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ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
UDК 624.131.384
STATIC LOAD TESTING ON BORING PILES IN SITE NEW RAILWAY STATION, ASTANA
Turashev А.S., Omarov А.R.
Евразийский Национальный Университет им. Л. Гумилева
Приведены результаты испытаний грунтов сваями методом вертикальные статические
испытании.
Топырақ пен қаданың қарым қатнасын вертикальді статикалық әдісінің нәтежесі ұсынылған.
INTRODUCTION
Some of the requirements of the designer of piled foundations and to what extent the accessible testing
methods comply with these requirements are considered. Finally, some recommendations are made for testing
methods suitable for problematical ground conditions of Kazakhstan are introduced.
The capital of Kazakhstan –Astana is developing very rapidly. Many Megaprojects are being executed by
local and foreign construction companies.
The existing railway station provides services to more than 7,000 passengers per day and the capacity of
the New Railway Station in Astana will be up from 12,000 to 35,000 passengers per day (please see Figure 1).
The main railway gates of the capital will provide bandwidth for all its adjacent directions. The building
presented by reinforced concrete structures. Totally building area is 84000 m2.
The construction is going to be finished before the international exhibition EXPO-2017 to be held in
Astana in summer. The railway station will be built using green technologies, for example, it will have energysaving lifts and escalators, heat exchangers as well as solar batteries and geothermal power generators, which is
very relevant given the fact that the theme of the upcoming EXPO-2017 in Astana is Future Energy. This
technology will heat the complex in winter and cool it during summer.
The new railway station will be built in south-eastern part of Astana, on the continuation of one of the
main streets of the city – G. Mustafin Street. This street leads to the most significant buildings of the new
Kazakhstan capital.

Figure 1. New Railway Station in Astana
Under the arches of a glass arch there will be a multi-tiered distribution hall with giant windows opening
breath taking views of Astana.
The new station will not only be a picturesque piece of modern architecture, but also a king of most
modern transport and pedestrian bridge between two parts of the city.
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Currently, the base of the station has been set, the metal frame is being installed and the roof of the
building is ready. Seventy-six percent of reinforced concrete structures have been completed, 13,000 tonnes of
metal structures have been installed.
The construction is part of the preparations for EXPO 2017. It will be 11 times bigger than the existing
railway station. The height of the six-floor complex will be 49.5 metres, the width 116 metres and the length 630
metres.
A metal-covered railway platform with a length of 2,550 meters is being constructed because the trains
will arrive directly into the building. So far, 87 poles and 17,300 tonnes or 69 percent of the total metal spans
have been installed, are also see in Figure 2.

Figure 2. Railway platforms
SOIL PROFILE, RESULTS OF SOIL TESTS
To construct Megaprojects safety and qualitatively we use deep piled foundations with large diameter.
Therefore piled foundation must design correctly.
A borehole was drilled at the location of the test pile in the case of the new rail bridge.
Figure 3 shows the results of the odometer tests, axial stress σa versus axial strain εa. The one-dimensional
deformation modulus, Ec = ∆σa/∆εa, was estimated from the stress range from 0.1 to 0.3 MPa.
PLATE LOAD TESTING IN SITE NEW RAILWAY STATION, ASTANA
Plate Load Test is a field test for determining the ultimate bearing capacity of soil and the likely
settlement under a given load.
The Plate Load Test basically consists of loading a steel plate placed at the foundation level and recording
the settlements corresponding to each load increment.

Figure 3. Results of odometer tests
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The test load is gradually increased till the plate starts to sink at a rapid rate. The total value of load on the
plate in such a stage divided by the area of the steel plate gives the value of the ultimate bearing capacity of soil.
The ultimate bearing capacity of soil is divided by suitable factor of safety to arrive at the value of safe
bearing capacity of soil.
Field tests carried out in accordance with requirement GOST 20276-99, 1999.
Totally two tests one test in Plate Load Test 1 (further PLT-1) and second test in Plate Load Test 2
(further PLT – 2) a depth of 12 m had been made. Diameter of the plate D = 276.4 mm and area A = 600mm2.
The load intensity and settlement observation of the plate load test are plotted. The figure shown below
shows a set of typical load settlement curves.
Figure 4 shows the result the pressure-settlement diagrams of PLT tests of PLT - 1 and PLT – 2.
Results of Plate Load testing, module deformations of soils in PLT – 1 – 20 MPa and PLT – 2 – 22 MPa,
a depth of 12 m.
TEST PILE AND TEST PROCEDURE
SLT one of the more reliable field tests in analyzing pile bearing capacity. SLT should be carried out for
driving piles after the “rest” and for bored piles after achievements of the concrete strength, by more than 80%.
According to requirements of Kazakhstan Standard - SNiP RK 5.01-03-2002 – ultimate value of
settlement of the tested pile is determined as and depending on category of construction is equal to 16 or 24
mm. The last argument shows conditional character of SLT method.
According to Kazakhstan Standard 1% of constructed piles on construction site must be tested by SLT,
but at least 2 SLTs in a site must be done.

Figure 4. Load - settlement diagram from PLT results
Field test of bored pile № 2 with static and vertical load was carried out at construction site of Pier № 13
of the bridge (please see Figure 5).

Figure 5. Design parameters and pile construction details
Layout and design considerations of the bored piles are presented in Figure 5. 1500mm diameter and
about 8.60m deep piles are designed to rest in medium resistant and fissured water saturated glucose argillite.
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Bottom level of the bored pile excavation is 344.24 m and depth of the excavation is 8.94m. Loading pile test
was performed in relation to 1500 mm diameter bored pile.
Field test was performed in 21 days after bored pile had been prepared. Static Loading Test was carried
out in accordance with requirements of GOST 5686-94 ‘Soils. Field test methods by piles. The load test set up
and the reaction anchor pile layout are shown in Figures 6 and 7.
Static Load to bored pile was applied by two hydraulic jacks each having capacity of 500 t which bears on
anchor stand. Reaction strain was received by four anchoring bored piles.
Pile was tested by static and step-by-step increased load, that every step was 560 kN and enhanced to
5600 kN.

Figure 6. Process during the field static load test

Figure 7. Four anchoring bored piles which receive reaction strain
DETERMINE PILE BEARING CAPACITY ON RESULT OF FIELD TEST
Graph of relationship between pile displacement S from load P and changing of pile displacement S on
time t was constructed on result of static load test. The results are presented in Figure 8. Bearing capacity Fd on
result of field static load test is determined by formulation:

Fd   c

Fu.n

g

(1)

Where, γc – coefficient of working condition, which received during the load activity equal γc = 1;
Fu.n – guideline value of pile limited resistance:
γg – safety factor on ground.
As a result of static load test, bearing capacity of bored pile is 5040 kN corresponding to 2.5 mm
settlement.
Allowable bearing capacity of the piles with an allowance for safety factor (FS = 1.2) equal to 4667 kN.
THE RESULT OF PILE TEST
The maximum load applied on the pile was equal to 5600 kN and the corresponding displacement of the
pile top was 3.15 mm.
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Figure 8. Results of Static Load Testing
CONCLUSIONS
Existing pile foundation Standards practiced in Kazakhstan are out-of-date and are in urgent need for
modernization. This paper presented very short descriptions of coming changes to the concept of Kazakhstan
pile foundation design.
In construction site of The New Railway Station the static loading test of pile No.2 was performed at Pier
13 from 1st July to 2nd July, 2014.
Test bored pile diameter 1500 mm was constructed up to 344.24 m toe level, with a depth of 8.94 m.
The vertical static loading test was successfully employed to proof load on the pile up to 5600kN, with a
maximum displacement of 3.15 mm.
Allowable bearing capacity of the piles with an allowance for safety factor (FS = 1.2) equal to 4667 kN.
These investigations are important for understanding of soil-structure interaction especially of behaviour
of boring piles with large diameter on soil ground conditions of Astana.
REFERENCES
1 GOST 5686-94, (1994), Methods for field testing by piles. Gersevanov Research Institute of Bases and
Underground Structures (NIIOSP), Moscow.
2 GOST 20276-99, (1999), Field methods for determining the strength and strain characteristics. Gersevanov
Research Institute of Bases and Underground Structures (NIIOSP), Moscow.
SNIP RK 5.01-03-2002, (2002), Pile foundations. KAZGOR Design Academy, Almaty.
SNIP RK 5.01-01-2002, (2002), Soil grounds of the buildings. KAZGOR Design Academy, Almaty.

UDC 658.52.011.56:665.7
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEM DIAGNOSTICS AND
PROCESS CONTROL BURNING BIOGAS
O.V. Zhirnova, A.B. Zhakhanov
Kazakh National Research Technical University after K.I. Satpayev
Бұл жұмыста.бензин ректификациялау процессі, оны кейіннен MATLAB бағдарламаның пакеті
көмегімен іске асыру, берілген. Сондай-ақ, каталитикалық риформинг шикізат дайындау үшін
бензинның фракцияларды ректификациялау процессі баяндалған, бензин және көмірсутектерді өндеу
үшін ең лайықты бензинның фракциялар ұсынылған. Мақала ректификация процесстің және
ректификациялық қондырғылардың сипаттамаларды ішіне алады.
В статье описана математическая модель, которая включает в себя зависимости описывающие
теплообмен между факелом и телопринимающей поверхностью топки, между факелом и
промежуточным излучателем, а также между промежуточным выпрямителем и экранными
поверхностями топки.
In today's depletion of traditional energy resources and hard environmental conditions it is extremely
important to use renewable energy sources.
Alternative types of gas - it's all kinds of gases other than natural (propane, biogas, wood gas, landfill gas, and
many others). These gases often have almost opposite characteristics. It may be the gases of low calorific value
(gases Chemical 0.5 kW • h / Nm3), a low content of methane and a low degree of detonation and gas at a very
high calorific value (Butane - up to 34 kW • h / Nm3).
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In the majority of cases, the most effective one for the prime mover operating at spetsgazah are gas-piston
engines with spark ignition.
Figure 1. Types of gas with calorific value
Biogas (alternate gas) - a gas produced by methane fermentation of biomass. Biogas is a mixture of
methane and carbon dioxide formed in the process of anaerobic (occurring without air) digestion in special
reactors, arranged in such a way as to ensure the maximum possible release of methane. The calorific value of
biogas about 5.5 kWh / m³, which is a good alternative to traditional fuels. The energy obtained in the process of
combustion of biogas can be used to heat water, generating heat for technological needs and heating, to provide
autonomous power. Processed biomass can be used as an environmentally friendly fertilizer.

Figure 2. Advanced technologies for biogas
Cogeneration plants produce electricity, thermal energy, reduce greenhouse gas emissions into the
environment. Through the use of advanced technologies for the development of biogas from organic waste is
possible to minimize the costs of waste disposal data.
A modeling must be considered on the one hand as an indicator about the expected trends in education of
biogas, with another used to be broader and more flexible depending on taskbar. Biogas is a mixture of methane
and carbon dioxide produced in the process of anaerobic digestion in biological reactors-digesters. The energy
generated by the combustion of biogas, can go from 60 to 90% of the one which has the source material. Of
interest is the possibility of collecting biogas produced in the process of anaerobic digestion in biological
reactors, and its use as an energy feedstock. Annual methane emission in the world, valuable energy biogas
component exceeds 1 billion. cubic meter/year. This potential is now practically unused. A great contribution to
the study of the collection and combustion of landfill gas, the processes of decomposition of sewage sludge, gas
emissions, the development of biogas collection and utilization technologies, decision related environmental
problems have made the work of G.A.Zavarzin’s, V.V.Elistratov’s, Y.M.Likhachev’s, A.B.Livshit’s,
E.E.Marinenko’s, A.N.Mirnyi’s, A.N.Nozhevnikov’s, E.S. Pantshava’a, V.V.Raznoschik’s, G.S Rosenberg’s,
E.G.Semin’s, M.P.Fedorova’s, B.Weber’s, R.Cossu’s, O. Tabasarana’s, R.Schtegmanna’s, M.P.Fedorova’s,
V.I.Maslikova’s, E.R.Lillyaperg’s, A.V.Cheremisina’s, S.S. Nurkeev’s and others. The results of their research
have produced theoretical and practical basis for modeling of the processes of decomposition of sewage sludge,
created conditions for evaluation of biogas as an energy feedstock. [3]
Practical use of biogas requires determining the real energy capacity, the value of which depends on many
factors. Kazakhstan’s treatments are inherent to specific features relating to the composition of sewage sludge,
storage technology, natural-climatic conditions that require specificity of accumulated knowledge, refinement of
mathematical models to predict the emission of biogas and methane content, including using laboratory
experiments. Sewage treatment plant is designed for sewage and sediment processing fermentation waste
digesters of biogas production and further burning for heat and electric energy. It is linked from treatment
complexes and auxiliary structures, interconnected utilities into a single technological scheme. [1] Figure 3
shows the process flow to the treatment of domestic wastewater on separate pressurized filters. Suction chamber
is installed to absorb pressure before the facilities. From the camera drains on trays come in a lattice, then pump
discharge in sewage camera sand boxes. After sand boxes, drains fall into the distributing bowl dirt collectors.
After settlement the drains are trended to the biological refinement.
Anaerobic digesters are the only structures with a positive energy balance, which as a result of anaerobic
digestion of sediments is formed biogas derived from wastewater treatment. Calorific value and the quantity of
biogas depend on its composition, i.e. the content of the basic component-methane and compose 5000-6000 kcal
/m3. From cubic meter of biogas can get up to 2 kWh of electricity and up to 6 kWh of thermal energy in
heating-supply boiler. Water after passing of biological refinement enters the receiving tank, equipped with
immersible pumps. Pumps are adjusted depending on the accounting flow of wastewater treatment plants. From
discharge tank water using pumps is sent into sewage chamber 3, where bottom up vessel served on. Purified
water is collected in a pocket, where it is mixed with sodium hypochlorite and served through the second stage
filters 5. The second stage filters loaded sorbent and the water are evaluated from top to bottom. Filtets are

8

equipped with centrifugal pumps 7. Washing of filters is carried out purified water from the reservoirs clean
rinsing 8. Sodium hypochlorite is produced in Chlorination 6.

Figure 3 – Technological scheme to the treatment of domestic wastewater on separate pressurized filters
GKP “Astana Su arnasy”
1 – Water purification installations; 2 – suction tank with pumps 3 – sewage chamber ; 4 – sand filter bed; 5 –
sorption filter; 6 – chlorination; 7 – flushing pumps; 8 – clean-water cistern ; 9 – discharge treated water ; 10 –
discharge dirty flushing water.

Figure 4 – Scheme of the process of reception, treatment and discharge of wastewater
In pressure filters the water is supplied from the top down. Entering the sodium hypochlorite produced in
the pressure line of the second stage of the filter through a hydraulic elevator. Detainees on lattices dregs
manually collected in containers and transported to the city dump. The residue was pumped out of the sand traps
on airlifts sand pad to dry. The wet cake from the primary clarifiers pumps installed in a pumping station of raw
sludge is removed in the digestion tanks to continue to shop where mechanically dewatered sludge is dewatered
on a belt press filters manufactured by "emo". After primary settling effluent contains contamination in the form
of fine suspensions, colloidal and dissolved. Further purification involves the use of micro-organisms, which
extract impurities from waste in special facilities - aeration tanks. Clarified wastewater in the primary
sedimentation tanks in aeration tanks sent by pipeline. The mixture of treated wastewater and activated sludge
enters the secondary settling tanks where the sludge settles and the waste water is discharged into the evaporator
drive. Figure 4 shows a process diagram of the reception, treatment and discharge of wastewater to the treatment
plant SCE "Astana su Arnasy" [1].
As a result of anaerobic treatment organic compounds are degraded to carbon dioxide and methane
(biogas). The biogas containing 75-80% methane safely burned in flare heat station (boiler) (Figure 5). It is
possible to use biogas to produce steam, hot water or electricity.

Figure 5 - Scheme of energy production on the block heat station
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Biogas from gasholders control station is sent to the compressor room, where the biogas pressure is
increased up to 5 kg / cm2. As a result of compression of biogas, its temperature is increased to 100 ° C. Since
biogas inlet temperature in the electric machine should not be above 25 ° C, then after the setting of the
compressors for cooling biogas consisting of heat exchangers. Of these, the cooled compressed biogas is fed to
the motor-generator, which generates three-phase voltage of 6.3 kV, a frequency of 50 Hz, capacity of not less
than 1000 kW, supplied through the dispenser 6.3 kV electricity consumers biological treatment station.
Disposal of waste heat of the electric plant is as follows. Water is reheated after the cooling in the heat
exchangers "KS" exhaust from the engine exhaust gases and is fed into heat exchangers, where the heated sludge
charged into Digestion tanks. Chilled water in these heat exchangers is returned to the engine system [3]. Heat
exchangers "KS" are mounted near the engine exhaust muffler release. In heat exchangers "KS" supplied with
water from the engine cooling system with temperature 58,5oS and retracted from the heat exchanger at a
temperature 65,5oS and is pumped to the heat exchangers to preheat the sludge fed into Digestion tanks to 44oS
temperature. To the heat exchanger "KS" summed up the exhaust temperature of 300 ° C. The cooled exhaust
gases (120 ° C) are output to the atmosphere via exhaust muffler. Heat exchangers for heating the sludge and
sludge pumps, continuous loading in Digestion tanks to be installed near the existing digesters. Thus, anaerobic
digestion of deposits of urban waste water and then using the resulting biogas as a fuel for motor generators
would solve the complex problems of the most important, namely technology, providing reception stabilized not
rotting sludge; energy, making it possible to compensate for a significant portion of the electrical and thermal
energy consumed for operation of blowing machines and process heating of sludge applied to the fermentation in
the Digestion tanks; environmental, reduce pollution of the atmosphere with methane and liquidating
malodorous odors released during digestion of sewage sludge stabilized.
The combustion of biogas is combusted methane contained therein. The heat generated during the
combustion of biogas, less heat is generated by burning natural gas, in proportion to the ratio of methane in
natural gas and biogas. Since the methane in the biogas is less than the natural gas, the biogas per unit volume of
the combustion air takes less than burning natural gas of the same volume. Therefore, if applied to gas burners,
in which a pre-formed mixture combusted fuel gas and air, it is necessary to reduce the air supply to the mixture
by burning biogas for such burners. This is the only change that it makes sense to make the burner when you
configure them to run on biogas.
The mixture of biogas and air can be explosive. But it is explosive in a much more narrow range of
proportions of air and biogas than for a mixture of natural gas and air. Therefore, the probability of the explosion
of biogas mixture with air leakage is much less than with natural gas leaks. The average density of biogas is
about 1.13 kg / m3, that is, on average, it is lighter than air, which at room temperature a density of about 1.2 kg
/ m3. This means that leakage of biogas will escape upwards. But biogas will also exfoliate. Therefore, if the
biogas escapes into the room without drafts, near the floor builds up carbon dioxide, and near the ceiling methane.
Therefore, the use of biogas - incineration to generate heat energy. Combustion is performed in
conventional boilers or gas burners are used for burning natural gas or a propane-butane. But, as mentioned, for
optimal combustion of biogas it is desirable to control the composition of gas-air mixture, if the formation of
such a mixture is provided before combustion burner design. However, if the burner and designed for natural gas
and LPG, this means that such adjustment is possible or is not needed, since natural gas is also air need different
dosage.
Calorific value of biogas can be expressed in calories or joules. More obvious is the comparison of biogas
for heating value of natural gas. And there, and there combusted methane contained in these gases. Then the
energy released by the combustion of these gases, proportional to the amount of methane contained in them.
Natural gas contains 92-98% methane and biogas - 55-75%. Take the average value of - 95% and 65% referred
to coordinate the methane gas obtained in these 65/95 = 0.68. It's about two-thirds. Means for performing the
same thermal performance (room heating, cooking) the biogas should a half times more than that of natural gas.
Efficiency of gas-fired boilers is usually 90-95%. When using a gas boiler efficiency of biogas can turn
out less because of inaccurate setting of gas-air mixture.
Another way to generate heat is cogeneration. Cogenerator - a device for producing biogas from (not
only) at the same time several types of energy, usually electricity and heat. There piston and turbine
cogenerators. In the first case the classical works of the internal combustion engine with spark ignition, which
serves as fuel for biogas. Sometimes it may be a diesel engine running on a mixture of diesel and biogas. The
thermal energy is removed from the co-generator such as a hot water temperature of about 750C, circulating
through the heat exchanger and heats the cogenerator there. A heat exchanger, in turn, may be heated coolant, a
cooling jacket of the engine, the crankcase oil and exhaust gases. The thermal efficiency in this case can be up to
35-40%. That's not bad, considering also the electrical efficiency of 30-33%.
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In the second case, the gas turbine operates on biogas. Thermal energy is removed too, in the form of hot
water, circulating through the heat exchanger. Thus, the utilization of the heat generated from biogas, depending
on the type of the warmed working substance. The hot water is directed to circulate through the various pipes
and heating batteries.
Hot products of the combustion of biogas are directly heated containers with water, food, surface heaters,
etc. Simply put, the use of biogas to generate heat energy does not radically different from applying for the same
purpose of natural gas or liquefied propane-butane.
An important advantage of this technology is the possibility of providing an autonomous energy supply
stations of biological treatment at emergency operation in power grids. Thus, the proposed complex of buildings
on the preparation and utilization of biogas digesters can solve the problem of reducing energy consumption in
wastewater treatment through the use of constantly renewable alternative energy sources available on the
treatment plants [4]. Burning fuel management unknown calorific value can be ensured extreme regulator. For a
given fuel flow rate by changing the flow rate of oxidizer (air) is provided by the stoichiometric ratio
corresponding to the maximum temperature of the combustion products. The maximum temperature achieved at
an excess air ratio α, which is 1.0. The maximum temperature achieved at an excess air ratio α, which is 1.0. An
alternative to this method may be determining the composition of the gas of unknown calorific value using a gas
analyzer. This method has several drawbacks: resource-intensive, cumbersome, time is of great inertia and, as a
consequence, the delay. Therefore, this method is difficult to integrate into an automated control system. For
analyzers requires data on the list of gases in the mixture. Use of gas analysis instrumentation is complicated
because such gases contain undesirable components of its composition which lead to accelerated wear of the
primary devices and their failure. The cost of the system increases with the list.
It is advisable to consider approaches to modeling and the results of field and numerical experiments in a
number of studies that have been obtained in the study of soot, carbon actually. In [6] considered the fuel with
the properties of soot containing polycyclic aromatic hydrocarbons (naphthalene). Excessive concentration of
oxygen in the formation of soot effect is not affected. Influenced by changes in the flame temperature, fuel
consumption and duration of combustion of the fuel. In [7], it was found that under conditions of high
temperature flames is possible to decompose methane to hydrogen and C2 - C4 hydrocarbons, thereby reducing
the formation of benzene and condensed phases, including soot. This means that the flavoring / dehydrogenation
soot premixed fuel during combustion depends more on the characteristics of the fuel. The results are considered
material [5 - 7] showed that created and applied numerical models are not universal and cannot be taken as a
basis for studying the combustion of hydrocarbon gas at change over time concentrations of its constituent parts.
The aim of this project is to develop methods and models to enable the process of burning (oxidation) of
hydrocarbon gas of an arbitrary (or with minimal restrictions) composition, to determine the composition, as
well as the composition of the combustion products in real time. To achieve this goal it is necessary to solve
several problems. Based on studies on the development of various models of earlier incineration of various
hydrocarbons to develop a general mathematical model to address this goal. Heat, gas, high-quality fertilizers are
only side, beneficial effect settings for biotechnical processing of organic waste, and the main component of
value - preservation of the ecological environment. The first real users will simply have to be enterprises for
processing agricultural products. The reasons: globalization, the standards, the need to start up on their own
territory international inspections to control production. While biogas systems do not become widespread due to
the lack of effective, cheap and reliable systems for a wide range of processing volumes. Existing installations
bioprocessing of waste are expensive, too sensitive to the composition of waste, complicated to operate. This
makes them uncompetitive on alternative energy sources and chemical fertilizers. Design goals - creation of
complex simulation models of bioreactor systems for intensive search for effective modular design and process
control methods bioprocessing. Formulation of the problem. An effective way to solve this problem - compatible
design technology and consistent design of plants for the treatment of waste, the creation of computer models to
gain experience and statistics to virtual reality. Biochemical and thermodynamic processes in the reactor are
essentially nonlinear, non-stationary, and uncertain. The bioreactor nuclear harder. The use of "smart" controllers
without studying the biochemical processes and the processes of genetic evolution of microorganisms - the best
way to the final discredit bioreactors and intellectual systems. It is proposed to develop a two-level control: the
first level - is the development of biotechnical system with self-regulation; the second level - development of
controls that will service to the biotech system. The analogue may be an ordinary aquarium, where most
processes are governed by the aquarium ecosystem, and regulators provide the desired temperature, oxygen
saturation and lighting. Bioreactors problems are not new; there are enough sources with sufficiently full
analysis of the processes and structures of bioreactors, for instance [2]. In recent years, a growing number of
electronic publications and patents bioreactors for recycling. Analysis and systematization of literature
impossible in Article. On the basis of selected sources viewed the empirical data about the characteristics of the
processes of anaerobic methane fermentation - a process that, in fact, built a bioreactor. The structure of the
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process of anaerobic fermentation. Center for the analysis and design of bioreactors are natural processes of
recycling the relevant species and strains of bacteria. The decisive factor in the efficiency of bioreactors - the
efficiency and adaptability of bacteria cultures. Today there are intensive search for such crops in nature and run
costly development of new strains with desired properties, methods of "genetic programming".
During the experiments, the value is fixed, and examined the relationship of volumes of sewage sludge
and biogas produced, their elemental composition, thermo-chemical characteristics of the substrate, the processes
of ignition and combustion of biofuels. A separate study of production processes and the combustion of solid
fuel: volume, calorific value, ash content, content of harmful substances in exhaust gases, and others.
In order to study the produced biogas as a fuel for the production of electrical energy used by the
laboratory stand, purchased our university partner - the Institute of Electronics and Information Technology,
Technical University of Lublin Lublin, Poland (Figure 6).

Figure 6 - Exterior installation digester

Figure 7 - Cogeneration power plant
In any case, consideration of the overall process chain and optimal interaction between all its elements
should be carried out, starting with the design phase of the biogas plant. This is due to the fact that the efficient
operation of the biogas plant is the result of coordinated work of all the equipment constituting the technological
chain. Therefore, one has to approach completely on the set operating parameters, and not be a random
collection of items, performing certain job functions. In order to optimize the performance of the biogas plant, it
is also necessary to follow for its material flows in order to determine the stage of its work, which slows down
during the entire process. As an example of optimization by varying the composition of the substrate, or more
efficient operation of the second stage.
The main advantages of cogeneration units include: an increase in fuel efficiency due to the higher
efficiency; reduction of harmful emissions compared with separate production of heat and electricity; reducing
the cost of electric power transmission, as cogeneration plants are located in areas of thermal and electric energy
consumption, distribution losses are virtually absent; the ability to work on biofuels and other alternative fuels.;
quiet and environmentally friendly equipment; providing their own energy needs. [3]
Trial calculations and comparisons of results show a high sensitivity and a large error in the determination
of the quantitative composition of the conditional formula fuel and enthalpy. However, the error in determining
the composition of combustion products, and not so great in this case does not exceed half of the second
significant digit numbers that corresponds to a relative error of about 0.05 (the allowable precision engineering).
The mathematical precision of the model allows to use the data on its basis to assess the sensitivity of the
results of calculations based on errors of measuring channels: temperature, combustion products and fuel costs
and an oxidant.
The simulation results of the automatic control unit operation confirmed the efficiency of the developed
model. The resulting model of extreme regulation of the combustion process in the furnace can improve the
energy performance of the work by maintaining optimum efficiency values. Proved developed a simulation of
extreme performance regulation model when changing the reference signal, ie, the maintenance of the boiler
efficiency at the same level with a given accuracy.
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Figure 8 - Structural CAP program MatLAB Figure 9 - Transitional system for extreme
process efficiency regulation
Modern technology for municipal wastewater treatment is associated with the consumption of significant
amounts of electricity and heat. Under conditions of acute energy crisis, the problem of reducing these energy
costs through the use of alternative energy sources available on the treatment facilities themselves and constantly
renewing is acutely relevant.
This article has been viewed as an object of control installation for co-incineration of biogas and natural
gas. Mathematical model and method that allows the combustion process of the fuel to determine its composition
and ensure the optimal parameters of the combustion process. The mathematical model of the process of
adsorption of biogas and natural gas
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УДК 620.9
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ АНТЕННО-ФИДЕРНОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ MIMO ТЕХНОЛОГИИ
Абдрахманова А.А., Кабылбекова У.М.
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
Жоғары бас тарту тұрақтылығы мен керекті сапа көрсеткіштерді ұсынатын, жоғары
жылдамдықпен жұмыс істейтін қосылыстардың
қажеттілігі жылдан жылға қарай өсіп бара
жатыр. Базалық станциядан (BTS) жоюымен ұялы және басқа да сымсыз байланыс жүйелерде
байланыс сапасы мен қол жетімді жылдамдығы тез төмендеп жатады . Сонымен бірге, қызмет
сапасы төмендеп, нәтижесінде, радио желісінде қамтылған барлық аумақта нақты уақытымен,
жоғары сапамен қызмет көрсету мүмкіндігін жоғалтады. Осы мәселенні шешу үшін, төмен деңгейлі
сигналдар бар жерлерде базалық станцияларды тығыз орналатып, ішкі қамтуды уйымдастыру
керек.Алайда, бұл шешім жоғары шығындарды керек етеді, оның бәрі қызмет көрсетудің бағасын
арттырады, сонымен бәсекеге қабілеттігін төмендетеді. Осылайша, бұл мәселені шешу үшін,
ағымдағы жиілік ауқымын пайдалана отырып және жаңа желі элементтерін салуды керек емес
ететін, инновациялар қажет етеді. Бұл шешім MIMO технология болып табылады
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Need for the high-speed connections providing necessary indicators of quality of service (QoS) grows of
a year a year. In cellular and other wireless communication systems quality of connection, data transmission
speed promptly falls with removal from a base station (BTS). Also quality of services falls that as a result leads
to impossibility of rendering of services of real time for territories of radio of a covering of a network. For a
solution it is possible to establish close base stations where the level of a signal is rather weak. However it will
involve considerable financial costs that will lead to decrease in competitiveness. Thus, the solution of this
problem requires the original innovation which is using, the current frequency range and not demanding
building of new objects of a network. Such decision is the MIMO technology.
MIMO (Multiple Input Multiple Output – множественный вход множественный выход) – это
технология, используемая в беспроводных системах, позволяющая значительно улучшить спектральную
эффективность системы, максимальную скорость передачи данных и емкость сети. Главным способом
достижения указанных выше преимуществ является передача данных от источника к получателю через
несколько радио соединений, откуда данная технология и получила свое название. Таким образом,
устройство должно иметь несколько каналов передачи данных, будь то беспроводной роутер или система
телевещания [1].
Технология MIMO – одно из наиболее перспективных направлений развития беспроводных
систем передачи данных.
Задействовать эти каналы можно по-разному: они могут функционировать как абсолютно
независимые и как коррелированные. Рассмотрим пример MIMO-системы с двумя передающими
антеннами и двумя приемными (рис.1).

Рис.1 Система 2/2 MIMO
Входной поток символов Т разделяется на два субпотока и поступает на передающие антенны Т 1 и
Т2. Поскольку в приемнике также две антенны (R1 и R2), всего формируется четыре возможных эфирных
(пространственных) канала: T1-R1, T1-R2, T2-R1 и T2-R2. Каждый из этих каналов характеризуется своей
передаточной функцией hTR. Для простоты предположим, что передаточные функции каждого канала
постоянны во времени. Тогда сигналы в приемных антеннах можно описать как (1):

R1  h11 * T1  h21 * T2
R2  h12 * T1  h22 * T2

(1)

С ростом числа приемных антенн увеличивается и надежность работы MIMO-системы. Это
связано с пропорциональным увеличением числа пространственных каналов. Чем их больше, тем более
вариативна принимаемая информация и тем ниже вероятность полного замирания сигнала сразу во всех
каналах. Добавление одной приемной антенны увеличивает соотношение сигнал/шум примерно на 3 дБ.
Однако увеличение числа антенных каналов в приемнике существенно усложняет обработку сигналов.
Соответственно, растет и стоимость устройства [2].
Рассмотренная модель MIMO-системы существенно упрощена. Достаточно отметить, что из-за
случайных аддитивных шумов матрица состояния каналов постоянно меняется, что требует ее
постоянного вычисления. Тем не менее, эксперименты показывают, что средняя мгновенная пропускная
способность 2/2 MIMO-системы действительно вдвое выше скорости передачи данных в каждом из
пространственных каналов (рис.2). Более того, несмотря на существенную вариативность пропускной
способности в каждом из каналов, скорость передачи для всей MIMO-системы остается достаточно
стабильной. Это свойство положительно влияет на столь важный показатель телекоммуникационных
систем, как качество услуг (QoS – Quality of Service)[3].
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Рис.2. Удельная пропускная способность отдельных пространственных каналов и MIMO-системы
в целом [3]
Таким образом, многоэлементные антенные устройства обеспечивают:
1.расширение зоны покрытия радиосигналами и сглаживание в ней мертвых зон;
2.использование нескольких путей распространения сигнала, что повышает вероятность работы по
трассам, на которых меньше проблем с замираниями, переотражениями;
3.увеличение пропускной способности линий связи за счет формирования физически различных
каналов[1].
В MIMO-системах используются как уже зарекомендовавшие себя подходы к разделению
сигналов, так и новые. К ним относятся, в частности, пространственно-временное, пространственночастотное, пространственно-поляризационное кодирование, а также сверхразрешение по направлению
прихода сигнала в приемник. Именно обилие подходов к разделению сигналов обусловило столь долгую
разработку стандартов на использование систем MIMO в средствах связи.
Принцип поляризационного разделения обеспечивает удвоение пропускной способности линии
радиосвязи по сравнению со случаем одиночного монополя (в идеальных условиях прямой видимости
при идентичной ориентации приемных и передающих антенн). Таким образом, по сути любую систему с
двойной поляризацией можно считать системой MIMO.
Другое направление реализации принципа MIMO – использование ортогонального кодирования
(как правило, по фазе) сигналов, независимо излучаемых разными антенными элементами. Характерный
пример – применение MIMO в устройствах стандарта IEEE 802.11.[4].
Один из возможных подходов к реализации ортогонального кодирования заключается в
расширении спектра передаваемого сигнала методом прямой последовательности (DSSS – Direct
Sequence Spread Spectrum). Суть DSSS состоит в замене каждого бита (или групп битов) исходного
потока данных некоей псевдослучайной (шумоподобной) кодовой последовательностью. Основное
требование к кодам, используемым при DSSS, – автокорреляция кодовой последовательности при сдвиге
должна быть минимальной, в идеале равной 0. Тогда при многолучевом распространении (например, изза переотражений в условиях городской застройки) сигнал, попавший на приемник с задержкой, будет
восприниматься коррелятором как шум и не испортит основной (прямо распространяющийся) сигнал. На
приемной стороне входной сигнал попадает на коррелятор, в котором происходит когерентное
накопление (в простейшем случае это произведение входного сигнала на эталонную кодовую
последовательность), в результате шумы отфильтровываются, и остается лишь полезный сигнал [4].
Дальнейшим развитием принципа DSSS в семействе стандартов IEEE 802.11 стало использование
в протоколе 802.11b метода фазовой модуляции с помощью многофазной (полифазной)
комплементарной кодовой последовательности. Первым изложил идею бинарных комплементарных
кодов Марсель Голей (M.J.E. Golay), более полувека назад описав их принцип и методы генерации [2].
Суть комплементарного кодирования состоит в использовании двух последовательностей а и b, каждая
из k элементов, с автокорреляционными функциями A(i ) 

k i

a
j 1

k i

j * a j  i и B (i )   b j * b j 1 , где
j 1

i  0,...,k  1- возможный сдвиг, для которых A(i) + B(i) = 0 при любом i ¹ 0, и A(0) + B(0) = 2k. [4]
Помимо кодового разделения каналов, все большее развитие получают системы с разделением на
основе ортогональных частот (OFDM). Идея метода – вместо высокоскоростной модуляции одной
несущей применять модуляцию набора поднесущих с гораздо меньшей скоростью. Весь диапазон
разбивается на несколько ортогональных частот вида S n (t )  A * sin* (2 [ f 0  n * D * f ]) ]), где
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n  0,...,N ; D * f – интервал между поднесущими. Входной поток данных делится на группы
(символы), которые используются для одновременной модуляции каждой поднесущей. К символам
добавляют защитные интервалы (паузы) как эффективное средство борьбы с межсимвольной
интерференцией. Чтобы метод был эффективен, число поднесущих должно быть достаточно большим –
от десятков до тысяч. Так, в стандарте IEEE 802.11 a и g используют 52 поднесущие, в стандарте IEEE
802.16 – от 200 до 2048, в спецификации наземного цифрового телевизионного вещания DVB-T – 6817
поднесущих частот. Каждая из них модулируется посредством многоуровневой квадратурной
модуляции. Выходной многочастотный сигнал синтези-руют посредством обратного быстрого
преобразования Фурье (ОБПФ) [3].
Аламоути предложил новый подход к разделению MIMO-сигналов на приемной стороне [5].
Новая схема, названная по имени автора, относится к классу ортогонального пространственновременного блокового кодирования.Принцип кодирования по Аламоути состоит в том, что подлежащая
передаче последовательность символов разбивается на пары xi и xi+1. Для передачи такого блока
требуются два излучателя и два интервала передачи. В первом интервале передающая антенна 1 будет
излучать сигнал символа xi, тогда как антенна 2 – сигнал xi+1. В следующем временном ин-тервале
антенна 1 передает сигнал -x*i +1, а антенна 2 – сигнал x*i. [5].
Физическая сущность таких манипуляций с излучаемыми сигналами становится ясной, если
воспользоваться их математическим представлением (2):
xi  ai  j * bi
xi 1  ai 1  j * bi 1

(2)

x*i  ai  j * bi
 x*i 1   ai 1  j * bi 1
Несложно заметить, что если в первом временном интервале сигналы синфазны, во втором они
обязательно будут в противофазе, и наоборот. Если же фазы сигналов в первом интервале ортогональны
(разность 90°), то они таковыми останутся и во втором, с той лишь разницей, что опережение фазы
излучения поочередно будет возникать то на первой, то на второй антеннах [4].
Когда передающая антенная система состоит из двух несимметричных вибраторов,
результирующая диаграмма направленности (ДН) существенно зависит от соотношения фаз входных
сигналов. В общем случае результирующая ДН отклоняется от нормали к линии, соединяющей
вибраторы, в сторону элемента, на котором фаза сигнала запаздывает.
Таким образом, максимум энергии сигнальной смеси MIMO, кодированной по Аламоути,
излучается каждый раз в различных направлениях, причем различных для каждой новой передаваемой
пары символов в зависимости от разности фаз сигналов. Это повышает вероятность их прохождения с
учетом наличия множественных пере-отражателей [5].
В данном случае для каждой частоты
излучаемого
сигнала
формируется
своя
ДН
передающей антенны, ориентированная в зависимости от разности фаз сигналов на зажимах питания
антенных элементов (рис.3). Это обеспечивает независимую трассу распространения для сигнала каждой
частоты излучения. Существенно, что в приемнике сигналы ортогональных частот легко разделяются с
помощью цифровой фильтрации. Обобщением данного метода является модуляция MIMO-OFDM.

Рис.3 Переориентация ДН антенной системы MIMO при пространственно-частотном кодировании
Что же касается антенн, то применяются обычные антенны. Одним из примеров может служить
панельная антенна. Панельные антенны, сделанные по технологии MIMO пользуются своей заслуженной
популярностью из-за соотношения цена/качество, габаритов, простоты установки и настройки: антенну
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не обязательно очень точно направлять на базовую станцию (БС) оператора, достаточно лишь выбрать
правильное направление.
В системе с технологией MIMO может возникнуть необычное явление, которое заключается в том,
что скорость передачи данных в системе MIMO может снизиться в случае появления прямой видимости
между источником и приемником сигнала. Это обусловлено в первую очередь уменьшением
выраженности искажений окружающего пространства, который маркирует каждый из сигналов. В
результате на приемной стороне становится проблематичным разделить сигналы, и они начинают
оказывать влияние друг на друга. Таким образом, чем выше качество радио соединения, тем меньше
преимуществ можно получить от MIMO.
Технология MIMO в последнее десятилетие является одним из самых актуальных способов
увеличения пропускной способности и емкости беспроводных систем связи. Рассмотрим некоторые
примеры использования MIMO в различных системах связи [5].
Как и все современные технологии беспроводной связи, в LTE поддерживаются многоантенные
системы. Учитывая ориентацию этой технологии на максимально простые абонентские устройства,
техника MIMO в LTE упрощена. Стандарт рассматривает MIMO-схемы, 1, 2 и 4 передающих и
приемных антенн в различных сочетаниях. В MIMO-системах есть два основных вида передачи –
пространственное мультиплексирование и диверсифицированная передача. Первый режим означает, что
каждый антенный канал транслирует независимый информационный поток. При этом сами каналы
должны быть некоррелированными. Возможно два вида пространственно-мультиплексированной
передачи – для одного АУ (SU-MIMO) и для группы АУ (MU-MIMO). В первом случае БС передает
несколько независимых потоков данных одному АУ. При этом в АУ (антенные устройства) должно быть
по крайней мере не меньше антенн, чем у БС (базовая станция). В MU-MIMO ресурсные элементы с
одинаковыми частотно-временными параметрами должны приниматься к различными АУ (при этом речь
о цифровом формировании диаграммы направленности не идет) [6].
Принципиально, что одновременно по всем антенным каналам может передаваться только два
кодовых слова (т.е. только два логически независимых информационных потока). Поэтому, несмотря на
четыре возможных антенных канала, в режиме MU-MIMO БС в одном частотно-временном диапазоне
способна работать только с двумя АУ.
Диверсифицированная передача означает, что несколько антенных каналов используются для
передачи одного потока данных. Эта техника предназначена для борьбы с замираниями в радиоканале и
направлена только на улучшение качества передачи в канале. На скорость передачи она влияет
опосредованно, через повышение качества канала[6].
В восходящем канале возможна схема пространственного мультиплексирования множества
абонентов MU-MIMO. Несколько АУ, каждое с одной антенной, могут использовать одинаковые
частотно-временные ресурсы, но за счет декоррелированных антенных каналов БС работает со всеми
ними одновременно.
Стандарт WiFi 802.11n – один из наиболее ярких примеров использования технологии MIMO.
Согласно ему он позволяет поддерживать скорость до 300 Мбит/сек. Причем предыдущий стандарт
802.11g позволял предоставлять лишь 50 Мбит/сек. Кроме увеличения скорости передачи данных, новый
стандарт благодаря MIMO также позволяет обеспечить лучшие характеристики качества обслуживания в
местах с низким уровнем сигнала. 802.11n используется не только в системах точка/многоточка
(Point/Multipoint) – наиболее привычной нише использования технологии WiFi для организации LAN
(Local Area Network), но и для организации соединений типа точка/точка которые используются для
организации магистральных каналов связи со скоростью несколько сотен Мбит/сек и позволяющих
передавать данные на десятки километров (до 50 км) [2].
Стандарт WiMAX также имеет два релиза, которые раскрывают новые возможности перед
пользователями с помощью технологии MIMO. Первый – 802.16e – предоставляет услуги мобильного
широкополосного доступа. Он позволяет передавать информацию со скоростью до 40 Мбит/сек в
направлении от базовой станции к абонентскому оборудованию. Однако MIMO в 802.16e
рассматривается как опция и используется в простейшей конфигурации – 2х2. В следующем релизе
802.16m MIMO рассматривается как обязательная технология, с возможной конфигурацией 4х4. В
данном случае WiMAX уже можно отнести к сотовым системам связи, а именно четвертому их
поколению (за счет высокой скорости передачи данных), т.к. обладает рядом присущих сотовым сетям
признаков: роуминг, хэндовер, голосовые соединения. В случае мобильного использования,
теоретически, может быть достигнута скорость 100 Мбит/сек. В фиксированном исполнении скорость
может достигать 1 Гбит/сек. [3]
Наибольший интерес представляет использование технологии MIMO в системах сотовой связи.
Данная технология находит свое применение, начиная с третьего поколения систем сотовой связи.
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Например, в стандарте UMTS она используется совместно с технологией HSPA с поддержкой скоростей
до 20 Мбит/сек, а с HSPA+, где скорости передачи данных достигают 40 Мбит/сек. Однако в системах
3G MIMO так и не нашла широкого применения.
Таким образом, технология MIMO находит применение практически во всех системах
беспроводной передачи данных. Причем потенциал ее не исчерпан. Уже сейчас разрабатываются новые
варианты конфигурации антенн, вплоть до 64х64 MIMO. Это в будущем позволит добиться еще больших
скоростей передачи данных, емкости сети и спектральной эффективности.
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О ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ПАНЕЛЬНО-СТОЛБОВОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЖАМАН-АЙБАТ»
Абеуов Е.А.
Карагандинский государственный технический университет
Өтеген С.А., Адырбеков Б.Т., Сакенов М.Д., Лян О.В.
Жезказганский университет им. О.А.Байконурова
Мақаласында берілді ұғымы экологиялық бағалау кен орнын игеру, келтірілген экологиялық
міндеттер, жалпылама көрсеткіштері жер қойнауын кешенді игеру.
The article presents the concept of environmental assessment field development, given the environmental
challenges, summarizing indicators for the integrated development of mineral resources.
Экологическая оценка разработки месторождения сводится к определению степени негативного
влияния на окружающую среду и определению стоимости наносимого ущерба. При оценке влияния
технологий на окружающую среду анализируется изменение воздействия, что отражает уменьшение или
увеличение объема загрязнений, а затем ориентируются на установленные нормы загрязнения. В
экологических расчетах последствия воздействия на окружающую среду выражаются как ущерб,
предотвращению которого способствуют средозапретные мероприятия. Экологическая оценка в расчетах
хозяйственного эффекта сводится к сумме слагаемых, предотвращенных потерь и экономии. При этом, в
одних случаях делается акцент на предотвращение ухудшения производственной среды и потерь
прибыли, в других - на предотвращение роста загрязнения окружающей среды путем нейтрализации
токсичных отходов и вовлечения в производство вторичных ресурсов [1].
Экологические аспекты предусматривают сочетание показателей допустимой нагрузки на
природные компоненты с возможными последствиями. Становится необходимым корректирование
результатов научно-исследовательского прогнозирования объектов техники и экологического
прогнозирования возможных изменений в окружающей среде. Первоочередными экологическими
задачами являются:
- выработка конкретных рекомендаций в кратчайшие сроки;
- оценка использования технологических отходов горного производства;
- улавливание, складирование и утилизация вредных выбросов в окружающую среду;
- вовлечение в отработку забалансовых руд на эксплуатируемом месторождении.
Отходы снижают эффективность производства, вызывают рост заболеваний людей и нарушение
экологического равновесия, наносят ущерб окружающей среде [2].
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Поэтому техническая политика должна предусматривать прежде всего ориентацию на экологию,
как в конечном счете более экономичный путь, на распространение малоотходных, безотходных
технологий, комплексную переработку сырья, направление инвестиций на предотвращение ущерба
окружающей среде.
Экологичность новых технологических решений связана с преимущественным протеканием
технологических процессов в замкнутых пространствах. Планирование и хозяйственная деятельность в
горной промышленности осуществляется на основе соответствующих натуральных, стоимостных и
экологических показателей:
а) запасы полезных ископаемых, параметры качества извлечения, коэффициенты сложности
горно-геологических условий;
б) ресурсоемкость, дефицитность конкретного вида полезного ископаемого, экономия ресурсов,
объемы извлечения, комплексность;
в) степень нарушения ресурсов окружающей среды, потребность в природоохранных
мероприятиях, объем образующихся отходов.
Экологические показатели все больше приобретают регулирующие функции, однако остается
приоритетность ресурсообеспечивающих показателей перед экологическими. Улавливание вредных и
токсичных веществ, утилизация отходов как вторичных ресурсов положительно влияет на объем
выпускаемой продукции, прибыль, предотвращая ущерб от загрязнения среды и заболевание людей. Но с
другой стороны это требует дополнительных капитальных вложений, что увеличивает стоимость
основных производственных фондов и издержки производства на единицу продукции.
В качестве обобщающих показателей комплексного освоения недр предлагается принять: полноту
отработки запасов руды; комплексность использования полезных компонентов добытой горной массы;
нарушенность горного массива; восстановление земель; пригодность подземных пространств для
дальнейшего использования; экологическая надежность технологии; вынос загрязнений; оценка
токсичности; чистота природной среды; социальная результативность мер рационального
природопользования. Экологические показатели имеют натуральное и стоимостное выражение.
Натуральные оценки: загазованность, дымность; загрязнения (выбросы, стоки, отвалы), нарушение
поверхности почвы;преобразование ландшафта, истощение ресурсов;продуктивность (запасы сырья,
плодородие), изменение свойств ресурсов (вредные вещества), лесистость территории, объем
утилизированных отходов. Стоимостные оценки: экономический ущерб;комплексность использования
сырьевых ресурсов, фондоотдача очистных объектов, ресурсоемкость;использование сопутствующих
компонентов;прибыль от продажи отходов;себестоимость очистки, затраты на восстановление.
Экологические показатели позволяют оценить степень изменения качественного состояния
параметров окружающей среды и вовлекаемых в производство природных ресурсов в сравнении с
нормативами.
При подземной разработке полезных ископаемых следует оценивать комплексность освоения недр
не только по выемке полезного ископаемого, но и с учетом рационального использования подземного
пространства [3,4].
В качестве приоритетных показателей и планирования при экологическом обосновании выделяют
следующее:
- полнота комплектности использования запасов и полезные свойства территории;
- степень достижения предельно допустимой техногенной нагрузки;
- степень нейтрализации вредных и токсичных отходов.
Процесс обоснования экологических решений включает анализ экологической ситуации,
формирование способов ее решения и выбор наилучшего из них. Процедура обоснования
предусматривает ряд этапов:
- анализ
особенностей
техногенного
воздействия,
учитывая
технический
уровень
производственных процессов;
- определение допустимой экологической нагрузки с выявлением критических звеньев от каждого
воздействия;
- сравнение вариантов регулирования качеств природной среды.
Обоснование экологической оценки технологии способствует изучение взаимосвязи
экономической эффективности и экологической приемлемости новых решений. При создании
принципиально новой технологии следует установить взаимосвязь между снижением ресурсоемкости,
использованием попутно извлекаемых полезных компонентов, использованием подземного
пространства, сокращением ручных трудоемких работ, развитием способов геотехнологии, нормами и
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нормативами техногенного воздействия, нейтрализацией негативных воздействий, использованием
вторичных ресурсов, заменителей естественных материалов
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УДК 691
СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ
Абиев Б.К., Оспанов А.Н., Козыбаев Т.А., Кадирбекова Б.А., Смайлова К.А.
Жезказганский университет им. О.А.Байконурова
Мақалада қасбетті үрлеуде пайдаланатын заманауи құрылыс материалдарының түрлері
талқыланған.
Modern building materials are considered for finishing of facades in the article.
О фасадных стенах домов, которые были построены за последние сто лет, можно сказать
следующее: с точки зрения эстетики и требований к прочности они уже давно выполнили свою задачу.
Да, в свое время они придавали зданию идеальный внешний вид, соответствующий его статусу. С конца
XVIII столетия и до Второй мировой войны более половины домов жилых и административных зданий,
построенных в Европе, имели неоштукатуренную кирпичную облицовку. Сецессион, вошедший в моду
на рубеже ХIХ-ХХ столетий, привнес в архитектуру изразцовые элементы декора. Несмотря на
дороговизну, их часто применяли для украшения и дополнения зданий, реже - для полной облицовки
фасадов [1].
В конце первого десятилетия масштабной программы жилищного строительства, развернувшейся
после Второй мировой войны, здания - частично или по всей поверхности - часто украшали снаружи
различными видами керамики, при этом совершенно не учитывались требования строительной физики.
Облицовки из не оштукатуренного кирпича очень часто встречаются и в России. А для какогонибудь датского архитектора совершенно естественно, когда на доме делают кирпичную облицовку,
даже если само строение имеет деревянный каркас или возведено из сборных элементов.
В настоящее время на рынке строительных материалов все чаще применяются передовые
технологии и современные виды облицовочных и фасадных материалов. Разумеется, современные
здания должны быть долговечными и красивыми, уютными и теплыми, пожаробезопасными и
экологичными, прочными и оригинальными.
Этим условиям отвечает большое количество современных облицовочных и фасадных
материалов. Рассмотрим некоторые из них. Для украшения фасадов предусмотрены разнообразные
облицовочные материалы, среди которых наиболее популярны натуральный и искусственный камень,
керамогранит, а также кирпич. Фасад, облицованный плитами из натурального камня, приобретает
особую архитектурную выразительность и монументальность. Долговечность - еще одно достоинство
"каменных" фасадов.
Однако для наружной отделки подойдет не любая порода камня. Как правило, используют гранит
и мрамор, реже - травертин, сланец, известняк, песчаник. Граниты очень прочные, твердые и плотные,
обладают низким водопоглощением, высокой устойчивостью к морозу, перепадам температур,
загрязнению. У них равномерный рисунок и обширная цветовая гамма: белый, серый, зеленый, красный,
черный, розовый и др. [2].
В сравнении с гранитом мрамор более пористый, поэтому поглощает больше влаги, а значит,
менее устойчивый к морозу и колебаниям температур. Для облицовки рекомендуется использовать
только плиты из высокоплотного мрамора. Обычный его цвет - белый, но часто встречаются мраморы
розовые, серые, зеленые, красноватые, черные, желтые, голубые. Возможны сочетания этих цветов.
Стоит отметить, что если граниту свойственны холодные тона, то мрамору - теплые.
Размеры плит из натурального камня бывают разными - все зависит от пожеланий заказчика. Из
этого материала можно выполнить любые декоративные элементы (включая панно). Самая
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распространенная на сегодняшний день фактура облицовочного камня - полированная, придающая
фасаду строгий вид.
Вместе с тем все чаще востребованы камни "рваные", со сколотыми краями или неровной лицевой
поверхностью. Наверное, главным недостатком "каменных" фасадов является их высокая стоимость.
Современные технологии позволяют точно копировать любой природный камень любых размеров и
цветов. Речь идет об искусственном камне - изделии из бетона с добавлением разнообразных
компонентов (красителей-пигментов, пластификаторов и пр.).
В сравнении с природным у искусственного камня есть ряд преимуществ. Прежде всего, он
гораздо дешевле. Более того, его укладка проще: не нужны тщательные подрезка и подгонка одной
плитки к другой, а значит, вы экономите деньги (и время) еще и на монтаже облицовки. Другое отличие
от натурального камня: очень большой выбор цветов и фактур изделий.
Сегодня можно приобрести даже изделия с фактурой, не встречающейся у природных камней.
Также выпускаются угловые элементы, которые нельзя выполнить из натурального камня. Наконец,
предусмотрено множество декоративных элементов из бетона - бордюры, карнизы, плинтусы,
полуколонны, колонны, наличники и пр.
Иными словами, искусственный камень подойдет сторонникам любых архитектурных
направлений.
Бетонные плитки легкие (в среднем 10-11 кг на 1 кв. м) и притом очень тонкие (их минимальная
толщина около 7 мм), так что их можно монтировать даже поверх пенополистирольного утеплителя.
Благодаря легкости плиткам не требуется дополнительная основа. Они достаточно паропроницаемы,
поэтому не препятствуют выходу пара из толщи стены. Стоит добавить: коэффициент линейного
расширения/сжатия плиток при изменении температур примерно такой же, как и у несущей стены
(бетонной, пенобетонной, кирпичной), что в сочетании с хорошей адгезией плиток гарантирует
надежность и долговечность облицовки.
Широкие возможности для архитекторов предоставляет керамогранит. У него схожая с обычной
керамикой сырьевая смесь: белая глина, каолин, кварцевый песок, полевой шпат, красящие пигменты на
основе окисей металла [3].
Среди достоинств керамогранита - исключительная прочность (ударная, на изгиб), превышающая
даже многие породы натурального камня. Кроме того, у него крайне низкое водопоглощение (до 0,010,05%), он стоек к морозу, перепадам температур, воздействию агрессивных химических веществ.
Наконец, материал не меняет со временем цвет (так как окрашен в массе) и является экологически
безопасным. Внешний вид и свойства керамогранита различаются в зависимости от типа его
поверхности - глазурованной и неглазурованной. К тому же последняя имеет несколько разновидностей:
матовая, полированная, полуполированная, сатинированная, структурированная.
Керамогранитные плиты обычно являются частью навесного фасада, состоящего из закрепленной
на стене подоблицовочной конструкции и материалов облицовки. Кирпич - традиционный строительный
и облицовочный материал. Однако сегодня он оказался "знакомым незнакомцем": на рынке
представлены изделия, имеющие одинаковый внешний вид (прямоугольные бруски), но выполненные из
разных материалов.
Другой вид лицевого кирпича - клинкер. Его получают в результате высокотемпературного обжига
(1200-1600(С) пластичных глин отборного качества до полного спекания, без включений и пустот.
Получается исключительно прочное, низкопористое, цвето-, влаго-, морозостойкое (от 300 до 1000
циклов) и, как следствие, долговечное изделие (по словам производителей, срок его службы - более 150
лет без потери потребительских свойств).
Цветовая гамма клинкера - более 100 оттенков (обычно он окрашивается в массе). Выпускаются
кирпичи, на поверхности которых "перемешаны" несколько оттенков. Фактура их бывает гладкой,
шероховатой, структурированной ("волнообразной"), состаренной (для реконструируемых зданий или
домов, стилизованных "под старину").
На рынке представлены кирпичи, изготовленные из цементно-песчаной смеси по методу
вибропрессования. Благодаря особым добавкам в сырьевую смесь они имеют высокие эксплуатационные
характеристики. Водопоглощение у таких кирпичей в два раза ниже, чем у обычных глиняных. Во время
дождя они не покрываются темными пятнами, на их поверхности не выступают высолы.
Сайдинг — не столько материал (как ошибочно считают многие), сколько система, технология
обшивки фасада здания. В англоговорящих странах слово сайдинг (siding) определяет именно процесс
облицовки фасада панелями или просто фасадные работы. Отделка сайдингом позволяет значительно
улучшить внешний вид здания — благодаря обработке панелей различными лакокрасочными
покрытиями. С сайдингом легко работать, он способен скрыть огромное количество дефектов на фасаде
здания [4].
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Качества сайдинга не изменяются с течением времени, он не требует проведения дополнительных
реставрационных работ. Сайдингу не страшны ни солнечный свет, ни влажность, ни ветер, ни снег с
дождем, этот материал способен выдержать колебания температур от –50 до +50°С. Сайдинг не будет
шелушиться, отслаиваться, вздуваться, расщепляться. Его не нужно перекрашивать и заменять со
временем на новый, обрабатывать специальными жидкостями и средствами.
По материалу изготовления и техническим характеристикам сайдинговые панели делят на
виниловые, металлические и цокольные.
Фасадные термопанели на российском рынке появились относительно недавно. Между тем
технология их производства была внедрена в Германии более 20 лет назад и за это время доказала свою
долговечность и эффективность. Термопанель выполняет две важнейшие функции: утепление фасада и
его декоративную отделку.
Данная система представляет собой «сэндвич» из пенополиуретана (пенополистирола) и
керамической (клинкерной) плитки. Пенополиуретан — один из лучших в мире утеплителей,
обладающий высоким сопротивлением теплопередаче. Этот полимерный изоляционный материал
экологичен, не впитывает воду и, соответственно, не теряет своих качеств от влажности [5].
Срок службы пенополиуретана — не менее 30 лет. Выбор клинкерной керамики в качестве
защитно-декоративного экрана неслучаен. Клинкер по степени стойкости к воздействиям окружающей
среды превосходит большинство пород природного камня. Он характеризуется стойкостью и
разнообразием естественной окраски.
Клинкер — на 100% натуральный материал, так как изготавливается из сланцевой глины без
применения химических добавок путем высокотемпературного обжига [6].
Блок-хаус — это вид стеновых деревянных панелей, имеющий полукруглую форму. Блок-хаус,
являющийся имитацией оцилиндрованного бревна, применяют для наружной и внутренней отделки
дома: стен, потолков, фронтонов, балконов и т. д. Его используют как при каркасном, так и при брусовом
строительстве домов. Внутренняя сторона блок-хауза выполнена как у вагонки, а наружная имитирует
венцы сруба. Издалека дом с такой отделкой трудно отличить от бревенчатого или брусчатого. Одним из
преимуществ блок-хауза является устойчивость к растрескиванию, он способен выдерживать большие
перепады температур.
Фасад - это архитектурно-стилевой элемент дома, на который мы обращаем внимание в первую
очередь. Этот факт открывает необъятные возможности в художественном смысле. Здесь важной задачей
становится создать образ дома, используя элементы архитектурного декора, находя оптимальное
решение по форме и цвету для каждого объекта, придавая современный вид зданию.
В настоящее время на рынке строительных материалов все чаще применяются передовые
технологии и современные виды облицовочных и фасадных материалов. Одним из наиболее
экономичных, эстетически привлекательных и эффективных видов отделки зданий является облицовка
фасадов с помощью винилового сайдинга.
Этот материал функционален, прост в монтаже, выпускается в широком цветовом диапазоне,
долговечен. Именно поэтому очень многие владельцы индивидуальных домов и коммерческой
недвижимости выбирают его для оформления фасадов.
Виниловый сайдинг имеет небольшой вес, он не утяжеляет конструкцию и не требует
дополнительного усиления фундамента. Помимо традиционного винилового сайдинга для оформления
фасадов зданий применяются цокольные панели и металлический сайдинг. Сайдинг значительно
дешевле, чем другие отделочные материалы для фасадов зданий.
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ПОВТОРЯЕМОСТЬ ПЛЯСКИ ПРОВОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЛЬЕФА
МЕСТНОСТИ И МЕТЕОУСЛОВИЙ
Абитаева Р.Ш.
Казахский национальный исследовательский технический университет
имени К.И. Сатпаева
Жергілікті рельефтен, ауаның температурасынан, сонымен қатар оның мезгілдік таралуынан
тәуелділікте сымдардың билеуінің қайталануын сараптау жасалған. Осы жағдайлар Қазақстан және
Ресей Федерациясының энергетикалық жүйелерінің әуе электр беріліс желілерінде сымдардың билеуіде
далалық бақылаулар кезінде байқалған. Бұдан басқа, Қазақстан жерінің жағдайында тайғақ-желді
аудандарынан сымдардың билеуінің қайталануын сараптау келтірілген.
Түйінді сөздер: әуе электр беріліс желілері, сымдардың билеуі, сымдардың билеуінің қайталануы,
жергілікті рельеф, ауа температурасы.
Analysis of recurrence wire dancing depending on the terrain, temperature, as well as its seasonal
distribution. These conditions are recorded in field observations of dancing on wires overhead power lines
power systems of Kazakhstan and the Russian Federation. In addition, an analysis of the repeatability dancing
wires depending on icing and wind conditions in the area of Kazakhstan.
Keywords: power line, wire dancing, dance repeatability, terrain, temperature.
Пляска является одной из наиболее опасных разновидностей, вызываемых ветром колебаний
проводов ВЛЭП. Известны случаи пляски проводов горных линий, возбуждаемой интенсивной
стриммерной короной; пляска при сильных ливневых дождях; пляска в летнее время витых проводов с
повышенной рельефностью наружного повива при косых ветрах, направленных под острым углом к
трассе ВЛ. Однако наиболее часто встречающимися и наиболее опасными являются случаи пляски
проводов ВЛ с односторонними отложениями в виде мокрого снега, гололеда или изморози при
скоростях поперечно направленных ветров от 6 до 25 м/с. Стабильная пляска в виде стоячих волн с
амплитудами от нескольких метров до значений, достигающих стрелы провеса провода, может
продолжаться от нескольких часов до нескольких суток и прекращается лишь с изменением
метеоусловий.
От частоты повторяемости и интенсивности пляски зависит выбор конструкции ВЛ и
мероприятий по защите проводов от пляски. Поскольку такие мероприятия связаны со значительным
увеличением капитальных вложений на стадии строительства или эксплуатации линии, большое
значение имеет выявление территорий, где пляска наиболее опасна и защитные меры будут наиболее
эффективными.
Возможность возникновения пляски на ВЛ определяется подверженностью данного района
гололедно-изморозевым отложениям, условиями прохождения трассы, то есть характеристика рельефа,
гололедно-ветровые районы, ориентация линий относительно направления ветра при наличии
гололедных отложений.
Отложения на проводах в виде мокрого снега появляются при температурах воздуха от +2 до -2
°С. Гололед образуется при выпадении переохлажденного дождя или при переохлажденном тумане при
температурах от 0 до -5 °С. Изморозь образуется на проводах при температурах воздуха от -3 до -15 °С.
Известны также случаи пляски проводов в северных районах при температурах ниже -30 °С, причиной
которых, очевидно, является образование сублимационной изморози.
Пляска может возникать при отложении тонкого слоя гололеда, малозаметного с земли. Наиболее
характерными для отечественных энергосистем являются случаи пляски с отложениями гололеда
толщиной от 3 до 20 мм. Как правило, образование отложений на проводах сочетается с действием ветра.
Однако в процессе формирования отложений или после его завершения скорость и направление ветра
могут меняться, вызывая усиление, ослабление или прекращение пляски. Результаты наблюдений
показали, что пляска проводов наблюдается при наличии на проводах гололедно-изморозевых
отложений в осенне-зимние и весенние сезоны года (табл.1).

