью созревают за вегетационный тпериод 

агроклиматических зон региона. Перспективными являются: Удача (Россия), 

Ароза (Голландия), Ред Скарлет (Голландия), Алена (Россия), Ред Леди 

(Германия), Розара (Германия), Даренка (Россия). Суперранние (01, 02) и 

ранние сорта (03), в общем объеме всех сортов немногочисленны, 

труднодоступные, но за период 2016 – 2018 годы, нам удалось при помощи 

ВНИКХ им. А. Г. Лорха, подобрать и изучить эту коллекцию в in vitro, а затем в 

закрытой зоне первого питомника оригинального семеноводства, при 

получении первого меристемного потомства в клонах I года. [3]. За два года 

исследований мы получили результаты по питомникам I и II года 

оригинального семеноводства. 

В группу очень ранних сортов входят 3 сорта: Гулливер (Россия), 

Жуковский ранний (Россия), Джувел (Германия). Эти сорта имели 

индивидуальную продуктивность куста из in vitro менее одного килограмма. 

Самым продуктивным из трех сортов оказался сорт Российской селекции 

Гулливер. Масса урожая составила из in vitro в первом питомнике 769,1гр/куст, 

а из I меристемного потомства во втором питомнике – 611,3 гр/куст. Вторым, 

наиболее перспективным сортом является Джувел (Германия). Он имел урожай 

из in vitro в первом питомнике 545,4 гр/куст, в I меристемном потомстве во 

втором питомнике 529 гр/куст. 

В группе ранних сортов, имеющих показатель 02 испытывалось 6 сортов. 

Наиболее продуктивным оказался сорт Коломба (Голландия), и его 

продуктивность составила из in vitro в первом питомнике 954,7 гр/куст), I 

меристемное потомство во втором питомнике 1214 гр/куст и отличился 

красивыми очень крупными клубнями. В этой же группе выделились ещё два 

сорта: Королева Анна (Германия), Леди Клэр (Голландия). Индивидуальная 

продуктивность у сорта Королева Анна составило из in vitro в первом 

питомнике 664,7 гр/куст, I меристемное потомство во втором питомнике 1425,3 

гр/куст. У сорта картофеля Леди Клэр (Голландия) продуктивность набрала в in 
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vitro в первом питомнике 732,0 гр/куст, I меристемное потомство во втором 

питомнике 1312 гр/куст). 

В группе ранних, с баллом 03 испытывалось 8 сортов, из них 4 сорта 

показали наиболее высокую урожайность: Артемис (Голландия), Даренка 

(Россия), Алена (Россия), Удача (Россия). Самую высокую урожайность 

показал сорт Голландской селекции Артемис (Голландия) его продуктивность 

была из in vitro в первом питомнике 784,0 гр/куст), I меристемное потомство в 

питомнике второго года 1574 гр/куст. Вторым лучшим сортом стала Даренка 

(Россия) с индивидуальной продуктивностью из in vitro в первом питомнике 

1395,4 гр/куст, I меристемное потомство во втором питомнике 874,6 гр/куст. 

В группу среднеранних и среднеспелых сортов с индексом 04 и 05 вошли 5 

сортов. У среднеранних сортов выделилось 2 сорта: Гранд (Россия), Ред Леди 

(Германия), среди среднеспелых сорт Красавчик Российской селекции. 

Сорт Ред Леди имел индивидуальную продуктивность из in vitro в 

питомнике первого года 1146,6 гр/куст), I меристемном потомстве в питомнике 

второго года 1196 гр/куст. Сорт Гранд (Россия) имел индивидуальную 

продуктивность из in vitro в питомнике первого года 496,6 гр/куст, I 

меристемное потомство в питомнике второго года 1024,7 гр/куст. У сорта 

Красавчик индивидуальная продуктивность равна из in vitro в питомнике 

первого года 754,0 гр/куст, I меристемное потомство в питомнике второго года 

1427,3 гр/куст. 

Таким образом, перспективными являются очень ранние (01,02), ранние 

(03), среднеранние и среднеспелые сорта (04,05): Гулливер (01, Россия); 

Жуковский ранний (01, Россия); Джувел (01, Германия); Коломба (02, 

Голландия); Королева Анна (02, Германия); Леди Клэр (02, Голландия); 

Артемис (03, Голландия); Даренка (03, Россия); Алена (03, Россия); Удача (03, 

Россия); Гранд (04, Россия); Ред Леди (04, Германия); Красавчик (05, Россия). 
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ОЦЕНКА СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСЕ В УСЛОВИЯХ 

ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

В Восточно-Казахстанской области в последние годы наблюдается 

устойчивая тенденция увеличения посевных площадей под культуру 

подсолнечник и большого завоза сортов и гибридов иностранной селекции и 

семеноводства [1]. Это создало условия для развития, как новых вредоносных 

заболеваний, так и новых агрессивных расс уже хорошо известных патогенов. 

Увеличение посевных площадей подсолнечника в севооборотах и возвращение 

культуры на прежнее место не через 5-8 лет, а через 2-3 года, создает условия 

для накопления инфекции и развития эпифитотий, таких заболеваний как ЛМР, 

серой и белой гнили, ржавчины, фомоза, эмбелизии и других патогенных видов 

[2]. 

За последние годы на подсолнечнике широко распространилась ложная 

мучнистая роса. До 2005 года отмечались только 1 форма проявления, которая 

имела среднюю степень патогенности, а в последние пять лет остальные 

четыре, из них наиболее вредоносная – поражение корзинок и семян. Это 

послужило основанием для изучения поражения и устойчивости к ним 

ввозимых сортов и гибридов, а также гибридов селекции ОХМК[3]. 

Наиболее распространенным и вредоносным грибным заболеваниям в 

посевах подсолнечника является: ложная мучнистая роса (ЛМР) во всех пяти 

формах, которая вызывается облигатным паразитом грибом из класса 

оомицетов Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et de Toni. Раннее поражение может 

вызывать тотальные потери [4,5]. Источником инфекции могут быть семена, 

зараженные ооспорами, растительные остатки и всходы падалицы 

подсолнечника. Сохраняется в виде ооспор в тканях корней, листьев, стеблей, а 

после их сгнивания в почве до 7 лет, а также в виде грибницы в покровах 

семени и зародыша [6]. 

Создание исходного материала, не поражаемого или слабо поражаемого 

этой болезнью, основывается на проведении отдалённой гибридизации, 

получении межвидовых гибридов, проведении отбора устойчивых форм. 

Заражение сортов и гибридов к ЛМР в связи с облигатностью возбудителя, 

проводилась в фитотроне для опасных паразитов. 

Для приготовления инокулюма в поле собирали листья подсолнечника со 

спороношением на нижней стороне листа. Затем в лаборатории путем смыва 

налета в дистиллированную воду получали инокулюм ЛМР. 

Необходимое количество семян для проращивания помещали в марлю и 

промывали под проточной водой в течении 15 минут. Затем семена 

просушивали и помещали в чашки Петри с увлажненной фильтровальной 
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бумагой, сверху накрывали увлажненной ватой. Чашки Петри помещали под 

лампы дневного света. 

Через 2-4 дня, когда длина корешка достигала 1,5–2 см, делали отбор 

проростков со здоровым корешком, гипокотилем и семядолями. Снимали лузгу 

и проростки высаживали в растильни со стерильным песком и землей. Между 

рядами проростков землю покрывали полосками влажной ваты и 

фильтровальной бумаги, для сохранения влаги. 

Полученной суспензией зооспор поливали объемом суспензии 150 мл 

каждый образец. 

Растильни ставили под лампы, установив температуру 23–25°С днем и 

18°С на 7–8 суток, увлажняя по мере просыхания (рис. 2). Затем поливали и 

помещали растильни в коробки и накрывали обильно увлажненной бумагой, 

снижали температуру до 16–18°С для создания влажной камеры. Через 16-18 

часов проводили учет (рис. 1). 

  

А Б 

Рисунок 1 – А - растильни с инокулированными проростками; 

Б – проростки со спороношением после помещения во влажную камеру 

 

В результате исследований мы пришли к следующим выводам: 

Оценка подсолнечника на устойчивость к ЛМР показала, что не 

поражаемых гибридов нет. Из 150 исследованных образцов наиболее 

устойчивые, которые при учете имели слабое поражение или его не было: 

ВКУ264А х ВКУ 127В, ВКУ 414А х ВКУ 213В, NS KRUNA (Сербия). 

Не устойчивые к ЛМР образцы, которые при учете имели более 50% 

проростков с сильным спороношением (более 60% поверхности семядолей): 

линии СВ-55Б; СВ-10Б и гибриды: ВКУ 414А х К-1038В; ВКУ 270А х ВКУ 

65В; ВКУ 276А х ВКУ 85В; ВКУ 276А х ВКУ 258В. Эти образцы в дальнейшем 

можно использовать как контроль при оценке на устойчивость к ЛМР. 

Оценку устойчивости к ЛМР лучше всего проводить в период 

максимального развития его на растениях в течении вегетации, когда патоген 

находится на самом пике своей вирулентности. Хранение инфекционного 

материала в лабораторных и других условиях резко снижает его способность 

заражать. Все работы по искусственному заражению необходимо проводить в 

условиях фитотрона. 

Полученные данные в дальнейшем можно использовать для создания 

устойчивых линий и гибридов. Результаты показывают, что с ЛМР необходимо 

продолжать исследования по повышению устойчивости сортов и гибридов, 
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используя селекцию и клеточную биотехнологию. Параллельно необходимо 

изучать биологию гриба и его расовый состав. 
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ЖАЛБЫЗ(SALVIA) ТУЫСЫНЫҢ ҚЫСҚАША ЗЕРТТЕЛУІ ЖӘНЕ 

ПРАКТИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ 

 

Адамзат тіршілігінде өсімдіктер дүниесінің маңызы өте айрықша. Бағзы 

заманнан-ақ ата-бабаларымыз өсімдіктерді зерттеп, танып-біліп, оларға ат 

қойып, жеміс-жидектерін, дәндерін азыққа, жапырақ, сабақ, гүл, тамырларын 

дәрі-дәрмекке, тері илеуге, түрлі нәрселерді бояуға пайдаланған. Өсімдіктер- 

оттегін бөлуші, табиғат көркі, дәрілік шикізат, мал азығы, тағамдық өнім. 

Алайда өсімдіктердің ішінде улылары да аз емес. Оны тұрғын халық білмесе, 

малдарын, өздерін уландырып алуы да мүмкін. 

Өсімдіктерді ауру-сырқауды емдеуге пайдалану әр елде өздеріне керек 

бағытта, әр түрде жүргізілген. Осыдан келіп жалпы дәрілік өсімдіктерді емдеу 

ісіне пайдалану жолдарын өрістетуде үлкен мүмкіндікке жол ашылды. 

Аделаид университетінің зерттеушілері жалбыздың асқазан-ішек 

жолдарындағы ісініп-қызару ауруларын басып, тік ішектердегі «ауруға қарсы» 

каналдарды белсендіретінін түсіндіреді. Дәрігер Стюарт Брирли жалбыздың 

табиғи емдеу шараларында ертеден кеңінен қолданыс тапқандығын атап өтеді, 

алайда оның ауруды басудағы тиімділігі туралы түсіндіретін клиникалық 

деректер болмағандықтан, «жалбыз TRPM8 деп аталатын канал арқылы әсер 
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етеді, ол белсендірілген қыша және бұрыш арқылы сезімтал талшықтардағы 

ауруды басады» - деп ғалым түсіндірді. 

Украинаның оңтүстік бөлігінде және Орта Азияда мускат жалбызы эфир 

және экстарктті майды, склареол және басқа да өнімдіреді алу үшін өсіріледі. 

Эфир майын гүлшоғырынан булау әдісі арқылы алады, экстрактілі майды және 

склареолды көмірқышқыл ерітіндісін ыдырату арқылы алады. Майдың негізгі 

компоненттері линалилацетат (70-75%) және линалол (10-15%) болып 

табылады. Ол емдік, кондитерлік, сабын және темекі өндірісінде 

пайдаланылады. Майды өндіру барысында алынған сәлбен майы және сулы 

экстракт медицинада қолданылады. Оның тұқымы майлы майды алу үшін 

қолданылады. Сәлбен майы керемет техникалық қасиеттерге ие, ол 

керамикалық өндірісте қолданылады және кендір майдың жоғары сапасын 

дайындайды. Тұқымын өңдеу барысында алынған күнжара үй малдарын 

жемдеуде пайдаланылады. Сонымен қатар, жұпар сәлбен тамаша балшырынды 

өсімдік болып табылады. 1 га плантациядан 65-70 кг хошісті және дәмді бал 

алады. Сәлбенді өндіруден қалған қалдықтары тыңайтқыш ретінде 

қолданылады. 

Сәлбен басқа өсімдіктерге қарағанда топыраққа өте талғамды, ең жақсы 

түсімді борпылдақ құнарлы топырақта береді. Сәлбен үшін карбонатты 

шымтезектер, сазды және әк-сазды топырақтар жарамды. Сәлбенді тығыз, әкті 

әлсіз өткізетін, тасты, эрозиялы және жуылған топырақта отырғызуға 

болмайды. Сәлбеннің тыңайтқыштарға сұранысы жоғары. Сәлбеннің ең негізгі 

қажетті қоректену элементі – фосфор. Азот және калий, аса қажетті болмаса да 

тыңайтқыштың құрамдас бөлігі ретінде қолданылады. Топырақтың 

құнарлығына орай, сәлбеннің өсу кезеңі мен дамуы өсімдіктің әр түрлі жеке 

қоректену элементтерін қажет етеді. Ол бір немесе екі жылдық өсімдік, 

вегетациясы қысқа өсімдік. 

Мускат жалбызын кейбір бау-бақшамен айланысатындар көркемдік 

мақсатта қолданады, ол тыныс жолдары ауруларын емдейді. 

Эфир майынан өзге, парфюмерия саласында құнды склареол алынады 

(АҚШ- та 1кг 130доллар). 

Фармакологиялық әсерлері: антиаритмитикалық, антибиотикалық, 

антисептикалық, афродизиак, тіс ауырғанда ауруды басатын, иммунитетті 

көтеруші, жүрек әлдендіргіш, зәр жүргізуші, қабынуға қарсы, жүрек айнуына 

қарсы, ревматизмге қарсы, қан айналымын реттеуші, сонымен қатар, 

қанайналымын, етеккір циклін, асқазан жұмысын, тууды жақсартады, аппетитті 

көтереді, тыныштандырады. Жүрек қан тамыр аурулары (жүрек соғуы 

бұзылысы, тахикардия, стенокардия, жүректің ишемиялық ауруы),ас қорыту 

жүйесінің аурулары( қарын желі мен ауруы, ас қорытудың бұзылуы,  

гастралгия, құсу, іш өту, іштің қатуы, дизентария); зәртастары мен өттастары 

аурулары; зәршығару жүйесінің бұзылуы (цистит, уретрит, энурез, простатит); 

төмен жыныстық қатынас (әсіресе, ер адамдарда), импотенция; тұрақсыз келуі, 

жүйке бұзылыс ауруларында, төменгі ойлау жағдайларында, жұмыс істеу 

белсенділігін арттыруда қолданылады. Жүйкенің жоғары қозғыштығы, 
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эпилепсия, психикалық аурулар, жүктілік, бала жасында қолдануға болмайды. 

Тек ароматерапевт дәрігер нұсқауымен қолдану керек. Цейлондық даршын, 

емдік інжугүлдер, лавр жапырақтарынан алынған эфир майларымен жақсы 

үйлесім табады. 
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ЖАТАҒАН ТЕМІРТІКЕННІҢ (TRIBULUS TERRESTRIS) МАҢЫЗЫ 

 

Жатаған теміртікен (Tribulus terrestris) - жұп жапырақтылар тұқымдасына 

жататын бір жылдық шөптесін өсімдік. Мал жайылымының зиянды арам шөбі. 

Өсімдік антропогендік әсерге ұшыраған және үй жануарлары таптап 

тығыздаған топырақтарда, жолдарда да өседі. Жоғары төзімділікке ие. Маусым- 

шілде айларында жаздың ортасында тұқымдары піседі. Жаз бойы гүлдейді. 

Суық түскенге дейін гүлдеп, өсе береді. Өсімдік құмды, құрғақ жерлерді жақсы 

көреді. Теміртікен аяз кезінде өліп қалады, себебі ол жылу сүйгіш өсімдік. 

Шөптің бірнеше атауы бар: трибулус, трибестан, террестр. Тек тұқымдармен 

көбейтіледі. Оларды көктемде ашық топыраққа себеді. 

Теміртікеннің құрамынан сапониндер, флавоноидтар, гликозидтер, 

алкалоидтар, танниндер, стеролдар, полисахаридтер табылған. Құрамында 

тестостерон деңгейінің тұрақтылығына жауапты болып саналатын 

протодиосцин бөлінген. Сондай-ақ прототрибестин, псевдо протодиосцин , 

трибестин, трибулозин, рутин, кемпферол, кверцетин, изорамнетин табылған. 

Құрамынан астрагалин, флавоноидтар да бөліп алынған. 

Халық медицинасында теміртекіндерді жүздеген жылдар бойы жүйке 

ауруларының барлық түрлеріне, бүйректегі тастарға, несеп айдауға, белдегі 

шаншу және ауырсыну кезінде, құлақ ауруларына ем ретінде қолданып келген. 
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Әзірбайжанда өсімдіктің әртүрлі мүшелері, көп жағдайда жер үсті бөлігі, көз 

ауруларына қарсы, ревматикалық аурулармен, бүйрек аурулары мен 

косметикалық мақсаттар үшін қолданылады. Кавказ елдерінде диарея, көз және 

тамақтың қабынуына қолданылады. Иран халық медицинасында, теміртікендер 

бүйректегі тастардан арылу үшін, несеп айдайтын, әлсіздік үшін қарсы 

қолданылады. Непалда жергілікті өсімдіктермен, қайнатпа түрінде ішкі асқазан 

инфекциясы кезінде қолданылады.Үнді медицинасында теміртікен сорпасы 

төменгі арқа, радикулит, кіші жамбас және сегізкөз мүшелерінің қабынуы, 

құрғақ жөтел және тыныс алу бұзылыстары кезінде қолданылады. Асқазан 

сөлінің бөлінуін, несеп-тас ауруларын, диспноэ, жүрек ауруларын емдеу үшін 

қолданылады. Дәстүрлі қытай медицинасында теміртікен жемістері көз ісінуін, 

іштің кебуін, патологиялық ауырсынуды емдеу үшін қолданылды. 

Теміртікендер фармакопеядағы өте құнды дәрілік шикізат ретінде сипатталады. 

Қытайда бұл өсімдіктің әр түрлі бөліктері әртүрлі ауруларды емдеу үшін 

қолданылады. 

Бірнеше ғылыми зерттеулер холестерин деңгейін төмендету үшін 

теміртікенді қолдану тиімді екенін растады. Үндістанда гипертониямен 

ауыратын науқастар тобында жүргізілген зерттеу бойынша төрт апталық 

қолданудан кейін теміртікен жемістерінің сығындысы артериялық қысымның 

(9,6-10,7%), сондай-ақ диастолалық артериялық қысымның (7,4-8,1%) 

төмендегенін атап өтті. Холестерин (9,49-10,23%) төмендегені анықталды. 

Сондай-ақ бас ауруы, бас айналуы, ұйқысыздық, жүрек соғуының төмендеуі, 

диурезді төмендетуі байқалды. 

2016 жылы Иран ғалымдары халық арасында қолданылатын диабетті 

емдеу тәсілі ретінде жатаған теміртікенді қолдану тиімділігін тексеруді шешті. 

Олар қолданған теміртікеннің этанолды сығындысын екі типті диабетпен 

ауыратын әйелдерде салыстырғанда глюкоза деңгейін төмендетуде жоғары 

тиімділікті көрсетті. Өсімдік липазаны тежеу қасиеттеріне ие, бұл қант 

диабетімен ауыратын науқастарда салмақты төмендету үшін пайдалы болуы 

мүмкін. Диабетті емдеу үшін маңызды. 

Теміртікенді спортта да қолданады. 2009 жылы Литвада жүргізілген 

зерттеу алғашқы 10 күнде тестостерон деңгейін арттыру үшін теміртікен 

сығындысы бар сусынның тиімділігін анықтады. Бұл зерттеуде несепнәр, 

холестерин және билирубин концентрациясының төмендеу үрдісі байқалды. 

2016 жылы Бразилиялық зерттеуде ер адамдардағы ағзаларындағы май 

пайызының төмендегенін, бұлшықет массасының айтарлықтай ұлғайғанын, 

сондай-ақ дигидротестостерон деңгейінің жоғарылауын көрсетті. 

Танымал теміртікен шөбінен дайындалатын дәрілік тұнбаларды қолданар 

кезде дозаны сақтау керек, себебі ол көп мөлшерде бүйрекке артық салмақ 

түсіреді, ал спирт сығындысында бұл әсер әлдеқайда айқын. 

Өсімдіктің бұл қасиеттерін Ежелгі Шығыс дәрігерлері тапты. Абу Али ибн 

Сина шөп туралы зәр шығаруды күшейту, тастарды шығару, сондай-ақ ағзадағы 

қабыну және іріңді процестерді емдеу үшін таптырмас көмек ретінде өте 

пайдалы екенін жазды. Дәрілік шикізат ретінде маусым-қыркүйек айлары 
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арасында, гүлдену және жеміс беру кезінде дайындайды. Әрине, теміртікен 

шөптері- өте пайдалы өсімдік, оны халық медицинасында белсенді қолданады. 

Алайда, бұл өсімдіктің улы екенін есте сақтау керек, әсіресе жазда қауіпті. 

Пайдаланбас бұрын дәрігермен кеңесу керек. Ол - табиғаттың бірегей сыйы. 

Теміртікендерді сондай-ақ сиқыршы шамандар да қолданған. 
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ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНЫҢ АҒАШ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ ҚАЛА 

ЭКОЛОГИЯСЫНА БЕЙІМДЕЛУІ 

 

Өскемен қаласы көне қалалардың бірі. Ғимараттардың да басым бөлігі көп 

жылдық тарихымен әйгілі. Қала түрлі түсті металдардың орналасқан ошағы 

болғандықтан да ауыр өнеркәсіп ортасы. 

Алайда метал қалдықтарының зияндылығы әлсін әлі адамдардың 

денсаулығына кері әсерін тигізуде. Зауыттың өзінде жұмыс жасамайтын 

тұрғындардың өздері қаланың экологиялық ахуалының жақсы емес екенін 

біледі.. 

Қалалық қызмет орындары қаланың ахуалына көп мән беріп жатқаны 

белгілі, жылда отырғызылатын ағаш саны артуда. Одан қалса бұта, гүл 

шоғырлары, газондар да көптеп бой көтеруде. Қаланың орналасқан орны 

Ертіспен екіге бөлініп жатқанының өзі су бетінде пайда болған ағын 

жылдамдығы қозғалысының себебінен ауа алмасу процессі жиі болып тұрады. 

Дегенмен жасыл желектің ықпалы орасан. Қаланы негізі жасыл қала деп те 

атайды. Себебі, ағашы мол, суы бар, безендірілуі жақсы шағын қала. Тазалық 

жағы да адамды сүйсіндіреді. 