23

Таблица-1. Число случаев пляски при различных сезонах года
Сезоны года
Осенний период
Зимний период
(сентябрь, октябрь,
(декабрь, январь,
ноябрь)
февраль)
Число
34
86
случаев пляски
В
24 %
60 %
процентном
соотношении (%)

Всего
Весенний период
(март, апрель, май)
24

1
44

16 %

1
00 %

Общий объем статистических данных (табл.1) по числу случаев пляски проводов составляет 144.
Из них 135 - было зафиксировано в энергосистемах Казахстана, а 9 случаев в энергосистемах РФ [1, 2].
По результатам анализа данных наблюдений можно отметить, что сопутствующие погодные
условия для возникновения пляски приходятся в основном на зимние месяцы (60 % от всех случаев
пляски). Наименьшее число случаев наблюдалось в весенний период (всего 16 %).
Таким образом, благоприятные метеоусловия, способствующие возникновению пляски проводов
охватывают значительный период времени (около полугода). Как показывают статистические данные
наблюдений, явления пляски проводов могут возникать в широком диапазоне изменений температуры
воздуха, в частности от плюс 3оС до минус 16оС (что имеет большое значение для Казахстана). Число
случаев пляски в зависимости от температуры воздуха приведено в таблице 2.
Таблица-2. Число случаев пляски при изменении температуры воздуха
Диапазон температуры, оС
о
о
о
от +1 С до+3 С от 0 С до-5оС от -5оС до-10оС более-10оС
Число
случаев пляски
В
процентном
соотношении (%)

7

73

52

Всего

27

1
59

4%

46 %

33 %

17 %

1
00 %

Общий объем статистических данных (табл.1) по числу случаев пляски проводов составляет 159.
Из них 138 - было зафиксировано в энергосистемах Казахстана, а 21 случай в энергосистемах РФ [1, 2].
Как показывают статистические данные, больше всего случаев пляски (46 %) происходит при
температуре воздуха от 0оС до минус 5оС, немного меньшее число при температуре от минус 5оС до
минус 10оС (33 %). Очень редко наблюдается пляска проводов при положительной температуре воздуха
от +1оС до +3оС (около 4 % от всех случаев).
Из всего этого напрашивается вывод, что подавляющее большинство случаев пляски проводов
происходит при температуре воздуха от 0оС до -10оС (79 %). Для энергосистемы Казахстана это имеет
огромное значение, так как такая температура воздуха имеет место на преобладающих районах страны.
Как уже отмечалось ранее, наряду с соответствующими характеристиками метеорологических
условий для возникновения пляски проводов, большое значение имеет рельеф местности, где проходят
ЛЭП. Число случаев пляски в зависимости от рельефа местности приведено в таблице 3.
Таблица-3. Число случаев пляски при изменении рельефа местности
Характер местности
Холмистая
Равнинная
Пересеченная
Число
случаев пляски
В
процентном
соотношении (%)

38

71

19

Гористая

Всего

1

1
29

29 %

55 %

15 %

1%

1
00 %

Как видно, больше всего случаев пляски (55%) происходит в равнинной местности, а меньше в
холмистой и пересеченной местностях. Очень редко наблюдается пляска проводов в гористой местности.
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Если же говорит о рельефе нашей страны, то преобладают равнинная и холмистая местности. Так что
вопрос пляски проводов и ее повторяемость актуальна для Казахстана.
Все выше проанализированные статистические данные приводятся только для ВЛЭП, которые
действуют на территории Северных регионов Казахстана.
Как мы знаем, при проектировании ВЛЭП применяют карты районирования по нормативной
стенке гололеда и по максимальной скорости ветра [3]. Расчетные климатические условия и мероприятия
по повышению механической прочности при проектировании конструктивной части ВЛ выбираются в
соответствии
с картами районирования территории страны по скоростным напорам ветра и размерам гололедных
образований и грозовой активности. Карты районирования составлены по данным многолетних
метеорологических наблюдений. По данным этих карт территория Казахстана разделена на I-VII районы
по скоростным напорам ветра и на I-IV и особые районы по толщине стенки гололеда. Характеристики
климатических условий приведены в таблицах - 4, 5.
Таблица-4. Максимальный нормативный скоростной напор ветра на высоте до 15м от поверхности
земли
Скоростной напор ветра, Па (скорость ветра, м/с), с
повторяемостью
1 раз в 5 лет
1 раз в 15 лет
1 раз в 10 лет

Районы
по ветру
I
II
III
IV
V
VI
VII

270(21)
350(24)
450(27)
550 (30)
700 (33)
850 (37)
1000(40)

400 (25)
400(25)
500(29)
650 (32)
800 (36)
1000 (40)
1250 (45)

550 (30)
550 (30)
550 (30)
800 (36)
800 (36)
1000(40)
1250(45)

Таблица-5. Нормативная толщина стенки гололеда
Районы по
Нормативная толщина стенки гололеда, мм, с повторяемостью
гололеду
I
II
III
IV
Особый

1 раз в 5 лет
1 раз в 10 лет
5
5
5
10
10
15
15
20
20 и более с
22 и более
уточнением по
с уточнением по
наблюдениям
наблюдениям

1 раз в 15 лет
На основе данных
наблюдений,
но не менее 10 мм

Здесь хотелось бы отметить, что эти данные (табл.4, 5) были нормированы еще в советские годы
(примерно в 1965 году). С тех пор никакой корректировки в эти данные не вводилось, хотя за такое
продолжительное время повсеместно произошли и происходят какие-то изменения в погоде (это и
скорость ветра и температура воздуха и т.д.).
В таблице 6 приведено число случаев пляски при различных скоростях ветра и гололедных
образованиях.
Таблица-6. Число случаев пляски при ветре и гололеде
Районы по
Ветровые районы
ветру и
I
I
I
I
Всего
V
I
гололеду
I
II
V
I
Число
случаев
пляски
В (%)

8
4%

2
2

2
6

2
2

4
18

9%

1
2%

2
5%

3
1
00%

2

25

1

6
1%

Гололедные районы
I

I
II

2

V
5

5
2
4%

I
Особый
3

8

5
4

2
8%

Всего
1
24

7
%

1
00%

Как видно из таблицы 6, пляска проводов наиболее часто наблюдалась в V-ветровом районе (35%
от всех случаев) и III-гололедном районе (44%). Данных о случаях пляски для первых районов по ветру и
гололеду не было зарегистрировано. Таким образом, к наиболее благоприятным сочетаниям для
возникновения пляски проводов можно отнести V-ветровой и III-гололедный районы.
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УПРОЧНЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
АРМИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Бесимбаев Е.Т.
КазНИТУ имени К.И.Сатпаева
Жолдыбаев Ш.С.
Жезказганский университет им О.А.Байконурова
Проблема улучшения свойств грунтов основания является наиболее актуальной и перспективной
при строительстве зданий и сооружений в районах с неустойчивыми грунтовыми условиями. Одним из
перспективным методов закрепления грунта, получившей широкое распространение в зарубежной
практике строительства, является армирование грунта различными материалами. Армирование грунта
является одним из методов преобразования свойств, когда в грунтовую среду вводятся элементы,
обеспечивающие восприятие повышенных сжимающих и растягивающих напряжений. Его применение в
основании или геомассиве должно быть обосновано технико-экономическими расчетами путем
сравнения вариантов с другими традиционными решениями, применительно к конкретным инженерногеологическим условиям[1].
Армирование грунта подразделяется:
— по виду вертикальных армирующих элементов — набивными, буронабивными, забивными и
грунтовыми армирующими элементами; буроинъекциными, цементогрунтовые армирующими
элементами; анкерами; металлическими стержнями; сваи;
— по характеру расположения армирующих элементов — вертикальное, наклонное в одном,
двух и более направлениях;
— по способу производства работ — забивкой, задавливанием и вибропогружением; устройством
скважин и инъецированием; заведением в скважины с последующей заливкой и инъекцией; с
применением струйной технологии.
Сооружения из армированного грунта следует рассматривать как искусственный грунтовый
массив с улучшенными свойствами за счет наличия армирующих элементов. Их целесообразно
применять в следующих случаях:
— при строительстве зданий и сооружений на слабых грунтах;
— при строительстве фундаментов и оснований под резервуары ;
— при отсыпке подушек и вертикальной планировке в условиях городской застройки ;
— при замене фундаментных конструкций, сопряженных с динамическим воздействием и шумом
на окружающую среду;
— при возведении дамб и насыпей из экологически безопасных промышленных отходов .
В качестве армирующих элементов при устройстве глубоких котлованов в естественных
грунтовых массивах в случае отсутствия или дренирования подземных вод для их ограждения и
обеспечения устойчивости вертикальных бортов могут использоваться буроинъекционные, буронабивные,
цементогрунтовые и других видов свай (Рисунок -1).
При армировании естественных грунтов в основаниях зданий и сооружений в обоснованных
случаях следует использовать цементогрунтовые, щебеночные, песчаные, известковые и другие виды
свай, за счет которых геомассив приобретает анизотропию механических и фильтрационных свойств и
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тем самым повышает несущую способность со снижением сжимаемости или изменением направления
его деформаций либо ускорением консолидации в процессе уплотнения [2].

1 — вертикальные сваи; 2 — защитные стенки (облицовка); 3 — ростверки; 4 — наклонные сваи
Рисунок -1. Схемы армирования бортов глубоких котлованов:
а — вертикальными сваями; б — вертикальными в сочетании с наклонными буроинъекционными сваями
Сооружения из армированного грунта с вертикальной стенкой проектируются в соответствии с
принципами геотехники, исходя из внутренней и внешней устойчивости.
При упрочнении грунтового массива вертикальными армирующими элементами, способными
воспринимать повышенные сжимающие напряжения, следует использовать железобетонные, бетонные,
цементогрунтовые армирующие элементы, а также колонны из песчаных грунтов и щебня, длины
которых должны назначаться в пределах сжимаемой толщи грунта.
Упрочненное основание следует рассматривать как трансверсально-изотропную среду и
рассчитывать по двум группам предельных состояний: деформациям и несущей способности [3].
Предварительное количество армирующих элементов и их длину следует определять по формуле
Nd
F
 d
n
q

(1)

где Nd — расчетная сжимающая сила, кН;
n — количество армирующих элементов (свай);
γq — коэффициент надежности по грунту;
Fd — несущая способность армирующих элементов (свай) по грунту (материалу), кН.
Проверка условия P  R на уровне нижних концов армирующих элементов производится по
методике, изложенной в [1], где: (Р) — удельная нагрузка по подошве условного фундамента; (R) —
расчетное сопротивление под подошвой условного фундамента).

1 — слабый грунт; 2 — армирующие элементы; 3 — фундамент
Рисунок 2. Схема к расчету основания, армированного вертикальными элементами
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Расчет оснований по деформациям производится исходя из условий:

R2  1    R1  P ,

(2)

Sap  Su ,

(3)

где
 = Vap/Vгр
— коэффициент, характеризующий долю армирующих
элементов в объеме усиливаемого грунта ((Vар) — объем армирующих элементов, (Vгр) — объем грунта);
R1
— расчетное сопротивление неармированного грунта под подошвой фундамента,
кПа;
R2
— расчетное сопротивление материала элементов усиления при условии замены
естественного грунта армирующим, кПа;
Р
— среднее давление под подошвой фундамента, кПа;
Sар
— осадка армированной части основания;
Su
— предельное значение совместной деформации основания и сооружения.
Параметры (R1), (R2) и (Su) определяются по формулам [2]. Осадка армированной части основания
(Sар ) вычисляется методом послойного суммирования по формуле
Sap 

n

 zp,ihi

i 1

E3



,

(4)

где hi
— расчетная толщина i-го слоя грунта в пределах зоны сжатия
армированного основания, принимается из условия hi = 0,2b (где (b) — ширина фундамента), м;
n
— количество слоев, на которое разбивается сжимаемая толща армированного грунта;
σzp,i
— среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом армированном
слое, равное полусумме указанных напряжений на верхней (Zi-1) и нижней (Zi) границах слоя по
вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, кПа;
E3
— модуль деформации армогрунта в направлении, перпендикулярном поверхности
грунта, кПа.
Деформативные характеристики (E, E3) следует определять экспериментально, а при
отсутствии опытных данных — по приближенным формулам:

E3  Eap  1    Eгр ,

(5)

1
 1 


,
E Eap
Eгр

(6)

где Eгр, Eар — модули деформации соответственно грунта и армирующих элементов, кПа.
  — удельный вес грунта выше подошвы фундамента, kH/м3;
i — удельный вес i-го слоя армированного грунта, kH/м3;
hi — расчётная толщина i-го слоя армированного грунта, м.
Литература
1.
Джоунс К.Д. Сооружения из армированного грунта. — М.: Стройиздат, 1989 — 280 с.,
(перевод с английского).
2.
МСП 5.01-102-2003. Проектирование и устройства оснований фундаментов зданий и
сооружений.
3.
Тимофеева Л.М. Армирование грунтов. Теория и практика применения. Автореферат
диссертации докт. техн. наук: 05.23.02/Моск. инж.-строит. ин-т. — М., 1992 — 38 с.

28

УДК 624.138.232.1
ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОСТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ДЛЯ
УПРОЧНЕНИЯ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ
Бесимбаев Е.Т.
КазНИТУ имени К.И.Сатпаева
Жолдыбаев Ш.С.
Жезказганский университет им О.А.Байконурова
В настоящее время в строительстве используются известные способы, позволяющие повысить
прочность и устойчивость грунтов основания зданий и сооружений. К таким способам относятся
закрепление грунта связывающими растворами, химическое и электрохимическое закрепление грунтов
и др. Общими недостаткам этих способов закрепления неустойчивых грунтов помимо, низкой
надежности и производительности являются также значительные материальные затраты.
Между тем, в последнее время в строительной индустрий, главным образом за рубежом (Япония
Италия и Англия), появилось большое количество исследований, изучающий способ гидроструйной
цементации (ГСЦ) при строительстве оснований и фундаментов, возведении свай и т.д. Сущность ГСЦ
грунтов (Jet grouting) заключается в использовании кинетической энергии высокоскоростной
суспензионной водоцементной струи, погруженной в породный массив и вращающейся в плоскости
перпендикулярной оси предварительно пробуриваемой до проектной отметки скважины с
одновременным перемещением вдоль этой оси обратным ходом до следующей проектной отметки без
создания в массиве избыточного давления. В результате разрушения и перемешивания грунтов
суспензионной струей формируется закрепленный породный массив цилиндрической формы заданной
длины, состоящий из нового материала – грунтобетон. Необходимо отметить, что ГСЦ позволяет
улучшить прочностные и деформационные свойства любых сжимаемых дисперсных грунтов как
природного, так и техногенного происхождения. Инженерная идея оказалась настолько плодотворной,
что в последнее десятилетие способ ГСЦ грунтов и основанные на нем технологии мгновенно
распространились по всему миру.
Гидроструйную цементацию также можно применяют при усилении оснований фундаментов
существующих зданий, для водоподавления и создания защитной цементной оболочки в породном
массиве вокруг обделки сооруженного тоннеля и т.д.
Технология гидроструйной цементации (далее по тексту - ГСЦ) заключается в использовании
кинетической энергии высокоскоростной суспензионной водноцементной струи, направляемой на
разрушение и перемешивание грунтом в массиве без создания в нем избыточного давления. На первом
этапе (см. рис. 1.1) специально оборудованной под ГСЦ буровой установкой бурится пилотная скважина
диаметром 73 - 120 мм. Бурение производится до расчетной глубины, определяемой проектом, с
предварительной промывкой цементным или глинистым раствором под давлением, обычно не
превышающим 5 МПа. Промывочная жидкость подается непосредственно на породоразрушающий
инструмент. На следующем этапе насосной установкой высокого давления подается водоцементный
раствор под давлением 45 -50 МПа. Подачей высокого давления автоматически перекрывается канал
орошения, и открывается канал питания струеформирующей насадки (или насадок, если их несколько)
диаметром 0,8 - 3 мм. Причем насадка ориентирована таким образом, чтобы истекающая струя была
направлена перпендикулярно оси буровой колонны Включается вращение буровой колонны (с частотой
10 - 25 об/мин) и начинается подъем буровой колонны, происходит резание и перемешивание грунта за
счет высокой кинетической энергией струи. [3]
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Рисунок 1.1 - Стр
уйная установка «Струя-12» конструкции Гидроспецпроекта
1 — струйный монитор; 2 — параллельные подводящие трубы; 3 — роликовая
направляющая; 4 — гибкие рукава для подвода рабочих компонентов; 5 — трос: 6 —противовес;
7— стрела крана
Таким образом, формуется массив закрепленной грунтом цилиндрической формы состоящий из
нового материала - грунтобетона (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Примеры закрепленного грунта - грунтобетона
Струйная цементация позволяет улучшить прочностные и деформационные свойства любых
сжимаемых дисперсных грунтов как природного, так и техногенного происхождения. Натурные
испытания грунтобетонных массивов, проведенные на различных объектах подземной строительства,
показали, что в зависимости от инженерно - геологических условий несущая способность отдельного
цилиндрического элемента массива (сваи), выполненных методом струйной цементации, составляет 3050 т.
Ниже приведены средние значения предела прочности ни одноосное сжатие породного массива,
закрепленного методом ГСЦ. в зависимости от исходного грунта.
Таблица 1.1- Прочность грунтобетонного массива
№

Исходный вид грунта

п/п

МПа

Характеристика закрепленного массива σсж,

1

торф

0,5-2

2

глина

3-7

3

суглинок

3 - 10

4

супесь

5 - 14

5

песок

15-20

6

гравий

20-30
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На сегодняшний день существует три разновидности ГСЦ грунтов, которые различаются
диаметром закрепляемого массива:
1.
Однокомпонентная технология (JET 1 )
В этой технологии используются два компонента: вода и цемент Технология относительно
проста и требует лишь специализированную технологическую линию с применением насоса высокого
давления для перекачки цементного раствора. Диаметры закрепленных массивов в среднем составляют
0 , 5 - 0 , 8 м . [1]
2.
Двухкомпонентная технология (JET 2)
Для этой технологии необходим буровой инструмент, имеющий два независимых канала для
подачи по одному из н и х водоцементного раствора, аналогично как при реализации однокомпонентной
технологии, а по второму - воздушной струи под давлением 0,6 - 1,2 МПа. На забое происходит
сложение двух кинетических энергий: водоцементного раствора и воздушной струи. При этом
воздушная струя создает в грунте дополнительную кавитацию, что способствует лучшему
перемешиванию раствора и разрушенного породы. Диаметры закрепленных массивов в данном случае
может достигать 0 , 8 - 1 , 5 м . [1]
3. Трехкомпонентная технология (JET 3)
При данной технологии необходимо иметь буровой инструмент с тремя независимыми каналами.
В этом случае в грунт массив грунтом помимо вышеуказанных струй по двухструйной технологии
дополнительно подается третья струя, состоящая из воды, под давлением 20 30 МПа. Как и в
двухкомпонентной технологии, происходит сложение всех трех кинетических энергий. В этом случае
диаметры закрепленных массивов могут достигать до 1,2 - 2,5 м .
Закрепленные по методу ГСЦ массивы грунтов обладают высокими прочностными
характеристиками. Эти характеристики сильно зависят от исходного породного массива, в котором
проводятся работы. Наивысшие результаты по прочности грунтобетона могут быть получены в
гравийных или песчано-гравийных породах (см. табл. 1.1) .
Источник водоцементной суспензии высокого давления, в свою очередь, включает в себя
следующие основные элементы: цементировочный насос высокого давления, миксерная станция, силос
для хранения цемента. Все перечисленные элементы объединяются при помощи системы
трубопроводов. Исходя из того, что струйное разрушение и перемешивание с грунтом требует высоких
значений кинетической энергии водоцементной струи, для укрепления массива грунтов с
использованием
технологии
ГСЦ
необходимо
применение
мощного
высоконапорного
цементировочного насоса. Анализ
литературных
источников и
изучение результатов
п редвари т ель н ых исс ледов ан и й п ок азал, чт о давлен и е н агн ет ан и я должн о сост авлят ь
от 40 до 60 МПа. Оборудование, полностью отвечающее требуем технологическим параметрам, на
сегодняшний день, выпускается серийно как отечественной, так и зарубежной промышленностью. В
подавляющем большинстве случаев, цементировочный насос выполняется по трехплунжерной схеме с
приводом от электрического или дизельного двигателя. Передача кинематической энергии двигателя к
плунжерам осуществляется, чаще всего, через ременную передачу и кривошипно-шатунный механизм.
[2,3]
Перспективы развития технологии ГСЦ в Казахстане.
На сегодняшний день, перспективность применения технологии ГСЦ грунтов не вызывает
сомнения.
Таким образом, анализ показывает, что технология ГСЦ грунтов является современной
перспективной технологией задания массивам неустойчивых пород регламентированных физикомеханических свойств.
Из обширного списка практических приложений технологии ГСЦ можно привести
основные:
крепление стенок и дна котлованов при строительстве подземных сооружений в
обводненных и неустойчивых грунтах;
устройство грунтобетонных свай в основании проектируемых фундаментов плитного,
ленточного или столбчатого типа (устройство ленточных фундаментов и сплошных фундаментных
плит осуществляется взаимно пересекающимися грунтобетонными массивами;
- устройство грунтобетонных конструкций с армированием железобетонным сердечником
или стальным каркасом;
сплошное укрепление массива неустойчивых грунтов путем создания взаимно
пересекающихся закрепленных элементов массива дня последующего проведения проходческих
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работ по устойчивой породе (грунтобетону) с регламентированными физико-механическими
свойствами;
устройство противофильтрационных завес способом «стена в массиве» для защиты
водоносных горизонтов и предотвращения фильтрационных деформаций берегов рек,
гидротехнических сооружений:
проведение противооползневых мероприятий путем сооружения подпорных стен для
повышения устойчивости склонов и откосов.
Вместе с тем при применении технологии ГСЦ грунтов встречаются проблемы и затруднения.
К существенным недостаткам можно отнести следующее. Сложность контроля качества формы
получаемого закрепленного массива из-за неоднородности свойств закрепляемых грунтов по длине
пилотной скважины,
(в результате может наблюдаться значительное увеличение диаметра
закрепляемого массива на участке с более слабыми горными породами, что опять приводит к
перерасходу цемента, либо уменьшение диаметра закрепляемого массива на участке с более прочными
породами). Форма закрепленного массива может изменяться и быть отличной от проектируемой. Так
например, при появлении по оси пилотной скважины области грунтов с более высокими прочностными
свойствами закрепляемый массив возможно будет иметь меньший диаметр в данной области, что
негативно сказывается на результатах применения технологии ГСЦ. В обратном случае - при наличии
области пород с меньшими прочностными свойствами результат также негативен: в данной области
возможно значительное увеличение диаметра закрепляемого массива, что вызывает перерасход цемента
и уменьшает общую производительность работ.
Поэтому, вопросу определения качества закрепляемого массива отнимают на себя значительные
материально-технические и временные ресурсы. Определения рациональных параметров (давления
водоцементной суспензии Р, диаметр отверстия струеформирующей насадки d0, частота вращения
буровой колонны n, с-1, скорость перемещения буровой колонны V) процесса ГСЦ для отдельных видов
грунта, улучшить контроль за качеством получаемого материала- грунтобетона.
Выводы:
К преимуществам технологии ГСЦ по сравнению с технологиями упрочнения неустойчивых
грунтов, описанных выше, можно отнести следующие:
высокая скорость выполнения работ по закреплению массива;
- принципиальная возможность размещения оборудования в стесненных условиях (в этом
случае необходимо использовать специализированную малогабаритную буровую установку, а весь
инъекционный комплекс может располагаться на некотором удалении);
возможность закрепления любого исходного вида грунта (от гравийных отложений до
мелкодисперсных глин и илов), как по показателям прочности, так и обводненности;
отсутствие значительных динамических нагрузок на закрепляемый массив (что особенно
важно при работе на небольших глубинах под зданиями и сооружениями);
чрезвычайно высокая предсказуемость результатов укрепления грунтов (что позволяет уже
на этапе проектирования достаточно точно рассчитать геометрические и прочностные
характеристики создаваемой подземной конструкции, и соответственно - трудозатраты, материалы и
стоимость работ).
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УДК 553.21/.24
СВЯЗЬ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РУДОВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД С
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЗКАЗГАН
Байбатша А.Б., Базылбекова Б.Е.
Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Казахстан
Regularities of the formation of ore-bearing rock strata provide a theoretical base for the estimation of
their physical-mechanical properties according to the analysis of the geological conditions of occurrence
and petrographic studies. The studies of rock properties on the mine sites have significant applicable interest
due to demand of estimation of their stability, designing the events for preventing landslide deformations and
other geodynamical processes.
Кенді қабат таужыныстарының түзілу заңдылықтары петрографиялыу зерттеулер мен
геологиялық жатыс жағдайлары мәлеметтерінің анализі бойынша олардың физико-механикалық
қасиеттеріні бағалаудың теориялық негізін құруға мүмкіндік береді. Тау-жыныстардың беріктігін
бағалау, көшкіндік деформациялардың алдын алу іс-шаралары мен басқа да геодинамикалық
процесстерді жобалаудың қажеттілігіне байланысты кенорындағы таужыныстардың қасиеттерін
зерттеу үлкен практикалық қызығушылығын тудыруда.
Закономерности формирования горных пород рудоносных толщ создают теоретическую базу для
оценки их физико-механических свойств по данным анализа геологических условий залегания и
петрографических исследований. Изучение свойств пород на месторождениях представляет большой
практический интерес в связи с необходимостью оценки их устойчивости, проектирования мероприятий
для предупреждения оползневых деформаций и других геодинамических процессов.
Полное и всестороннее изучение физико-механических свойств горных пород рудоносной толщи
Жезказганского месторождения проведен по керновым пробам из скважин, пробуренных для разведки
глубоких горизонтов и подземного разведочного бурения, и монолитным пробам из забоев действующих
шахт. Опробованием охвачены все литологические типы пород толщи, залегающих на всех глубинах
распространения оруденения, геолого-промышленных участках и структурно-тектонических формах
месторождения.
В комплекс изучения горных пород входит определение их физических (плотность пород ρ,
пористость П, естественная влажность W), прочностных (пределы прочности при одном сжатии σс и
растяжении σр, сцепление С и угол внутреннего трения F), упруго-деформационных (скорость
распространения продольных Vp упругих волн, коэффициент Пуассона v, модуль Юнга Е, модуль сдвига
G и модуль объемного сжатия К), технических (контактная прочность Рк, абразивность А и коэффициент
крепости f) свойств и водоустойчивости.
Рудоносная тоща пород Жезказганского месторождения представляет собой ритмичное
чередование сероцветных и красноцветных песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослоями и линзами
внутриформационных и межформационных конгломератов.
Песчаники являются породами, определившими название целого генетического типа
месторождений типа медистых песчаников. Сероцветные песчаники как рудные залежи являются
непосредственным объектом воздействия горных работ при разработке месторождения и служат
конструктивными элементами горных работ. При подземном способе разработки рудные песчаники
служат поддерживающими целиками, кровлей и почвой очистных выработок.
Красноцветные песчаники залегают в основном на безрудных участках месторождения и редко
принимают участие в образовании конструктивных элементов горных выработок. В рудоносной толще
встречаются все типы песчаников о крупнозернистого до тонкозернистого [1].
Удельный вес серых песчаников (2,61-2,75%) выше, чем у красных песчаников и алевролитов
(2,41-2,62%). Содержание гигроскопической влаги и коэффициент пористости красных песчаников
выше, чем у серых. Пористость серых разностей пород составляет 0,75-5,80%, тогда как пористость
красных – 4,09-29,29%. Содержание влаги в серых песчаников равно 0,17-0,78%, в красных же – 0,772,92%.
Таким образом, резко выраженные отличия – малое количество гигроскопической влаги,
невысокая пористость и больший по сравнению с красными песчаниками и алевролитами объемный вес
серых песчаников свидетельствуют о вторичных явлениях, имевших место в серых песчаников после их
отложения. Привносимый гидротермальными растворами материал или замещал некоторые минералы,
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или заполнял промежутки между зернами, что значительно уменьшало пористость, а тем самым и
гигроскопичность породы [2].
Характерной особенностью рудоносной толщи района является цветовая контрастность,
обусловленная переслаиванием красноцветных и сероцветных пород. В жезказганской серии рудоносной
толщи выделены 12 литогенетических типов горных пород. Установлено, что оруденение связано с
песчаниками фации подводной части дельты, т.к. только они обладали благоприятными коллекторскими
свойствами для проникновения растворов и рудоотложения [4].
В условиях сжатия под воздействием сложных нормальных и тангенциальных тектонических сил,
представляющих собой тензор напряжений, слои горных пород претерпевают различные изменения в
форме залегания, структуре, текстуре, вещественном составе и приобретают различные свойства.
Зачастую слои пород одного и того же литологического состава, залегающие в различных геологоструктурных частях месторождения, вследствие различия термодинамических условий формирования
характеризуются изменчивостью физико-механических свойств.
Наиболее отчетливые изменения физико-механических свойств горных пород в зависимости от
тектонических условий для месторождения. На месторождении оруденение приурочено к толще
пестроцветных терригенных пород общей мощностью 700 м, перекрытых терригенно-карбонатными
породами суммарной мощностью около 2000 м.
Пористость рудоносных песчаников не превышает 2-3 %, а прочность их очень высокая и имеет
значения σс = 160-280 МПа и более. Причем прочность пород в современных антиклинальных структурах
гораздо выше, чем в синклинальных (таблица 1). Это объясняется приуроченностью к тектонически
активной зоне – сочленению меридиального Восточно-Улытауского и субширотного Теректинского
глубинных разломов, характеризующихся длительным развитием.

Таблица 1 –
Вариации прочностных свойств горных пород нижних горизонтов Жезказганского месторождения
В пределах антиклинальных и синклинальных структур месторождения аргиллиты и алевролиты
по своим прочностным свойствам отличаются незначительно. Песчаники, являющиеся рудоносными
породами и образующие основные конструктивные элементы горных выработок, отличаются заметно и
это требует оценки существенности различия их прочности в различных структурах для практических
целей.
До инверсии, т.е. до образования внутренних вторичных структурных форм месторождения,
горные породы испытывали только гравитационное давление (рисунок 1).

Рисунок 1 – Кинетическая схема литостатического Рл и тектонического Рт напряжений в
геологических структурах
После инверсии, т.е. с началом блоковых перемещений фундамента, тектоническая напряженность
резко изменяется. Из трещин расколотых блоков фундамента и по тектоническим зонам глубинных
разломов поступал поток тепла, который
в совокупности с большими давлениями фундамента и
возникшей дополнительно при трении слоев температурой создавал напряженную термодинамическую
обстановку. В таких условиях породы рудоносной толщи месторождения претерпели изменения.
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Изучение шлифов пород под микроскопом показывает, что хрупкие минералы как кварц и полевые
шпаты, были раздроблены, в них возникали микротрещины, залеченные кремнеземом. Следы
деформированности обнаруживаются во всех минеральных зернах обломочных пород. Начальная
высокая пористость и интенсивная тектоническая трещиноватость хрупких песчаников способствовали
проникновению в них химически активных растворов. Растворы циркулировали по порам и трещинам,
заполняли их минеральными новообразованиями.
В итоге горные породы сильно уплотнялись и резко снижалась их пористость и повышалось
прочность. Более сильное упрочнение пород происходило в антиклинальных структурах, возникших под
давлением блоков фундамента. Этим объясняется превышение прочности при одноосном сжатии пород
антиклинальных структур до 30-50 % прочности пород синклинальных, образованных на участках
погружения блоков фундамента и испытавших тектоническую разгрузку. В Синклинальных структурах,
зажатых между антиклиналями, более высокие значения приобретают боковые давления и в таких
условиях формируются повышенные значения прочности пород при растяжении. Активность теплового
потока в слабопроницаемых глинистых породах перекрывающей красноцветной жиделисайской свиты
снижалась, происходила релаксация напряжения блоков фундамента. Поэтому породы свиты
характеризуются более высокими значениями пористости и относительно низкими значениями
прочности.
Изменение физико-механических свойств горных пород в различных тектонических структурах
носит дифференцированный характер. Причем интенсивность изменения свойств горных пород зависит
от их литологического состава.
Условия разработки месторождений полезных ископаемых во многом определяются
особенностями их геолого-тектонического строения. Рудоносная толща Месторождения залегает в
пределах Жезказганской синклинали, переходящей в Жанайскую антиклиналь на западе, и в Кенгирскую
– на востоке. Перечисленные складки являются по отношению к месторождению структурами первого
порядка, которые в свою очередь осложняются структурами второго и более высоких порядков.
Развитие структурных неоднородностей различных порядков обусловливает расчленение рудного
поля на ряд обособленных участков. Изменчивость прочностных свойств рудоносных песчаников
изучена по пробам отобранным из различных геолого-структурных участков действующих шахтных
полей Жезказгана.
Исследование показывает, что изменение прочностных свойств пород связано с геологическим
положением структурных форм месторождения второго порядка и развитием в их пределах структурных
неоднородностей третьего порядка [1].
Глубина залегания оказывает положительное влияние на прочность пород. Природа его
заключается в уплотнении и уменьшении пористости пород с увеличением глубины за счет воздействия
давления налегающей толщи и, как следствие, контактирования зерен.
Породы нижних стратиграфических уровней будут иметь большую прочность, чем породы
верхних уровней. Причина таких изменений связана с постседиментационными преобразованиями
пород, вызывающими появление новых типов структур и перекристаллизацию их компонентов,
интенсивность которых растет сверху вниз. Этот параметр объясняет и количественно выражает
различие в прочности пород различных месторождений, характеризующихся одинаковым
петрографическим составом [3].
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УДК 624.131.38
ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
РЫХЛЫХ И СЛАБЫХ ГРУНТОВ
Байболов К.С.,Ибрагимов К.
ЮКГУ имени М.Ауезова
Бұл жұмыста болаттан жасалған мөртабанды әр түрлі тығыздықтағы грунтқа ендірудегі
тәжірибе нәтижелері берілген.
Тәжірибе үш түрлі тығыздықтағы үлгі қоспасы тығыз күйдегі, борпылдақ жағдайда және
ерекше борпылдақ жағдайдағы грунттармен өткізілген тәжірибелер келтірілген. Мұнда кеуектік
корэффициенттері 0,55 ден 10,2 аралығында өзгерген.
Тығыз күйдегі үлгіде кеуектілік коэффициент 0,55-0,7 аралығында болды, ал борпылдақ үлгіде бұл
коэффициент 0,7 мен 1,2 аралығында өзгерді, ерекше жағдайдағы үлгі қоспасында кеуектік
коэффициент 1,35 ден 10,2 дейін өзгерді.
Тәжірибе нәтижелері төмендегіні көрсетеді:
Болаттан жасалған мөртабанды тығыз күйдегі үлгіге батырғанымызда мөртабан астында
тепе-теңдік теориясына сәйкес сырғанау сызықтар мен жазықтар пайда болып, штамп астынан
грунттар ығысып бүйір жақпен жоғарыға жылжиды. Мөртабан астында грунттың бұзылу формасы
пайда болады.
Борпылдақ грунт үлгісінде мөртабан астында сырғанау жазықтары пайда болмауы мүмкін.
Мөртабан астында эллипс (күбі) тәрізді тығыздалған аймақ пайда болады. Грунттың ығысуы мен
жылжуы күзетілмейді, ал ерекше жағдайдағы грунт, қоспасында мөртабан қоспасында мөртабан
табанында тығыздалған аймақ кенет тарылып тек қана мөртабан астында вертикал бағытта грунт
үлгісі тығыздалады.
Бұл тәжірибе соңы көрсетті борпылдақ, ерекше борпылдақ грунттарға тепе-теңдік теориясын
қолдануға болмайтынын көрсетті. Сонымен бірге бұл грунттарды есептеу үшін Н.А.Цытович пен
И.И.Черкасов ұсынған мөртабанның өдшеміне байланысты төсек коэффициентін қолдану мүмкін.
This paper presents the results of experiments with the pressing die, depending on the material density.
Experiments have shown with thick, loose and very loose sandy mixtures over a wide range of porosity
coefficients. Here, the void ratio was varied from 0.5 to 10.2.
In dense mixtures coefficient porosity varied from 0.55 to 0.7 in the loose sands – (Lyubertsy) void ratio
was 0.7-1.2, and in particular mixtures of loose, void ratio varied from 1,35-10,2.
The results showed the following:
When the die indentation in the dense mixture formed a clear expression of the respective prisms building
innit equilibrium theory.
Quite a different picture is observed in experiments with loose sandy mixture. There is not observed
building of the ground from under the stamp. Under the stamp is formed elliptical condensed area significantly
exceeds the width by a stamp.
When indentation die in a particularly loose mixtures compacted zone narrows sharply. There are mainly
compacted soil lies directly under the stamp.
These experiments demonstrated that a loose and very loose soil can not be used existing techniques
determine the bearing capacity limit equilibrium method. Here the deformation process in these soils completely
different.
In this regard, for the calculation of loose and soft soil offered the use of bed dependable factor not only
on the properties of the soil, but the size of the stamp, and proposed N.A.Tsytovichem I.I.Cherkasovym.
Ключевые слова: деформация материала, плотные грунты, рыхлые и слабые грунты, результаты
опытов, гранулометрический состав, состав смесей, вдавливания штампа.
Keywords: deformation of any material, dense soils, loose and weak soils, the results of experiments,
particle size distribution, the composition of the mixtures, the indentation punch.
Известно, что процесс деформации любого материала при вдавливании штампа зависит от
плотности. Так у плотных грунтов наблюдается образование поверхностей скольжения грунта
базирующегося на теории предельного равновесия.
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Гранулометрический состав, коэффициент общей пористости и влажность песчаных смесей.
Табл.1.
Крупность фракций (мм) и их содержание,
Коэфф
%
ициенты
Состав смеси
общей
3
3
1
0
0
0
пористости
-1
-0,5
,5-0,25
,25-0,1
,1

Влажно
сть, %

№
Смеси

Характерной особенностью деформации рыхлых и слабых материалов является отсутствие призм
выпирания и местный характер деформации поверхности при вдавливании штампа.
Еще в 30-х годах прошлого века К.Терцаги рассматривая вопрос о предельных нагрузках на
грунт, выделил две характерных случаях: потери несущей способности – общей сдвиг в плотном грунте
и местный сдвиг в рыхлом грунте. В первом случае наблюдается выпирание грунта из-под штампа
штампа в стороны, во втором – глубокий провал штампа без образования призмы выпирания. Для первой
случая К.Терцаги дал решение на основе теории предельного равновесия которое удовлетворительно
согласуется с опытными, данными. Для второго случая он рекомендовал приближенный прием точность
которого значительно ниже [1].
В работе Е.Спенсера приводятся результаты опытов, проведенных с песчаными грунтами
различной плотности, которые показывают, что в рыхлом песке скольжения не всегда хорошо заметны и
могут, даже полностью отсутствовать. Кривая зависимость между осадкой штампа и нагрузкой имеет
монотонный характер, наблюдается плавное увеличение осадки, а высота уплотненного ядра под
штампом имеет значительно большую высоту, чем в плотном песке.
Такие же интересные результаты получены в опытах В.И.Довнаровича и И.Я.Рудницкого
проведенные с рыхлыми песками под руководством Д.Е.Польшина. [4.5]
В силу особенностей своей структуры рыхлые и слабые грунты обладают необычной большой
деформативной способностью, из-за которой определение критических нагрузок, и несущей способности
у них затруднено так как явлений выпирания из под подошвой штампа в этих грунтах обычно не бывает,
благодаря большой пористости. Главными видами деформации, этих грунтов по терминологии
Н.А.Цытовича
и
И.И.Черкасова
являются
остаточные деформации, вследствие разрушения структуры, взаимные сдвиги зереи и уплотнение,
которые сопровождаются сравнительно малыми упругими деформациями [2,3].
Для детального изучения влияния плотности на характер деформации проводились опыты в
лабораторном лотке при максимальном широком диапазоне изменения пористости составленные из
среднезернистого речного песка и вспученного перлитового песка в различных соотношениях.
Здесь коэффициент общей пористости менялся в пределах от 0,55 до 10,2. Ниже в табл.1.
приведены гранулометрический состав, коэффициент, общей пористости и влажности песчаных смесей.
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Из этой таблицы видно что смесь №1 близка к оптимальной и поддается сильному уплотнению.
Однородный Люберецкий песок (смесь №2) нельзя уплотнить или разрыхлить за пределами диапазона
коэффициента пористости е=0,70–1,20. Наконец смесь №3, которая содержала много угловатых и
пористых зерен вспученного перлита обладала способностью образовывать однородные, устойчивые
структуры даже при предельном разрыхлениим до е=10,2.
Всего было проделано 42 опыта из которых с плотными песками (е=0,55–0,70) –14, с рыхлыми
(0,70 – 1,35) – 22 и с особо рыхлыми (1,35 – 10,2) – 6 опытов. Для проведения опытов был сделан
лабораторный лоток площадью, 10х20 см и глубиной 20 см с передней сьемной стенкой из толстого
стекла. Лоток имел прочную конструкцию которая позволяла уплотнять уложенную в него смесь при
необходимости большими усилиями, а затем прикладывать к штампу большие нагрузки.
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Сверху лоток перекрыть стальной плиткой с прорезью для прямоугольного штампа, площадью
3х10 см, расположенного поперек лотка. Стальной полированный штамп, жестко скрепленный с верхним
зажимом лабораторного пресса может передвигаться строго вертикально без перекосов, причем в начале
опыта вес штампа на песок не передается. Скорость погружения штампа в зависимости от типа пресса,
была равна 1мм/мин или 4 мм/мин, причем никакой разницы в результатах от перемены скорости
замечено не было.
Набивка лотка производилась при снятой стеклянной стенки, для чего лоток опрокидывали. Смеси
укладывали заранее отвешенными порциями в четыре слоя, каждый из которых уплотняли до толщины в
2,5 см. В ходе набивки в серединной плоскости лотка и непосредственного за стеклянной стенкой
устраивали координатные сетки из такого же песка окрашенного в черный цвет. Для устройства сеток
применяли специальный шаблон из оргстекла
с узкими параллельными прорезами через 14-15 мм
идущими в одном направлении. Шаблон накладывали на уплотненный слой песка стальной линейкой
вкладываемой в прорези сверху. После этого шаблон поднимали, поворачивали на 90 0 и процесс
повторялся. Таким образом, получались хорошо, видная черная координатная ортогональная сетка.
Сразу после устройства сеток их фотографировали, а с фотографии снимали кальки. (рис.5.)
По окончании набивки лотка ставили на место стеклянную стенки и лоток в вертикальном
положении устанавливали на пресс. Штамп осторожно подводили к поверхности песка и начинали опыт.
Ход опыта контролировали по деформациям наружной сетки.
По окончании опыта лоток снимали с пресса опрокидывали снимали с него стекло и производили
выемку песка, сначала ложкой а затем пылесосом пока не обнажалась вторая сетка. Ее фотографировали,
как и первую, снимали кальку и сравнивали с калькой снятой до опыта.
После проведения опыта обе сетки оказались в той или иной степени деформированными. Сетка,
лежащая прямо за стеклом деформировалась меньше вследствие трения о стекло. Сетка заложенная в
срединной плоскости лотка, деформировалась сильнее и в окончательной обработке материалов
использовалась именно она.
Для однородной набивки лотка и создания координатных сеток надо было придать песку
некоторую связность путем увлажнения до 3-7%.
Влаги обеспечивала капиллярное сцепление между зернами того же порядка, что наблюдается в
натуре в верхних слоях рыхлых песках.
В результате были три характерные картограммы полученные в опытах с плотной, рыхлой и особа
рыхлой песчаными смесями. Такие картограммы были получены для всех опытов, а также получены
кривые вдавливания штампа.
Эти опыты показывают, что при вдавливании штампа в плотную смесь с коэффициентом
пористости е=0,55 – 0,70 образуются четко выраженные призмы выпирания. В пределах этих призм
песок разрыхляется, а не посредственно под штампом грунт уплотняется. Картина деформации
качественно соответствует взглядом К.Терцаги на общий сдвиг плотного грунта. На кривой
вдавливаются штампа этому моменту соответствует резкое падение реакции грунта и крутой перелом
соответствующий исчерпанию несущей способности песка (рис.6).
Все это близко к тем представлениям на которых основаны многочисленные решения теории
предельного равновесия. Опыты лишний раз подтвердили, что к плотным пескам эта теория применима.
Совсем другая картина наблюдается в опытах с рыхлыми песчаными смесями с коэффициентом
пористости е=0,70 – 1,2. Здесь никакого выпирания грунта из-под штампа нет. Под штампом образуется
эллиптическая (бочкообразная) уплотненная зона, значительно превышающая по ширине подошвы
штампа. Уплотнение грунта в этой зоне вызывает осадку поверхности. Максимальное уплотнение имеет
место непосредственно под подошвой штампа. Кривая вдавливания штампа не имеет перелома и
установить по ней предельную несущую способность нельзя. (рис.7).
При вдавливании штампа в особо рыхлую смесь с коэффициентом пористости е=1,34 – 10,20
уплотненная зона, резко сужается. Уплотняется собственно говоря, грунтовый столб, лежащей
непосредственно под штампом и незначительно превышающей его по ширине. Уплотнение
распространяется примерно на двойную ширину подошва вглубь. Поверхность почти не деформируется
(рис.1).
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Рис.1. Различные виды деформации песчаных смесей при вдавливании штампа. 1-плотный песок, 2рыхлый песок, 3-особо рыхлая смесь.
Проведенные опыты наглядно показали, что к рыхлым и особо рыхлым грунтами нельзя
применять существующие приемы определения несущей способности методом предельного равновесия.
Процесс деформации в этих грунтах совершенно иной. Исходя из этих представлении следует вести
разработку новой теории несущей способности рыхлых и слабых грунтов на основе нелинейно
деформируемом основании.
Поскольку еще нет практического приемлемого способа расчета при наличии рыхлых и слабых
грунтов, эти расчеты наиболее целлсообразно выполнить с использованием коэффициента постели, т.е
по местным деформациям. Однако в отличие и в соответствии с основными свойствами универсальной
модели, коэффициент постели должен зависеть не только от свойства грунта, но и от размеров штампа.
Если коэффициент постели зависит от размеров штампа, то он уже не может рассматриваться как
показатель одних лишь механических свойств грунтового основания.
В рыхлых и слабых грунтах такими первичными показателями механических свойств наиболее
целесообразно принять коэффициента сжимаемости или модуль деформации, которые в принципы от
размеров штампа не зависят.
В этом случае коэффициент постели по представлениям Н.А.Цытовича и И.И.Черкасова
выражается следующим образом:

C

2
ba0

где  – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы штампа
в – ширина или диаметр штампа
α0 – коэффициент относительной сжимаемости грунта.
Откуда коэффициент относительной сжимаемости грунта определяется

0 

2
b * С

Изложенный метод имеет много общего с методом эквивалентного слоя Н.А.Цытовича и может
рассматриваться как распространение его исходных положений на нелинейно деформируемые и не
упругие грунтовые основания.
Принципиальное отличие состоит в том, что мы не пользуемся решениями теории упругости и
считаем несущественными деформации основания за пределами нагруженной площади.
С другой стороны можно отметить, что свойства рыхлых и слабых грунтов удовлетворительно
описываются моделью С.С.Григоряна, который предложил ее для решения динамических задач
механики грунтов. При увеличении напряжении грунта вследствие переупаковки частиц и их дробления,
плотность элемента заметно возрастает, при снятии нагрузки ввиду необратимости этих процессов
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плотность изменяется незначительно. Поэтому процесс нагружения и разгрузки описывается разными
уравнениями.
С.С.Григорян считает, что при малых напряжениях на ветви нагружения имеется упругий
горизонтальный участок. При повторной нагрузке этот участок удлиняется. Такое поведение близко к
поведению рыхлых и слабых грунтов при сжатии в компрессионном приборе. Аналогичное явление
наблюдается и при всесторонним сжатии, проведенном с образцами пеностекла, газобетона шлака и
пемзы. Разница между моделью С.С.Григоряна и реальными рыхлыми и слабыми грунтами состоит в
том, что у них чисто упругих деформации не наблюдается даже в самом начале нагружения.
Обобщая сказанное следует отметить что механические свойства рыхлых и слабых грунтов
удовлетворительно описываются, универсальной моделью грунтового основания Черкасово-Воробьевой
параметры которой могут быть получены из опыта со вдавливаниям и разгрузкой штампа.
Расчет фундаментов на таком основании можно вести по второму предельному состоянию, т.е по
деформациям используя математический аппарат разработанной на базе гипотезы Фусса-Винклера.
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УДК 521.1
ПОСТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НУЛЕВЫХ СКОРОСТЕЙ ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧИ
ДВУХ НЕПОДВИЖНЫХ ЦЕНТРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ MATHEMATICA
1

Елгондина М.Б.1, Маемерова Г.М.1
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы

Рассматривается обобщенная задача двух неподвижных центров. Опираясь на работу Л.Г.
Лукьянова найдены точки либрации задачи и построены поверхности нулевых скоростей с помощью
системы аналитических вычислений Mathematica.
A generalized problem of two immobile centers. Drawing on the work of L.G. Lukyanov found libration
points tasks and built zero- velocity surface using Mathematical computer algebra system.
Над классической задачей двух неподвижных центров работали очень многие известные ученые,
такие как Е.П. Аксенов, В.Г. Демин, Л.Г. Лукьянов и т.д. Данная проблема направлена на изучение
движения пассивно гравитирующего тела «нулевой» массы, притягиваемого двумя активными
«неподвижными» телами [1-3].
1

Постановка задачи
Рассмотрим три тела М 0 , М 1 и М 2 (Рисунок 1) с массами m0 , m1 и m2 , соответственно.
Данные тела имеют сферическое распределение массы, следовательно, они рассматриваются как
материальные точки, а также удовлетворяют условию m2  m0  m1 . Следует отметить, что тело М 2
не должно оказывать заметного гравитационного влияния на оставшиеся два тела. Данная задача
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рассматривается на интервале времени t  T , где  t - интервал времени на котором исследуется
интересующее нас движение тела М 2 под действием тяготения тел М 0 и М 1 .

Рисунок 1. Иллюстрация к задаче двух неподвижных центров.
Запишем уравнения движения тела М 2 [2]
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Следует отметить, что переход от декартовых координат x , y , z к сферическим
осуществляется с помощью формул
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Известно, что уравнения движения (1) интегрируются в квадратурах [1]. Для исследования точек
либраций данной задачи получаем из уравнения (1) систему уравнений [2]
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можно записать в следующей форме
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где частные производные в левых частях уравнения (3) имеют вид
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Первое выражение в уравнении (3) удовлетворяется при условии
выражения получаем











  1,   0,

а из второго

  0.

2 2  2  1

1   

2 2

(4)

Решая уравнение 2  2  1  0 получаем решения      2  1 . Знак «минус» перед
радикалом не учитывается, в связи с тем, что всегда выполняется условие   0 . Переходя к координате
z по формуле z   получим изолированные точки либрации L1 и L2 в пространстве Gxyz [2],
расположенные по отдельности вдоль оси z

L1 (0,0,   2  1),
Рассмотрим симметричный случай, когда

L2 (0,0,   2  1) .

  0 , где потенциал U 0  1  1  2 и
r1

r2

J

r1    i , r2    i . В этом случае существуют такие точки либрации L1 (0,0,1), L2 (0,0,1),
LD , L . Здесь LD - поверхностная точка либрации диска D ( 0    1), расположенного внутри
2
2
2
окружности G с единичным радиусом   x  y  1 , а L - бесконечно удаленная поверхностная
точка либрации, расположенная на сфере x  y  z   .
2

2

2

U ( x, y, z, )  U ( x, y, z,  ) , находим, что
для отрицательных значений  точки либрации L1 и L2 изображаются симметрично на плоскости
Gxy , а поверхностные точки либрации сохраняются.
Принимая во внимание условие симметричности

(1  i ) (1  i ) 2(  ) ,
В асимметричном случае, когда 0     , где потенциал U 


r1

r2

J

L1 (0,0,   2  1), L2 (0,0,    2  1), LD , L .
i
i  2
Остается предельный случай, когда    , а потенциал U  
. В этом случае


можно найти такие точки либрации, как

r1

r2

J

точки либрации имеют вид L1  L , L2  LD , LD , L .
Следует отметить, что (4)-уравнение больше не имеет никаких точных решений.
Запишем интеграл энергии в виде

V2
 U  h,
2

(5)

где V - скорость тела M 2 , h - постоянная энергии. Из этого интеграла для любых h  0 можно
найти возможные области движения с помощью неравенства

U  C,
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(6)

здесь C   h - новая постоянная. Границы таких областей являются поверхностями нулевых
скоростей
(7)
U  C.
На следующих рисунках 2-6 на основе уравнения (7) изображены сечения поверхностей нулевых
скоростей (для значений, когда  =0; 0.5; 1; 2;  ) в плоскости Oz . Эти графики получены с помощью
системы символьных вычислений Mathematica [4] и соответствуют графикам, полученные в работе [2].
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Заключение.

Рассмотрена обобщенная задача двух неподвижных центров. Руководствуясь работой Лукьянова
Л.Г. найдены точки либрации данной задачи. На плоскости, с помощью системы аналитических
вычислений Mathematica, построены графики сечений поверхностей нулевых скоростей. Эти графики
идентичны с графиками, найденные в работе Лукьянова Л.Г., что мы и предполагали получить.
Литература
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УДК 681.32.019.3
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ
РЕЗЕРВИРОВАННОЙ ДВУХКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ
MATLAB SIMULINK
Ерболова А. С., Казиева Н. М.
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Мақала цифрлық жүйелердің кідіріссіз жұмыс істеу моделілінің проблемасына арналған. Екі
арналы резервті кідіріссіз жұмыс істейтін реконфигурацияланған жүйенің имитациялық моделі
зерттелген.
The paper deals with the problem of modeling fault-tolerant digital systems. A simulation model of
double-channel reservation fault-tolerant system with reconfiguration is proposed.
Современные ЭВМ, вычислительные комплексы и сети являются мощными средствами
исследования сложных систем с использованием технологий имитационного моделирования. Общими
тенденциями, реализуемыми при разработке современных инструментальных средств и систем
имитационного моделирования сложных динамических систем, являются:
- обеспечение визуального конструирования;
- совмещение средств и систем имитационного моделирования с интеллектуальны ми
системами поддержки принятия решений (экспертными системами, САПР и т.п.);
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- конструирование многоуровневых моделей систем в рамках методологии структурного
системного анализа [1].
В работе рассматриваются возможности интегрированной инструментальной среды, построенной
на основе Matlab Simulink, и применение ее для моделирования отказоустойчивой резервированной
двухканальной системы. Описан способ изменения структуры моделей в процессе симуляции.
Целью работы является имитационное моделирование работы двухканальной отказоустойчивой
системы с поблочным резервированием и способностью к реконфигурации.
Материалы и методы. Для достижения поставленной задачи система [2] сконструирована таким
образом, чтобы быть всегда остается готовой к работе при любых отказах или сбоях в работе
функциональных блоков (ФБ) [3].
Такое свойство системы (рис. 1) достигается за счет организации двухканальной структуры с
поблочным дублированием, перекрестными связями и восстанавливающим органом (ВО), выполняющим
функцию И (&).
Для моделирования работоспособности данной структуры предлагается использовать пакет
математической логики Matlab Simulink + Stateflow. Этот математический аппарат, построенный на
алгебраически-логических выражениях, можно применить для моделирования дискретной динамики
реактивных систем, в том числе и рассматриваемой в данной работе. Выбранный аппарат моделирования
повышает степень наглядности модели благодаря использованию анимации, отображающей изменения в
системе, сопровождающиеся переходами от одного состояния к другому [4]. Для этого используются
предложенные Д. Харелом [5] визуально форматизированные диаграммы – Statechart (диаграммы
состояний и переходов). Основные неграфические компоненты таких диаграмм – это события и
действия, основные графические компоненты – состояния и переходы.

Рис. 1. Схема резервированной двухканальной системы с реконфигурацией
Напомним некоторые определения из этой области.
Событие – нечто, происходящее в системе и вне ее, а также некоторые ответные действия.
Действие – это реакция моделируемой системы на мгновенные события.
Состояние – условие, в котором моделируемая система пребывает некоторое время.
Переход – изменение состояния, обычно вызываемое событием.
Каждому переходу могут быть сопоставлены условия, при выполнении которых
оно
осуществляется.
Таким образом, с использованием приведенной формализации была синтезирована следующая
идеализированная имитационная модель двухканальной резервированной системы (рис. 2).

Рис. 2. Имитационная модель системы
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На рис. 2 имеются следующие обозначения:
Random Number - нормальное распределение; Scope1–отображение количества отказов в системе;
Scope - отображение отказов ФБ во времени при воздействии влияющих факторов, а также отказ
всей системы в целом;
Pulse generator – задание тактов логических вычислений; Saturation – ограничение сигналов в
пределах [0,1].
Блок logic (рис. 3) отображает логику системы, где b1, c1, b2, c2 – состояния ФБ системы.

Рис. 3. Блок логики
Каждый ФБ имеет два
состояния on и off – работоспособен
и
неработоспособен
соответственно.
По умолчанию ФБ выполняет безусловный переход в состояние on. Переход из состояния on в
состояние off происходит при выполнении условия [en1= =1].
Одновременно происходит проверка другого условия [en1= =0] и [en1<1], при истинности
которого система, не выполняя действий, подтверждает работоспособное состояние.
Для каждого состояния системы возможно предписать определенные действия, которые будут
выполняться:
- entry – при входе в состояние;
- during – в течение нахождения в состоянии.
В данном случае на примере ФБ1 entry:f1=1 – при входе ФБ1 в состояние off на выход f1 подается
сигнал со значением 1, что свидетельствует об отказе ФБ. В свою очередь, during:r_1=1 – при входе ФБ1
в состояние off на выход r_1 подается сигнал со значением 1, что в общем случае означает наличие
отказа в системе. Восстановление отказавшего блока длится 0,4 с, время задержки регулируется
счетчиками v1, v2, v3, v4. Состояние swich описывает логику отказа всей системы. Далее, используя
возможности Simulink, диаграмма Stateflow может быть интегрирована в любую сложную систему
обработки сигналов. При этом могут использоваться источники сигналов Simulink для входов диаграмм,
средства отображения и анализа значений выходов, средства преобразования сигналов и другие
многочисленные инструменты.
Таким образом, приняв во внимание процессы, протекающие во всей системе, в блоке scope
можно просмотреть результаты моделирования (рис. 4).

Рис. 4. Результаты моделирования системы
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Для удобства анализа поведения системы графики входных воздействий отображаются в одном
поле с графиками реакции системы на них. Таким образом, черным цветом изображены сигналы,
которые приводят к отказу ФБ при достижении им уровня 1.
Серым цветом изображены графики отказов блоков и системы в целом (значение 0 - ФБ работает,
значение 1 - ФБ отказал).
Так, например, в ФБ1 отказы начинаются на 4 секунде, когда уровень воздействия превышает
значение 1. При этом на графике реакции ФБ1 приобретает значение 1, которое свидетельствует о его
отказе. Затем происходит сброс счетчика, выполняется регенерация, которая длится до тех пор, пока
значение сигнала воздействия не снизится и ФБ вернется в рабочее состояние (на сером графике уровень
0).
Из результатов моделирования видно, что система остается в работоспособном со- стоянии до тех
пор, пока одновременно не откажут ФБ1 и ФБ4 или ФБ2 и ФБ3-блоки. Возможность быстрого
восстановления ФБ значительно увеличивает время безотказной работы системы.
Необходимо также отметить, что, подставив в данную имитационную модель реальные данные о
надежности составных частей системы и характеристиках процессов, протекающих в них, возможно
получение прогнозируемых параметров работоспособности всей системы в целом.
Синтезированная имитационная модель представляет собой обобщенную структуру
резервированной двухканальной системы с реконфигурацией. Данная модель может быть использована
для детального моделирования работоспособности системы, построенной на основе предложенной в
работе [4] схемы. В ходе синтеза установлено, что инструментальная среда Matlab + Simulink + Stateflow
имеет неоспоримый потенциал для моделирования сложных реактивных систем и применима для
моделирования надежности отказоустойчивых систем различной структуры.
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ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ КЕПІЛІ - БАЛАМА ЭНЕРГЕТИКА
Естаева Д.Қ., Ахметбекова А.М., Мұханбедин М.А.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Для развития чистой технологии с экологической стороны необходимо усовершенствования
получения общего объема новых источников электроэнергии. На сегодняшний день государство
достаточно понимает и работает над повышением доли необходимости и вложении инвестиции в
альтернативные источники энергии, которые дают новый импульс.
For development of green technology from an ecological side it is necessary improvements of receipt
general volume of new sources of electric power. To date the state understands enough and works on the
increase of stake of necessity and investment in alternative sources of energy, that give a new impulse.
Қазақстан экономикасын дамытуда балама жолдар арқылы тұрақты экономикалық өрлеуге жол
ашылады. Баламалы жолдарды таңдауда бірден бір себеп, қазіргі таңда пайдаланып отырған мұнай мен
пайдалы қазбалар болашақта сарқылу жағдайында бүкіл әлемдік дағдарыстың алдын алу болып
табылады.
Бейресми ақпарат көздеріне сүйенсек, жер бетіндегі көмір қоры 130 жылға, мұнай қоры 50 жылға,
уран қоры 90 жылға жетеді. Бүгінде мұнайсыз өркениет – өлі шаһар. Көліктер жүрмесе, үйлер
жылытылмаса, жарық болмаса не болады? Осындай салдардан егін себілмесе, қажетті тағамдар
өндірілмесе – ғаламшарды аштық пен үлкен экономикалық-экологиялық атап жайлауы мүмкін.
Қазақстан мұнайдан түсімді 2017жылы 102 млн тоннаға жеткізуді көздеп отыр.
Мұндай жоғары қарқынмен өндірілген мұнайдың 50 жылда-ақ түбі көрінуі мүмкін. Адамзат пайдаланатын тұрмыстық заттардың 90 пайызы қара алтыннан өңделген өнімдер. Қазіргі таңда құны небәрі
5 теңге тұратын полиэтилен пакеттердің өзін қырық жылдан кейін таппай қалуымыз мүмкін. Егер біз
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балама жолдарды қарастырмасақ, болашақта осы әлемдік экономикалық-экологиялық дағдарыстың
жайпауы салдарынан адамзаттың өмір сүруі сұраққа айналуы мүмкін [1].
1-кесте. Дәстүрлі энергия алу көздерінің артықшылығы мен кемшілігі және балама жолдармен
энергия қуатын алудың тиімділігі.
Энергия:
Артықшылығы
Кемшілігі
Тас көмір
Шикізат ретінде де, энергия көзі ретінде де Сарқылады, алынуы қиын, жанғанда шысұранысқа ие.
ғаратын түтіні ауаны ластайтын шикізаттар
енді ертеңгі күнге жарай бермейді
СЭС
Экологиялық тұрғыдан «таза» саналатын су Бұл қуат көзінің де тиімсіз тұстары
электр стансалары мен атом электрстансалары жетерлік. Алдымен су электр станциясын
әлемдік жалпы энергияның 5 пайызын қамтып салу үшін ұланғайыр территория керек. Әдотыр. Дамыған елдерде жалпы энергияның 17 етте өзен аңғарларынан орын алатын
пайызын, дамушы елдерде – 31 пайызын СЭС- мұндай алаңдар ауылшаруашылығына өте
ы қамтамасыз етуде. Дамушы елдерде соңғы қажетті құнарлы жерлерді пайдалану мүмжылдары әлемдегі ең ірі СЭС-тар салынуда.
кіндігін жойып жібереді. Сонымен қатар,
СЭС салуға кететін қаржы АЭС салатын салатын
қаржыдан
2-3
есе
ар-тық
болғандықтан, көптеген инвесторлар оны
салуға құлықсыз.
АЭС
Салыстырмалы түрде ең арзан электр
АЭС дәуірі басталғаннан бері адамстанциясы.
зат тарихында 150-ден астам апат
тіркелген. АЭС жұмыс істеген соң міндетті
түрде одан радиоактивті қалдықтар
бөлінеді.
Қазақстан Республикасы бойынша
радиоактивті қалдық көметін 9 қоймада
(оның 2-уі жоғарғы және орташа активті
қалдықтарды көметін) 86242 тонна қатты,
11 млн текше метр сұйық радиоактивті
қалдықтар сақталуда. Жыл сайын қалдық
көлемі 5,4 пайызға өсуде. Жұмыс істеп
тұрған АЭС жоқ кезде, яғни тек уран
өндіруден ғана шығатын қалдықтар көлемі
осындай. Ал, ертеңгі күні АЭС салған кезде
радиоактивті қалдықтар бұдан бірнеше есе
артық болады. Оларды жою проблемасы
елде негізгі мәселеге айналары сөзсіз.
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энергиясының 20% балама қуат көздерінен
алынуда. Болашақта мемлекет бұл көрсеткішті
100% жеткізуді көздейді. Қазақстанда жел
энергетикасының потенциалы өте жоғары
(секундына 10 метр) 10 елді мекен бар. Жоңғар
қақпасында жел жылдамдығы 40-50 метрге
жетеді. Қазақстанның оңтүстік аймағындағы
территориялар күн энергетикасын дамытуға
өте ыңғайлы
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Қазіргі тұрақты даму экономикалық, әлеуметтік және экологиялық компонент сияқты үш
құрауыштың арасындағы кешенді өзара байланыстың орын алуын болжайды. Соңғы онжылдықта пайда
болған «жасыл» экономика тұжырымдамасы тұрақты дамудың осы компоненті арасындағы оңтайлы
үйлесімділікті қамтамасыз етуге негізделеді және дамыған, дамушы және өтпелі экономика
жағдайындағы мемлекеттердің барлығы үшін аса қолайлы жүйе болатындығын дәлелдеуге тырысады.
«Табиғи капитал» көптеген елдердің экономикасында маңызды рөл ойнайды. Қазақстан үшін,
мысалы, экономикада пайдалы қазбалардың маңыздылығы өте ерекше болып табылады, яғни табиғи
ресурстардың өте мол қоры экономиканың дамуында маңызды рөл ойнайды. Көптеген елдер өзінің бай
табиғатының есебінен экологиялық туризм үшін табиғи капиталдың «рухани» қызметтерін қамтамасыз
етіп мол табыстарға кенеліп отыр [2].
Қазіргі уақытта, инвестициялау үшін Қазақстан экономикасының басымдықты секторларының
біріне балама энергетика (альтернативті энергетика) саласы жатады. Балама энергетика Қазақстан
экономикасын дамытудың балама мүмкіндіктері болып табылады. Экономикалық дамудың осындай
балама мүмкіндігі соңғы 15-20 жылда әлемдік экономикада басым рөлді ойнап отырған «болашақ
экономика» секторларының бірі болып табылады.
Қазақстанның экологиялық мәселелерін шешудің және электроэнергетиканы дамытудың басым
бағытының бірі ретінде өздігінен жаңарып отыратын энергетикалық ресурстарды кеңінен пайдалану
үдерісі қарастырылып келеді. Қазақстанда өздігінен жаңарып отыратын энергетикалық ресурстардың
әлеуеті өте зор болып табылады. Жаңартпалы энергетикалық ресурстарға гидроэнергия, жел энергиясы
мен күн энергиясы жатады.
Гидроэнергия. Кейбір деректерге сүйенсек, Қазақстан территориясы бойынша гидроэнергетикалық
ресурстар тең бөлінбеген, олардың үлкен бөлігі Қазақстанның негізгі үш аймағында шоғырландырылған:
1) Оңтүстік-Шығыс аймағы, Іле өзені бассейні, Шығыс Балқаш көлі бассейні және Алакөл
көлдерінің топтамасы бассейні;
2) Шығыс аймағы, Ертіс өзені бассейні;
3) Оңтүстік аймағы, Сырдария, Талас, Шу өзендерінің бассейні.
Қазақстан үшін энергияның жаңартпалы басым көздерінің бірі ретінде жел энергетикасы саласы
саналады. Осыны ескере отырып, Қазақстанның жел атласы жасалды. Қазіргі уақытта, Қазақстанда жел
электростанцияларын салудың 10 алаңы зерттелген. Мұндай алаңдар электроэнергияның коммерциялық
өндірісі үшін жалпы қуаттылығы 1000 МВт-ға дейін жететін аса ірі жел электростанцияларын салу үшін
толығымен пайдаланыла алады. Бұл жоспарда Жоңғар қақпасының әлеуеттік мүмкіндіктері аса танымал
екені белгілі. Қазақстандық танымал энергетик Александр Трофимовтың мәліметтері бойынша,
республикамыз жан басына шаққандағы жел энергиясы ресурстарының көлемі бойынша әлемде бірінші
орынды иеленеді.
Жел энергиясы. Қазақстанда жел энергетикасын пайдаланудың басымдықтары жел энергиясы
ресурстарының бар болуымен анықталады. Қазақстан территориясының жартысында желдің орташа
жылдық жылдамдығы 5-6 м/с., ал кейбір аудандарда желдің жылдамдығы 7-8 м/с. құрайды. Жел
электростанцияларын салу ең алдымен, желіге қосылмаған шалғайдағы аудандарды энергиямен
қамтамасыз етумен шартталады.
Елімізде жел энергетикасын дамытуға деген қызығушылық келесі артықшылықты факторлармен
түсіндіріледі: жел – бұл отынның бағаларына тәуелді болып табылмайтын энергияның жаңартылып
отыратын ресурсы; жел ресурсы елдің барлық территориясында қол жетімді болып табылады;
орнатылатын жел энергетикасы құрылғысының қуаттылығына бәсекенің болуы; атмосфераға зиянды
қалдықтарды тастаудың және парниктік газдарды жіберудің болмауы; шалғай аудандарды
электроэнергиямен жабдықтауды орталықсыздандырудың мүмкіндігі.
Күн энергиясы. Күн энергиясын қалыптастырудың және пайдаланудың бірнеше бағыттары бар:
күн сәулесі электр энергиясын және жылуды қалыптастырады; ғимараттарды жылыту үшін
қолданылады; ауаны баптайды; ыстық сумен қамтамасыз етеді; әртүрлі материалдарды кептіру үшін
қолданылады.
Қазақстанның географиялық орналасуының солтүстіктік кеңдігіне қарамастан, еліміздегі күн
энергиясының ресурстары тұрақты және климаттық жағдайлардың қолайлылығына байланысты қол
жетімді болып табылады. Кейбір зерттеу қорытындылары бойынша, елдің оңтүстік аймақтарында күн
энергиясының әлеуеті жылына 2500-3000 күн сағатына жетіп жығылады, ал күн сәулесі энергиясы
жылына 1300-1800 кВт/м. құрайды. Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облысы және Арал теңізі сияқты
энергия тапшы аймақтар күн электростанцияларын салу үшін аса қолайлы аудандар болып табылады.
Экологиялық жағынан таза технологияларды дамыту үшін электроэнергияны өндірудің жалпы
көлемінде энергияның жаңартылатын көздерінің үлесін арттыру қажет. Ел үкіметі бүгінгі күні осы үлес
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салмақты арттырудың қажеттілігін толық түсініп отыр және энергияның балама көздеріне инвестиция
салу үшін қосымша жаңа серпіндер жасаудың жұмыстарын қолға алып келеді [3].
Танымал сарапшы Питер Диксонның айтуынша, әлемдік энергетикалық ресурстарда дәстүрлі
энергетика ресурстарының (мұнай, газ, көмір) үлесі бүгінгі күні 74%-ды құрайды. Қоғамдық тұтынудың
қазіргі қарқынды деңгейінде мұнай қоры 40 жылға, газ қоры 56 жылға және көмір 197 жылға ғана жетеді.
Ал энергияның басқа да көздеріне келетін болсақ, энергияның жаңартпалы көздеріне (гидроэнергия, жел
және күн энергиясы) 19,5%-дан, атом энергиясына 6,3%-дан келеді екен. Бүгінде, энергияның
жаңартпалы көздері – бұл әлемде өте қарқынды дамып келе жатқан энергияның жаңа нысаны. Жыл
сайын оның жаһандық өсу қарқыны 10%-дан асады және осы қарқын болашақта да сақталады деген
болжам бар.
Электроэнергияның балама көздерін өндіруден Еуропалық Одақ, АҚШ, Қытай және Үндістан
сияқты елдер әлемде көшбасшылар ретінде саналады.
Энергияның жаңартпалы көздеріне деген әлемдік сұраныс тұрақты түрде өсіп келеді. ХХІғасырдың ортасына қарай олардың үлесі 35%-ға жетеді деп болжануда. Энергияның осындай көздерінің
тартымдылығы және оларға қызығушылықтың артуы осы ресурстардың сарқылмайтындығымен, энергия
тасымалдағыштардың әлемдік бағаларының өзгеруіне деген тәуелсіздігінен және экологиялық
тазалығымен байланысты. Соңғы аргументі ерекше өзекті болып табылады, өйткені, дәстүрлі энергетика
жергілікті деңгейде де, жаһандық масштабта да қоршаған ортаға жағымсыз әсерін үнемі тигізіп отырады.
Қазақстанның энергетикалық секторындағы қазіргі кәсіпорындар атмосфераны ең ірі ластаушылар
болып табылады. Жыл сайын олар атмосфераға миллион тоннадан артық зиянды қалдықтар тастайды.
Халықаралық энергетикалық агенттіктің деректері бойынша, Қазақстан парниктік газдардың ЖІӨ-ге
шаққанда қалдықтарын тастаудың үлесі бойынша әлемде үшінші орынға ие болған. Қазақстанда тек
көмір энергетикасынан ғана келетін қоршаған ортаны ластаудың экономикалық шығыны болжам
бойынша, жылына 3,4 млрд. долларға бағаланады екен. Сондықтанда, балама энергетиканы елемеу сол
энергетикалық ресурстарды ұтымсыз пайдалануға, олардың үнемділігін төмендетуге және энергиямен
жабдықтаудың сенімсіздігіне алып келеді, сонымен қоса, адамдардың денсаулығына және экологияға өте
көп зиян тигізеді [4].
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МЕТАНДЫ ГАЗСЫЗДАНДЫРУ ТӘСІЛДЕРІ
Жайсанбаев Н.А., Ибраева А.М., Макенбаев Д.Т.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье приведены факты о самом опасном газе- метане, написано о способах борьбы с
ним, приведены несколько вариантов схемы дегазации.
This article presents facts about the most dangerous methane the newspaper, is written about how to deal
with it are a few options for degassing circuit.
Кенішті газсыздандыру дегеніміз – көтеген іс-шаралардың жиынтығы, ол метанды алуға және
ұстауға бағытталған, әртүрлі бастаулардан бөлініп шығатын оларды тұыйықтап (изолирование) оны
жер бетіне шығару (метан жиғы), сонымен қатар метанды тау-кен қазбаларына барып түскенге дейін,
оны физикалық немесе химялық әдістермен байлау мүмкіндіктерін де қарастыру болып табылады.
Қазіргі кезеңдегі газсыздандыру тәсілдері метантасымалдайтын қабаттарға тигізетін пікірге орай үш
топқа бөлінеді: 1- физикалых пікір, 2- физикалық-химиялық пікір, 3- биохимиялых пікір. Осыайтылған
пікірдің төңірегінде метантасымалдайтын көмір тақталарына және бос жыныстарға газсыздандыру
тәсілдерінің тигізетін әдістернің айырмашылықтары бар. Физикалық газсыздандыру пікір - көмір мен
бос жыныстың физикалых-механикалық қасиеттерін механикалық энегрия күшімен өзгертуімен
сипатталады. Ең күшті әсер - көмір қабаттарын астынан қазу және үстінен қазу жағдайында болады екен,
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себебі: бұл тәсіл көмір тақтасы мен кірістірілген бос жыныстардың газөткізгіштігін өсіруін үлкейтеді.
Осы пікір көмір тақтасы мен кірістірілген бос жыныстарды негізгі газсыздандыру тәсілдерін
қолдануды қарастырған. Физикалық газсыздандыру пікіріне тағыда мына газсыздандыру тәсілін апаруға
болады, онда тау-кен қазбаларының немесе ұңғымалардың әсерімен тау қысымын біртіндеп түсіру
арқылы тиімділік пайдаланылған. Көмір тақтасын қазып алғанда бос қазымкеңістіктер пайда болады, ол
жер құлаған бос жыныстармен немесе толтырым заттарымен толтырылады және екінші рет газ бөлініп
шығатын бастау болып табылады. Бос кеңістікті газсыздандыру тәсілі көбіне физикалық пікірге
неізлелген. Көмір тақтасы мен кірістірілген бос жыныстардың
газөткізгіштігін өсіру үшін су
қысымының энергиясын пайдалануға болады. Көмір тақтасына физикалық-химиялық тәсілмен әсер
жасағанда, ұңғымадан газдың бөлініп шығу қарқындылығы, бұнда кеніштен шығарылатын көмірде
қалған газтасымалдау артырылып, тақтаның газөткізгіштік өсу жолын немесе тақтадағы газөткізетін
аранларды тұйықтау арқылы жетілдіріледі. Дегенмен, осы көзқарасқа негізделген газсыздандыру осы
күнге дейін өндірісте пайдаланылмайды [1].
Биохимиялық пікірде көмір тақтасын газсыздандыру көмір шыңтасына метанды
қышқылдандырылатын ұсақ денелер (микроорганизм) кіргізіледі, олар метан микробтармен қоректеніп,
газсыз басқа бір зат құрады.
Мысалы, арнайы ғылыми ізденіс жасамай-ақ, жарылғыш заттардың бұзу әсерін және арнайы жару
әдісі болатынын көрсетуге болады. Тік қазбаларды өткенде (оқпан, өрлем, оқпақ) газсыздандыру жер
үстінен бұрғыланған ұңғымалар немесе үңгірлер арқылы жүзеге асырылады (1-ші суретті қараңыз).
Ұңғымалар оның қабырғасынан есептегенде, қазба бойымен қатар-қатар 2,5-3м арақашықтықта
орналастырылады [2].

1-сурет – Тік қазбаларды өткенде газ тасымалдайтын шыңтасты газсыздандыру сызбасы. 1 – газы
бар бос жыныс; 2 – газтасымалдағыш тақта (пласт).
Метан тасымалдайтын көмір тақталарында, бос жыныстарда ұңғымаларды 2-ші және 3-ші
суреттерде келтірілген сызбаға сәйкес орналастырады. Алдын-ала газсыздандыру мүмкіндігі болмаған
жағдайда, онда тосқауыл ұңғымасын бұрғылау керек (4-ші сурет.).
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3-Сурет. ─ Даярлау қазбаларынан бұрғыланған газсыздандыру үңғымаының сызбасы. а) тысқары
қазбаны тақта астынан өткенде; б) тысқары қазбаны тақта үстінен өткенде.

4- Сурет. Даярлау
газсызданыдру сызбасы

қазбаларын

жазық

тақталармен

өткенде

тосқауыл

ұңғымалармен

Тосқауыл ұңғымалар қазба өсіне үңгірден бұрыштап бүрғыланады. Ұңғыманың ұзындығы 100150м. Кенжар арақашықтығы ұңғыманың ұзынды,ынан 15-20 метрдей кем, ал ұңғыманың сағасы қазба
қабырғасынан 1,5-2,5м арақашықтықта орналастырылады [3-4].
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ИЗМЕРЕНИЕ СЕЧЕНИЯ УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ЯДЕР 13С НА ЯДРАХ 12С
В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЭНЕРГИЙ
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Керемкулов Ж.Т.2, Мауей Б.1,2, Буртебаев Н. 2.
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Бұл жұмыс 13С
ядросының 12С ядросымен әсерлесуі және
серпімді шашырауының
дифференциалдық қимасын өлшеу.
Зерттеу тәсілі: шашыраудың дифференциалды қимасын талдау оптикалық модельдер
шеңберінде, бұрмаланған толқындар әдісі және байланысқан каналдар әдістерімен компьютерлік SPIGENOA, SPIVAL, DWUCK-5 және FRESCO программаларын пайдаланып жүргізілді.
Нәтижелерін алу және жаңашылдық: Жүйелі түрде 13С ионының 1,25-1,75 МэВ/нуклон
энергиялар интервалында 12С ядросынан серпімді шашырау дифференциальдық қимасын кең бұрыштық
диапозонда эксперимент мәліметтері бірінші рет алынды.
Given article describes the results of measurements of the differential cross sections of elastic scattering
interaction with 13C at 12C nucleus. Analysis of the differential scattering cross sections in the optical model,
distorted-wave method and the method of coupled channels was carried out using computer programs: SPIGENOA, SPIVAL, DWUCK-5 and FRESCO. For the first time we received systematic experimental data on the
differential cross sections of elastic scattering of 13C ions in the energy range 1.25-1.75 MeV / nucleon in the
nucleus 12C in a wide angular range.
Ядерные реакции являются основным источником экспериментальной информации о структуре
ядер, механизмах ядерных процессов и свойств ядро-ядерных взаимодействий. Эта информация, может
быть получена из теоретического анализа угловых распределений измеряемых продуктов реакции.
Существующие теоретические модели, используемые для такого анализа параметризованы, и параметры,
характеризующие ядерную структуру, механизмы реакций и ядро-ядерных взаимодействий тесно
связаны друг с другом. Для надежного определения этих параметров широкого набора
экспериментальных данных, требуемых для реакции с различными ядрами в входном и выходном
каналах и с различными энергиями.
Так, например, механизм передачи нейтрона в реакции 12С(13С,12С)13С является простым захватом
нейтрона налетающего ядра 13С ядром мишени 12С [1,2], в результате происходит рассеяние на малые
углы, в которых данный процесс доминирует. Из-за кулоновского отталкивания, для энергии реакции
вблизи пороговой, процесс трансфера нейтрона является периферийным. Сечение этого процесса может
быть параметризовано как квадрат нормализованного асимптотического коэффициента(ANC) для
соответствующего интеграла перекрытия. Сечение таких реакций важно для астрофизики низких
энергий, где нет резонансов. Таким образом, получение новых экспериментальных данных остается
актуальной задачей в области ядерной физики. Полученные экспериментальные данные помогут
развитию термоядерного синтеза в Республики Казахстан
Экспериментальная методика
Пучок ускоренных ионов использовался из ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60 Астанинского
филиала Института ядерной физики[3]. Циклотрон ДЦ-60 представляет собой дуальный циклотрон,
который способен ускорять заряженные частицы до кинетической энергии рассчитанной в МэВ/нуклон,
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выраженной следующим соотношением:
, где zi – зарядность иона, который ускоряется,
А – атомный вес иона. Соотношение (zi/A) в формуле должно лежать в следующих пределах:
, что накладывает зарядовые ограничения для ускоряемых частиц. Таким
образом, диапазон ускоряемых ионов на циклотроне ДЦ-60 от 6Li до 132Xe, вариация энергии ионов в
диапазоне от 0,33 до 1,75 МэВ/нуклон.
В качестве мишеней используют тонкие самонесущие пленки 12С, изготовляющиеся
ионоплазменным методом. Измерение толщин мишеней осуществляется с использованием метода
Резерфордовского обратного рассеяния на протонах с энергией 1 МэВ, развитый на ускорительном
комплексе УКП-2-1 ИЯФ РК [4]. Толщины мишени 12С составляла 31 мкг/см2.
Регистрация упруго рассеянных частиц осуществляется в модифицированной экспериментальной
камере NEC RC43. На рисунке 1 представлено изображение камеры рассеяния.

Рисунок 1 – Мишенная камера. Платформа для регистрации продуктов ядерных реакций.
При следующих геометрических параметрах эксперимента: расстояние от центра мишени до
детектора - 200 мм; диаметр коллиматора перед детектором - 2 мм; длина коллиматора – 300 мм, диаметр
щели – 2 мм; энергетическое разрешение составляет порядка 300 ÷ 500 кэВ.
Регистрация упруго рассеянных частиц осуществляется кремниевым детектором фирмы Ortec,
толщиной 100 мкм. Сбор набранных спектров со спектрометрического тракта осуществляется при
помощи программы Maestro-32[5]. Обработка накопленных спектров производится с использованием,
как самой программы набора спектров Maestro-32, так и специального программного обеспечения
OriginPro.
Обработка экспериментальных данных проводилась нижеследующими этапами:
-энергетическая калибровка спектров и идентификация пиков, соответствующих упругому
рассеянию ионов углерода 13С на ядрах 12С;
-вычисление площадей пиков с учетом фона;
-расчет дифференциальных сечений ядерных процессов и ошибок их измерений в лабораторной
системе координат (л.с.к.) и после перехода к системе центра масс (с.ц.м.)
d ЛС  ЛС 
NAk1k2
(1),

d
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где N – число частиц, регистрируемое под данным углом ЛС ;
А – массовое число ядра-мишени;
k1 – коэффициент просчета аппаратуры;
k2 – нормировочная константа;
NИНТ – число отсчетов интегратора за время экспозиции;
Ω – телесный угол (ср);
С – относительное содержание исследуемого изотопа в мишени;
η – постоянная интегратора (мкК/отсчет);



dэфф – эффективная толщина мишени (мг/см2), расположенной под углом
к падающему пучку.
Преобразование величин сечений из лабораторной системы координат в систему центра масс
выполнялось на основе известных кинематических соотношений:
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где a, b, A, B – массы частиц из реакции А(a, b)B, θ – энергия реакции, ЕЛС– энергия налетающих
частиц.
Результаты и обсуждение
С целью уточнения механизма передачи нейтрона в процессах рассеяния 13С+12С проводился
расчет сечений упругого рассеяния. На рисунках 2 – 4 представлены измеренные сечения упругого
рассеяния ядер углерода 13С на ярах углерода 12С при энергиях 16.25, 19.5 и 22.75 МэВ в лабораторной
системе. Как видно, из представленных рисунков наблюдается вначале спад сечения упругого рассеяния
и после 100 ° в системе центра масс происходит аномальный рост сечения. На рисунке 5 представлены
сечения упругого рассеяния для трех энергий налетающих частиц и поведение сечения по резерфорду.
Видно, что зависимость сечения по резерфорду не соответствует действительным сечениям упругого
рассеяния. И данный факт может быть описан в процессах трансфера нейтрона.

Рисунок 2 – Дифференциальное сечение упругого рассеяния ионов углерода
энергии Е = 16.25 МэВ

13

С на ядре 12С при

Рисунок 3 - Дифференциальное сечение упругого рассеяния 13С + 12С при энергии Е = 19.5 МэВ
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Рисунок 4 - Дифференциальное сечение упругого рассеяния 12С(13С, 13С)12С при энергии Е = 22.5
МэВ
Найденные оптимальные параметры оптических потенциалов системы 13С+12С с помощью
оптическго SPIVAL и программы FRESCO показаны в таблице 1. Для теоретическго расчет системы
13
С+12С использовался кулоновский радиус равный 1.25 фм. Оптические потенциалы при энергиях
Елаб=16.25 МэВ, Елаб=19.5 МэВ, и Елаб=22.75 МэВ были вычислены с минимальными погрешностями.
Таблица 1 - Оптимальные параметры оптических потенциалов системы 13С+12С с помощью
оптическго SPIVAL и программы FRESCO
E (MeV)
V0(MeV)
rv(fm)
av(fm)
W0(MeV)
rw(fm)
aw(fm)
rc(fm)
16.25

354.31

0.629

0.42

8.78

1.105

0.738

1.25

19.5

294.28

0.762

0.580

13.45

1.23

0.975

1.25

22.75

324.06

0.803

0.688

11.77

1.52

0.559

1.25

Рисунок 5- Измеренные дифференциальные сечения по упругому рассеянию 12С(13С, 13С)12С на
ускорителе ДЦ-60 при трех энергиях на одной координатной плоскости
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SPIVAL, DWUCK-5, Резерфордовское сечение.
Рисунок 6 - Теоретический анализ экспериментальныз данных (Елаб=22.75 МэВ)

SPIVAL, DWUCK-5, Резерфордовское сечение.
Рисунок 7 - Теоретический анализ экспериментальныз данных (Елаб=22.75 МэВ)
Теоретический анализ проводится с использованием компьютерных программ, SPI-GENOA,
SPIVAL, DWUCK-5 и FRESCO, которые реализуются теоретические методы, такие как:
феноменологический подход к оптической модели, метода искаженных волн, двойной свертки модели и
метода связанных каналов.
Аномальное поведение рассеяния ионов 13С на ядрах 12С удается воспроизвести с учетом вклада
механизма обмена нуклонами [6] между взаимодействующими ядрами вычисленного в рамках метода
искаженных волн.
На рисунках 6,7 представлены результаты анализа экспериментальных данных сечения упругого
рассеяния ускоренных ионов13С на ядрах 12С при энергии 19,5 и 22,75 МэВ. Как видно из рисунка, чисто
резерфордовское рассеяние воспроизводит дифференциальные сечения рассеяния только для передних
углов. В задней области углов происходит аномальный рост сечения упругого рассеяния, обусловленный
передачей нейтрона в системе 13С+12С.
Измерены дифференциальные сечения по упругому рассеянию 12С(13С, 13С)12С на ускорителе ДЦ60 при энергиях 1.25, 1.5, 1.75 МэВ/нуклон. Проведен теоретический анализ полученных
экспериментальных данных в рамках оптической модели с использованием программ SPI-GENOA,
SPIVAL, DWUCK-5 и FRESCO. Найдены оптимальные параметры оптических потенциалов по
полученным данным.
В следующих работах будет показано, что при взаимодействии ядер углерода 13С с ядрами атомов
кислорода 16О и алюминия 27Al рост сечения упругого рассеяния под задними углами не происходит, так
как в такой конфигурации не происходит трансфер нейтрона, или какой либо другой кластерной
конфигурацией.
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ӘОЖ 502.7(045)
ЖЕР РЕСУРСТАРЫ-ЕЛ БАЙЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІ
Икембай Б.Е., Шаудирбаева Н.
Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Адамзат қауымы дамыған сайын оның тіршілігінің негізгі көзі – жердің маңыздылығы да арта
беретіндігінің куәсіміз. Көптеген елдерде жер жеке және мемлекеттік меншіктің қолында. Бірақ
мемлекет жер телімдерінің қандай меншік түріне жататындығына қарамастан, олардың
жалпыхалықтық маңызын, ұлттың негізгі стратегиялық ресурсы екендігін ескере отырып, жер
телімінің тиімділікпен пайдаланылуын және жер туралы заңдылықтардың дұрыс сақталуын қадағалау
жөніндегі өз рөлін бір сәт те босаңсытпай, қайта күшейте түсуі тиіс.
C развитием человечества значение земли, его основного источника жизни, также растет. Во
многих странах, земля в руках частной и государственной собственности. Но независимо от того,
какой тип собственности установлен на земельный участок, государство должно понимать
национальное значение земельного участка, осознавать, что это ключевой стратегический ресурс
страны, контролировать эффективное использование земельного участка и соблюдение законов о
земле.
With the development of mankind the value of land, its main source of life, is also increasing. In many
countries, land is in the hands of private and public property. However, no matter what type of property is set on
a land, the state should understand the national importance of the land, to realize that this is a key strategic
resource of the country, to monitor the effective use of land and control compliance of the land rights
Еліміз егемендік алып, күллі әлем өркендеп келе жатқан жолға түсу барысында экономика
салаларының барлығында өтіп жатқан өзгерістердің ішінде ең негізгілерінің бірі - жер қатынастары
саласындағы реформа еді. Жер дегеніміз бар байлықтың басы. Бұл мәселеге келгенде жүрек сезімі
оянбайтын адам жоқ. Сондықтан, бұл мәселедегі өзгерістерді азаматтардың бәрі бірден дұрыс қабылдай
алмайтындығы, оны жақтаушылардың да, даттаушылардың да болатындығы анық еді және солай болып
шықты да. Шешімдер үлкен қиындықтармен қабылданды. Соның ең үлкені жаңа Жер кодексінің
қабылдануы болды. Қазақстанда ауылшаруашылық жер телімдеріне неліктен жеке меншік институты
енгізілді? Жер телімдерінің өзін жеке меншікке бермей-ақ, сол жер телімдерін пайдалануға берілетін
құқықты сатуға шығарумен ғана шектеп қалуға болмас па еді? Қазіргі күні осы сұрақтарға берілетін
басты жауаптарды жүйелейтін болсақ, бұл жерде ең басты мәселе ауыл шаруашылығы жерлеріне қаржы
және технологиялық инвестициялардың келуіне жол ашу болғандығы анық. Оның үстіне жермен жұмыс
істейтін ауылшаруашылық құрылымдарының жерге деген құқықтық қатынасы мен оларды ұйымдастыру
жүйесін нақты белгілей отырып жер күтімі, топырақ құнарлылығын сақтау мен жерді ақылы
пайдаланудың негізін қалыптастыру, ауылшаруашылық жерлерінің құндылығын арттыру мәселелері де
шешімін табуы қажет болды. Өкінішке қарай, ауыл шаруашылығында жаппай жекешелендіру
басталғанда мал, техника, өндіріс құралдарының барлығы халыққа бөлініп берілгенде, жер мәселесі
шешілмей қалған болатын. Осы мүлік бөлу мен жер реформасы қатар жүрген жағдайда бұрынғы
ұжымдар негізінде кооперативтер тез қалыптасып кетуі де әбден мүмкін еді. Қоғамды толғандыратын
осындай мәселелер жүйелі түрде сатылап шешімін тауып отырмаса, жер ресурстарына бай Қазақстанның
ауыл шаруашылығы саласы дамудың заманауи деңгейіне дейін көтеріле алмайтындығын ең алдымен
Елбасымыздың өзі көре білді [1]. Сондықтан бұл мәселенің әрі реформалық, әрі эволюциялық сипаттары
тең түсіп келе жатқандығын байқаймыз [2].Елімізде жер реформасын жүргізудің күрделі болатын сыры
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неде және оның қандай тарихи маңызы бар? Бүкіл адамзат қауымының арғы-бергі тарихына көз салсақ,
жер мәселесінің ерекше мәнге ие болатындығын байқаймыз. Жер – адамзаттың басты тіршілік көзі, бүкіл
материалдық өндірістің базистік негізі, мемлекетті құрып, дамытудың аса маңызды геосаяси факторы.
Оның осындай маңызын түсіне және пайдалана білген, ресурстық мүмкіндіктерін дұрыс бағалаған және
қоғамда жердің маңызы туралы нақты көзқарас қалыптастыра білген елдер ғана жақсы жағдайларға
жеткен. Еуропадағы өркениетті үдерістердің тарихи қалыптасуын осының мысалы ретінде қарастыруға
болады. Мұнда жер ресурстарының географиялық орналасу жайы, оның табиғи әлеуеті, ауа райының
тұрмыс-тіршілікке қолайлылығы дамыған қоғам құруға орасан зор ықпал етті.
Сонымен жер ресурстары дегеніміз, адамзат тіршілігінің дамуына тірек болар негізгі
факторлардың бірі. Ол өткен ғасырға дейін таусылмайтын ұшан-теңіз байлық көзі ретінде қарастырылып
келген еді. Алайда соңғы елу жылдың ішінде адамзат қауымында жүріп жатқан жаңалықтар жерге деген
бұрынғы көзқарастарға өзгерістер енгізді. Жер ресурстарының шектеулі екендігі мәлім болды. Осының
ықпалында жердің өндірістік фактор ретіндегі маңызы барынша арта түсті. Жер бетін жайлаған адам
санының жедел өсуіне байланысты қалалар мен қала шаруашылықтары күрт дамып, егістіктер мен мал
жайылымдықтары тарылды. Құнарлы деген жерлердің біразы ауыл шаруашылығы айналымынан
шығарылып, басқа салалардың игілігіне берілді.[ 3]
Сонымен адамзат қауымы дамыған сайын оның тіршілігінің негізгі көзі – жердің маңыздылығы да
арта беретіндігінің куәсіміз. Сондықтан әлемнің дамыған көптеген елдері жер ресурстарын пайдалану
мен игеруді реттеу және бақылау мәселелерінде мемлекеттің рөлін күшейте түсіп отыр. Бірақ мемлекет
жер телімдерінің қандай меншік түріне жататындығына қарамастан, олардың жалпыхалықтық маңызын,
ұлттың негізгі стратегиялық ресурсы екендігін ескере отырып, жер телімінің тиімділікпен
пайдаланылуын және жер туралы заңдылықтардың дұрыс сақталуын қадағалау жөніндегі өз рөлін бір сәт
те босаңсытпай, қайта күшейте түсуде.
Жердің сан түрлі қасиеті бар. Ол қасиеттер осы уақытқа дейін қоғамның даму жағдайына
байланысты ашылып келеді. Мәселен, біздің қазақ халқы ертерек уақыттары өзінің тарихи қалыптасқан
көшпенді тұрмыс салтына сәйкес жерді мал жайылымы ретінде көбірек пайдаланып келсе, соңғы кездері
егіншілік саласында да жақсы табыстарға жетіп отыр. Соның бір мысалы ретінде Қазақстанның әлемдегі
ірі көлемде астық экспорттайтын елдердің қатарына қосылғандығын айтуға болады. Мақта
шаруашылығында да соңғы жылдарда болмаған мол өнім алынды. Әрине, осылардың барлығы бізде
жүргізілген реформалардың, соның ішінде жер реформасының дұрыс бағытта екендігін білдірсе керек.
Еліміздің егістік жерінің келешек мүмкіндігі жоғары екендігін мына мысалдан көруге болады.
Әлемнің әртүрлі елдерінде халықтың егістік алқаптармен қамтамасыз етілу көрсеткіші мынандай:
Канадада 1 тұрғынға – 1,48 гектар, АҚШ-та – 0,63 гектар, Қытайда – 0,08 гектар, Жапонияда – 0,03
гектар жерден келсе, біздің Қазақстанда 1 тұрғынға 1,51 гектар жерден айналады. [4]
Ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдалану көрсеткіші табиғи-климаттық жағдайлармен және
шаруашылықтардың қолданатын технологияларының даму деңгейімен, әлемдегі жер ресурстарын
пайдалану жетістіктерімен анықталады.
Қазақстан жерінің тағы бір басты қасиеті минералды
шикізат көзі ретіндегі қазба байлық түрінде ашылып отыр. Қазба байлық – ел тәуелсіздігінің 25
жылдығында қол жеткізген экономикалық жетістіктеріміздің негізгі көзі (мұнай, газ, металл, көмір, т.б).
Сондай-ақ, еліміз тәуелсіздік алғаннан бері республиканың табиғи көрікті өңірлеріне де назар
аударылып, туристік инфрақұрылымдарды дамыту арқылы да табысқа жету жайы ойластырылуда.
Қазіргідей әлем халықтарының аралас-құраластығы артып отырған тұста жердің транзиттік
мүмкіндіктерінің болуының өзі үлкен байлық көзі деп есептеледі. Қазақстан Еуразия кеңістігінің кіндік
тұсында қоныс тепкендіктен Еуропа мен қайнап өсіп келе жатқан Қытайды, Оңтүстік-Шығыс Азияны
құрлық арқылы байланыстыратын көлік дәлізі ретінде де қызмет ете алады. Сонда бұл істен де үлкен
экономикалық пайдаға кенелуге болады.
Осы айтылған жайттар кең-байтақ жеріміздің қасиеті уақыт өткен сайын әр қырынан ашыла
түскендігін көрсетеді. [5
Тәуелсіздік алған жылдан бері Мемлекет басшысының елімізді дамыту жөнінде алға қойған
стратегиялық мақсатына, Үкіметтің сол стратегияны жүзеге асыру жөніндегі жоспарларына сай
жүргізіліп келе жатқан жер реформасы казіргі күні өзінің шешуші сәтіне аяқ басты. Елімізде жер
қатынастарын жаңа заман талаптары негізінде айқындап, тұрақтандыруға бағытталған, жер
байлығымызды ел байлығына айналдырудың маңызды мәселелерін шешкен Жер кодексі қабылданып,
жүзеге асырыла бастады. Ендігі кезекте қолға алынып отырған міндеттердің бірі жер ресурстарын
инвестиция тартудың сенімді көзіне айналдыру болып отыр. Оны шешу үшін нарықтық жер айналымын
қалыптастырудың, фискалды саясатты іске асырудың, жер телімдерінің ипотекалық несие мәселелерін
шешудің құқықтық-нормативтік құжаттарын жетілдіруіміз керек. Осы ретте назар аударатын үлкен
мәселе жер кадастры болып отыр. Себебі, жер кадастры Жер кодексінің негізгі ережелерін жүзеге
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асырудың, жер пайдаланушылардың құқығын қорғау мен жер ресурстарының әлеуетін тиімді
пайдаланудың негізі болып табылады. Бұл іс қазіргі күні мемлекеттік жер кадастрының
автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау және құру, осы жүйеге инновациялық технологияларды
пайдалану арқылы іске асырылуда. Мәселен, жер телімдерін ғарыштағы спутниктер арқылы межелеу,
ғарыштағы спутниктерден жердің сапасы туралы алынатын мәлімет – ақпараттарды пайдалану,
географиялық ақпарат жүйесінің (ГАЖ) технологиясын пайдалануды кеңейту.
Жер ресурстарын жаңа жағдайда басқару ісі өңірлік бағдарлама қабылдау, жерге орналастырудың
ішкі шаруашылық жобаларын ландшафтық-экологиялық негізде жасау, ауылшаруашылық жерлерін
инвестиция тартудың негізгі көзіне айналдыру арқылы іске асырылады.
Ғылыми бағдарламаның негізін құрайтын жоғарыдағы әрбір үлкен мәселе зерттеулер жүргізе
отырып, олардың нәтижесін жер пайдалану ісінде қолданып көруді қажет ететін дербес тақырып болып
табылады. Олардың әрбірінің, атап айтатын болсақ, мемлекеттік жер кадастрының, жер мониторингінің,
жерге орналастыру және жерді төлемді пайдалану жөніндегі әдістемелер мен нормативтердің еліміздің
экономикалық жағдайының жақсаруына тигізетін ықпалы елеулі. «…Жер кодексінің қабылдануы жер
қатынастары реформасының аяқталғандығын білдірмейді. Өйткені, эволюциялық үдеріс дегеніміз
шексіз. Демек, біз болашақты бірігіп ойлауымыз керек», деп атап көрсетті Елбасы.
Бұдан туатын қорытынды Қазақстанда жер қатынастарын жетілдіріп, дамытудың негізгі жолдары
белгіленді. Елімізде жер қатынастары саласындағы мемлекеттік бағыт сараланды. Ендігі мәселе,
Елбасының жоғарыда айтылған қағидалық сөздеріне және қазіргі қалыптасқан мемлекеттік идеологияға
сүйене отырып ауыл шаруашылығы мақсатындағы жеріміздің игерілуіне бизнес қауымдастығы, халық
болып үлес қосу. Жерді игеру, күтіп ұстау, ауыл шаруашылығын дамыту мәселесіне бизнес неғұрлым
сергек қараса, жер қадірі де арта түскен болар еді. Міне, осыны мемлекеттік қызметкерлер, кәсіпкерлер,
ғалымдар, шаруалар болып бірлесіп ойластырып, жер мәселесіндегі заңдылықтарды талапқа сай
жетілдіріп, жаңа технологиялардың, білікті, іскер кадрлардың келуіне жол ашуымыз керек.
Екіншіден, мемлекет адамдардың жермен жұмыс істеуіне еркіндік бере отырып, осы бағыттағы
заңдылықтардың дұрыс орындалуын қатаң қадағалап отыруы қажет. Сонда ғана халықтың жерге
қатысты мемлекеттік саясат туралы түсінігі дұрыс қалыптасатын болады. Сонымен, бүгінгі күні
мемлекеттің жерге қатысты жүргізетін саясаты толық айқындалып, олар заң негізінде бекіді.[1]. Ендігі
мәселе, осы заңдылықтардың қалай сақталып, орындалатындығына байланысты. Мұның өзі Жер
ресурстарын басқару агенттігімен қатар ендігі салмақ жүгі ауып отырған жергілікті әкімдіктерге орасан
зор міндеттер жүктейді және олардың аталған мәселеде білікті болуын талап етеді. Ол үшін, әрине, жер
иеленушілер мен пайдаланушыларға нарық еркіндіктерін бере отырып, мемлекет тарапынан болатын
тиісті бақылау шараларын бір сәт те босаңсытпау қажет.
Қазіргі күні жер қатынастарын қалыптастыру мен еліміздің жер ресурстарын басқару саласында
мемлекеттік саясатты дұрыс жүргізу – қоғамның бірігуі мен елдің ішкі саяси тұрақтылығын қамтамасыз
етудің бір кілті екеніне көзіміз жетіп отыр.
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев «Біз өз жеріміз бен табиғатымызды ата-бабадан
мұраға қабылдағанымыз жоқ, біз оны болашақ ұрпақтан қарызға алып отырмыз», деді Елбасы халықтың
маңызы ескірмес даналық сөздеріне сүйене отырып. Демек, елімізде қазіргі күні жүріп жатқан жер
қатынастары саласындағы реформа – бұл тек бүгінгі күннің ғана мәселесі емес, сонымен қатар болашақ
ұрпақ қамы. Бұл жер саласындағы мемлекеттік саясаттың басты қағидасы. Міне, осыны ескере отырып
жұмыс істеу еліміздің кез келген азаматының абзал борышы.
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УДК 677.05
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ РАВНОМЕРНОСТИ ПИТАНИЯ
ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Калдыбаев Р.Т.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова
In the article the theoretical analysis of particle captures process raw cotton groves licker. Since cotton is
captured impermanent, it brings an additional non-uniformity in the supply process ginning machines. Uneven
capture cotton receiving drum needs to be improved feeding drums gins.
Мақалада бөлшектердің қармау үрдісі шитті мақта теориялық талдау қабылдау қауашақ
тістерімен қарастырылған. Мақта тұрақты қамтылған болғандықтан, ол жабдықтау процесі
джинерлеу машиналар қосымша емес біркелкі әкеледі. Барабанды қабылдау бөлшектердің қармау
мақта білікті қауашақ тістерімен джинерлеу барабандар азықтандыру жетілдіруді қажет етеді.
Во всех применяющихся питателях валичных джинов под парой лопастных барабанов
предусмотрен колковый или колково-планчатый барабан, выполняющий такие операции, как
разрыхление и дополнительная очистка хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Колковый барабан
работает следующим образом. По свисающему холсту хлопка, зажатому верхним концом между
питающими валиками, ударяют снизу колки быстровращающегося приемного барабана, отрывают
частицы сырца и транспортируют их в машину. На размер комков, подаваемых по технологическому
процессу, т. е. равномерность питания зоны джинирования хлопком-сырцом, влияют захватывающая
способность колкового барабана, а также внутренние силы сцепления и упругости сырца и геометрия
колков барабана[1].
Условие захвата свисающей бородки хлопка колком со сферическим концом можно записать
следующим образом:
α≤ρ,
(1)
где α — угол между направлением движения колка и радиус-вектором точки
контакта;
ρ — угол трения хлопка-сырца о колок, т. е. движение хлопка с колком начинается в тот момент,
когда контакт переместится в точку, радиус-вектор которой будет составлять с направлением вращения
барабана угол трения.
Для того, чтобы колок захватил частицу хлопка-сырца необходимо какое-то время
tk=r (1 -sinρ) / ωnRn ,
(2)
где
r —радиус закругления колка;
ωn, Rn — соответственно угловая скорость и радиус питающего валика.
За это время питающие валики опустят холст хлопка на расстояние, достаточное для захвата
колком.
Сравним это время со временем подхода (поворота колкового барабана на угол, равный
центральному углу между двумя рядами колков) колка
t1=60 / n*m ,
(3)
где
п — число оборотов колкового барабана в 1 мин;
т — число рядов колков на барабане.
Очевидно, что, если t1 ˂ tk, первый колок не захватывает частицу хлопка; ее захватывает один из
следующих колков, т. е. на зажатую между питающими валиками верхним концом частицу хлопка
воздействует периодическая возмущающая сила.
За время t1 конец частицы хлопка опустится на величину
y1=Vn* t1
Так как Уі<.Ук — критической величины, при которой начинается движение хлопка-сырца с
колком, захвата не происходит, и частица хлопка сжимается на величину у1. Затем начинается обратный
процесс движения конца частицы вниз, продолжающийся до подхода следующего колка. Ордината точки
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контакта частицы хлопка со вторым колком больше, чем с первым. Если она недостаточна для захвата
частицы
Ук>У2>У1
то этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока текущая ордината точки контакта y1 не станет
равна критической
yi ≥ yk
(4)
Выражение (4) является условием начала движения частицы хлопка с колком.
Этот колебательный процесс можно описать математически, если для удобства расчетов
представить воздействие колков на частицу хлопка упрощенно в виде графика (рис. 1), где перемещение
точки контакта по колку линеаризовано, а ордината начала процесса контакта зависит от скорости
питания и упругих свойств хлопка. Можно выделить две фазы колебательного процесса, протекающего в
зажатой питающими валиками частице хлопка[2].
1) Под действием колка частица сжимается. Этот процесс длится некоторое время t1, которое
можно определить из выражения
y1=∫e0Vy*dt ,

Рисунок 1. График воздействия колков барабана на частицу хлопка.
где Vу — вертикальная составляющая скорости воздействия колка на частицу хлопка (рис.2)
определится из уравнения
V y =V к * tgƟ.

Рисунок 2. График вертикальной составляющей скорости воздействия колка на частицу хлопка
2) Под действием внутренних сил упругости происходит колебание частицы хлопка-сырца. Этот
процесс продолжается до подхода следующего колка
t = t1 – t1
Для обеих фаз можно применить одну и ту же динамическую модель колебательного процесса
одномассовой системы с кинематическим возмущением, считая, что масса структурной частицы хлопка
сосредоточена в центре, упругие и демпфирующие связи распределены равномерно[2].
Математическая модель этой системы описывается уравнением
тq + 2вq+ 2сq= с(V п t—у(tі)+в(V п —Vу) — G,
(5)
где
m — масса частицы хлопка-сырца;
q—координата перемещения массы;
в — коэффициент демпфирования;
с — коэффициент жесткости хлопка-сырца:
G — вес частицы хлопка-сырца.
Решив его, т. е. выяснивзакон движения q =ƒ(t) можно определить момент времени tк , когда
размах колебаний q (t) достигает величины ук, т. е. когда начнется захват частицы колком барабана.
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Решить уравнение (5) можно, задавшись в первом приближении линейной функцией
кинематического возмущения при постоянной вертикальной составляющей скорости взаимодействия
У(t)=y1 -V y* t
В этом случае общее решение уравнения (5) примет вид
q= c1e-nt sin (√k2-n2 t+β) + c / mR2 (Vn - Vy) t +
+ 1 / mR2 [ (вk 2 -2nc)( Vn - Vy) + k 2 (cy 1 -G) ]

(6)

где c = √ q20+ (q0+nq0)2 / k2 – n2
ctg β = q0+nq0 / q0√ k2 – n2
q0= Vn - Vy
ВЫВОДЫ:
Проведенный теоретический анализ процесса захвата частиц хлопка-сырца колками приемного
барабана свидетельствует о том, что хлопок захватывается непостоянно. Между питающими валиками и
колковым барабаном накапливается сырец, затем весь объем хлопка захватывается, отрывается от
свисающей бородки и уносится колковым барабаном. Размер частиц сырца, отрываемых колками,
зависит как от геометрических размеров и режимов эксплуатации питателя, так и от физикомеханических свойств перерабатываемого сырца.
Очевидно, особенность захвата хлопка приемным барабаном вносит дополнительную
неравномерность в процессе питания хлопкоочистительных машин, что сказывается на основном
технологическом процессе машины. Таким образом, необходимость повышения равномерности питания
хлопкоочистительных машин требует совершенствования конструкции питающих валиков и колкового
барабана.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБАРБОТАЖНОГО
АППАРАТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СО2
Калдыбаева1Б.М., Хусанов1А.Е.,. Дмитриев2Е. А, 1Сабырханов Д. С.
Южно-Казахстанский Государственный университет им. М.Ауэзова,
2
Росийский химико-технологический университет им. Д. Менделеева

1

Бұл мақалада газдарды СО2 газынан тазалаудың энергия үнемді технологиясы сиппатталған.
Газ-сұйық жүйесінде көмірқышқыл газының хемосорбция процесін жүргізуге арналған аппараттың
жаңа конструкциясының сиппаттамасы ұсынылған. Аппараттың негізгі массаалмасу көрсеткіштерін
модельдік жүйелерде тәжірибе жүзінде зерттеп, микробарботаж процесінің көмірқышқыл газдарды
тазалауда қолдану мүмкіншіліктері анықталған. Зерттеу нәтижесінде процестің тиімді параметрлері
мен мембраналы микробарботажды аппараттың массаалмасу көрсеткіштеріне әсер ететін негізгі
факторлар анықталған. Мембраналы микробарботажды аппараттардың тиімділігіне фазалар аралық
массаалмасу тұрғысынан баға берілген.
The presented paper describes processes of absorption and chemisorption during microbubbling in
mobile liquid phase are studied. Mass transfer coefficients are identified, specific interphase surfaces and
interphase flows in microbubbling device during absorption of carbon dioxide from its mixtures and water
suspension are identified. As a result of the study optimal process parameters are defined, key factors affecting
mass transfer characteristics of membrane microbubling method are also established. Efficiency of membrane
microbubling equipment from the point of view of interphase mass transfer is assessed.
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Большинство процессов и аппаратов очистки имеют ряд существенных недостатков - сложность и
громоздкость аппаратуры и технологических схем, большие эксплуатационные затраты. Кроме того, в
ряде случаев некоторые методы очистки и разделения оказываются вообще непригодными.
Подобных недостатков в значительной мере лишены разработанные нами совмещенные
мембранно-абсрбционные процессы очистки газа от различных газовых смесей[1,2]. Предложенные нами
технология и разработки по исследованию процесса мембранно-микробарботажной очистки СО2 и Н2S,
которая совмещает мембранно-абсорбционные процессы, на сегодняшний день является прорывной
технологией и является наиболее сложной проблемой, возникающей на стыке двух фундаментальных
процессов: мембранных и абсорбционных.
Процессы, в основе которых лежит контакт между газом и жидкостью, такие как абсорбционная
очистка газов, проведение химических реакций между газовой и жидкой фазами, флотация и другие,
широко распространены в различных областях химической промышленности. При осуществлении этих
процессов, одним из ключевых параметров является поверхность контакта взаимодействующих фаз. При
этом величина поверхности непосредственно зависит от размеров получаемых пузырьков – чем меньший
диаметр они имеют, тем больше величина поверхности раздела фаз (при одинаковом газосодержании в
барботажном слое). В последнее время в научных кругах развитых стран Запада [3], а также Японии [4,5]
появился ряд публикаций, сообщающих о том, что при диспергировании газа через пористые мембраны
образуются микропузырьки [6,7], имеющие размеры от 0,5 до 150 мкм. Благодаря столь малым размерам
микропузырьки обладают рядом уникальных свойств, таких как повышение поверхности контакта
взаимодействующих фаз и могут найти широкое применение в химической [8,9], пищевой,
фармацевтической [10] промышленностях, а также в биотехнологии, медицине и в нетрадиционной
энергетике. Как видно из приведенного обзора, исследование очистки газа его диспергированием с
образованием микропузырей в настоящее время ещё нельзя считать завершённой, так как комплексный
подход – физическое и математическое моделирование, а также разработка конструкции
газоразделительного аппарата, который обеспечивает образование микропузырей и его использование
для очистки газа от двуокиси углерода, позволит получить новые и важные результаты в этой области.
Поставленная задача включает в себя разработку конструкции микробарботажного аппарата и
эффективной технологии очистки газа путем существенного развития поверхности раздела фаз в системе
газ-жидкость.
Методы исследования
Для исследования межфазного массообмена при хемосорбции диоксида углерода растворами
СaOH в мембранном контакторе была выбрана методика предложенная Данквертсом и Шармой [11].
Мольный поток поглощенного СО2 в данной работе экспериментально определялся по изменению
концентрации щелочи в растворе и рассчитывался по уравнению:
,

(1)

Где
и
– начальная и конечная концентрации щелочи,
–расход раствора,
стехиометрический коэффициент в суммарном уравнении реакции равный 2.
Константа скорости реакции второго порядка k2 может быть рассчитана по выражению [12]:
.

–

(2)

Величина константы скорости в бесконечно разбавленном растворе определяется как :
(3)
Уравнение (3) применимо в диапазоне температур 290 – 314 К. Ионная сила рассчитывается по
выражению [13]:
(4)
где
– концентрации ионов Ca+, HCO3¯, OH¯, CO32¯, а Zj – валентность этих ионов. При этом
отмечается [14], что поскольку концентрации ионов HCO3¯ и CO32¯ достаточно малы, их значениями
можно пренебречь. Тогда величина I становиться равной концентрации щелочи в растворе.
Коэффициент диффузии СО2 в растворе щелочи определялся по уравнению [15]:
,

(5)

в котором
– вязкость воды,
– вязкость раствора щелочи (определялась по данным [15]), а
коэффициент диффузии CO2 в чистой воде [16]:
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.

(6)

Коэффициент распределения m определялся на основе экспериментальных данных по
растворимости диоксида углерода в растворах CaOH представленных в [14]. В экспериментах на
мембране со средним диаметром пор 0,5 мкм, при концентрациях щелочи 0,030 – 0,070 кмоль/м3,
использовалось значение m=10,3, в экспериментах на мембране со средним диаметром пор 2,6 мкм, при
концентрациях щелочи 0,014–0,030кмоль/м3 использовалось значение m =9,9.
Результаты экспериментальных исследований
Для исследования закономерностей протекания газо-жидкостных реакций при микробарботаже
был выбран процесс хемосорбции диоксида углерода растворами СaOH различной концентрации. В виду
незначительного содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ) физические свойства жидкой фазы
(вязкость, плотность) принимались такими же, как и для чистой воды. В качестве газовой фазы во всех
экспериментах использовались смеси диоксида углерода и биогаза с содержанием СО 2 от 10 до 40 об. %.
Исследования проводились на двух керамических микропористых мембранах с внутренним селективным
слоем и средним диаметром пор 0,5 мкм и 2,6 мкм. Для мембраны с порами 0,5 мкм расходы газа (в
зависимости от расхода жидкости) составляли от 26,5 л/ч до 101,4 л/ч (что соответствовало давлению
0,62 – 0,64 МПа), для мембраны с порами 2,6 мкм от 25.8 л/ч до 100,7 л/ч (что соответствовало давлению
0,2 – 0,21 МПа). В качестве жидкой фазы использовались растворы СaOH с концентрациями: 0,030;
0,040; 0,050; 0,060; 0,070 кмоль/м3 (для мембраны с d0 = 0,5 мкм) и 0,010; 0,014; 0,018; 0,024; 0,030
кмоль/м3 (для мембраны с d0= 2,6 мкм). Данные концентрации щелочи были выбраны с тем условием,
чтобы с одной стороны обеспечить достаточную эффективность протекания химической реакции, и с
другой стороны обеспечить необходимую чувствительность измерительных приборов. Расходы
жидкости в экспериментах изменялись в диапазоне 77–300 л/ч, что соответствовало скоростям от 0,7 м/с
до 3,0 м/с. Определение количества поглощенного СО2 производилось посредством измерения конечной
концентрации щелочи в выходящем из модуля растворе с помощью электронного рН-метра.
Для проведения микробарботажного процесса разработана конструкция мембранного хемосорбера
(рисунок 1) с использованием мембранного модуля изготовленного из керамики. Он представляет собой
стальной цилиндрический корпус длиной 750 мм и диаметром
Ø50×3 мм, внутри которого
устанавливается трубчатая керамическая мембрана. В мембранном модуле происходит
непосредственный контакт между газовой и жидкой фазами с образованием тонкой дисперсии
микропузырьков. Газовая фаза (смесь воздух СО2) подается под нужным давлением внутрь корпуса с
наружной стороны мембраны. Жидкая фаза поступает внутрь керамической мембраны.
Экспериментально-исследовательская установка состоит из хемосорбера (Х) для проведения
микробарботажного процесса, из емкости (Е), вихревого насоса (Н) первой степени пожаробезопасности,
из запорных (ВЗ1, ВЗ2, ВЗ3, ВЗ4, ВЗ5) и регулирующих (ВР1,ВР2)вентилей, контрольно-измерительных
приборов (рисунок 2) [1,2].
Газовая смесь содержащий смесь воздуха с СО2, H2S и другие примеси по трубопроводу (Т1)
поступает в межтрубное пространство хемосорбера (Х), проникает в поры трубчатой керамической
микрофильтрационной мембраны и выходит во внутренне пространство в виде микропузырьков.
Образующиеся микропузырьки непрерывно смываются потоком водной суспензии СаО, содержащий
микропузырьки. Далее суспензия вместе с пузырьками возвращается в емкость (Е). суспензия подается в
емкость (Е) вихревым насосом (Н) со следующими параметрами: производительность 0,001 м 3/с, напор
16 мм.вод.ст., число оборотов 24,15 сек. Содержание СаО в суспензии 10-20% масс. Содержание СО2в
газовой смеси измеряется на входе и выходе показывающим прибором, измерителем концентрации газа.
В емкости (Е) измеряется рН среды. На входе газа в хемосорбер (Х) измеряется давление манометром.
Расход суспензии на входе в хемосорбер (Х) измеряется ротаметром. Объемный расход суспензии
содержащей пузырьки 0,5÷1 литр в секунду.

Рисунок 1 – Мембранный модуль для проведения микробарботажной очистки газа от СО2
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Экспериментально-исследовательская установка состоит из хемосорбера (Х) для проведения
микробарботажного процесса, из емкости (Е), вихревого насоса (Н), из запорных (ВЗ1, ВЗ2, ВЗ3, ВЗ4,
ВЗ5) и регулирующих (ВР1,ВР2)вентилей, контрольно-измерительных приборов (рисунок 2).
Газовая смесь содержащий смесь воздуха с СО2, H2S и другие примеси по трубопроводу (Т1)
поступает в межтрубное пространство хемосорбера (Х), проникает в поры трубчатой керамической
микрофильтрационной мембраны и выходит во внутренне пространство в виде микропузырьков.
Образующиеся микропузырьки непрерывно смываются потоком водной суспензии СаО, содержащий
микропузырьки. Далее суспензия вместе с пузырьками возвращается в емкость (Е). суспензия подается в
емкость (Е) вихревым насосом (Н) со следующими параметрами: производительность 0,001 м3/с, напор
16 мм.вод.ст., число оборотов 24,15 сек. Содержание СаО в суспензии 10-20% масс. Содержание СО2в
газовой смеси измеряется на входе и выходе показывающим прибором, измерителем концентрации газа.
В емкости (Е) измеряется рН среды. На входе газа в хемосорбер (Х) измеряется давление манометром.
Расход суспензии на входе в хемосорбер (Х) измеряется ротаметром. Объемный расход суспензии
содержащей пузырьки 0,5÷1 литр в секунду.
Содержащаяся в суспензии СаО, до полного превращения в карбонат может очистить до 0,8 м3
газовой смеси, содержащего 50% об. СО2.
В емкости (Е) измеряется, также уровень суспензии водомерным стеклом и давление на дно
манометром, а также давление над газожидкостным слоем.
Заполнение емкости (Е) производится через вентиль (ВЗ4) насосом (Н) призакрытых вентилях
(ВР2, ВЗ1, ВЗ2, ВЗ5). Для опорожнения емкости (Е) отработанной суспензии применяется насос (Н) при
открытых вентилях (ВЗ1, ВЗ5) и не полностью закрытом вентиле (ВР2), остальные вентили закрыты.
На рисунке 3 представлена зависимость удельной поверхности контакта фаз от скорости жидкости
для двух используемых мембран. В обоих случаях отмечается возрастание величины удельной
поверхности с ростом скорости до значений ω около 2 м/с. Дальнейшее увеличение скорости жидкости в
плоть до 3 м/с не приводит к значительному изменению поверхности контакта фаз. Что касается самой
величины а, то для мембраны со средним диаметром пор 0,5 мкм она находится в пределах 18000 –
30000 м-1 , а для мембраны со средним диаметром пор 2,6 мкм в пределах 7700 – 19200 м-1 .
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Рисунок 2-Технологическая схема микробарботажной очистки газовой смеси содержащий СО2.
Увеличение удельной поверхности контакта фаз с увеличением скорости жидкости может быть
объяснено особенностями гидромеханики процесса микробарботажа, а именно уменьшением размеров
образующихся микропузырьков, в связи с возрастанием, действующей на них в процессе роста, силы
сопротивления набегающего потока жидкости. При этом, поскольку размер образующихся
микропузырьков зависит так же и от размера мембранных пор, для мембраны с d0 = 0,5 мкм удельная
поверхность больше чем для мембраны с d0 =2,6 мкм.
Зависимости межфазного потока диоксида углерода (кмоль/с) от скорости жидкости представлены
на рисунке 4. Из рисунка видно, что для обеих использованных мембран во всех случаях наблюдается
практически линейное возрастание величины М в исследованном диапазоне скоростей (0,5 – 3 м/с). Так,
согласно полученным данным, для мембраны с d0 = 0,5 мкм при хемосорбции раствором щелочи с
концентрацией 0,07 кмоль/м3 величина М возрастает от 20∙10-8 до 70∙10-8кмоль/с; для мембраны с d0 = 2,6
мкм массовый поток также увеличивается с ростом скорости, однако как сама величина М, так и
скорость ее роста несколько меньше по сравнению с предыдущем случаем и составляет от 5∙10-8 до
20∙10-8кмоль/с при хемосорбции раствором щелочи с концентрацией 0,03 кмоль/м3 (рисунок 4).
Поскольку в случае процесса хемосорбции с достаточно быстрой химической реакции гидродинамика
глубинных слоев жидкости мало влияет на коэффициент массоотдачи в жидкой фазе, то возрастание
величины межфазного потока с ростом скорости, по всей видимости, вызвано двумя причинами: во-
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первых, увеличением удельной поверхности контакта фаз, и, во-вторых, ростом коэффициента
массоотдачи в газовой фазе.