Дегенмен, қалада ауыр өнеркәсіптің қызмет жасауының салдарынан ауада 

зиянды шаң тозаң қалдықтары көп мөлшерде кездеседі. Сондықтан да 

отырғызылатын ағаштардың осындай ластануы жиі әрі жоғарғы көрсеткіште 

болатындығын ескере отырып, осындай өңірде өсуге бейімділерін ғана 
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іріктейді. Мысалы, шырша, самырсын, қайың, арша, қарағайдың сан түрі 

егілген. Қайың жапырақтары өте нәзік болғанымен де өте төзімді. Ауаны 

тазарту үрдісіне жақсы қатысады. 

Декоративті өсімдіктер қала ауасының тазаруына, экологиялық ахуалының 

жақсаруына қаншалықты мол ықпалы бар десек те, оларды орналастырылу 

орнына қарай әсемдеу мен көркемдеуге қосар үлесі де басым. Тек қана оңтүстік 

өңірде нәзік гүл шоқтарын кездестіріп жатамыз. Олардың ыстық ылғалды 

ортаға бейімделгендіктен, суық атмосфералық жағдайға да төзімді будандарын 

шығарса, қаланы көркемдеуге көтеп қолданыс табар еді. Осы орайда, 

ғылымның дамуының арқасында оңтүстік өңірде жиі кездесетін раушан 

гүлдерінің кейбір түрлерінің салқын жаздық ауа райына бейімделіп, жайқалып 

тұрғанын байқаймыз. Сонымен қатар, қала ішінде әдемілік үшін отырғызылған 

итмұрын, долана сияқты жеміс тектес ағаш, бұта өсімдіктерінің жылы жақта 

өсетін түрлерінің де бой көтергенін байқауға болады. 

Әрине топырақтың да өсімдіктердің өсу процесіне ықпалы орасан. 

Дегенмен бүгінгі ғаламторлық байланыстың дамып тұрған шағында, әрбір 

өсімдіктің құрамы мен экологияға пайдасы жағынан мағлұматтардың  

жеткілікті болуы арқасында будандастыру да, арнайы табиғи жағдайға төзімді 

түрін қалыптастыру да қол жетімді болып отырғаны анық. 

Өскемен қаласына өсірілетін ағаш тектес өсімдіктер топтамасын негізінен 

Катон - Қарағай арнайы саябағынан алады. Алтай тауының етегінде өсірілген 

қарағай, шырша, қайың, үйеңкі, балқарағай, самырсын сияқты ағаштардың 

қалада бой көтеріп кетуі де оңай емес. Негізінен таза ауада, еркін өсіп келе 

жатқан таудың еркін ағаштарының тас бетонмен қапталып, қысылып өсуі өте 

қиын. Оның үстіне олардың қорек етер ортасы да ауысатыны белгілі. Құстар 

мен құрт-құмырсқалардың өзіндік ықпалын қоссақ, әрине қала өміріне жасы 

келген адамдардың үйреніп кетуі қандай қиын болса, кең жерде етек жайып 

келе жатқан азат ағаштардың тар жерде өсуі де қиын. Алайда, оларды баптап, 

өсуіне жағдай жасалып жатады. Бір таң қаларлығы олардың өсуінде де, 

жапырақтарының реңінде де табиғат аясында өсетін ағаштармен салыстырғанда 

үлкен айырмашылықтар байқалады. 

Қазақта нақыл сөз бар. Табиғат ана, өз қойнауында өсіп келе жатқанының 

бәрі өз баласы, ал әкеліп отырғызған, болмаса тұқымын еккен әрбір жеміске 

өгей баласындай қарайды. Өз баласы еркін өсер, өгей баласын баптап, қарамаса 

жайқала алмайтыны белгілі. Сол сияқты қаланың безендірілуіне сырттан 

әкеліп, отырғызылып жатқан әрбір түп ағаш өсімдігінің қала экологиясына 

бейімделіп кетуіне үлкен жұмыстар жүргізілу қажет. Арнайы мамандар қарап, 

дер кезінде қажетті минералды қорекпен қоректендіріп, төрт мезгілде де 

назардан тыс қалдырмайтыны белгілі. 

Табиғатты аялау, қандай жерде болмасын тазалық пен сұлулықты дәріптеу 

әрбір азаматтың перзенттік парызы. Ендеше, айналамызды таза ұстауға, 

ағаштарға қамқор болуға ат салысайық. Ағаш көп өскен ортада тазалық та, 

құстардың әні де болары анық. Ең бастысы ұрпаққа табиғи таза аймақ пен әсем 

қала мұра болары анық. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Сахарный диабет – заболевание эндокринной системы, характеризующееся 

хронической гипергликемией – высоким уровнем содержания глюкозы в крови, 

которая возникает вследствие нарушения секреции гормона поджелудочной 

железы – инсулина. Течение диабета в детском и подростковом возрасте 

отличается неустойчивостью обменных процессов и высоким риском развития 

осложнений. 

Информационная база исследования представлена данными 

эндокринологического отделения Алтайской краевой клинической детской 

больницы, на основе которых была разработана база данных, содержащая 

различную информацию об «обезличенных» пациентах. Для построения 

моделей была сформирована выборка данных, в которую вошли такие признаки 

как рост, вес, температура, артериальное давление, частота сердечных 

сокращений, частота дыхания, стаж заболевания, показатели биохимического 

анализа крови. 

Для построения моделей выбран высокоуровневый язык 

программирования R (версия 3.5.1). R распространяется под свободной 

лицензией, позволяющей использовать его без ограничений. Выбранный язык 

программирования прост в использовании, синтаксис языка минималистичен и 

понятен. Библиотеки и модули содержат большое количество полезных для 

разработчика функций. 

Выбранным методом является деревья решений. Деревья решений 

подразумевают разбиение данных на классы путем принятия решений, 

основываясь на построении логических схем. Опираясь на признаки в 

тренировочном наборе, модель дерева решений обучается на иерархически 

организованной системе вопросов. Начиная с корня дерева, данные 
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N 

m 

расщепляются по признаку, который ведет к наибольшему приросту 

информации (informationgain, IG). Процедура расщепления является 

итеративной и повторяется до достижения концевой вершины (листа). Объект 

будет относится к классу согласно метке, поставленной в соответствие данному 

листу. 

Для того, чтобы расщепить узлы в самых информативных признаках, 

нужно определить целевую функцию. Целевая функция состоит в 

максимизации прироста информации при каждом расщеплении: 
 

    
     , 

где f– признак, по которому выполняется расщепление, – набор данных 

родительского узла, – набор данных дочернего узла,  I  –  критерий 

расщепления (мера неоднородности), – общее  число  объектов  в  

родительском узле, – число объектов в дочернем узле, . 

Тогда возникает задача оптимизации, состоящая в максимизации прироста 

информации при каждом расщеплении: 
IG D , f   I D   

N 
j 
I D 

 
 

  max. 

p p  j 
j1 p 

Для бинарных деревьев решений обычно используются следующие 

критерии расщепления: 

1. Энтропия 

                  , 
 

здесь –  доля объектов, которая принадлежит классу i для отдельно  

взятого узла t. 

Энтропия равна 0, если все объекты в узле принадлежат одному и тому же 

классу, и энтропия максимальна, если классы распределены равномерно. 

2. Мера неоднородности Джини 

Мера неоднородности Джини – критерий, минимизирующий вероятность 

ошибочной классификации: 
 

       . 
 

3. Ошибка классификации 

 

                        . 

Максимальные значения чувствительности и специфичности показал 

деревья решений. Использование построенных математических моделей 

позволит улучшить процесс диагностики и лечения сахарного диабета у детей и 

подростков, избавит врача от долгой рутиной работы. 
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ЕРЕКШЕ ОҚЫТУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРАДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ 

 

Арнайы педагогикада, сондай-ақ дефектология ғылымында психикалық 

дамуы кешеуілдеген балалар тобын зерттеу негізінен ХХ ғасырдың ортасынан 

бастап бастау алды. Психикалық дамуында ауытқушылығы бар балалардың 

танымдық қабілеттерін тексеруге, ең алдымен, олардың эмоциясына назар 

аударған жөн. Бұл балалардың эмоциясы көбінесе өзгеріске ұшырап отырады. 

Бұл балалардың қалыпты балалардан ерекшелігі - олардың әлеуметтік ортаға 

бейімделуімен, мінез- құлықтарымен және іс-әрекеттерімен ерекшеленеді. 

Арнайы білім беру кеңістігінде зерде бұзылыстары бар балаларды оқыту жүйесі 

түзете-дамыта оқытумен қатар, жас ерекшеліктері мен қабілеттеріне сәйкес 

танымдық қызметін дамыта отырып, әлеуметтендіру мәселесіне де баса көңіл 

аудару керек. Егер адам қоғамдық өмірге белсене араласып, өзін сол әлеуметтік 

ортада жақсы сезіне алса және туындаған қиыншылықтарды өз бетінше шеше 

алатын жағдайда болса ол адамның әлеуметтік ортаға, өмірге бейімделгендігін 

көрсетеді[1]. Л.С.Выготскийдің пікірі бойынша, бала өмірге келісімен- ақ 

әлеуметтік тұлға болып есептеледі және адамның тұлғасы өзінің енген қарым- 

қатынастарының кешенді әсерінің нәтижесінде дамиды . Ол сол сәттен бастап- 

ақ қоғамның толық құқылы мүшесі ретінде өмір сүруі тиіс. Түзете-дамыта 

оқыту жүйесінде бала мен мұғалімнің өзара бірігіп жұмыс жасауына арнайы 

педагогикалық жағдай жасалуы керек. Мұғалім ең бірінші баламен эмоциялық 

байланыс, баланың қабілетін және даму деңгейін ескере отырып, оқытудың 

тәрбиелік-білімділік мақсаттарын айқындау, оқушыға даму деңгейіне сай 

келетін қоғамдық тәжірибені ұсына білуі қажет. 

Мүмкіндіктері шектеулі балаларға тән қабылдаудың ерекшеліктері: 

 күрделі оқу материалы бөлімдерге жіктеледі;

 оқыту үрдісі баяу өтеді;

 оқушының әрбір әрекетіне басшылық жасады;
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 оқушыны өзінің қабылдау нәтижесін талдауға, үлгімен салыстыру 

арқылы үйретеді;

 сақталған, сау анализаторға сүйену қажеттілігі.

Оқу материалын саналы меңгеру — бұл күрделі процесс, заттар, 

құбылыстармен олардың бейнесінің маңызына немесе сөзбен бейнелеуіне ойы 

мен санасын енгізуді білдіреді. Мысалы, зиятында ауытқушылығы бар 

балалардың танымдық әрекеті анық айқындалған репродуктивті, яғни қайта 

жаңғырту сипатына ие.Түзету жұмысының маңызды кезеңі-нақтылыдан 

абстрактіліге, жекеден жалпыға, көрнекілікті әрекеттен ойлау әрекетіне көшуді, 

балаға жеңілдететін арнайы құралдар пайдалану болып табылады. Сабақтың 

жоспарын құру кезінде педагог сабақтағы іс-әрекеттің, көрнекіліктің, сөздердің 

ұтымды қиюласуын алдын-ала болжай білгені жөн. Оқытудың әдістерін 

бірлестіру оқушылардың оқу материалын игеру мүмкіндіктеріне байланысты 

болады. Көбінесе сабақта сөздік, көрнекілік және практикалық әдістер 

қолданылады. Проблемалық ситуацияларды да қолдануға ерекше назар  

аударуы тиіс. Проблемалық оқыту барысында мұғалім оқытудың сөздік, 

көрнекілік және практикалық әдістері кеңінен қолданады [2]. Сонымен бірге 

мүмкіндігі шектеулі баламен жұмыс жүргізгенде мұғалімнің мынадай кеңесті 

есте сақтағаны жөн: 

 Баланың әлсіз жақтарына назар аударыңыз.

 Материалдың маңызды жақтарын кішкене бөліктермен ұсыныңыз.

 Мүмкіндігінше көбірек қайта айтыңыз және бекітіңіз.

 Баланы жетістігі үшін мақтап қоюды ұмытпаңыз.

 Тапсырманың орындалуын талдаңыз.

 Егер балаға тапсырманың орындалу барысын қайта көрсету керек болса, 

шыдамды болыңыз.

 Мүмкіндігінше тапсырманы бөліктерге бөліп, жеңілінен ауырына 

көбейтіп беріңіз.

 Ата-аналарына балаларындағы қозғалысты көруге көмектесіңіз.

 Балаларға жаңа білім мен дағдыларды бекіту үшін уақыт пен мүмкіндік 

беріңіз.

Ерекше оқытуды қажет ететін балалармен атқарылатын жұмыстың негізгі 

мақсаты- оларды асықпауға, өз әрекеті туралы алдын-ала ойлануға, уақытын 

үйлестіре білуге үйрету. Сондықтан олармен жұмыс істеуде мұғалімнен ерекше 

байсалдылық пен шыдамдылық, эмоциясының тұрақтылығы, зор 

жауапкершілік талап етіледі[3]. 

Зерде бұзылыстары бар балалардың сөйлеу тілін зерттеген көптеген 

ғалымдар сөйлеу тілінің кеш қалыптасуының себебін, танымдық қызметінің 

дұрыс дамымауымен байланыстырады. Таным қызметінің бұзылысы тілдің 

семантикалық және грамматикалық құрылымын меңгеруде қиындықтар 

туғызады. Зерде бұзылыстары бар балалардың ауызша сөйлеу тілінде дыбыс 

айтылуының бұзылысы көп кездеседі. Оның бірінші себебі – танымдық қызметі 

дамуының артта қалуы, екінші – фонематикалық қабылдауының  төмен 

деңгейде болуы. Сөйлеу тілінің дыбыстық құрылымының дұрыс 
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қалыптасуында – өзге адамның сөзіндегі дыбыстарды анық қабылдаудың 

маңызы зор. Дыбысты дұрыс айту үшін, ұқсас және басқа да дыбыстардан 

ажырата білуі керек. Егер, бала дыбысты естіп қабылдамаса, ол дыбыстың  

дұрыс айтылуын да бақылай алмайды. Фонематикалық қабылдау дегеніміз – тіл 

дыбыстарын ажырату және сөздің белгілі дыбыстық құрамын айыра білудің 

арнайы әрекеті.Үшінші себебі– жалпы және сөйлеу моторикасының дұрыс 

дамымауы. Ұсақ қол моторикасы мен сөйлеу аппаратының қимыл- 

қозғалысындағы бұзылыстар – балалардың сөйлеу тілінің қалыптасуына кері 

әсерін тигізеді. Төртінші себебі – тістердің дұрыс орналаспауы, қатты 

таңдайдың биік немесе жалпақ болуы, тілдің ұзын немесе үлкен болуы, жақ 

сүйектерінің қисық болуы және т.б., яғни арикуляция мүшелеріндегі 

олқылықтар дыбыстардың дұрыс айтылуына кедергі болады [4]. 

Ойын әдісі басқа әдістерден айрықша ерекшеленеді, ол балаға зерттелетін 

құбылыстың қызметіне қатысуына, біршама уақыт «нақты» өмірлік 

жағдайларда өмір сүру мүмкіндігін береді. Балалармен жұмыс барысында 

ойындар: бөлме, көше, компьютер, заттармен және заттарсыз, үстел үстіндегі 

баспа, басқару тетігі бар ойындар және т.б. қолданылады. Ойын 

технологияларының мазмұнына ойын іс-әрекетінің басқа да тәсілдерімен 

үйлесімділігінде түрлі компоненттерді қолдану кіреді: сұрақтар, нұсқаулар, 

түсіндірмелер, анықтамалар, көрсетулер. Заманауи «Сөйлейтін әліппе», 

«Электронды конструктор», «Сөйлейтін қалам», «Киіз үй», «Бал-бала» 

ойыншықтары, дамытушы ойындарымен ойнап қана қоймай, сонымен қатар, 

оқу- тәрбие жұмысына мүмкіндік береді. Қазіргі өмір талабына сай 

компьютерлік сауаттылықты дамуында ауытқуы бар балалар үшін де аса қажет 

дүние болып табылады. Зерде бұзылыстары бар балаларға білім беруде 

маңызды педагогикалық шарттардың бірі – олардың білім алуға деген 

қызығушылықтарын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы 

арттыру. Ақпараттық технологияның басты тиімділігі – пәнаралық байланысты 

күшейте отырып, балалардың дүниетанымын кеңейтуге және жеке қабілеттерін 

көре біліп, оны дамытуға толық жағдай жасалады. Мультимедиа мәтін, дыбыс, 

видео және графикалық сурет және анимация секілді технологияларды 

біріктіреді. Мұндай түрдегі оқу материалы көз, есту, маторлы үш түрлі 

анализаторларды іске қосады. 

Күннен күнге мүмкіншілігі шектеулі, зердесі бұзылған балаларға деген 

қоғамның көзқарасы өзгеріп келеді. Бұрынғыдай оларды мүгедек адам ретінде 

қарамай, қоғамның белсенді мүшесі және өз тағдырына батыл сеніммен 

қарайтын адам ретінде қабылдауда. Жас ерекшеліктерін ескере отырып, шешім 

қабылдай алуға, өзін-өзі қамтамасыз етуге, еңбекке, тәртіп мәдениетіне, 

ұжымда еңбек ете алатындай деңгейге бейімдеу қажет. Сонымен қатар ырғақ 

пластикасы, динамикалық үзілістер, қозғалмалы және спорт ойындары, 

релаксация, эстетикалық бағыттағы технологиялар, саусақ гимнастикасы, көз 

гимнастикасы, дем алу гимнастикасы, сергіту гимнастикасы, түзету 

гимнастикасы, ортопедиялық гимнастикалары мен арттерапия, музыкалық 

ықпал ету технологиясы, ертегі терапиясы, түспен ықпал ету технологиясы, 
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мінез-құлықты түзету технологиясы, психикалық гимнастика, фонетикалық 

және логопедиялық ритмикасынды денсаулықты сақтау және ынталандыру, 

түзету технологияларының орны ерекше. 
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ӘОЖ 582.091(574) 

ЖУНУСОВ Р.С., ИГИСИНОВА Ж.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ШӨЛ ЖӘНЕ ШӨЛЕЙТ АЙМАҚ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ ЗЕРТЕЛУ ТАРИХЫ 

 

Шөл және шөлейт аймақ өсімдіктердің Қазақстан территориясында ақ 

сексеуіл (Haloxylon persicum Minkv.), қара сексеуіл (Holoxylon aphyllum 

Minkv.), Зайсан сексеуілі (Holoxylon Ammodendron Bqe.), ақ тораңғы (Populus 

diversifolia Schrenk), қара тораңғы ( Populus pruinosa Schrenk ), Литвинко 

тораңғысы ( Populus litwinowiane), итшомырт шырғанақ (H. rhamnoides L.), 

қырғыз түйежантағы ( Alhagi kirghisorum Schrenk), персиялық түйежантақ 

(Alhagi  persarum  )  сирек  жапырақты  түйежантақ,  (Alhagi  sparsifolia),  

шеңгел (Halimodendron Fisch.) , адыраспан (Harmala L.) , жоңышқа (Medicago 

L.) сиыржоңышқа ( Vіcіa L.) Альпі сиыржоңышқасы ( V. Alpestris L.) ,тобылғы 

(Spіraea L.) 

Терек туысының тораңғы түрлерін алғаш сипаттаған (P. Euphratica) Oliver 

1807 жылы (Флора СССР, 1936) , А. Шренк (1848 ж.) тұтас түрді екіге бөліп 

қарады: Populus diversifolia және Populus pruinosa, ал Dode L. A., Populus 

diversifolia және P.ariana және жаңа P.litwinowiane түрін сипаттады. 

Қазақстанда Populus diversifolia Schrenk, Populus pruinosa және Populus 

litwinowiane кездеседі. Ғалымдар Б. К. Скупченко (1949), А. У. Усманов (1966), 

Л. М. Грудзинская (1975), П. П. Бессчетнов (1981) аталған түрлердің 

Қазақстанда кездесу ареалын және биологиясын, экологиясын зерттеген . 

Таралу ареалы жағынан тораңғылар Орта Азияны, Оңтүстік Қазақстанды, 

Иран және Батыс Қытай аймақтарында таралған. Тораңғылар тал 

тұқымдастарының ішіндегі биологиялық жағынан ерекше түрлерді қамтитын 

болғандықтан ботаникалық сипаттау тарихы ертеден басталады. 

http://www.zkoipk.kz/
http://stom.tilimen.org/referat-15-16-fasirlardafi-aza-irfiz-arim-atinasi-referat.html
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Литвинов терегі (тораңғы) P.litwinowiane Dode түрлі жапырақты тораңғыға 

ұқсас, бірақ кейбір морфологиялық белгілері бойынша айырмашылықтарын А. 

У. Усманов (1971) талдап сипаттаған .П. П. Бессчетнов, Л. М. Грудзинская 

(1981) мәліметі бойынша, тораңғы (Populus diversifolia) биіктігі 11 – 16 м, 

кейбір әдебиеттердегі мәліметтерде 30 – 38 м болатыны көрсетеді. (П. П. 

Поляков, Р. В. Камелин, 1968, А. К. Скворцов, 1972, Б. К. Скупченко,1950) 

.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.) деп аталған . 

Фитоценомерлерді сипаттағанда Л.Я. Курочкина (1978) аэроксильді 

жапырақтары жазда желмен түсетін псаммофитті бұталардың 7 тобын бөлді. 

Л.Е. Родин (1963) қара сексеуілдер формациясын эвксерофитті шөлдік 

жартылай ағаш өсімдіктер типіне жатқызады. Өзбекстанда Н.И. Акжигитова 

(1973) қара сексеуілдерді Halophyta деген өсімдіктер типіне жатқызады. 

Ақ сексеуіл формациялары туралы бірнеше регионалдық 

классификациялар жасалған. Мысалы, Батыс Туркменияға арналған (Родин, 

1963), Қазақстан құмды шөлдеріне - (Гвоздева, 1960; Курочкина, 1978) 

Өзбекстан шөлдері үшін (Гранитов, 1967). Л.Я. Курочкинаның (1966) ойынша 

ақ сексеуілдің эпидермисі 3 қабатты, устьицелері терең орналасқан осмостық 

қысымы жоғары. Сондықтан қара сексеуілмен салыстырғанда құрғақшылыққа 

төзімді. Ақ сексеуілдің оңтүстік шөлдердегі құмды массивтерде кеңінен 

таралғанын осы қасиетімен түсіндіруге болады. 

Л.Я. Курочкина (1978) классификациясында Зайсан сексеуілі 

эвксерофильді ағаш типі өсімдіктеріне жатқызылған. 

Е.И. Рачковская (1993) Зайсан сексеуілін галофитті палеоэремофитті 

бұталар формациясы тобына жатқызған.Шырғанақты алғашқы зерттеу 

жұмыстарын жиырмасыншы ғасырдың 30-жылдарында Алтай тәжірибе 

станциясының бағбандары жүргізді (Лисавенко М.А., 1934). Дүние жүзінде 

бірінші рет шырғанақтың іріктемесі де осында алынды (Гатин Ж.И., 1963). 

Қолдан өсіру агротехникасы анықталып, жеміс алынды (Пантелеева Е.И., 

Мочалов В.В., 1978; Пантелеева Е.И., Ермаков Б.С., 1978) . 

Шырғанақ көгалдандыру мақсатында алғаш рет Санкт-Петербург ботаника 

бағында өсірілді. Онда 19-ғасырдың басында Таулы Алтайдан шырғанақтың 

қаламшалары мен тұқымдары әкелініп өсіріле бастады. 

Сібір жеміс-жидек шаруашылығының негізін салушы Н.Ф Косуленко 

қолдан өсірілген Сібірдің жергілікті өсімдігі шырғанақ ешқандай жабусыз-ақ 

қыстап шығатындығын көрсетті. 

XX ғасырдың 40-жылдары шырғанақ жемісінде поливитаминдер барлығы 

ашылғаннан кейін бұл өсімдік тек жемісті емес, дәрумендік шикізат ретінде 

жоғары бағалана бастады. Бұдан кейін шырғанақ жан-жақты зерттелді. 

И.В.Мичурин шырғанақтың тұқымдарын одақтын әрбір түкпірінен алдырып, 

қолдан өсірді. Алғашқы зерттеулерді М.А.Лисовенко атындағы Сібірдің жеміс- 
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жидек шаруашылығы институты жүргізді. Қазақстанда жиделер ішінде 

шипалық, тағамдық мәні зоры итшомыртты шырғанақ.. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Мұстафаева Р.М., Байкенжеева А.Т. Тораңғы түрлерін көбейту 

жолдары// V-і Халықаралық конференцияның «Агроөндірістік кешеннің және 

қоршаған ортаның экологиялық проблемалары». - Қызылорда, 2008 

2. Байтулин И.О. Предпосылки и тенденции опустынивания в Казахстане 

//Трансформация природных экосистем и их компонентов при опустынивании: 

научный сборник. –Алматы, 1999. 

3. Красная книга Казахской ССР // Редкие и находящиеся под угрозей 

исчезновения виды животных и растений. Ч. 2. Растения. Алма-Ата: Наука, 

1981. С. 49. 
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ИЛЬЯСОВА Ж.С. 

«№6 орта мектебі» КММ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ЗООТЕРАПИЯ НЕМЕСЕ ФЕЛИНОТЕРАПИЯ – ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ӘДІС 

 

Қазіргі үлкен жылдамдық пен жоғарғы ритм ғасырында біз өзімізді кейде 

бос сезінеміз, дұрыс өмір сүру үшін күшіміздің жоқтығын, әлсіздікті сезінеміз. 

Күнделікті жұмыстағы стресс пен көп ой еңбегі біздің жүйкемізді тоздырып, 

«ескі» ауруларымызды қоздырып, көптеген «жаңа» аурулар туғызады.Мықты 

денсаулық пен дұрыс өмір сүру үшін осының бәрінен қалай құтылуға болады? 

Жауап өте оңай: сізге фелинотерапия көмектеседі (мысықтерапиясы). 

Жануарлардың көмегімен емделу (аниматерапия)ХХ ғасырдың 50 – 

жылдары жақсы жолға қойылды. Жануарлардың емдік қасиетін, соның ішінде 

мысықтың емдік қасиетін пайдалану тек қана жүйке жүйесі ауруларына ғана 

емес басқа да көптеген күрделі ауруларға дапайдалана бастады.Бұл емнің 

ешқандай кері әсері жоқ. Мысықпен емдеу тәсілі «фелинотерапия» 

(Латынның felis – мысық) деп аталады. Ал мысықтың  жүніне  деген 

аллергия ше? – деп сұрауыңыз мүмкін. Бұл жағдайда қысқа жүнді, мамық 

жүнді, тықыр жүнді мысық түрлері бар. Мысық терапиясының жүйкені 

тынышталдырып, энергияны реттеп, денсаулығыңа жақсы әсер беретіндігі 

соншалық мысалы, АҚШ – та дәрігерлердің 48% - ы өз ауруларына 

фелинотерапияны пайдаланып көруді ұсынады. Англияда «шипагер» 

мысықтар дәріханада дәрігердің рецептінсіз сатылады. Мысық адамның 

биоөрісіне жақсы әсер етеді. Адамға жақындау арқылы мысық өзінің емдік 

қасиетін береді. Бұл «мамық шипагер» иесінің алдына отырып немесе кеудесіне 

жатып аяқтарымен «мысық массажын» жасағанын тек рефлексотерапевтің1 

инесімен салыстыруға болады. Ғалымдар әсіресе қара түсті мысықтың емдік 

қасиетінің жоғары екенін айтады, себебі қара түс жаман энергияны өзіне жақсы 
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сіңіреді. Қара мысық адам бойындағы жаман энергияны өзіне жұтып, иесінің 

биоөрісіне жақсы әсер етеді. 

Сонымен мысық қалай емдейді? Және ол мысықтың өзіне қатты ұнайды. 

Мысық бізді жақсы емдеу үшін оған жақсы қарым- қатынас жасаса жеткілікті. 

Мысалы сипалап жақсы көру, тамағын дұрыстау, жақсы сөздер айту т.б. сонда 

ол сізге өзінің дәрігерлік жұмысын жақсы атқарады. Мысық адамның ішкі суық 

тиген ағзаларын, сынған сүйекті, соғылған жерлерін жақсы сезеді сол жерге 

жатып «грелка» қызметін атқарады. Мысықты сипалап отырған адам жүрек 

инфарктіне ұрынбайды және қан қысымын реттеуге септігі тиеді. Мысық 

арқасын қолмен сипағанда одан дельта толқын бөлінеді, бұл сол күнгі көңіл 

күйге жақсы әсер ететіндігі ғылыми дәлелденіп отыр. Мысық асыраған адам 10 

-15 жыл ұзақ өмір сүретіндігін ағылшын ғалымдары дәлелдеп отыр. Иесінің 

ұйқысыздығына және салмақ қоспай салауатты өмір сүруіне «мамық 

шипагердің» әсері көп. Мысық өз денесін тілімен жалап массаж жасайды, осы 

кезде ол жағымды пырыл шығарады. Міне осы пырыл 4 – 16 Гц. жиілікпен 

шығады – осы пырыл мысықтың ең бірінші адамға қолданатын құралы. 

Солтүстік Каролинадағы ғылыми зерттеу институты осы жиіліктегі тербелісте 

адам ағзасындағы бүлінген жасушалар қалпына келетіндігін дәлелдеген. Егер 

мысықтар өз денесін жарақаттап алса,ең бірінші пырылдауды бастайды. 

Мысықтың пырылы адамды әлдилеп отырғандай әсер етеді де, оның ағзасы 

тынышталады, рахат әсерге бөленеді. Мысықтың өз иесінің ауыратын жерлерін 

табу қабілеті бар екендігі ұлттық медицинаға бұрыннан белгілі. Олар сол 

жерлерге жатып пырылдағаннан кейін ауырсыну қайтады. Басқа жануарларға 

қарағанда мысықтар стрессті жағдайлардан, әлсіздіктен, бас және бұлшықет 

ауырсынуларынан құтылуға көмектеседі, сонымен қатар артериялық қысымды 

төмендете алады, тамыр соғуын қалыптастырады, ревматикалық немесе жара 

ауру ұстамаларының күшін азайтады. Мамық жүнді мысықтар невралгиямен, 

ұйқысыздықпен немесе остеохондрозбен күресуге көмектеседі. Тегіс жүнді 

мысықтар бүйрек және бауыр мәселелерінде пайдалы болады. Мысық 

пырылының адам ағзасына қалай әсер ететінін ғалымдар әлі зерттеп аша алмай 

отыр, бірақ ол адам иммунитетінің көтерілуіне, жараның тез жазылуына және 

сүйектің құрамын жақсартуға көмектесетіні дәлелденген. Статистикаға 

сүйенсек, мысықты жақсы көретіндер өз қатарластарынан он жылдай ұзақ өмір 

сүреді екен. Ғалымдар мысықтың көптеген ауруды жеңілдетуге сеп болатынын, 

тіпті жазылып кетуіне әсері барын айтады. Мысалы, ағылшын ғалымдары үйде 

мысық ұстау арқылы миокард инфарктінің қайталап соғуын алты пайызға дейін 

төмендетуге болатынын айтқан. Науқас қожайынының жанынан тәулік бойы 

кетпей, ас-суға қараудан да бас тартып, тіпті оның ауруын өзіне қабылдап, 

шейіт болып кеткен мысықтар да болған. 

Мысықты тізеңізге қойып немесе құшақтап, сипап отыру арқылы 

бойыңыздың біраз сергіп қалғанын байқайсыз. Желкеңіз құрысса, оны 3-5 

минутқа мойын орағыш ретінде ұстай тұрыңыз. Түн ұйқыңыз бұзылса, 

мысықты жастыққа жатқызып, маңдайыңызды түйістіріп жата қойсаңыз, қалай 

ұйықтап кеткеніңізді де байқамай қаласыз. Мысықтың тырнақ ізі де ем, кәдімгі 
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инемен емдеудің бір түрі. Жалпы, мысық деген мақұлықтың жүрек қысылғанда, 

іш құрылысы ауырғанда, буын сырқырағанда, қатты шаршағанда, 

тұмауратқанда, басқа да көп жағдайда пайдасы көп. Ол ауырған жеріңізді өзі 

тауып, жақындай түседі. 

Ұрғашы мысық іш құрылысы мен жүйкені «емдесе», еркек мысық 

остеохондроз, радикулит және артроздың «маманы». Парсы, ангор, бирмандық, 

рэгдол, сібірлік атауға ие мысықтар – жүйке ауруының «білгірлері». Сиам, 

ориенталь, сфинкс бауыр, бүйрек, асқазанды «емдейді». Жүрегінде кілтипаны 

барларға британдық, экзотикалық қысқа талшықты мысықтарды серік еткен 

жақсы. Мысық жалғыздығыңды білдірмейді, шаршағаныңды басады, қан 

қысымын қалыпқа түсіреді. Оның биоөрісі жүрек жұмысын қалыпқа келтіреді, 

тамыр және бас ауруларын жазады, жараның жазылуын тездетеді. 

Мысық – қожайынының ауырып тұрған жерін дөп басып білетін тамаша 

энергиялық-ақпараттық құрал. Адам ағзасындағы ауыратын дене бөлігінде 

энергиялық әлеует өзгереді, ал бұл өзгерісті мысық қатты сезеді.Ұзақ уақыт 

бойы мысық жанында болып, мамық майда жүнінен сипап қойып, оның 

мияулағанын есту – иммундық жүйеңізді күшейтеді. Сондай-ақ, 

денсаулығыңыз жақсарып, ұзақ өмір сүруге де ықпал етеді. 

Ғалымдардың пайымдауынша, кейбір жерлердің адамға жағымды және 

жағымсыз әсер ететін қасиеттері болады екен. Мұндай жерлерді ажырату үшін 

ата-бабаларымыздың салт-дәстүрлеріне үңілген жөн. Қариялардың айтуынша, 

ондай орынды мысық жақсы көреді екен, ал ит ешқашан жаман жерге 

жатпайтын көрінеді. Өйткені мысықтың бойында жаман энергияны сезетін «ан- 

тенна» бар. Ол мұндай жағымсыз энергияларды әдейі іздеп, бойына жинайды. 

Мысық көмірқышқыл газын жұтып, оттегі шығаратын кәдімгі ағаш тәрізді. Ал 

егер өсіп тұрған қисық ағаш көрсеңіз, ондай жердің де жақсы орын болмағаны. 

Соны білетін диқаншылар шығынға ұшырамас үшін ондай жерге егін екпеген. 

Қорегін аулағанда дыбысын, сездірмей, саусақтарының ұшындағы 

тырнақтарын майлы табанына жасырып алып, білдіртпей жүреді. Ол алдымен 

жер бауырлап, лезде арқасын бүгеді де аяқтарымен қатты серпіле олжалайтын 

қорегіне қарай атылады. 
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УДК 5 

ИСРАИЛОВ Р.Д. 

КГУ «Средняя школа №17 имени М. Ауэзова» акимата города Усть- 

Каменогорска 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Естественные науки — разделы науки, отвечающие за изучение внешних 

по отношению к человеку природных (естественных — от «естество», природа) 

явлений. Происхождение естественных наук связано с применением 

философского натурализма к научным исследованиям. Принципы натурализма 

требуют изучать и использовать законы природы, не привнося в них законы, 

вводимые человеком, то есть, исключая произвол человеческой воли. 

Естественные науки имеют дело с материей, энергией, их взаимосвязью и 

преобразованием, а также с объективно поддающимися измерению явлениями. 

Математику объединяют с логикой в комплекс формальных наук, и не 

включают в естественные науки, поскольку их методология существенно 

отличается от методологии естественных наук. 

Основой естественных наук следует считать естествознание — науку о 

природных явлениях. Соответственно, первыми представителями естественных 

наук следует считать великих естествоиспытателей прошлого, таких, как Блез 

Паскаль, Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов. С течением времени общее 

направление естествознания разделилось на обособленные научные 

направления. К изучению естественных наук применяется принцип 

философского натурализма: это значит, что законы природы нужно 

исследовать, не смешивая их с законами человека и исключая действие 

человеческой воли. 

Естествознание имеет две основные цели: первая – исследовать и 

систематизировать данные о мире, а вторая – использовать полученные знания 

в практических целях для покорения природы. Естественные науки отличаются 

от гуманитарных наличием эксперимента, состоящего в активном 

взаимодействии с изучаемым объектом. Существует суждение, что 

гуманитарные науки изучают самого изучающего в отличие от естественных. 

Естественные науки можно разделить на две основные ветви: биология (или 

биологические науки)и физические науки, которые разбиты на несколько 

ветвей, в том числе физика, астрономия , химия и науки о Земле. Все эти ветви 

естествознания делятся на множество других специализированных отраслей, 

также известных как поля , и каждая из них известна , как «естественные 

науки». Качественные сдвиги произошли, как в кинематике, так и в динамике. 

В  кинематике  средневековые  ученые  вводят  понятие  «средняя  скорость»  и 

«мгновенная скорость», «равноускоренное движение» (они его называли 

униформно -дифформаное). Они определяют мгновенную скорость в данный 

момент, 150 как скорость, с какой стало бы двигаться тело, если бы с этого 

момента времени его движение стало равномерным и, кроме того, постепенно 
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вызревает понятие ускорения. Работы философов и естество испытателей 

прошлого и последовавшая научная революция помогли создать современную 

базу знаний. Естественные науки часто называют «жесткой наукой» из-за 

интенсивного использования объективных данных и количественных методов, 

которые полагаются на цифры и математику. В противоположность этому 

социальные знания, как психология, социология 

и антропология, больше полагаются на качественные оценки или 

алфавитно-цифровые данные и склонны иметь меньше конкретных выводов. 

Формальные виды знаний, включая математику и статистику, имеют сильно 

количественный характер и обычно не включают изучение природных явлений 

или экспериментов. Сегодня актуальные проблемы развития гуманитарных и 

естественных наук имеют много параметров на решение  задач бытия человека 

и общества в мире, они дали направление для многих современных 

изобретений. 
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РОЛЬ СВЕТОКУЛЬТУРЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ФОТОСИНТЕЗА РАСТЕНИЙ 

 

Искусственное облучение является неотъемлемой частью 

производственного процесса в современных тепличных хозяйствах. Для 
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выращивания полноценного растения, даже при оптимальных условиях, 

требуется производить искусственное облучение. На разных фазах роста и 

развития растений требуется различный спектральный состав излучения, но с 

преобладанием красных, синих и фиолетовых лучей. Роль зеленого спектра для 

некоторых растений возрастает в репродуктивный период. 

При разработке математической модели за параметры характеризующие 

рост растений приняты длина и диаметр стебля. В качестве переменных в 

математической модели принимаются: биомасса листьев, стебля, корней и 

репродуктивных органов. Внешними переменными являются интенсивность 

ФАР, количество воды, концентрация CO2, температура воздуха и количество 

необходимых для растений питательных веществ [1]. 

Весь вегетационный цикл растений разделяется на две части: до 

(вегетативный цикл) и после (генеративный цикл) появления репродуктивных 

органов. [1, 3]. 

Для того чтобы определить начало и окончание вегетативной фазы, и с 

целью идентификации момента переключения с одной фазы в другую, вводятся 

понятия «дифференциальной энергоемкости» εd и «интегральной 

энергоемкости» εi [2]. 

Считается, что в течение процесса выращивания растений суточное 

значение суммарной энергии облучения                                         не изменяется  и 

равно сумме энергий естественной и искусственной составляющих 

                                                      (1) 

где                      –   естественная   и   искусственная   составляющие энергии 

облучения на j-е сутки, . 

При этом значения естественной и искусственной составляющих энергии 
облучения являются функциями как номера суток j со дня посева, так и номера 

часа внутри суток, что может быть выражено следующими формулами: 

(2) 

(3) 

где                ,                и                ,                –  значения     почасовых энергии 

(Втч/м2) и интенсивности (Вт/м2) естественного солнечного и искусственного 

излучения; j – номер суток со дня посева; 

∆ – отрезок времени равный 1-му часу. 

Интегральная энергоемкость в момент времени t записывается в виде 

      (4) 

Для функции дифференциальной энергоемкости выражение записывается 

в виде                 
      
         (5) 

где иск – затрачиваемая на производство продукции мощность, Вт; ( ) – 

выход продукции (биомасса), г. 

Для нахождения и как функции времени необходимо определить выход 

биомассы в зависимости от времени W(t). 

В соответствии с [3] биомасса определяется по следующему выражению: 
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                         (6) 

где, ( ), ( ) – сухая масса меристематических и вегетативных клеток 

растений соответственно, г. 

Биомасса меристематических клеток определяется по формуле [3]: 

                         (7) 

где 0 – количество меристемных клеток в момент времени t = 0, шт; 

    – начальная масса меристемных клеток, г; 
     – коэффициент, показывающий распределение между клетками 

сохранившими меристемную активность, и клетками, потерявшими 

способность к делению; 

  – удельная скорость роста растений, сутки-1; t – время, сутки. 

Удельная скорость роста согласно Дж.Г.М. Торнли определяется по 

формуле: 

            (9) 

С другой стороны, в соответствии с работой [3], удельную скорость роста 

за счет световой энергии с учетом предлагаемого весового коэффициента ϖ и 

доли облученности в i–ом спектральном диапазоне определим по формуле: 

(10) 

Величина в выражении (10) учитывает доступность воды и СО2 для 

фотосинтезирующих органов растения 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША САБАҚ 

ҮДЕРІСІНДЕ ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС 

 

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңында мемлекеттік саясат 

негізінде ең алғашқы рет "Әр баланың қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы 

жеке адамның дарындылығын таныту" сияқты өзекті мәселелер енгізіліп 

отырғаны белгілі. 

Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, 

дарындылықты тани білу, оның одан әрі дамуына бағыт - бағдар бере білу 



129  

ерекше қиын іс. Алайда, әр баланың жеке қабілетін анықтап, оны сол бағытта 

жетелеу ұстаз парызы. 

Менің педагогикалық еңбек өтілім 5жыл. Осы уақыт ішінде мектебіміздегі 

тәжірибелі ұстаздардың сабақтарына қатысу, тәлімгерлік үдеріс және білікті 

әріптестерімнен құрылған фокус тобының құрамында зерттеу жұмысын жүргізу 

арқылы өз тәжірибемді жетілдіріп келемін. Былтырғы оқу жылында 1 сынып 

мұғалімдері «Бірлік» (Lesson Stady) тобын құрдық. Алдымен мектеп 

психологімен бірлесіп сынып оқушыларынан сұқбат, сауалнама алып, 

оқушылардың қабілет деңгейін анықтадық. Деректер жинап әдебиеттерді оқып, 

зерттеу жұмысына қажетті мәліметтерді жинап талқыладық.Сынып 

оқушыларының ерекшелігіне сай « Математика пәнінде ауызша есептеуді 

дамыту» зерттеу тақырыбын таңдадық. Зерттеу тақырыбын қалай іске 

асырдық? Алдымен, дарындылық, шығармашылық қабілет тақырыбында 

семинар - практикум өткіздік. «Дарындылық» термині «Дарын» сөзінен 

шыққан. Дамудың ерекше қолайлы, ішкі алғы шарттары дегенді білдіреді. 

Дарынды балаларды айырықша оқшауландыратын ерекшеліктер – ақыл-ой 

еңбегіне бейімділік, жоғары зерттеушілік қабілеті мен танымдық мотивация, 

білімді, жаңа хабарды ұдайы қабылдауға ұмтылыс, яғни танымдық қажеттігі. 

Бақылау көрсеткендей жоғары танымдық қажеттілік баланың өз талпынысымен 

болады. Дарынды балалар қиын тапсырманы құштарлықпен оңай орындайды. 

Дайын жауаптарды ұнатпайды. Оларға тән қасиет өз бетімен іздене отыра 

шығармашылықпен еңбектену. Мен бұған дейін көбінесе “дарынды оқушы – 

бұл жақсы оқитын оқушы” деп ойлайтынмын. Оқуда қиыншылық туғызбайтын, 

тәртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті 

жеткізе алатын оқушыларды дарынды деп есептейтінмін. Қисынсыз сұрақ 

қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, көбіне түсініспеушілік 

туғызатын, қияли, әр нәрсеге көзқарасы бөлек оқушылармен жұмыс жүргізу 

қиындық тудыратын. Әріптестеріммен бірлесіп, белгілі ағылшын психологі 

П.Торранстың зерттеулерінен нақ осы қасиеттер оқушының шығармашылық 

дарындылығын көрсететін және оның нашар оқитын оқушылардың арасында да 

аз емес екендігін талдағаннан кейін пікірім өзгерді 

Сондықтан сабақ үдерісінде дарынды оқушымен жұмысты жүйелі 

жоспарлауда мына ережелерді назарда ұстаған жөн. 

Қазіргі замандағы ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің 

барлық саласындағы белсенді, шығармашылық іс - әрекетіне қабілетті, еркін 

және жан - жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Сондықтан, дарынды 

оқушылармен жұмыс істейтін мұғалімге мынандай педагогикалық- 

психологиялық талаптар қойылады: 

1-сыныпта математика сабағында шығармашылық қабілетін дамыту үшін, 

мынандай тапсырмалар орындатуға болады. 

Қорыта келгенде, ХХІ ғасыр- білімділердің ғасыры. О.Бальзактың 

“ұдай еңбек ету- өнердің де, өмірдің де заңы” дегеніндей, оқушылардың 

шығармашылық қабілеті мен белсенділігін арттыруда мұғалімге үнемі ізденуге, 

тұрақты еңбек етуді міндеттейді. Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, 
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зерделі, жан-жақты парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен 

шығармағанымыз жөн. Өмірдегі сан алуан қиындықты шеше білу тек 

шығармашыл адамның қолынан келеді. Шығармашыл адамның бойында 

батылдық, еркіндік, ұшқырлық, сезімталдық сияқты қасиеттер мен қатар 

ерекше ой қызметі, қайшылықтарды түсіну, заңдылықтарды анықтау, 

шығармашылыққа деген құштарлық болу керек. 