1) мембрана с d0 = 2.6 мкм; 2) мембрана с d0 = 0.5 мкм.
Рисунок 3- Зависимость удельной поверхности СО2 контакта фаз от скорости жидкости

1) мембрана с d0 = 2.6 мкм (СВ = 0.03 кмоль/м3); 2) мембрана с d0 = 0.5 мкм (СВ = 0.07 кмоль/м3).
Рисунок 4- Зависимость межфазного потока от скорости жидкости:
Рассмотрим зависимости межфазного потока диоксида углерода от концентрации щелочи. При
известных величинах a и ky межфазный поток может быть описан как[1,2]:
.

(7)

Можно видеть, что во всех случаях межфазный поток увеличивается с ростом концентрации, что
объясняется увеличением коэффициента массоотдачи в жидкой фазе. Погрешность в описании
экспериментальных данных при этом находится в пределах от 5 до 20 %. Также можно видеть, что
экспериментальные данные, полученные на мембране с размерами пор 0,5 мкм, лучше согласуются с
зависимостью (7) чем данные для мембраны с порами 2,6 мкм. По всей видимости, это объясняется
большей погрешностью методики во втором случае т.к. в экспериментах на мембране с d0 = 2,6 мкм
использовались растворы щелочи меньшей концентрации (меньшие концентрации щелочи были
выбраны для того, чтобы обеспечить достаточную чувствительность измерительных приборов,
поскольку для данной мембраны из-за меньшего давления объемная концентрация СО2 в поступающей
газовой смеси ниже).
Тот факт, что полученные экспериментальные данные хорошо согласуются с зависимостью (7) и
может служить косвенным доказательством правильности использования выбранной методики
исследования массообмена.
Теоретический анализ полученных результатов и обсуждение
Рассмотрим барботажный слой на тарелке и газо-жидкостную дисперсию в мембранном
контакторе, имеющие одинаковые объемы и газосодержания. Удельная поверхность контакта в
тарельчатом аппарате зависит от устройства тарелки, скорости газа, а также физических свойств газо-
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жидкостной системы. Так, например, на ситчатых тарелках при невысоких скоростях газа, в области
ячеистой пены, поверхность контакта составляет около 200 м-1 [16].
При дальнейшем увеличении скорости газа поверхность контакта увеличивается, достигая
значений 800 – 1000 м-1 . Для провальных тарелок a мало зависит от скорости газа и достигает значений
около 1000 м-1 для системы воздух – вода и больших значений (до 4000 м-1 ) для систем с органическими
жидкостями. Таким образом, для тарельчатых аппаратов величина удельной поверхности контакта фаз
лежит в пределах 200– 4000м-1 и в среднем составляет около 1000 м-1 . Как следует из проведенных
экспериментов, удельная поверхность контакта в мембранном микробарботажном аппарате зависит от
характеристик мембраны, скорости жидкости, расхода газа и в нашем случае принимала значения от
8000 м-1 до 30000 м-1 . Из этого следует, что удельная поверхность контакта фаз в микробарботажном
аппарате, в зависимости от условий проведения процесса, будет в 8 – 30 раз больше, чем в барботажном
слое на тарелке.
Расчеты коэффициента массопередачи, проведенные на основе экспериментальных данных
показывают, что для условий, исследованных в данной работе, коэффициент массопередачи в
мембранном контакторе (рассчитанный по газовой фазе) имеет значения 1.6∙10 -5 – 4.5∙10-5 м/с для
мембраны с порами 0,5 мкм и 2,3∙1 -5 – 4.5∙10-5 м/с для мембраны с порами 2,6 мкм. Коэффициенты
массопередачи в тарельчатом аппарате, рассчитанные в предположении равенства
и величины ky =
1∙10-3 м/с, составили бы 4,6∙10-5 – 7,5∙10-5 м/с и 2,9∙10-5 – 5.1∙10-5 м/с соответственно. Следовательно,
коэффициенты массопередачи в тарельчатом аппарате при рассматриваемых условиях будут в 1,1 – 2,9
раз больше, чем в мембранном контакторе.
Преобразовав уравнение (7) к виду:
,
можно заключить, что, поскольку величина

(8)

для мембранного аппарата в среднем в 1,5 раза

меньше, а удельная поверхность контакта в 8 – 30 раз больше, то при одинаковых рабочих объемах
количество поглощенного вещества должно увеличиться в 5 – 20 раз. Отсюда следует вывод, что для
достижения заданной степени поглощения мембранный микробарботажный аппарат может иметь
рабочий объем в 5 – 20 раз меньше чем тарельчатый аппарат. При этом можно дать следующие
рекомендации. Коэффициенты массопередачи полученные в экспериментах на обеих мембранах весьма
близки, тогда как значения удельной поверхности контакта для мембраны с d0 = 0,5 мкм в 2 – 2,5 раза
больше. Таким образом можно считать, что использование микрофильтрационных мембран с порами
менее 1 мкм будет давать более значительный эффект в уменьшении размеров аппарата, а,
следовательно, и в уменьшении капитальных затрат. При этом наиболее оптимальным диапазоном
скоростей жидкости, как с точки зрения значений коэффициентов массопередачи, так и с точки зрения
удельной поверхности контакта фаз, являются скорости от 1,5 до 2,5 м/с. В тоже время при
использовании мембраны с порами 0,5 мкм необходимое давление газа в три раза выше, чем при
использовании мембраны с порами 2,6 мкм. Это может привести к значительнымэнергозатратам на
продувание газа, особенно при их расходах. Таким образом, при проектировании мембранного аппарата
для конкретного процесса следует проводить технико-экономический анализ с целью разрешения
компромисса между выбором мембран с более мелкими порами для уменьшения размеров аппарата с
одной стороны, и выбором мембран с более крупными порами для снижения требуемого давления с
другой стороны.
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1) половолоконная мембрана с d0 = 0.2 мкм (литературные данные); 2) керамическая мембрана с
d0 = 2.6 мкм; 3) керамическая мембрана с d0 = 0.5 мкм.
Рисунок 5 - Сравнение удельного межфазного потока в микробарботажном аппарате и
мембранном контакторе с половолоконными мембранами при хемосорбции СО2 водным раствором СaO
(СВ = 0.1 кмоль/м3)
Расчеты коэффициента массопередачи, проведенные на основе экспериментальных данных
показывают, что для условий, исследованных в данной работе, коэффициент массопередачи в
мембранном контакторе (рассчитанный по газовой фазе) имеет значения 1.6∙10 -5 – 4.5∙10-5 м/с для
мембраны с порами 0.5 мкм и 2.3∙10-5 – 4.5∙10-5 м/с для мембраны с порами 2.6 мкм. На рисунке 5
приводятся экспериментальные данные по удельному межфазному потоку СО 2 в микробарботажном
аппарате и в мембранном контакторе с полимерными половолоконными мембранами при сопоставимых
условиях. Как видно из рисунка при использовании мембраны с диаметром пор 2,6 мкм удельный поток
имеет значения 3,5∙10-4 – 4.8∙10-4 моль/м2 с, что весьма близко к данным для половолоконной мембраны
(5,6∙10-4 –6,2∙10-4 моль/м2∙с).
В случае мембраны с порами 0,5 мкм величина удельного потока изменяется от 5,6∙10-4 до11,3∙10-4
моль/м2∙с и превосходит значения для половолоконной мембраны, особенно при скоростях жидкости 1,5
– 2,5 м/с. Это позволяет заключить, что при использовании микропористых мембран микробарботажный
аппарат может иметь преимущества с точки зрения эффективности массообмена перед аппаратами с
половолоконными мембранами. Кроме того, большинство полимерных половолоконных мембран теряют
свои рабочие характеристики при повышенных температурах, в отличие от керамических мембран [17],
что указывает на еще одно важное преимущество микробарботажного аппарата.
Заключение
Предлагается разработанная технология очистки газа от углекислого газа. Экспериментально
исследованы массообмен в тонкодисперсных системах газ-жидкость. Тонкие газо-жидкостные дисперсии
создавались путем микробарботажа через трубчатые микрофильтрационные керамические мембраны при
воздействии набегающего потока жидкости. Исследованы процессы абсорбции и хемосорбции при
микробарботаже в подвижную жидкую фазу. Определены коэффициенты массоотдачи, удельные
поверхности контакта фаз и межфазные потоки в микробарботажном аппарате при поглощении диоксида
углерода из его смесей с метаном и водной суспензией СаО. Адекватность модели доказана
собственными экспериментами и сравнением с литературными экспериментальными данными.
Показано, что величина удельной поверхности контакта фаз при микробарботаже в 8-30 раз больше, чем
при обычном барботаже, что приводит к существенному уменьшению рабочего объема аппарата при
одинаковой эффективности. Сравнение с мембранными половолоконными контакторами показывает, что
при использовании микропористых керамических мембран величина удельного межфазного потока в
микробарботажном аппарате сопоставима или выше, чем в половолоконном контакторе.
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УДК 355.65
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НИТЕЙ ОСНОВЫ В ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕВА НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ
Калдыбаева Г.Ю.
ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент
Ремиздердің қозғалу бағытын таңдағанда ремиздер қозғалысының берілген мәндерімен
салыстырғанда өзгеруіне ықпал ететін негізгі жіптердің және ремиздер галевалардың айырмашылығы,
механизм бөлшектерінің деформациясы есепке алынады.
At choice of harnesses displacement direction are taken into account difference between moving of warp
threads and healds harnesses as well as deformation mechanism's links which change motion character of
harnesses from the given value.
Основные нити в процессе зевообразования подвергаются деформации растяжения, а также
деформации изгиба и воздействию сил трения. Величина деформации растяжения зависит от размеров
зева. На рис показано положение нитей основы на среднем уровне[1]. Длина основы до раскрытия зева
составляет АС= L1+L2. предположим, что глазок ремизки отклоняется от среднего уровня на величину һ.
При этом длина передней части зева будет равна АВ1= L1 , а задней части зева В1С= L2.
Величина абсолютной деформации растяжения основы вследствие зевообразования:
Λз=һ²(1/ L1 +1/ L2.)/2
Т.о ,деформация основы при зевообразовании пропорциональна квадрату отклонения ремизки от
среднего уровня и зависит от длины передней и задней частей зева.
Если отклонение ремизки от среднего уровня вверх и вниз одинаково и равно һ, величину
деформации основы вследствие зевообразования можно выразить через высоту зева H=2һ получим
Λз=Н²(1/ L1 +1/ L2.)/8
Следовательно, при одинаковом отклонении ремизок от среднего уровня величина деформации
основы при зевообразовании пропорциональна квадрату высоты зева.
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Деформация растяжения основы при зевообразовании вызывает изменение ее натяжения, которое
может быть определено:
Кз= Λ зС
Где Λз – деформация основы при зевообразовании ,мм; С-коэф. жесткости упругой системы
заправки станка, Н/мм.
В зависимости от плотности и переплетения вырабатываемой ткани на станке устанавливают
определенное число ремизок. Каждая ремизка находится на различном расстоянии от опушки ткани. При
полном раскрытии зева поднятые и опущенные ремизки, а следовательно и нити основы могут
располагаться по разному.
Если все ремизки поднимаются на различную высоту так, что все поднятые и опущенные нити в
передней части зева находятся соответственно в одной плоскости и угол зева а постоянен, зев называется
чистым. Чистый зев создает благоприятные условия для прокладывания уточной нити. Высота подъема
отдельных ремизок пропорциональна длине передней части зева
Һ1 : Һ2: Һ3=L1: L2: L3
Зев называется нечистым, если нити в его верхней и нижней частях находятся не в одних
плоскостях. Нечистый зев получается в тех случаях, когда высота подъема и опускания ремизок
одинакова. Этот зев неблагоприятен для прокладывания уточной нити и особенно для полета челнока.
При входе в зев челнок испытывает давление его нижней части, под действием которого может быть
изменять направление своего движения и вылететь из зева.
Если при полном открытии зева нити нижней части находятся в одной плоскости, а нити
верхней части – в различных плоскостях, зев называется смешанным. При смешанном зеве, также как и
при чистом , ремизки поднимаются на различную высоту.
От совместного воздействия изменяющихся по величине натяжения и трения основная пряжа в
процессе зевообразования может разрушиться. Утолщенные места пряжи, а также большие и
неправильно связанные узлы при прохождении через глазки галев создают дополнительное натяжение
нитей и приводит к обрывности. Наибольшее количество обрывов основы (до90%) на ткацком станке
приходится на участок разделительные прутки –опушка ткани. Правильная установка размеров зева, а
также использование галев с совершено гладкой поверхностью глазков может значительной мере
снизить обрывность основы при зевообразовании. [2]
Наибольшее влияние на натяжение и обрывность основной нити оказывает высота зева.
Наименьшая деформация нитей основы, а следовательно и меньшее натяжение создаются при
симметричном зеве, когда глубина зева равняется выносу зева. Выработку тканей с большой плотностью
по утку и из нитей с высоким коэффициентом трения сопровождают с разнонатянутым зевом и скало
перемещают вверх при работе с кулачковым зевоообразовательным механизмом и опускают вниз при
работе с ремизоподъемными каретками и жаккардовыми машинами. Так как при опускании скало вниз,
нижняя ветвь зева имеет меньшее натяжение, что благоприятно сказывается на упругих элементах
каретки и жаккардовыми машинами. Разнонатянутость ветвей зева также улучшают условия
взаимодействия основы и утка при прибое, то есть облегчают условия формирования ткани с
повышенным заполнением по утку.
Нити основы в процессе зевообразования могут перемещаться по различным законам, которые
обуславливают различный характер деформации нитей основы[3].
Основа при многократном приложении к ней растягивающих нагрузок наибольшую стойкость
проявляет при условии ее быстрого нагружения и разгружения, а также долговременного отдыха в
разгруженном состоянии. Это означает необходимость быстроты перемещения нитей основы в фазах
раскрытия – закрытия и выстоя зева, что противоречит фактическим условиям работы станка. Также при
выборе закона движения ремизок необходимо обеспечить плавное изменение скорости,и плавный
переход от фазы раскрытия к фазе закрытия зева[4].
На рис. 2 представлены графики пути, скорости и ускорения для законов перемещения ремиз: апрямолинейный; б- синусоидальный; с – параболический. Наиболее худший вариант имеет
прямолинейный закон (рис. 2а), так как в точке А скорость возрастает от нуля до бесконечности.
S,V, a

a

S

V

a)

A

B

Рис. 2а

71

C

t

При синусоидальном законе (рис. 2б) перемещение ремизок, кривая скорости представляет
косинусоиду, а кривая ускорения синусоиду, что обеспечивает симметричность и плавность движения
ремизок.
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Рис. 2б
Выстой ремизок обеспечивает благоприятные условия для полета прокладчика.
При параболическом законе (рис. 2с) перемещение ремизок скорость изменяется по
прямолинейному закону и представляет собой две прямые, пересекающиеся в точке В1, а кривая
ускорений – две прямые, параллельные оси абцисс, что характеризует неизменность ускорения при
подъеме ремизки. Кроме того, в точке А (начало движения) и С (конец движения ремизок) в точке
перегиба В кривой перемещения возникают перепады ускорений. Мгновенные скачки ускорения
вызывают вибрацию зевообразовательного механизма.
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Рис. 2с
Сравнивая графики видим, что большей плавностью движения обладает синусоидальный закон
перемещения, а разрывы кривой ускорения происходит в точках начала и прекращения движения (А и С),
тогда как в параболическом законе скачки ускорения отмечаются и в точке перегиба кривой (В).
При выборе закона перемещения ремиз применяют и другие законы, а также различные сочетания
их, используя плавный переход кривых от одного закона к другому. Здесь следует учитывать
различность перемещения нитей основы и галев ремиз, а также деформацию звеньев механизма
(материал –кожа, металл, текстильные шнуры и т.д.), которые изменяют характер движения ремизок от
заданного.
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УДК 519.2
ИСКАЖЕНИЕ ДЛИН ГАУССОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРООБРАЗОВ ДУГ
КООРДИНАТНЫХ ОКРУЖНОСТЕЙ
Калдыбиев Т.А.
Рудненский индустриальный институт
Бұл жұмыста комплекс айнымалы регуляр функция қисықтығының интегралы мен екі еселі
интеграл арасындағы байланыс қарастырылады.
Connection of integral of curvature of regular function ofcomplex variable and double integral is examin
ed in the real work and the estimation of distortion of length of gaussianimages is given.
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Понятие интеграла кривизны регулярной функции комплексного переменного как двойной
интеграл от квадрата модуля предшварцевой производной было введено и исследовано в работе Ю. А.
Пешкичева [1]. Такой интеграл без указания на связь с кривизней встречался и ранее в исследованиях по
ТФКП, например, в работе Казанских математиков [2]. С использованием интеграла кривизны в работе
[1] были установлены два геометрических неравенства наподобие «принципа длины и площади» [3,
стр.443]. В данной работе дается оценка искажения длины гауссовых изображений.
Пусть N r  - гауссово изображение линии уровня E r .

f z  конечны интеграл
2
кривизны, площадь f G  образа области G при конформном отображении f : G  E и вариация
Кудрявцева, то при   0 имеет место
Теорема. Если для регулярной в открытой области G функции
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Доказательство. Так как длина гауссового изображения линии уровня
интегральной кривизны этого уровня:
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Доказательство завершается использованием верхней оценки для двойного интеграла от квадрата
кривизны.
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Теорема 2. Если для регулярной в открытой области функции конечны интеграл кривизны и
вариация Кудрявцева, то для функции искажения длин

 r  

l  N r 
l r 

3

однократный интеграл от квадратного корня из неё, взятый в четвертой степени, не превосходит
куба интеграла кривизны, умноженного на вариацию Кудрявцева:
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УДК 620.9
О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИCТЕМ
Бурамбаева Н.А., Кожахметова С.М., Фахриденов З. Х.
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан
Мақала микропроцессорлық жүйелердiң модельдеуiнiң мiндеттерiн шешуге арналған. Қазiргi
есептеуiш жүйелер және олардың негiзiндегі желiлер күрделi құрылымдармен және қызмет етудiң
режiмдерiмен сипатталады. Олардың жұмыс ерекшелiктерiн зерттеу үшiн есептеуiш жүйелердiң
теория әдiстерін пайдаланады. Көрсетiлген теорияның негiзгi есептері:талдау, сәйкестендіру және
синтез.
The article is devoted to solving problems of modeling microprocessor systems. Modern computer
systems and networks on their basis are characterized by complex structures and modes of operation. To study
characteristics of their work we use methods of the theory computing systems. The primary goals of this theory:
analysis, identification and synthesis.
Современные вычислительные системы и сети на их основе характеризуются сложными
структурами и режимами функционирования. Для изучения особенностей их работы используются
методы теории вычислительных систем (ВС). Основными задачами указанной теории, как известно,
являются анализ, идентификация и синтез. При этом применяются аналитические, имитационные и
экспериментальные методы. Первые сводятся к построению математических моделей, которые
устанавливают зависимость между параметрами и характеристиками объекта в явной аналитической
форме. Такие модели имеют высокие погрешности, но позволяют оценить характеристики системы для
наиболее тяжелых случаев.
Имитационные методы основаны на описании функционирования системы в виде алгоритма,
который называется имитационной (алгоритмической) моделью. Соответствующая программа содержит
процедуры, регистрирующие состояния модели и обрабатывающие полученные данные для оценки
требуемых характеристик системы и протекающих в ней процессов. Имитационные модели выполняют
процесс работы системы, исходя из априорно известных свойств ее элементов, за счет объединения
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моделей этих элементов в соответствующую структуру. Важнейшее свойство имитационного
моделирования — универсальность. Метод позволяет исследовать системы любой сложности, учитывать
влияние различных факторов и воспроизводить типовые ситуации. Имитационные модели дают
возможность экспериментатору и разработчику формировать представления о свойствах и, познавая
систему через ее модель, принимать обоснованные проектные решения. Это особенно важно для
студентов, изучающих сложные системы и их элементы.[1]
Экспериментальные методы основываются на получении данных о функционировании ВС в
реальных или специально созданных условиях. Высокая сложность вычислительных систем и их
элементов ограничивает применение этих методов для обучения студентов.
Таким образом, предпочтительными для изучения сложных систем на основе ЭВМ являются
методы имитационного моделирования. Они позволяют воспроизводить наиболее важные свойства
объекта и исследовать влияние отдельных факторов на его характеристики, исключая второстепенные
свойства. Основными проблемами, возникающими при построении моделей, являются определение
уровня детализации параметров и разработка методик проведения экспериментов на моделях. Последние
должны обеспечить четкое понимание процессов, протекающих в объекте, и влияние на их ход
различных факторов. Причем чем неусложненная модель, тем проще воспринимаются основные
свойства прототипа. Постепенный переход к более сложным моделям позволяет без больших усилий
уяснить особенности работы соответствующих объектов. При этом важную роль играет визуализация
процессов, протекающих в исследуемых устройствах и системах.[2]
Комплекс представляет собой пакет программ имитационного моделирования современных ВС.
Пакет позволяет изучить особенности структур и организации вычислительных процессов в центральных
процессорах, памяти, многопроцессорных комплексах и сетях, а также исследовать влияние самых
разнообразных факторов на производительность этих устройств и систем. Он обеспечивает оценку
различных временных характеристик. Комплекс включает в себя описание методик и средства для
исследования следующих типовых элементов и систем:
1) Простейшего конвейера;
2) Нескольких параллельных конвейеров;
3) Суперскалярных процессоров;
4) Подсистемы «кэш – оперативная память» однопроцессорной системы;
5) Подсистемы «кэш – локальная - оперативная память» многопроцессорной системы;
Первые работы посвящены исследованию простейшего конвейера и выявлению его основных
свойств и режимов эффективной работы. Известно, что конвейерный принцип обработки широко
применяется в современных процессорах. Исследуя модель конвейера, убеждаюсь, что с ростом числа
команд среднее время их выполнения стремится к длительности одной микрооперации.[3]
Эффективная работа конвейера может быть нарушена из-за конфликтов одного из трех типов:
структурные, которые возникают из-за занятости отдельных ресурсов (когда аппаратные средства не
могут поддерживать выполнение команд в режиме с совмещением); по данным, появляющихся, если
выполнение одной команды зависит от результата предыдущей и по управлению, которые возникают
при наличии операций переходов и других команд, изменяющих значение счетчика команд. Все
конфликты приводят к приостановке выполнения команды, в которой они возникли (pipeline stаll), а
также всех следующих за ней до конца конвейера. Эта ситуация называется «конвейерным пузырем»
(pipeline bubble). Пузырь проходит по конвейеру, не выполняя никакой работы. Модели, входящие в
учебный комплекс, позволяют исследовать все описанные типы конфликтов и оценить их влияние на
производительность системы.
В настоящее время существует три основных класса центральных процессоров:
 суперскалярные,
 с очень длинным командным словом,
 с явным параллелизмом команд.[4]
Все они содержат несколько параллельно работающих конвейеров. В первых конфликты
разрешаются динамически, в процессе выполнения программы, во вторых – компилятором, до начала
работы программы. Последний класс сочетает в себе достоинства первых двух. Большинство
современных процессоров являются суперскалярными. Они имеют сложную структуру и режим работы.
Описываемый учебный комплекс включает в себя модель типового суперскалярного процессора. В ней
отображены наиболее существенные элементы оригинала, которые позволяют уяснить принципы его
функционирования.
Важным элементом вычислительных систем, наряду с центральными процессорами, является
память. Она имеет многоуровневую иерархическую структуру и включает в себя регистровое, кэш,
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оперативное (ОП) и внешние запоминающие устройства. Основная идея такой иерархии – согласование
скоростей работы операционных устройств, в первую очередь процессора, с запоминающими
устройствами. При этом если информация хранится на верхнем уровне, то имеется ее копия и на нижнем.
Например, кэш-память исполняет роль буфера между ОП и процессором. Ее организация существенно
влияет на производительность системы в целом. Обращение к кэш-памяти может закончиться двояко:
попаданием (если информация найдена) или кэш-промахом (если информации нет).
Существует три типа организации описываемой памяти:
- с прямым отображением;
- полностью ассоциативная;
- множественно-ассоциативная.[5]
Первая является наиболее простой, но характеризуется большим числом промахов. Полностью
ассоциативный кэш – самый быстродействующий и самый сложный. Наиболее распространенной
является множественно-ассоциативная память, содержащая несколько параллельных блоков. В ней для
поиска блоков используется прямое отображение, а внутри блока - полностью ассоциативный метод.
Комплекс включает в себя модель подсистемы «кэш - оперативная память», которая позволяет
изучить различные структуры кэш, основные методы замещения строк в ней, а также влияние объемов
памяти обоих типов и времени выполнения операций обращения к ним на общие характеристики работы
системы. При этом важная роль отводится визуализации процессов, протекающих в подсистеме.
Содержимое кэш-памяти меняется под управлением процессора. При этом основная память может
оставаться неизменной. С другой стороны, внешние устройства могут изменять данные в ОП в режиме
прямого доступа. При этом кэш-память остается неизменной. Еще сложнее ситуация в
мультипроцессорных системах, когда несколько процессоров имеют кэш, локальное и общее
запоминающие устройства. Возникает проблема когерентности памяти.
Модель типовой симметричной многопроцессорной вычислительной системы с однородным
доступом к памяти и шинной организацией. Модель позволяет отобразить работу основной
(оперативной), локальной и КЭШ-памяти с использованием типовых протоколов когерентности. Можно
добавлять или убирать память любого из трех перечисленных типов, варьировать объемы памяти, число
процессоров и количество команд обращения к памяти в моделируемой смеси. Таким образом,
появляется возможность исследовать разнообразные структуры центральной части многопроцессорных
систем и режимы их работы.[6]
Расширение исследований можно при изучении локальных вычислительных сетей (ЛВС), которые
строятся на персональных ЭВМ, соединенных линией связи и аппаратурой, поддерживающей
соответствующий интерфейс. Информация в таких сетях передается в виде пакетов стандартной длины и
формата. Наиболее распространенными топологиями ЛВС являются одноранговая, звездообразная и
петлевая. В одноранговой архитектуре имеется возможность исследовать типовые методы доступа: с
проверкой столкновений и несущей, - а также влияние помех на работу сети. При этом в наглядной
форме на экране демонстрируются коллизии, возникающие в канале.
Модели звездообразной и петлевой топологий позволяют оценить влияние на основные
характеристики сети параметров передающей среды, количества станций и числа передаваемых ими
пакетов. При этом появляется возможность определить условия, обеспечивающие оптимальные режимы
работы систем.
Наиболее сложную структуру имеют сети большого масштаба, с маршрутизаторами. Последние
образуют так называемую коммуникационную сеть, которая может иметь самую разнообразную
топологию. Учебный комплекс включает в себя модель такой сети. Она содержит 16 узлов, между
которыми можно устанавливать самые разнообразные маршруты. Модель позволяет оценить основные
характеристики коммуникационной сети, формируя различные структуры - от полносвязной до
линейной. При этом появляется возможность определить режимы, при которых каждая структура
является оптимальной.[7]
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УДК 622:658.562
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ И
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РУД
Макенбаев Д.Т.
Жезказганский университет им. О. А. Байконурова
Кен өндіру сапасын және санын анықтауын жақсарту әдісі. Сол жерде шығындар мен
құнарсызданудың қалыптасу көздері және орны анықталған.
Improved method of determining the quality and quantity of ore extraction. At the same place and
identified the sources of the formation of losses and dilution.
Показатели извлечения полезных ископаемых при добыче оказывают особое влияние на
экономические результаты деятельности горнодобывающих предприятий и результаты освоения
месторождений. Потери и разубоживание полезного ископаемого, отражают количество и качество
извлечения полезных ископаемых из недр, зависят от технологического уровня ведения горных работ,
обоснованности технических решений и применяемых технологий освоения месторождений. В уровне
фактических потерь и разубоживания полезных ископаемых на рудниках комплексно отражаются
геологические, технологические, экономические и организационные факторы горного производства.
Нормирование и планирование потерь и разубоживания – одна из сложнейших задач
рационального и эффективного использования запасов месторождений. Нормативы устанавливаются на
рациональное, высокоразвитое, высокоточноеисполнение системы разработки в целом и в деталях, с
учетом строгого и точного соблюдения всех требований правил безопасности, действующих технических
и технологических инструкций, а также принятых к внедрению рекомендаций научно-исследовательских
организаций. Нормативы признаны обеспечить более полное и глубокое использование имеющихся
ресурсов, строгое ограничение как потерь полезного ископаемого, так и его разубоживание.
Расчет величин нормативных потерь и разубоживания полезных ископаемых является
неотъемлемой частью проектов промышленной разработки месторождений. Согласно Единым правилам
по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых,
утвержденным совместным приказом Министрапо инвестициям и развитиюРеспублики Казахстанот 17
ноября 2015 года № 1072и Министра энергетикиРеспублики Казахстанот 30 ноября 2015 года № 675, в
проектных документах на разработку месторождения предусматривается обоснование нормативов
потерь и разубоживания [2] (п.415, раздел 22). Нормативы потерь должны устанавливаться для каждой
выемочной единицы, вовлекаемой в отработку (п.421, раздел 22).
Для рудных месторождений основным критерием для оценки экономической эффективности
полноты и качества извлечения является максимум прибыли с 1 т погашаемых балансовых запасов
выемочной единицы [1, 3]:
пр = Цб × Кн × Ис–Стов × Кн/Кк→ max
где пр – средневзвешенная величина прибыли с 1 т погашенных балансовых запасов полезного
ископаемого, тенге; Цб – средневзвешенная ценность полезных компонентов в 1 т погашенных
балансовых запасов, тенге; Кн, Кк – коэффициенты извлечения из недр и изменения качества полезного
ископаемого; Ис – сквозной коэффициент извлечения полезных компонентов при переработке руды; Стов
– полная себестоимость добычи, транспортировки и переработки 1 т товарной руды, тенге.
Установленная по оптовым ценам на конечную продукцию горнодобывающих предприятий и
затратам, отнесенным к 1 т погашаемых балансовых запасов, прибыль учитывает наиболее полно все
факторы, влияющие на уровень показателей извлечения, в том числе взаимоувязаны экономические
последствия от потерь и разубоживания руды.
Для рудных месторождений критерием оценки эффективности использования недр является
максимум прибыли с 1 т погашаемых балансовых запасов выемочной единицы.
Таблица 1 –Общая классификация потерь полезного ископаемого
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Наименование
мест и источников
потерь (П)

Усло
вные
обозначения

Причины и условия образования
потерь

Потери в массиве

В панельных
целиках

П1

В опорных
целиках

П2

На контактах
с породой

Оставление полезного ископаемого
в виде целиков на границах и внутри
выработанного
пространства
для
обеспечения безопасных условий ведения
горных
работ,
обусловленное
конструктивным исполнением системы
разработки и процесса отбойки полезного
ископаемого
Оставление полезного ископаемого
на контактах с породой вследствие
несовпадения
контура
отбойки
с
поверхностью
залежи,
обусловленная
морфологией контакта и технологическим
исполнением процесса отбойки полезного
ископаемого

П3

Потери в отбитом виде

На почве
выработок

На днище
(почве
выработанного
пространства)

Полезное
ископаемое,
выданное в
породный отвал при
проходке выработок

Оставление отбитого полезного
ископаемого
на
почве
выработок
вследствие
неполноты
зачистки,
обусловленное
возможностями
технологического
оборудования
на
доставке и зачистке полезного ископаемого

П4

Оставление отбитого полезного
ископаемого в выработанном пространстве
вследствие
неполноты
зачистки,
обусловленное
конструктивным
исполнением системы разработки и
процесса доставки полезного ископаемого

П5

Выдача
отбитого
полезного
ископаемого
совместно
с
породой
вследствие некондиционного содержания
полезного компонента в добытой массе,
обусловленная
технологическим
исполнением процесса отбойки полезного
ископаемого

П6

Рассмотрим использование данного критерия для отработки условного месторождения камерностолбовой системой [4], применимой для рудных месторождений.
В таблицах 1 и 2 приведены места потерь полезного ископаемого и источники разубоживания,
характерные для данной системы разработки.
При обосновании нормативов для правильного выбора методики расчета и расчетной схемы
(математической модели) очень важным является уяснения механизма формирования потерь и
разубоживания полезного ископаемого по каждому месту и источнику их образования. С этой целью
целесообразно выявить процессы горных работ, влияющих на формирование потерь и разубоживание
полезного ископаемого.
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Таблица 2 –Общая классификация разубоживания полезного ископаемого
Наименование
Усло
Причины и условия образования
мест и источников
вные
разубоживания
разубоживания (Р)
обозначения
Первичное разубоживание
При
подработке
контактов на
границах
выработанного
пространства

При отработке
породных прослоев

При проходке
выработок

Подработка контактов с породой,
обусловленная морфологией контакта, а
также технологическим исполнением
процесса
отбойки
полезного
ископаемого

Р1

Отработка породных прослоев,
обусловленная морфологией залежи, а
также технологическим исполнением
системы разработки и процесса отбойки
полезного ископаемого

Р2

Подработка вмещающего массива
при проходке выработок, обусловленная
технологическим исполнением процесса
отбойки полезного ископаемого

Р3

Вторичное разубоживание
Механический
задир почвы
выработок

Механический
задир почвы
выработанного
пространства

Подработка почвы при доставке и
зачистке
полезного
ископаемого,
обусловленная
характеристиками
вмещающего массива и возможностями
технологического
оборудования
на
доставке
и
зачистке
полезного
ископаемого

Р4

Р5

По таблицам прослеживается доминирующее влияние на формирование потерь и разубоживание
руды двух процессов очистных работ – отбойки и доставки полезного ископаемого.
В соответствии с классификациями потери и разубоживание руды подразделяются на
взаимосвязанные и обособленные.
К взаимосвязанным относят потери и разубоживание руды в тех случаях, когда снижение уровня
потерь руды ведет к увеличению уровня разубоживания руды: например, потери руды в массиве по
почве и кровле камер и разубоживание вмещающими породами на геологических контактах залежи (П3 и
Р1).
Данные потери и разубоживание руды определяются вариантно-аналитическим методом для
рудных месторождений по критерию максимальной прибыли с 1 т погашенных балансовых запасов
полезного ископаемого.
Обособленные виды потерь и разубоживания полезного ископаемого определяются
статистическим методом или методом прямого расчета, например потери отбитого полезного
ископаемого на почве выработанного пространства или выработок (П4, П5), потери полезного
ископаемого в панельного ископаемого в панельных и опорных целиках (П1 и П2), подработка почвы
выработанного пространства или выработок (Р4, Р5), а также отработка породных прослоев (Р2).
Основополагающим элементом нормирования является исследование каждого вида и источника
потерь и разубоживания, определение их взаимосвязей и причин образования.
Для камерно-столбовых систем разработки наиболее весомыми являются потери полезного
ископаемого в массиве (в целиках) – панельных и опорных (П1 и П2), определяются в зависимости от
физико-механических свойств полезного ископаемого и налегающих пород, а также глубины залегания
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залежи полезного ископаемого от земной поверхности. Обоснование данных потерь в массиве,
оставленных в виде несущих конструкций опорных целиков внутри выработанного пространства (П 2)
или ограничивающих выработанное пространство (П1), производится согласно рекомендациям
проектных и научных организаций с учетом имеющегося на горных предприятиях производственного
опыта, характеристик полезного ископаемого и пород, а также сейсмического воздействия на массив
процесса отбойки полезного ископаемого [5].
Наибольший интерес представляют взаимосвязанные потери полезного ископаемого в массиве и
разубоживание полезного ископаемого породой на геологических контактах (П 3, Р1). Потери и
разубоживание на контактах образуются вследствие несовпадения контура отбойки и поверхности
контакта (рисунок 1). Каждому контуру отработки (1-6) соответствуют свои величины потерь полезного
ископаемого и подработки разубоживающих вмещающих пород.

Рисунок 1 – Схема формирования потерь полезного ископаемого (П3) и подработки вмещающих
пород (Р1) на геологических контактах
Для рудных месторождений расчет сводится к определению рационального контура отбойки,
обеспечивающего максимальную экономическую эффективность отработки запасов – максимальное
значение прибыли. Уровни потерь и разубоживания руды, соответствующие этому контуру, являются
нормативными (рисунок 2).
Потери и разубоживание полезного ископаемого при проведении выработок на контакте с
разубоживающим массивом (П6, Р3) образуются за счет выдачи полезного ископаемого или в породный
отвал (П6), или в товарную массу (Р3).
Для рудных месторождений величина данных потерь и разубоживания определяется путем
сравнения фактического разубоживания руды (Рф) при проведении выработки с расчетным предельнодопустимым разубоживанием руды (Рпред):
- при Рф> Рпред добытая рудная масса направляется в породный отвал (П6);
- при Рф ≤ Рпред добытая рудная масса направляется в товарную руду (Р3).
Потери отбитого полезного ископаемого на почве выработанного пространства за счет неполноты
зачистки отбитого полезного ископаемого (П5) – расчет нормативных величин производится по
результатам экспериментальных работ с учетом качества оформления почвы и бортов выработанного
пространства, а также характеристик оборудования на доставке и зачистке отбитого полезного
ископаемого.

Рисунок 2– Схема к расчету потерь полезного ископаемого (П3) и подработки вмещающих пород
(Р1) на геологических контактах рудных месторождений
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Нормативная величина потерь полезного ископаемого на почве выработок (П4, м3/пм):
П4= (hоп× Кк× b) / Кр
где hоп–высота слоя, остающегося на почве выработок после зачистки, м;b – ширина выработки, м;
Кр – коэффициент разрыхления.
Потери отбитого полезного ископаемого на почве выработок (П6) характерны при скреперной
доставке руды и образуются по причине оставления руды по бортам выработок и в местах ее погрузки и
разгрузки. Расчет величин потерь отбитого полезного ископаемого в этом случае производится прямым
методом или по результатам экспериментальных работ. Для систем разработки с применением на
процессах очистных работ самоходного оборудования данные места разубоживания не характерны.
Нормативная величина вторичного разубоживания вследствие поддира почвы выработанного
пространства (Р5) и почвы доставочной выработки (Р4) рабочим органом доставочного оборудования
характерны при скреперной доставке полезного ископаемого и определяется прямым методом или по
аналитическим зависимостям с учетом характеристик материала почвы выработки, технических
параметров оборудования, объема отгружаемой руды и т.д. Для систем разработки с применением на
процессах очистных работ самоходного оборудования данные места разубоживания не характерны.
Нормативная величина вторичного разубоживания полезного ископаемого при отработке
породных прослоев (Р2) определяется прямым методом по данным геологической и маркшейдерской
служб горного предприятия, если эти породные прослои не были включены в контур балансовых запасов
залежи.
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ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ АО «АРСЕЛОРМИТТАЛТЕМИРТАУ»
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ
И РАССЕЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Максютин Л. А.
Карагандинский государственный технический университет
Кряжева Т. В., Шынбергенова К. Т.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада «Арселормитталлтеиртау» АҚ техногенді қалдықтарындағы сирек кездесетін
металлдардың орналасу тәртібіне және құрамына сәйкес жасалған бағалау және агломерат алу
мақсатында «АрселорМиттал Темиртау» АҚ-ының қүрамында темірі бар материалдардың сапалық
көрсеткіштері келтірілген.
This article discusses the assessment of technogenic waste of "Arselormittalltemirtau" in terms of content
and distribution of rare metals and trace elements, as well as the quality of the iron-containing materials of JSC
"ArcelorMittal Temirtau" for sinter production.
«Важно наращивать разработку редкоземельных металлов, учитывая их значимость для
наукоёмких отраслей — электроники, лазерной техники, коммуникационного и медицинского
оборудования», — говорится в Послании Президента РК народу Казахстана от 17 января 2014 года.
Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию
чёрной металлургии РК планируется к 2018 году на АО «АрселорМиттал Темиртау» увеличение
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производства стали до 6 млн. тонн в год. Программа предусматривает минимизацию затрат на сырьё,
топливо, снижение выбросов в атмосферу.
Актуальность проекта заключается в том, что интенсивное развитие горно-металлургического
комплекса в Республике казахстан привело к тому, что из года в год уменьшается содержание цветных и
редких металлов в рудах, вовлекаемых в переработку, возрастает доля труднообогатимого сырья.
В последние 30-40 лет содержание основных металлов в рудах снизилось в 1,5-1,6 раза, а доля
труднообогатимых руд увеличилась с 15 до 45%. Сложность обогатимости руд связана с неоднородным
минеральным составом, тонкой вкрапленностью, взаимным прорастанием минералов и наличием
оксидных соединений металлов.
Восполнение сырьевой базы для АО «АрселорМиттал Темиртау» является важнейшей социальноэкономическая проблемой, т. к. увеличение объемов производства приведет к увеличению рабочих мест
и снижению социальной напряженности в регионе.
Совершенствование металлургического производства АО «АрселорМиттал Темиртау» по мнению
авторов проекта должно производиться за счёт расширения сортамента выпускаемой продукции, путём
организации двух линий производства – линии выпуска рядовых и низколегированных сталей с
использованием исходных материалов с ограниченным контролем примесей и линии выпуска металла с
повышенными потребительскими свойствами, в частности, производство труб большого диаметра для
газопроводов и заготовки для рельс с использованием исходных материалов с полным контролем
исходных материалов для исключения попадания в шихту вредных примесей (цветных металлов,
мышьяка и т.д.).
Предметом проекта является химический состав (содержание цветных металлов, примесей, редких
и рассеянных металлов) исходных материалов металлургического производства и техногенных отходов
(доменных и конверторных шлаков, колошниковых и конверторных пылей, окалины и др.), рециклинг
техногенных отходов, для попутного извлечения цветных, редких и рассеянных металлов, имеющих
высокий спрос на мировом рынке.
АО «АрселорМиттал Темиртау» перерабатывает (Таблица 1), наряду с концентратами из руд
собственных месторождений, концентраты ССГПО (РК) и концентраты Лебединского и Михайловского
ГОКов (РФ), которые значительно отличаются по содержанию железа и элементов-примесей. Для
получения высококачественных металлов необходимо перерабатывать сырьевые материалы с низким
содержанием вредных примесей (сера, фосфор, мышьяк, медь, олово), для получения рядовых и
низколегированных сталей возможно использовать сырьевые материалы с меньшими требованиями по
качеству.
В металлургических процессах образуется значительное количество техногенных отходов,
которое частично возвращается в металлургический передел (окалина, отсевы, колошниковая пыль), а в
основном накапливаются в отвалах. Доменные шлаки в основном направляются на строительство и
производство цемента. Масса накопленных сталеплавильных шлаков АО «АрселорМиттал Темиртау»
превышает 40 млн. тонн и каждый год увеличивается на 0,8 млн. тонн. Эти шлаки рассматриваются
сегодня как дополнительная сырьевая база, обеспечивающая после рециклинга в металлургический
передел значительное снижение себестоимости продукции. Переработка шлаков возможна при условии
точного знания содержания цветных металлов и вредных примесей. Конверторные пыли, накапливаемые
в золошламонакопителе, предполагается обогащать методами магнитной сепарации и возвращать в
металлургический передел.
Железорудные материалы содержат, наряду с вредными примесями, значительное количество
редких и рассеянных элементов (таблица 2).
По результатам технологических испытаний и изучения минералого-петрографического состава
отмечается, что пробы из руд Атасуйской группы железорудных месторождений содержат титан,
цирконий, мышьяк, галлий, германий, барий бериллий, молибден, серебро, кобальт, стронций, бор (табл.
3, 4, 5). Еще более высокие содержания этих компонентов в рудах Соколовского и Сорбайского
месторождений.
В настоящее время в металлургическом производстве контролируется поведение цинка и свинца в
доменном и конвертерном производствах. Контроль за содержанием меди осуществляется путём
извлечения медесодержащих изделий в процессе подготовки металлургического лома [1].
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Таблица 1 - Качество железосодержащих материалов АО «АрселорМиттал Темиртау» для производства агломерата
Химический состав, %
Рас
Показатели
F
S
C
M
A
M
ход, кг/т
P
Материалы
e
iO2
aO
gO
l2O3
nO
Всего руды
410
Концентрат Кентобе
5
1
3
0
2
0
0
130
3,0
3,53
,26
,96
,60
,30
,06
Концентрат Атасу 10÷60 мм
5
1
2
0
1
0
0
150
4,0
0,35
,16
,40
,50
,89
,03
Концентрат Атансор
5
1
0
0
5
0
0
80
2,0
3,22
,56
,10
,40
,17
,05
Скрап
3
1
2
3
1
2
1
50
5,0
4,10
2,0
,50
,06
,0
,15
Известь
1
8
1
35
,20
0,0
9,6
Конц.
ЛГОК
4
1
0
0
4
0
0
450
(высокофосфористый)
9,10 5 1,0
Конц.
ЛГОК
9 ,30
0 ,34
0 ,72
4 ,22
0 ,74
0
(низкофосфористый)
9,0
,89
,40
,19
,80
,25
,30
Известняк
106
1
5
0
0
,8
Доломит
120
- ,30
1 3,7
3
0 ,28
0
- ,01
0
,0
Концентрат Сабурхан 0÷10
5 ,35
1 0,5
2 ,30
0 ,50
1
0 ,01
0
3,50
0,90
,85
,52
,64
,50
,02
Руда Атасу 0÷10
4
1
4
0
2
0
0
5,00
6,12
,89
,70
,36
,70
,03
Концентрат ССГПО
6
4
0
0
1
0
0
5,50
,60
,96
,89
,59
,17
,01
Концентрат Украина
6
8
0
0
0
0
0
5,15
,17
,26
,48
,38
,03
,03
Концентрат
Михайловский
6
8
0
0
0
0
0
ГОК Концентрат Лебединский ГОК
5,0
,50
,20
,21
,10
,02
,01
6
5
0
0
0
0
0
7,50 6 ,60
Концентрат Ковдорский ГОК
0 ,30
0 ,35
5 ,17
2 ,02
0 ,03
0
4,14
,62
,42
,52
,11
,54
,05
Концентрат Атансор ПДСУ-0-3
5
1
2
0
5
0
0
2,0
Руда
железомарганцевая
4 3,06 1 ,61
2 ,20
0 ,40
3 ,27
1 ,05
0
Жайрем
0,0
3,90
,44
,27
,76
4,0
,02
Руда Шойнтас + Бапы
5
1
2
0
0
0
3,50
3,50
,50
,27
,50
,09
Концентрат АтансорСабурхан
5
1
0
0
0
0
2,0
4,0
,50
,50
,50
,03
Окалина привозная
6
7
4
0,0
,0
,50
Окалина
7
1
0
0
0
0
0
2,0
,0
,60
,20
,24
,30
,02
Отсев
4
1
1
3
0
0
1,0
1,40
5,99
,70
,33
,48
58,
0
7
1
1
0
Топливо
5
,80
,00
,00
,49
,02
Колошниковая пыль
6,2
3
1
1
1
3
0
0
7
Состав агломерата
122 0,87 4 1,26 1 0,42 1 ,50
3 ,59
3 ,40
0 ,02
0
1,0
4,64
1,31
4,71
,23
,65
,36
,477
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S

,97
,40
,05
,10
,08
,02
,02
,04
,17
,30
,46
,35
,08
,03
,07
,35
,09
,02
,03
,03
,10
,20
,70
,42
,18

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Na
OH+KOН
0,32
0,23
0,10
0,11
0,11
0,27
0,27
0,58
0,58
0,36
,09
0,19
0,16
1,93
0,27
0,69
0,10
0,28
0,26
0,82
0,27

П
ПС

,61
,80
,67
1,00
4,0
1,8
,40
5,0
,80
,85
2,10
2,08
2,16
2,50
1,50
,50
,60
,60
,80
0,70
7,00
8,0
2,5

H
2O

0
5
5
1
1
0
4
5
8
3
4
4
5
8
4
-

,80
,60
,0
,24
,5
,0
,0
,0
,20
,64
,00
,00
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,50
,0
0,0

,2

0
0
2
5
6
3
2
1
1
1
3
8
8
4
3
3
5
5
1
4
1
8
-

Таблица 2 – Содержание примесных элементов в исходном сырье для производства металла АО «АрселорМитталТемиртау»
Месторождение
Содержание элементов, %
(материал)
Коб
Ван
Ник
М
Ц
Герм
Бо
Сви
альт
адий
ель
едь
инк
аний
р
нец
Руда Кентобе
0,78
0,05
0,0
0,
0,000
1
05
6
Руда Атасу 10÷60 мм
Руда Атансор
0,02
0,00
0,0
0,
0,002
3
5
1
02
Руда Шойнтас
Руда Бапы
0,00
0,00
0,0
0,
0,
0,000
0,
0,01
4
3
08
02
05
5
007
Концентрат Соколовское
0,01
0,04
0,0
0,
0,
14 – 0,0116 – 0,26
24
01 – 1,24 11
Концентрат Сарбайское
0,08
0,1 –
0,0
0,
до
0,
0,01
0,25
7
43
1,0
2 – 1,53
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Мы
шьяк

Ти
тан

0,0
54
0,00
4
0,01

0,2

Таблица 3 – Результаты
полного полуколичественного спектрального анализа проб
технологических испытаний и изучения минералого-петрографического состава
Содержание в %
Не
Компоненты
обнаружены
от
до
Сурьма
0,003
0,01
Скандий,
вольфрам,
Марганец
0,04
1,0
литий,
Свинец
0,004
0,08
висмут,
Цинк
0,01
0,25
кадмий,
Титан
0,004
0,008
золото,
Цирконий
0,001
0,003
теллур,
Мышьяк
0,02
0,8
таллий,
Галлий
0,0004
0,0008
ртуть,
Хром
0,002
0,003
тантал,
Никель
0,0008
0,002
гафний,
Германий
0,003
0,00716
индий,
Барий
0,04
0,6
платина
Бериллий
0,0003
0,0015
Ниобий
0,0003
0,003
Молибден
0,0002
0,0015
Олово
0,0002
0,0015
Ванадий
0,003
0,005
Медь
0,003
0,005
Иттербий
0,000005
0,000005
Иттрий
0,00005
0,00005
Серебро
0,00005
› 0,001
Кобальт
0,0002
0,001
Стронций
0,008
0,02
Бор
0,08
В чёрной металлургии имеется опыт извлечения цветных и редких металлов. Никель,
содержащийся в рудах сырьевой базы Орско-Халиловского металлургического комбината извлекался во
вращающихся печах кричным способом. Ванадий из качканарских руд извлекается методом
конверторной плавки с переводом части ванадия в промежуточный шлак [2].
Главное применение ванадий находит в металлургической промышленности, где он имеет
исключительное значение при производстве высококачественных сталей. Присадка ванадия
производится в виде феррованадия, получаемого на специальных заводах ферросплавов. Ванадий
обладает весьма ценными облагораживающими свойствами при изготовлении лучших сталей. Даже при
содержании ванадия в сталях до десятых долей процента механические свойства их резко улучшаются,
стали приобретают вязкость. Это свойство обусловливает применение их при производстве
автомобильных и паровозных частей и в других отраслях металлопромышленности. Окислы ванадия
применяются в химической промышленности в качестве катализаторов в различных синтетических
процессах, а также в красильном деле, живописи и фотографии.
Таблица 4 – Результаты химического анализа
Содержание в %
от
до
25,2
46,43

Компоненты
Железо общ.
6
Железо оксид. общ.

36,1

66,39

‹0,0

0,043

‹0,0

0,16

‹0,0

‹0,01

2
Свинец
2
Цинк
1
Медь
1
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Марганец общ.
Марганец оксид общ.
Фосфор

0,40
0,52
0,01

13,29
17,14
0,17

0,09

1,81

‹0,0

0,57

0,13
0,01

8,5
1,06
0,22

23,8

34,58

0,00

0,007

12,9

21,14

1,00
8,41
0,51
0,2
0,23
‹0,0

1,49
12,64
1,65
0,41
0,30
0,001

‹0,0

‹0,001

‹0,0

‹0,001

5,51
96,2

10,81
100,2

0,39

0,88

0,01
10,5

0,53
14,19

7
Сера общ.
1
Сера сульфидная
1
Барит
Сера сульфатная
Мышьяк
8
Германий, г/т
3
Сурьма
2
Кремнезем
0
Глинозем
Оксид кальция
Оксид магния
Оксид калия
Оксид натрия
Уран
01
Торий
01
Радий
01
Углекислый газ
Сумма
0
Основность, отношение суммы оксидов Са, Mg,
к сумме оксидов кремнезема и глинозема
Отношение марганца к железу
Отношение кремнезема к глинозему
4
На Карагандинском металлургическом комбинате, ныне АО «АрселорМиттал Темиртау»,
опробована технология извлечения германия из атасуйских железных руд восстановительным обжигом
во вращающихся печах. Перечисленные процессы отличаются тем, что для их переработки строятся
отдельные цеха или извлечение производится в металлургическом процессе (ванадий) со значительным
снижением производительности металлургических агрегатов.
Таблица 5 – Минеральный состав
Кальцит
Кварц
Полевые шпаты
Якобсит
Магнетит
Гематит
Гуасманит
Фриделит
Тефроит
Аксинит,
севергинит

25,50
7,80
2,5
15,00
5,60
12,5
2,00
12,25
0,15
0,14
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Сидерит
Анкерит
Хлорит
Пеннантит
Стильпномелан
Гранат
Турмалин
Барит
Флюорит
Пирит
Арсенопирит
Галенит
Сфалерит
Халькопирит
Апатит
Итого

0,70
Зн.
11,70
Зн.
2,25
Зн.
Зн.
1,15
0,20
0,36
Зн.
Зн.
Зн.
Зн.
Зн.
100,0

Таблица 6 – Результаты полного полуколичественного спектрального анализа пробы продуктов
обогащения
Содержание в %
Компоненты
концентрат
хвосты
Скандий
0,0001
0,0002
Сурьма
0,002
0,002
Марганец
›1,0
›1,0
Свинец
0,0015
0,008
Цинк
0,4
0,2
Титан
0,001
0,0015
Цирконий
0,0005
0,0003
Мышьяк
0,3
0,25
Галлий
0,0003
0,00025
Хром
0,0008
0,001
Никель
0,0003
0,0004
Германий
0,003
0,0008
Висмут
0,00001
Барий
0,06
0,08
Бериллий
0,001
0,008
Ниобий
0,0006
0,0006
Молибден
0,00015
0,00015
Олово
0,00015
Ванадий
0,0015
0,0001
Медь
0,001
0,001
Иттербий
0,0001
0,0001
Иттрий
0,0005
0,001
Серебро
0,00006
0,00006
Кобальт
0,0002
0,0002
Стронций
0,0002
0,0002
Бор
0,05
0,06
Извлечение попутных металлов из руд чёрных металлов можно осуществлять методами
гидрометаллургии. Внедренными технологиями применения гидрометаллургии в переработке чёрных
металлов являются технология обесфосфорирования марганцевых руд Грузии и Украины, переработка
конверторных шлаков для извлечения ванадия на Чусовском и Тульском металлургических заводах.
Имеется информация, что для разработки технологии переработки конверторных шлаков
представители японского бизнеса получили на АО «АрселорМиттал Темиртау» в 2012 году пробы
конверторных шлаков для проведения лабораторных исследований и по результатам проведенных
испытаний направили заявку на АО «АрселорМиттал Темиртау» на поставку крупной партии (2 000
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тонн) конверторного шлака для проведения промышленных испытаний. Интерес к переработке
сталеплавильных шлаков Карметкомбината (ныне АО «АрселорМиттал Темиртау») для извлечения
германия представители Японии проявляли в 60-е годы прошлого столетия [3].
В процессе металлургической переработки часть элементов переходит в металл («обогащается») и
теряется с точки зрения источника получения цветных, редких и рассеянных металлов, а большая часть
переходит в шлаки доменного и конверторного производств.
Выход доменных и конверторных шлаков на АО «АрселорМиттал Темиртау» составляет
соответственно 600 и 300 кг на тонну стали. Металлургическую переработку руд с получением стали и
шлаков можно рассматривать, как первый этап обогащения редких и рассеянных элементов с кратностью
3-4 раза, что повышает ценность металлургических шлаков, как источник цветных, редких и рассеянных
элементов. Рециклинг конверторного шлака в металлургический передел повышает содержание
попутных элементов в исходной шихте металлургических агрегатов. В настоящее время конверторные
шлаки АМТ перерабатываются с целью извлечения методами магнитной сепарации металлического
скрапа (остатков металла), неметаллическая часть складируется.
Наличие высокого содержания фосфора в лисаковских железных рудах обеспечивает повышенное
содержание его в конверторных шлаках и позволяет рассматривать шлаки АО «АрселорМиттал
Темиртау» как источник фосфоросодержащих продуктов для получения удобрений.
Совершенствование технологии переработки железных руд и техногенных отходов
осуществляются методами магнитной сепарации и гидрометаллургии.
Методы гидрометаллургии находят всё большее применение на АО «АрселорМиттал Темиртау».
Литература
1. Максютин Л.А. Исанова Б.Х., Звижинская Н.И., Гавва Н.Ф. «Определение степени дефосфоризации
железных руд при химическом обогащении» //Республиканский научный журнал “Технология производства
металлов и вторичных материалов” (2(14) сентябрь 2008 г.) – Темиртау, Стр. 79-81.
2. Саркенов Б.Б., Тусупбекова Т.Ш. Возможность выщелачивания Саякской руды. Труды научной
конференции «Наука и образования – ведущий фактор стратегии «Казахстан 2030»», Сагиновские чтения № 3,
Караганда, КарГТУ, 22-24 июнь 2011, С. 375-376.
3. Саркенов Б.Б., Малышев В.П., Турдыкожаева А.М., Оспанов Е.А. Испаряемость и кипение простых
веществ. Монография, Москва, Научный мир, 2010. – 304с.