Әрине, атқарылған істер аз емес. Дегенмен, әлі де болса бізді 

ойландыратын, толғандыратын істер жетерлік. Атап айтқанда, олар – білім 

сапасын арттыру, оқушылардың біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейлеп 

оқыту, ғылыми-ізденіс қабілеттерін қалыптастыру, т.с. 
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В СИСТЕМЕ ОРИГИНАЛЬНОГО 

И ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА 

 

Организация промышленного производства оригинального и элитного 

семеноводства картофеля на основе достижений биотехнологии, клонового 

отбора по продуктивности, разработанных схем семеноводства и подобранных 

сортов для условий Восточного Казахстана была проведена совместно с 

лабораторий биотехнологии Восточно-Казахстанского государственного 

университета и ТОО «Улан Жемис» расположенного в климатической зоне 

Уланского района в 2013-2017 годах. 

В методику оригинального и элитного семеноводства, внедряемого в ТОО 

«Улан Жемис», входила отработанная четырехлетняя система оригинального и 

элитного семеноводства. 

Исходным материалом служили оздоровленные сорта in vitro российской и 

иностранной селекции, взятые во ВНИИКХ им. Лорха по договору. 

Одновременно приобретались наборы для имунноферментной диагностики 

вирусов Y, M, S, XL и вируса скручивания листьев. Самый сложный момент в 

этой системе является получение микрорастений in vitro для посадки в полевые 
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условия питомника первого года и испытание первого меристемного потомства 

клубней. 

В научной литературе приводится много методов получения первого 

меристемного потомства из микрорастений in vitro: миниклубней на установках 

аэропоники; клубней в теплице [1-3]. Эти методы увеличивают срок 

пребывания растений картофеля in vitro на искусственных питательных средах. 

Это удорожает размножение, и иногда отрицательно действуют на биологию 

растения. [4]. Во многих элитпроизводящих хозяйствах таких условий нет, в 

связи с этим отработан способ получения первого меристемного потомства в 

полевых условиях первого питомника. В первом питомнике готовим закрытую 

зону. Проводим тщательную обработку почвы, готовим капельное орошение, 

выставляем ловушки для учета лета переносчиков вирусных заболеваний. За 5 – 

10 дней до посадки, а затем в течение вегетации и до уборки проводим через 

каждые 10 дней профилактические обработки питомника и прилегающей 

территории в радиусе 50 метров. Закрытый питомник расположен в посевах 

зерновых культур и не ближе 5 км от посадок картофеля 

Посадку растений, в зависимости от погодных условий весны, проводим с 

15 мая и заканчиваем к 15 июня, так как по многолетним данным последний 

заморозок в зоне возделывания отмечается 14 июня. Микрорастения 

адаптируем к полевым условиям в течении 5 дней открываем пробки, затем 

высаживаем или вручную или механизировано. 

Расстояние между рядками 75 см, в ряду 20 – 25 см. при ручной посадке 

маркером делаем отверстия в почве на глубину 5 – 6 см, заливаем их водой, 

после ее впитывания садим пробирочные растения, оставляя на поверхности 3 – 

4 листочка. В питомнике поддерживаем высокий уровень агротехники: 

подкормки, рыхление, поливы, подокучивание дважды до слияния ботвы; 

фитопрочистки при необходимости, в период полного цветения анализ листьев 

у 100 % растений на наличие вирусной инфекции методом ИФА. Расстояние в 

20 – 25 см позволяет аккуратно выкопать каждое растение, оценить его по 

урожаю, количеству и качеству клубней для отбора высокопродуктивных и 

здоровых клонов. Процент отбраковки по урожаю и другим признакам в 

среднем составляет 20 – 25 %. Наиболее продуктивные и здоровые клоны 

составляют 75 – 80 %, их убираем в сеточки, храним и передаём весной в 

следующий питомник. 

Высаживаемые клоны на второй год представляют собой семейки и 

содержат от 8 – 12 и более кустов. В течение вегетации проводятся учеты и 

наблюдения, как и в первом питомнике. Наличие скрытой вирусной инфекции 

определяется в среднем образце из листьев семейки в период цветения. 

Зараженные семейки с явной и скрытой вирусной инфекцией выносятся с поля. 

При уборке определяется урожай семьи. Браковка больных и малоурожайных 

семей в этом питомнике не превышает 10-20 %. Оставшиеся лучшие семьи 

убираются механизировано и составляются партии супер элиты, а из супер– 

элиты партии элиты. 
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За период исследования, в первом питомнике проведено испытание 60 

сортов, по индивидуальной продуктивности и здоровью выделились 15 сортов, 

результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Урожайность сортов в питомниках 

Питомник I Питомник II Питомник III Питомник 

IV 

Сорта Урожа 

й, 

кг/клон 

Сорта Урожа 

й, т/га 

Сорта Урожа 

й, т/га 

Сорта Урожа 

й, т/га 

Ароза 
0,64 + 

0,21 
Ароза 

39,4 + 
7,7 

Ароза 
41,0 + 

8,6 
Ароза 

32,0 + 
2,2 

Аксор 
0,63 + 

0,20 
Алена 

38,4 + 
6,7 

Удача 
42,0 + 

9,6 
Удача 

38,4 + 
8,4 

Брянски 

й 

деликат 

ес 

 

0,73 + 

0,30 

 
Даренка 

 

41,3 + 

9,6 

 
Ред Леди 

 

42,0 + 

9,6 

 

Ред 

Леди 

 

34,0 + 

10,0 

Даренка 
0,71 + 

0,28 
Роко 

44,0 + 
12,3 

Роко 
45,0 + 

12,6 
Роко 

34,3 + 
4,3 

Романо 
0,60 + 

0,19 
Розара 

49,2 + 
17,5 

Санте 
41,6 + 

9,2 
Санте 

34,0 + 
4,0 

Санте 
0,82 + 

0,39 
Романо 

44,1 + 
12,4 

Розара 
40,6 + 

8,2 
Розара 

39,0 + 
9,0 

Удача 
0,71 + 

0,28 
Санте 

41,8 + 
10,1 

Ред 
Скралет 

43,0 + 
10,6 

Ред 
Скралет 

35,4 + 
5,4 

  
Удача 

50,1 + 
18,4 

Романо 
40,0 + 

7,6 
Романо 

40,0 + 
10,0 

  Хозяюш 
ка 

35,3 + 
3,6 

    

Невский 
, st 

0,43 
– 

Невский 
st 

31,7 
– 

Невский st 
32,4 

– 
Невский 
st 

30,0 
– 

НСР 

0,05 

3Е 

±  0,03 

±  0,09 

НСР 

0,05 

3Е 

± 2,1 

± 6,3 

НСР 

3Е 

± 2,0 

± 6,0 

НСР 

3Е 

± 1,7 

± 5,1 

 

Данные в таблице показывают, что наиболее продуктивными в питомнике 

1 года (первое меристемное потомство) оказались Санте (0,82 кг/клон), 

Брянский деликатес (0,73 кг/клон), Даренка и Удача (по 0,71 кг/клон). 

Во втором питомнике (супер-суперэлита) за 2 года отмечена наибольшая 

урожайность сортов Удача (50,1 т/га), Розара (49,2 т/га), Романо (44,1 т/га), 

Роко (44 т/га), Даренка (41,3 т/га), Санте (41,8 т/га). 

В III питомнике (суперэлита) все испытываемые сорта дали урожайность 

более 40 т/га, а в IV питомнике (элита), урожайность составила от 32 до 40 т/га. 
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Разработанная четырехлетняя система семеноводства и рекомендуемые 

сорта, дают возмость получения здоровой элиты, имеющей урожайность по 

годам от 35 до 45 тонн с гектара. 
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ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ АДВЕНТИВНАЯ ФЛОРА ГОРОДА УСТЬ- 

КАМЕНОГОРСК И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ 

 

Инвазивные (адвентивные) чужеродные виды по праву считаются второй 

по значению угрозой биоразнообразию (после разрушения мест обитания). 

Впервые нами составлен конспект адвентивной флоры города Усть- 

Каменогорск и его окрестности, проведен исторический анализ изменения 

видового состава адвентивной флоры. Выявлены новые местонахождения и 

отмечено интенсивное распространение заносных видов. При изучении 

растений агроландшафтов дана оценка обилия их встречаемости, и впервые 

проанализированы изменения флоры 

Изучен анализ адвентивной флоры области, в результате которого 

выяснены степень натурализации адвентивных видов, время заноса, пути 

заноса, особенности их распространения на изучаемой территории. 

Выявлены основные адвентивные виды в исследуемой флоре: 
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Семейство Зонтичные (Apiaceae). Чаще всего в окрестностях города Усть- 

Каменогорск встречаются Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый и 

Heracleum sosnowskyi Manden – Борщевик Сосновского 

Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый – двулетнее травянистое 

растение с высоким стеблем (60-180 см). Весьма ядовитое растение, обладает 

неприятным мышиным запахом. Корень мощный, веретеновидный, беловатый. 

Стебель голый, ветвистый, тонко бороздчатый, полый, с сизым налетом и 

красновато-бурыми пятнами 

Heracleum sosnowskyi Manden – Борщевик Сосновского. Его высота 

составляет обычно более метра, но во многих местах могут встречаться 

экземпляры высотой до 4 метров. Стебель бороздчато-ребристый, 

шероховатый, частично ворсистый, пурпурный или с пурпурными пятнами, 

несёт крупные тройчато- или перисто-рассечённые листья обычно желтовато- 

зелёного цвета длиной 1,4-1,9 м Корневая система стержневая. Соцветие 

сложный зонтик. Цветки белые или розовые[1-3]. 

Семейство Сложноцветные (Asteraceae). Всего выявлено 15видов, из них 

чаще встречаются Ambrosia artemisifolia L. – Амброзия полыннолистная, 

Сentaurea diffuga Lam. – Василёк раскидистый, Рilosella aurantiaca (L.) F.Schultz 

et Sch. Bip. Hieracium aurantiacum L. – Ястребинка оранжевая. 

Ambrosia artemisifolia L. – Амброзия полыннолистная – однолетнее 

растение с мощным, длинным корнем, высоким ветвистым стеблем и 

крупными, ажурными, перисто-рассеченными листьями. 

Сentaurea diffuga Lam. – Василёк раскидистый – двулетнее, травянистое 

растение-полукустарник, имеющее тонкое горизонтальное корневище. Стебли 

высотой 15-20 см, прямостоячие, разветвлённые к основе. Корзины одиночные, 

на концах многочисленных веточек разной длины образуют раскидистое, 

метельчатое соцветие. 

Рilosella aurantiaca (L.) F.Schultz et Sch. Bip. Hieracium aurantiacum L. – 

Ястребинка оранжевая. Многолетники (10-140 см высоты) с опушением из 

простых, звездчатых и железистых волосков. Стебель прямостоячий, густо 

облиственный, простой или ветвящийся только в верхней части. Образует 

стелющиеся по земле, укореняющиеся побеги (ястребинка волосистая). Листья 

все стеблевые (иногда многочисленные), очередные, продолговатые или 

линейные (2,5-5 см длины и 0,3-1,5 см ширины), цельные, сидячие. 

Семейство Крестоцветные (Brassicaceae). На территории города выявлено 

4 адвентивных вида семейства Крестоцветные. Из них чаще встречающимися 

является Bunias orientalis L. – Свербига восточная 

Bunias orientalis L. – Свербига восточная – многолетнее, реже двулетнее, 

травянистое растение. Растение до метра высотой, стебли и плоды которого 

покрыты тёмными бородавочками. Нижние листья копьевидно-стреловидные в 

основании. Цветки ярко-жёлтые, собраны в верхушечную метёлку. 

Семейство Коноплёвые (Сannabaceae). Всего выявлено 3 вида, преобладает 

Сannabis sativa L., Cannabis ruderalis L. – Конопля посевная. 
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Сannabis sativa L., Cannabis ruderalis L. – Конопля посевная. Корень 

конопли стержневой, проникает на глубину 1,5—2 м. Основная масса корней 

развивается в слое до 40 см. Стебель прямостоячий, простой, реже ветвистый, 

внизу округлый, в верхней части шестигранный, желобчатый, покрыт 

железистыми волосками. Обычно он достигает 1м в высоту. Листья длинно- 

черешчатые, нижние — лапчато-сложные с 5—7 (редко 9) узкими зубчатыми  

по краям листочками; верхние — трёхлопастные или цельные. 

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae). Среди представителей семейства 

Тыквенные выявлен 1вид. 

Echinocystis lobata (Michaux) Torrey et Gray – Эхиноцистис лопастный – 

однолетняя, травянистая цепляющаяся лиана с мочковатыми корнями и 

наземными побегами. Стебели длиной до 6 м и более, в сечении угловато- 

бороздчатые, сочные, тонкие, очень разветвлённые в узлах, короткоопушённые, 

лазящие с помощью туго скрученных ветвистых трёх-четырёхраздельных 

усиков. Листья очерёдные, с длинными черешками, бледно-зелёные, тонкие, 

голые, шероховатые, глубоко-выемчатые при основании, некоторые 

видоизменены в усики. В очертании листья округлые или яйцевидные, длиной 

и шириной 5—10(15) см. 

Семейство Лоховые (Elaeagnaceae). Среди представителей семейства 

Лоховые на территории города выявлен 1 вид. 

Elaeagnus argentea Pursh – Лох серебристый Кустарник высотой 1—4 м, 

реже небольшое дерево, с сильным корневищем, которое может отходить на 8  

м от куста, иногда образует заросли. Ветки колючие, редко или густо покрыты 

серебристыми чешуйками. Листопадное растение, листья простые, 

расположены поочерёдно, 2—10 см длиной, овальной или яйцевидно- 

ланцетной формы, клиновидные у основания, заострённые на конце, с 

короткими черешками. Цветки обоеполые или однополые, душистые, 

желтоватые изнутри, снаружи серебристые. 

В результате исследований нами впервые выявлен видовой состав 

адвентивной флоры данной территории, на основе чего составлен конспект 

адвентивной флоры, включающий около 257 видов высших сосудистых 

растений, относящихся к 61 семейству. 
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ӘОЖ 594.3 

КУСПАНОВА А.А., КАРМЕНОВА Б.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қаласы 

 

АХАТИН ҰЛУЫНЫҢ (ACHATINA FULICA) БИОЛОГИЯСЫ, ЭКОЛОГИЯСЫ 

 

Қазіргі кезде адамдардың барлығы үй жануарларын ұстауға тырысады. Үй 

жағдайында түрлі жануарларға қамқорлық жасауға болады, алайда олардың 

барлығы күтім мен қамқорлықты қажет етеді. Ал сіз үй жануарын асырау үлкен 

жауапкершілікті талап ететін қадам екенін ойланып көрдіңіз бе? Қазіргі 

уақытта үй жануарларына аллергиясы бар адамдар саны күн санап артуда. Біз 

үй жануары ретінде африкалық «Ахатин» ұлуын өсіруді ұсынамыз. Өйткені 

олар аллергия тудырмайды, тістемейді және стресстік жағдайларды жояды. 

Осылайша «Ахатин» ұлуының өмір сүру ерекшеліктерін зерттеу өзекті болып 

табылады. 

Алып африкалық ұлу Ахатин (Achatina fulica) - құрлық ұлуларының ең ірі 

өкілдерінің бірі. Оның 100 ден аса түрі бар. Бұл жануар көбінесе – үй жануары 

ретінде асыранылады. Ахатиннің құрылысы өте қарапайым: басы, денесі, нәзік 

жабыны - тері. Денесі сұр түсті немесе қоңыр-сұр түсті болып келеді. Ахатин 

ұлуының «мүйізі» - ішке қарай айнала орналасқан мұрын бөлімі. Көзі мүйіздің 

бірінші жұбында орналасқан. Ұлудың аузы тістермен немесе радуламен 

жабдықталған (шамамен 25 мың дана), бірақ құрылысы күрделі. Бұл радула деп 

аталатын асты ұнтақтауға арналған ауыз аппараты. Бұл ұлулардың құлағы 

болмайды. Ұлудың бақалшағы (раковина) – 25 см-ге дейін жетеді, ал денесі-30 

см. Бақалшағы қатты, берік болып келеді. Ол сағат тіліне қарсы оралған 

лейотропты немесе сағат тілінің бағытымен дексиотропты болады. Ахатин 

ұлуы созылғанда 15-18 см болады. Ұлудың жасын бақалшағындағы ирегінен 

білуге болады. Олар 10 жыл өмір сүре алады. Африкалық ахатинаның 

бақалшағынан жалпы саны 7-ден 9-ға дейін жететін орамдарды байқауға 

болады. Бақалшақтары өсе бастағанда жасыл түсті. Бақалшақ түсі әр түрлі, 

алайда көпшілік жағдайда қоңыр түсті және ақшыл, қою түстермен кезектескен 

жолақтарды байқауға болады. Бақалшақ қызметі: денесін құрғап кетуден  

сақтау және сыртқы ортаның механикалық әсерлерінен сақтау. Орташа есеппен 

салмақтары 250 граммды құрайды. 

Ахатина табиғатта ерекше орын алады. Қолдан өсірілетін ахатиндар азық- 

түліктердің жұмсақ болғанын қалайды. Жас ахатиндер өсімдіктермен 

қоректенгенді жақсы көреді, ал ересек даралары өсімдік қалдықтарымен 

қоректенеді. Бұл ұлуларды қиярмен, асқабақпен, жапырақпен, жұмсақ 

жидектермен және құрамында ақуыздар көп болатын азық-түліктермен 

қоректендірген дұрыс. Себебі, оның қабыршағы жұмыртқаның қабығын жеген 

сайын қатая бастайды. Ахатиндардың қабыршағының өсуіне кальций 

карбонаты өте қажет. Сондықтан олар қосымша топырақпен, борлармен т.б 

заттармен қоректенеді. 
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Ахатин ұлуының ең алғашқы мекен еткен аймағы-Шығыс Африка, одан 

кейін Мадагаскар және Сейшель аралдарында таралған.1910 жылы ұлуды Шри- 

Ланка аралынан байқаған, ал 1920 жылы Малайзиядан кеңінен танымал бола 

бастады. 

Ахатиндер-гермафродиттер. Ахатин ұлулары шағылысқаннан кейін, 

спермийларын 2 жылға дейін сақтай алады. Achatina fulica 200 –ден 300-ге 

дейін жұмыртқа салады. Бір жұмыртқасының өлшемі- 4-5 мм, формасы 

тауықтың жұмыртқасына ұқсас. Жұмыртқасының түсі ақ. Эмбриондардың 

жетілуі үшін жұмыртқалар 240С температурада болуы керек және бұл процесс 

бірнеше тәулікке созылады (шамамен 3 апта). Жаңадан туған ахатин ұлулары 

ең алдымен өз жұмыртқаларының қалдығымен қоректенеді. Ең алғашқы 

жетілулері 6-15 айға дейін барады. Олардың қабықшасының өсуі 2 жылға дейін, 

содан кейін қабықшаларының өсу процесі баяулайды. 

Ахатиндар түнде белсенді, егер күн жаңбырлы болса, күндізде жүре  

береді. Әдетте олар күндіз топырақтың арасында немесе жапырақтардың 

астында тығылып жатады. Achatina fulica күн батқаннан соң 2 сағаттан кейін 

белсенді қозғала бастайды. Ахатин ұлуларында есте сақтау қабілеті жақсы 

дамыған екендігін ғалымдар дәлелдеген. Егер температура күрт көтеріліп 

немесе төмендеп кететін болса олар өз қабықшасына кіріп, соның ішінде өліп 

кетеді. Ахатиндер 24-290С температурада белсенділігі жоғары, олар тек 290С 

температураға дейін шыдай алады. Achatina fulica табиғатта 5-6 жыл көлемінде 

өмір сүрсе, ал қолда дұрыс күтім жасаса 10 жыл өмір сүре алады. 

Ұлудың шырышы - ұлудың сыртқа шығаратын секреті. Бүгінгі күні 

африкалық ұлудың шырышы тек косметологиялық препараттарда ғана емес, 

сонымен қатар косметологиялық процедураларда да кеңінен қолдау тапқан. 

Ұлумен терапия жасау - теріні жаңартады. Әртүрлі косметологиялық 

процедураларда қолданылатын ұлу шырышының құрамы әмбебап емдік құрал 

болып табылады. 

Ұлудың шырышының құрамында: 

1. Гликоль қышқылы - теріні ылғалдандырады және жасушаларын қайта 

қалпына келтіреді. 

2. Коллаген - терінің тургорын жақсартады және теріні тегістейді. 

3. Табиғи антибиотиктер- микробтан қорғайтын бактериофаг. 

4. А,В,С,Е - витаминдері теріні ылғалдандырып, бос радикалдардан 

қорғайды. 

5. Эластин - теріні қоректендіретін ақуыз. 

6. Аллантоин - жасушаның регенерациясына қатысатын табиғи 

антиоксидант. 

Үй жағдайында күтім жасаудың бірнеше ережелерін ұсынуға болады: 

1. Бір ересек ұлуға кем дегенде көлемі кем дегенде 3 литрді құрайтын 

үйшік керек. Үйшік ретінде: контейнер немесе аквариум, террариум қолдануға 

болады. 

2. Террариумды аптасына 1 рет тазалап отыру қажет; 
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3. Үйшіктің түбінде төсеніш болуы тиіс, төсенішті қылқан жапырақты 

өсімдіктердің қабығынан немесе мүктерді қолдануға болады. 

4. Ылғалды сақтау үшін аквариумның топырағын және қабырғаларын 

күніне бір рет тазалап, қайта салу керек. 

5. Ахатина ұлуының бақалшағын жылы сумен тазалап отыру керек; 

6. Ересек ахатиналарды аптасына 2-3 рет тамақтандырса, ал жас ұлуларды 

күнделікті тамақтандыруды қажет етеді. 

7. Тағам ретінде көкөністер мен жемістер қолдануға болады. 

8. Жемнен бөлек жұмыртқа қабығын ұнтақтап беру керек. 

9. Ұлуларды химиялық заттардың әсерінен сақтау керек. 

10. Ұлуды ылғалды қолмен ұстаған жөн. 