ӘОЖ 681.3
MICROSOFT МАМАНДАРЫ «MICROSOFT DEVELOPER TOUR» ЭКСПЕДИЦИЯСЫ
БАРЫСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАҒДАРЛАМАШЫЛАРМЕН КЕЗДЕСУІ
Мамадиева К.Х., Қожанова С., Тілеубаев И.А., Мұсабек Г.
«Мирас» университеті, Қазақстан, Шымкент қ.
Резюме
Эксперты Microsoft " в Туре Developer Microsoft ", уникальная технология в ходе экспедиции
встретились с разработчиком программы . Более 200 участников на конференции, в которой приняли
участие эксперты говорили о развитии кросс-платформенных облачных сервисов, компания
представила преимущества самых передовых технологий. Microsoft является одним из основных целей
программных специалистов для оказания помощи в разработке новых технологий
Summary
Experts Microsoft " in the Tour Developer Microsoft", a unique technology in the course of the expedition
met with the developer program. More than 200 participants at the conference, which was attended by experts
spoke about the development of cross-platform cloud services, the company introduced the advantages of the
most advanced technologies. Microsoft is one of the main objectives of the program specialists to assist in the
development of new technologies
Қазақстан Республикасында білім беру жүйесіндегі модернизациялау үдерісі - білім мазмұны мен
сапасын арттыру, білім берудің ұлттық моделін жетілдіру, ақпараттық технологиялар жөнінде жаңаша
педагогикалық көзқарас қалыптастыру секілді кешенді шараларға тікелей қатысты. Әлем тәжірибесі
көрсеткендей, кез-келген мемлекеттің экономикалық жетістігі сол елдің білім жүйесі мен азаматтарының
білім дәрежесіне байланысты. Өйткені білім арқылы ғана қоғамның интеллектуалдық капиталы мен
инновациялық әлеуеті қалыптасады. Осыған байланысты адамның білім-білік капиталына қатысты
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экономиканың өрістету мәселесі туындайды. Бұл орайда инновациялық экономика білім жүйесін өндіріс саласының басымдығы ретінде айқындай түседі. Бүгінгі өркениет білім парадигмасын өзгертуді
талап етеді. Әрқашан қолдау мен көмекті қажет ететін білімнің орнына ауқымды жобалар мен
инновациялық жобаларға негізделген саланы ғана емес қоғамды да алға тартатын инновациялық білім
келуі тиіс. Ақпараттың және компьютерлiк, ақпараттық технологиялардың арқасында қазiргi саясат
жаhандық саясатқа айналды. Бұл саясат үшiн ұлттық, мемлекеттiк және басқадай шекара жоқ. Ол
қоғамдық өмiрдiң бүкiл саласына, ал ең бастысы адамның санасына дендеп ене бастады. Ақпараттың
арқасында ол бұрын қалыптасқан дағдылы ұғымдарды жойып, жаңа мифтер жасау арқылы адамдардың
психологиясына әсер етiп, оны өзгерту мүмкiндiгiне ие болды. Дүние келбетiне бұқаралық ақпарат
құралдары себiн тигiзуде. Осы тұрғыдан келгенде, бүгiнде қандай да бiр мемлекеттiң қуаты әскери,
бәлки экономикалық қауқарымен ғана емес, ақпараттық әлеуетiмен де өлшенетiнiн айтқан жөн.
Ақпараттық қоғамда жаңа ақпараттық, компьютерлiк технологиялармен жұмыс iстеу, игеру, сұраныстан
артта қалу, пәндер интеграциясының толық деңгейде ескерiлмеуi гуманитарлық және жаратылыстану
даярлықтарына көңiл бөлмеудiң салдарынан болды. Қазiргi ақпараттық қоғам – ақпаратты ғылымитехникалық серпіннің қоғамдық-әлеуметтiк деңгейдегi интеграциясы. Сондықтан, бұл үдеріс адам
өмiрiне жаңаша әсер етедi. Бұл ақпараттық қоғам дамуының, ақпараттық өркениеттiң алғышарты.
Microsoft мамандары «Microsoft Developer Tour» бірегей технология экспедициясы барысында
Қазақстанның бағдарлама жасаушы мамандарымен кездесті. 200-ден астам қатысушының басын қосқан
конференция кезінде компания мамандары бұлт сервистер, кросс-платформа әзірлемелері туралы сөз
қозғап, компанияның ең озық технологияларының артықшылықтарымен таныстырды.
«Microsoft компаниясының басты міндеттерінің бірі – бағдарлама жасаушы мамандарға ең жаңа
технологияларды игеруге көмектесу, – деді Microsoft Kazakhstan бас директоры Алексей Рештенко. –
Оларды оқыту және оларға қолдау көрсету бағдарламалық өнімдердің сапасын арттыруға септігін
тигізіп, Қазақстанның инновациялық экономикасын нығайтады және жалпы алғанда нарықтың дамуына
жағдай жасайды. Сондықтан да біз үлкен технологиялық жобамызды сәтті іске асыра алғанымызға
қуаныштымыз және осы бастамамызды ары қарай міндетті түрде жалғастыратын боламыз».
Астана қаласы «Microsoft Developer Tour” технологиялық экспедициясының жол бағытындағы
соңғы нүкте болды. Өз саяхатын Санкт-Петербургтен бастаған Microsoft сарапшылары Минск, Ростовна-Дону, Краснодар, Самар, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск
және Томск қалаларында болып қайтты.
Технологиялық сапар жасалған әрбір қалада Microsoft сарапшылары бағдарлама жасаушы
мамандарға арнап іс-шаралар өткізіп, мобильдік қосымшалар мен ойындарды жасаудың қыр-сырымен
бөлісті, бұлттық және уеб-әзірлемелердің ерекшеліктері туралы әңгімелеп, жиналғандардың көз алдында
компанияның ең озық құрылғылары мен сервистерін көрсетті. Экспедиция ең соңғы Windows 10
операциялық жүйесін және Visual Studio 2015 жаңа нұсқасын іске қосу, сондай-ақ, Azure және Office 365
бұлт сервистерін жаңарту қарсаңында өткізіліп отыр.
Технологиялық болашақты бірлесе құру мақсатында интерактивтік технологиялық экспедиция
аясында бағдарлама жасаушылар мамандармен бетпе-бет кездесіп отыр.
Экспедицияның бас серіктестері – Unity және Componenta компаниялары, технологиялық серіктесі
– iRU компаниясы. Сондай-ақ, жобаға Кинодоктор компаниясы қолдау көрсетті.
Экспедицияның Қазақстандағы серіктесі – «Nazarbayev University Research and Innovation System»
Жекеменшік мекемесі.
Ақпараттық серіктестер – Alfa, Profit.kz, Dixinews.kz, IT-tirlik, Hinews.kz, Astinfo.kz, Geek.kz.
Шара барысында компанияның білікті мамандары ұялы қосымшалар мен ойындарды жасау,
бұлттық және уеб-әзірлемелердің ерекшеліктері туралы сөз қозғап, компанияның ең озық
технологияларының артықшылықтарымен таныстырды.
Негізгі спикерлер:
 Андрей Ивашенцев, стратегиялық технологиялар жөніндегі сарапшылар бөлімінің жетекшісі,
Microsoft Ресей;
 Андрей Бешков, ақпараттық қауіпсіздік бағдарламалары бойынша жетекші, Microsoft CEE;
 Андрей Андреев, әзірлеме технологиялары жөніндегі маман, Microsoft Kazakhstan.
Microsoft-тың басшысы Стив Баллмер Churchill Club өткізген шара кезінде венчурлік капиталист
әрі LinkedIn-ді құрушы Рейд Хоффманмен әңгіме барысында Майкрасофттың ұялы байланыс
саласындағы бәсекелестерімен арақатынасы туралы өз ойымен бөлісті. «Android-тың экожүйесі
ауыздықсыз кеткен. Бағдарламалардың бір бірімен сәйкестігі төмен деңгейде, бұдан басқа қауіпті
софтардан келер кесел көп», – дейді Баллмер.
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Ол Amazon, Google, Samsung және бас компаниялар өздерінің Android нұсқалаларын жетілдіре
бастауы, олардың бір-біріне орайласпайтындығы яғни операциялық жүйенің бөлшектенуін
жақтырмайтынын жеткізді.
«Apple жүйесі керісінше өте қатты қадағаланады және өте қымбатқа сатылады, мысалы Ресейде
iPhone 1000 доллар шамасында», – дейді ол. «Бағасы арзан әрі қатаң бақылауы жоқ болса сапалы зат
жасалына ма? Біз алдыңғы екеуге қарағанда тәуір жол таптық», – деп атап өтті Баллмер. Оның айтуына
қарағанда, Microsoft Windows Phone 8-ді шығарар алдында ұялы байланыс операторларымен көп
хабарласқан, ал олар болса Android пен iPhone – бұлар үйлесімді нарық қалыптастыруға қауқары
жетпейді деген. Тағы да бір ірі компания керек. «Көп операторлар кем дегенде үш вендормен жұмыс
істегесі келеді. Қазір нарықта Samsung не Apple секілді өте қымбат смартфондар, немесе өте арзандары
бар. Орта тұста ештеңе жоқ. Көп адамдар негізгі айтылғандардан өзін ерекшелеп тұратын тағы бір
тұғырнаманың пайда болуына қуана қарсы алатынына біз сенімдіміз», – Майкрасофт басшысы.
“Microsoft Қазақстан” компаниясы AIESEC халықаралық студенттер ұйымының серіктесі болды.
Серіктестік 2015 жылға дейін бекітіліп, қазақстандық жастарды қолдау, қабілеттерін дамытып,
кәсіпкерлікке икемдерін арттыру және жұмыспен қамтамасыз ету проблемасын шешуге ықпалдасу
сияқты өзекті мәселелерді қамтиды.
Айта кетерлік жәйт, 2006 жылдан бері Microsoft корпорациясы AIESEC ұйымымен бірлесе
отырып, қазақстандық студенттердің тәжірибе алмасулары үшін Еуропа, Африка, Таяу Шығыс елдеріне
жіберетін бағдарламаны жүзеге асырып келеді. Осы уақыт аралығында 2500 студент Youth to Business
Forum, International School of Leadership, Day of Leadership Development , Generation 350 жобаларына
қатысу мүмкіндігіне ие болған.
Экспедиция ең соңғы Windows 10 операциялық жүйесін және Visual Studio 2015 жаңа нұсқасын
іске қосу, сондай-ақ, Azure және Office 365 бұлттық сервистерін жаңарту қарсаңында өткізілді.
2015 жылдың 28 сәуір күні «Microsoft Developer Tour» интерактив технология экспедициясымен
Астанаға келген Microsoft мамандары қазақстандық бағдарламашылармен кездесті.
Әдебиеттер
1.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы
2.“Болашақтың іргесін бірге қалаймыз” Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2011 жыл
3.Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
«математика және физика » журналы №4, 2007 жыл
4.Мұхамбетжанова С.Т., Мелдебекова М.Т. Педагогтардың ақпараттық – коммуникациялық технологияларды
қолдану бойынша құзырлылықтарын қалыптастыру әдістемесі. Алматы: ЖШС «Дайыр Баспа», 2010 ж.
5.Елубай С. Білім беру технологиясының қазіргі проблемалары. Алматы, 2001жыл.
6.http://events.techdays.ru/msdevtour/astana

ӘОЖ 004.4
MICROSOFT ЖӘНЕ INTEL: «БІЛІМ БЕРУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР»
Мамадиева К.Х., Ыбрахим Ж.Н., Әбен Б.Т.
«Мирас» университеті
Информационно-коммуникационной технология 21 веке является необходимым условием в жизне
и работе современного человека. Многие страны Средней и Западной Азии своевременно оценив
применения ИКТ в сфере образования, внедрил политику ИКТ развития своих национальных систем
образования.
By Informatively-communication technology 21 century is a necessary condition in жизне and work of
modern man. Many countries of Middle and Western Asia in good time estimating applications of ИКТ in the
field of education, inculcated politics of ИКТ of development of the national systems of education.
Microsoft және Intel компаниясы, сондай-ақ, Назарбаев Университеті және Азия Даму Банкінің
өкілдері Астанада Азия Даму Банкінің Басқарушылар Кеңесінің Жыл сайынғы отырысы шеңберінде
«Білім берудегі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар: Орта және Батыс Азияны
байланыстара отырып» тақырыбы бойынша семинар өткізді.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 21 ғасырдағы заманауи адамның өмірі мен
жұмысына қойылатын қажетті талап болып табылады. Орта және Батыс Азияның көптеген елдері АКТды білім беру саласында қолданудың пайдасын дер кезде бағалап, АКТ-ды дамыту саясатын өздерінің
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ұлттық білім беру жүйелеріне ендірді, сондай-ақ, жабдыққа, бағдарламалық жабдықтамаға және
Интернетке қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін едәуір инвестиция құйды. Форумда сөз сөйлеген
бизнес және білім беру саласының өкілдері атап өткендей, бұл инвестициялар келешекте жастардың өмір
деңгейінің жақсаруына алып келіп, халықтың өнімді жұмыс жасауына және олардың еңбекке
жұмылдырылуын арттырмақ. Білім беру жастардың мүмкіндіктерін кеңейту, экономикалық өсу және
Қазақстан мен осы аймақтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін ерекше мәнге ие.
«Ақпараттық технологиялар сабақ беру мен оқытудың жаңа әдістері үшін катализторға айналуы
мүмкін. Алайда тек компьютерге қолжеткізу жағдайды өзгертпейді. Компьютерді оқытудың тиімді
құралына айналдыру үшін білім беру ісінде АКТ-ды қолдануға қатысты жүйелі тәсілдемелер, халық
арасында компьютерлік сауаттылықты арттыру, сондай-ақ, білім беру жүйесінің қатысушыларының
қосымша ресурстарға қолжеткізуін қамтамасыз ету қажет. Microsoft білім беру саласында АКТ-ды
дамыту үшін едәуір қаржы құяды және ҚР Білім беру Министрлігімен бірлесе отырып оқушылар мен
мұғалімдер арасында АКТ-ға қатысты құзыреттерді көтеруге бағытталған түрлі бастамаларды жүзеге
асырады, білім берудегі инновацияларды дамытуға қолғабыс етеді.
Өз сөзінде Intel-дің Қазақстандағы бизнесін дамыту жөніндегі директоры Intel корпорациясы
технологиялық инновациялардың қозғаушы күші ретінде білім беру және өскелең ұрпақты дамыту
мәселелеріне ерекше назар бөлетінін атап өтті. «Балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту,
ақпараттың тұтынушысын емес, оны ойлап табатын тұлғаны тәрбиелеу – Intel-дің білім беру
парадигмасының негізі» болып табылады.
Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына көтерілу болса,ол өркениетке
жетуде жан – жақты дамыған,рухани бай тұлғаның алатын орны ерекше Қазіргі білім берудің басты
мақсаты да жан – жақты дамыған,рухани бай жеке тұлға қалыптастыру болып табылады.Сондықтан
заман талабына сай оқыту үрдісін жетілдіре отырып,қоғам сұранысына сай жеке тұлға қалыптастыру
мәселесі бойынша оқушыларға ақпараттық - коммуникациялық технологияларды сабақта көптеп
қолдану тиімділігі артып отыр.Адамның үнемі ізденіске,жаңалыққа ұмтылуы ол физиологиялық
құбылыс.
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар дегеніміз не ? «Білім берудегі АКТ» ұғымы
«оқытудың жаңа ақпараттық технологиялары», «қазіргі ақпараттық оқыту технологиялары»,
«компьютерлік оқыту технологиялары» және т.б., тіркестермен тығыз байланысты. 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.
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Ізденімпаз мұғалімнің
шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз
атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз
пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі –
педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін - өзі жетілдіруге талпынған, рухани
дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы
қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім
беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.
Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген
ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру үшін педагогтардың
кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туындылап отыр. Мұғалімдерге қойылатын
талаптардың бірі – оқытудың жаңа технологияларын меңгеру. Осындай аса қажетті технологиялардың
бірі – ақпараттық - коммуникациялық технологияларды (бұдан кейін АКТ) пайдалану. АКТ - ны игеру
қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін қажетті шартқа айналды. АКТ - ның дамуы кезеңінде осы заманға
сай білімді шәкірт тәрбиелеу мұғалімнің басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру
процестерінің қарқынды дамуы жан - жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды
талап етеді.
«Оқытудың дәстүрлі үлгісінен жеке тұлғаға бағытталған үлгіге ауысу STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) пәндеріне шоғырлана отырып, балалардың бойында сыни ойлау және топта
жұмыс жасай білу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. «1 оқушы : 1 компьютер» білім беру ортасы
оқытудың осы үлгісіне барынша лайық болып табылады. Онда оқушыны оқытудың негізгі құралы
компьютер болып табылады, ал оқытудың әдістері ретінде желі арқылы өзара әрекеттесу, ақпаратты
іздеу және сандық нысандарды жасау технологиялары мен қызметтері қолданылады. Intel білім беру
саласы үшін есептеу техникасының құралдарын, бағдарламалық жабдықтаманың және электрондық
контенттің кешенді шешімдерін үнемі әзірлеп, жетілдіріп отырады, сондай-ақ, оқытушылар мен
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оқушыларға АКТ-ды игеруге көмектеседі. Intel-дің білім беру бағдарламаларының көмегімен бүкіл әлем
бойынша 11 миллон мұғалім, оның ішінде Қазақстанның 14000 мұғалімі өзінің кәсіби деңгейін көтерді».
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СВОЙСТВ СТЕНОВОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ЛЕССОВИДНЫХ СУГЛИНКОВ
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Мұнай шламын ғылыми-тәжірибелік зерттеу қорытындылары көрсетілген. Мұнай шламын
органоминералды конгломерат қоспасына айналдырудың жаңа технологиясы жасалған. Мұнайшламы
бар органоминералды конгломерат қоспасын сары саздақ негізіндегі керамикалық массаға қосу оны
жоғары сезгіштіктен төменгі сезгіштікке әкеледі.
Органоминералды конгломерат қоспасы
құрамындағы мұнай шламы жану кезінде пештің ішіндегі температура көтеріліп, керамикалық өнімнің
пісуін тездетеді. Сондықтан үлгілерді күйдіру уақыты 9 – дан 7,5 сағатқа қысқарады. Бұл процесс
үлгіні күйдіру кезіндегі энергия шығынын азайтуды қамтамасыздандырады. Осыдан басқа мұнда жаңа
өнім 15-20% - ға жеңілдеп, кірпішті қалау кезінде жұмысшылардың еңбек өнімділігін арттырады.
Ғимараттар мен үймәреттер іргетастарына түсетін жүктеме құрылыс обьектілеріндегі материал
сыйымдылыққа байланысты 10-12% - ға азаяды.
The work is aimed at investigation into oil sludges and their application in the composition of ceramic
pastes as energy efficient and modifying component for production of ceramic bricks. The article discusses the
results of experimental study of oil sludges. Innovative engineering approaches to conversion of oil sludges into
organo-mineral conglomerate state have been developed. It has been established that addition of organomineral conglomerate mixture with oil sludge converts ceramic paste based on loess loam from high-sensitive
matters into low-sensitive ones. Combustion of oil sludge in the composition of organo-mineral conglomerate
mixture makes it possible to increase temperature in furnace and accelerates baking of ceramic bodies. This is
evidenced by reduction in baking time of samples from 9 to 7.5 hours. This process provides decrease in energy
consumption at the stage of article baking. Moreover, the weight of final product decreases by 15-20 %, which
simplifies labor procedures and increases labor efficiency upon brick laying. Herewith, the load on building
foundation decreases, thus reducing material consumption upon construction by nearly 10-12 %.
С ростом мировой экономики и населения планеты потребность в потреблении энергетических
ресурсов резко возрастает. По данным экспертов, с начала 1980 годов до настоящего времени общее
мировое энергопотребление увеличилось почти в 2 раза.
В развитых странах политика энергоэффективности способствовала росту конкурентоспособности
экономики и производства, развитию науки, инноваций, внедрению новых технологий.
Ученые и специалисты многих стран на оснований экономических расчетов пришли к выоду, что
гораздо эффективнее инвестировать в энергоэффективность и получать доход за счет экономии затрат на
энергоресурсы, чем строить новую мощность. Поэтому энергоэффективность – это «невидимое
топливо» по конкурентной цене. [1].
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Данная задача решается при созданий условий по обеспечению комплекс мер по реализации
правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и
возобновляемых источников энергии.
Энергосбережение в промышленном секторе означает получение того же экономического
результата, но с наименьшими затратами энергии или получение более высоких результатов при затратах
такого или меньшего количества энергии на единицу производимой продукции.
Это означает сокращение потребления энергии и в то же время экономию денежных средств. [2]
Поэтому ученые многих стран продолжают вести активные научно-исследовательские работы
инновационного характера с целью снижения энергозатрат на производство продукций.
Как правило, эти разработки успешно внедряются в производство, так как предприятия получают
возможность не только модернизировать технологию, но конкурировать на мировом рынке по цене и
качеству готовой продукции. [3-5]
С точки зрения повышения энергоэффективности в производстве строительных материалов
наибольший интерес представляет нефтешламы.
Нефтяные шламы, образуются в процессе нефтегазодобычи, транспортировки нефти и
нефтепродуктов, хранения в резервуарах и в процессе их переработки. Количество нефтешламов
постоянно увеличивается. Национальные и иностранные компании по нефтяной отрасли не
заинтересованы их использовать, по ряду объективных и субъективных причин. Одним из главных
причин в этом заключается самостоятельное освоения технологии глубокой переработки нефтешламов.
Однако для решения этой сложной задачи нефтяным компаниям необходимы создания новых
структурных подразделений и строительство дополнительных перерабатывающих производств.
Этот путь безусловно требует дополнительных временных и финансовых затрат, включая
переподготовку технических специалистов и менеджеров ориентированных на инновационные
технологии по переработке нефтешламов.
Поэтому в настоящее время большинство нефтяных компании относят нефтешламы в категорию
отходов и стараются избавиться от них путем передачи их другим компаниям, специализирующихся
утилизацией нефтешламов в специальных полигонах.
Среди распространенных методов утилизации нефтешламов этих компании является их сжигания
с использованием различные установок, так как нефтешлам относится к категории легковоспламеняемых
и горючих материалов. [6]
Горючесть и легковоспламеняемость нефтешлама обеспечивает содержания в них ценных
углеводородных соединении как нефть, парафин, смолы и асфальтены.
Поэтому нефтешлам следует рассматривать не как отход, а как ценное энерговыделяемое и
дополнительное модифицирующее сырье для других отраслей экономики. [7]
Из за отсутствия перспективных научных разработок инновационного характера готовых к
применению касательно использования нефтешламов в качестве энерговыделямого и модифицирующего
сырья в других отраслях производства до сих пор хранение нефтешлама в накопителях и сжигание их
вызывает сложные экологические проблемы [8-9]
Проблемой утилизаций нефтяных шламов посвящены и труды зарубежных ученых [10-12].
Учеными из Вильнюсского технического университета (Литва) были проведены научноэкспериментальные исследования по использованию нефтяных шламов в технологий керамических
материалов. Полученные научные результаты авторов показали перспективность использования
нефтяных шламов в керамическом производстве с точки зрения модификаций керамических масс и
улучшения физико-механических свойств готового продукта.
В работе [13] авторами проведены исследования по использованию отработанных автомобильных
масел (отходы нефтепродуктов) в композиции с кварцевым песком для производства легких
заполнителей в качестве модифицирующей добавки к глинистому сырью. Добавка 1% отработанных
масел в композиции с кварцевым песком позволили увеличить газообразование, вспучиваемость
глинистого сырья, повысить механическую прочность и снизить температуру вспучивания глинистого
сырья.
Применение нефтешламов в качестве сырья для других отраслей является одним из рациональных
способов его использования, так как достигается определенный экологический и экономический эффект.
[14]
Одним из важных отраслей в
экономике любого государства является производство
строительных материалов. В производстве строительных материалов есть предприятия в
технологическом процессе которых обязательное условие высокотемпературный обжиг и связанные с
высокими затратами энергоносителей (уголь, газ, дизельное топливо и.т.п.).
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К числу таких производств можно отнести производство керамического кирпича, керамзита,
аглопорита, извести, цемента. [3-5]
В настоящее время на заводах по производству керамического кирпича в Республике Казахстан
существует следующие проблемы:
- отсутствие и ограниченность запасов качественного глинистого сырья для производства
кирпича;
- из - за отсутствия в регионах качественного глинистого сырья производители керамического
кирпича вынуждены использовать низкокачественное сырье в виде лессовидных суглинков;
- готовый продукт на основе лессовидных суглинков обладает низкими показателями прочности,
водостойкости и морозостойкости;
- химико-минералогический состав лессовидных суглинков не позволяет получить качественный
керамический кирпич даже при высоких температурах обжига (1050-1100 0С);
- технология керамического кирпича с использованием лессовидных суглинков, отличаются
высокими энергетическими затратами так как требуется высокая температура обжига в промышленной
печи (1050-1100 0С) и продолжительное время (до 72 часов) для достижения полноты обжига
керамического кирпича.
Поэтому целью нашего исследования явилась исследования нефтешлама и возможность
использования их в составе керамических масс как энерговыделяемого и модифицирующего компонента
для получение качественного керамического кирпича.
Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
- изучение свойств и химико-минералогического состава лессовидного суглинка Чаганского
месторождения;
- исследовать химические и реологические свойства нефтешлама на предмет количественного
определения углеводородных и других соединении способных улучшить формовочные, сушильные и
обжиговые свойства лессовидных суглинков;
- определить теплоту сгорания нефтешлама, способствующие выделению дополнительной
энергии за счет горения в составе керамической массы на основе лессовидных суглинков;
- разработать технологические решения перевода нефтешлама в конгломератное состояние для
удобного введения в состав керамической массы на основе лессовидного суглинка;
- проведения научно-экспериментальных работ по исследованию свойств керамических масс и
термообработанных образцов на основе лессовидных суглинков в композиции с нефтешламом
переведенных в конгломератное состояние.
Изучение углеводородного состава нефтешлама проводили с помощью газового хромато-масс
спектрометра Agilent 7890A/5975C (США).
Фракционный состав исследуемого нефтешлама определяли с помощью прибора АРН-ЛАБ-02
перегоняя 100 мл испытуемого образца и проведении постоянных наблюдений за показаниями
термометра и объемами конденсата.
Массовую долю серы в исследуемом нефтешламе определяли на приборе Спектроскан-Макс GF2E
(Россия) измеряя интенсивность флуоресцентного излучения серы, возбуждаемого при облучении
исследуемой пробы рентгеновскими лучами.
Теплоту сгорания исследуемого образца определяли на калориметре С2000 фирмы IKA-Werke
(Германия) при полном сжигании предварительно взвешенной массы в калориметрической бомбе в среде
сжатого кислорода и измерении количества теплоты, выделившейся при сгорании и вспомогательных
веществ.
Содержание механических примесей определяли фильтрованием исследуемого нефтешлама с
предварительным растворением в бензине и промыванием осадка на фильтре растворителем с
последующим высушиванием и взвешиванием.
Содержание хлористых солей определяли титрованием водного экстракта двухвалентной
азотнокислой ртутью в присутствии индикатора дифенилкарбазида.
Плотность исследуемого нефтешлама определяли с помощью погружения ареометра в
испытуемый продукт и снятием показания по шкале ареометра при температуре определения и пересчете
результатов на плотность при температуре 200С.
Определение кристаллических фаз, определение размера частиц и кристаллов, определение
количественного соотношения кристаллической и аморфной фаз просвечивающий электронный
микроскоп JEM-2100 фирмы «JEOL». (Япония)
Изучение топографии и микроструктуры поверхности, различных образцов, качественный и
количественный анализ состава образца в точечной области, построение профилей распределения
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элементов вдоль выбранной линии, получение карт распределения элементов с выбранного участка
растровый электронный микроскоп JSM-6390LV фирмы LEOL. (Япония)
Качественный и количественный фазовый анализ, определение параметров ячейки и ориентировки
кристаллов, анализ структур поликристаллов, микронапряжений и текстур количественный элементный
анализ неорганических веществ и материалов, изотопный анализ на дифрактометре ренгеновский XPert
PRO фирмы «PANalytical».
Для проведения экспериментальных работ пробу лессовидного суглинка подвергали дроблению в
лабораторной щековой дробилке МШЛ 100х250 до образования фракций 5-10 мм, затем подвергали
помолу в лабораторной шаровой мельнице МШЛ – 1П до удельной поверхности до полного
прохождения через сито с отверстием 1 мм.
Результаты и дискуссия. В качестве обьекта исследовании выбран нефтешлам
нефтедобывающей компаний ТОО «Жайык Мунай» (г. Уральск,
Республика Казахстан),
Хроматографический анализ проведен согласно методике, приведенной в работе [15]. Результаты
проведенных исследований приведены в диаграмме1.
Диаграмма 1 Групповой состав углеводородов по результатам хромато-масс спектрометрического
анализа
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Реологические свойства, т.е. плотность, фракционный состав, массовая доля серы, теплота
сгорания, содержание механических примесей и хлористых солей исследуемого нефтешлама проводили
согласно известным методикам [16]. Результаты исследования реологических свойств нефтешлама
приведены в таблице 1.
Таблица 1 Реологические свойства нефтешлама
Наименование показания
Значения
Плотность, кг/м3 при 200С
836,4
Фракционный состав, % об.
2000С
11
3000С
39
3500С
54
Массовая доля серы, %
0,024
Теплота сгорания, кДж/г
44,987
Содержание механических примесей,
0,027
%
Содержание хлористых солей, мг/дм3
28,46
Как показывают результаты данных исследований, что нефтешламы нефтедобывающей компаний
ТОО «Жайык Мунай» содержит до 97% группы углеводородов и обладают значительно теплотой
сгорания. Теплота сгорания исследуемого нефтешлама составляет 44,987 кДж/г, что не уступает теплоте
сгорания природного угля.
В качестве
глинистого компонента использовалась лессовидный суглинок Чаганского
месторождения (Западно-Казахстанская область) химический состав, которого представлен в диаграмме
2.
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Диаграмма 2 Химический состав лессовидного суглинка

Содержание оксидов, масс %
10%
4%
2%
0%
5%
2%

12%

53%

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

Fе2O3

P2O5

F

SO3

Na2O

п.п.п

12%
Добавка нефтешлама в состав керамическую массу требует научного подхода так как природное
глинистое сырье относиться к неорганической силикатной системе. А нефтешлам как углеводородное
сырье относится к органической группе систем.
По мнению ученых С.Ф. Кореньковой и Т.В. Шейна [17] нефтешламы относится к нефтяным
дисперсным
системам
коллоидно-химического
происхождения.
Они
представляют
собой
малоконцентрированные суспензии, в которых твердые минеральные вещества с адсорбированными на них
поверхности высокомолекулярными органическими соединениями. Это является дисперсной фазой, а
эмульсия «вода-нефтяные масла» дисперсионной средой. В таком состоянии добавка нефтешлама в
небольших дозах в состав керамической массы приводит к следующим проблемам:
- глинистая масса моментально комкуется сразу после контакта нефтешламом так как пористая
макроструктура лессовидного суглинка позволяет сразу впитываться их при соприкосновений;
- процесс комкования происходит только в местах соприкосновения, что исключает возможность
равномерного распределения нефтешлама в составе керамической массы;
- невозможность добавки нефтешлама в состав керамической без разработки новых технологических
решении для производства керамического кирпича;
- решить технологическую задачу добавки нефтешлама в состав керамической масс на основе
лессовидных суглинков обеспечивающих равномерность распределения их высокодисперсных частиц;
- создать технологические условия,
способствующие энергоэффективность производства и
повышения качества выпускаемой продукции.
Для достижения поставленной цели поставлена задача превращения нефтешлама из состояния
суспензии в сыпучее состояния, тем самым максимально приблизить его к состоянию сыпучести
лессовидного суглинка.
При этом, достичь и сохранить максимальную концентрацию нефтешлама в
композиции для последующего применения их в составе керамических масс.
Для достижения поставленной цели лессовидный суглинок сушили в сушильном шкафу при
температуре 100-120 0 С до остаточной влажности 5-7%.
Затем высушенный лессовидный суглинок размалывали в шаровой мельнице до полного
прохождения через сито с диаметром отверстии 1 мм.
Так как нефтешлам при естественном хранении в емкости представляет собой суспензию.
Находясь в емкости в виде суспензии нефтешлам условно разделятся на три слоя. Верхний слой
суспензии нефтешлама составляет легкие фракции, а более тяжелые фракции находятся в среднем и
нижнем слоях.
Для достижения равномерного распределения нефтешлама всех трех фракции в составе
керамической массы производили процесс усреднения путем интенсивного перемешивания в мешалке
пропеллерного типа (миксер).
После усреднения плотность нефтешлама составляло 820-850 кг/м3.
После этого путем объемного дозирования в соотношении 1:5 приготовили смесь в системе
нефтешлам : лессовидный суглинок и тщательно перемешивали в лабораторной бегунковой мешалке.
Полученная композиция представляет собой сыпучий органоминеральный конгломерат средней
плотностью 1000-1100 кг/м3.
В таком состоянии в структуре органоминерального конгломерата на основе тонкомолотого
лессовидного суглинка является дисперсионной средой а суспензия нефтешлама - дисперсной фазой.
Данная технологическая операция переводит нефтешлам из состояния суспензии в сыпучий
органоминеральный конгломерат и обеспечивает удобную позицию для последующих технологических
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операций как дозирование и равномерность распределения при перемешивании с лессовидным
суглинком.
Следующим этапом научно-экспериментальных исследований явилась приготовления составов
керамических масс с добавкой органоминерального конгломерата на основе нефтешлама. Из
подготовленных компонентов составлялась сырьевая композиция путем взвешивания и дозирования.
Конкретные компонентные составы исследуемого объекта представлены в таблице 2.
Таблица 2 Компонентные составы керамической композиции
Компоненты, мас. %
№
Лессовидный
составов
Конгломератная смесь с нефтешламом
суглинок
1
88,0
12,0
2
85,0
15,0
3
72,0
18,0
Из исследуемых составов приготовлялась керамическая масса с формовочной влажностью 18 - 20
%. Затем изготовлялись образцы цилиндры с диаметром и высотой 50 мм методом пластического
формования. Отформованные образцы сушились в сушильном шкафу при температуре 75-850С до
остаточной влажности 7-8%. Высушенные образцы обжигались в электрической печи СНОЛ 80/12 по
специально разработанному режиму. Образцы цилиндры подвергались испытанию по определению
физико-механических свойств до обжига и после обжига. Результаты экспериментальных исследований
представлены в таблице 3.
Таблица 3 Физико-механические свойства исследуемых образцов.
Состав
№
керамических масс, %
ФизикоФизико-еханические
Продол
механические
свойства
послежительн
свойства до обжига
обжига,Т=980оС+10оС
ость
обжига,
час

1

Лессовидный суглинок 100 %

8
5

2

Лессовидный суглинок 88 %
Органоминеральная
добавка

1
355

1
10

,4
1

240

,9

2
,7
2
,3

8

1
850

9

2

1
745

9

4
2
5,5

8,
5

12%
3
Лессовидный суглинок 85 %
1
1
3
1
1
2
8,
Органоминеральная добавка 15%
25
180
,4
0,2
670
6,4
0
4
Лессовидный суглинок 72 %
1
1
3
1
1
2
7,
Органоминеральная добавка 18 %
45
150
,8
1,5
510
6,8
5
Как показывают результаты экспериментальных исследований, с увеличением содержания
конгломерата с нефтешламом за счет уменьшения лессовидного суглинка наблюдается снижение
средней плотности от 1350 до 1150 кг/м3. При этом увеличивается показатель водопоглащения
термообработанных образцов, свидетельствующих о повышении пористости образцов.
Низкие показатели средней плотности наблюдается у составов №3 и 4 и находятся в пределах 1150
- 1180 кг/м3.
Следует отметит, что с увлечением содержания органоминеральной конгломератной смеси с
нефтешламом увеличиваются количество времени появления первых трещин от 85 до 145 секунд, что
свидетельствует о снижении чувствительности к сушке керамической композиции.
Тем самым, добавка органоминеральной конгломератной смеси с нефтешламом переводит
керамическую массу на основе лессовидного суглинка с категории высокочувствительных в категорию
низкочувствительных.
В результате снижается риск появления сушильных трещин отформованных сырцовых кирпичей и
обеспечивается процесс сушки более интенсивными режимами. А это позволяет сохранить качество
готовой продукции и сокращает время сушки снижая тем самым энергозатраты на стадии сушки.
Общий анализ результатов экспериментальных исследований позволяет заключить следующее:
- линейная закономерность снижения средней плотности и прочности при сжатии
сопровождающихся повышением показателей водопоглащения термообработанных образцов
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свидетельствует о выгораний конгломератной смеси с нефтешламом образуя мелкопористую структуру
керамического черепка.
Как показывают анализ изменения прочности и средней плотности термообработанных образцов
при температуре 980оС+10оС несмотря на снижения показателей средней плотности от 1850 до 1510
кг/м3 наблюдается рост показателей прочности при сжатии от 8,7 МПа до 11,5 МПа, что явно
свидетельствует о повышении степени спекаемости керамической массы.
Кроме того при этом готовый продукт снижается в весе на 15-20%, что позволяет облегчить и
повысить производительность труда рабочих при кладке кирпичей. При этом снижается нагрузка на
основание и фундамент здании и сооружении, способствующие снижению материалоемкости
строительства объектов в целом почти на 10-12%.
Процесс горения нефтешлама в составе органоминералной конгломератной смеси позволяет
повысить температуру внутри печи и ускоряет процесс спекания керамического черепка. Об этом
свидетельствует сокращения продолжительности обжига образцов от 9 до 7,5 часов. Это процесс
обеспечивает снижению энергозатрат на стадии обжига изделии.
Таким образом, доказано принципиальная возможность использования нефтешламов в качестве
энергоэффективного и модифицицирующего компонента в технологии производства стеновой керамики
на основе лессовидных суглинков.
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УДК 712.666
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Монтаев С.А., Шингужиева А.Б., Шакратова Г.Г
Западно-казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Представлен литературный обзор по производству заполнителей. Показаны химический состав
лессовидного суглинка Чаганского месторождения, групповой состав углеводородов и реологические
свойства нефтешлама. Предварительные результаты исследований показывают, что введение
нефтешлама
снижает энергетические затраты за счет горения нефтешлама, снижающего
подаваемую энергию извне. Снижает температуру обжига за счет того, что появляются легкоплавкие
эвтектические расплавы, способствующие снижению температуру образования пиропластического
состояния; улучшает структурно-механические свойства керамической массы.
A literary review of the production fillers is presented. Chemical composition of loesslike loam of
Chagansky
field,
group
composition
of
hydrocarbons
and
rheological properties of oil sludge is shown. The preliminary results of researches show that inclusion of oil
sludge reduces the fuel – energy costs due to burning of oil sludge reducing the given energy from outside.
Reduces the temperature of burning due to that low-melting eutectic melts appear, providing the decrease in the
temperature of pyroplastic state formation; improves the structural-mechanical properties of the ceramic mass.
Толтырғыштарды өндіру бойынша әдебиетке шолу жасалған. Шаған кен орнының лесті сазының
химиялық құрамы, мұнайшламының реологиялық қасиеттері және көміртектердің топтық құрамы
көрсетілген. Мұнайшламын енгізу негізінде мұнайшламдары жану әсерінен энергетикалық шығынды
төмендететінін алдын ала жасалған зерттеу нәтижелері көрсетеді. Күйдіру температурасын төмендетеді,
соның әсерінен жеңіл балқитын эвтектикалық балқымалар пайда болады; керамикалық массаның
құрылымдық-механикалық
қасиеттерін
жақсартады;
пиропластикалық
жағдайдың
құрылу
температурасының төмендеуіне әсер етеді.
На сегодняшний день отличием развитых стран является рациональное потребление ресурсов, а
одним из важнейших
направлений ресурсосберегающей
деятельности государства считается
эффективное использование отходов производства [1]. Переработка и повторное использование отходов
становится все более важным направлением исследований в последние годы, и это широко признается в
качестве эффективного метода для содействия устойчивому развитию.
Вопросами применения отходов производства в производстве заполнителей занимались многие
ученые мира.
Так авторами [2] была изучена микроструктура и минералогический состав легких заполнителей,
изготовленных из промытого совокупного шлама, летучей золы и отработанного моторного масла.
Легкие заполнители имели стекловидную оболочку с изолированными порами. В наружной оболочки
наблюдались оксиды железа, а во внутренней - пирротин. Минералогический анализ показал, что неообразование плагиоклаза и пироксена, наряду с незначительными образованиями геленита, оказывают
влияние на ряд факторов. Наличие больших пор связано с уменьшением значений по плотности сухих
частиц. Поглощение заполнителей водой зависят от размера и количества каждого типа поры (открытой
или закрытой). Нео-образования Са-плагиоклаза и потребление кварца улучшили показатели прочности
на сжатие.
В качестве сырьевой композиции для производства легких заполнителей использовали следующие
сырьевые материалы: смытый совокупный шлам (ССШ) из гравийного карьера, осадок сточных вод из
очистных сооружений (ОС) и обогащенный глиняный осадок [3].
Все ингредиенты смешивались, измельчались и формовались в гранулы, предварительно
нагретые в течение 5 мин обжигали во вращающейся печи при различных температурах: 1150 °С, 1175
°С, 1200 °С и 1225 °С в течение 10 и 15 мин при каждой температуре.
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Авторами были определены свойства материалов в зависимости от температуры нагрева и
времени выдержки: потери при прокаливании, коэффициент вспучивания, насыпная плотность, и
плотность сухих частиц, пористость, водопоглощение и прочность на сжатие. Полученные легкие
заполнители соответствовали стандартам UNE-EN 13055-1 ( ρ б ≤ 1,20 г/см 3 или плотность частиц ≤
2,00 г/см 3 ).
Были вспучены легкие заполнители, изготовленные из 50% смытого совокупного шлама и 50%
обогащенного глиняного осадка. Таким образом результаты исследований показали самую низкую
насыпную плотность, самое низкое водопоглощение и высокую прочность на сжатие.
Авторами [4]
исследована возможность получения легких заполнителей из смектитовых
аргиллит-мергелей из 12 месторождений, которые расположены в Тунисе. Установлено, что добавление
15% кварцевого песка, размер зерен которого <250 мкм, к сырьевым материалам, улучшает физикомеханические свойства и дает лучший эффект вспучивания заполнителей.
В
исследованиях ученых [5] разработана технология вспученного легкого заполнителя,
приготовленная из перекиси водорода
в качестве пенообразователя. Технология отличается
экологичностью и энергоэффективностью, она была использована в качестве крупного заполнителя для
получения бетона.
В исследовании [6] учеными исследовано применение мокрого осадка сточных вод в качестве
основного материала и отходы стекла, используемые в качестве добавки для производства легкого
заполнителя. Исследованы различные массовые соотношения отходов стекла с осадком сточных вод и
спекания температуры на свойства заполнителей. Результаты показали, что использование отходов
стекла, улучшает температуру спекания, снижает водопоглощение и повышает безотказность загрузки и
объемную плотность заполнителя. При добавлении 30-50% отходов стекла, получается
высокачественный легкий заполнитель с высокой насыпной плотностью менее 2 г/см 3, уменьшенным
водопоглощением меньше. Был получен 28-дневный технологический легкий бетон с пределом
прочности при сжатии 49 МПа. Результаты поверхностного сопротивления и скорости ультразвука в
импульсе легкого заполнителя показали, что добавленный легкий заполнитель в бетон может
рассматриваться, как бетон хорошего качества.
Авторами [7] проведены исследования по производству легкого заполнителя из песчаного
ила. Песчаный
ил – это отход от дробления и просеивания
производства песка и
гравия. Предварительные исследования показывают целесообразность использования песчаного ила в
легких заполнителях. Свойства легких заполнителей из песчаного ила зависят от таких факторов, как
температура предварительного обжига массы и температуры вспучивания гранул. При повышении
температуры обжига массы от 800 до 900 °С, снижаются прочность на сжатие, объем и относительная
плотность гранулированного заполнителя в среднем в два раза, водопоглощение на 1%. Легкие
заполнители, полученные из песчаного ила при температуре 950 °С, имеют объемную плотность 330
кг/м 3, прочность на сжатие 0,18 МПа и водопоглощение 0,1%.
Для исследований в качестве основного сырьевого материала был взят лессовидный суглинок
Чаганского месторождения, повсеместно распространенного в
Западном Казахстане. В качестве
добавки использовали нефтяной шлам нефтяной компании «Жайкмунай».
Усредненный химический состав лессовидного суглинка Чаганского месторождения ЗападноКазахстанской области показан в таблице 1.
Табл. 1. Усредненный химический состав лессовидного суглинка Чаганского месторождения ЗКО
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Рис. 1. Микроструктура лессовидного суглинка
Из кристаллических фаз в глине также содержится кварц d/n=4,23; 3,34; 1,974; 1,813; 1,538*10 -10м,
полевой шпат d/n=3,18; 2,286*10-10 м, кальцит d/n=3,02; 2,018; 1,912*10-10м и гематит d/n=1,839; 1,686;
1,590*10-10м. Микроструктура суглинка показана на рисунке 1.
Хроматографический анализ проведен согласно методике, приведенной в работе [8].Условия
хроматографирования при анализе углеводородов, выделенных из нефтешлама: подвижная фаза (газ
носитель) – гелий; температура испарителя 3500С, сброс потока (Split) – 30:1; температура термостата
колонки, начало 700С, подъем температуры 40С в минуту, конец 2900С, при этой температуре
удерживается 30 мин, общее время анализа 85 мин; режим ионизации масс-детектора методом
электронного удара. Капиллярная хроматографическая колонка HP-5MS, длина колонки 30 м,
внутренний диаметр 0,25 мм, неподвижная фаза – диметилполисилоксан (95%), дифенилполисилоксан
(5%). Групповой состав углеводородов по результатам хромато-масс спектрометрического анализа
показан в таблице 1.
Таблица 1 Групповой состав углеводородов по результатам хромато-масс спектрометрического анализа
Группы углеводородов содержащихся в нефтешламе

Количественное
содержание, масс.%
Парафины
46,38
Неконденсированные циклопарафины
27,71
Конденсированные циклопарафины с 2 кольцами
8,45
Конденсированные циклопарафины с 3 кольцами
6,92
Бензолы
2,74
Нафтенобензолы
0,10
Динафтенобензолы
0,10
Нафталины
3,66
Аценафтены
2,96
Фенантрены
0,98
Результаты исследования реологических свойств нефтешлама приведены в таблице 2.
Таблица 2 Реологические свойства нефтешлама
Наименование показания
Плотность, кг/м3 при 200С
Фракционный состав, % об.
2000С
3000С
3500С
Массовая доля серы, %
Теплота сгорания, кДж/г
Содержание механических примесей, %
Содержание хлористых солей, мг/дм3

Значения
836,4
11
39
54
0,024
44,987
0,027
28,46

В составе нефтешламов имеются парафинонафтеновые углеводороды и смолы, улучшающие
реологические свойства керамической массы. При повышении температуры из нефтешлама испаряются
углеводороды, которые снижают энергию, подаваемую извне, тем самым идет экономия энергетических
ресурсов.
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Суглинок предварительно измельчали в лабораторной мельнице, пробу нефтешлама для
удобного перемешивания с суглинком переводили в конгломератное состояние. Для этого суглинок и
нефтешлам в соотношении 4:1 перемешивали до сыпучего состояния. Затем полученный конгломерат в
определенных соотношениях смешивали с суглинком. Формовочная влажность керамической массы
составила 20-25 %.
Из полученной массы формовались гранулы и без предварительной обработки обжигались во
вращающейся печи RSR120-1000/13. В процессе обжига контролировались скорость вращения барабана,
градус уклона барабана, температура обжига. Температура обжига составила 1150  200С.
Технологические преимущества применения нефтешлама в производстве легких заполнителей:
1. создается пористая структура готового продукта за счет вспучивающего эффекта нефтешлама,
2. снижение энергетических затрат за счет горения нефтешлама, снижающего подаваемую энергию
извне,
3. снижение температуры обжига за счет того, что появляются легкоплавкие эвтектические расплавы,
способствующие снижению температуру образования пиропластического состояния.
4. улучшаются структурно-механические свойства массы.
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УДК 622.273
ТЕХНОЛОГИЯ ПОВТОРНОЙ ОТРАБОТКИ ЦЕЛИКОВ ПОЛОГОПАДАЮЩИХ
РУДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
Нурланова Л.Т.
КГУ «Горно-металлургический колледж»
Бұл мақалада кентіректерді қайта игеру мәселелеріне арналған ақпараттар, талдау нәтижелері
және қайта игерудің тиімді әдісі ұсынылған
The questions of the repeated working off spurns, results of analysis, are considered and the rational
method of the repeated working off is recommended in this article
Рудное поле Жаман-Айбат расположено в Жанааркинском районе Жезказганской области в 200
км к юго-востоку от рудника Жезказган. Оно объединяет месторождения Таскура и Жаман-Айбат.
Месторождение Таскура выявлено в 1931 г. И.Г. Николаевым. В начале пятидесятых годов на нем
произведены поисково-разведочные работы. Оруденение приурочено к известково-мергелистым породам
кенгирской свиты нижнепермского возраста и представлено мелкой убогой вкрапленностью
халькопирита и пирита. В зоне вторичного сульфидного обогащения развиты халькозин и борнит, а в
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зоне окисления - малахит, реже азурит. Выявлено пять рудных тел. Размеры их незначительны: длина по
простиранию до 500-600 м, ширина до 300-400 м, мощность 2-3 м. Среднее содержание меди в рудных
телах 1-1,2%. Месторождение Жаман-Айбат открыто Жезказганской ГРЭ (А.В. Струтынский и др.) в
1984 г. Но еще в середине пятидесятых годов эта площадь была выделена как промышленно
перспективная на медь. На металлогенической карте Центрального Казахстана, составленной под
руководством К.И. Сатпаева рудовмещающие отложения жезказганской рудоносной серии карбона
перекрываются породами кенгирской свиты. Эти породы слагают линейную широтно-ориентированную
Жаман-Айбатскую антиклиналь с пологим (5-250) залеганием южного крыла и более крутым (30-450) северного. Во флексурных перегибах углы наклона пород достигают 60-800. Общая длина рудного поля
18 км при ширине 4 км. По результатам работ 1984-94 гг. подсчитаны запасы по категории С1+С2, а
также прогнозные ресурсы, позволяющие оценить объект как крупный. Основные промышленные
залежи приурочены к толще переслаивающихся сероцветных песчаников, алевролитов и конгломератов.
Выделено три крупных рудных тела (Восточное, Центральное и Северное), имеющих размер по
простиранию 800-4500 м, по падению 400-1400 м, мощность 0,6-5,1 м. Кроме того, имеется 11 мелких и
средних рудных тел. Форма рудных тел линзовидная и плащеобразная. Глубина залегания кровли
рудоносных горизонтов от 615 до 689 м. Оруденение вкрапленное и гнездово-вкрапленное. Встречаются
сульфидные прожилки, ориентированные как по слоистости, так и поперек нее. Основными рудными
минералами являются халькозин, борнит, халькопирит, галенит и сфалерит. Выделены медные, медносвинцовые, свинцовые и цинковые руды. Последние, как правило, залегают на флангах рудных залежей.
Основные полезные компоненты - медь, свинец и цинк, сопутствующие - серебро и рений. Содержание
меди в рудах изменяется от 0,1 до 9,41%, среднее по месторождению - 2,56%. Содержание свинца в
свинцовых рудах равно в среднем 1,4%, цинка в цинковых - 1,18%. Среднее содержание серебра в
медных рудах равно 25,7г/т. Рений содержится в медных и комплексных рудах в среднем в количестве
2,25 г/т. Наиболее высокие содержания серебра (до 34,4 г/т) установлены в халькозиновых рудах, а рения
- в борнитовых (до 3,2 г/т) и халькопиритовых (до 4,3 г/т) рудах.
Руды месторождения, независимо от сортовой принадлежности, имеют близкие химический,
минералогический, литологический составы и текстурно-структурные особенности.
Рудовмещающие породы сложены разнозернистыми песчаниками (70- 80%), гравелитами (510%), конгломератами меж- и внутриформационными (5-10%), алевролитами (5-10%) и реже,
аргиллитами (2-3%).
Руды сложены определенными минеральными типами, представляющими собой относительно
стабильные минеральные ассоциации.
Руды и породы месторождения не склонны к слеживанию и самовозгоранию, среднекусковатые.
Содержание кремнезема в рудах достигает 71%, что обуславливает силикозоопасность.
Коэффициент крепости руд по шкале проф. М.М.Протодьяконова, определенный методом
дробления проб, имеет значения от 6,1 до 13,3 (среднее 8,9). Основные физико-механические свойства
руд приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные физико-механические свойства руд
Показатели
Ед.
изм
медные
.
Плотность

г/с
м3

Типы руд
комплексные

2,71

2,8

г

2,66

2,73

Влажность
Пористость

%
%

0,49
3,39

0,30
4,15

Коэффициент змельчаемости
(по отношению к
Жезказганским рудам)

-

0,91

1,06

Объемная масса
/см
3
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Гидрографическая сеть в пределах месторождения развита слабо и представлена рекой Сарысу,
пересыхающей на большей части русла в летний период, особенно на ближайшем удалении (90км) от
месторождения Жаман- Айбат.
Водоносный комплекс пермских отложений (кенгирская и жиделисайская свиты) распространен
повсеместно в центральной части месторождения. Представлен комплекс мергелями, алевролитами,
песчаниками с прослоями известняков. Общая мощность толщи составляет 400-550м. Подземные воды
связаны с зонами трещиноватости пород. Верхняя зона трещиноватости распространяется до глубины
60-70м, ниже трещиноватость затухает. Исключение составляют зоны тектонических нарушений, где
трещиноватость распространяется и глубже.
Подземные воды, приуроченные к пермским отложениям, имеют свободную поверхность.
Уровни воды в скважинах устанавливаются на глубине 16,5-40,9 м. Дебиты скважин колеблются от 0,01
до 0,2-0,5л/с при понижении до 35,3 м. Минерализация вод изменяется от 7 до 21 г/м 3. На участках
развития выветрелых разностей пермских отложений, где разрез представлен однообразной глинистой
толщей, скважины оказываются практически безводными.
Коэффициенты фильтрации пород пермского комплекса, рассчитанные по данным опытных
работ, составляют 0,0035-0,0065 м/сут, а каменноугольных отложений продуктивных свит - 0,013-0,06
м/сут.
Подземные воды месторождения имеют повышенную минерализацию. Общая минерализация их
колеблется в пределах 15,5-47,3 г/дм3. По составу подземные воды относятся преимущественно к
хлоридным, хлоридно- сульфатно-натриевым. Содержание отдельных компонентов в воде находится в
следующих пределах (мг/дм3): Сl" - 4970-28577; S04 " - 480-6006; НСО'з - 31-341,6; Na+K' - 4752-14970;
Са" - 500-3200; Mg" - 61-561. Общая жесткость колеблется в пределах 39-170 мг-экв, постоянная - 38169,2 мг-экв, pH - 5.7-7.5.
Повторная отработка целиков представляет сложную технологическую и главным образом
геомеханическую задачу 3. Повторная отработка месторождений способствует повышению полноты
использования недр.
Согласно 1, в повторную отработку вовлекаются целики высотой до 12 м, запас прочности
которых n≥1,2 обеспечивает надежное поддержание налегающей толщи пород.
Отбойка междукамерных целиков производится направленным взрывом вееров скважин. Развал
отбитой руды из целиков необходимо направленным взрывом уложить на почву камеры в зоне,
поддерживаемой тремя оставшимися целиками.
Направленный характер отбойки руды достигается параллельным расположением вееров скважин
по нормали желаемому направлению руды при взрыве. Использование скважинной отбойки дает
возможность обуривать кровлю для управления процессом обрушения. Для этого бурят верхние
скважины в веерах в кровлю через целик. Каждый целик отбивают за один взрыв с коротким
замедлением по группам скважин. Перебуренные в кровлю концы скважин взрывают вместе со всеми
полувеерами скважин в целике.
Погрузка руды ведется в основном в зоне жесткого поддерживания кровли между тремя
междукамерными целиками и частично в области временного поддержания кровли сигнальным целиком.
Руда отбивается направленным взрывом в зону погрузки.
Технологические процессы при повторной отработке междукамерных целиков из открытого
выработанного пространства осуществляются в следующем порядке:
- обезопашивание кровли и целиков в рабочей зоне и вдоль трассы движения;
- опережающее обуривание не менее 2-х рядов междукамерных целиков;
- заряжание и взрывание каждого целика отдельно, с отстоем забоя не менее 7,2 часов для
стабилизации геомеханической ситуации и релаксации напряжений;
- погрузка руды существующими ПДМ, типа ST 1520.
Доставка руды при выемке междукамерных целиков и барьерных целиков осуществляется
автосамосвалом к рудоспуску.
Основными задачами повторной отработки междукамерных целиков и барьерных целиков
являются:
- оценка возможности безопасной отработки целиков из открытого выработанного
пространства;
- оптимизация размеров сигнальных целиков с целью снижения потерь руды к минимуму;
- разработка мер по управляемому обрушению налегающих пород и предосторожности в
призабойном пространстве;
- установление шага начального самообрушения, шага обрушения и направление
погашения;
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- оценка обеспечения безопасности работ с учетом схемы вентиляции.
Совместная отработка барьерных и междукамерных целиков с открытого очистного пространства
по результатам опытно-промышленных работ показали не возможность и неэффективность отработки
барьерных целиков массивными целиками площадью 13x17м, при которых потери составили 50% и
более процентов.

Рисунок 1 – Принципиальная схема выемки междукамерных целиков из открытого
выработанного пространства
При оставлении 40,0 метрового барьерного целика без подрыва кровли, таким образом, над ним создастся опорное давление
переходящая под барьерный целик и не позволит оставить 6,0м потолочину «мост» при проектирований полевых выработок, которое
в свою очередь приведет к их разрушению или ухудшению состояния кровли. Соответственно увеличение мощности потолочины
приведет к увеличению разубоживания, что в свою очередь станет экономически не эффективной.
В связи с небольшими мощностями выработанных пространств панелей со средними значениями
5,4м, 5,3м, 5,бм, 5,7м, был произведен перерасчет ширины барьерного целика. Необходимые для
поддержания пролета 125м, при высоте барьерного целика 6,0м согласно 2, для соответствия
нормативному значению коэффициента запаса прочности не менее - 3,0, ширина барьерного целика
будет не менее 21,0м. При такой ширине барьерного целика полевые выработки с потолочиной не менее
6,0м показывают, что будут находиться за зоной опорного давления, что должно обеспечить
устойчивость данных выработок.
При принимаемой ширине барьерного целика - 21,0м, остальная часть равна 40 - 21 = 19м, что
может соответствовать полной имеющейся ширине камер 9,0м и ширине междукамерного целика 10 м.
Тогда при принятии таких условий увеличивается число камер от 5 до 6 и междукамерных целиков в
ряду от 4-х до 5-ти.
Основным вопросом при принятии данных решений является последовательность отработки. По
принципу горного давления основную нагрузку от свода, образующуюся над панелью воспринимают на
себя междукамерные целики находящиеся в центральной части панели. Для этого в 1 (п. 3.3.1.9)
предусмотрена рекомендация по интенсивной отработке целиков, что способствует тому, что за
сравнительно короткое время не происходит полное перераспределение горного давления (пригрузка
целиков на границе с обрушением не успевает развиться до максимума). Это значит останавливать работы на длительное время
(более суток) не рекомендуется.
Направление отработки междукамерного целика необходимо принять с севера на юг. А по
последовательности отработки междукамерного целика в ряду рассмотреть в два варианта:
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1. С запада на восток или с востока на запад (классическая схема);
2. С центрального целика в оба направления (на запад и на восток), во избежание возможного
преждевременного разрушения центральных междукамерных целиков.
На основании выше изложенного:
1. С учетом небольших высот выработанных пространств со средними значениями h не более 6,0м, возможно будет рассмотреть проектирование отработки междукамерных целиков и часть
барьерных целиков с доведением их до параметров междукамерных целиков при очистной отработке как
предположим нулевой камерой, для максимального извлечения запасов с открытого выработанного
пространства;
2. Оставление барьерного целика шириной 21,0м, при мощности h=6,0 М с учетом
моделирование, предварительно показывают возможность:
- обеспечить нормативный коэффициент запаса прочности nкзп =3;
- позволить минимизировать потери и уменьшить в дальнейшем количество полевых
выработок под барьерный целик при проектирований полевой подготовки;
- позволить избежать влияния опорного давления на глубине 6,0 м и обеспечить
устойчивость потолочины «моста» мощностью не менее 6,0м, тем самым обеспечить
минимальное разубоживание при полевой отработке барьерного целика.
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Мақалада металды көркемдеп өңдеу техникасы мен жаңа технологиясы қарастырылады
The article deals with some new technologies of metals art processing of some metal
Статья представлены основные техники и технологии декоративной обработки
металлов. В древности многие кузнецы владели богатым набором методов и создавали замечательные
произведения искусства, достойные царского двора.
Поэтому можно попробовать объединить предложенные техники и сделать какую-нибудь вещь от
начала до конца самому.
Виды декоративной обработки металлов: чеканка, ковка и гравировка.
Технология исследование показывает, что чеканка - один из древнейших видов художественной
обработки металла. Чеканные изделия могут быть различными по форме и по технике исполнения:
объемно-скульптурными, рельефными и горельефными, орнаментальными, фигурными, графическими.
Чеканку можно использовать для обработки и отделки изделий, созданных другими способами, для
набивки фактуры, создания фоновых поверхностей для различных изображений. Широко используется
чеканка в ювелирном деле. Чеканные изделия применяют при оформлении интерьеров и т. д.
Техника чеканки позволяет создавать узоры и рисунки на уже готовых изделиях, для работы
чеканщику необходимы высокая точность движений и твердая рука [1].
Один из самых старинных и красивых способов получения рельефных фигур и изделий из металла
- это ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧЕКАНКА, которая издавна применяется для изготовления посуды,
украшений и разнообразных декоративных изделий из чеканки.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧЕКАНКА по металлу это один из немногих видов работ по металлу, где
необходима особенная четкость выполнения обработки и художественное мастерство.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧЕКАНКА это кропотливый труд, направленный на создание желаемого
рисунка на материале или придание ему определенной формы. Отсюда различают двухмерную и
трехмерную чеканку. В первом случае проводится практически гравировка по металлу – создаются
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орнаментальные и круглые композиции, рельефные и горельефные изображения. Трехмерная объемная
чеканка по металлу позволяет придать металлу желаемую форму.
По праву в среде профессионалов и любителей искусства существует устоявшееся мнение,
относящее ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЧЕКАНКУ по металлу к художественному ремеслу.
Обработка металла - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧЕКАНКА - является настолько сложным с
технической и художественной точки зрения процессом, что разделилась на два направления:
 плоская чеканка
 чеканка по литью
Первое направление применяется для обработки листовой пластины путем чеканки на ней узоров,
орнаментов, надписей и пр. Этот способ широко применяется для создания изящных художественных
работ [2].
Художественная чеканка изделий требует высокий точности из-за сложности форм,
соответственно, нужен материал, хорошо поддающийся обработке. При этом готовое изделие должно
иметь привлекательный вид и долгое время его сохранять. Чаще всего для художественной чеканки мы
используем медь, латунь или алюминий, которые дополнительно обработываются в ходе финишной
отделки, но конкретный выбор зависит от многих факторов и требований заказчика.
Ковка - самый древний способ обработки металлов. Задолго до того, как научились выплавлять
железо, мастера ковали различные сплавы цветных металлов, например легендарную бронзу.
Изготовлялись как украшения, так и оружие. Ковка требует немалой физической силы и большого
мастерства. Один из сложнейших видов ремесла - художественная ковка. Не каждый кузнец возьмется
отковать
узорную
ограду или подсвечник. Большинство мастеров предпочитает пользоваться чеканкой, выколоткой или
делать ажурные узоры выгибанием и сваркой стальных прутков и полос.
Человечество научилось выплавлять металл в глубокой древности. Еще в Древнем Египте с
помощью литья мастера изготавливали предметы домашнего обиходаРаскопки скифских могильников
доказывают, что наши далекие предки также применяли литье для изготовления самых различных
предметов быта и украшении.
Первыми мастерами литья на Руси были женщины, которые плели из нитей, пропитанных воском,
украшения. Затем изделие заливалось глиной и обсушивалось. Такую форму прокаливали и заливали
металлом. Когда форма остывала, ее осторожно, чтобы не повредить отливку, удаляли.
С помощью литья можно получить предметы, различающиеся по назначению и размерам. Можно
изготовить ювелирные украшения из серебра, золота или других металлов. Монументальные памятники,
скульптуры и архитектурные детали тоже можно сделать посредством литья. В домашних условиях,
конечно, монументы и памятники отливать никто не будет, поэтому мы остановимся подробно на
микролитье - изготовлении небольших изделий.
Гравирование достаточно широко распространено в народном творчестве. Этот способ пришел к
нам из древнейших времен. Гравировкой украшали не только ювелирные изделия, но и оружие,
предметы домашней утвари. Сам термин «гравирование» в переводе с немецкого и французского языков
означает вырезание какого-либо изображения, орнамента или надписи на поверхности таких материалов,
как металл, дерево, камень, линолеум, стекло.
Искусство изготовления просечного железа появилось в очень давние времена. Родилось оно из
кузнечного дела и применялось вместе с ковкой железа. Узорчатое просечное железо украшало на Руси
крыши домов и купола церквей, фонари на улицах, посуду, сундуки, поставцы и шкатулки. Просечное
железо было самых разных цветов, его покрывали позолотой, лудили и воронили.
С помощью гальванопластики можно получить наиболее точную металлическую копию с
определенного объемного предмета. Она позволяет даже в домашних условиях создавать различные
ажурные украшения, шкатулки, картинные рамы, металлизированный гербарий. Причем ни один из
других способов не даст такой чистоты линий, как гальванопластика. Снятая с тонкого кружева или
живого цветка копия передаст все прожилки и, более того, получится металлической, то есть пригодной
для крепления на металлическую основу. Легкость в использовании гальванопластики и точность
передачи линий и мелких штрихов предметов делают данную технику удобным способом в
изготовлении небольших настольных статуэток, бюстов, медалей. Кроме того, это позволяет любому
скульптору сохранить свое глиняное или гипсовое ваяние от разрушения на многие годы.
Подготовительные работы для чеканки
О том, что такое подложка, читателю уже немного известно. Она позволяет прочно закрепить
обрабатываемую пластину, смягчает силу удара и обеспечивает точное выполнение контура и рельефа. В
качестве наполнителя для подложки используются пластичные материалы. Можно использовать
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брезентовые мешки, наполненные песком, на которых проводят выколотку общей формы рельефа. Для
отдельных неглубоких деталей в качестве подложки используется листовой свинец или резина.
Смоляная подложка
Чаще всего в качестве материала для подложки используется смола. Природную смолу применяли
еще в древности, смешивая ее с песком для большей вязкости. В настоящее время проще и доступнее
применять искусственную смолу - битум. Его вязкость и другие свойства зависят от марки. Для
чеканных работ удобнее использовать битум № 4 и 5, но можно смешать смолу № 3 и 5 в равных
пропорциях. Битум № 3 слишком жидкий и быстро плавится, поэтому его нельзя использовать без
добавок при составлении подложки.
Можно придать смоле дополнительную вязкость, если смешать ее с хорошо просеянным речным
песком в пропорции 1:3. При превышении нормы песка подложка получится очень жесткой, что
отразится на качестве чеканки. Есть много наполнителей, позволяющих создать дополнительную
мягкость и клейкость, но чаще всего используются воск и канифоль. Содержание воска не должно
превышать 10 % от общего объема, канифоли требуется совсем немного. Смесь перед заливкой в ящик
разогревают
до
жидкого
состояния
и
тщательно
перемешивают до однородности. Разогревают смолу чаще всего на костре, который можно развести на
улице, или делают это дома на электроплитке в хорошо проветриваемом помещении. Разогревать смолу
на электроплитке предпочтительнее, так как при контакте с открытым огнем горячая смола загорается.
Огонь должен быть равномерным и слабым: на сильном огне смола начинает пузыриться и может
загореться. Поскольку объем смолы при нагревании несколько увеличивается, заливать ее в емкость до
краев не надо. Для помешивания используется специальная металлическая лопаточка с длинной ручкой,
чтобы не обжечься брызгами.
При нагревании смолы необходимо соблюдать требования техники безопасности. При попадании
расплавленного битума дерево может загореться. Загоревшуюся смолу очень нелегко потушить, поэтому
на случай пожара лучше запастись огнетушителем или иметь под рукой запас воды.
Горячую смолу разливают в заранее приготовленные ящики (рис. 1).

Рис. 1. Ящики для подложек: а - деревянный; 6 - металлический.
Размеры их должны быть на несколько сантиметров больше размеров заготовки, а их глубина
зависит от высоты рельефа. Ящики делают как из дерева, так и из металла.
Стенки деревянного ящика (рис.1), а) должны быть не тоньше 15 мм, а металлический ящик (рис. 1),
б) делается из жести или кровельного железа, чтобы смолу в нем можно было подогревать, поставив ящик
на электроплитку. При заливке необходимо обращать внимание на то, чтобы в ней не оставалось пустот так
как на пустотах металл может прорваться под ударом чекана. Если пузыри все-таки остались, на смолку
глубоко нагревают и перемешивают. После того как смола затвердеет, ее верхний слой повторно лампой
или электронагревателем и разравнивают специальной мешалкой. Кроме того, рекомендуется немного
прогреть и пластину. В размягченную смолу на равном расстоянии от краев осторожно «пускают заготовку,
следя за тем, чтобы она не утонула в ней полностью. Для равномерной просмолки ту поверхность, которой
металлический лист соприкасается со смолой, предварительно обезжиривают. Чтобы под пластиной не
оставалось пузырей воздуха, ее опускают не сразу, а начиная с одного края, прижимая к поверхности с
помощью чистой тряпочки, как показано на рис 2.

Рис. 2. Насмолка металлической пластины.
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Очень важно, чтобы металл просмолился по всей площади, иначе будет невозможно исправить
дефекты будущего изделия.
Периодически во время работы над высокими рельефами возникает необходимость подогреть уже
разлитую по ящикам смолу. Металлические ящики удобно нагревать прямо на электрической плитке, но
ее спираль должна быть обязательно закрытой.
Если ящики сделаны из дерева, то заливку можно нагреть, поставив ящик на противне в духовку
обычной газовой плиты. При этом надо быть очень внимательным: если температура будет слишком
высокой, он может загореться, даже если на его стенки не попадают языки пламени. Чаще смолу в
деревянных ящиках подогревают с помощью закрепленного над ними нагревательного прибора, который
устанавливают на расстоянии 20-25 см от верхнего слоя.
Можно использовать и электронагреватели с зеркальными отражателями (рис.3)

Рис. З. Нагрев с помощью электронагревателей.
Для объемных чеканок в качестве опоры можно использовать специальные котелки.
Их выдавливают из листовой стали в форме полушария. Заполняют котелок разогретой смолой так,
чтобы она чуть выступала над верхним краем горкой. Пока смола не затвердела полностью, надо
подготовить
на
котелке
место
для
изделия.
Горячую смолу покрывают мокрой бумагой (чтобы смола не прилипла к металлу) и слегка вдавливают
заготовку в смолу. Образуется отпечаток, в котором изделие будет хорошо удерживаться. При работе
под котелок надо подложить сделанную из резины кольцевую подставку.
Приготовление рисунка или лепной модели
Вначале необходимо выполнить эскиз будущего изделия и его отдельных деталей. Необходимо не
только соблюдать художественные пропорции, но и учитывать раздачу металла при образовании
рельефа: при высоком рельефе развертка узора может довольно существенно отличаться от рисунка на
плоскости. На сложные фигуры изображение переносится постепенно с использованием нескольких
шаблонов. Эта операция для непрофессионального художника достаточно сложна, поэтому сначала
стоит попрактиковаться на переносе простого орнамента.
Поскольку при выполнении чеканки линии получаются отчетливыми, рисунок должен быть
контурным. Чтобы показать намеченные углубления, применяется штриховка.
Самое удачное изображение необходимо перерисовать на шаблон в натуральную величину. Если
изделие объемное, простой формы (конус, цилиндр, куб), то развертку можно сделать целиком на одном
рисунке. Шарообразные и сложные фигуры, на которые нельзя легко наложить лист бумаги, требуют
сложной развертки и нескольких шаблонов. Переносить рисунок на такие заготовки придется по частям
с предварительной разметкой.
При переработке рисунка часто используется прием, который специалисты называют
декоративным обобщением. Вместо того чтобы изображать что-то с фотографической точностью, детали
рисунка упрощаются и делаются более отчетливыми.
Это позволяет ярко выделить характерные признаки изображаемого предмета, и он остается
узнаваемым на чеканке.
Многие специалисты считают, что при создании объемного изображения удобнее делать рельеф с
модели, вылепленной из глины или пластилина. Скульптурная глина используется при моделировании
крупных изделий, однотонный пластилин - для изготовления мелких моделей. Глину предварительно
надо очистить от песка и мелких камешков. Для этого ее смешивают с водой в соотношении 1:1 в ведре
или другой подходящей посуде. Полученную массу медленно размешивают, пока все примеси не осядут
на дно. После этого жидкую массу переливают в другую емкость и оставляют на несколько часов. Глина
оседает на дно, а воду аккуратно сливают. Ее можно использовать сразу после того, как она подсохнет и
приобретет
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необходимую вязкость, а можно сделать из нее брикеты, которые в течение нескольких часов
просушивают на солнце, после чего их можно долгое время хранить в сухом помещении. Из очищенной
глины можно приготовить пластилин, добавив в нее немного глицерина и тщательно перемешав смесь.
Перед
началом
работы
глину
основательно
проминают
руками,
чтобы
она
приобрела однородную плотность и необходимую консистенцию. Она не должна прилипать к рукам во
время работы.
Лепится изделие на широкой доске пальцами или при помощи специальных лопаточек
-стеков (рис. 4).

Рис 4. Стеки различной формы.
Удобство при работе с ними заключается в том. что линии макета получаются четкими, а для
чеканки это очень важно.
В зависимости от назначения стеки имеют разную форму рабочей части. Их можно изготовить
самому из куска древесины любой породы. Средний размер стеков не больше 30 см.
Во время лепки в первую очередь выполняются основные формы изделия, а затем различные
детали Объем наращивается постепенно, начиная от плоскости, но его тем не менее необходимо
определить заранее.
Подготовка металлической заготовки (бляшки)
Материал для работы необходимо выбирать в соответствии с замыслом модели. Из него НУЖНО
вырезать прямоугольный участок так, чтобы на нем свободно помещался весь рисунок и. кроме того,
свободный край шириной 3-4 см (он нужен для прочного удержания заготовки на смоле).
Заготовку выравнивают на поверочной плите киянкой (деревянным молотком).
Затем молотком плоскогубцами или в тисках слегка загните края или углы листа. Это делается для
того, чтобы заготовка прочнее держалась на смоляной основе (рис .5).

Рис.5. Загиб краев пластины.
Сделать это можно двумя способами.
Металлический лист раскраивается по образцу коробки с невысокими стенками, бортики со всех
сторон загибаются на 180 , а уголки отгибаются [4].
Затем наносятся тонкие перпендикулярные осевые линии. По ним ориентируют рисунок при
переводе. Если это делается уже после того, как пластину насмолили, то на краях ящика ставят отметки,
по которым впоследствии можно будет восстановить осевые линии.
Поверхности металлического листа перед насмолением и нанесением рисунка нужно обезжирить
любым растворителем, если при подготовке пластина деформировалась - выпрямить.
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Перевод рисунка на металл
Следующая подготовительная операция - перевод рисунка на металл. Для того чтобы аккуратно и
точно расположить рисунок на заготовке, наносят на металл две осевые линии или отметки углов
шаблона[5] .
Для переноса изображения можно использовать самый простой способ –переводе помощью
копировальной бумаги (рис 6, а).

Рис. 6. Перенос рисунка: а - через копировальную бумагу; б - с помощью канфарника.
Но на металлической поверхности отпечаток получается не очень четким и быстро стирается.
Поэтому обычно перед началом работы пластину покрывают слоем белил или другой светлой краской.
Приступать к переносу можно после того, как краска хорошенько подсохнет. При чеканке с
подложкой на месте желаемых выступов делаются вогнутости, поэтому рельефное изображение
получается перевернутым относительно центральной оси симметрии. Если рисунок предполагает четкое
определение сторон, его делают с учетом этой особенности.
После этого пластину обычно покрывают лаком. Наносить его следует очень осторожными
промокающими движениями. После просушки можно начинать работу. Иногда вместо лакирования
рисунок процарапывают на пластине с помощью любого острого металлического предмета. После этого
краска смывается и на металле остается четко прорисованное изображение.
Чтобы точно перевести рисунок, его надо прочно закрепить. Если пластину уже насмолили,
закрепить рисунок можно канцелярскими скрепками к поверхности смолы. К металлическому листу его
прикрепляют с помощью пластилина или скотча.
Многие мастера используют для переноса рисунка чекан-канфарник. Изображения, полученные
этим способом, отличаются высокой точностью (рис. 6, б). Но перевод больших изображений занимает
много времени.
Лист бумаги с рисунком закрепляется на пластине кнопками или скотчем, и набивка производится
прямо сквозь лист по линиям рисунка. Надежнее всего наклеить его на пластину мылом, точность
перевода при этом получается почти ювелирная.
Канфарник берется тремя пальцами, а безымянный упирается в металлическую поверхность и
выполняет роль пружины. Чекан ведется над линией рисунка на расстоянии 2-3 мм, непрерывными
легкими ударами образуется пунктирная линия, после каждого удара инструмент возвращается в
исходное положение. Мелкие детали изображения выбиваются плотным пунктиром, более крупные разреженным. Для того чтобы чекан не «плясал», его лучше положить на средний палец и придерживать
большим и указательным. Если это первый опыт канфарения, то сначала необходимо немного
потренироваться.
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УДК 622:001.12/.18
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РРС НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПО «ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ»
Тулепбергенов А.К.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада Жезқазған өңірінің мыс өнеркәсібі үшін, әсіресе рентгенорадиометриялық
сепарация технологиясын қолдану маңыздылығы көрсетілген.
This article shows for the copper industry Zhezkazgan region, especially important application of X-ray
radiometric separation technology.
В условиях капитализации рынка максимальная экономическая эффективность от разработки
месторождений цветных металлов может быть достигнута за счет: а) мероприятий по повышению
полноты извлечения и комплексности использования запасов минерального сырья в недрах; б)
интенсификации процессов добычных работ. Приоритетным теперь считается первое направление.
В первую очередь сказанное выше актуально для крупных горнодобывающих предприятий,
отрабатывающих запасы комплексных полиметаллических руд, и, в частности, для рудников подземной
добычи ПО «Жезказганцветмет» — филиала ТОО «Корпорация Казахмыс», характеризующихся:
последовательно-параллельным порядком отработки месторождения, эксплуатационных блоков и
панелей; разнообразием применяемых систем разработки; значительным количеством одновременно
находящихся в добыче блоков, камер и панелей с различным качеством руд; линейными,
комбинированными и расходящимися моделями рудопотоков; полиметаллическим характером
оруденения (наряду с медью в наличии значительные запасы свинца, цинка, серебра, кадмия, рения и
серы); многоярусностью промышленного оруденения (9 горизонтов, 22 пласта серых полимиктовых
песчаников, 27 рудных залежей, 390 рудных тел); отсутствием явно выраженных контуров рудных
залежей и тел; четырьмя технологическими сортами руд: медные сульфидные, комплексные (медносвинцовые, медно-свинцово-цинковые), свинцовые (свинцовые, свинцово-цинковые, цинковые) и
смешанные (сульфидно-окисленные).
Для подземных рудников наилучшим образом подходит новая концепция технического
перевооружения рудников в рамках диверсификации горного производства, предложенная Г.Г.
Ломоносовым и М.Л. Жигаловым, согласно которой на рудники наряду с добычей руды возлагаются
функции первичной рудоподготовки, то есть доведение качества добытой руды до состояния,
превышающего качество руды в отрабатываемых контурах залежей, путем выполнения совокупности
разделительных (сепарационных) и смесительных (усреднительных) процессов и организации работы
рудников по принципу «больше — через качество продукции», что позволит повысить их
конкурентоспособность на рынке минеральных ресурсов[1].
Концепция предполагает оснащение рудников комплексной многофункциональной системой
рудоподготовки (КМСРП), базирующейся в соответствии с требованиями системного подхода на таких
принципах, как: неразрывность управления качеством и объемом выпуска конечной продукции;
комплексность управления по функциям, задачам и информационному обеспечению; единство процесса
управления по всему циклу формирования качества: от проектирования горно-подготовительных работ
до потребления; стандартизация качества как средство управления. Схожая концепция реализована на
шведском руднике «Кируна», а также на Навоийском ГМК (компьютерные системы АС «РУДА» и
САПР ГП по проекту российской фирмы ООО «Интегра Групп. РУ») [2].
Месторождение Жаман-Айбат находится в 130 км к юго-востоку от г. Жезказган, связь с которым
производится через транспортные магистрали круглогодичного автомобильного и железнодорожного
транспорта.
Ближайшими населенными пунктами являются: пос. Мыйбулак расположенный на расстоянии 55
км и пос. Аккенсе на расстоянии 51км, рядом с ними располагаются небольшие зимовки Терсек,
Казыбек, Коктобан, Ахмет, Тособа.
В мае 2000 г. на рассмотрение ГКЗ РК представлен «Отчёт о результатах разведки месторождения
Жаман-Айбат с подсчётом запасов по состоянию на 15.03.1999 г.» Протоколом ГКЗ РК №58-00-У от
16.09.2000 г. запасы были утверждены по категориям С1+С2 в следующих количествах: руда – 169459,3
тыс.т., медь – 2861,8 тыс.т при содержании 1,69%.
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Жаман-Айбатское
месторождение кроме меди в подчиненном количестве содержит
промышленное свинцово-цинковое оруденение. Медные руды всех месторождений района содержат
серебро и рений, составляющие существенную часть ценности руд (Таблица 1).

металл, тыс.
тонн
2876,0

Гр/т

Серебро

18,91

металл, тыс.
тонн
30,7

содержание,
%

Цинк

0,02

металл, тыс.
тонн
343,4

содержание,
%

Свинец

0,23

металл, тыс.
тонн
2353,8

содержание,
%

Руда, тыс.тонн

Медь

1,56

Балансов
ые запасы
по ГКЗ,
всего

Балансовые запасы, всех сортов по состоянию на 2013 г.

152107,1

Месторождение
Жаман-Айбат

Таблица 1 – Запасы рудника Жомарт.
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Структура КМСРП нового поколения, показанная на рисунке 1, открывает дорогу на горный и
обогатительный переделы ПО «Жезказганцветмет» современнейшим научным и аппаратурным
разработкам, таким как:
1. Управляемое регулирование отгрузки руды из рудоспусков в вагонетки на откаточных
горизонтах шахт по методу компьютерного моделирования (С.М. Чурсин), реализующего
стохастические модели заполнения рудоспусков порциями (Toro-40D; 22,0 м3) руды и выпуска руды из
рудоспусков в вагонетки (10-12 м3), предложенную канадским ученым Д. Джолеем (каждой порции руды
присваиваются содержания Cu, Pb и Zn по данным последнего РРОЗ).
2. Управляемое усреднение качества руд на внутришахтных автомобильных смесительных
складах штабельного типа с укладкой порций (Toro-40D) руды наклонными слоями на вертикальный
борт уступа и разгрузкой штабеля (Caterpillar-980F; 3,67м3) в поперечном направлении (стохастические
процессы формирования и разгрузки штабеля моделируются на компьютере по методу Д. Джолея;
каждой порции руды, поступающей в штабель, присваиваются содер-жания Cu, Pb и Zn по данным
последнего РРОЗ).
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3. Внутришахтная рудосортировка: применение технологий, позволяющих на основании данных
РРОЗ, РРАП и РРК веерных отбойных скважин оставлять породу и некондиционную руду в горном
массиве, складировать породу в отработанных панелях, осуществлять раздельную отработку
технологических сортов руд.
4. Внутришахтная сепарация отбитой горной массы (свежая, очень контрастная руда, отвалы
прошлых лет) с помощью рентгенорадиометрических сепараторов для покусковой сортировки руд
СРФ2, СРФ4 и СРФ4-3П-150 производства ТОО «Радос» (г. Красноярск, Россия) или Микро — РС-50,
РМ-50Р, РМ-100Р, РМ-200 фирмы ООО «Интегра Групп. РУ» (Россия) [3].
5. Раздельная по времени переработка на обогатительных фабриках медных руд различного
качества либо путем составления для каждой шахты индивидуального оптимального календаря добычи и
отгрузки «условно бедной» и «условно богатой» руды, либо путем разделения (цех
рентгенорадиометрических сепараторов при обогатительной фабрике) добытой руды на те же два сорта
(С.И.Петровичем доказано, что график зависимости массы меди, извлекаемой в концентрат из 1000 т
руды, представляет собой не прямую, а ломаную линию, состоящую из двух прямолинейных отрезков —
отсюда термины «условно бедная» и «условно богатая» руда).
6. Широкое использование автоматических рентгенорадиометрических рудоконтролирующих
станций (РКС-А производства ТОО «Радос» или более функциональная РКС фирмы ООО «Интегра
Групп. РУ») на опрокидывателях рудничных дворов шахт, на шахтных конвейерах, перед
опрокидывателями обогатительных фабрик и автоматизированного узла товарного опробования,
оборудованного на Малевском руднике Зыряновского ГОК АО «Казцинк» (Казахстан) по проекту
фирмы «Eriez» (Англия).

Рисунок 1 – Структура многофункциональной рентгенорадиометрической системы
рудоподготовки для шахт ПО «Жезказганцветмет»
РКС — рудоконтролирующая станция; КМРМУС — компьютерное моделирование работы
межпанельного усреднительного склада; КМПРКР — компьютерное моделирование перепуска руды
через капитальные рудоспуски.
Таким образом, внедрение рентгенорадиометрических технологий на шахтах ПО
«Жезказганцветмет» позволило бы не только поднять геологическое обслуживание горно-добычных
работ на более высокий уровень и значительно повысить эффективность горного передела в целом, но и
создало бы предпосылки для внедрения в горное производство КМСРП, базирующейся на самых
современных научных и аппаратурных разработках. В целом, обеспечивает к повышению экономической
эффективности, рациональности и комплексности освоения минерально-сырьевой базы. Стремительное
развитие рентгенорадиометрических технологий, обеспечивающих приемлемые технологические и
экономические показатели переработки различных видов минерального сырья, предопределяет их
перспективы в горнодобывающей промышленности.
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УДК 622:658.562
ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ ВИДОВ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИХ
СЕПАРАТОРОВ ДЛЯ ПРЕДВАТИТЕЛЬНОГО КОНЦЕНТРАЦИИ РУД
Тулепбергенов А.К.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада күрделі геологиялық жағдайларда құрамы төмен пайдалы компонентті кен орнын
экономикалық тиімді игере алатын рентгенорадиометриялық сепараторының артықшылықтары
талқыланған.
This article discussed advantages require X-ray radiometric separators that allow economically viable to
develop fields with low mineral content in complex geological conditions.
На сегодняшний день в горно-перерабатывающей промышленности наблюдается тенденция
ухудшения качества запасов практически по всему спектру минерального сырья на фоне растущего на
них спроса. Одной из причин ухудшения качества запасов минерального сырья является то, что стадия
интенсивного освоения приповерхностных кондиционных запасов, разведанных в доступных районах в
предыдущие периоды, практически завершена. Таким образом, перед мировым сообществом
горнодобывающих предприятий встает задача экономически рентабельного освоения месторождений с
низкими содержаниями полезного компонента в сложных горно-геологических условиях.
В целях повышения рентабельности часть горнодобывающих предприятий ведёт селективную
выемку богатой по содержанию полезного компонента руды. Это приводит к образованию забалансовых
складов с рудами, некондиционными для традиционных технологических схем. С другой стороны, на
ряде предприятий наблюдается тенденция применения высокопроизводительной горной техники и
валовой системы разработки месторождений, что приводит к значительному разубоживанию руды.
Экономическая эффективность дальнейшей переработки подобных руд методами глубокого обогащения
снижается в силу того, что на измельчение поступает руда с малым содержанием полезного компонента,
при этом на процесс измельчения приходится до 70% энергии, затрачиваемой на переработку руды.
Таким образом, ухудшение вещественного состава руды оказывает на результаты обогащения двойное
воздействие: - из-за увеличения объёмов перерабатываемой руды и через дальнейшее возрастание затрат
на самые трудоёмкие и дорогостоящие процессы первичной переработки - дробление и измельчение [1].
В условиях ухудшения качества минеральных запасов, снижения объемов геологоразведки и
падения цен на сырье экономически рентабельное освоение месторождений становится острейшей
проблемой горной промышленности. Основной вопрос сводится к следующему: как повысить
извлечение полезного компонента. Решить данную задачу, в числе прочих, позволяют
рентгенорадиометрические (рентгенофлуоресцентные) сепараторы руд [2].
Сортировка руды представляет собой технологию, которая зарекомендовала себя во многих
установках по всему миру. Это делает возможным к использование разнообразных электронных
датчиков в сочетании с процессорами высокой скоростью, который может быть запрограммированы,
чтобы распознать определенные характеристики, такие как цвета, плотность, проводимость и т.д.
механической системы выброса, затем активируется с помощью процессора, который извлекает
отдельные частицы из сырьявого потока. Эти принципиальные компоненты показаны на рисунке 1.
Различные датчики измерения характеристик материала в пределах электромагнитного спектра сегодня
доступны новейшие технологии, которые могут объединять информацию из любой комбинации
датчиков и, таким образом, собрать больше данных о частицах, чем может один датчик. Например, путем
комбинирования сигнала датчика передачи рентгеновских лучей (РГ) из 3D лазерного сканера частицы
могут быть отделены друг от друга на основании плотности и скорости преломления света в пределах
определенного минерала.
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Рисунок 1 - Компоненты сортировки руды.
РЕНТГЕНОВСКАЯ ПЕРЕДАЧИ ЛУЧЕЙ.
Рентгеновская передача лучей (РГ), вероятно, один из самых универсальных типов датчиков; она
может быть широко использован в узких жильных горных работ, где есть разница в плотности между
жилой и вмещающей породы. Он измеряет количество рентгеновского излучения, поглощаемого в
пределах отдельных частиц и сводит на нет эффект от размера частиц путем измерения излучения на
двух различных энергетических уровней.
ОПТИЧЕСКИЙ (ЦВЕТ ИЛИ ЛАЗЕР).
Оптическое распознавание материала использовано в течение достаточно долгого времени, но
последние
достижения
открывают
широкий
спектр
новых
приложений.
Объединив 3D лазерных систем позиционирования объекта с ПЗС-камер цвета, можно отделить частицы
на основе цвета без необходимости неотражающего фона, который был практически достижимо только
при наличии частиц в свободном падении в передней части черном фоне, как и в ранних системах. Это
означает, что частицы теперь могут ощущаться и распозноваться во время передвижение на ремне со
значительно более высокой скоростью и отделяется с большей точностью.
ДАТЧИК ИНДУКЦИИ.
Датчики индукционные используют импульсные вихревые токи (ВТ) для измерения
относительной проводимости частицы. Чувствительность этих машин можно отрегулировать очень
точно для целевого заданного уровня проводимости отдельных частиц. Они используются в основном
для проводящих руд, таких как никель, медь и россыпных месторождений золота [3].
Датчики технологии сортировки руд.
Электромагнитные
Тип датчика
Свойство обнаружения
длины волн (м)
материала
Гамма-излучение

Рентгеновский
Ультрафиолетовое
(УФ)
Видимый свет
(ВС)
Близкий
инфракрасный
(БИК)
Инфракрасный
(ИК)

10-12
10-11
10-10
10-9
10-8
10-7
10-6
10-5
10-4
10-3

RM (Radiometric)

Естественное гамма-излучение

передача рентгеновских лучей Атомная плотность видимой
(РГ)
флуоресценции под действием
Рентгеновской
рентгеновской излучения
флюоресценции (РФ)
цвет или лазер (прибор с
Отражение, яркость,
зарядовой связью цветной
прозрачность, форма
камеры) фотометрические
монохроматического
(ФМ)
отражений / поглощения
Близкий инфракрасной
спектрометрии (БИК)
ИК-камера (ИК)
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Отражение / поглощения
Теплопроводность,
тепловыделение

Микроволны

10-2
10-1

МВ-ИК (нагрев с ИК)

Металлы нагреваются быстрее,
чем другие минералы

Радиоволны

101
102
Переменный ток
103
Электромагнитный датчик
удельная проводимость
(ПТ)
(ЭМ)
104
Таким образом подземные предконцентрации руд имеет возможность оказать значительное
влияние на экономику рамках проекта. Технологии, такие как сортировка руды идеально подходят для
подземного применения предварительного концентрирования, поскольку они могут концентрировать
руду на грубых размерах, они требуют мало вспомогательной инфраструктуры, и они легко
эксплуатируется на подземных условиях в модульные установки. Успешное развитие и длительный срок
эксплуатации подземного завода предварительного концентрирования рассчитывает на высокий уровень
доверительного сотрудничества между горнодобывающей, металлургической и геологических
профессионалов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ STATIC CYCLING QUICK LOAD TEST И
ОСТЕРБЕРГА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Турашев А.С., Омаров А.Р.
Евразийский Национальный Университет им. Л. Гумилева
Абстракт: Приведены результаты испытания грунтов сваями и сравнение их следующими
методами: вертикальные статические испытания Static Cycling Quick Load Test (далее SCQLT) и О-сеll
(метод Остерберга).
Ключевые слова: сваи, тестирование статической нагрузкой, нагрузка-осадка, Остерберг
тестирование.
Введение
Для тестирования фундаментов глубокого заложения на площадке строительства
EXPO-2017
(рис.1) в г. Астана (Казахстан) были проведены статические испытания вертикальной вдавливающей
нагрузкой «сверху вниз», а так же статические испытания методом Остерберга (О-cell метод).
Статическим испытаниям были подвергнуты три буронабивные сваи, одна из которых была
протестирована методом SCQLT (номер сваи 166), а две – методом O-cell (РТР-1 и РТР-2).
Местоположение опытных свай приведено на рисунке 1.

Рис. 1.Экспериментальная площадка на EXPO-2017 для проведения испытаний
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Результаты инженерно-геологических изысканий площадки
На площадке строительства был проведен комплекс лабораторных и полевых исследований
грунтового основания.
На основании описания грунтов, подтвержденного результатами статического зондирования и
лабораторными испытаниями, проведено разделение грунтов, слагающих участок изысканий на
инженерно-геологические элементы в стратиграфической последовательности их залегания (Таблица 1).
Таблица1

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий в качестве фундаментов были
приняты буронабивные сваи. С целью контроля и оценки соответствия несущей способности свай по
грунту проектным нагрузкам были проведены полевые статические испытания.
Статические испытания сваи методом SCQLT
Опытные буронабивные сваи длиной 31,5 м, диаметром 1000 мм. Испытания статической
нагрузкой проводились в соответствии с ASTM D1143 [1]. При испытаниях методом SCQLT тестовая
нагрузка на сваю составила 6000 кН и 12000 кН (первый и второй цикл соответственно), при испытаниях
методом O-cell – до максимальной мощности домкрата. Испытания проведены после достижения
прочности бетона сваи более 80%.
Вертикальные статические испытания сваи SCQLT – это один из наиболее надежных натурных
методов испытания грунтов для анализа несущей способности сваи (рис.2). Испытания SCQLT циклические. Приращение нагрузки составляло 25%. Последовательность приложения нагрузки
следующая: 25, 50, 75, 100, 50, 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 150, 100, 50, 0% от проектной (6000
кН). В первом цикле опытная свая нагружалась до 100% от проектной нагрузки, во втором цикле до
200%. Время выдержки промежуточных ступеней нагружения составило 30 мин, разгрузки – 20 мин.
Время выдержки пиковых нагрузок составило 120 и 240 мин. соответственно.
На рисунке 3 представлены результаты методом SCQLT. Первый цикл испытаний до нагрузки
6000 кН показан красной линией, при этом полная осадка составила 2,09 мм. Второй цикл до нагрузки
12000 кН – синей линией, полная осадка составила 10,51мм.
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а)

б)

в)

а) опытная свая и реперная система; б) датчики перемещения и домкраты;
в) гидравлическая система
Рис. 2. Вертикальные статические испытания свай методом SCQLT

Рис. 3. График нагрузка– осадка методом SCQLT сваи № 166 (нагрузка 6000 kN и 12000 kN)
O-cell метод или статические испытания грунтов сваями двунаправленной нагрузкой
Метод, предложенный Джорджем Остербергом [2], предполагает применение тензометрических
датчиков, которые позволяют определять расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи и по
ее боковой поверхности.
Особенность О-cell теста заключается в том, что нагрузка прикладывается не на оголовок сваи, а
на тело сваи, куда установлен домкрат (силовая ячейка), работающий в двух направлениях [3]. Силовая
ячейка (O-cell) разделяет испытуемую сваю на две части: верхнюю (верхний испытуемый элемент) и
нижнюю (нижний испытуемый элемент) (рис.4). Силовая ячейка (O-cell) представляет собой систему
калиброванных гидравлических домкратов, объединенных в один модуль. Гидравлический домкрат
установлен на глубине ½ длины сваи - 16,8м (рис.4). Силовая ячейка соединена гидравлическими
шлангами с гидронасосом, расположенным на поверхности грунта.
Перед испытаниями в тело опытной сваи были установлены 10 тензометрических датчиков, схему
расположения которых можно видеть на рисунке 4, подключенных к регистратору данных (даталогеру).
На рисунке 4 представлены тензометрические датчики от SG1 до SG10.
Испытание грунтов сваями (рис.5) методом Остерберга – методом погруженного домкрата
позволяет проводить испытания для определения несущей способности, как отдельных инженерногеологических элементов, так и в целом всей боковой поверхности сваи и/или пяты.

Рис. 4. Схема тестирования сваи методом О-cell
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Рис. 5. Испытания свай статической нагрузкой методом O-cell: а) датчики перемещения; б) опытная свая
и реперная система; в) гидравлическая система
В отличие от SCQLT, O-cell испытания позволяют получить две зависимости «нагрузка-осадка»:
одна кривая характеризует сопротивление сваи под нижним концом и боковой поверхности (НИЭ),
вторая – только по ее боковой поверхности (ВИЭ), рис. 6 [4]. Далее, используя данные двух кривых,
можно получить эквивалентную кривую «нагрузка-осадка», являющуюся аналогом кривой SCQLT [5].
Принцип построения эквивалентной кривой заключается в суммировании нагрузок, приходящихся
на ВИЭ и НИЭ при фиксированных перемещениях.
На рисунке 7 отражены результаты тензометрических датчиков [5]. На рисунке 7 распределение
нагрузки по длине сваи. Из графика видно, что даже при максимальной нагрузке свая удерживается
боковым сопротивлением грунта. Лишь незначительная часть нагрузки приходится на нижний конец
сваи.

Рис. 6. Результаты перемещение свай РТР-1 и РТР - 2 при испытании свай методом O-cell

Рис 7. Распределение нагрузки по боковой поверхности РТР-1 и РТР-2, (метод О-cell)
На рисунке 8 показаны кривая эквивалентной нагрузки оголовки сваи, полученной из результатов
двунаправленного испытания и сравнение результатов испытаний свай методом О-cell с результатами
традиционного статического испытании [6].
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Рисунок 8 – Сравнение результатов испытаний
Выводы:
1. При испытаниях сваи методом SCQLT «сверху - вниз», проектной нагрузке 6000 kN
соответствует осадка 2,09 мм, максимальной тестовой нагрузке 12000 kN - осадка 10,51 мм.
Нужно отметить, что даже при максимальной тестовой нагрузке проявляется только упругая
работа сваи в грунте, о чем свидетельствует незначительная остаточная осадка грунта после
разгрузки, составляющая 1,4 мм.
2. При испытаниях свай методом О-сеll, максимальной тестовой нагрузке 29000 kN
соответствует осадка 18,35 мм (для сваи РТР-1) и – 14,40 мм (для сваи PTP-2). При
испытаниях свай наблюдалась как упругая, так и пластичная деформация грунта (см. рис. 6,
нижний испытуемый элемент), обусловленная большей, по сравнению с SCQLT, тестовой
нагрузкой на сваю.
3. Проведенные испытания методом O-Cell дают новый инструмент для оценки работы сваи в
грунте. В отличие от традиционного метода O-Cell позволяет получить более обширную
информацию о несущей способности сваи, сопротивлениях грунта под нижним концом и ее
боковой поверхности.
Литература
1. ASTM D1143, « Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load».
2. Engineering News Record, 1993, "Load Cell Measures 6000 Tons Under Shaft", FOUNDATIONS Section, ENR
Publication, May 10, 1993, Vol. 230, No. 19, p.24.
3. Osterberg, J.O., 1989, "Breakthrough in Load Testing Methodology", Foundation Drilling Vol. XXVIII, No. 8
(November, 1989), ADSC, p.13.
4. Osterberg, J.O. (1998). "The Osterberg load test method for bored and driven piles: the first ten years."
Proceedings, 7th International Conference on Piling and Deep Foundations. (DFI’98), Vienna, Austria, 1.28.1 –
1.28.11.
5. Osterberg, J.O.,1989, "New Load Cell Testing Device", Proceedings, 14th Annual Conference. Deep Foundations
Institute, pp. 17 – 28.
6. Guoliang Dai, Weiming Gong, «Application of bi-directional staticloading test to deep foundations». Journal of
Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2012, 4 (3), рр. 269–275.

УДК 675.81
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИЗ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ РУД
Шынбергенова К. Т., Кряжева Т. В., Лариков В. А.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада құрамында мысы бар байыту қалдықтарынан түсті металл концентратарын
алу қажеттілігі, арнайы жүргізілген зерттеу нәтежиелер және әдебиетке шолу келтірілген.
This article discusses the need of getting non-ferrous metals from the tailings of copper ore concentrates,
ores of the analyzes, which are carried out from a special inspection of ores and literature review on the topic.
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Идея основ ресурсосберегающей, экологически безопасной технологии получения концентратов
цветных металлов заключается в переработке хвостов обогащения. Для достижения цели создания
инновационной технологии следует решить следующие задачи:
№

Задача

Краткое пояснение их реализации и ожидаемые
результаты

1

Изучение химического и минерального
состава хвостохранилища

Посредством обора проб из различных участков
хвостохранилища
будет
определен
его
количественный и качественный состав

2

Разработка технологических основ
выделения железных песков из состава
хвостов обогащения

На основании проведения исследований по
вымагничиванию железа из состава хвостов
обогащения
будут
определены
оптимальные
параметры выделения железа

3

Разработка технологических основ
извлечения цветных металлов из
состава хвостов обогащения

Посредством
применения
методов
хлорной
технология
будут
определены
оптимальные
параметры извлечения цветных металлов из состава
хвостов обогащения

Это позволит разработать научные и технологические вопросы применительно к конкретным
участкам хранения техногенных отходов труднообогатимых руд и вовлечения их в металлургический
передел. В хранилищах хвостов протекают синергетические процессы, продукты которых поражают
экосистемы окружающей среды[1].
За 80 лет эксплуатации из недр Жезказганского месторождения извлечено уже более 1 млрд. т
руды, что составляет 75% от общего количества запасов. В год обогатительные фабрики перерабатывают
24 млн. тонн руды. На территории Жезказгана в хвостохранилище обогатительных фабрик №1,2
сосредоточено около 400 млн. т флотационных отходов в том числе по ориентировочным данным там
находится около 400 тыс тонн меди, 280 тыс. тонн свинца, 680 тыс. тонн цинка, 8 млн.тонн железа, 125
млн.тонн кремния.
Следует отметить, что интенсивное развитие горно-металлургического комплекса привело к тому,
что в настоящее время из года в год уменьшается содержание цветных металлов в рудах, вовлекаемых в
переработку, возрастает доля труднообогатимого сырья[2].
В последние 30-40 лет содержание основных металлов в рудах снизилось в 1,5-1,6 раза, а доля
труднообогатимых руд увеличилась с 15 до 45%. Плохая обогатимость руд связана со сложным
минералогическим составом, тонкой вкрапленностью, взаимным прорастанием минералов и наличием
оксидных соединений металлов (малахита, смитсонита, азурита, каламина, хризоколлы и др.).
Восполнение сырьевой базы для Жезказганского региона является важнейшей социальноэкономическая проблемой, т.к. сокращение объемов производства неизбежно приведет к потере рабочих
мест и росту социальной напряженности в регионе.
Одним из решений восполнения сырьевой базы может стать вторичная переработка
хвостохранилищ обогатительных фабрик.
До настоящего времени эти отходы не перерабатываются и продолжают накапливаться в отвалах.
Эти отвалы занимают земельные угодья и отрицательно влияют на окружающую среду.
Ставки платы за размещение отходов производства и потребления составляют: 0,02 МРП за тонну
отходов.
Результаты анализов руд, проведенных при специальном обследовании руд показывают наличие
того, доля окисленных руд достигало 50 %, в том числе хризоколы в рудах до 88 %, которые трудно
флотируются, и теряются с хвостами обогащения (Таблица 1).
Таблица 1. Анализ проб руд, подвергающихся флотации в ЖОФ
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Пробы руд рудника Жомарт
Пробы руд шахты №65
Пробы руд шахты №67
Пробы руд шахты №55
Пробы руд карьера Акчий-Спасский

13,04
12,5
16,0
22,0
30,0

Доля хризоколлы
в окисленных
составляющих
руды, %
88,0
50,0
42,0
50,0
н.д

Пробы руд карьера Средний-Спасский

2,07

н.д

Пробы руд рудника Анненский

40,0

н.д

Отбор проб в ЖОФ с 1-2 секций Гл.корп. 1
Отбор проб в ЖОФ с хв. лотка 1-2 секций Гл.корп. 1
Отбор проб в ЖОФ с 1-6 секций Гл.корп. 2

18,8
55,58
26,0

н.д
н.д
н.д

Отбор проб в ЖОФ с 7-12 секций Гл.корп. 2
Отбор проб в ЖОФ см хвостов Гл.корп. 2
Отбор проб в ЖОФ см хвостов общ. Гл.корп. 2

24,49
42,85
28,57

н.д
н.д
66,67

Доля
окисленных руд,
%

Руда, проба, место отбора

Переработка подобного техногенного сырья обязана носить комплексный характер с очевидным
получением полиотраслевой продукции, т.е. с реализацией принципа получения различных материалов
из одного рудного сырья. Этот принцип (единого рудного сырья) является сейчас основным в мировой
металлургической идеологии, в частности в Казахстане.
Актуальность поднятой проблемы заключается в развитии новых инновационных технологий,
способных комплексно перерабатывать техногенные образования.
Анализ подобных ситуаций
показывает, что, к примеру, за рубежом определенное распространение получило извлечение меди из
хвостовых продуктов обогатительных предприятий. Так с 70-х годов в США на крупнейших медномолибденовых фабриках «Артур» и «Магна» общей производительностью 100 тыс. т руды в сутки
введены в действие две установки, перерабатывающие 97,2 тыс. т в сутки отвальных хвостов.
При обогащении руд благородных и цветных металлов 80-95% продукта в виде отходов (хвостов)
удаляется в отвалы, в которых теряется от 10 до 40% металлов, извлеченных из недр. Все это приводит к
загрязнению окружающей среды. [2].
Отвалы обогатительных фабрик региона содержат 0,2-0,3% меди и свинца; 0,5-1,5% цинка; 0,050,2% олова и вольфрама; 0,2-1,5 г/т и более золота и платиноидов. Имеющиеся карты хвостохранилищ с
указанием содержания в них металлов зачастую далеки от истины. При эксплуатации обогатительных
фабрик в течение десятков лет (до настоящего времени существуют фабрики, перерабатывающие руды
начала прошлого века). Содержание ценных компонентов в отвалах различно.
Анализ отвальных хвостов действующих обогатительных фабрик цветной металлургии показал,
что основные потери ценных компонентов связаны с крупными классами хвостов (+0,21-0,15 мм).
Поэтому для доизвлечения металлов из крупных фракций наиболее перспективным считалось
направление с предварительной классификацией хвостов с последующим измельчением песковой
фракции и флотацией. Этот способ доизвлечения металлов из хвостов был запроектирован и
осуществлен на Алмалыкской медной фабрике (Узбекистан), но не оправдал себя из-за сложности
эксплуатации громадного насосного хозяйства. Из-за низких экономических показателей была
прекращена дофлотация меди из отвальных хвостов Балхашской медной фабрики, на которой
проводилась флотация недоизмельченной песковой фракции [3].
В процессе длительного хранения в хвостохранилищах происходят различные физико-химические
процессы, которые в совокупности с их удельным весом в результате естественной седиментации,
приводят к естественному обогащению и локализации концентрированных скоплений в хвостах
обогащения медных соединений не дофлотируемых в процессе первичной флотации.
Все это обуславливает необходимость выявления закономерностей сегрегации в их мест
локализации и выделения их для дальнейшей переработки. В процессе естественного обогащения в
местах локализации концентрация меди в хвостах по теоретическим расчетам может превышать 3 % и
более [4].
Преимущества вторичной добычи намного выгоднее поиска и разработки новых месторождений,
так как хвосты обогащения прошли всю технологическую подготовку к переработке, а именно они
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находятся в измельченном состоянии, вполне транспортабельны гидротранспортом, выявление
закономерностей интенсификации их концентрирования и мест их локализации будут способствовать
рациональной и комплексной переработке минерального сырья, что приведет к снижению экологической
нагрузки в регионе
Себестоимость доизвлечения металлов из отвалов снижается с увеличением объема их
переработки. Поэтому активизация процессов извлечения целевых ингредиентов из хвостов является
актуальной научной задачей. Разработка технологии извлечение ценных компонентов без существенного
изменения технологического режима основного производства и без его реконструкции, будет
обеспечивать высокую производительность и низкую себестоимость.
Горно-металлургическая промышленность Казахстана является приоритетной сферой экономики и
играет ключевую роль. C 2005 года Казахстан входит в число 11 ведущих стран мира, занимающихся
освоением и переработкой руд и минералов и занимает 9-е место по количеству видов перерабатываемых
полезных ископаемых. На ГМК приходится около 17% в общем объеме промышленного производства и
около 20% в казахстанском экспорте. Развитие ГМК в Казахстане имеет ярко выраженный социальный
характер.
По ориентировочным оценкам геологов суммарная ценность полезных компонентов в сырье
техногенных месторождений превышает 87 трлн. тенге в ценах начала 2000 года, то есть сопоставима с
оценкой потенциальных ресурсов минерального сырья в недрах Казахстана (более 100 трлн. руб. в ценах
того же времени).
Важным компонентом отраслевой программы развития ГМК является вовлечение в переработку
ранее сформировавшихся отходов. Применение технологии, предназначенной для доизвлечения цветных
металлов из техногенных отходов, даст экономический эффект около 3,7% в год.
При проведении литературного обзора по теме мы получили следующие данные: На фабрике
«Толедо» (Филиппины) хвосты содержат 0,08% меди, до 70% общих потерь меди с хвостами
распределяется на классы +74 мкм. На фабрике действует установка для перефлотации песковой части
хвостов, содержащей 0,13% меди. Получаемый медный концентрат с содержанием 1,0 - 1,5% меди
направляют на основную фабрику, объединяют с концентратом контрольной флотации, до измельчают и
перечищают до конечного медного концентрата. Применение данной технологии на фабрике «Толедо»
позволило повысить общее извлечение меди с 87,84 до 91,69% и содержание меди в концентрате — с 28
до 30%. Успешно аналогичные проблемы решает Чили. [5].
В связи с переходом на массовую отработку все более бедных руд возросли объемы отвалов
вскрышных пород, хвостов обогащения. В связи с этим на обогатительных фабриках некоторых 10
зарубежных стран расширяется тенденция вовлечения хвостов обогащения в повторную переработку.
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УДК 553.81
ПЕРСПЕКТИВЫ АЛМАЗОНОСНОСТИ РОССЫПЕЙ КАЗАХСТАНА
Шынбергенова К. Т., Кряжева Т. В., Лариков В. А.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада Қазақстандаға шашыранды кенорындардың алмаздану келешегі, сонымен қатар
әшекей алмаздарды барлау әдістері және әлемдегі әртүрлі аймақтардағы шашыранды алмазданус
араптамасы келтірілген.
This article discusses the prospects of diamond placers of Kazakhstan as well as the most promising
methods for diamond jewelry searches and analysis of alluvial diamond in different regions of the world.
Алмазоносность кайнозойских прибрежно-морских титан-циркониевых россыпей доказана на
месторождениях Обуховская, Караагашская, Славянская, Заячья и Дружба. Алмазы обнаружены совместно с минералами тяжелой фракции, среди которых преобладают ильменит, циркон, рутил,
лейкоксен, но присутствуют также хромшпинель, гранат, сфен. Продуктивные горизонты представлены
мелкозернистыми хорошо отсортированными кварцевыми песками, переслаивающимися с тонкими
пропластками глин.
Алмазы имеют мелкие размеры (0,05 - 0,18 мм). Такими же мелкими размерами обладают
минералы как тяжелой (ильменит, циркон, рутил и др.), так и легкой (кварц, полевые шпаты и др.)
фракций россыпей. По гранулометрическому составу все исследованные титан-циркониевые россыпи
являются идеально отсортированными, что свидетельствует о неоднократном их переотложении и
сортировке. В процессе многократного перемещения наиболее инертными являются мелкие кристаллы, а
большую подвижность обнаруживают крупные кристаллы.
Во всех титаноносных россыпях, обрамляющих северный склон Казахской складчатой страны,
алмазы (рис. 1) обладают близкими физическими свойствами и морфологией. Из-за размеров алмазы
титан-циркониевых россыпей были отнесены к техническим, не представляющим большой ценности.
Новые возможности поисков россыпных проявлений алмазов открывает обнаружение последних в
связи с лампроитами. Характерные для лампроитовых месторождений алмазов минералы тяжелой
фракции (хромовая шпинель, гранаты, пикроильмениты и др.) обнаруживаются в концентратах
прибрежно-морских титан-циркониевых россыпей Северо-Кокшетауского и Северо-Майкаинского
поясов [1].
По типу геодинамического режима формирования лампроитов можно ожидать провинции,
связанные с: а) рифтогенной активизацией фанерозойских областей завершенной складчатости и б)
коллизионной обстановкой, вызвавшей активизацию в пределах складчатых поясов.
К последствиям рифтогенной активизации внешней зоны каледонид Центрального Казахстана
можно отнести юрские мульды, выполненные плохо отсортированными, часто косослоистыми
переслаивающимися конгломератами, песчаниками и алевролитами, а также покровы базальтов
триасового возраста.
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Рисунок 1 – Месторождение Заячье
Алмазы кубического габитуса с шагреневой
поверхностью и скелетный плоский алмаз (Ув. 800
раз)

О проявлении коллизионной активизации свидетельствуют палеомаг-нитные исследования,
фиксирующие повороты и дрейф отдельных "микроплит" каледонид Центрального Казахстана. Возраст
коллизионной активизации, судя по срывам и надвигам юрских мульд, можно предполагать постюрским.
Характерными особенностями лампроитов являются следующее: шпи-нелиды по составу
варьируют от Fе-Аl-магнезиохромитов через редкие Ti-Мg-Аl-хромиты до Тi-Мg-хромитов и редких ТiСг-магнетитов с 8 - 20 % Сг2О3; гранаты пиропового ряда содержатся в лампроитах в очень небольших
количествах и поискового значения не имеют. Среди гранатов присутствуют пиропы, содержащие до 7 8 % Сг2О3 при 4 - 6 % СаО; пикроильмениты в лампроитах, как и в кимберлитах, содержат повышенную
примесь МgО (до 8 %), содержание Сr2О3 достигает 6 %. Среди прочих минералов встречены акцессорные зерна сфена, рутила, анатаза, перовскита, ксенокристаллы хром-диопсида и энстатита.
Лампроиты сильно обогащены микроэлементами: Ва (более 5000 г/т), Sг (1300 г/т), Rb (500 г/т), Рb
(40 - 50 г/т), Тh (30 - 60 г/т), V (3 - 8 г/т), Zг(12070 г/т), легких редкоземельных элементов.
В титан-циркониевых россыпях, обрамляющих северный склон Казахской складчатой страны,
обнаружены хромшпинелиды, гранат (преимущественно альмандин), сфен, рутил, анатаз. Характерны
высокие содержания примесей: в рутиле - циркония, ниобия и натрия; в цирконе - гафния, иттербия,
иттрия [2].
Проецируя изложенные особенности коренных месторождений алмазов в лампроитах Западной
Австралии на геологическую ситуацию Центрального Казахстана, отметим благоприятные признаки их
обнаружения в обрамлении Кокчетавской глыбы. Однако, незначительная глубина формирования
лампроитовых диатрем (до 300 м) делает мало вероятной возможность их сохранения в коренном
залегании, если они существовали, то впоследствии были уничтожены эрозией. Таким образом, они
могли быть поставщиками алмазов россыпей.
Анализ россыпной алмазоносности различных регионов мира показывает, что россыпи
разновозрастные - от докембрийских до современных. Каждой алмазоносной провинции отвечают свои
стратиграфические уровни, в пределах которых сосредоточены промышленные месторождения алмазов.
В аллювиальных и прибрежно-морских россыпях алмазы концентрируются в валунно-галечных
фациях, особенно, если они связаны глинистым материалом.
Вышеприведенные условия соответствуют титан-циркониевым алмазоносным россыпям СевероКокшетауского и Северо-Майкаинского поясов.
В целом для всего северного склона Казахстанской складчатой страны благоприятными для
локализации титан-циркониевых россыпей являются мелкозернистые хорошо отсортированные пески
люллинворской и чеганской свит [3], тогда как для локализации алмазов более подходят отложения
чаграйской свиты, представленные, в основном, разнозернистыми полимиктовыми, реже кварцевыми
песками, гравийно-галечным материалом и. в меньшей степени, пестроцветными каолиновыми глинами.
Среди грубозернистых разностей встречаются линзы мелкозернистых песков, они иногда содержат
повышенные концентрации рудных минералов.
Заслуживают внимание также лагунно-болотные отложения атлимской свиты, т. к.
восстановительная среда (застойные болотные водоемы) способствуют лучшей сохранности алмазов.
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Кроме описанного кайнозойского стратиграфического уровня локализации алмазоносных
россыпей, в Центральном Казахстане выделяются
также другие эпохи россыпеобразования и
отвечающие им стратиграфические уровни локализации россыпей [2, 3].
Возможность выявления в Казахстане месторождений ювелирных алмазов в настоящее время
является научно-практической проблемой.
Выводы. 1. В Центральном Казахстане пояс кайнозойских прибрежно-морских титан - циркониевых россыпей более всего отвечает геологии алмазоносных россыпей. Наиболее перспективными для
поисков ювелирных алмазов являются отложения чаграйской и атлимской свит.
2. Благодаря усилиям казахстанских геологов, поиски месторождений технических алмазов вышли
из стадии научных исследований. Тем не менее, на наш взгляд, возобновление научных исследований в
этом направлении необходимо.
3. Рекомендуется изучить алмазоносность: 1) метаморфизованных прибрежно-морских титанциркониевых россыпей, локализованных в кокшетауской свите на севере Кокшетауской глыбы (россыпи
Илекты, Заборовская, Еленовская, Кокпартас), и в святогор-ской свите Ерементауского антиклинория
(россыпи Святогоровская, Коллективная); 2) литифицированных ильменит - магнетитовых россыпей
нижнего и среднего карбона (россыпи Сарыкольская, Рыбинская, Кипшак, Медеубасы).
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УДК 608.2
РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОГРОХОТА
Янгучин А.С.
Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Астана
Мақалада техникадағы дірілдік эффектілерге шолу жасалады. дірілдік гүріл тәрізді дірілдік
механизмдер сарапталады. дірілдік гүріл жетектерінің түрлері қарастырылады. Негізгі тербеліс
теңдеуі жасалады және дірілдік гүрілдің жиілігі анықталады. Жетектердің өзіндік синхронизациясы
түсінігі зерттеледі.
The article provides an overview of the effects of vibration in the art. Analyzes such as the vibrating
screens, vibrating mechanisms. We consider the variety Vibrating drives. Constitutes the basic equation of the
oscillations is determined by the frequency and vibrating screen. It explores the concept of self-synchronization
of the drives.
Виброгрохот. Принцип работы и классификация
Колебательные процессы характерны для всей живой и неживой природы, от клетки до сообществ
организмов и от атомов до галактик.
Довольно долгое время колебательные процессы рассматривались как вредный фактор и лишь с
относительно недавнего времени был раскрыт полезный потенциал этого явления, который позволил
революционизировать ряд производств таких как добыча и переработка полезных ископаемых,
строительство, химическая технология.
Использование вибраций позволило получить большой технико – экономический эффект и
поэтому исследование этой проблемы является актуальным.
Одним из примеров полезного использования вибрации является виброгрохот.
Вибрационный грохот представляет из себя аппарат, который посредством вибраций разделяет
любой кусковой или сыпучий материал на частицы разных размеров с помощью просеивающих
поверхностей с калиброванными отверстиями (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Вибрационный грохот
В данном механизме используется вибрационный привод, который в отличие от жесткого
кинематического привода называют динамическим (или силовым). Принципиальная особенность
вибрационного грохота состоит в том, что характер колебательного движения, амплитуда и форма
траекторий грохота определяются исключительно динамическими факторами – силовым воздействием,
генерируемым приводом (вынуждающей силой), числом и массой движущихся элементов, а также
числом, расположением и характеристиками упругих элементов.
Вибрационный (или динамический) привод называют вибровозбудителем. В подавляющем
большинстве конструкций грохотов используют центробежные (дебалансные) вибровозбудители с
вращающейся неуравновешенной массой (инерционным элементом), гораздо реже – электромагнитные.
Одновальный дебалансный статически неуравновешенный вибровозбудитель (рис.2, а) имеет
дебаланс 1, центр массы которого расположен в точке Ст. Он жестко связан с валом 2, вращающимся
вокруг оси О в подшипниках, соединенных с корпусом [5].
В электромагнитных вибровозбудителях (рис.2, б) силы, вынуждающие колебания, создаются в
результате воздействия переменного во времени магнитного поля на ферромагнитные тела.

Рис.2. Схемы вибровозбудителей колебаний:
а) центробежного (дебалансного); б) электромагнитного
По динамическим признакам вибрационные грохоты подразделяются:
1) по способу возбуждения колебаний: с дебалансным вибровозбудителем;
с электромагнитным вибровозбудителем;
2) по числу вибровозбудителей: с одним, двумя и т. д.;
3) по способу синхронизации работы вибровозбудителей (если их более одного): с принудительной
механической синхронизацией; самосинхронизацией; принудительной электрической
синхронизацией;
4) по числу колеблющихся масс: одно-, двух- и трехмассные;
5) по соотношению вынуждающей и собственной частот колебаний: дорезонансные, резонансные и
околорезонансные, зарезонансные, межрезонансные;
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6) по форме колебаний рабочего органа – короба: с круговыми и близкими к ним; эллиптическими;
прямолинейно направленными; комбинированными (неоднородным полем колебаний) [1].
Анализ колебаний двухмассной системы
Для успешного проектирования механизмов, их соответствия требуемым рабочим параметрам,
необходимо математически описать данную модель. Полученные в результате этого дифференциальные
уравнения помогут рассчитать основные характеристики, необходимые для функционирования машины.
Приступим к анализу нашей колебательной системы.
В общем случае корпус 1 вибрационной машины (рис.3) идеализируется твердым телом массы М
и момента инерции IM с центром тяжести в точке Ом [2]; в корпусе расположено тело 2 массы m и
момента инерции Im с центром тяжести в точке Оm. Тела связаны между собой пружиной 3 с
коэффициентом жесткости С. Корпус мягко амортизирован пружинами 4 с коэффициентом жесткости
С0≈О и снабжен двумя дебалансными вибраторами. Корпус может произвольно смещаться в плоскости
чертежа, тело 2-перемещаться относительно корпуса в направляющих вдоль линии КК.

Рис. 3. Динамическая схема двухмассной машины с несоосным расположением масс и двумя
самосинхронизирующимися вибраторами.
Начало координат О выбрано в центре тяжести колебательной системы, находящейся в состоянии
покоя.
Ось ОУ направлена параллельно линии КК, ось ОХ — перпендикулярно этой линии.
Поворот системы вокруг точки О характеризуется величиной угла Θ, отсчитываемого по часовой
стрелке. Координаты центров тяжести тел Ом и От обозначены через ам, bм и аm, bm. Из точки О проведена
прямая OO*, отклоненная от оси OY на угол γ (отрезок прямой OO*, равен h). Через точку O* проведена
прямая AB, перпендикулярная OO*.
Оси вращения вибраторов расположены в точках
таким образом, чтобы величины
отрезков
и
, были равными по величине ΔH, а величины отрезков
и
, имели
значение соответственно и .
Положение эксцентриситетов дебалансов определяется углами
и
отсчитываемыми по
часовой стрелке от одной и той же прямой АВ.
При равномерном вращении одинаковых роторов вибраторов в противоположных направлениях
по законам:

возникают центробежные силы
.
Проекции этих сил Fx и Fy на оси координат и их момент Мо относительно начала координат
имеют значения:
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В случае противофазного вращения

При этом в точке

, равноудаленной от точек C1 и C2 и находящейся на расстоянии

от точки O*, действует линейная гармоническая сила

,

являющаяся равнодействующей центробежных сил F1 и F2.
Очевидно, что при
и
оси вибраторов расположатся в точках
и
, и
.
В процессе малых колебаний под действием сил
и
центр тяжести O системы смещается
вдоль осей OY и OX, система поворачивается на угол Θ вокруг точки О, а центр тяжести Оm смещается на
величину y*.
Величина относительного смещения тел
одновременно является величиной
деформации пружины С. Абсолютное смещение центра тяжести Ом - корпуса, в проекциях на оси OY и
ОХ выражается через координаты соотношениями:

смещения центра тяжести Om – соотношениями:

Здесь опущены слагаемые второго и более высокого порядков малости. В этом случае
кинетическая и потенциальная энергия системы выражается зависимостями:

Уравнения движения в форме Лагранжа II рода имеют вид:

(1.3)
Здесь приняты следующие обозначения:
Первое уравнение показывает перемещение системы вдоль оси x.
Второе уравнение показывает перемещение тела 1 вдоль оси y,
Третье уравнение показывает перемещение тела 2 вдоль оси y,
Четвертое уравнение показывает поворот системы
Первое из уравнений (1.3) независимое, остальные 3 образуют систему.
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Частоты собственных колебаний
Определитель алгебраического уравнения, соответствующего системе (1.3), имеет вид:
где

Приравниваем определители системы к нулю и находим частоты собственных колебаний:

Выражение:

является одной из главных форм собственных колебаний

системы, а именно частотой поворотной формы, ибо эта частота выражается через поворотную
жесткость
и момент инерции .
Другая главная форма колебаний, соответствующая частоте
является
поступательной формой собственных колебаний, так как определяется поступательной жесткостью.
Истинная резонансная частота собственных колебаний системы является комбинацией частот этих
двух форм:

Явление самосинхронизации
Одним из удивительных явлений в рассматриваемом механизме является самосинхронизация
роторов. Оказывается, что два или более кинематически и электрически не связанных между собой
ротора, установленные на общем подвижном основании и приводимые в движение от независимых
асинхронных двигателей, вращаются синхронно. Тенденция к синхронности порой бывает столь велика,
что отключение одного из двигателей не приводит к выпадению из синхронизма: роторы с
выключенными двигателями могут вращаться неограниченно долго [3].
Раньше вращение неуравновешенных роторов в вибрационных машинах согласовывалось лишь
путем установки между ними жестких кинематических связей в виде зубчатых зацеплений, цепных
передач и т.п. (см. рис.4, а). Результатом становились значительный шум и быстрый износ,
сопровождающий работу зубчатой или цепной передачи - из-за наличия знакопеременных или
пульсирующих нагрузок. Кроме того, кинематический способ синхронизации сдерживал развитие
вибрационной техники, поскольку не мог быть целесообразно применен во многих практически важных
случаях, например при значительных расстояниях между вибровозбудителями. При использовании
самосинхронизации кинематические связи между роторами оказываются излишними (рис.4 ,б).