Ахатина ұлулары денсаулық пен сұлулықты сақтауда, бьюти-индустрияда 

ерекше маңызға ие. Косметологияда қолданылатын әр түрлі препараттардың 

орнын ахатин ұлуының шырышы баса алады, себебі оның құрамында өте 

маңызды табиғи заттар кездеседі. Психологтардың пайымдауынша, үйде 

ұлулардың болуы және оларға қамқорлық жасау адамның жүйке-жүйесін 

тыныштандырып, оң әсер етеді. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында білім берудің кредиттік жүйеге 

көшуімен байланысты студенттердің шығармашылық әрекетін, білімді 

өздігінен ізденіс арқылы табудың жолын, жалпы педагогикалық принциптерді 

басшылыққа алу біліктіліктерін көтеру мәселесі қойылып отырғандықтан, білім 

беруді ұйымдастырушы-оқытушы мен білім алушы-студенттер арасындағы 
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қарым-қатынас дәрежесі мүлдем басқаша жаңа деңгейге көтерілді. Осының 

негізінде оқыту әдістері мен оқу әрекеттері түрленіп, өзіндік жұмыстың 

құрылымы да, мазмұны да, оны ұйымдастырудың педагогикалық- 

психологиялық мақсаты да кешенді түрде өзгеріске ұшырады. [1, б.55] 

Студенттердің шығармашылық қабілетін дамыту жолдарының бірі – білім 

беру үрдісінде олардың өзіндік жұмыстарын күшейту. Сол себептен де 

шығармашылық қабілетті дамытуда өзіндік жұмыстарды ұйымдастыруды 

негізгі мәселелерінің бірі ретінде қарауға тура келді. Студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру арқылы олардың дербес жұмыс істеу дағдыларын 

арттыруға, оның нәтижесінде өз ой-пікірін құрастырып, әр іске 

шығармашылықпен қарауға жағдай туады. Өзіндік жұмыс үнемі оқытушының 

жол сілтеуімен, басшылық жасауымен ғана орындалып қана қоймай, соңғы 

кездегі тиімді жаңа технологиялар тұрғысынан алғанда бүгінгі студенттің, 

ертеңгі маманның жеке тұлғалық және шығармашылық қабілетін 

қалыптастыратындай деңгейге көтерілуі оның түрлерін, ұйымдастырылу 

жолдарын, қолданылатын әдістерді, олардың беретін нәтижесін педагогикалық 

тұрғыда теориялық және практикалық тұстарын жан-жақты зерттеуді және 

зерттеу нәтижелерін тәжірибеде қолдануды керек етеді. Студенттердің 

шығармашылық ойлауын табысты дамыту - тек оқу-тәрбие үрдісі кезінде 

студенттің жүйелі түрде белсенді интеллектуальды ізденіске тартылуы арқылы 

ғана мүмкін. Студент осы кезде туындаған оқу проблемасын салмақтап, 

негізделген және жан-жақты шешім қабылдайды, оны практикада жүзеге 

асырады. Сөйтіп, студент «жаңа» ғылыми білімді игеруші орнына қойылады да, 

шығармашыл зерттеушілік тәсілдерін үйренеді. [2, б.105] 

Жоғары оқу орындарында студенттердің шығармашылық қабілеттерін 

дамытудың негізгі факторы болып олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі 

ғана емес, сонымен бірге, оларға кәсіптік білім беруде болашақ 

мамандықтарына байланысты қабілеттерін де дамыту аса маңызды 

мәселелердің бірі болып табылады. Шығармашылық қызығушылықты 

қалыптастырудың қазіргі тұжырымдамасы жаңа парадигмаға сүйенеді, ол әр 

жеке тұлғаның ынтасы, әр жеке тұлғаның даму мүмкіндіктерінің, оның ішінде 

оның шығармашылық өзін-өзін дамытуды қажетсінуінен, ішкі еркіндігінің 

басылымдылығы – сыртқы шығармашылық өзін-өзі дамытудың табиғатын 

танымдық қызығушылықтың ықпалдастырылған сипаттамасы ретінде 

түсінуден тұрады. Жеке тұлғаның шығармашылық қызығушылығы – бұл ішкі 

процесс, адамның орта әсеріне белгілі бір жауап беру тәсілі, өзіндік қарама- 

қайшылықтар әсерінен және қоршаған ортаға, әлеуметтік қатынастардың 

субъектісі ретінде өзінің субъективті қарым-қатынастарын есепке алу негізінде 

өзін саналы түрде жетілдіруге ұмтылысы. Студенттердің шығармашылық 

қабілеттерін дамыту барысында ең алдымен біз олардың бойындағы жеке 

қасиеттерінің деңгейлеріне аса көңіл бөлуіміз керек. Шығармашыл тұлғаның 

бойында қасиеттері, біліктері мен дағдылары, шығармашылық ойлауы, 

шығармашылық қызығушылығы, шығармашылық қабылдауы болу қажет және 

біз оларды әрдайым дамытып отыруымыз қажет. Теориялық және практикалық 
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проблемаларды шешу үшін студенттерге арнайы шығармашылық қабілеттер 

қажет. Бұл қабілеттер белгілі бір проблема туындағаннан бастап шешілгенге 

дейін кешенді түрде шешуге көмектеседі. [3, б.48] 

Шығармашылық қабілеттерді дамыту барысында жоғарыда  

айтылғандарды дамыта алсақ, студенттердің өз ойларын білдіріп, өздіктерінен 

тұжырымдама жасауына, оның шығармашылыққа бағытталуына, өздігінен 

білім алып, полимәдениетті дамыған тұлға болуларын жүзеге асыра аламыз. 

Өзіндік жұмыс арқылы студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыта 

отырып, біз студенттің кәсіби қалыптасуына ықпал жасап, шығармашыл ойлай 

алатын жан жақты тұлғаны қалыптастырамыз. 
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КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ 

ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Математическая бифуркация – это смена топологической структуры 

разбиения фазового пространства динамической системы на траектории при 

малом изменении ее параметров. Это определение опирается на понятие 

топологической эквивалентности динамических систем. Две системы 

топологический эквивалентны, т.е. имеют одинаковую структуру разбиения 

фазового пространства на траектории, если движения одной из них могут быть 

сведены к движениям другой непрерывной заменой координат и времени. 

Рассмотрим теперь простую двумерную динамическую систему с двумя 

управляющими параметрами и , которая описывается уравнениями 

    
                   

   
    
   . 

   

где ............. Неподвижные точки определяются из уравнения 

                   . (1) 

Уравнение (1) имеет тривиальное решение =0, которое является 
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устойчивым  при       и  неустойчивым  при        .     В  этом  легко 

убедиться, 

если проанализировать знак производной dr/ dt при малых значениях 

величины : 
 

Рисунок 1 – Бифуркация жесткого рождения предельного цикла. Устойчивые 

ветви показаны сплошной линией, неустойчивые – пунктиром. 

 
    
                       

   

Но уравнение (1) имеет еще и две ветви нетривиального решения: 

                    . (2) 

Нижняя ветвь решения, существующая в диапазоне неустойчивой. 

Верхняя ветвь, существующая в диапазоне устойчива. 

Тривиальное и нетривиальное решения (2) показаны на Рисунок 1. 

Любопытной особенностью рассматриваемой системы является наличие 

диапазона                 , в котором сосуществуют два устойчивых решения. В   этом 

диапазоне выбор решения системой оказывается зависящим от ее предыстории. 

Такое явление хорошо известно в физике, называется оно гистерезис. 

При    значениях    параметра        ,    в    системе    существует 

единственное устойчивое стационарное состояние. Если параметр плавно 

увеличивать, то как только его значение превысит критическую величину , 

стационарное состояние потеряет устойчивость, и возникает предельный цикл, 

причем амплитуда колебаний сразу скачком возрастет до конечной величины 

(жесткое возбуждение). 

При дальнейшем увеличении параметра амплитуда колебаний будет 

плавно нарастать. Но если двигаться в обратном направлении, уменьшая 

параметр , то предельный цикл будет существовать вплоть до значений    , когда 

колебания жестко сорвутся, и цикл превратится в неподвижную точку. 
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ӘДЕТ-ҒҰРЫПТАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗІ 

 

Бүкіл тұрмысы табиғатпен етене араласып кеткен қазақтың табиғатқа аялы 

көзқараста болғандығын және қоршаған ортаны түсінуге толассыз ұмтылғанын 

саналы елдің бәрі де мойындайды. Қазақ халқының денсаулығына және 

қоршаған табиғатқа көзқарасы ертеден – ақ ғылыми тұрғыда қалыптасып, әр 

уақытта жаңалығын ортамен бөлісіп, ғасырдан ғасырға ауыз екі баяндаумен, 

аңыз әңгімелермен жеткізіп отырған. Қазақ халқының салт-дәстүр, әдет - 

ғұрыптарының шын мәнінде ғылыми тұрғыда үлкен мәні бар екендігі рас. 

Қазағымның қайнаған қазанымен бірге генетика, микробиология, ботаника 

сияқты ғылымдар уақыт сарынымен дамуын тоқтатпады. 

Ата-бабамыздың жеті атаға дейін қыз алысып, қыз беріспеуі - қан 

тазалығын яғни ген тазалығын сақтау. Бұл дәстүр қазірге дейін жалғасып келе 

жатқандықтан тұқым қуалаушылық ауру түрлері басқа ұлттарға қарағанда 

сирек екендігін ғалымдар да мойындайды. Шет елдерде бұған аса қатты мән 

берілмейтіндіктен көптеген ауру түрлері кездесіп жатады. Қазақтың бұл 

дәстүрін ғылыми тұрғыда әлем мойындап, жақын туыстардың үйленуіне қарсы 

заң қабылданған. Денсаулық министрлігі әлемде 25 мың мүгедек баланың 

тіркелгенін, оның 30-35 пайызы – туыстардың некелесуінен туғандығын 

айтады. 

Қазақ жұрты микробиология ғылым саласы туралы, тіпті жер бетінде 

микрағзалардың бар екендігін көптеген ғасырлар бойына көзбен көрмегенімен, 

олардың физиологиялық іс-әрекетін және микроорганизмдер тудыратын 

құбылыстарды тіршілік барысында қолдана білген. Мысалы, адам ертеден-ақ 

ашыту бактерияларының көмегімен сусындарды, сіркесу қышқылын, шарапты 
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және нанды ашытуды білген. Осылайша ашу процестері бұрынғы заманнан 

адам баласына белгілі болып келген. Алайда, бұл процестердің химиялық мәнін 

және микроорганизмдердің көмегімен жүретініне көз жүгіртпегенімен, 

өздерінің тәжірибелерінде ашытудың әртүрін қолданған. 

Қазақ халқы піскен сүттен гөрі ұйытылған, ашытылған сүт адам 

организміне сіңімді болатынын ертеден білген. Ұйытқы дайындау - сүт 

қантының немесе өсімдік көмірсуларының қышқылды ашуының нәтижесі.  

Яғни жылы сүтке ұйытқыны қосып жылы жерге орап қойып, сүт қышқыл 

бактериялардың дамуына жағдай жасайды, алынған өнім ағзаға пайдалы 

болады. Ертеректе балаларға «ұйытқы ішпеңдер, үйдің ұйытқысы бұзылады» 

деп ырымдайтын. Шын мәнінде ұйытқыда көп мөлшерде микроағза болатынын 

біліп, оны ішу денсаулыққа қауіпті екенін түсінген. 

Құрттың адам денсаулығына өте пайдалы екенін бұрынғы ата- 

бабаларымыз біліп, құртты үнемі пайдаланған екен. Құрт, ірімшік жеп, қымыз, 

айран, сүт ішкен баланың денсаулығы мықты болады. Құртты адам алыс 

сапарға шыққанда пайдаланса, қарны ашпайды, шөлдемейді, ал самолетпен 

ұшқанда құрт құлақтың бітпеуіне және жүрек айнымауына көп ықпал етеді. 

Құртымыз да химиялық құрамы мен калориясы жағынан қала дүкендеріндегі 

сүзбеден (творог) он есе артық пайдалы болады. Сүзбеде ақуыз мөлшері 14,5- 

18,6% болса, қазақ құрты ақуызға өте бай – 52,6%. Ал 100 грамм сүзбе 87-227- 

ге дейін қуат берсе, құрттан 370,1 қуат алуға болады. Сонымен қатар, құртта А, 

В, С дәрумендері, мыс, мырыш, күміс, темір, кремний, магний, алюминий 

микроэлементтері жетерлік. 

Сусын ретінде қымызды пайдаланған. Қазақ халқы қымыздағы сүт 

қышқылы асқазан бездеріне әсер етіп, ас қорытуды жақсартатынын білген. 

Қымыз құрамындағы стрептобактериялар адам ағзасында астың қорытылуына 

көмек көрсетеді және ішек микрофлорасының қалыпты дамуын тудырады. 

Арша арқылы үй ішін аластап, күн сәулесі аз түсетін орындарда жиналған 

микроағзалардан тазартып отырған. Қылқанжапырақты өсімдіктердің өкілі – 

аршаның бөліп шығарушы ұлпасы жақсы жетілгендіктен ортаға фитонцидтер 

бөліп шығарады. Ұшқыш фитонцидтер көптеген микроағзаларға бактерицидтік 

қасиет көрсетіп оларды жойып жібереді. Өзіне тән хош иісінің болуы эфир 

майларының болуында. Тіпті, аршаның бұтақтарын сындырып тіс тазалауға 

пайдаланған. Халық адыраспанды да аластауға пайдаланған. Адыраспанның 

бездеут жасушаларының құрамында фитонцидке ұқсас ұшқыш заттар болады. 

Олар көптеген микроағзаларды жояды. Адыраспанның жер бетіндегі бөлігі 

және тұқымы дәрі ретінде қолданылады. Сабағын, жапырағын қайнатып ішсе 

талма, сал ауруы, ұмытшақтық, суықтан болған ішек қабынуын емдейді. Улы 

болғандықтан оны абайлап пайдаланған. 

Қара сабын - қазақ халқының тұрмысымен біте қайнасқан тұтыну 

бұйымдарының бірі. Оның негізгі құрамы - алабота, түйеқарын, ермен, сексеуіл 

секілді тұзды, қуаң жерлерде таралған өсімдіктердің күлі мен кәдімгі малдың 

майы. Кезінде ата-бабаларымыз осы қара сабынмен басы-көзін де, кір- 

қолаңында жуған. Қара сабын ұмытылып бара жатқан ұлттық өнімдеріміздің 
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бірі ғана. Басқа да қаншама ұлттық өнімдеріміз ескерусіз ұмытылып бара 

жатыр. Өткен тарихымызға мойын бұрып қарасақ, қазақтың патенттелмеген 

тапқырлықтары жетерлік. Осылардың барлығын зерттеп, зерделеп, заман 

талабына сай жаңғыртып, қоғамдық өндіріске енгізсек, сұранысқа ие боларына 

еш күмән келтірмейміз. 
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МЕХАНОАКТИВАЦИЯ ӘДІСІМЕН ТИТАННЫҢ БЕТКІ ҚАБАТЫН ӨҢДЕУ 

 

Қазіргі таңда металдар мен құймалардың маңызды физико-механикалық 

қасиеттерін қарқынды пластикалық деформация әдісімен айтарлықтай 

жоғарлатуға болады. Жоғары дисперсиялық материалдар алу үшін жоғары 

энергетикалық механикалық әсер етудің әдістерінің бірі шар ұсатқыш 

аспаптағы механикалық өңдеу [1]. Шарлардың қатты деформациялық 

әсерлесулері кристалдық құрылым ақаулары (дислокациялар, вакансиялар, 

түйінаралық атомдар) санының өсуімен шартталған жергілікті біртекті емес 

күйлердің құрылуына әкеледі, олар өңделетін материал бетін беріктеуге 

мүмкіндік береді. W.P. Tong, N.R. Tao, H.W. Zhang және т.б. зерттеушілер 

механикалық беттік өңдеу көмегімен беттік қабаттың ауыр пластикалық 

деформациясын қайталау есебінен темір және болат пластинасының 

наноқұрылымын алумен айналысады [2,3]. 

Бұл жұмыста механикалық өңдеудің техникалық таза титанның ВТ1-0 

механикалық қасиеттеріне тигізетін әсерін зерттеуге арналған. Титан бетін 

механикалық өңдеу вибрациялық әмбебап СВУ2 стендінде жасалды. Зерттеу 

үшін титан пластинкадан өлшемі 70×70×3 мм болатын үлгі дайындалды. СВУ2 

қондырғысында үлгілерді механикалық өңдеу келесі келесі режимде жүзеге 

асырылды: өңдеу уақыты – 15 мин, 30 мин және 60 мин, камераның шарлармен 

толтырылу деңгейі – 80 %, шардың диаметрі - 6 мм, ал тербеліс жиілігі - 50 Гц. 

Өңдеуге дейінгі және кейінгі үлгі беттерінің теістігі профилометр 130 

құрылғысында анықталды. Механоактивация әдісінен кейін Ti үлгілердің 

Виккерс әдісімен ПМТ3 құрылғысында микроқатаңдығы зерттелді. 
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Механикалық өңдеу кезінде үлгілердің фазалық өзгерістері ренгенфазалық 

талдау әдісімен Х'PertPro дифрактометрінде атқарылды. 

Рентгенфазалық зерттеу нәтижелері ұзақтығы 60 мин механикалық 

өңдеуден кейін титан Ti дифракциялық сызықтарының қарқындылықтарының 

төмендеуі мен диффузды фонның пайда болуын анықтады. Механикалық 

өңдеуден кейін дифракциялық сызықтардың әртүрлі өзгерістері шарлардың 

соққы әсерінен кристалдық торларда ақаулық (дефект) құрылымының түзілуін 

көрсетеді, яғни локалды біртекті емес күйлердің қалыптасуымен сүйемелденеді. 

Бұл жағдай кристалдық торлардың ішкі кернеуін арттырып, өңделетін 

металдың жаңа қосылыстар түзуге реакциялық қабілетін арттырып, макро-және 

микродеңгейде ұсақтауға ықпал етеді. 

Механикалық өңдеу нәтижесінде титан бетінің микроқатаңдығы алғашқы 

өңдеуге дейінгі мәнінен 1934±340 МПа салыстырғанда шамамен 2 есе артып, 

3490±620 МПа мәніне тең болды. Сонымен қатар өңдеу уақыты жоғарлаған 

сайын үгі бетінің тегістігінің мәні Ra 0,174 мкм-ден 0,621 мкм-ге жоғарлады. 

Микротқаттылықтың артуы механикалық өңдеу кезінде беттік қабаттың 

тойтарылып бекіуімен (наклёп) түсіндіріледі. 
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БІЛІМ ОРДАЛАРЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 

ҚАЗІРГІСІ МЕН КЕЛЕШЕГІ 

 

Ғылыми-зерттеу ісі қазіргі кезде ғылыми қызметкерлердің белгілі 

топтарына ғана тән емес, сондай - ақ бүгінгі заман адамының өмір сүру тәсіліне 

енген, кәсіби шеберлігін танытуда өзіндік көзқарасына сәйкес қызмет болып 

табылады. Бірақ, өкіншке орай, қазіргі ғылыми-таным Абай атамыздың бірінші 

қара сөзінде айтылған «Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін 

сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? 

Елсіз-күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не 
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пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі - бір тез 

қартайтатұғын күйік.» деген ой толғанысының бет-бейнесін көрсетіп тұрғандай 

болып көрінеді. Бүгінгі таңда өндірістің тікелей итеруші күшіне айналған 

ғылымда ғылыми - техникалық ревлюцияның мәні күннен – күнге артуда.[1] 
 

 

 Қазіргі ғылымның бет-бейнесі 

    

Мектеп 
 Жоғарғы оқу 

орны 

 Ғылыми 

орталықтар 
Өнеркәсіп 

орындары 

 

 

 

1-сурет Ғылыми-зерттеу жұмысының өндіріспен байланысы 

 

Қазіргі кездеде ғылымды экономикаға жұмыс жасату үшін көп деген 

мүмкінідіктер ашылуда. Негізі білімнің қалыптасу тағаны мектептен бастау 

алатындықтан осы жүйенің мынадай векторлық кезеңдерге нақтылы 

бірізділікпен жедел ауысуы керек деп ойлаймыз. 
 

 

 
 

Биік танымдық қабілет, тұрмыс - тіршіліктің сырын ұғуға талпыныс 

баланың ерте жасынан туындайды.[2] 

Оқушыларды немесе студенттерді болашақ ғылыми жоба жұмыстарын 

жүзеге асыруда төмендегідей негізгі түйіндерді басшылыққа алу керек деп 

ойлаймыз: 

- Тақырыптың ғылыми құндылылығын ажырату; 

- Таңдаған тақырыпты ашудағы оқушы еңбегінің сипаты мен қосқан үлесін 

айқын көрсету. 

- Таңдап алынған жобаның қолжетімділігі мен ел экономикасына пайдасы 

баса назарға алу. 

- Қорғалған жобаны қолжетімді қаржыландыру тетіктерін қарастыру. 

Бұл біздің білім жүйесінің бір ізділікпен биік нәтижеге жетуінің қозғаушы 

күшіне айналады.[3] 

Тоғыз жылдық мұғалімдік іс-тәжірибеде тоғыз ғылыми-зерттеу жұмысын 

оқушылармен бірге зерттедік. Соның ішінде адам тіршілігіне керекті және 

экономикалық құны қол жетімді «Әль-джебр ғылыми-таным» зерттеу 

үйірмесінің ( 3-4 суретте) екі жобасын көрсете кетсем. 

Дамуды қаржыландыру 
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3-сурет – Smart монша 

 

 

 

 

 

 

 
4-сурет – Smart бесік 

 

Оқушылардың бойында дарындылық қасиеттерін, ізденімпаздығын 

қалыптастыруда сыныптан тыс, жеке, ұжымдық жұмыстар ұйымдастыруда 

шығармашылық ой, пәндік апталықтар мен үйірмелер, факультативтік 

сабақтардың маңызы зор. 

Жыл өткен сайын әр түрлі пәннен ғылыми жоба жарысына қатысушылар 

саны көбеюде. Бұның өзі оқушылар мен мұғалімдердің ғылымға деген 

бәсекелестігін, дарындылық қасиеттерін, ізденімпаздығын арттыруда. 

«Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. [4] 

Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз.» деп Абай атамыз айтқандай ең 

бірінші дарынды ұрпақ тәрбиелеп шығару үшін өзіңде білімге, ғылымға деген 

махаббат болу керек. Сол кезде барып ғылыми шабыт пен қиялыңыз оянып 

жаңа рухани серпіліске ие боласыз. 
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЗАМАНАУИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеттерінің бірі - білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар 

жасау керек»- деп көрсетілген. Солардың бірі білім беруді ақпараттандыру 

барысында дидактикалық және оқыту құралы болып компьютер саналады. 

Қазіргі ақпараттық қоғамда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдануға негізделген ақпараттық процестер өркениеттің дамуының негізгі 

белгілерінің бірі болып табылады. 

Білімді ақпараттандыру оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық- 

педагогикалық мақсаттарына жету үшін білім саласында мағлұматтардың 

(білімнің) барын жүйеге келтіріп, жаңасын қалыптастыруды қамтамасыз ететін 

ақпаратты жинақтау, сақтау мен тарату технологиялары мен құралдарын 

қолдануға бағытталған адамзат қызметінің ғылыми- практикалық саласын 

білдіреді[1]. 

Бүгінде білім мазмұнын жаңартумен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әр 

түрлі интернет технологияларды қолданудың тиімділігін арттыру, оқу үрдісінде 

ақпараттық технологиялардың аясын кеңейту, оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі 

жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды 

меңгеру керек. Осы мақсатта оқытушылар сабақ барысында интернет 

технологияларды пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне 

ықпалын тигізуде. 

Білім алушының білімін тексерудің түрлі формаларының ішінде соңғы 

кезде басты орынды тест алып жүр. Ал соңғы жылдары дәстүрлі тесттер бірте- 

бірте онлайн тестілеу формасына алмастырылуда. Осыған орай онлайн тест 

құруға iSpring QuizMaker, Kahoot, Padlet, QuizLet, Plickers, Mentimeter, Socrative 

секілді мобильді технологиялар қолданысқа енді[2]. 

Кейде көзге қарапайым көрінетін жұмыс көп еңбекті талап етумен қатар 

ұзақ уақытты алады. Презентация қандай бағдарламада құрылса да оны әзірлеу 

кезінде белгілі бір ережелерді сақтау керек. Prezi, Zeetings, PowToon онлайн 

платформалары арқылы интерактивті презентациялар құрып, көп нәтижеге қол 

жеткізуге болады. 