Рис. 4.
Возможности
использования
самосинхронизации роторов: старый
способ
согласования
вращения
роторов
вибровозбудителей
для
получения направленных колебаний
(а); новый способ достижения той же
цели (зубчатое зацепление излишне)
(б).
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Последовавшая вслед за открытием разработка теории и методов расчета устройств с
самосинхронизирующимися вибровозбудителями привела к созданию нового класса вибрационных
машин - конвейеров, питателей, грохотов, дробилок, мельниц, концентрационных столов, специальных
стендов и др. К настоящему времени зарегистрировано около 300 изобретений и патентов, основанных
на использовании эффекта самосинхронизации. Вместе с тем возможности использования
самосинхронизации вибровозбудителей еще далеко не исчерпаны - постоянно рождаются новые идеи,
разрабатываются новые и совершенствуются известные устройства.
Самосинхронизация вращений характерна не только для неуравновешенных роторов,
расположенных на единой колебательной системе, но и для многих других вращающихся
взаимодействующих тел (в частности, для небесных тел).
Было установлено, что для возникновения тенденции к синхронизации принципиально важно
именно наличие сил взаимодействия, зависящих, помимо прочего, от угловых координат тел. При этом
синхронизация вращений, сопровождающаяся установлением определенных фазовых соотношений,
часто происходит даже при весьма слабых взаимодействиях. В частности, стало понятным, что в случае
небесных тел речь, несомненно, идет об общей закономерности - стремлении гравитационно
взаимодействующих вращающихся тел к взаимной синхронизации, причем эта тенденция определяется
общим для многих классов вращающихся тел механическим принципом - так называемым интегральным
критерием устойчивости синхронных движений.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ӘОЖ 373.1.02: 372,8
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ
Абеуов М.А.
Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Елеуова С.Ш.
№3 қазақ – түрік лицейі
В статье на тему «Эффективность системы критериального оценивания» показана
эффективность применения приемов критериального оценивания на современном этапе развития
образования. Применение приемов критериального оценивания способствует развитию интереса у
учащихся к предмету. Приведены примеры, использование данных приемов при оценивании достижении
у учащихся.
The report on "The effectiveness of the system evaluation criterion" shows the effectiveness of criteriabased assessment techniques at the present stage of development of education. The use of criteria-based
assessment methods promotes interest in the subject. Examples of the use of data methods for estimating the
achievements of students are given.
Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында терезесін тең ететін күш білім және білімді ұрпақ. Сондықтан да Елбасымыз Н.Назарбаев өзінің Жолдауларында білім саласына
айрықша көңіл бөліп, еліміздің жарқын болашағы білікті де парасатты жастардың қолында екенін
назардан тыс қалдырған емес.
Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі - әлеуметтік, экономикалық өзгермелі жағдайларда
өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін
жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар –
шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылық. Бұл талаптарды жүзеге
асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу қажеттілігі туындайды. Осы
қажеттілікті шешу жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін критериалды бағалау жүйесі бойынша
сараптау . Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу процесінің өзі, сол арқылы оқушы
өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму
керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны , қалай ойланғаны бағаланады.
Бағалауды өткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын анықтау қажет.
Оқыту - мұғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бұл құзіреттіліктер білім алу үшін
оқушылардың өздері де оқу үдерісіне белсенді қатысуын талап етеді. Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің
сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мұғалім
оқыту ортасын құру керек. Осы орайда оқушылар арасында өзара түсіністік және ұжымдық қарымқатынасты орнатып, оқушылардың сенімсіздіктерін жойып, мүмкіндіктерін арттыруға жол ашатын
бірден бір тәсіл критериалды бағалау болып табылады [1].
Критерийлер - оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын өлшемдер, атап айтқанда, оқушылар
жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі.
Критериалдық бағалау - бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқутанымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім
процесінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критериялармен оқушылардың оқу жетістіктерін
салыстыруға негізделген процесс.
Егер балаға оның белгілі бір деңгейге жеткендігін айтса, онда бұл оған үздік нәтижеге жету үшін не істеу
керектігін түсінуге көмектеспейді; бұл ретте егер баламен бірге оның жұмысында мұндай бағалауға не
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әкелгенін және бағалау өлшемдерін түсіндіруге талдау жасаса, онда бұл балаға өзінің нәтижесін
жақсарту үшін кейін не істеу керектігін түсінуге мүмкіндік береді [2].
Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты:
Мектепте оқыту сапасын жоғарылату;
Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.
Критериалды бағалаудың міндеттері:
Сабақтың әр бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға;
Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті;
Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға;
Оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын айқындауға;
Әр түрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының әділдігіне көзін жеткізуге;
Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға;
Сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және ата-ана арасындағы кері
байланысты қамтамасыз етуге
Критериалды бағалаудың маңызы:
Мұғалімдер үшін:
Сапала нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға;
Өз іс-әрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға;
Сабақ берудің сапасын арттыруға;
Оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әр тұлғаға арналған ауқымын
жоспарлауға;
Бағалаудың әртүрлі әдістерін пайдалануға;
Оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге
Оқушылар үшін:
Танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оқытудың әртүрлі әдістерін пайдалануға;
Табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге;
Өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге;
Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсетуге
Ата-аналар үшін:
Баласының білім сапасының дәлелдемелерімен танысуға;
Оның оқуындағы табыстылықты бақылауға;
Оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік туғызады.
Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі:
Мұғалімге оқушының оқу жетістіктерін объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді;
Оқушыларға оқу үдерісі барысында туындаған қиындықтарды түсінуге, бағалауға мүмкіндік
береді;
Ата-аналар оқушының оқу жетістіктер бойынша объективті дәлелдемелермен қамтамасыз етіледі;
Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда бірқатар дағдылар қолданылады. Олар: білу, түсіну,
қолдану, сыни ойлану, анализ, синтез, бағалау, зерттеу дағдылары, рефлексия, коммуникативті дағдылар,
тілдік дағдылар, жеке жұмыс жасау дағдылары, топта жұмыс жасау дағдылары, мәліметті іздеу дағдылары, тәжірибелік дағдылар, шығармашылық дағдылар, IT-технологияларды қолдану дағдылары [3].
Критерийдің мазмұны:
Бағалау критерийлері - оқытудың мақсатын және ара қатысын белгілеуге сәйкес белгі (сипаттама).
Дескриптор - жетістік деңгейінің сипаттамасы.
Критерийлер

Дескрипторлар

А

Білу және түсіну

В

Қолдану

Жекелеген сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасы
мақсатына сәйкес келетін нақты фактілерді, ақпараттар және
сипаттамаларды білу және жаңғырту. Алынған ақпаратты талдау, қайта
жаңғырту, болжау жасау арқылы түсінгендігін көрсете білу
Бұрын алған ақпараттар мен білімдерін жаңа немесе таныс емес
жағдайларда және контекстерде қолдану, пайдалану. Білгенін, түсінгенін,
дағдыларын сабақ барысында қолдану арқылы көрсету
Әр сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына
134

С

D

сәйкес келетін білімдерін қолдануды көрсетудің жолдары: практикалық
жұмыс, диаграммалармен жұмыс, кескін картада жұмыс жасай алуы,
есептер шығару, жобалар, мәселені шешу және жаңа нәтижелер ойлап
табу болып табылады
Білім көзінен алған ақпараттарды талдау, синтездеу, бағалау арқылы
Сыни ойлау және
пікірлер қалыптастыру. Жекелеген сыныптар мен пәндер көлемінде оқу
зерттеу
бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін ақпараттар мен нәтижелерді
жинақтай алу және оларды талдай алу қабілеттілігін көрсету. Ұсынылған
болжамдарды дұрыс ақпараттар жинақтау және деректерді пайдалану
арқылы зерттеп, бағалап, өз бетімен қорытынды жасау. Әр сыныптар мен
пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін
жасалған қорытынды жайында ой қозғау қабілеттілігін көрсету.
Коммуникация және Әр сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына
сәйкес келетін ақпараттар, фактілер мен ойларын, пікірлерін ауызша
рефлексия
және жазбаша ұсыну. Басқа адамдар ұсынған ақпаратты тыңдап және
сәйкесінше жауап қайтара алу қабілеттілігін, басқа адамдардың
көзқарасын қабылдай отырып, өз көзқарасын түсіндіру арқылы ортақ
ойға келу. Айтылған ойларды, пікірлерді, оқиғаларды ой елегінен өткізу
арқылы шешім қабылдау немесе ой толғаныс нәтижесінде іс-әрекет
жасау.

Критериалды бағалау технологиясы оқушы бойындағы үрейленуді басады және мұғалімді
«төрешілік» қызметінен босатып, оқушы бойында өзін-өзі бағалау, өз іс-әрекетіне баға беру,
жауапкершілік қабілетінің дамуына ықпал етеді [4].
Критериалды бағалау жүйесі бұрынғы бағалауға қарағанда қалыптастырушы және жиынтық
бағалаумен ерекшеленеді. Қалыптастырушы бағалау оқытуды, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске
асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған болса, жиынтық бағалау мақсатты баға
қою және сертификаттау немесе оқытудың алға жылжуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару
үшін қажет. Қалыптастырушы бағалау жұмысы сабақтың толық бөлігін қамтуы міндетті емес. Ол
сабақтың басында , сабақтың ортасында , сабақтың соңғы бөлігінде жүргізіле береді.Уақыт көлемі
тапсырма деңгейіне сәйкес 5-10 минут болуы мүмкін. Сабақ барысында қалыптастырушы бағалаудың
формальді, формальді емес әдістерін тиімді әрі жүйелі қолдану қажет. Формальді бағалау әдісі нақты
оқу мақсатына негізделіп жүргізіледі. Дескрипторлар мен бағалау критерийлері тапсырмаға сай
құрылып, оқушы білімінің нәтижесі ауызша немесе жазбаша түрде «мақсатқа жетті», «талпынады» деген
бағалау түрі бойынша қорытындыланады.
Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүйелі өткізу - жиынтық бағалаудың нәтижелі,сапалы
болуының баспалдағы. Жиынтық бағалау тоқсан соңындағы оқушы білімінің жетістігін саралайтын
жұмыс, ендеше осы жұмыстың бастауы негізі қалыптастырушы бағалауда қаланады. Бүгінгі таңда
оқушы білімін критериалды жүйе бойынша бағалаудың өміршеңдігі мен ұтымдылығы дәлелденіп отыр.
Қорыта айтқанда, критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы біз оқушының тұлғалық бағытын
белсенді позицияға бағыттаймыз, тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұлғалы нәтижеге, бағытқа
жеткіземіз, білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу динамикасын кез келген кезеңде анықтаймыз,
әртүрлі жұмыстардан алған бағаларды дифференциалдауға қол жеткіземіз. Бүгінгі оқушының білім
сапасын критериалды бағалау жүйесі арқылы жетілдіруге болатынына күнделікті оқу үдерісінде
қолдануымыздан көз жеткізуге болады.
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The article deals with interactive training methods and innovative technology usage in teaching and
learning activities
Нарықтық қатынастар негізінде қалыптасып келе жатқан Қазақстан Республикасының жоғары
білім беру жүйесіндегі негізгі приоритеттердің бірі студенттердің мүдделерін қолдау болып табылады.
Осыған орай әрбір оқытушының ең негізгі міндеті әрбір студентті білім алуға деген қызығушылығын
арттырып әрбір студенттің шығармашылық шабытының тууына жағдай жасау. Осының негізінде ең
негізгі педагогикалық міндет шешіледі: Қазақстан Республикасының азаматын қалыптастыру,өмірлік
мамандығын анықтау және оның өмірге деген дұрыс көзқарасын қалыптастыру.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан –
жақты маман болу мүмкін емес.
Интерактивті оқыту технологиясының (ИОТ) тиімділігін оқытушының оны жүзеге асыру
сапасына да көп байланысты болды.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін,
технологияларын таңдауда көп нұсқалық қағидасына мұғалімдердің өзіне ыңғайлы нұсқаны қолдануына
мүмкіндік береді. Сонымен қатар білім сапасының алдында шығармашылық бағытта жұмыс істейтін
тың жаңалықтар ашатын ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр.
Шығармашылық әрекет – студенттің өз жеке шығармашылық бағытын таңдау қажеттігін және
шығармашылық өнім, нәтиже туғызуға бағытталған жауапкершілігін қамтитын әрекет.
Сондықтан оқыту әрекетінде оқытушы мен студенттің тығыз байланысы болуы, оқытушы бар күш
– жігерін, педагогикалық шеберлігін студент бойындағы табиғи мүмкіндіктерді ашуға, үйлесімді
дамытуға бағыттауы, шығармашылық жағдай жасауы, студенттің өз тарапынан белсендік, дербестік
көрсетуі өзіне деген сенімділігі арқылы ғана шығармашылық әрекетті қалыптастыруға болады.
ИОТ-сын пайдалану әр студенттің іс-әрекетін сабақтастыруға (өзара әсерлесудің бүтіндей жүйесі
пайда болады: оқытушы – студент, оқытушы – топ, студенттер – топ, студенттер-студенттер), оның оқу
әрекетін және тұлғалар арасындағы танымдық қатынастарын байланыстыруға мүмкіндік береді.
Педагогикада оқытудың бірнеше моделін атап көрсетуге болады:
пассивті – студент оқытудың «объектісі» ролін атқарады (тыңдау және көру);
активті (белсенді) студент оқытудың «субектісі» болып шығады (өзіндік жұмыс, шығармашылық
жұмыс, лабораториялық-практикалық жұмыс);
интерактивті – inter (өзара), akt (әрекеттесу). Оқыту процесі барлық студенттердің тұрақты белсенді
өзара қарым-қатынасы арқылы жүзеге асырылады.
Интербелсенді оқыту моделін пайдалану — өмірлік ситуацияларды моделдеуді, ролдік ойындарды
қолдануды, мәселені бірлесіп шешуді қарастырады. Оқу процесінің қандайда бір қатысушысын немесе
идеяны (яғни, жақсы оқитындарға ғана назар аудару сияқты) ерекшелеуді шектейді. Бұл моделге
адамгершілікпен, демократиялық жолмен келуді үйретеді.[1]
Интербелсенді оқыту технологиясы – бұл коллективтік, өзін-өзі толықтыратын, барлық
қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген, оқу процесіне студенттің қатыспай қалуы мүмкін
болмайтын оқыту процесін ұйымдастыру.
Интербелсенді оқыту технологиясының аса көп мөлшері белгілі. Әр ұстаз өз бетінше топпен
жұмыстың жаңа формаларын ойлап таба алады. Студенттер бір-біріне сұрақ қойып және оған жауап
беруді үйрететін, жұптасып жұмыс істеу әдісін сабақтарда жиі қолданылады.
Интербелсенді оқытудың негізгі қағидалары:
Орта қалыптастыру
Әрекет арқылы үйрету
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Өмірмен байланыстыру
Өзінділікпен дербестікке баулу
Интербелсенді оқытудың негізгі мақсаттары:
Студенттер арасында еркін, ашық шығармашылық қарым-қатынас орнату;
Студентке білімді өз бетімен ізденуге бағыт-бағдар сілтеу;
Студентке қажетті білік-дағдыларды қалыптастыру;
Интербелсенді оқыту – бұл, ең алдымен оқытушы мен студенттің қарым-қатынасы тікелей
жүзеге асатын сұқбаттасып оқыту болып табылады.
«Интербелсенді» негізгі сипаттамалары қандай? Интербелсенді оқыту – бұл танымдық әрекеттің
арнаулы ұйымдастыру формасы. Ол толық айқындалған және мақсатын алдын-ала болжауға болатын
оқыту тұрі. Осындай мақсаттардың бірі студент өзінің жетістіктерін, интелектуалдық белсенділігін
сезетіндей, оқу барысының өнімділігін арттыратын оқытудың жинақы шарттарын жасау. Интербелсенді
оқытудың мәнісі топтағы барлық студент таным процесімен қамтылады, олар өздерінің білетін және
ойлайтын нәрселері арқылы түсінуге және қарсы әсер етуге мүмкіндік алады. Таным процесінде, оқу
материалын игеруде, студенттердің біріккен әрекеттері мынаны білдіреді; әр студент өзіне тән ерекше
еңбегін сіңіреді, білім, идея, әрекет ету тәсілдерін алмасу үздіксіз жүреді. Сонымен қатар, бұл процес өзара қолдау және қайырмыдылық атмосферасында жүреді. Яғни, жаңа білім алып қана қоймайды,
танымдық процестің өзін дамытады, оны әлдеқайда жоғары топтасу мен еңбектесу дәрежесіне көтереді.
Білім беру саласының барлық жағына жаңаша көзқарас, жаңаша қарым-қатынас (жаңа базистік
оқу жоспарына көшу, білім мазмұнын жетілдіру, оқу әдістемелік кешендерге көшу, т.б.), жаңаша ойлау
қалыптасуда. Қазір дәстүрлі білім беруде студенттерге тек пәндік білім, білік, дағдылардың белгілі
жиынтығын меңгеруге ғана бағытталып, олардың жеке басының дамуына, тұлға ретінде қалыптасуына
көңіл бөліп отыр.
Республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт
алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу тәрбиесі үдерісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып
отыр: білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, басқаша қарым-қатынас, өзгеше менталитет пайда
болуда.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жанжақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік
адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбеттің қалыптасуына игі әсерін
тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
Бұл технологияның өзін мұғалім түрліше (орташа дәрежеде, ұқыпты, дәл нұсқау бойынша немесе
шығармашылықпен) іске асыру мүмкін. Бұл жерде технологияны жүзеге асырушының тұлғалық
компоненті, белгілі бір ерекшеліктері елеулі түрде әсер етеді, сонымен бірге студенттің әрекеті – оның
қабылдауы, ынтасы, құштарлығы негізгі рөл атқарады.
Интерактивті әдіс кезінде:
-сабақ үстінде білім алушылар мен мұғалімдер арасында тығыз қарым-қатынас орнайды;
-ондай қарым-қатынас білім алушылар әлдебір мәселені тал-қылап, соның шешімін табуға тырысқан
кезде қалыптасады;
-онда білім алушылардың жауабынан гөрі мәселенің шешімін табуға талпынғаны маңызды болады.
Себебі интерактивті оқытудың басты мақсатының өзі сол - білім алушыларды өз бетінше ой
қорытып, жауап табуға уйрету. Интерактивті әдістеме өзара қарым-қатынастың мол ауқымын қамтиды.
Мұнда балалардың бұған дейін алған өмірлік тәжірибелері білім берудің негізгі көзі болып табылады.
Бұл әдісте білім алушы мыналармен қарым-қатынасқа түседі:
1) оқытушымен (сұраққа жауап берген кезде);
2) өзге студенттермен (қосақталып жұмыс істеген кезде);
3) шағын топтармен ( топпен жұмыс істеген кезде);
4) белгілі бір топпен,аудиториямен (сауалнама алғанда)
5) кейбір техника түрлерімен (компьютермен интернетке шыққанда т.б.).
Интерактивті әдістің ерекшелігі – студент өзгелермен араласу барысында ашыла түседі, көбірек
оқып, тәжірибе жинай білуі керек. Тәжірибе интеллектуалдық тәуелсіздіктің негізі болып табылады және
барлық өркениетті азаматтың қажетті құралы десек те болады. Интерактивті әдістеме білім
алушылардың мынадай мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді:
1) олар мол мағлұмат алып, өздері айт-қан пікірге логикалық түсініктеме беруге жол ашады;
2) өз пікірлерін терең ойланып айта алатын болады;
3) мәселені талқылаған кезде бұған дейін алған, тәжірибеде жинақтаған білім қорын пайдалана
алады;
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4) бір-бірінен жаңа мағұлматтар ала отырып, білімін толықтыра алады;
5) шындыққа көз жетуі үшін дәлел іздеп, ойын анықтап көрсете алады;
Интерактивті
әдісте
таным
қабілеттерінің
мынадай
түрлері
қолданылады:
1) фактілерді еске алу;
2) ойлану;
3) алған білімін жаңа жағдайға пайдалану;
4) талдап, синтездеп үйрену (бір ортақ шешімге жету үшін, барлық идеяларды біріктіру);
5) баға беру (сапасын анықтау).
Бұл әдіс осылай жастарды жеке тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына жол ашады. Бұл ретте ең
алдымен оқытудың формалары мен түрлерін, әдістерін түрлендіріп, жаңартып отыру, білім беру ісін
технологияландыру (озық техникаларды мысалы: ғаламторды, интерактивті тақтаны, электронды
оқулықтарды т.б. пайдалану) керек. Ең бастысы білім алушыларды оқу әрекетінің субьектісі ретінде
дамуын қаматамасыз ету керек. Олардың оқу әрекеттерін ынталандыруда барлығының көзқарастарына
көңіл бөлу керек, пікірлеріне шынайы қызығушылық танытып, келісуі оларды белгілі бір шешім
қабылдауға мәжбүрлемеу, пікірлерін сынауға, жоққа шығаруға, кемсітуге жол бермеу керек.[2]
Интерактивті әдіс кезінде мыналар ескерілуі керек:
-тұлғаның еркіндігі мен құқықтары сақталуы керек;
-тұлғаның өзін көрсете алуына жағдай жасау керек;
-оған өзіндік даралығын көрсетуге мүмкіндік жасау керек;
-педагогикалық қолдау көрсету.
Бұл мақсатқа жетудің тиімді жолының бірі – сабақта оқытудың интерактивті әдісін қолдану болып
табылады.
Сонымен, интербелсенді оқыту технологиясы – бұл ұжымдық, өзін-өзі толықтыратын, барлық
қатысушылардың өзара әрекетіне негізделген процесс.
Педагогикалық технология негізінде оқу циклін қайта жаңарту идеясы алынған.
Оның мазмұнына:
1) оқытудың жалпы мақсатын қою;
2) жалпы құрылған мақсатты нақтыландыруға көшу;
3) студенттердің білім деңгейін алдын ала (диагностикалық) бағалау;
4) оқу әрекеттерінің жиынтығы (бұл кезде жедел кері байланыс негізінде түзету
жүргізілуі тиіс);
5) нәтижені бағалау енеді.
Интерактивті әдіс әр адамды білім алудың барлық кезеңдерінде белсенді жағдайға қояды, білім
алу үрдісін мәнді етеді. Қорыта айтқанда, әр технологияны қолдану арқылы белгілі бір жетістіктерге
жете аламыз. Болашақ ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуында білім беру жүйесін ізгілендіру,
инновациялық үрдісте тиімді қолдану қазіргі заман талабы.
Интербелсенді оқытудың негізгі қағидалары:
Орта қалыптастыру
Әрекет арқылы үйрету
Өмірмен байланыстыру
- Өзінділікпен дербестікке баулу
Оқу үрдісінде келесі интербелсенді әдістер қолданылады:
Кейс-стади–өзбетінше ойлау қабілетін және шешім қабылдау дағдыларын көрсетуге мүмкіндік
беретін мәселелі сипаттағы сұрақтарды топпен талдау.
Іскерлік, рөлдік ойындар –студенттерге әртүрлі кәсіби рөлдерде сөйлеуге және сабақты мәселелі
жағдайды қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқыту әдісі.
Тестілеу–әртүрлі күрделіліктегі өзара байланысты тапсырмалар жинағынан тұрады.
PBL (problem based learning–мәселеге-бейімдеп оқыту) әдісі - қойылған мәселемен өзбетінше
жұмыс істеу нәтижесінде студент әртүрлі пәндер бойынша компетенттілік құрылымдарын игеретін
оқыту әдісі.
TBL (team based learning–кіші топтарда оқыту) әдісі – студентте топта жұмыс істеу дағдысын
дамытуға мүмкіндік беретін оқытудың топтық әдісі.
Топтық дискуссия әдісі студенттерді кәсіби жағдайды талдауға, мәселені құру дағдыларын
қалыптастыруды үйретуге, басқа қатысушылармен қатынасқа түсу игерімін дамытуға, сонымен қатар,
әртүрлі кәсіби мәселелер бойынша шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған
әңгімелесудің түрі.
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Миға шабуыл әдісі – топта жұмыс істеуде шығармашылық белсенділігін жігерлендіру негізінде
студенттерге ситуация шешімі жауабының бірнеше жолын айтуға мүмкіндік беретін, идеялармен
шешімдерді қабылдаудың оперативті әдісі.
Тренинг(ағылш. «to train» - оқыту, жаттықтыру). Егер оқыту интерактивті жүргізілсе, яғни ақпарат
ала отырып түсініксіз сәттерді талқылауға, сұрақ қоюға мүмкіндік алса берілген ақпаратты тез меңгереді
және алған білімдерін бекіте отырып, мінез-құлық дағдылары қалыптасады.[3]
Тренинг жүргізуге қойылатын талаптар:
• оқушылар бір-біріне бетпе-бет отыратындай етіп айналдыра орындықтар қоюға мүмкіндігі бар
кең бөлме (бұл жағдайда еркін пікір алмасуға, жаттығулар мен серігу кезеңдерін жүргізуге ыңғайлы
болады. Бір-біріне сенімділік артып, қызығушылық танытады, ынталы болады);
• тренингке қатысушылар саны 20-25 адамнан аспауы керек. «бұл сенім атмосферасын
туғызатын және барлық қатысушылардың назарын тұрақты аударуға мүмкіндік беретін қатысушылар
саны);
• бүкіл тренинг бойында достық көзқарастағы сенімді атмосфераны жасау және қолдау;
• тренингке қатысушыларды марапаттап отыру және барлығының оған қатысуын қадағалау;
• оқытушы-жаттықтырушы өз пікірін ұсынбай-ақ қатысушыларды сабақтың мақсатын орындауға
жетелеуі тиіс;
• оқытушы-жаттықтырушы әрбір жаттығудың уақыт шеңберін сақтауы керек;
• тренингтің бірінші сабағында «танысу» жаттығуы өткізіледі және «келісім» (топтық жұмыс
ережесі) қабылданады;
• теориялық жадығат пен интерактивті жаттығулардың, серігудің арасында сабақтастық болуы
керек;
• кез-келген тренинг сабақ басталарда сол сабақтың мақсаты мен міндеттері айтылады, ал
соңында қортындыланады;
• кез-келген тренинг қандай мақсат қойылса да, әрдайым танысу мен жұмыс ережесін жасаудан
басталады.
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В статье рассматриваются эффективное использользование инновационных технологии в целях
повышения квалификации учителей школы
The article deals with using innovative technology effectively to upgrade teaching skills
Жастарға білім мен тәрбие берудің негізі болып саналатын жалпы білім беретін мектептердің
педагогикалық үрдісін жақсарту бірінші кезектегі мәселе болса, бастауыш мектеп - мұның түп қазіргі ,
бастауыш білімнің мемлекеттік стандарты және оны мектеп тәжірибесіне енгізуге шешуші орынды
мұғалім қызметі алатыны анық.
Бүгінгі студент – ертеңгі маман. Оқыту үрдісін басқарудың педагогикалық-психалогиялық
мәселелерін аныктауда педагог пен оқушылардың арасындағы карым- қатынастарды ұйымдастыру
мұғалімінің теориялык білімінің болуын қажет етеді. Осыған орай, бастауыш оқыту педагогикасы мен
әдістемесі бөлімдерінде жаңа мазмұн, оны оқыту әдістемесін студенттерге игертудің түрлі жолдарын
іздестірілуде.
.
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Ғылыми-педагогикалык әдебиттерді зерттеу мұғалімнің инавациялық іс-әрекетіне байланысты
мәселелер жан-жақты қарастырылғанын көруге мүмкіндік тудырып отыр. Жүйелері бағыттылық
зертетеулерде инавациялық іс-әрекет креативті парадигманың жеке бас, регулятивтік-коммуникативтік
және қорытынды жүйе бөлшегін талдауда анық айқын қарастырылады.
Соңғы он жылдықта «инновация» ұғымы кеңінен таралды. Инновациялық қозғалыстар білім беру
жүйесінің жаңартуының маңызды айғағына айналды. Инновациялар бірнеше проблемалар тоғысында
пайда болады және ауытқымай, жаңа мәселерді шешеді, білім беру үрдісінің үздіксіз жаңарып тұруына
әкеледі [1].
Педагогикалық инновация- тұтас білім беру жүйесінің оның жеке бөлімдерінің компаненттерінің
сипаттамасын жақсартатын және жаңалықтардан тұратын, мақсатты өзгерістер. Бұл- жаңалықты меңгеру
үрдісі.
Бүгінгі күндегі инновациялык білім беру - оқу және әлеуметтік - тәрбиелік іс-әрекеттің үрдісі мен
нәтижесі, ол жеке адамның және жалпы қоғамның іс-әрекетінің жаңа түрін жоспарлайды және
ынталандырады.
Педагогикалық инновацияларды сипаттайтын критерийлер:
А) оңтайлылық нәтижелер алу үшін жұмсалатын мұғалімдер мен оқушылар күші , құралдар
шығынын тиімдендіру көрсеткіші;
Б) нәтижелік- мұғалімдер іс-әрекетінде алынған нәтижелердің белгілі бір тұрақтылығы;
В) жаңалықтарды жаппай тәжірибеде жасампаздықпен қолдану мүмкіндіктері болуы.
Бұл критерийлерді білу педагогикалық жасампаздық іс-әрекеттің негізі болып табылады.
Педагогтың инновациялык іс-әрекеті келесі белгілермен сипатталады:
• өзінің жеке касеттерін есепке ала отырып, басқалардың инновациялық тәжірибесін өзгерту,
жетілдіру, кабылдау кабілеті;
• жаңа ғылыми идеалар мен басқалардың тәжірибесінен хабардар бола отырып, жұмысының
нәтижесін ұғыну қажеттілігінен;
• жаңа ғылыми зерттеулер, олардың әдістемелік жүзеге асуын үздіксіз тәжірибеге еңгізумен;
• педагогикалық инновацияның жаңа әдістері мен тәсілдері өз бетінше жасаумен:
• педагогикалық кертартпалықпен, догмамен, артта қалушылықпен белсенді күрес жүргізумен.
Айтылғандарды есепке алғанда, педагогтың өнімді инновациялык іс-әрекеттінің көрсеткіштері
мыналар:
• педагогикалық еңбектің тиімділігі:
• қу- тәрбие үрдісіне қатысушылардың педагогикалық талаптары мен бағытарының бірлігі;
• жеке тұлғаның шығармашылық тұлғасының калыптасуы;
• Мұғалім беделінің өсуі,
• Оқушылардың істі талдау әдіс- тәсіліне, диактикалық ойларға үйренуі;
• Оқу және үрдісінде зерттеу тәсілінің педагогикалық қызмет үлгісіндегі ашулары.
Қазіргі кезде әрбір қоғам мамандарының алдына қойған талаптарына сәйкес «маман моделін»
маман профессиограмасын жасау міндеті-жұртшылықтың назарын өзіне аударуда.
Бұл міндетті шешуге байланысты ғылыми зерттеулер жүргізіп жүрген ғалымдар, педагогтар,
психологтар бар ( Н. В. Кузьмина, Ф. Н. Гоноболин, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков, Н.А. Сорокин).
В.А. Сластениннің пікірі бойынша мұғалім профессиограммасы мыналарды қамтиды:
1) коғамның саяси сапалары;
2) Әлуметтік-психология этикалық-педагогикалық және ұстаздык жеке басының сапалары;
3) Психологиялық және педагогикалық даярлық.;
4) Мамандық бойынша даярлық;
5) Пән бойынша даярлайды.
Бұл сапалар мұғалімдік қызметке қойылатын жалпы талаптардан туады [2].
Инновацияның мазмұндық құрлымына кіретіндер- білім беру- тәрбиелеу үрдісінде, оқутәрбие жұмысын және оларды меңгеріп алу,
зерттеу, мектепттегі оқу- тәрбие үрдісіне енгізу.
Болашақ ұстаздың инновациялық іс-әрекеті төрт түрлі өлшеммен сипатталады:
• инновациялық іс-әрекеттің қажеттілігін сезінуі:
• оқу үрдісіне жаңалык енгізуде шығармашылық пен қызмет етуге даярлығының болуы;
• енгізілеттін жаңалықтардың бағытының дұрыстығына тиімді нәтиже әкелетініне сенімді болуы;
• белгілі проблеманы шешудегі қолданылатын инновациялық іс-әрекетті толық өзіне қабылдап,
оны енгізе білуі.
Бастауыш сынып мұғалімінің инновацилық іс-әрекеттің негізгі міндеттері:
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- жаңалықты тұтастай және жекелеген кезеңдерінің нәтижелерін болжау;
- жаңалықтың жетімсіз жақатарын анықтап, оны енгізуді ұйымдастыру кезеңді толықтыру
мақсатын көздеу;
- жаңалықтарды басқа жаңалықтармен салыстырып, олардың тиімдісін
таңдап алу, мәні мен зерттелуін анықтау;
- жаңалық еңгізілетін ұйымның инновациялық қабілетін бағалау.
Бұл міндетті шешу үшін (зерттеу проблемасы бойынша) мынадай қосымша міндеттер
қажет:
- арнайы әдістемелік әдебиеттерді, қосымша газет- журнал материалдарынан, жекелеген
әдіскерлер еңбектерінен инновациялық іс-әрекет түрлерімен танысып, оларға талдау жасау, қолдану
мүмкіндіктерін айқындау:
- өз іс-әрекетіне үнемі әдістемелік талдау жасап отыру.
Болашақ маманның кәсіби педагогикалық функциялары конструктивтік ұйымдастрышылық,
қарым-қатынастық, дамытушылық, ақпараттық, зерттеушілік.
Бұл функцияларды іске асыруда мұғалім іс-әрекетінің түрлері бөлініп көрсетілген:
• өзін оқушының іс-әрекеті жоспарлауда оны дамыту мен қалыптастыру үрдісінде құрылыдык
тұрғыда іске асыру іс- әректінің міндеттерін шешу үшін, мұғалім оку- тәрбие жұмысының бастауыш
білім берудегі білім мазмұны мен кезеңдерінің әдістемесінің бірлігін сақтау;
• оқушы іс- әрекетінің кұрлысын жоспарлау және оған педагогикалық жетекшілік жасау;
• негізделген инновациялық іс- әрекетерді таңдау, анықтау;
• ұжымдағы оқушыларды жеке бас ерекшеліктеріне сәйкес тапсырмаларды ұйымдастыруы
кажет.
Бұл кұрылымдылық тұрғыны іске асыруда мұғалім ғылымның, әдістеменің соңғы жаңалықтарын,
инновациялық іс-әрекетті пайдаланып кұрылған сабақтар жүйесін жасайды. Сабақтын әр кезеңі
шығармашылықпен өткізіп, оқушы іс-әрекетін ұйымдастыруда инновациялық іс-әрекетті тиімді қолдану
жоспарын жасайды. Ұйымдастырушылық іс-әрекет міндеттерін шешу үшін оқушы мен мұғалім
арасындағы қарым- қатынасын ұйымдастыру, оқушының оқудағы психологиялық және практикалық
даярлығын ұйымдастыруға жағдай жасау қажет, оқушыларды әртүрі оқу-тәрбие жұмыстарына баулу,
шығармашылықтарын дамытуға бағытталған жұмыстары ұйымдастыру, сабақты тыңдауға бағытталған
жұмыстарды ұйымдастыру, сабақты тыңдауға, білімді қабылдауға оқушыларды дайындай білуі керек.
Қарым- қатынас тұрғысындағы әрекеті іске асыру үшін оқушы мен мұғалім арасында іскер қарымқатынас орнықтыру, оқу үрдісіндегі үжымдағы оқушылар қарым- қаттынасын жақсарту керек.
Дамытушы тұрғыдағы іске асыру қызметіне инноватциялық іс-әрекетті оқушының жас өспірім
физиологиясына, педагогикалық, психологиялық ерекшелігіне сәйкес қолдану, оқу үрдісіне оқушының
ақыл- ой еңбегін ұйымдастыру, оку үрдісінде педагогикалық жағдай тудыру арқылы, оқушының
өздігінен ойлауымен оқылатын пәнмен шындық болмыс арасындағы байланысты білу, оқушының
білімге қызығушылығын арттыру, алдынғы қатарлы озық тәжірибелердің оқушы білімін дамытушы әдістәсілдерін қолдану [3].
Ақпараттық функцияны іске асыру қызметі;
• оқу материалдарын еркін меңгеріп, оны жеткізе білу әдістемесімен тәсілдерін қолдана білу;
• пән мазмұнына ғылыми- дидактикалық талдау енгізу;
• оқытуда жаңа технологиялар элементтерін қолдану. Зерттеу функциясы қызметін іске асыруда:
• проблема бойынша зерттеу жұмысын жүргізу;
• педагогикалық қызмет түрлерін қайта құру мен бағалау;
• инновациялық іс- әрекетті тиімді пайдалану мақсатында оқып үйрену.
Білім сферасына идеалогиялық әдістемелік, психология -педагогиялық және ақпараттық
мағлұматтар жатады.
Идеалогиялық мағлұматтарға: қоғам дамуының тенденцияларын айқындау, бастауыш білім
беруді жетілдіру, философиалық, педагогикалық-психологиялық көзқарастарының болуын жатқызадық.
Психалогиялық-педагогикалық көрсеткішке :педагогикалық этика, инновациялық іс- әрекетті
меңгеруге мұғалімнің психалогиялық даярлығын, жаңалыққа сенімінің болуы, педагогикадан,
психалогиядан, әдістемелік пәндерден білімнің болуы, инновациялық іс-әрекет өлшемдерін,алдыңғы
қатарлы озық тәжірибе туралы білімнің болуын жаткыздық.
Ақпараттық білімге: инновациялық іс-әрекет туралы ақпарат материалдарын жинақтауда,
мұғалімнің монографиалық, педагогикалық, анықтамалық әдебиеттерімен жұмыс жүргізе білуін
жатқыздық.
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Қоғамдық тәжірибені игерудің басты әлеуметтік-қызметі – білімді жинақтауда емес, бар білімді
қайта қалыптастыруда. Сондықтан қазіргі заманғы мектептер оқушылардың ойлау белсенділігін кеңінен
дамытып, білімді өзіндік жаңарту мен толықтыруға, оларды теориялық және тәжірибелік міндеттерді
шешкенде сапалы пайдалана білуге үйрету үшін мұғалімнің құзыреттілігінің жоғары болуы абзал.
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ҚОҒАМДАҒЫ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ
Ауезова Х.Т., Жанибекова Ж.С.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
В статье рассматриваются направления деятельности школьного психолога и проблемы
социально-психологической консультации в школе.
The article deals with the school psychologist activity and some issues of social and psychological
consultations at school.
Жаңа формацияда білім беру саласындағы барлық процесте, пән оқушылары мен топ
тәлімгерлеріне кәсіби дайындықтарын өзгертіп, толықтыру онда білімдердің жекелік ерекшелігін ескеру,
қабілетіне және тұлғалық бағыттылық ықпалына қарай жағдай туғызуды қажет етеді.
Осындай психологиялық міндеттерді шешуде теориялық және пратикалық негізде педагогикалықпсихолгиялық қызмет көрсету қажеттілігі туындады.
Педагогика-психология мамандығы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігінің білім беру мекемелеріне педагог-психолог мамандығын енгізу туралы нұсқау хаты
негізінде, еңбекақы қорынан жалақысы бекітілген, Қазақстан Республикасы «Білім туралы» заңына,
Қазақстан Республикасы үкіметінің бұйрықтары мен қаулыларына сүйеніп жұмыс атқарады.
Қазақстанда тоғыз мыңнан аса мектепте үш миллиондай оқушы бар десек, ол саладағы педагогпсихолог мамандар аса қажет екені өз-өзінен белгілі. Келешекте Қазақстанның әр ұлттық мектебiнде
педагог-психолог маманы болуға тиiстi. Әзірге тоғыз мыңдай педагог-психологты қажет ететін, елімізде
оның үштен біріндей ғана болатын маман бар.
Кез келген білім беру жүйесінде білім алушы адам үйренуші болып табылады. Осы түсінікте
адамның өзі басқалардың көмегімен оқитыны атап көрсетіледі, яғни, ол білім беру процесінің белсенді
субъектісі бола тұрып, барлық қарастырылған субъектілік сапалармен, қырлармен сипатталады.
Яғни педагог-психологтардың басты міндеті оқушылардың жас ерекшелігіне қарай білім беріп
қалыптастыру болып табылатын болса, оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты Л.С.Выготский
бастауыш мектеп, кіші мектеп және жоғарғы мектеп оқушылары деп үш топқа бөліп қарастырды.
Бастауыш мектеп оқушысы – бұл адамның іс-әрекет берілген жағдайда оқу іс-әрекетінің субъекті
ретіндегі қоғамдық болмысының бастауы. Осы сапада бастауыш мектеп оқушысы, ең алдымен, оған
дайындығымен сипатталады. Бұл оқу мүмкіндігін қамтамассыз ететін физиологиялық және психикалық,
ең алдымен интеллектуалдық даму деңгейімен анықталады. Мектепке оқуға дайындық мектепке, оқуға,
танымға деген жаңаны ашуға қуану, жаңа дүниеге, үлкендер дүниесіне ену ретіндегі қатынасын
білдіреді. Бұл жаңа міндеттерге: мектеп, мұғалімдер, сынып алдындағы жауапкершілікке дайындық.
Жаңаны тосу оған қызығу бастауыш мектеп оқушысының мотивациясының негізінде жатыр.
Бұл дайындық бүкіл алдыңғы психикалық дамудың қорытындысы ретінде, отбасындағы және бала
бақшадағы тәрбиелеу мен оқытудың бүкіл жүйесінің нәтижесі ретінде түсіндіріледі. Оларға жататындар:
баланың жалпы физикалық дамуы, жеткілікті білімдер көлемінің болуы, өзін-өзі күтудің, мінез-құлық
мәдениетінің, қарым-қатынастың, қарапайым еңбектің, «тұрмыстық» дағдылардың болуы; тілдің дамуы;
жазудың алғышарттарының болуы; оқуға ниеттену.
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Бастауыш мектепте, кіші мектеп оқушысында осы кезеңдегі жетекші іс-әрекеттің негізгі
элеметтері, қажетті оқу дағдылары мен іскерліктері қалыптасады. Осы кезеңде ойлау формалары
дамиды, олар ары қарайғы ғылыми білімдер жүйесін меңгеруді, ғылыми, теоретикалық ойлаудың
дамуын қамтамасыз етеді. Мұндай оқуда, күнделікті өмірде өз бетінше бағдарланудың алғышарттары
қалыптасады. Осы кезеңде «баладан тек елеулі ақыл-ой жұмсауды ғана емес, сондай-ақ үлкен
физикалық төзімділікті талап ететін» психологиялық қайта құру жүреді.
Өмір жағдайының өзгеруімен, отбасынан немесе балабақшадан мектепке ауысуымен байланысты
бастауыш мектеп оқушысында үстем беделдер біршама өзгереді. Ата-ана беделімен қатар мұғалім беделі
де пайда болады. «Ал мұғалім былай айтты,» - деп бала шешесінің айтқанына қарсы шығады. Осындай
балалардың жаңа кезеңге келіп түсініспейтін жағдайлардың пайда болу езднрінде педагогпсихологтардың қолдау беріп көмектесуі, кеңестер беруінің пайдасы өте зор. Бастауыш мектептің
соңына қарай, дамудың макрофазасы ретінде негізгі бейімделу кезеңі аяқталғанда, оқушы тек қана оқу
іс-әрекетінің ғана емес, сондай-ақ, белсенді тұлға аралық өзара әрекеттесудің де субъекті бола бастайды,
оның өзі өте маңызды. Кіші мектеп оқушысы жеткіншек бола бастайды.
Білім мен тәрбие - егіз ұғым. Бұл екеуі әрдайым бірге жүргенде ғана адамның рухани байлығы кең
болмақ. Ел болу үшін де ең алдымен тәртіп керек. Қазақ халқында «ел боламын десең, бесігіңді түзе» деп
тегін айтылмаса керек. Әлемдегі екінші ұстаз Әбу Насыр әл-Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес,
рухани білім керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген. Демек, тәрбиесіз берілген
білім апат әкеледі.
Тегінде, тәрбие – үлкен жауапкершілікті, жүйелі көңіл бөлуді талап ететін өзгеше бір әлем.
Ғылымда осы өзгеше тәрбие мәселесімен айналысатын педагогика-психология саласы – халық
педагогикасын зерделеуге, бала психологиясын, оның эстетикалық талғамын, ұлттың дәстүрлі
мәдениетін, әскери мекемелер мен әскерилер психологиясын, өмірдегі жаман-жақсы адамдар
психологиясын зерттеуге арналған бірден-бір ғылым. Осы ғылымның терең тамырлы, жан-жақты
халықтық тәрбие, еңбек тәрбиесі, әскери тәрбие, патриоттық тәрбие, экономикалық тәрбие салалары бар.
Барлық салалардың көздеген мақсаты - біреу ғана, ол – адам тәрбиелеу, яғни бүгінгі ұлттың
менталитетіне лайық икемді, жан-жақты жетілген, нарықтық экономикаға бейім, парасатты ұлт азаматын
тәрбиелеу.
Сонымен қатар адам бойындағы ешқандай аспаппен өлшеп болмайтын асыл қасиет – адамгершілік
нәрін адам бойына сіңіру. Содан кейін ғана еліміздің болашағы – жастарға білім беру жолындағы тәрбие.
Әр жастың санасын білім нәрімен сусындатып, оны ары қарай тереңдете жалғастырып, қазіргі заманның
талабына сай етіп даярлау, т.б. Бұлардың бәрі – педагог-психологтың қызметі. Міне, осындай түзу
жолдан шығып кетпес үшін арнайы педагог-психологтардың кеңесіне сүйенеміз, үйренеміз және өзгеге
үйретеміз.
Тек бұл тұрғыдан емес, көзімізді ашып, айналамызға зер салып қарасақ, көптеген қателіктерге
толы процестер болып жатады. Біреуі – арақ пен темекінің соңынан жүріп, түнгі клубтарға барып,
нашақорлықпен айналысып, өмірдің мағынасы мен мәнін түсінбейді. Осындай кереғар қылықтармен
айналысып, жастайынан түрме азабын көргендер қаншама? Жаңа туған, өмірге шыр етіп келген
бөбектерін тастап кеткен аналар қаншама? Неге олар мұндай жолға түсіп кеткен? Осындай өмірдің тар
жолдарына түсіп қалған, қара түнекте өмір сүретін жандардың көзін ашуда осы педагог-психологтар
бірінші орында тұрады. Олардың көзін ашып, өмірге қайта әкеліп, алдына мақсат қойдырып, оны да
елінің кірпіші болып қаланатын психологтардың қазіргі таңда саны жетпейді.
Ал өмірде жолы болмай, тек басы қиыншылықтар мен зардаптардан таусылмайтын жандар
қаншама? Осы тұрғыдан да қарасақ, педагог-психологтар оларға күш-жігер, бағыт-бағдар берсе, оларға
сүйеніш болып әрдайым қолдап отыратын жан – ол педагог-психолог.
Қазіргі педагог-психологтың алдына: болашақ өркениетті, дәстүрлі демократиялық мемлекетті
құратын жас ұрпақтың ең әуелі адамгершілік қасиеттерін қалыптасиырып, содан кейін оның жан
сапасын, тән сапасын арттырып, техникалық прогреске сәйкес жан-жақты қолданбалы білім беру
міндеттері қойылады. Ол үшін мектептер қаражатпен, техникалық құралдармен, мәдени
қажеттіліктермен толық қамтамасыз етілуі тиіс.
Нағыз педагог-психологтар қоғамдағы саяси-экономикалық жағдайларда кездесетін келеңсіз
үрдістермен күрес жүргізе алатын – күрескер болуы керек. Өйткені ол халықтың қамын, шәкірттің
болашағын ойлайтын және сол үшін еңбек тететін тұлға.
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Мақсаты:
бейімділік
ойлау
зейін тұрақтандыру
тілдік таңбаларды дұрыс қолдану
сөздік қорын байыту
Тәрбиелік:
- адамгершілік
- еңбексүйгіш
- эстетикалық
- ұйымшылдық
- патриоттық
Дамытушылық:
- қабілетін
- тіл байлығын
- өз бетінше жұмыс істеуін
- ізденімпаздық
- қорытынды жасауға үйрету.
Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет: ғылыми, қолданбалы және практикалық сияқты үш
тұрғыда қарастырылады.
Ғылыми жағы білім берудегі психологиялық қызмет мәселелерінің зерттелуін, теориялық және
әдіснамалық негіздемесін, психодиагностика жасау, қазіргі мектептегі білім берудің нақты жағдайына
сай психологиялық білімді қолдану түрлері мен әдістерін дамыту және психологиялық түзетулерді
қамтиды.
Қолданбалы жағы оқыту мен тәрбиенің, оқулықтың дидактикалық және әдістемелік
материалдардың, оқу бағдарламаларының психологиялық негіздерін жасау және оны талдауды қоса
алғандағы барлық үрдістерін психологиялық жағынан қамтамасыз ету.
Практикалық жағы психологтардың білім беру мекемелеріндегі (балабақшалар, мектептер,
гимназиялар мен интернаттардағы) немесе білім беру жүйесіндегі педагогикалық-психологиялық қызмет
орталықтарындағы жұмыстарына тікелей қатысты.
Білім беру жүйесіндегі педагогикалық-психологиялық қызмет Білім және ғылым министрлігінің
педагогикалық және психологиялық қызмет бөлімі, білімдегі педагогикалық-психологиялық қызметтің
аймақтық орталығы, облыстық, аудандық орталықтары арнайы білім мекемесінің педагогикалықпсихологиялық қызметі сияқты еліміздің білім кеңістігіндегі біртұтас тікелей құрылым күйінде
жобаланады. Бұлардың әрқайсысы білімдегі педагогикалық-психологиялық қызметтің тиімділігіне
кепілдік бере отырып, өздеріне қатысты да тиісті мәселелерде бірлесіп жұмыс істеуді нақты білуі тиіс.
Мектеп педагог-психологының қызметтік міндеттері:
жалпы білім беретін орта мектептердегі оқытудың барлық кезеңдерінде балаларға қажетті
жағдайларды жеке көмек беру үшін педагогикалық-психологиялық зерттеуді жүзеге асыру;
психологиялық ғылымның жетістіктерін негізге ала отырып, мектеп оқушыларының әркелкі жас
кезеңінде жан-жақты, тұлғалық, интеллектілі дамуын қамтуға ықпал етеді;
мектеп әкімшілігі мен мұғалімдердің сұраныстары бойынша оқушылармен, мұғалімдермен, атааналармен психологиялық сақтандыру, диагностикалық, түзеу және кеңес беру жұмыстарын жүргізеді,
мектеп оқушыларының интеллектуаоды, тұлғалық, эмоциялық және ерік-жігер ерекшеліктерін, олардың
қызығушылықтары мен қабілеттерін зерттейді; оқуға психологиялық дайындық жеткіліксіздігін ерте
анықтауды мақсат ете отырып, бірінші сыныпқа бала қабылдауға қатысады;
педагогикалық кеңестің әдістемелік бірлестіктердің, сыныптардағы, сондай-ақ мектептегі атааналар жиналыстарына қатысады, оқушыларға ықпал етіп, жеке көмек көрсетуге байланысты негізгі
проблемаларды шешуге арналған педагогикалық консилиумдар мен педагогикалық кеңестерге қажетті
ақпараттар дайындайды;
мектептегі психология бөлмесінқұруды және қажетті құжаттарды сақтауды, оларды дұрыс
пайдалануды қамтамасыз етуді жауапкершілігіне алады;
мектептегі писхологиялық қызметтің психологиялық-педагогикалық жұмыстарының нәтижесі
мен есебінің ғылыми-әдістемелік орталықтар тағайындаған талаптарына сай болуын қатаң түрде жүзеге
асырады.
Мектеп психологы: жалпы, орта және кәсіптіс білім беретін мектептердің жұмыстарын көрсететін
құжаттар мен материалдарды, педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы жайында арнайы
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әдебиеттерді, қазіргі психодиагностиканың және психологиялық түзетудің әдістерін пайдаланып, зерттеу
материалдарын талдауды, педагогиканың, дидактиканың сабақ беру әдістемесінің, дефектологияның
негіздерін білуге, мектептің психологиялық қызметі құжаттарының толтырылу тәртібін, мектеп
құжаттары мен нормативті құжаттарды білуге тиісті.
Психологтың негізгі мақсаты – психологиялық саулықтың негізі – баланың рухани өсуіне, оның
жанының жайлы болуына психологиялық жағдай жасау, оқушылар мен мұғалімдердің шығармашылық
қабілетін ашу болып табылады.
Педагогикалық үрдіс кезінде туындайтын қиындықтар мен олардың психологиялық себептерін
анықтау, оңтайлы қарым-қатынас ұстанымдарын қалыптастыру, ата-ана, мұғалім, басқа да
қызметкерлерге психологиялық қызмет көрсету, оқушылардың мамандыққа қабілеттілігін анықтау, т.б. –
мектеп психологының тікелей міндеттері.
Психолог оқушылардың жан-жақты және үйлесімді дамуын мақсат етіп, өзінің іс-әрекетін
педагогикалық ұжыммен, дәрігерлік қызметпен, социологтар, дефектологтар, сондай-ақ қоғам
өкілдерімен тығыз байланыста ұйымдастырады. Психологтың жұмыс тртібі осы ереже негізінде
қабылданған психологиялық қызмет бағдарламасының мақсаты мен міндеттерін ескере отырып, оқу
мекемесінің жалпы жұмыс тәртібіне сәйкес анықталады және оқу мекемелерінің директоры бекітеді. Оқу
мекемелері мамандардың кәсіптік іс-әрекеттерін кешенді психологиялық-педагогикалық сараптауға,
білім басқару орындарының немесе жеке оқу мекемелерінің ұсыныстары арқылы жүргізілетін оқу
бағдарламалары мен жобаларды, оқу-әдістемелік құралдарды құрастыру немесе жазуға қатысады [1].
Педагогикалық-психологиялық білім. Бұл тәрбиеленушілердің мәдени-құқықтық орнын және
біліктілігін ұғынып түсіну, тәрбиелік адамгершілік деңгейін анықтау, қайта тәрбиелену, не тәрбиелену
мүмкіндік терін көре білу, өз жұмыс практикасына қатысты тарихи-педагогикалық тәжірибелерді
меңгеруі; теориялық білімін іс жүзінде пайдалану мүмкіндігі, әр түрлі категориядағы адамдармен қарымқатынас орнату технологиясының инновациялық тәсілдерінен хабардар болуы; тәрбиелеу мен оқытудың
әдіс-тәсілдерін модернизациялау жолдарын меңгеру және т.б.
Біз құрып отырған қоғамда педагог-психолог маманы өте маңызды орынға ие. Қоғам
болғандықтан ол бірнеше компоненттерден құралады: ұжым, топ, ұйым және т.б. Аталған
компоненттердің мүшесімен және мүшесіне мәдени,
Шығармашылық-рухани дүниесі, коммуникативтілігі, әлеуметтік міндетін, этикалық және
эстетикалық талғамдардың болуын қазіргі заманға сай қалыптасуына ықпалын тигізеді.
Педагог-психолог қоғамдағы тұлғаның биологиялық және әлеуметтік дамуына көңіл бөледі.
Биологиялық тұрғыдан морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық жетілуі болса, әлеуметтік
дамуына психикалық, рухани, интеллектуалдық жағдайлары жатады. Демек, педагог-психолог маманын
адам баласы өмірге келгеннен оң мен солды, ақ пен қараны ажырата алғаннан бастап, келешек
толыққанды азамат және тұлға болып, оның әрі қарай жетілуіне әсерін тигізеді. Педагог-психолог –
отбасында ана, мектепте мұғалім, балабақшада тәрбиеші, жоғары оқу орнында оқытушы, жұмыста
қызметкер, өз ісіне жауапты маман.
Ұстаздық жолды ұстанған тұлға үшін педагогикалық шеберлікті жетілдіру негізгі мақсат болып
саналады. Өйткені мұғалімнің шеберлігі шәкіртті қалай, қалайша оқыту үшін оның психологиясын білу екінші жағынан, оқытып тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін, жолдарын терең білу және оларды қолдана білу.
Психология адамдардың өзін-өзі тәрбиелеуіне жл сілтейді, оның өз ерекшеліктерін ажырата білуге
жәрдемдеседі.
Қай елдің болсын, өсіп-өркендеуі өркениетті дүниеде өз орнын алуы оны ұлттық білім беру
жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына тікелей байланысты.
Педагог-психолог адамдардың рухани-моральдық нормаларын бала бойына сіңіре біледі.
Педагогтың оқушылармен, олардың ата-аналарымен қарым-қатынас сипатына негізінен
педагогикалық ұжымда қалыптасқан моральді-психологиялық хал-ахуалы әсер етеді. Мұғалімнің өз
әріптестерімен мектеп әкімшілігімен іскерлік, тату байланыстары бүкіл мұғалімдер ұжымының өз
оқушылары мен олардың ата-аналарымен қарым-қатынас жасауында тәрбиелік ықпалының біртіндеп
және бірыңғай бағыт алушылығын қалыптастыруға жәрдемдеседі.
Моралді-психологиялық хал-ахуал негізінде ұжымда басымырақ көрінген өнегелі күй танылады.
Бұл кейде адамдардың тіршілік әрекеті үшін басты деп саналған жан құбылысы мен толқыны адамдар
әрекетінің реттелуі, олардың бір-біріне, жұмысына, әлемдегі болып жатқан оқиғаларына деген қатынасы
өз бастауын алады.
Педагог-психолог мамандығына талдау жасағанда, мектептегі кәсіби қатынас мәдениетінің төмен
екекнін көрсетеді. Мұнда ең аз дегенде үш себеп айтуға болады:
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1. Мұғалім оқу-тәрбие процесінде қарым-қатынасқа көп көңіл бөлмейді және оны
ұйымдастыруды ойламайды.
2. Мұғалім практикалық жұмысында адам психикасына көз жұма қарайды.
3. Әр мұғалімнің өзінің ортадағы кәсіби мәдениетінің жоғарылауына мән бермейді.
Үш мәселеде мынадай педагогикалық ситуацияда кездеседі:
1. Сабақта материалдарды қандай мөлшерде және қалай жеткізу;
2. Уақтылы оқу бағдарламасын орындау;
3. Қайталауға және сабақты қорытындылауға қандай материалдар беру.
Мұғалім сабақ жүргізу барысында көп сөйлемейтін балалардың сенімділігін арттыру, белсенді
балалардың белсенділігін түсірмеуді жоспарлайды.
Педагог-психологтар тек мектепте ғана емес, қоғамдағы түрлі мекемелерде де жетекші қызметтер
атқарады.
Елдік пен еркіндікке қол жеткен қазақ елі бүгін де қоғам іргесін бекемдеп, саяси-экономикалық,
әлеуметтік жағынан өркениетті елдер қатарынан орын алуда. Осындай еліміздің ары қарай алға қарай
дамуына өзіндік үлес қоса білетін азаматты тәрбиелеп шығару үшін, алдымен біз мектеп
қабырғасындағы тәрбиеге аса мән беруіміз қажет.
Тәрбие беру сынып жетекшілерінің немесе пән мұғалімдерінің міндеттері ғана емес, сонымен
қатар қазіргі кезде мектептерде педагог-психолог мамандарының құзырында.
Білім беру мекемелерінде педагогика және психология мамандарының қандай қызмет
атқаратындығына тоқталмай тұрып, осы сала бойынша қандай ғалымдар қарастырғандығына тоқтала
кететін болсақ, әлемдегі екінші ұстаз Әбу Насыр Әл-Фараби білімнің мазмұнын, мағынасын анықтау
және оған жіктеу жасау жөніндегі Фараби ілімі орта ғасырдағы ғылыми ой-пікірдің ең маңызды
жетістіктерінің бірі болды [2].
Педагогтар үшін психология ғылымының
зерттеулерімен танысудың өте қажет екенін
К.Д.Ушинский ескерте келіп, егер оқытушы баланың жан дүниесін жақсы білсе, «Онда осының өзі
тәрбиелеу үшін құрал табудың көзі болмақ және осыған негізделіп табылған құрал орасан күшті
болмақ» - дейді [3].
К.Д.Ушинскийдің педагогтар үшін баланың психикасын жете білуге мән бергені соншалық,
ол өзінің дидактикалық көзқарастарын, әсіресе оқыту методикасына байланысты дидактикалық
ережелерінің көпшілігін, сол кездегі жаңадан дамып келе жатқан психология ғылымының
жетістіктеріне негіздей отырып дәлелдейді.
Бұл пікірде оқытушының сөзі түсінікті, айтылатын мазмұндар оқушының санасына
қонатындай болуы үшін, сол баланың психикасымен, жас ерекшеліктерімен санасу әр түрлі
мөлшерде өзгеріп отыру керектігі жайында айтылып отыр.
Қазіргі кезде оқу-тәрбие жұмысын ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, оны бір ізділікпен жүргізуде
балалар психикасының ерекшеліктерімен санасып отыру қажеттілігі жұртшылық тарапынан толық
қолдау тауып, бұл жөніндегі ғылыми зерттеулер тәжірибеде елеулі табыс жетті.
Балалар психикасының өзіндік ерекшеліктерімен танысудың оқу-тәрбие жұмысының жемісті
болып келуіне ететін әсерін екі түрлі мағынада түсінуге болады: біріншіден, педагогтың оқыту
және тәрбие саласындағы жұмыстары сәтті болып келуі үшін ол баланың даму ерекшелігі
жөніндегі психологияның мәліметтерімен жете таныс болуы қажет. Педагог егер психология
ғылымының зерттеулерімен таныс болмаса, қарамағындағы оқушыларды толық меңгеріп кете
алмаған болар еді; екіншіден, педагог психологияның жалпы мәліметтерін біліп қана қоймай, өз
класындағы балалардың дара ерекшеліктерін ( ұғымталдығын, ой-өрісі, мінезін т.б.) жақсы білуі
шарт. Мұнсыз болмайды. Өйткені жас буындардың бәріне бірдей тән психикасының жалпы
заңдылықтары болғанымен, балалардың жеке басының әр түрлі өзіндік ерекшеліктері болады.
Сондықтан сыныптағы балалардың жеке басындық ерекшеліктерін жете білу педагогтық жұмыстың
жемісті болуының негізгі шарты.
Педагогикалық қажетті, тарихи қалыптасқан іс-әрекет формалары, оны орындау үшін адам
білімдер мен дағдылар қосындысына сәйкес, қабілеттер мен кәсіби маңызды сапаларға ие болуы керек.
Олай болса, А.Дистербергтің шығармашылығы, П.Ф.Каптерев бойынша, оның заманына сай
педагогикалық тәжірбиенің псхологиялық бағыттан ережелерінен тұрады. А.Дистербегтің білім беру
процесінде мұғалімнің, педагогтің басқарушы рөлі туралы тезистері бар. Ол оқу процесін оқушының –
оқытылатын субъектің, мұғалімнің оқылатын пәнінің және оқыту жағдайларының біртұтастығы деп
қарастырады. Өзін-өзі жетілдіру, оқушының ерекшелігін ескеру және педагог әрекеттерінің пәрменділігі
– тәрбиелеп оқытудың кепілі мен негізі.
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Мұғалім педагог мамандығы, сабақтастығының мың жылдық тәжірбиесі жинақталған. Шын
мәнінде, педагог – бұл ұрпақтар арасындағы байланыстырушы буын, қоғамдық-тарихи тәжірбиені
ұрпақтан ұрпаққа жалғастырушы тұлға болса, мектеп педагог-психолог маман оқушы жанын түсініп,
оның өмірде өз орнын табуға көмек көрсететін жан деп аталмын тақырыбымызды тәмәмдауды жөн
көрдік.
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Мақалада колледж педагогтарының инновациялық іс-әрекетін психологиялық-педагогикалық
сүйемелдеу моделінің бес блогы көрсетілген.
In this article the author considers five models of psycholo and pedagogical attendance of innovation
activities pedagogical workers of college.
В педагогической науке в настоящее время широко применяется метод моделирования,
предполагающий исследование конкретных или абстрактных объектов, явлений на условных образах,
схемах. Модель (фр. modèle - образец, лат. modelus - мера), как условный образ (изображение, схема,
описание и т.п.) какого-либо объекта (или системы объектов), служит для выражения не только
структуры системы объектов, но и отношения между объектами в этой системе.
Для построения модели психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности
педагогических работников колледжа мы используем праксиологический подход, позволяющий
проектировать и конструировать реальные системы в конкретных условиях на основе знаний,
полученных в результате исследования.
Схема1 Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности педагогических
работников колледжа
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Предлагается понимать модель психолого-педагогического сопровождения инновационной
деятельности педагогических работников колледжа, как структуру последовательных действий,
служащую образцом для воспроизведения при соблюдении необходимых и достаточных
организационно-педагогических условий.
Модель психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности педагогических
работников колледжа включает пять блоков:
1. Организационно-управленческий.
2. Организационно-методический.
3. Диагностический.
4. Аналитический.
5. Организационно-технологический.
1 блок. Организационно-управленческий
Задача: создание подразделения психолого-педагогической службы колледжа, определение
содержания ее деятельности.
Для осуществления психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности
педагогических работников необходимо создать организационную структуру - психологопедагогическую службу, в состав которой входят специалисты в области педагогики, психологии и
социологии педагоги-психологи и руководитель. Наш опыт позволяет сделать вывод о том, что для
эффективной деятельности на каждой учебной площадке (их в связи со структурной реорганизацией в
каждом колледже несколько) должен работать, по крайней мере, один педагог-психолог.
Работа специалистов данной службы, осуществляющей психолого-педагогическое сопровождение
инновационной деятельности педагогических работников колледжа, предъявляет определенные
требования к педагогам -психологам:
-во-первых, данные специалисты должны иметь достаточно высокую профессиональную
компетентность, которая достигается за счет соответствующего психологического образования и
самообразования, являющегося источником личностного роста профессионала; знание специфики
работы в условиях системы НПО и СПО;
-во-вторых, педагог-психолог должен иметь личностную зрелость, устойчивую самооценку,
собственную независимую позицию;
-в-третьих, педагог-психолог при организации эффективного взаимодействия с педагогическими
работниками должен относиться к ним как к клиентам, что подразумевает безусловное принятие
педагогов с их достоинствами и недостатками, предоставляя им права на личностные и
профессиональные затруднения и готовность оказывать соответствующую психологическую поддержку.
Деятельность
психолого-педагогической
службы
регламентируется
соответствующей
документацией, которая разрабатывается ее сотрудниками, утверждается директором колледжа (приказы
о создании подразделения, назначении руководителя и др.
Концепция деятельности службы,
должностные инструкции педагогов-психологов и руководителя структурного подразделения, плановые
и отчетные формы).
2 блок. Организационно-методический
Задача: подготовка специалистов психолого-педагогической службы к осуществлению
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению инновационной деятельности
педагогических работников колледжа, их методическое обеспечение.
Для эффективного обеспечения психолого-педагогического сопровождения инновационной
деятельности педагогических работников в колледже педагоги-психологи должны обладать
специальными знаниями и умениями. С целью их подготовки к данной деятельности необходимо
осуществлять предварительную работу, которая включает следующие направления:
-изучение государственных, региональных документов по организации инновационной
деятельности в колледжах;
- изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность педагогов-психологов в
учреждениях НПО и СПО;
-изучение психолого-педагогической литературы по проблеме психолого-педагогического
сопровождения субъектов образовательного процесса (педагогических работников, обучающихся,
родителей);
-определение приоритетных направлений деятельности специалистов по психологопедагогическому сопровождению;
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- планирование социально-психологических исследований в режиме мониторинга и отработка
на занятиях навыков применения различных методов исследования (письменный и устный опрос, беседа,
тестирование, наблюдение, изучение продуктов деятельности субъектов образовательного процесса);
-проведение обучающих занятий с целью выработки единых требований к составлению
аналитических материалов по результатам социально
- психологических исследований и составлению рекомендаций для руководителей и
педагогических работников;
- проведение мастер-классов по отработке технологии проведения групповых занятий с
педагогическими работниками.
3 блок. Диагностический
Задача: осуществление мониторинга изучения готовности педагогических работников колледжа к
инновационной деятельности.
Понятие мониторинг прочно вошло в профессиональный словарь руководителей образовательных
учреждений, педагогических работников, перед которыми всегда стоит задача прогнозирования
успешности их профессиональной деятельности.
Мониторинг (от английского - monitoring) - «постоянное наблюдение за каким-либо процессом с
целыо выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям» - такое
трактование понятия дано в Большом словаре иностранных слов в русском языке.
Мониторинг в образовании - это система организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное
слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития. Программа мониторинга в таблице 2.
Таблица 2
Программа мониторинга готовности педагогических работников колледжа к инновационной
деятельности
Проводимые исследования

Используемые методы, методики

1. Изучение психологического климата в
колледже
2. Изучение степени эмоционального
выгорания педагогических работников

Тестирование. Методика «Психологический климат в
педагогическом коллективе» (А.К.Маркова).
Тестирование. Методика диагностики эмоционального
выгорания (В.В.Бойко).