Қазіргі таңда аудио және бейне материалдар арқылы Movavi Video, 

Windows Movie Maker, HyperCam бағдарламаларының әртүрлі эффектілерін 

және басқа да мүмкіндіктерін қолдана отырып, фильм құруға және оны өңдеуге 

болады[3]. Құрылған фильмді компьютерге немесе басқа да тасымалдау 

құрылғыларына сақтап, басқа қолданушылармен бөлісуге, электронды 

поштамен жіберуге және де Интернетке қосуға, фильмді таспаға жазу арқылы 

оны теледидарда немесе сандық бейнекамерадан көруге болады. 

Өзіміз білетіндей Internet желісі түрлі сайттармен қамтылған. Сайттарды 
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пайдалана білумен қатар оны құра білу де қажет. Ол әрине көптеген 

жұмыстарды қажет етеді. Ал WordPress, Drupal, Wix және Joomla 

бағдарламалары арқылы оңай әрі тез сайт құруға болады. 

Қорыта келгенде заманауи интернет технологияларды мүмкіндігімізше 

сабақ кезінде тиімді қолдансақ болашақ маман сапалы білім, саналы тәрбие 

алатынына және мемлекетіміздің өркендеп, өсуіне өз үлестерін қосатындарына 

сенімдімін. 
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БОЛАТТЫҢ БЕТІНЕ Al2O3 ЖАБЫНЫН ДЕТОНАЦИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН АЛУ 

 

Аэроғарыш, автомобиль және мұнай-химия өндірісінде алюминий 

оксидімен (Al2O3) қапталған болаттар кеңінен қолданылады [1]. Алюминий 

оксидінен жасалған жабындарға, көптеген қосымшалар ретінде түрлі 

материалдардың аз мөлшерін қосып жиі пайдаланылады [2]. Алюминий 

оксидінен жасалған жабындар, әдетте, жоғары температураларда қатты және 

химиялық тұрақты болады [3]. Al2O3 әдетте термиялық шашырату әдістермен 

тозаңдалады: жоғары жылдамдықты газ жалынды тозаңдату (HVOF), 

детонациялық тозаңдату (D-gun) және плазмалық тозаңдату [4]. Металдың 

бетін өңдеу технологияларының күн сайын дамуымен қатар, негізгі металмен 

жабын арасының бір-бірімен жабысқақтығының артуы,  диффузиялық 

әсерлесуі, фазалық алмасуы жабынға таңдалған ұнтақтың түйіршігінің 

өлшемнің өзгерісі сапалы жабынды қалыптастыруға айтарлықтай әсер етеді, 

бүгінгі күнгі ғалымдардың баса мән беретін мәселесіне айналып отыр, бұл 

қосымша зерттеуді талап етеді. Сондықтан бұл жұмыста детонациялық әдіспен 

болаттың бетіне Al2O3 жабынын алу мақсаты қойылды. 

Зерттеу материалына (подложка) ретінде 12Х18Н10Т болаты алынды. 

Болаттың беті арнай құралдың көмегімен құм ағынымен (пескоструй) 

https://www.softhome.ru/article/luchshie-programmy-dlya-sozdaniya-videorolikov
https://www.softhome.ru/article/luchshie-programmy-dlya-sozdaniya-videorolikov
https://www.softhome.ru/article/luchshie-programmy-dlya-sozdaniya-videorolikov
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атқыланды. Al2O3 ұнтағының өлшемі 20-60 mkm аралығында болды. CCDS 

2000 детонациялық қондырғысына қолданылатын газдар ретінде ацетилен 

(C2H2), пропан (C3H8), оттегі (O2) және N2 қолданылды. Алынғын жабын ПМТ-3 

құралымен микроқаттылығы, XPertPRO рентген дифрактометрінің көмегімен 

рентгенқұрылымдық талдау, трибологиялық қасиеттері мен абразивті тозуға 

тексерілді. 

 
а –қаптауға дейін; б – қаптаудан кейін 

Сурет 1 – болаттың бастапқы және қаптаудан кейінгі беткі көрінісі 

 

Рентген-фазалық талдау нәтижесі көрсетілгендей, 2-суреттен (500 

µm) жабынын рентген-фазалық талдау α-фаза (гексагональды) және ɣ-фазадан 

(кубтық) тұратындығын көрсетті. 

 

а –             (500 µm) жабын 

Сурет 2 – рентген-фазалық талдау нәтижесі 

 

Қорыта келе детонациялық әдісті қолданып болаттың бетіне Al2O3 

оксидімен жабын алу механикалық қасиетті айтарлықтай арттырды, сонымен 

бірге жабынның қалыңдығы жоғарлағанда сәйкесінше микроқаттылығы 3 есеге 

артты. Алынған жабынның үйкеліс коэффициенті болатпен салыстырғанда 1.2 

есеге аз көрсетті яғни трибологиялық қасиеті жоғарлады, сондай-ақ 
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трибологиялық зерттеу кезіндегі шариктің жүрген ізінің кеңдігі мен тереңдігі 

профилометр көмегімен анықталды. Болатпен алынған жабынның абразивті 

тозуға төзімділігі МЕМСТ 23.208-79 бойынша анықталды. Детонациялық 

әдіспен алынған Al2O3 жабынның стандарт бойынша алынған болатпен 

салыстырғанда тозуға төзімділігі айтарлықтай жоғары екені дәлелденді. 
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НУГЫМАНОВА М. С. 

«№6 орта мектебі» КММ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

МЕКТЕПТЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ – ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ 

ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛЫ 

 

Тұлғаны жан-жақты үйлесімді тәрбиелеу саласының бірі–құқықтық  

тәрбие. Ол қоғамның әрбір азаматының мемлекеттік заңдарды аса 

жауапкершілікпен орындап отыруымен тығыз байланысты. Әсіресе, оның 

елімізде жүріп жатқан жариялық, құқықтық және зайырлы қоғам орнату 

процесімен байланысының маңызы ерекше. Ол үшін адамзат сан ғасыр уақытта 

жасап шығарған жалпы негіздегі моральдық нормаларын қоғамның әрбір 

өскелең жастарының сана – сезімімен, күнделікті мінез – құлықтарына 

қалыптастыру қажет. Бұл талапты іс – жүзіне асыру, әсіресе елдің әлеуметтік – 

экономикалық жағдайын дамыту кезеңінде, ең бірінші кезекте кұкықтық 

сананы тәрбиелеу мен мемлекеттік заңдарды жетілдіру процесінде жандандыру 

айрықша міндетті іс. Балалардың мінезі – құлқының номадан – шамадан 

ауытқуын түрлі жағдайлар себеп болады. Олардың ішінде ең бастысы отбасы 

жағдайы болып есептеледі. Өйткені тұлғаның жеке басының жаман – жақсы 

қасиеттерінің негізі отбасынан қалыптасады. Сондықтан да балалардың өнеге 

алып үлгі тұтары – ең алдымен өздерінің ата – аналары. Заман талабы мектеп 

жасындағы балалардың арасында құқық бұзушылық пен зиянды заттардың 

алдын алу жұмысының белсенді, тиімді, жаңа жолдарын таңдауды міндеттейді. 
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Өйткені, қазіргі таңда жасөспірімдердің арасында өз уақыттарын тиімді 

пайдалана білмеуі, ата-ананың баласына тәрбие беруде жеткілікті уақыт 

бөлмеуі, ақпараттың шектеусіз әрі еркін берілуі, «қиын» немесе толық емес 

жанұяда тәрбиеленуі, отбасындағы кикілжің мен ажырасу және отбасының 

төмен әлеуметтік жағдайының, жағымсыз ортаның кері ықпалы сияқты 

жағдайлар балалардың сана-сезіміне кері әсерін тигізіп, жастар мен 

жасөспірімдер арасында түрлі келеңсіз іс-әрекеттердің көбеюіне әкеліп 

соқтыруда. Сондықтан да, балалар мен жасөспірімдер арасында қылмыс пен 

құқық бұзушылықтың, суицидтік әрекеттерді болдырмау және оның алдын алу 

бағытындағы жұмыстарға басты назардың аударылуы заңды деп есептеймін. 

Құқықтық тәрбие дегеніміз – бұл құқықтық білім беру – адамның 

құқықтық санасын қалыптастыру мақсатында орындалатын құқықтық 

тәрбиенің негізі ықпал етуші әдісі. Нақты айтсақ, құқықтық білім беру арқылы 

жасөспірім құқықты ұғынады және оның санасы қалыптасып, дамиды.  

Құқықты ұғынумен қоса, тұлғаны заңды құрметтеуге, қорғауға, орындауға 

дағдыландыру мен заңның әділдігіне сендіру – құқықтық сананың негізгі 

белгілері. Аталынған белгілер оқушыларды құқықтық тәрбиелеу негізінде 

отбасынан және мектеп табалдырығынан бастап жүзеге асады. Есейген адамға 

қарағанда санасы мен мінез-құлқы жаңадан қалыптаса бастаған жасөспірім 

тәрбиенің қолайлы обьектісі болып табылады. Балалардың мінезі-құлқының 

номадан – шамадан ауытқуын түрлі жағдайлар себеп болады. Олардың ішінде 

ең бастысы отбасы жағдайы болып есептеледі. Өйткені тұлғаның жеке басының 

жаман-жақсы қасиеттерінің негізі отбасынан қалыптасады. Сондықтан да 

балалардың өнеге алып үлгі тұтары – ең алдымен өздерінің ата – аналары. А.С. 

Макаренко сөзімен айтқанда: «Тәлім-тәрбие, кең түрде алғанда әлеуметтік 

процесс. Адамдар да, заттар да тәрбиеленеді. Дегенмен, адамдардың үлес 

салмағы басым. Солардың ішінде ата-аналар мен педагогтар бірінші орынға 

шығады» деген екен. Олай болса, құқытық тәрбиені нәтижелі ұйымдастыру 

үшін, отбасы жағдайын жан-жақты танып білу қажет. Бүгінгі таңда бұл жұмыс 

табысты жүргізіледі деу қиын. Соның нәтижесінде балалардың мінезіндегі 

кейбір ауытқулары мұғалімдер тарапынан дер кезінде байқалмауы, түбінде 

орны толмас үлкен өкініштерге әкеліп тірейтін даусыз мәселе. Адамның 

құқытық мәдениеті күрделі. 

Жастарға құқықтық тәрбие беру жөніндегі билер өнегесінің маңызы зор. 

Әсіресе бүгінгі таңда жастар арасында өріс алған қылмыс пен бұзаұылыққа 

тұсау болар құқықтық тәрбиені күшейту үшін, сан ғасырлық тарихы бар билер 

тәлім тәрбиесін оқу-тәрбие ісіне қолданудың нәтижесі зор болары сөзсіз. 

Қоғамда өмір сүрген әрбір жастар сол қоғамның іс-әрекеті, межелері, мәдени 

дәстүрлерінің құрсауында болады. Заңдарды білмеу – құқықтық мәдениеттің 

елеулі кемшілігі. Әрине, қоғам өмірінде қабылданаған заңдардан хабардар болу 

құқықтық ұғынудың жоғары деңгейі. Адамның құқытық мәдениеті мектеп 

жасынан бастап қалыптасатынына көз жеткізу қиын емес. Осыған қарамай 

оқушылардың біраз бөлігі қылмысқа тартылудың шектелуі жас кездері бар 

екенін біле бермейді. Адам мұндай жағдайда өзінің ар-ұятына жүгінеді. Оқушы 
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өзінінң айналасындағы адамдарды, әлеуметтік игіліктерді қате бағалауы 

мүмкін. Мұның өзі оның көбіне көп құқытық тәрбиенің бұзылуына әкеп  

соғады. А.С.Макаренконың: «Анағұрлым қиын тиетін қайта тәрбиелеу 

жұмысына оралмау үшін, әуелден дұрыс тәрбие беруге тырысу керек» деген 

пікірін ұмытпаған жөн. Құқықтық тәрбие берудің негізгі мақсаты – 

оқушыларды құқықтық мәдениет пен құқықтық әрекет-қылық қалыптастырып, 

оларды құқытық заңдылық талаптарын түсінуге әрі мойындауға баулу. Құқық 

пен тәрбиенің өзара байланысты әрекеті негізінен жанама түрде тәрбиеге 

араласқан ата-аналар мен ұстаздар арқылы іске асырылады. Құқытық тәрбиені 

жүзеге асыруда қойылатын талап, Заңдарды білу. Бала мен ата-ананың 

құқытары мен міндеттері белгіленген заңдар – бұл: 

1. Бала құқығының Декларациясы 

2. ҚР бала құқытары туралы Заңы 

3. ҚР Конституциясы 

4. Білім туралы Заң 

5. Неке және отбасы туралы Заң 

6. Балалар құқығының Конвенциясы 

7. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі 

Оқушының мектептегі өмірі тұлғаның азаматтық қалыптасуының шешуші 

кезеңі болып табылады. Осы жылдары адамгершіліктің дүниетанымы, 

сенімдері, ұжымшылығы, тәртіптілігі, өзіне және басқаға талап қоюы,  

адалдығы мен шыншылдығы, қайырымдылығы мен ұстамдылығы, жігерлілігі 

мен батылдығы қалыптасады. Бұлардың мазмұнына мемлекет заңдары және 

қоғамда өмір сүру ерекшеліктерін құрметтеу, қоғам заңдылықтарын бұзуға 

төзімсіздік, қоғамдық тәртіпті сақтау да енеді. Тұлғаның осы сапалы болашақ 

еңбек қоғамы азаматының құқықтық мәдениет болмай қоғам алдындағы 

міндеттерді орындап шешу мүмкін емес. Құқықтық мәдениет екі тұрғыдан 

қаралады. Біріншісі кең мәнде. Бұд құқықтық межелер, құқықтық қатынастар, 

құқықтық мекемелер әрекетінің ауқымын қамтиды. Екіншісі, тұлғалық, 

педагогикалық және психологиялық мәніне қарау. Құқықтық мәдениеттің 

тұлғалық мәнінде – бұл тұлғаның күрделі, кешенді қасиеттері. Негізінен 

тұлғаның құқытың мазмұны бар әрекеттер мен қылықтарының орынды 

бағытын анықтайды. 
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УДК-1082 

НУРЖАУБАЕВА Р.Б. 

АРГУ имени К. Жубанова, г.Актобе 

 

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (CLIL) 

В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИКТ 

 

Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) - это подход к 

обучению контенту через дополнительный язык (иностранный или второй), 

таким образом, преподавая как предмет, так и язык. 

Термин CLIL был создан в 1994 году Дэвидом Маршем как методология, 

похожая, но отличная от языкового погружения и основанного на контенте 

обучения. Идея его сторонников состояла в том, чтобы создать «общий 

термин», который охватывает различные формы использования языка в 

качестве средства обучения. Методология была применена в деловом  

контексте во многих странах и получила широкое признание как эффективный 

подход. 

Цели CLIL разнообразны, но среди наиболее важных можно отметить 

следующие: Улучшить систему образования. Создать необходимые условия, 

которые позволят студентам достичь соответствующего уровня успеваемости 

по предметам CLIL. Повысить уровень владения студентами как родным, так и 

целевым языком, придавая одинаковое значение каждому из них. Развивать 

межкультурное понимание. Развивать навыки общения и мышления. 

Сторонники CLIL утверждают, что этот образовательный подход, готовит 

студентов к глобализированному миру. Повышает мотивацию студентов к 

изучению иностранных языков. Способствует изучению более обширного и 

разнообразного словарного запаса. Повышает уверенность студентов в 

изучаемом   языке. Повышение   языковой   компетенции   в   изучаемом   

языке. Помогает развивать межкультурную компетентность [1]. 

В 1990 году Европейской Комиссией был запущен проект «Lingua», 

который дал старт исследованиям в области преподавания иностранного языка. 

В 1995 году Европейская Комиссия приняла документ об образовании под 

названием «Преподавание и обучение. Продвижение к обучающемуся 

обществу». Данный документ регламентирует необходимость владения 

обществом двумя иностранными языками посредством использования в 

обучении интегрированного предметно-языкового подхода (Content and 

Language Integrated Learning – CLIL). 

CLIL – это инновационный подход в обучении, предполагающий создание 

целостной динамичной и мотивирующей среды. Он дает возможность 

преодолеть ограничения традиционной учебной программы, то есть не 

индивидуально обучать различным предметам, а интегрировать их с другими 

[2], [3]. 

http://clil-cd.ecml.at/Team/Teammember4/tabid/941/language/en-GB/Default.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Language_immersion
https://en.wikipedia.org/wiki/Content-based_instruction
https://en.wikipedia.org/wiki/Content-based_instruction
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При определении основных принципов методического подхода CLIL в 

европейских странах выделяется четыре основных аспекта 4C’s (Do Coyle, 2006 

г.): 

Content (содержание) – это знания, умения, навыки предметной области - 

информатики, которые формируют информационную компетентность, т.е. 

способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию; 

Communication (общение) означает, что на уроке происходит обучение не 

иностранному языку, а обучение на языке, что обеспечивает прикладное 

применение знания иностранного языка, таким образом, обучающиеся 

используют иностранный язык при обучении, при этом изучая как им 

пользоваться. Данный аспект формирует коммуникативную компетентность, 

т.к. развивает способность личности к речевому общению, умению слушать, 

задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно слушать 

и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать 

высказывания собеседников и давать им критическую оценку; 

Сognition (познание) осуществляет развитие познавательных и 

мыслительных способностей и способствует формированию образовательной 

компетентности, обеспечивающей успешную подготовку учащихся в одной или 

нескольких образовательных областях. 

Culture (культура) – аспект, способствующий развитию общекультурной 

компетентности, обеспечивающий владение языком культуры, способами 

познания мира, представление себя как части культуры, осознание и принятие 

альтернативных культур [4]. 

Данные компоненты взаимосвязаны в процессе предметно-языкового 

интегрированного обучения и их взаимодействие способствует достижению 

поставленных целей и результатов обучения. 

Информационные технологии – это совокупность методов и программно- 

технических средств, призванная снизить трудоемкость процесса 

использования информации. Также под информационными технологиями 

понимают программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие 

на базе микропроцессорной и вычислительной техники, а также современных 

средств и систем информационного обмена, обеспечивающих операции по 

сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработки и передаче 

информации [5]. 

Дисциплина  информационно-коммуникационные  технологии 

направлена на изучение обновленного содержания общеобразовательной 

дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии», 

формирование способности критического понимания роли и значения 

современных информационно-комуникационных технологий в эпоху цифровой 

глобализации, формирование нового «цифрового» мышления, приобретения 

знаний и навыков использования современных информационно- 

коммуникационных технологий в различных видах профессиональной 

деятельности. 
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Целью изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии» на английском языке является овладение студентами 

информационных и коммуникационных компетенций, которые облегчат 

повседневную жизнь и дадут возможность пользоваться современными 

информационными технологиями в различных областях профессиональной 

деятельности, научной и практической работе, для самообразовательных и 

других целей. Наряду с практической целью, курс реализует образовательные и 

воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 

повышению их общей культуры и образованности, а также формирует 

поликультурную, конкурентоспособную личность. 

По итогам освоения программы дисциплины «Информационно- 

коммуникационные технологии» на английском языке обучающийся обладает 

следующими результатами обучения: объясняснять назначение, содержание и 

тенденции развития ИКТ, описывать архитектуру компьютерных систем и 

сетей, пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и 

мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и распространения 

информации, с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты 

анализа и управления данными для различных видов деятельности, создавать 

веб-сайты на основе CMS. 

CLIL создает лучшую среду для объединения обучения на иностранном 

языке и ИКТ при взаимосвязанном изучении контента и языка, целью которого 

является формирование лингво-информационной компетенции как 

интегрированного целого, включающего знания иностранного языка и знания 

информационных технологий, умения и навыки, способствующие 

формированию готовности к их практическому применению в 

профессиональной деятельности и являющиеся средством профессионального 

развития и самосовершенствования. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰН БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯ 

САБАҚТАРЫН ЖОСПАРЛАУ МЕН ӨТКІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қазақстан мектептерінде қазіргі уақытта информатика, физика, биология 

және химия пәндерін ағылшын тілінде оқыту қолға алынды. Бұл бір жағынан 

қиын болғанымен, қажеттіліктен туындап отыр. 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 сөз қорын қалыптастыруда өз көмегін тигізеді. Қазіргі кезде 

оқушыларға пәнді қазақ тілімен бірге орыс және ағылшын тілінде оқытудың 

әртүрлі деңгейлеріне сәйкес оқытудың жаңа технологияларын, ақпараттық  

және компьютерлік жүйелер арқылы ізденіс жұмыстарын жандандыра түсудің 

барлық мүмкіндіктері жасалған. 

Сабақ – бұл жастары шамалас, құрамы тұрақты оқушы топтарымен 

оқытуды ұйымдастыру формасы, тұрақты кесте және бәріне ортақ оқыту 

бағдарламасымен сабақ өткізу. 

Сабақты   жоспарлау -    нақты    оқу    уақыты    барысында    оқытушы 

мен оқушы әрекеттесулерін құрастыру екені белгілі. Негізі оқытушының оқу- 

тәрбие іс-әрекетінің және оқушылардың оқу материалының мазмұнын  

меңгеруі, дамуы және тәрбиеленуі бойынша оқушылардың оқу-танымдық іс- 

әрекетінің мақсаттары, міндеттері, принциптері, әдістері және мазмұны болып 

табылатындығы. Сабақ жоспары конспект түрінде жүзеге асады. Сабақ 

конспектісінің құрамына тақырыптың аты, сабақтыңміндеттері, кезеңдері, 

құрал-жабдықтар, әрбір кезеңдегі оқушыларға арналған тапсырмалар, 

тапсырмаларды орындау алгоритмдері, мұғалім сөзінің үзінділері немесе жаңа 

материалдың толық мәтіні енеді. 

Биология пәнін ағылшын тілі пәндерімен ақпараттандыру негізінде 

кіріктіре оқытудың тиімді тұстары: 

- биология пәнінде қолданылатын негізгі терминдердің ағылшын 

тілдеріндегі аудармаларымен бірге үйрету, глоссариймен жұмыс істеу; 

- ақпарат көздерін пайдалану, ондағы мәліметтерді үш тілде пайдалану; 

- пәнаралық кіріктіру, мазмұн сабақтастығын сақтай отырып, үш тілдің 

үндесуін қамтамасыз ету; 

- бология пәнінде өтілетін тақырыптарды өмірмен байланыстыра отырып, 

оқушылардың естерінде қалатындай, өмірде қолдана білетіндей ғылыми 

дүниетанымдарын қалыптастыру. 

«Жаңартылған білім бағдарламасында биологияны оқытуда үштұғырлы 

тілді қолдану әдістемесі»тақырыбындағы ғылыми зерттеу жұмысын 2018-2019 

оқу жылында Өскемен қаласы әкімдігінің А.Байтұрсынов атындағы № 20 орта 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D1%83%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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мектебінің 8 А және Б сыныптарында биология сабақтарын жүргізу барысында 

жүргізілді. Зерттеу жұмысында қандай да бір нәтижеге жету үшін жоспарға сай, 

бекітілген сыныптарда сабақ жүргізе отырып бақылау мен талдау жасалды. Кез- 

келген сабақты өткізбес бұрын мұғалімнің сабақ барысын жан-жақты 

жоспарлауы, яғни, жаңартылған білім бағдарламасына сай, қысқа мерзімді 

сабақ жоспарын құрастыру оның негізгі міндеті болып табылады. Зерттеу 

барысында зерттеу сыныптарындабірнеше сабақ өткізілді. Жалпы білім беретін 

мекемелердегі жаңартылған білім бағдарламасында сабақты жоспарлау 

барысында кездесетін ең үлкен кедергі – оқушы санының көп болуы деп 

танылды. Сыныптарда орташа мөлшермен 25-28 бала болады және тіл 

сабақтарына қарағанда биология пәнінен сабақ сұрауды көбінесе топтық жұмыс 

ретінде өткізуде тиімдірек болатыны анықталды. Топқа бөлу барысында да 40 

минутқа белгіленген уақыт аралығында балаларды орташа есеппен 6 баладан 4 

топқа бөлінді. Топтағы бала санын қысқартып, топ санын көбейткен жақсы 

болар еді, дегенмен, әр тапсырмаға берілетін уақыт шектеулі екенін естен 

шығармаған дұрыс. Осындай бала саны бар сыныптарға арналған қысқа 

мерзімді сабақ жоспарын құрастыру кезінде нақты 3 тапсырма таңдап алынды. 

Кейбір қысқа мерзімді жоспарларды қарасаңыз, ішінде 10 тапсырмаға дейін 

құрастырылуы мүмкін. Бұл ҚМЖ үлгілері дұрыс емес деген ойдамыз. Себебі: 

жоғарыда атап өткендей бала санын, уақыт регламентін және әр тапсырманы 

орындап біткен соң, дескриптор бойынша бағалау керек екендігін қатаң есте 

ұстаған жөн деп ойлаймыз. Егер есептейтін болсаңыз, сіз әрбір сабақ 

барысында орындалатын іс-әрекетті қағаз бетіне түсіресіз, яғни сабақты 

жоспарын құрастырасыз; мүмкін, сабаққа қажетті бейнеролик кірістіресіз, әр 

тапсырманы оқушылардың деңгейлік қабілеттерін ескере отырып, жеке-жеке 

топтарға немесе топ ішіндегі оқушыларға арнап дайындайсыз; тапсырмалардың 

санына қарай бағалау парақтарын және дескрипторларды ойластырасыз. 

Осының бәрі үлкен уақытты қажет етеді. Мұғалімде сабақ кестесіне сай, тек бір 

сабақ қана болмайды, сондықтан әр сабаққа дайындалу барысында сабақ 

жоспарында өте көп мөлшерде тапсырмалардың көрсетілуі оқытушының 

шамадан тыс шаршауына әкеледі деген ойдамыз. 2019-2020 оқу жылында 

сыныптардағы зерттеу жұмысы жалғасын табуда. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОБНОЙ БИОМАССЫ ПОЧВЫ 

 

Почвенные микроорганизмы контролируют потоки углерода и азота в 

биосфере, осуществляя такие ключевые процессы, как деструкция и 

минерализация органического вещества почвы, иммобилизация азота, 

нитрификация, денитрификация и азотфиксация. Фундаментальных основ 

процессов потока азота в почве становится в последнее время особенно 

актуальным из-за глобальных изменений природной среды и климата, 

вызванных деятельностью человека. 

Цель работы. Усовершенствование системы методов оценки микробной 

биомассы и ее активности в почве. 

Задачами исследования являлись разработка и усовершенствование 

методов определения азота и углерода микробной биомассы, применимых для 

ее количественного описания при моделировании; определение скоростей 

оборачиваемости С и N микробной биомассы и эффективности роста 

микроорганизмов в почве в зависимости от доступности азота и углерода и 

присутствия растений. 

С конца 70-х годов под руководством Д.Г. Звягинцева складывается новое 

направление в экологии почвенных микроорганизмов - изучение сукцессий 

микробных комплексов. Основные параметры, характеризующие микробное 

население почв, изменяются в ходе годового цикла. Меняются как общая 

численность микроорганизмов, так и соотношение численностей различных 

функциональных и таксономических групп, а соответственно и интенсивность 

и направление биохимических процессов. 

Многолетние исследования годовых сукцессий почвенных 

микробоценозов в модельных и полевых условиях позволили добиться новых, 

оригинальных результатов в экологии почвенных микроорганизмов. 

Установлено, что в микробной биомассе доминируют грибы, большая часть 

которых жизнеспособна [1]. 

Доля углерода микробной биомассы (прежде всего биомассы грибов) в 

запасах углерода всего содержащегося в почве органического материала весьма 

высока. Полученные результаты являются основанием для новой оценки 

общего количества живого вещества в биосфере и заставляют переосмыслить 

роль царства грибов в глобальных биогеохимических процессах [2]. 

Установлено, что характер и интенсивность антропогенного 

вмешательства существенно сказываются на численности и биомассе 

почвенных микроорганизмов и их распределении по профилю. Это дает 

основание для репрезентативной количественной оценки нарушений в 

функционировании комплексов почвенных микроорганизмов[3]. 

Методы количественной оценки микробной биомассы в почвах можно 

разделить на две группы: 1) прямые микроскопические методы 2) косвенные, 
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среди которых наиболее распространенным является метод субстрат- 

индуцированного дыхания. 

Для оценки микробной биомассы, содержащейся в единице веса или 

профиля почвы, используются преимущественно методы прямой микроскопии. 

Исследования микробной биомассы почв были направлены в основном на 

получении сведений о ее двух важных компонентах: грибах и бактериях. 

Метод субстрат-индуцированного дыхания применяют для определения 

суммарной (в основном грибы + бактерии) микробной биомассы почв с 

широким диапазоном содержания органического вещества и значений рН. 

Поэтому проводят эксперименты по определению величин микробной 

биомассы почвы (МБ), предварительно инкубированной при температурах 10 и 

22С[5]. 

Заключение: 
Биомасса почвенных микроорганизмов - один из основных компонентов 

наземной экосистемы, главная функция которого направлена на разложение 

поступающего в почву растительного материала. Поэтому вопросы, связанные 

с оценкой микробной биомассы, ее активностью и структурой - «краеугольные 

камни» почвенной микробиологии, экологии и почвоведения. Прогресс в этой 

области был связан, прежде всего, с разработкой и широким внедрением в 

исследования метода прямого микроскопического учета всех «живых» клеток 

почвенных микроорганизмов в естественной среде обитания. 
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Термиялық тозаңдау бөлшектердің бетінің қасиетін өзгерту үшін әрі қалың 

жабын жағудың тиімді және арзан тәсілі болып табылады. Жабындар 
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автомобиль жүйелерін, қазандықтардың компоненттері мен электр энергиясын 

өндіруге арналған жабдықтарды, химиялық технологиялық жабдықтарды, 

авиациялық қозғалтқыштарды, роликтерді және т.б. жерлерде кеңінен 

қолданылады [1-2]. Олардың арасында коммерциялық қол жетімдісіне 

жабынды термиялық бүрку әдістері жатады: детонациялық бүрку (DS) және 

оксиді отынды жоғары жылдамдықты бүрку (HVOF) қатты, тығыз және тозуға 

төзімді жабынды алу үшін ең жақсы таңдау болып табылады [3]. 

Технологияның дамуымен бірге жаңа тозаңдау әдістеріде пайда болуда, 

жаңадан алынған жабын қабаттарының физикомеханикалық, трибологиялық 

қасиеттері алі күнге дейін толығымен зерттелмеген, жалғасты зерттеуді талап 

етеді. Сондықтан осы жұмыста детонациялық әдіспен цирконий оксиді 

негізіндегі жабынның трибомеханикалық қасиетін зерттеу мақсаты қойылды. 

Көлденең қимасынан түсірілген құрылымға қарап, металмен жабын 

арасының бір-бірімен қабыса беттескендігін, жабын құрылымның біртектілігін 

байқауға болады, сонымен бірге қуыстардың аздығы байқалды. ZrO2 (500µm) 

үлгіні вакуумда 900ºC, 1000ºC және 1100ºC (1 сағат) қыздыру жасалды. Болатты 

ZrO2 ұнтағымен 500 және 1100 µm қаптаудан кейін микроқаттылығы 8,75 GПа- 

дан 7,10 GПа-ға азайды. Бұнда жабынның қалыңдығы артқан сайын 

микроқаттылық аздап азая бастады, сондай-ақ 900ºC-та 1 сағат қыздыру кезінде 

микроқаттылығы ең жоғары 13 GПа-ға дейін артты. Яғни термиялық өңдеусіз 

жәй қапталған күйімен салыстырғанда 1,5 еседей артты. Температураның 

әсерінде ZrO2 түйіршіктері аздап өсіп бірігіп, қуыстардың орны толықтанып 

микроқаттылықтың өсуіне әкеледі. Бұны дифрактограмма сызықтарының 

интенсивтілігінің өзгерісінен аңғаруға болады. Сондай-ақ алынған жабын 

трибологиялық және абразивті тозуға зерттелді, трибологиялық зерттеу негізгі 

металмен салыстырғанда жабында үйкеліс коэффициенті аз яғни берік екенін 

көрсетті. абразивті тозуға тексеру кезіндеде жабын жабылған беттің қатты екені 

байқалды, МЕМСТ бойынша берілген болат 40Х мен абразивті тозуға беріктігі 

салыстрылып, жабынның беріктігі жоғары екені анықталды. Профилометр 

көмегімен шарик жүріп өткен іздің кеңдігі мен тереңдігі өлшенді. 
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3D ПРИНТЕР ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 

 

ХІХ ғасырдың өкілі, ұлы ақын Абай Құнанбайұлы: «Мен егер заң қуаты 

қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер 

едім» - деген екен 37 қара сөзінде. Ия, өркениет пен даму өзгерістен тұратыны 

сөзсіз. 

XXI ғасыр – өзгеріске толы білімділер ғасыры. XXI ғасыр – әрбір саланың 

жаңашылдық ғасыры. XXI ғасыр – бәсекелестіктің қатал ғасыры. Міне,  

осындай ғасырда өмір сүріп, тәлім-тәрбие мен білім беріп отырған біздер 

педагогтар үшін де, жаңашылдықты туылғаннан бастап бойларына сіңіріп өсіп 

келе жатқан қазіргі буынның балалары үшін де бұл ғасырдың берері де алары 

да мол десек артықтық емес. Ғылымның әр саласында білім мазмұны мен 

көлемі қауырт өсіп отырған бүгінгі күні жан-жақты дамыған азаматтарды 

қалыптастыру, әсіресе оқушылардың жеке тұлғалық дара қасиеттерін білім 

нәрімен сусындата отырып дамыту ең өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. 

Осы арада әрбір адамда мынадай сұрақтар туындауы мүмкін: неліктен, ғылыми-

техникалық өрлеу кенеттен жылдамдап кетті? Неліктен, қаншама жылдар бойы 

бір жүйемен оқыған білім саласына жаңашылдық керек? Ия, бұл сұрақтар 

қазіргі таңда жауап күттірмейді, өйткені біз марғаулық танытқанымызбен уақыт 

та, заман да бізді күтпейді, бәрі де  жылдам, адамдар да озық технологияның 

дамуына ілесе алатындай шапшаңдықпен еңбек етсе ғана көштен қалмайтыны 

белгілі. Демек, білім беру мазмұнына жаңарту, өзгерістер енгізу үшін қай 

саланың педагогтері болмасын кез-келген сұраққа жан-жақты заманауи 

көзқараспен қарау керек сияқты. 

Жалпы алғанда, бұл процесс (білім беруде заманауи жетістіктерді қолдану) 

жаңалық емес. Білім беруде жаңа технологияларды жалаулатып көтерген, 

оларды кең көлемде алып жүруге тырысқан жаңашылдар(инноваторлар) 

әрдайым болды. 

Бүгінгі күнде ғылым мен техниканың бізге ұсынылған әртүрлі 

мүмкіндіктері мен жетістіктері жаңаша баға беруді талап етуде. Қазіргі 

заманның техникалық және технологиялық жаңалықтарын тек қана тұтынушы 

ретінде ғана емес білім саласы бойынша мектептерде немесе жоғарғы оқу 

орындарында қолдану мақсатында педагог ретінде жан –жақты қарауымызға 

мүмкіндік бар[1-2]. 

Бірақ ғылым бір орнында тұрмайды және жаңашыл педагогтарға жаңа 

технологияларды ұсынады. Солардың бірі - осыдан 10 жыл бұрын дами 

бастаған, бірақ қолданылатын жабдықтың қымбат болуына байланысты ірі 

коммерциялық кәсіпорындардың үлесіне айналған, бүгінде кәсіпорындар 

шеңберінен тыс күнделікті пайдалануға және заңды түрде білім беру 

ұйымдарына «қадам басқан» жылдам прототиптеу құрылғылары – 3D 
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принтерлері[3]. Бүгінгі күні білім беру мекемелерінде жылдам прототиптеу 

құрылғыларын енгізу және қолдану арқылы бұйымды жасаудың толық циклін 

модельдеу, оның өмірлік циклін жобалау кезеңінен дайындау кезеңіне дейін 

көрсету мүмкіндігі туды. Болашақ модельді, кейбір жағдайларда нақты монитор 

экранында ғана емес, сонымен қатар қатты зат көшірмесі ретінде - бұл 

оқытушы үшін оқу процесінің көрнекілігін дамыту саласында да, мотивация 

саласында да және еңбек өнімдері процесінде де баға жетпес көмек. 

Сонымен, жылдам прототиптеу технологиясы неде? Оның қағазға басып 

шығарудан өзгешелігі көлемді модельдерді жасау. Википедияның мәліметтері 

бойынша "жылдам прототиптеу" – бұл тез "макеттеу" технологиясы, арнайы 

материал пластиктің(ABS, PLA) көмегімен алынады. 

Бұйымның прототипін жасау технологиясы бірнеше типтерге бөлінеді: 

- стереолитография; 

- ұнтақты материалдарды лазерлік құю; 

- балқытылған полимерлі жіппен қабат-қабат басып шығару; 

- сиялы модельдеу технологиясы 

- ұнтақты байланыстыру технологиясы; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сурет 1 – 3D принтер Сурет 2 – FDM басып 

шығару технологиясы 

FDM басып шығару технологиясы: температурамен басқарылатын 

экструдердің басы ABC пластикті, балауызды немесе поликарбонатты 

филаменттерді жартылай сұйық күйге дейін қыздырады және жоғары дәлдікпен 

алынған термопластикалық модельдеу материалын 3D принтердің жұмыс 

бетіндегі жұқа қабаттарға жеткізеді. Қабаттар бір-біріне біріктіріліп, қатайып, 

біртіндеп дайын өнімді құрайды [4], (Сурет 2). 

Білім беруде жылдам прототиптеу технологиясын қолдануды 

педагогикалық, әдістемелік және технологиялық деп үш көзқараспен 

қарастыруға болады. Осы уақытқа дейін заманауи технологиялардың 

мүмкіндіктері графикалық және техникалық пәндерді оқытуда монитор 

экранындағы нысанды модельдеуге, алынған модельді құрастыруды іс жүзінде 

- парақ материалдарының ламинациясы; 

- фотомаск арқылы ультракүлгін сәулемен сәулелену. 

Қазіргі кезде білім саласында көбірек қолданылатыны - балқытылған 

полимерлі жіппен қабат-қабат басып шығару технологиясы(Fused Deposition 

Modeling немесе FDM) (Сурет 1). 
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бағалауға мүмкіндік берді. Негізінде, бұл дәстүрлі «қағаз» технологиялармен 

салыстырғанда айтарлықтай үлкен жетістік болды. 

3D басып шығаруды қолдану имитацияланған объектінің материалдық 

көшірмесін жасауға сонымен қатар бұл жобаланған бөлікті қарастырып қана 

қоймай, оның басқа да сипаттамаларын бағалауға мүмкіндік береді. Мысалы, 

инженерлік графика сабақтарында студенттерге жобалау кезеңінен бастап, 

соңғы материалдағы бөлімді жүзеге асыру кезеңіне дейін бұйымды жасаудың 

толық циклы көрсетіледі. Бөлімді 3D пішімінде ең дұрыс модельдеген 

студенттер өнімді нақты материалда бейнелеу арқылы оның дұрыстығын 

бағалай алады. 

Сонымен қатар, 3D-принтерлерді инженерлік-техникалық білім беруде 

қолдану студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарында курстық және 

дипломдық жобаларды жүзеге асыруда маңызды болып табылады. 
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GLYCYRRHIZA GLABRA L. ЖӘНЕ CALENDULA OFFICINALIS L. ТЕКТІ 

ӨСІМДІКТЕР ҚҰРАМЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР 

 

Қазіргі уақытта дәрілік препараттардың көп қолданылуына байланысты 

түрлі дәрілік өсімдік құрамы зерттелуде. Жасанды препараттардың дамуына 

қарамастан, дәрілік заттар жасауда өсімдіктердің алатын орны ерекше. Осыған 

орай, қызыл мия Glycyrrhiza glabra L. және Сalendula officinalis L. өсімдіктері 

зерттелді. 

Зерттеу нысаны ретінде – бұршақ тұқымдасына (Fabaceae) жататын қызыл 

мия (Glycyrrhiza glabra L.) және астра тұқымдасына (Asteracea) жататын дәрілік 

қырмызыгүл (Сalendula officinalis L.) өсімдіктерінің жер үсті бөліктері алынды. 

http://www.orgprint.com/ru/wiki/obzortehnologij-3D-pechati
http://www.orgprint.com/ru/wiki/obzortehnologij-3D-pechati
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Glycyrrhiza glabra L.–көп жылдық шөптесін өсімдік. Биіктігі 80–120 см, 

бұтасының диаметрі – 45–50 см, тамыр мойнының диаметрі 2 см шамасында. 

Тамыры жуан, жер астына 150 см тереңдікке дейін енеді. [1]. 

Мия (Glycyrrhiza) өсімдігінің дүние жүзінде 20 түрі, Ресейде 12, 

Қазақстанда 5 түрі: Glycyrrhіza glabra L, Glycyrhiza Uralensis fisch, Glycyrhiza 

Korshinnsryegrig, Geobeliapachycarpa (schrek) bunge, Glycyrhiza echinata, көбіне 

тау бөктерінде далада, өзен жағасында және шөлді жерлерде кездеседі. [2]. 

Қазақстанда ең көп тараған жері – Қызылорда аймағы. [3]. 

Әлемде Asteraceae тұқымдасы Calendula officinalis L. түрінің 20-дан аса 

түрі бар. Қазақстан аймағында 1 ғана түрі кездеседі, ол — дәрілік қырмызыгүл 

(Calendula offіcіnalіs L.). Соңғы кездері Calendula officinalis L. дәрілік қасиетіне 

байланысты оны арнайы өндірістік орындарда, белгіленген жеке жерлерде 

дәрілік мақсатта өсіріле бастады. [4]. 

Glycyrrhiza glabra L. және Сalendula officinalis L. өсімдіктеріне жүргізілген 

зерттеу жұмыстары барысында биологиялық белсенді заттардың сандық 

құрамын анықтау ҚР Мемлекеттік Фармакопеясындағы І әдістемелік 

нұсқауларында қабылданған рәсімдерге сәйкес шикізаттың шынайылығы және 

зерттеу нысанының сапалылығы мен құрамындағы биологиялық белсенді 

заттардың сандық мөлшері анықталды. Нәтижесінде келесідей мәліметтер 

алынды: 

Кесте 1 – Glycyrrhiza glabra L. және Сalendula officinalis L. өсімдіктерінің 

шынайылығын анықтау нәтижелері 

 

Өсімдік атауы Күлділігі, % Ылғaлдылығы, 
% 

Экстрактивті заттар, 
% 

Calendula 

officinalis L. 

6,74 7,29 7,29 

Glycyrrhiza glabra 

L. 

4,46 12,43 25,80 

 

Кестеде көрінгендей Calendula officinalis L. өсімдігінің ылғалдылығы 

7,29%, ал Glycyrrhiza glabra L.- 6,74% болған кезде жалпы күлділігі 6,74% және 

4,46 %-ды құрады. 

Өсімдік шикізатында экстрактивті заттардың болуы оның шынайылығын 

анықтаудың негізгі сандық көрсеткіші болып табылады. [5]. Өсімдік шикізаты 

мен қолданылған еріткіштің химиялық құрамына байланысты ондағы әсер 

етуші және қосымша заттар еріткішке өтуі мүмкін. Экстрактивті заттарды 

анықтау нәтижелері көрсетілген (1 – кесте) 

Glycyrrhiza glabra L. және Сalendula officinalis L. өсімдіктерінің жер беті 

бөлігіне фитохимиялық талдау жасау барысында негізі ББЗ тобы анықталды. 

Олар сапониндер, флaвoнoидтар, тері илегіш заттар, кумариндер, aлкaлoидтар 

(2- кесте). 

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&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Кесте 2 – Glycyrrhiza glabra L. және Сalendula officinalis L. өсімдіктерінің 

биологиялық белсенді заттарды анықтаудағы сандық көрсеткіштері. 

Өсімдік атауы Сапониндер, 

% 

Флaвoнoидт 

ар, % 

Тері 

илегіш 

заттар, 

% 

Кумариндер 

, % 

Aлкaлoидтар 

, % 

Calendula 

officinalis L. 

0,05 0,13 0,81 0,07 1,60 

Glycyrrhiza 

glabra L. 

8,19 1,14 0,40 1,01 1,13 

 

Өсімдіктер құpамына ББЗ-ға жаcалған cандық анализ 

cпeктpoфoтoмeтpиялық әдiciмeн анықталды (2-кесте). Кестеде көрсетілгендей, 

Glycyrrhiza glabra L. өсімдігі сапониндерге бай болса, ал Calendula officinalis L. 

құрамында алкaлoидтардың мөлшері басым екені зерттелінді. 

Қорытынды: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Фармакопея 

нормасына сай бұршақ тұқымдасына (Fabaceae) жататын қызыл мия 

(Glycyrrhiza glabra L.) және астра тұқымдасына (Asteracea) жататын дәрілік 

қырмызыгүл (Сalendula officinalis L.) өсімдік шикізаттарына сандық талдау 

жүргізу нәтижесінде: ылғaлдылығы, күлділігі, экстрактивті заттар анықталды. 

Шикізaттың құрaмындaғы ББЗ-ғa сaндық тaлдaу жүргізе келе сапониндер, 

флaвoнoидтар, тері илегіш заттар, кумариндер және aлкaлoидтардың сандық 

мөлшері aнықтaлды. Жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша Glycyrrhiza 

glabra L.өсімдік шикізатының құрамына сапониндер, ал Сalendula officinalis L.- 

де алкaлoидтардың мөлшері көп екені анықталды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Арыстанғалиева С.А Қазақстан өсімдіктері /Арыстанғалиева С.А Қазақ 

ССР. - «Ғылым» баспасы, 1977. – 288б 

2. Қазақ Совет энциклопедиясы, 1975 

3. В.П.Гранкина, Т.П.Надежина «Солодкауралская», 207 б. 

4. Құлжабаева Г.Ә.;«Өсімдіктер әлемі» оқу-әдістемелік кешені, Біржылдық 

гүлдер: Дидактикалық материал. - Алматы, 2011. - 16 б 

5. Государственная Фармакопея РК.– 2008. - Т. 1. – 591 с. 

 
 

ӘОЖ 004:37.09 

ТАЛҒАТОВ Т. Т. 

«Малоубинка орта мектебі» КММ, Глубокое ауданы 

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 

«Жаңа ақпараттық – коммуникациялық технологиялар» ұғымының пайда 

болуы білім беру саласында компьютердің қолданыла бастауымен тығыз 
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байланысты. 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. Ол – оқу нәтижесінде өзгермелі 

жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті 

болып табылатын жаңа сапа. 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. Осыған орай ақпараттық заманда өмір сүретін адам өзін-өзі 

шектей білетін негізгі нормалар мен ережелерді игеруі тиіс. Сапалы білім беру 

қазіргі уақытта, білім алушылардың жұмысын ұйымдастыруда жаңа  әдістер 

мен технологияларды кеңінен пайдалануды, білім беруді ақпараттандыруды 

талап етеді. Ақпараттық-коммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, 

интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын 

пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. 

Заман ағымына қарай ақпараттық-коммуникациялық технологияны 

қолдану айтарлықтай нәтиже беруде. Кез келген сабақта электрондық  

оқулықты пайдаланып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана 

қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек 

етуіне жағдай жасайды. Сабақта компьютерлік технологияны тиімді пайдалану 

арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамытып, өз бетінше жұмыс істеуге 

дағдыландыру, Exsel программасында мәліметтерді енгізу, формулаларды және 

функцияларды пайдалану, енгізілген мәлімет арқылы диаграмма құруға 

машықтандыру, оқушының ақпараттық ізденіс қабілеті арттырады. Ақпараттық 

технологияларды пайдалану-бұрыннан пайдаланатын жүйелерге қосымша 

болғанда емес, дәстүрлі жүйелермен тұрақты байланыста, оқыту процесінде 

қатысушыларға жаңа мүмкіндіктерімен ұйымдастырылғанда ғана тиімді. 

Қазіргі уақытта әрбір жаңа заманғы адам компьютерді біледі, оны жұмыста да, 

үйде де қолданады. Компьютерлік технологиялардың жаңа заманғы әлем бізге 

өте үлкен көлемді есептерді шешуге мүмкіндік береді, аз уақыт ішінде 

ақпараттың өте үлкен санын өңдеуге көмектеседі. Компьютер құрамдастардың 

даму жылдамдығы тек математикалық, графикалық есептерді шешіп қана 

қоймайды. Бүгінгі күні видео және аудио ақпаратты өңдеу және 

бейнероликтерді құру аса қиындыққа соқпайды. Компьютерлік оқыту дегеніміз 

- оқытудың техникалық құралдарының бірі компьютер мүмкіндіктерін қолдану 
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болып табылады. Оны қазіргі уақытта электронды оқыту деп атауда. 

Электронды оқыту жүйесі рецептивті және интерактивті болып екіге 

бөлінеді. Интерактивті жүйе дербес компьютерді қолдану, бейнемагнитофон, 

бейне дискілі құрал, теледидар кешендері негізінде құрылады, білім алушы мен 

техника құралдары арасында екі жақты қарым-қатынас орнайды, көрнекілік пен 

кері байланысты қамтамасыз етеді. Олай болса, оқытудың жаңа ақпараттық 

технологияларын техникалық және адам ресурстарын және олардың өзара 

әрекеттесуін ескере отырып, білім беру формаларын оңтайландыру үшін 

рецептивті немесе интерактивті түрдегі электронды оқытуды жасау және 

жүзеге асырудың жүйелі әдісі деп санауға болады. Дамыған елдердегі білім 

беру жүйесінде ерекше маңызды болып табылатын мәселелердің бірі – оқытуды 

ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану 

болып табылады. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті 

білім, білік, дағдының көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім 

беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы білімнің 

сапасын арттыру, білім беру үрдісін интенсификациялау мен 

модернизациялаудың тиімді тәсілдерін іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

Ақпараттық технологияны қолдану арқылы оқыту: 

- жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын 

көтеру; 

- жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды енгiзу 

арқылы бiлiм беру мазмұнын жаңарту; 

- жаңа ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша оқушылардың 

мамандыққа баулу механизмiн құру; 

- бiздiң елiмiздегi және шет елдердегi жинақталған ақпараттық 

ресурстарға жедел ену; 

- мультимедиялық электрондық оқулықтарды, виртуальдық 

лабораторияларды және бақылау программаларын жасақтап, қамтамасыз ету; 

- бiлiм берудiң телекоммуникациялық желiлерiн құру; 

Қазіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму кезеңінде орта білім 

беретін оқу орындарының оқу үдерісінің тиімділігі болашақ мұғалімнің кәсіби 

дайындығына тікелей қатысты. Сол себепті ақпараттық-қатынастық 

технологиялар құралдарын педагогикалық іс-әрекетке кеңінен қолдана білу 

іскерліктерінің жоғары деңгейде қалыптасуы мектеп мұғалімдерінің кәсіби 

дайындығына қойылатын талаптар қатарына енеді. Осы орайда, жоғары оқу 

орындарында болашақ мұғалімдерді педагогикалық үдерісте ақпараттық 

технологиялар мен бағдарламалық құралдарды қолдануға ғана емес, осы 

құралдарды жасауға дайындау өзекті мәселе болып табылады. Қазіргі қоғамды 

ақпараттандыру үдерістері және олармен тығыз байланыстағы білім беру 

жүйесінің барлық формаларын ақпараттандыру, жаңа ақпараттық және 

қатынастық технологияларын (АҚТ) меңгеру және жаппай тарату үдерістерімен 

сипатталады. Мұндай технологиялар білім берудің жаңа жүйелерінде оқытушы 

мен оқушының арасында қарым-қатынас орнату және мағлұмат алмасу үшін 

белсенді қолданылады. Қазіргі оқытушы АҚТ төңірегіндегі білімдерді игеріп 



169  

қана қоймай, сондай-ақ оларды өзінің кәсіби іс-әрекетінде пайдалана алатын 

маман болуы тиіс. 
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МЕТОД ФИКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ 

УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА С УЧЕТОМ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИИ 

С РАВНОМЕРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ 
 

В ограниченной области   R2 рассмотрим начально-краевую задачу для 

нестационарного течения вязкой несжимаемой жидкости. Задача сводится к 

решению системы нелинейных уравнений Навье-Стокса в переменных 

скорость, давление [1] 
v 

 v v  v  p  f , (1) 
t 

div v  0 , (2) 

v 
t0 
 v0 (x), v 

S 
 0 (3) 

Для приближенного решения данной задачи в областях с криволинейной 

границей используем метод фиктивных областей. Для простоты будем 

предполагать v0 (x)  0 . Вспомогательная задача, соответствующая методу 

фиктивных областей, сводится к решению системы дифференциальных 

уравнений в D  D1   [2] 
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S S 
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v  p  n  0, v   0 (7) 

n, - нормальный и касательный вектор к границе S1 . f - продолжен в D1 с 

сохранением нормы L2 . 
Определение. Обобщенным решением задачи (4)-(7) называется функция 

v  L 0,T;V D L 0,T; L D, удовлетворяющая интегральному тождеству: 
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для любого   C
1 0,T;V D, (T )  0, u, vD  u  vdx . Предполагается, что 

D 

k(x) - неотрицательная функция. 

Пусть 1 ,...,N произвольный базис в V1 D,  - приближенное решение 

задач (4)-(7) 
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Разрешимость (10)-(11) в малом по времени известна из общей теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений [3]. Глобальная разрешимость 

следует из априорных оценок решения 
max v (t)  C   (12) 
0tT 

N 
V D 

которая получается из системы (10). 
Имеет место следующая теорема сходимости [1]. 
Теорема. Пусть f t L 0,T;V 

 D,  - удовлетворяет условию 
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Тогда существует хотя бы одно обобщенное решение задачи (4)-(7) и для 

решения имеет место оценка 
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Кроме того, при 

(1)-(3). 

  0 решение задачи (4)-(7) сходится к решению задачи 
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Далее построена разностная схема второго порядка аппроксимации для 

задачи (4)-(7). Для численного решения этой разностной задачи построен 

специальный итерационный метод определяющий приближенные решения на 

границе S с равномерной точностью за ограниченное число арифметических 

действий. 

Для разработки нового алгоритма численной реализации используется 

идея метода фиктивных неизвестных с двухступенчатым итерационным 

процессом [4] и метода решения разностного уравнения Пуассона в квадрате с 

правой частью отличной от нуля только в узлах, удаленных на расстояние 

порядка шага сетки от заданной кусочно-гладкой кривой [5]. 
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ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНДАҒЫ АҒАШ ТЕКТЕС ӨСІМДІК ТҮРЛЕРІ 

 

«Шығыс Қазақстан – кең байтақ еліміздің інжу-маржаны іспеттес өңір. Бұл 

теңеу оның таңғажайып табиғатына ғана емес, барша бітім-болмысына тамаша 

адамдарына да тікелей қатысты. 

Шығыс Қазақстан облысы – тәуелсіз еліміздің экономикалық дамуына зор 

үлес қосып келе жатқан, өнеркәсібі қарыштап дамыған аймақтардың бірі. 

Жүзден астам ұлттың басын қосып отырған бұл аймақ еліміздің рухани 

орталықтарының бірі болып саналады» - деп Нұрсұлтан Әбішұлы атап 

айтқандай, еліміздің көз тартар табиғатының тұтас шоғырын Шығыс өңірінен 

кездестіре аламыз [1]. 
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Шығыс Қазақстан флорасы байлығымен де ерекшеленеді. Мұнда 

өсімдіктің 3000 түрі өседі. Олардың ішінде 56-сы сирек кездессе, 400-ге жуығы 

қорғауды қажет етеді. Әсіресе плейстоцен кезеңінен қалған реликті сібір 

қисықбасы, тәтті жапырақты таспашөп, миоцен дәуірінің жалпақ жапырақтары 

ормандарында өскен Алтай қасқыржидегі, плейстоценнің субтропиктік орман 

флорасы саналатын сол кезеңнің саванналық реликтісі тораңғыны, т.б 

кездестіруге болады [2]. 

Шығыс Қазақстанның аса бай флорасын алысқа бармай-ақ Өскемен 

қаласындағы бақтардан көруге болады. Барлығын дерлік болмаса да, жасыл 

желектердің басым бөлігін кездестіре аласыз. Ендеше, қаламызға көрік беріп 

тұрған бақтардағы өсімдіктердің алуан түрлілігіне назар аударайық. 

«Жастар» паркі өзінің көзтартар өсімдіктерімен үнемі саябақ 

демалушыларының көз қуанышына айнала білген, бақта демалушылар 

баршылық. Софья Хачекпарқызы және оның 25 адамнан тұратын тобы бір 

жылда парктің біртіндеп қараусыз қалған аумағын гүлденген оазиске 

айналдырды, бұл қаладағы жалғыз кәсіби ландшафт алаңы болып есептеледі. 

Таза эстетикалық аспектілерден басқа, ландшафт топтарын құру парктің 

функционалды аймақтарының ерекшеліктерін ескерді. Алтай ботаникалық 

бағынан алынған ағаш тектес өсімдіктердің елуге жуық түрі бар. Солардың 

ішінде біздің өңірде Приморск өлкесінің әдемі өсімдіктері - Манчуриан 

аралиясы, Амур барқыты, маньчжур жаңғағы сәтті аклиматизацияландырылған. 

Олар бізді өзінің сұлулығымен және ерекше ерекшелігімен таң қалдырады. 

Орталық Ресейдің сәндік бұта тектес өсімдіктері - еуропалық эвонимус, қара 

күлгін фундук бөрігі ерекше қызығушылық тудырады және бақтың көпшілік 

көзайымына айналған орта болып табылады [3]. 

«Сәулетай» балалар қалашығы. 11 жасқа дейінгі балаларға арналған 

қалашықтың ауданы - 1 га. Қалашық аумағы 3 аймақтан тұрады. Қала 

аумағында бұтақ тектес өсімдіктер, раушанның көптеген түрлері, ағаш тектес 

өсімдіктер өсірілген. Ағаш тектес өсімдіктерден шырша, қарағай, балқарағай, 

тал, татар үйеңкісі , қарағай, қайың туысының түрлері бар [4]. 

Экопаркте сирек кездесетін және құрып кету қаупі бар өсімдік түрлері өз 

орнын тапты. Өсімдіктермен көмкерілген қала халқының көз қуанышына 

айналған жолдардың ұзындығы - 1417 метр. Отырғызылған 805 түп өсімдік 

ішінде: Калифорния үйеңкі - 104, сібір алма ағашы - 90, қарағай - 9, қарағай - 3, 

татар үйеңкі - 31, ши - 8, көкнәр - 7, терек - 14, сирень - 250, шырша – 250 түп. 

Алаңның айналасында акация, ши, раушан, үйеңкі, сирень тұрады. 

Құртқашаштардың түрлі-түсті кемпірқосақтары (200-ге жуық түрі), хош 

иісті пиондар, жабайы және мәдени өсімдіктердің бірнеше түрлері бар. Раушан 

гүлі мен бадандар жиынтығынан тұратын орталық гүл бақшасында негізінен 

раушанның түрлі сорттары отырғызылған: бұйра, құйрықты, миниатюралық, 

бұталы және тағы басқалар. Саябақта 5000-ға жуық түп отырғызылған [5]. 

«Жамбыл» бағы. Жамбыл бағының тарихы 1946 жылдан бастау алады. 

Кездесетін ағаш тектес өсімдіктерден: Уссури алмұрты – 4, ағылшын емені- 80, 

қарапайым шырша -250, сібір шыршасы-10, сары тал-15, сұр дөңес-4, маньчжур 
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жаңғағы -25, сібір қарағайы – 25. Өсірілген өсімдіктердің ішінде Өскемен 

климатына жерсіндірілген декоративті сәндік түрлер: Уссури алмұрты (Pyrus 

ussuriensis), сұр дөңес немесе ақ алдыр немесе Элоха (Álnus incána), Манжур 

жаңғағы немесе Dumbey грек жаңғағы. 

Қорыта айтқанда, қаладағы жасыл алаңдар қала аумағының 

микроклиматын жақсартады, ашық демалу үшін жақсы жағдай жасайды, 

топырақты, ғимараттар мен тротуарларды шамадан тыс қызып кетуден 

қорғайды. Қалалардағы ауаны тазартудағы жасыл кеңістіктің маңызы зор. 

Қалыпты дамыған ағаш өсімдігі 24 сағат ішінде үш адамның тыныс алуына 

қажет оттегін қалпына келтіреді. Бір жылы күн үшін бір гектар орман ауадан 

220-280 кг көмірқышқыл газын сіңіріп, 180-200 кг оттегін шығарады. 
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ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ПО РЕШЕНИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСОВ 

ТИПА ЯНЗ, ПНВ 

 

Одной из проблем пульповых центробежных насосов является быстрый 

износ элементов [1]. В данном случае рассматриваются наиболее крупные 

детали насоса: рабочее колесо, бронедиск, футеровка насоса и др., 

контактирующих в проточной части с движущейся пульпой, насыщенной 

абразивными зернами различных горных пород. Быстрому износу 

подвергаются также поверхности в узком пространстве между стенкой крышки 

насоса и вращающимся рабочим колесом в связи с рециркуляцией пульпы. 

Для этого насосы типа ЯНЗ 6/30 – горизонтальный центробежный насос 

предназначен для перекачивания кислотных жидкостей, не содержащих 

взвешенных частиц[2]. Насос ЯНЗ 6/30 предназначен для перекачки жидких 

сред, уксусной 50% кислоты, фосфорной 80% кислоты, азотной 37%, 

плавиковой 10% и др., по отношению к которым материал насоса устойчив. 

Технология получения полиуретановой смеси для отливки крышки и 

улиты насоса идентична как в случае отливки рабочего колеса из полиуретана. 
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То есть, таким же образом проводится нагрев, дегазация, смешивание, литье и 

отверждение полиуретановой композиции. Отличие лишь в том, что в качестве 

заливочной формы для улиты используется разборная металлическая оснастка в 

силу сложности вынимания готовой детали из формы. Нами установлено, что 

опытные образцы улиты из полиуретана, не содержащие внутри металлические 

вставки имеют ряд недостатков, так при закручивании крышки к корпусу улиты 

происходит деформирование в местах крепления болтами, выпускная часть (патрубок) 

улиты, имеющая меньший диаметр подвержена вибрированию и в ходе эксплуатации 

могут испытывать значительные динамические нагрузки. Поэтому в промышленных 

образцах улиты нами изготовлены металлические вставки которые при заливке 

устанавливаются заливочные формы специальным образом. Металлические вставки 

изготавливаются традиционными методами металлообработки и сварки. Они 

должны быть механически обработаны и очищены для улучшения адгезии. 

Методика испытания образцов на коррозионную стойкость и 

водопоглощение. Испытания на коррозионную стойкость проводят с 

использованием нескольких методов[3]. 

Образцы из полиуретана после взвешивания и измерения размеров 

помещались в стеклянную посуду с раствором кислот на заданное время (mисх. – 

начальная масса полиуретана; V – объем образца; - плотность). После 

выдержки измеряют m ср.посл.кисл. (средняя масса образца после выдержки в 

кислоте) , а также m пот. (потеря массы). 

к – скорость коррозии поверхности определялась по соотношению: 

 
 

, 

Износ полиуретана в соответствие с ГОСТ 23.208-79 на специальной 

установке. С использованием ролика-индентора диаметром 47 мм, шириной 15 

мм под нагрузкой 1,6 кг с использованием абразивного порошка в течение 

времени 600 секунд. 

Образец для испытания представляет собой пластинку или шайбу с 

параллельными плоскостями. При измерении расстояние между точками 

измерений должно быть не менее 5 мм, а расстояние от любой точки  

измерения до края образца не менее 13 мм. Толщина образца должна быть не 

менее 6 мм. 

Использовали измеритель твердости по Шору, позволяющий быстро и 

точно проводить контроль на пластмассах, мягких резинах, синтетических 

резинах и валиках для офсетной печати и находит широкое применение в 

химической и резиновой промышленности [4]. Это прибор может быть 

использован для измерения твердости полиуретановых материалов. 
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УДК 51.01.510.2. 

ЧЕРЕПАНОВА Е.П. 

КГУ  «Средняя  школа  имени Н Островского» государственного учреждения 

«Отдела образования Бородулихинского района ВКО» с. Бородулиха, ВКО 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В условиях стремительно меняющегося мира первым, ключевым вопросом 

и для политиков в сфере образования, и для школ в целом, и для учителей в 

частности, является вопрос: «Что подлежит изучению учащимися в 21-м 

веке?» и вторым, не менее значимым - «Каким образом учителя подготовят 

учащихся к 21-му веку?». Учителя должны располагать достаточным объемом 

времени, проявлять компетентность не только в развитии у учащихся знаний и 

навыков, но и в их личностном становлении, принимая во внимание важность 

индивидуализации обучения и формирования у учащихся метасознания - 

навыков обучения тому, как учиться . 

Школы Казахстана переходят на новые образовательные стандарты. В 

основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

заключается в том, что формирование личности ученика и продвижение его в 

развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом 

виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие 

нового знания». В рамках деятельностного подхода ученик овладевает 

универсальными действиями, чтобы уметь решать любые задачи. 

Преимуществом деятельностного подхода является то, что он органично 

сочетается с различными современными образовательными технологиями. 

Для того чтобы привить у учащихся интерес к изучению математики, я на 

своих уроках применяю: технологию ИКТ и КМ. Одна из основных задач 

учителя – заинтересовать учащегося предметом, стимулировать его 

познавательную и творческую активность. По данным исследований, в памяти 

человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 

часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик привлечен  

в активные действия в процессе обучения. Дидактические достоинства уроков с 

использованием информационных технологий – создание эффекта присутствия 
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(«Я это видел!»), у учащихся появляется интерес, желание узнать и увидеть 

больше. [2] 

- использование ИКТ в качестве технологического средства обучения, 

обладающего большими возможностями для моделирования математических 

понятий и объектов, т.е. как средства компьютерной поддержки курса 

математики 5-11 классов. 

- применение на уроках компьютерных программ, выполняющих функции 

представления учебного материала и опроса учащихся в режиме диалога, т.е. в 

этом аспекте компьютер выступает как средство тренажа и контроля за ходом 

формировании у учащихся умений и навыков. 

Положительными результатами такой педагогической деятельности мы 

можем назвать следующие: 

-каждый ученик может выполняет индивидуальное задание; 

-учащиеся за урок успевают выполнить достаточно большое количество 

заданий; 

-работа под контролем времени приучает учащихся более оптимально и 

активно искать способы быстрого выполнения упражнений; 

-работа ученика оценивается сразу же после завершения; 

-отметку за проверочные работы выставляет компьютер, что вносит 

определенный элемент объективности; 

-у учащихся всегда имеется возможность исправить свою отметку в 

следующей попытке; 

-ученики, как правило, при получении недостаточно для них высокой 

оценки, проявляют упорство в достижении более высокого результата; 

-поощрение от компьютера воспринимается более эмоционально; 

-при работе с машиной присутствует элемент игры, что само по себе 

является хорошей мотивацией изучения математики. 

Работая в данном направлении, мы используем возможности 

компьютерных технологий в различных аспектах обучения математики: на 

разных этапах урока, при составлении тематического планирования с учетом 

использования электронных пособий, банк контрольных, электронных тестов, 

Web-презентаций, мониторинг учебных достижений. В процессе применения 

компьютерных технологий происходит развитие обучаемого, в том числе: 

- развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, 

творческого видов мышления; 

- эстетическое воспитание за счёт использования возможностей 

компьютерной графики, технологии мультимедиа; 

- развитие коммуникативных способностей. 

Использование компьютерных технологий преобразит преподавание 

традиционных учебных предметов, оптимизирует процессы понимания и 

запоминания учебного материала, а главное - поднимет на неизмеримо более 

высокий уровень интерес детей к учёбе. 

ТКМ на уроках помогает изучать, систематизировать, анализировать и 

закреплять 
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изученный материал например : приёмы постановки вопросов: 

- ”Толстый” и "тонкий” вопрос (на этапе контроля знаний). 

Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока математики. 

А можно учащимся предложить задание: составьте вопросы по теме, по тексту 

параграфа и т.д. 

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Объясните почему….? Почему вы 

думаете….? 

Предположите, что будет если…? 

В чём различие…?Почему вы 

считаете….? 

Кто..? Что…? Когда…? Может…? Мог 

ли…? 

Было ли…? Будет…? Согласны ли 

вы…? 

Верно ли…? 

приём «Домашнее задание». 

Предлагаю обучающимся самостоятельно разобрать задачу, изучить 

теоретический блок, и т.д.. В тетради заполнить таблицу: 

Знаю Узнал Хочу знать 
Возникли 
вопросы 

    

Из выше сказанного следует, что знания усваиваются учеником благодаря 

его собственной деятельности, организуемой и управляемой так, чтобы ученик 

имел перед собою реальные ориентиры, позволяющие ему совершать все 

действия правильно и одновременно контролировать себя. 
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