3. Изучение мотивационного компонента
деятельности педагогических работников.

Опрос. Анкета «Каких вознаграждений ждут от
руководителя» (По материалам Н.В.Новиковой).
Тестирование. Методика оценки профессиональной
направленности личности учителя (Е.И.Рогов).

4. Изучение готовности педагогических
работников к экспериментальной и
исследовательской деятельности

Тестирование. Методики «Мотивация исследовательской
деятельности»
и
«Владение
исследовательскими
навыками»
(Е.М.Муравьев,
А.Е.Богоявленская),
«Самооценка методологической культуры учителя»
(Т.В.Морозова).
Тестирование. Методики «Творческий самоменеджмент»
(Н.П.Петрова), «Готовность учителя к творческой
деятельности» (В.Г.Быков).

5. Изучение творческого потенциала
педагогических работников.
6. Изучение знания возрастных
особенностей учащихся педагогическими
работниками.

Тестирование. Методика «На сколько вы знаете
юношескую психологию». (А.И.Андрианов).

7. Самоанализ профессиональных
затруднений в деятельности
педагогических работников.

Опрос. Авторская анкета.

При составлении программы мониторинга мы пришли к выводу, что обязательным условием при
разработке и внедрению педагогических новшеств в колледже должно стать создание образовательной
среды, которая будет способствовать установлению субъект-субъектных отношений между участниками
образовательного процесса, способствовать раскрытию творческого потенциала педагогических
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работников, побуждать их к самораскрытию, профессиональному росту, учитывать их индивидуальные
особенности и интересы. Важной составляющей такой образовательной среды является благоприятный
психологический климат в педагогическом коллективе.
Методика А.К.Марковой позволяет изучить наиболее важные аспекты психологического климата,
такие как наличие доброжелательных, неконфликтных взаимоотношений между членами коллектива,
уважительное отношение сотрудников друг к другу, умение работать в команде, радоваться за успехи
других и объединять усилия в трудные моменты для коллектива. Стремиться к новому, работать
творчески, нестандартно, осваивать современные технологии может только здоровая в физическом и
психологическом плане личность.
Одной из сложных проблем профессионального образования является эмоциональное выгорание
педагогических работников, которому подвержены люди старше 35 лет. Статистика показывает, что в
данной системе подавляющее число специалистов занимается профессиональной деятельностью
двадцать и более лет, т.е. основной контингент преподавательского состава - это работники в возрасте
40-60 лет, для которых проблема эмоционального выгорания актуальна.
Учитывая сложность педагогической профессии, проявляющаяся в высокой степени
ответственности, наличии разнообразных стрессогенных факторов в ежедневной работе и др., мы
считаем необходимым выявить степень эмоционального выгорания педагогических работников и помочь
им преодолеть имеющиеся трудности. Удобным инструментарием для этой цели является методика,
разработанная В.В.Бойко. Данный личностный опросник предназначен для диагностики такого
психологического феномена как «синдром эмоционального выгорания», возникающего у человека в
процессе выполнения различных видов деятельности, связанных с длительным воздействием ряда
неблагоприятных стресс-факторов.
По мнению автора, эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные
психотравмирующие воздействия. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку
позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут
возникать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на
исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами.
Осознавая тот факт, что без соответствующей мотивации невозможна ни одна целенаправленная
деятельность, мы сочли необходимым включить в систему мониторинга изучение отдельных аспектов
мотивации профессиональной деятельности педагогических работников, обращая особое внимание на
позитивное отношение личности к инновационной деятельности, мотивированность ее на разработку и
освоение новшеств, т.е. мотивационную готовность. Для этой цели использовали методику оценки
профессиональной направленности личности учителя Е.И.Рогова, позволяющую оценить
преобладающие факторы в профессиональной направленности педагога: общительность,
организованность, направленность на предмет, интеллигентность и мотивацию одобрения и анкету
«Каких вознаграждений ждут от руководителя» (составлена по материалам Н.В.Новиковой), которая
дает возможность определить мотивы профессиональной деятельности, значимые для педагогических
работников.
Разработка и внедрение новшеств в колледже предполагает участие педагогических работников в
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности, которые требуют определенной базы
знаний, умений и навыков, без которых невозможно реализовать педагогический эксперимент.
Педагогические работники должны уметь анализировать научную литературу по изучаемой теме,
определять исследуемую проблему, анализировать и оформлять полученные результаты, владеть
навыками рефлексии и др.
В.И.Загвязинский [1] совершенно справедливо отмечает, что учитель вынужден в определенных
ситуациях в той или иной степени превращаться и в методиста, и в ученого, а исследовательский элемент
был, есть и будет важнейшим элементом педагогической деятельности. Автор обозначает тот минимум
знаний, владение которым обязательно для научного исследования: овладение существенными
научными понятиями и представлениями; полное описание факторов, явлений с применением
общепринятых технологий; умение подбирать факты по их существенным признакам; умение
группировать факты, признаки в соответствии с общенаучными правилами; анализ фактов и явлений,
вычленение из них общего и единого, случайного и закономерного; точное определение понятий,
поскольку понятия - это ступени научного познания, фиксирующие достигнутый уровень науки;
построение доказательств и опровержений в научной дискуссии при опоре на данные науки и различных
исследований.
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Для определения уровня владения исследовательскими умениями и доминирующих мотивов
исследовательской деятельности педагогов можно использовать тесты: «Мотивация исследовательской
деятельности» и «Владение исследовательскими навыками» (Е.М.Муравьев, А.Е.Богоявленская).
С целью изучения исследовательской деятельности учителя и определения актуального уровня
методологической культуры, необходимой для осуществления экспериментальной деятельности,
использовался тест «Самооценка методологической культуры учителя» (Т.В.Морозова).
Таким образом инновационная деятельность является источником проявления творческого
потенциала личности и дает возможность максимальному развитию творческих способностей педагогов.
Когда мы говорим о способности личности к творчеству, то подразумеваем ее способность к
саморазвитию, самосовершенствованию; умение адекватно переносить имеющиеся знания, умения и
навыки в неизученную пока сферу знаний; быть способным к импровизации; генерировать идеи; умение
видеть палитру различных аспектов одной проблемы.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Баширова Ж.Р., Аяшова Г.Ж.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Мақалада колледж педагогтарының инновациялық іс-әрекетін психологиялық-педагогикалық
сүйемелденуі көрсетілген.
The article considers effective usage of innovative technologies in order to improve schoolteachers’
qualifications.
В педагогической и психологической литературе можно встретить различные термины:
«педагогическая поддержка» и «психологическая поддержка»; «педагогическое сопровождение» и
«психологическое сопровождение»;
«психолого-педагогическая поддержка» и «психологопедагогическое сопровождение», но чаще всего сущность, структура и содержание их близки.
В работах зарубежных ученых Р.Бернс, Т.Гордон [1] используется термин «психологическая
поддержка», авторы обратили внимание при разработке различных аспектов психологической
поддержки на наличие у каждого человека внутренних ресурсов для личностного роста и их
положительного развития. Для нас интересна такая точка зрения, так как уделяется внимание
внутренним ресурсам, которые представляют собой основу саморазвития человека.
О.С.Газман [2] использует термин «педагогическая поддержка» и понимает ее как процесс
совместной работы обучаемого с педагогом. Поддержка педагога используется для оказания помощи
обучающемуся в раскрытии его собственных интересов, целей, возможностей и путей решения
личностных проблем, мешающих его развитию, при сохранении человеческого достоинства и при
самостоятельном достижении желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе
жизни.
По мнению Н.Б.Крыловой [3] педагогическая поддержка включает в себя, прежде всего оказание
помощи детям при решении их проблем, связанных с успешной социализацией в условиях
образовательного заведения. Поддерживать развитие личности путем гибкого изменения традиционных
форм и способов организации образовательного процесса считают необходимым А.А.Вербицкий [4],
В.В.Давыдов [5].
А. А. Бодалев [6] использует в своих работах термин «психологическая поддержка», акцентируя
внимание на создании доброжелательного психологического климата в детском коллективе. Мы считаем,
что такой подход является обоснованным не только для учащихся, но и для коллектива взрослых, в
частности педагогов.
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А. Г. Асмолов рассматривает психологическую поддержку как содействие ребенку в его развитии,
а А. В. Мудрик - как помощь ему в социальном воспитании. Две точки зрения, на наш взгляд, взаимно
дополняют друг друга и могут лечь в основу разрабатываемой нами модели сопровождения.
И. В. Дубровина [7] считает психологическую поддержку одним из важнейших факторов,
способных улучшить взаимоотношения между детьми и взрослыми. По мнению автора, психологическая
поддержка — это процесс, в котором взрослый сосредоточивается на позитивных сторонах и
преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки, помогает ребенку поверить в себя и свои
способности, помогает ребенку избежать ошибок, поддерживает его при неудачах. Научиться оказывать
ребенку такого рода психологическую поддержку сможет только тот взрослый, который сумеет изменить
привычный стиль общения с детьми, кто способен сосредоточиться не на ошибках, а на позитивных
сторонах его поступков и поощрении того, что делает ребенок.
Мы, вслед за А.П.Тряпицыным [8] под «сопровождением» понимаем метод, обеспечивающий
создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях
жизненного выбора. Данные авторы считают сопровождение комплексным методом, в основе которого
лежит единство четырех функций: 1) диагностики существа возникшей проблемы; 2) информации о
существе проблемы и путях ее решения; 3) консультации на этапе принятия решения и выработки плана
решения проблемы; 4) первичной помощи на этапе реализации плана решения. Ими выделены основные
принципы сопровождения: а) ответственность за принятие решения лежит на субъекте развития,
сопровождающий обладает только совещательными правами; б) приоритет интересов сопровождаемого;
в) непрерывность сопровождения; г) комплексный подход к сопровождению.
Итак, такая помощь направлена не просто на укрепление или достройку, а на развитие и
саморазвитие самосознания личности, данная помощь запускает механизм саморазвития и активизирует
собственные ресурсы человека.
Они же акцентируют внимание на том, что сопровождение рассматривается как системная
интегративная технология социально-психологической помощи семье и личности и как один из видов
социального патронажа - социально-психологический патронаж. Автор утверждает, что на сегодняшний
день «сопровождение - это особая форма осуществления пролонгированной социальной и
психологической помощи - патронажа», в отличие от коррекции оно предполагает не «исправление
недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов развития человека или семьи, опору на
собственные возможности и создание на этой основе психологических условий для восстановления
связей с миром людей. Подчеркивается сущностная характеристика психолого-педагогического
сопровождения — создание условий для перехода личности к самопомощи, когда специалист создает
условия и оказывает необходимую и достаточную поддержку для перехода от позиции «Я не могу» к
позиции «Я могу справиться сам со своими жизненными трудностями». Данный автор представляет
социально-психологическое сопровождение следующим образом:
- во-первых, это один из видов социального патронажа как целостной и комплексной системы
социальной поддержки и психологической помощи, осуществляемой в рамках деятельности социальнопсихологических служб;
- во-вторых, это интегративная технология, сердцевина которой - создание условий для
восстановления потенциала развития и саморазвития семьи и личности;
- в-третьих, это процесс особого рода отношений между сопровождающим и теми, кто
нуждается в помощи.
Предлагается в качестве основных характеристик психологического сопровождения использовать
процессуальность, пролонгированность, недирективность, погруженность в реальную повседневную
жизнь человека или семьи, особые отношения между участниками этого процесса. Психологическое
сопровождение представляет собой целостную систему, которая состоит из компонентов, одновременно
являющихся этапами сопровождения. Они следующие: диагностика (отслеживание), служащая основой
для постановки проблемы, целей; отбор и применение методических средств; анализ промежуточных и
конечных результатов, дающий возможность корректировать ход работы.
Психолог помогает педагогу «настроить» процесс обучения и общения на конкретных учеников.
По мнению автора, сопровождение будет эффективным, если психологу удастся выстроить работу таким
образом, чтобы это был осмысленный процесс, охватывающий все направления и всех участников
внутришкольного взаимодействия.
Под понятием «психолого - педагогическое сопровождение», по нашему мнению, понимается
целостный и непрерывный процесс изучения личности учащегося, ее формирования; создание условий
для самореализации личности во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных
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этапах обучения в образовательном учреждении, осуществляемый всеми субъектами образовательного
процесса в ситуациях взаимодействия.
В период модернизации образования, в последнее десятилетие, в системе образования Казахстана
усилиями ученых и практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно- воспитательном процессе - психолого-педагогическое сопровождение, сформулированы методические
рекомендации по его организации. Подчеркивается и тот факт, что сфера ответственности системы
психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач преодоления
трудностей в обучении, а включает в себя также задачи обеспечения успешной социализации,
сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков. Особо акцентируется внимание на
необходимости широкого использования программ развития социальных навыков, способности к
личностному самоопределению и саморазвитию, без которых не могут быть выполнены задачи
формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, способной к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Перед психолого-педагогическим сопровождением поставлены конкретные задачи:
1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
2) помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального
маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками,
учителями, родителями;
3) психологическое обеспечение образовательных программ, их экспертиза;
4) развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся,
родителей, педагогов.
Утверждение парадигмы развивающего, личностно-ориентированного образования требует
решения задач повышения профессионализма педагогических кадров, перехода от традиционной модели
психологического просвещения к модели развития психологической компетентности педагогов,
оснащению их антропо- и психотехниками, позволяющими решать актуальные задачи развития и
воспитания ребенка, его обучения. Другими словами, психолого-педагогическое сопровождение
начинает выступать в качестве неотъемлемого элемента системы современного, конкурентоспособного
образования.
Ресурсы системы психолого-педагогического сопровождения недостаточно задействованы в
решении актуальных задач воспитания, и обозначают следующие направления:
- обеспечить активное участие педагогов-психологов в разработке и сопровождении программ
воспитания;
- осуществлять поиск и апробацию форм эффективного взаимодействия классных
руководителей, социальных педагогов, родителей и педагогов-психологов в образовательных
учреждениях всех типов;
- расширить использование в воспитательном процессе методов работы с ценностносмысловыми ориентациями учащихся, тренингов личностного роста, межличностного общения,
бесконфликтного взаимодействия, самостоятельности, методов развития критического мышления,
противостояния негативным социальным влияниям, групповому давлению и манипуляции.
В настоящее время уделяется большое внимание осмыслению психолого - педагогических
подходов к обеспечению профессионального становления личности учащегося системы
профессионального образования.
Мы считаем, что развитие необходимых для выбранной профессии специальных качеств и
способностей обучающихся и формирование их профессиональной позиции возможно при системном
психологическом сопровождении профессионально-личностного становления обучающихся, под
которым понимается целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции личности.
Акцентируется внимание на определенных условиях эффективной организации системы
психологического сопровождения:
а) содействие формированию здоровье сберегающей профессионально- развивающей среды
учебного заведения для всех субъектов образовательного процесса;
б) обеспечение оптимального взаимодействия субъектов образовательного процесса в рамках
гуманистической парадигмы образования и субъект- субъектной модели отношений;
в) осуществление технологического обеспечения реализации данных условий посредством
управления профессиональной подготовкой учащихся на основе продуктивного взаимодействия в
системе «педагог - учащийся - куратор - психолог - родители учащегося».
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Психологическое сопровождение рассматривается как процесс формирующего взаимодействия
администратора-психолога - педагога - куратора — обучающегося - родителей; как взаимодополняющую
систему методов, обеспечивающих создание необходимых условий для развития способностей,
сохранения психического здоровья, удовлетворения потребностей в самоутверждении и самореализации,
формирования профессионально-психологического потенциала. Дается следующее определение:
«психологическое сопровождение профессионального становления — это сложное целостное
образование, включающее в себя систему профессиональной деятельности психолога, направленную на
создание социально-психологических условий для успешного профессионального обучения, становления
и развития личности обучающегося, на формирование психологической культуры субъектов
образовательного процесса».
В рамках сопровождения профессионально-личностного становления педагоги должны
осуществлять педагогическую поддержку личности обучающихся, а психологи - оказывать
психологическую помощь субъектам образовательного процесса.
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ӘОЖ 56.900
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУЫ
Бисенғали М.Ғ., Шаяхметова А.Б.
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
В ходе развития физической культуры на основе теоретической и практической деятельности,
формируются учебные планы и программы. Основами этих программ является обучение принципам и
методам работы. В настоящее время в сфере физической культуры и спорта отечественные и
зарубежные эксперты и ученые сделали большие теоретические и педагогические исследования и
предложения.
In the course of development of physical training on the basis of theoretical and practical activities,
forming curricula and programs. Based on these programs is to teach the principles and methods of work. At the
present time in the field of physical culture and sport local and foreign experts and scientists have made great
theoretical and pedagogical studies and proposals.
Бүгінгі таңда қазақ елі тәуелсіз мемлекет аталып, өзінің жоғын жоқтап, елдігінің, халықтығының
белгісі, биік мәртебесі болып табылатын рухани байлығы – тілінің тарихы мен мәдениетінің ауыр
тағдырын қайта қарауға мүмкіндік алып отыр. Олай дейтін себебіміз, талай зобалаңды басынан кешіріп,
«мың өліп, мың тірілген» халық көп жағдайда өзінің ұлттық салт-дәстүрін, салтын, қалыптасқан әдепғұрпын мәпелеуден именіп, сескенетін. Бұл талай жылдар бойы жүргізіліп келген ұшқары, шет қақпай
саясаттың нәтижесі еді. Халқымыздың тереңге дәстүрімен, тіршілік ерекшелігімен нәр алып, өзіндік
сипатымен ел көңілінен шыққан рухани қазыналардың бірі ұлттық ойын-сауық түрлері мен сан алуан
балалар ойындары болып саналады. Біздің халқының ерте заманғы тарихына зер салсақ, ұлттық ойынға
өте бай болғанын байқаймыз. Әйтсе де, сол ойындардың көбі ұмыт болып, қолданудан қалыс қалғаны
мәлім. Балалар ойындарының қөбінің мән-мағынасы бұрмаланып көрсетіледі. Мәселен, бүкіл Қазақстан
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балаларының жаппай әуестеніп, ден қоя ойнайтын ойындарының қатарына жататын – асық ойындары
[1].
Қазақ халқының тіршілігінде төрт түліктің маңызы ерекше. Мал өсіруді кәсіп еткен халықтың
тарихи даму ерекшеліктері, той-думан, қуанышы да, реніші де осы малмен байланысты болды. Төрт
түліктен алынатын өнім қазақ халқының кисе киімі, жесе тамағы, мінсе көлігі, тіпті өмір сүруге қажетті
заттың барлығы да сонан табылды.
Көбінесе жасөспірімдерді ынтықтыратын – «Аңшылар», «Қара сиыр», «Түйе-түйе», «Түйе мен
бота», «Соқыр теке», «Қораздар сайысы», «Ордағы қасқыр», «Қасқыр мен қоян», «Мысық пен тышқан»
тәрізді ойындар. Балаға бірінші рет кездескен ойынның бәрі де жаңалық, бәрі де ғажап дүние
болғандықтан, аталмыш ойындар балалардың назар аудару және бұлшық еттің ширығу дәрежесін
реттеуге үйретеді. Ойынның қалыптасқан ереже жағдайына байланысты олар қимылды тынығумен
кезектестіре алады. Бұл бақылағыштыққа, тапқырлыққа тәрбиелеп, қоршаған ортадағы жағдайдың
өзгеруіне қарап бағдар белгілеу, қалыптасқан жағдайдан жол тауып шығу, тез шешім қабылдап, оны
жүзеге асыру, батылдық, ептілік, мақсатқа жетудің өзіндік әдісін таңдау қабілеттерін қалыптастыруға
көмектеседі.
Әр түрлі
дене тәрбиесі жаттығуларының ішінде ойынның артықшылығы оның ерекше
тартымдылығынан, балалардың күш-қуатын жұмылдыратындығынан көрінеді. Өйткені ойын балаларға
қуаныш пен қанағат сезіміне бөлейтін әсерлілігімен, ірі бұлшық еттердің (жүгіру, секіру, лақтыру)
айтарлықтай бөлігінің жұмысына көмектсетін қозғағыштық қызметімен, қимылдың қарқыны мен күшқуатын балалардың өздерінің реттей білу мүмкіндігімен, жеке бастаманың және батылдық, тәртіп,
тапқырлық, т.б. психологиялық қасиеттерді дамытып қалыптастыруымен әсер етеді.
Ұлттық ойындарымызды өткізу кезінде қимыл әсемдігін ұмытуға болмайды. Қимылы неғұрлым
сұлу балаларға назар аудару, кескінді сәтті беруге ұмтылу әрекеттерін көтеру керек. Сөйтіп,
эмоционалдық – сауықтыру, танып-білу және тәрбие беру мақсаттарының қимыл ойындарына енгізілген
бүкіл кешенін пайдалану жан-жақты тәрбие беру міндетін жүзеге асыруға көмектеседі. Ұлттық
ойындарымыз ата-бабамыздан мирас болып жеткен, өткен мен бүгінді байланыстыратын баға жетпес
байлығымыз. Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін оятып, бүкіл
өмірімен ұштаса береді. Сондықтан да, ұлттық ойындарды дене шынықтыру сабағында кеңінен
қолданып, келешек ұрпақтарымен дәстүрді сабақтастырса деп ойлаймын. Болашақ ұрпақтың әлжуаз,
денсаулығы нашар, білімсіз, ұлттық рухсыз болып өсуіне, зиянды құбылыстарға бет бұруына жол
бермеуіміз керек.
Дене тәрбиесі сабағында ұлттық ойындарды қолдану әдіс-тәсілдеріне зер салсақ, дене шынықтыру
сабағында ұлттық ойындарды пайдалану мұғалімнің күнбе-күнгі сабағына әзірлену кезінде белгіленіп,
сабақ жоспарында көрсетіледі. Ұлттық ойындарды сабақ басында, ортасында, соңында пайдалануға
болады. Мектептің табалдырығын жаңа ғана аттап отырған, балалар бақшасында болмаған, топтасып
әрекет жасап қалыптаспаған балалар үшін дене шынықтыру сабағын бірден бастап кету мұғалім үшін де,
оқушылар үшін де қиындық келтіреді. Мысалы, бағдарлама бойынша бірінші сынып оқушыларына
гимнастика сабағы, сапқа тұру және қайта өзгеріп тұру сабағынан басталады. Осындағы бір қатарда
сапқа тұру, бір-бірден жүру, т.б. толып жатқан ұғымдарды оқушыларға бірінші күннен бастап түсіндіре
қою қиынға соғатындығы белгілі [2].
Мәселе оның мұғалім үшін қиыншылығнда емес, балалардың бірден күрделі ұғымдар мен
қимылдарды меңгеріп алуының күрделілігінде. Сондықтан алғашқы 10-15 күн мұғалім халық
ойындарымен бастап, балалардың қимыл бірлігі қалыптасып, бір-біріне жақындаса бастаған кезде
ойыннан сабаққа біртіндеп көшкені жөн. Алғашқы бірнеше сабақ бойы мұғалім ойыннан негзгі
материалға, одан қайта ойынға, одан және ойынға көшіп, қайтадан негізгі материалды өтеді де, сабақтың
аяғын ойынмен бітіреді. Бұл әрине, мұғалімнің шеберлігіне, оқу материалдарын өткізуді күн ілгері
егжей-тегжейлі ойластыруына, сбаққа мұқият әзірлігіне байланысты. Зерттеулер мен тәжірибелерге
қарағанда, халық ойындарын сабақтың ортасында пайдалану оқушылардың дене шынықтыру
сабағындағы арнайы материалдарды дұрыс түсініп, ұғынуына негізделеді. Бастауыш сынып
оқушыларының назары тұрақты болмайды.
Көп жағдайларда дене жаттығуларын мұғалімннің көрсетуі бойынша қайталай береді. Ал мұғалім
балалар жаттығуды өз беттерімен жасауды талап еткенде, олардың көпшілігі дұрыс орындамайды.
Сондай-ақ қимыл бірлігі бұзылады. Балалардың назарын сабаққа аудару үшін, мұғалім сабақ ортасында
5-10 мин осы сабаққа ұқсас халықтың қимыл ойындарын ойнатып, олардың көңілдерін басқа жаққа
аударады да, осының негізінде, пайда болған, ерік-жігерлерін, негізгі материалдарға аударады. Ал ойын
сабақтың аяғында, көбіне оқушылар негізгі оқу материалдарын меңгерген кезде қолдануға болады. Сабақ
бітуге 5-10 мин қалғанда біртіндеп ойынға көшкен жөн [3].
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Сабақтың аяғында ойын элементтерін пайдалануға, мұғалім өте ұқыпты болып, мұндайда көбіне
баяу қимылдап ойынды пайдаланған жөн. Өйткені оқушылардың үзіліс кезінде байсалды демалуына
нұқсан келмеу жағын ескерген орынды. «Ойын дегеніміз жаттығу, ол арқылы бала өмірге әзірленеді» деген П.Ф.Лесгафтың пікіріне көңіл бөле отырып, біз мектеп табалдырығын алғаш аттап отырған
балалардың ұжымын ұйымдастыруға, олардың дене шынықтыру сабағын сүйіп оқуына жету үшін халық
ойындарын тәрбие құралы деп таптық. Халық ойындарын бағдарламаның «қимыл ойындары» деген
бөлімінде ғана пайдаланып қоймай, әр сабақтың мақсатына қарай, сонымен бірге мазмұнын сол сабақ
кездеріне орай пайдалануға тырысу қажет.
Бірінші сыныпта дене шынықтыру сабағын бағдарламада көрсетілгеніндей, бірден гимнастикадан
бастау оқушылардың ұғымына ауыр тиеді. Бұл жерде мұғалімнің пәнаралық байланысты толық сақтай
отырып, сбақ берудің үлкен білімдік тәжірибелік мәні бар. Оқу жылының басында бірінші сынып
оқушылары мектепте үйренісіп, мектептегі оқу, жазу т.б. туралы мағлұмат алады.
Сонымен бірге мұғалім де өз шәкірттерінің мінез-құлқын, ой-өрісін, қимыл-қозғалысын тексереді,
зерттейді. Осыған орай сыныптағы оқушыларды бірнеше шағын топтарға бөліп, олардың бір-бірімен
теңесіп, бірдей дамытып, қамтамасыз етуін ойлайды. Сыныптағы оқу үлгерімінің жоғары көрсеткішке
жетуінің ең басты шарттарының бірі – оқушыларды мақсаттас бір ұжымға біріктіру болып табылады.
Дене тәрбиесі сабағында ойындар неғұрлым көп өтілген сайын бұлшық ет топтарының да оған
қатысу мүмкіндігі мол болатындығы белгілі. Ал ойынның көп болуы дене қабілеттерін ғана емес,
дененің жалпы дайындық деңгейлерін де дамата түседі. Демек, оқушылардың дене бітімінің, тұлғасының
дұрыс қалыптасуы ұлттық ойындардың тәрбиелік құрылымына да көп қатысты.
Осы тақырыпта: қазіргі ұлттық спортымызға оң бетбұрыс жасалып жатқан кезеңде ұлтымыздың
қанына тән, салт-дәстүрімен бірге сақталып келген, сан ғасырлық тарихы бар қимыл-қозғалыс және
ақыл-ой ойындарының
ерекшеліктерін салт-санамыздағы, дәстүріміздегі, ерекше тәрбиелік,
патасаттылық аспектілерінің, осы заманға сай өзгерістер енгізе отырып жастар тәрбиесінде кеңінен
пайдалану арқылы келешекте рухани бай, ұлтымыздың асыл қасиеттерін бойына сіңірген, ел намысын
әлемдік деңгейге көтеретін, патриоттық рухтағы ұрпақ тәрбиелеу ісін зерттеп, зерделеуге бел будым.
Қорытындылай келгенде, ата-бабамыз ғасырлар бойы егемендікке, басқа елдермен терезесі тең
мемлекет есебінде сөйлесе алатын дербестікке қол жеткізген заманда «Ел боламын десең, бесігіңді түзе»
деп бабаларымыз айтқандай, ұрпақ тәрбиесіне орасан зор көңіл бөлу бүкіл ұстаздар қауымының басты
міндеті. Бұл мәселе Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» бағдарламасында да басты
міндеттердің бірі есебінде аталып көрсетілгенлігі белгілі. Сол ұстаздар қауымының бір мүшесі ретінде
біздер дене шынықтыру пәнінің оқытушылары ұлтымыздың болашағы қазіргі жастарды тәрбиелеуге өз
үлесімізді қосуымыз керек. Егеменді еліміздің көк байрағын желбіретер жеткіншектер тәрбиелеу ісінде
ұлттық спорт түрлерін қадір тұтыуды, салауатты өмір салтын ұстануды, ел мәртебесін асыруға ұмтылып
тұруды жастар бойына сіңіруге шақырамын [4].
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
В данной статье рассказывается о нынешней реализации технологии здравоохранения в
дошкольных заведениях.
This article describes the current implementation of health technology in preschools.
Қазіргі заман талабына сай білімнің мақсаты – бала денсаулығын сақтау мен нығайтуда баланың
жас ерекшелік мүмкіндіктерімен баланы жан-жақты дамыту. Тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау
мен нығайтуға бағытталған түрлі әдіс-тәсіл түрлері бар. Соның ішінде іс-шара кешені –денсаулық
сақтау технологиясы деген атқа ие болды. Бұл технология білім ортасының өзара байланыс,өзара
әрекетінің
баланың
денсаулығын
сақтауға
бағытталған
іс-шара
жүйесі.
«2030 Қазақстан Республикасының гүлденуі мен ұзақ мерзімді даму және өркендеу
бағдарламасын» жүзеге асыру жобасының аясында мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тұлға
ретінде дамуы мен физикалық денсаулығы мықты болып қалыптасуы ерекше орын алады. Дәл осы жаста
мақсатты бағытқа көзделген педагогикалық әсер ету нәтижесінің арқасында денсаулығы, жалпы
төзімділігі, жұмыс қабілеттілігі мен өмір тіршілігі және тағы да басқа қасиеттері, жеке тұлға болып
дамуына қажетті басқа да қырлары қалыптасады.
Балалар бекітілген бағдарлама бойынша денсаулықты физикалық және психологиялық тұрғыдан
дамыту және қалыптастыру бағдарламасы баланың жас ерекшелігін және жеке тұлға ерекшеліктерін
ескере отырып жасақталынған. Физикалық сапалықты, қимыл–қозғалыс дағдылары мен ептілікті
қалыптастыру балалардың интелектуалдық және психикалық дамуымен, жеке тұлғаның адамгершілік
ерік – жігерін тәрбиелеумен тығыз байланысты[1.47 б.]
XXI ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан, бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ой-өрісі
жоғары, жан-жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті
болып тұр. Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні – мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. Отбасында
ата-ананың ықыласы мен мейірімінен нәр алған бала балабақшада тәрбиешілердің шұғылалы шуағына
бөленеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып , олардың өнегелі де тәрбиелі
болып тәрбиеленуіне балабақшаның маңызы зор. Баланың бақытты болуы үшін, денінің сау болуы үшін
үлкен қамқорлық жасауымыз керек. Дені сау баланың ақыл-ойы айқын, өз-өзіне сенімді, жан-жағына
қуанышпен шаттана қарайтындай болуы шарт. Бала денсаулығының мықты болып, қозғалыс, дене
құрылысының дұрыс жетілуі мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады. Сондықтан, бала организімінің
қызметін жетілдіру, қабілетін арттыру ең басты міндетіміз. Организмнің қорғаныс қабілеті нашар
қалыптасқан кішкентай балалар сыртқы ортаның қолайсыз әсерлеріне тез ұшырайды.
Сондықтан да сүйектің, буынның дұрыс әрі мерзімінде жетілуіне бел омыртқаның физиологиялық
иіндерінің қалыптасуына табан дөңестерінің дұрыс жетілуіне айрықша мән беру керек. Бұлшық еттерді
қатайту, жүрек қан тамыр жүйесінің жетілуіне, тыныс алудың тереңдігі мен ырғақтылығына тыныс
алуды қозғалыспен үйлестіруге мүмкіндік жасап, үнемі ықпал жасау керек. Сондай-ақ баланың
қозғалысын жетілдіру, қимыл-дағдыларын және дененің икемділігін, шапшаңдық, күштілік, төзімділік
сияқты қасиеттерін қалыптастыруға тұрмыста және дене тәрбиесі оқу іс- әрекеттерінде қажетті жеке
және қоғамдық гигиена дағдыларын дамытуға баса назар аударылады.
Дене тәрбиесі балалардың ақыл-ой, адамгершілік, еңбек және эстетикалық жағынан тәрбиелеу
жұмысын жүзеге асыруға, олардың сергек, шат көңілді және белсенді болуларына мүмкіндік тудырады.
Балалар мекемелерінде дене тәрбиесінің мазмұны жүргізілуіне, дене жаттығулары, табиғаттың
сауықтырушы күші, гигиеналық және әлеуметтік-тұрмыстық факторлар қолданылады[2.23 б.]
Дене жаттығуы - дене тәрбиесінің негізгі және ерекше құралы, ол педагогтың арнайы іріктеп
алған, әдістемелік дұрыс ұйымдастырылған және басқаруға болатын қозғалыс пен қозғалыс қызметінің
күрделі түрлерін қамтиды. Дене жаттығуы еркінді сипаттағы белсенді қимыл-әрекеттеріне негізделген.
Дене жаттығуы баланың жан-жақты жетілуіне ықпал етеді. Дене тәрбиесінің негізгі мазмұны денені
жаттықтыру болып табылады. Ол мынадай түрлерге бөлінеді:
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Таңертеңгілік жаттығу;
Қимыл- қозғалыс ойындары, спорт ойындары;
Спорттық жаттығулар.
Балабақшадағы дене тәрбиесін ұйымдастырудың түрлері: күн әртібі бойынша сауықтыру
шаралары ( таңертеңгілік жаттығу, қимыл- қозғалыс ойындары, серуен кезіндегі жаттығулар мен
спорттық ойындар, сергіту сәттері , ауладан тыс жерге саяхат жасау, спорттық ойын сауықтар). Дене
шынықтыру балалардың денсаулығын сақтап, нығайтады.
Дене мүсінінің сұлулығын қалыптастырып, қимыл-қозғалыс қабілетінің белсенділігін арттырады.
Дені сау, рухы таза ұрпақ өсіру ең маңызды мәселе дей отырып, біздің балабақшадағы басты міндетіміз:
баланың денсаулығын нығайту, шынықтыру, түрлі аурулардың алдын-алу сақтану жұмыстарын
дәстүрден тыс әдістерді қолдану арқылы жүргізіледі. Бүлдіршіндердің денесін шынықтыруға көп көңіл
бөлінеді. Дене шынықтырудың нұсқаушысымен бірлесіп әртүрлі массаждар жасатып, жалпақ
табандылыққа қарсы алдын-алу жаттығуларын жасатамыз. Барлық топтарда оқу іс- әрекеттерінде және
одан тыс кезде тәрбиешілеріміз балалардың қимыл белсенділігін арттырып отырады. Ауа, су, күн
шуағын қабылдау ықшам киім, ертеңгілік жаттығу, ауладағы дене шынықтыру, серуендеу шаралары бәрі
де баланың шынығып, шымыр болуына ықпалын тигізеді[3.63 б.]
Балабақшаның медбикесі балалар денесінің өсіп жетілуін қадағалап, әртүрлі жұқпалы аурулардың
алдын-алу шараларын өткізеді. Түрлі емдік шөптерден, фито шәй дайындап балаларға бергізеді.
Денсаулықты нығайту мақсатында түрлі спорттық сауықтыру жұмыстарын ұйымдастырады.
1. Гигиеналық жұмыс (жуыну шынтаққа дейін қолға су құю, дәрілік шөптермен ауызды шаю;
2. Шынықтыру жұмыстары күн, су, ауа, су құю, сүртіну;
3. Дене шынықтыру оқу іс- әрекеті таза ауадағы қимылдық ойындар;
4. Дәрумендер терапиясы;
5. Денсаулықты жақсарту мәселелерін шешу әдістері;
6. Психогимнастикалық жаттығулар;
7. Жалпақ табан, омыртқаның қисаюының алдын-алу;
8. Дем алу, сергіту жаттығулары.
Осы кесте бойынша барлық топтарда жұмыстар жүргізіледі. Мұндай жұмыстар түрлі оқиғаларға
қатысты балалардың өзіндік эмоциялық жай-күйін білдіруге мүмкіндік береді. Және денсаулық сақтау
негіздері мен жеке бас гигиенасының дағдыларын меңгеруге жағдай тудырады.
Дене мүсінінің сұлулығын қалыптастырып, қимыл-қозғалыс қабілетінің белсенділігін арттырады. Дені
сау, рухы таза ұрпақ өсіру ең маңызды мәселе дей отырып, біздің балабақшадағы басты міндетіміз:
баланың денсаулығын нығайту, шынықтыру, түрлі аурулардың алдын-алу сақтану жұмыстарын
дәстүрден тыс әдістерді қолдану арқылы жүргізіледі. Бүлдіршіндердің денесін шынықтыруға көп көңіл
бөлінеді. Дене шынықтырудың нұсқаушысымен бірлесіп әртүрлі массаждар жасатып, жалпақ
табандылыққа қарсы алдын-алу жаттығуларын жасатамыз. Барлық топтарда оқу іс- әрекеттерінде және
одан тыс кезде тәрбиешілеріміз балалардың қимыл белсенділігін арттырып отырады. Ауа, су, күн
шуағын қабылдау ықшам киім, ертеңгілік жаттығу, ауладағы дене шынықтыру, серуендеу шаралары бәрі
де баланың шынығып, шымыр болуына ықпалын тигізеді [4,13б.]
-
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ӘОЖ 56.900
ЖАС ҰРПАҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫНЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ
Култанов Д.Т., Қабылбаев Н.Т.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
В традиционной культуре одним из факторов способствующих воспроизводству формированию
подростков является казахские национальные игры.
Использование физической культуры для школьников в национальных играх в процессе обучения
содействуют правильному воспитанию.
In the traditional culture of one of the factors contributing to the formation of teenagers reproduction is
the Kazakh national games.
The use of physical training for students in the national games during the training contribute to proper
education.
Жас ұрпаққа сапалы біліммен бірге саналы тәрбие беру қай кезде де өзектілігін жоғалтқан емес.
Қазір де солай. Арғы ата-бабаларымыз жас өренді елін, жерін сүюге үндеп, ұлттық салт-дәстүрмен
сусындатуды мұрат тұтқан. Сол рухани үндеу бүгінгі күнге жеткізді. Жаңа ғасырлардың белесінде өзінің
20 жылдық тарихына табан тіреген Қазақ елінің патриоттардың мекеніне айналуы өзгеге үлгі, өзімізге
медеу. Сондықтан да болар, мемлекет тарапынан отансүйгіштікті дамыту, сапалы білімге жол бастау
бағытында келелі шаралар атқарылып, көлемді бағдарламалар жасалып жатқаны қаншалық деген сұрақ
ойға оралады.
Соңғы 20 жыл ішіндегі өзгерістер, шыққан биік, қайта оралған құндылықтар, өлмес-өшпес мұра,
тапқан табыстарды тілге тиек етсек, әр қазақстандықтың жүрегіне қуаныш пен мақтаныш келер күнге
деген сенім ұялатады. Осындай жетістікке жетуіміз – халқымызды жасампаздыққа жұмылдырып,
еліміздің тарихтағы жаңа орнын айқындаған елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі[1]. Бұл
жетістіктер – бүкіл қазақстандықтардың мақтанышы. Бір сөзбен айтқанда, бүкіл қазақстандықтар өз
елінің, жерінің өткенін сезінбей, оның ерлікке, адамгершілікке толы тарихын, өнерін жете ұғынбай,
отаншылдық сезімді қалыптастыру мүмкін емес.
Халқымыздың тарихи-мәдени мұраларының ішіндегі ерекше орын алатын салаларының бірі қазақтың ұлттық ойындары болып саналады. Қазақ халқы материалдық мұраларға қоса мәдени
қазыналарға бай екендігі тарихтан белгілі. Қазіргі кезеңде ұлттық ойындарды болашақ ұрпақтар мен
замандастар оқып, санасында сақтап, үйреніп, күнделікті өмірінде қолданып, дене күштерін арттыруға
бірден бір себепші болатындығы айғақ.
Ұлттық ойындармен танысып, ата-бабаларымыздың психологиялық болмысы мен ойлау
жүйелеріне зер салып, ұрпақтан-ұрпаққа дарыған дәстүрі мен жалғасын өрістете отырып, өткен мен
бүгінгіні байланыстыра білулеріне сыныпта оқыту мен тәрбие беру барысында денсаулық сақтау
межесіне жету мақсатын көздеуге, оны іс жүзіне асыруға бар ерік-күйін жұмылдыру, сөйтіп "мәңгүрттік"
атауға тосқауыл қоюларына мүмкіндік береді. Халқымыздың ұлы перзенттерінің бірі XX ғасырдың аса
көрнекті жазушысы М.О.Әуезов: "Біздің халқымыздың өмір кешкен ұзақ жылдарында, өздері
қызықтаған алуан ойын өнері бар ғой. Ойын деген менің түсінуімше, көңіл көтеру, жұрттың көзін
қуантып, көңілін шаттандыру ғана емес, ойынның өзінше бір ерекше мағыналары болған", - деп тегіннен
тегін айтпаған. Өйткені Мұхтар Әуезов бұл пікірін өзі өмір сүрген ортасынан алған топшылауы ғана
емес, теориялық қағидаларға сүйеніп жасалған тұжырымдама демекпіз. Негізінде ұлт ойындары
халқымыздың әлеуметтік-экономикалық жағдайларына байланысты туып, дамығанына қазақ халқының
ұлттық ойындарының алдына қойған мақсат-міндеттерінен, құрылымынан, мазмұндық ерекшеліктерінен
байқағанбыз, олар ұлтымыздың көші-қоны тұрмыс жағдайларына, үйлесімді жасалғандай әсер
қалдырады. Олай дейтініміз осы ойындардың көпшілігі сол көшпелі тұрмысқа лайықталып, арнайы
материалдық әзірліксіз ойнай беретіндігінде ғана емес, сонымен бірге халықтың психологиялық
ерекшеліктеріне де байланысты екендігіне көзіміз жетті.
Қазақ халқының тарихи көне жырларының, эпостары мен лиро-эпостарының қай-қайсысын алып
қарасаң да, олардың өн бойынан халықтың ұлттық ойындарының, әдет-ғұрып салттарының алуан
түрлерін кездестіреміз. Осы жырлармен эпостардың басты кейіпкерлері - болашақ ел қорғаушылары:
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батыр, сарбаз, би-сұлтандар, ел ардагерлері мен қайраткерлері ойын үстінде өсіп, ақыл-ойлары дамып,
төзімділік пен шыдамдылыққа, қайраттылық пен ержүректілікке тәрбиеленген.
Жалпы ұлт ойындарының шығуы мен қалыптасу тарихын зерттеу, оны жүйеге келтіру өте қиын
мәселе, себебі оның қойнауы теренде жатыр, Ықылым заманнан бері қазақтың кең ұлы даласында
мекендеген көне қазақтың арғы тегі болған түркі тілдес тайпалар ғасырлар бойы өмірімен бірге жасасқан
ұлт ойындары мен спорт түрлерін үнемі дамытып отырған және өмірдің талап-тілектеріне байланысты
жетілдіріп немесе сұрыпталып тұрды.
Ендігі кезекте, халық өнері мен мәдениетінің негізгі бір саласы қазақ ұлттық ойындары ықылым
заманнан бастап кеңес дәуіріне дейінгі кезеңдердегі даму тарихы жайлы материалдар кездеседі, соларды
жүйелі талдауға алайық. Әрине, бұл материалдардың шашырап жатуы, оларды халық фольклорынан,
айтыс ақындарының шығармашылықтарынан т.б. жинап жүйеге келтіріп, тәрбиелік мән-мазмұндарының,
спорт пен белсенді қозғалысты қажет тұтатын ойындардың тарихи -этнографиялық ерекшеліктерін
айқындау және бұларды әрбір адамның жеке тіршіліктерінде қолдану, жеткіншектердің жан-жақты жеке
қалыптастыруда орын-орнымен пайдаланудағы мүмкіндіктері ерекше екендігіне ешкімнің дауы жоқ.
Сақ дене тәрбиесінің жүйесі ертедегі Грециядағы Спарта қаласында дене тәрбиесімен ұқсастығы
бар екендігін байқауға болады. Сақ отбасы тәрбиесінің басты мақсаты — балаларды әр жақты қимылқозғалысты қажет ететін ұлттық ойындармен айналыстыру және денені табиғаттың табиғи күшімен
шынықтыру. Сонымен, сақ балаларын күнделікті жаттықтыруда пайдалылатын формалар: жүгіру,
ұзындыққа, биікке және кедергілерден секіру. Садақты қашыққа атудан сақтар алдында жан салмаған,
Геродоттың дәлелдеуінше, гректер өз балаларын садақ атуға үйретуге сақ ұстаздарын шақыртқаны
жайлы деректер бар.
Кейбір деректерге қарағанда "... ұлт ойындарының қалыптасу кезеңі, біздің заманымызға дейінгі
VII-IV ғасырлардағы қазақ жеріндегі көшпелі тайпалардың құралу дәуіріне тура келеді"- деп Б.Төтенаев
жазады[2]. Өйткені, ойындардың қайсы бірі болмасын, қай кезеңде дамымасын, олар тек өндірістік
қатынастарға негізделген. Мәселен, А.Гумбольд қазақ жеріндегі көшпелі халықтың өмірі жайлы өз
жолдастарына жазған хатында: "Мен қазақ ауылында болған кезімді өмірімнің аса бір қуанышты кезеңі
деп есептеймін. Себебі көшпелі халықтың біздерге көрсеткен сый-құрметі мен ойын-сауықтары естен
кететін оқиға емес... " — деп толғанады. XIX ғасырда еліміздің салт-дәстүрлерін, әдет-ғүрыптарын,
ойын-сауықтарын, ұлт ойындарын белгілі жүйеге келтіріп, зерттеуде өз ұлтымыздың арасынан да
азаматтар шыққандығын зерттеу материалдары көрсетуде.
Жебе түрлері туралы зерттеуші Ерлан Карин: [2010] «Қазақ ауыз және жазба әдебиетіндегі жебе
түрлерінің атаулары» деген еңбегінде, «Біздің анықтағанымыздай садақ жебесінің 100-ге жуық түрлері
белгілі, ал осы жүз түрлі жебенің 40-қа тарта ғана атауларының жиырмаға жетер-жетпес түрлері
сәйкестендірілді», - дей келіп, көшпелі әскери өнер мен дәстүрдің қазақ даласында қаншама күрделі даму
кезеңдерінен өткендігін көрсетеді.
Қазақстан жерінде мекендеген тайпалардың ұлттық ойындар мазмұнын ұйымдастыру әдістемесі
жайлы ең алғашқы өз пікірлерін келтірген Орта Азия мен Ұлы дала ғұламалары деп есептейміз. Баланың
денесін жетілдіруді әл-Фараби мінез-құлықты қалыптастырумен ұштастырады. Ал денсаулық болса, дене
жетілдірумен байланысты деген ойлар айтқан. Егер дененің саулығы болса, оны ұстай біл және нығайту
жағына назарды аудар, денсаулығың жоқ болса, оның дертін табуға ниеттен, әр түрлі ауру-сырқаттың
алдын алған жөн. Осы айтылған пікірлер төңірегінде Әл-Фараби жан-жақты үйлесімді азаматты
тәрбиелеуді "Дененің саламаттылығы" деп атаған. Әл-Фарабидің топшылауы бойынша, әрбір баланың
тәрбиесінде үш қасиет: дене күші рухани және ақыл-ой бірлікте болғанда ғана жан-жақты үйлесімді жеке
тұлғаны қалыптастыруға болады.
Ұлы ағартушы Абай тек өз балалары емес шәкірттеріне ақыл-кеңестер беріп, болашақ қоғамның
ерікті, өз бас бостандығын қорғай алатын, бүкіл адамзат құндылығын бағалайтын адамгершілік,
имандылық, ізгілік мінезді, іскерлігі жоғары, дені сау, ой еңбегі мен дене еңбегіне бірдей қабілетті, күші
ақылына, ақылы күшіне сай ұрпақ тәрбиелеу мәселесіне назарын көп аударған.
Осындай тәрбиені балаларына, шәкірттеріне, ағайын-туысқандарының ұрпақтарына тиянақты
беруді қара сөздерінде, өлеңдерінде нақтылап айтып отырған.Тәрбие оның ішінде дене тәрбиесі қазақ
халқының күнделікті тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғүрып, дәстүрі, ойын-сауығының ажырамас бір бөлшегі
болғаны олардың мазмұнынан байқалады. Халық бала тәрбиесімен күнделікті шұғылданған. Онсыз ол
нәтижелі болмақ емес. Бұл істі өз еңбектерінде қазақ зиялылары жалғастырды. Мәселен, қазақ халқының
фольклорын, ұлт ойындарын жинаушы, этнограф А.Диваев "Қырғыз (қазақ) балаларының ойыны" деген
шығармасында [3],ойынның бала тәрбиелеудегі алатын орнын айта келіп, сол кездегі әдет-ғұрып
бойынша жас ерекшеліктеріне қарай үш топқа бөледі. Әр топтағы балалардың дене күшін,
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жылдамдығын, ептілігін, тапқырлығын, ұйымшылдығын арттырып денсаулықтарының мықты болуына
ұйтқы болатын ойын түрлерін көрсетеді.
Ұлттық ойын туралы пікір айтқандардың бірі. Ешмұхамед Букин болған[4]. Ол "Физическое и
умственное воспитание у киргиз" деген мақаласында жергілікті жерлердегі ойындар, оның ойналу
шарттары, қолданылуы жайлы сипаттай отырып, шынықтырудағы маңызына қарай "гимнастика" деген
терминді қолданып, оған ғылыми тұрғыдан анықтама береді. Сол кездерден бастап жергілікті мамандар
арасынан ұлт ойындарын жинастырып, қағаз беттерінде түсірушілер саны арта бастайды. Соңғы кездері,
еліміздің егеменді ел болып қалыптасу барысында, ұлттық мәдениеттің бір саласы - ұлттық ойындарға
баса назар аударыла бастады. Мектептердің оқу-тәрбие процесінде ұлттық ойындарды ұтымды
пайдалану жайында зерттеулер жүргізіп, бұрынғы баспа бетінде жарық көрген материалдарға сүйене
отырып, түрлерін айқындау, оларды мүмкін-мақсат ерекшеліктеріне байланысты жіктеу жұмыстары
жүргізіліп жатыр. Мәселен, 1929 жылы "Елдегі адамның табиғаттағы бар мінезі", -дей келе - "ол ойынсауық қылып қызықтап кетуі, жалпы ойнамайтын адам жоқ. Күлмеген адам адам емес. Салтымызға,
тұрмысымызға қарай түзелуге себепші болатын елімізде көп ойындар бар. Бұларды менсінбей ұмытып
барамыз. Бұл жарамайды. Біздің кейбір ойындарымызға Еуропа таңданарлық"- деп жазған
Х.Досмұхамедов[10].
Сонымен қатар, еліміздің белгілі қайраткерлері Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов,
М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, С.Торайғыров т.б. халықтың салт-санасы, әдет-ғұрпы дәстүрлерін, бала
тәрбиесіне байланысты орамды пайдаланып, оқу-тәрбие процесінің құндылығын арттыруға негіз
болатындығын дәлелдеген .
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОДАРЕННОСТИ
Мурзалиева А.Б.
БГУ им. К.Карасаева
Уатаева А.М., Нурмаганбетова Р.К.
КГУ им. И.Арабаева
Мақалада дарындылықтың түрлері, қабілеттілік және дарындылық жайлы көзқарастардың
қалыптасуы қарастырылады.
The article considers the issue of developing the concept “gifted”, types of talents and skills.
Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар природы. Очень важно
понимать, что даром этим природа отмечает каждого человека. Но так же очевидно и то, что свои дары
она поровну не делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. Одаренным
же принято называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности, способности
большинства.
Идея неравномерности этого распределения вполне очевидна, однако не все с ней согласны. Както, смеясь, Монтень заметил, что из всех способностей Бог наиболее справедливо распределил
умственные - ибо никто не жалуется на их недостаток.
Многие специалисты называют одаренностью генетически обусловленный компонент
способностей. Этот генетически обусловленный дар в значительной мере определяет как конечный итог
(результат развития), так и темп развития. Внешнее окружение, или, как говорят в профессиональной
литературе, среда и воспитание, либо подавляют его, либо помогают этому дару раскрыться. И подобно
тому, как ювелир может превратить природный алмаз в роскошный бриллиант, благоприятная
окружающая среда и квалифицированное педагогическое руководство способны превратить этот
природный дар в выдающийся талант.
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Эта простая и, казалось бы, очевидная мысль с большим трудом пробивала себе дорогу в
отечественной педагогике и педагогической психологии. Многие в нашем отечестве не хотели и до сих
пор не хотят «ждать милостей от природы». Отсюда и идеи о том, что нет детей одаренных и нет не
одаренных. Есть лишь те, кого правильно или неправильно обучали и воспитывали, «нет плохих
учеников, есть плохие учителя...».
Жаль разочаровывать этих людей, но природа не живет по их установкам, у нее свои законы и
правила распределения даров, и видимо, свои представления о справедливости и равновесии.
В последнее время многое стало меняться, и термин «одаренность» вновь стал использоваться в
профессиональной литературе. Но споры не окончены.
Для выяснения сути понятия «одаренность» кратко остановимся на истории его исследования. Это
важно потому, что старые, отжившие свой век и отвергнутые наукой теории и представления
продолжают жить в сознании людей, и ориентация на них порождает не просто массу заблуждений, но и
крайне негативно влияет на практику воспитания и обучения, а следовательно, на судьбы детей.
Долгое время господствовало представление о божественном происхождении дара,
определяющего индивидуальные различия людей. Так, например, еще Платон писал о том, что «...поэт
творит не от искусства и знания, а от божественного предопределения» [1].
Но примерно в середине XIX века сформировалось другое понимание. Известный английский
ученый Френсис Гальтон, вдохновленный трудами своего двоюродного брата Чарльза Дарвина, стал
активно разрабатывать идею о том, что гениальный человек – «продукт гениального рода». Он
внимательно проанализировал родословные выдающихся людей своего времени и прошлого и нашел ряд
закономерностей, достаточно ясно указывающих, с его точки зрения, на то, что проявления одаренности
зависят в первую очередь от наследственности.
Однако уже позже, с появлением и развитием генетики, было доказано, что процесс передачи
наследственных признаков опосредован множеством факторов и имеет далеко не прямой характер.
Говоря иначе, дар, о котором мы говорим, не может быть унаследован напрямую, подобно родовому
замку, дворянскому титулу, мельнице или Коту в сапогах, как, например, в знаменитой сказке Ш.Перро.
Остановимся на этом подробнее несколько позже. А пока отметим важную веху в истории
изучения проблемы одаренности - Ф.Гальтон, образно говоря, спустил проблему одаренности с небес на
землю. После него идея божественной природы одаренности в серьезных научных источниках уже не
обсуждается, разработка проблем одаренности идет в другом, естественнонаучном русле.
Параллельно, правда, существовала и прямо противоположная точка зрения, согласно которой
никакого дара (ни божественного, ни врожденного) вообще не существует. Эта идея нашла свое
выражение в несколько странном термине «tabula rasa» (лат. «чистая доска»). Ребенок подобен «чистой
доске», без всяких знаков и идей, и нет никакой, ни божественной, ни наследственной,
предрасположенности к умственной или какой-либо другой деятельности. Несмотря на явную
сомнительность, ощущавшуюся еще в пору своего зарождения, данная теория находит своих
приверженцев и поныне.
Реальная практика свидетельствовала о том, что умственные, творческие способности людей не
равны и отличия эти проявляются уже в детстве. Диапазон их очень широк - от умственной отсталости
до высокой степени одаренности. Объяснить эти различия только воздействием среды и воспитания
невозможно. В особенности, когда речь идет о редко встречающихся, выдающихся проявлениях
одаренности.
Но споры велись и среди тех, кто признавал существование одаренности. Спорили о том,
существует ли так называемая общая одаренность как «универсальная способность» (способность ко
всему) или дар всегда проявляется только в одной или нескольких сферах деятельности.
Большая часть исследователей склонялась к тому, что одаренность - интегративное (суммарное,
общее) личностное свойство. Иначе говоря, если человек одарен, то он способен достичь успехов во
многих видах деятельности. Практика показывала, что выдающиеся одаренные люди довольно часто
достигали вершин одновременно в самых разных областях: Леонардо да Винчи был и художником, и
инженером, и выдающимся естествоиспытателем; М.В.Ломоносов был не только выдающимся ученым,
но и поэтом и художником; А.С.Пушкин писал стихи и прозу, а кроме того, делал прекрасные
иллюстрации к своим произведениям, и список этот можно долго продолжать.
Но разрабатывалась и другая точка зрения: согласно ей нет одаренности вообще, одаренность
всегда привязана к определенному виду деятельности, она всегда либо математическая, либо
музыкальная, либо литературная, либо спортивная и далее практически до бесконечности. Выходит,
сколько видов деятельности, столько и видов одаренности.
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Эта идея приобрела популярность в основном среди тех, кто прежде активно выступал против
самого понятия «одаренность», но вынужден был признать его существование под давлением реально
наблюдаемых явлений. Ведь если мы признаем эту точку зрения, то мы вынуждены признать и
вытекающий отсюда логический вывод: нет людей (детей) не одаренных, каждый одарен в какой-либо
области, надо только найти эту область и помочь человеку (ребенку) реализоваться.
Но как же на самом деле?
Результаты исследований специалистов на протяжении всего XX века убедительно
свидетельствуют о том, что об одаренности скорее следует говорить как об интегральном, суммарном
личностном свойстве. В психике выдающихся людей есть некие общие способности, которые
универсальны и не связаны с какой-то специальной деятельностью.
Специальная одаренность, допускающая ситуацию, что человек одарен в какой-то одной сфере
деятельности и практически не пригоден к другой, в природе - большая редкость. Известный российский
психолог В.Д.Шадриков отметил в одной из своих работ, что природа не могла позволить себе роскошь
закладывать в генотип столько специальных способностей. И потом, психика человека формировалась
много миллионов лет, а многие виды деятельности, о выдающихся достижениях в которых мы говорим
как о специальной одаренности, появились лишь несколько сотен лет тому назад [2].
Для того чтобы рассмотреть проблему развития общих и специальных способностей, можно
применить популярный в биологии и практически не используемый в психологии научный прием - метод
модельных систем. Как известно, природа строит свои системы по общим законам, и алгоритмы развития
используются одни и те же, то есть одна природная система вполне может служить моделью другой. В
качестве такой модельной системы нам послужит... живое дерево!
Корни дерева скрыты под землей - так скрыты от непосредственного наблюдения природные,
генетические задатки человеческой психики. Ствол дерева, его мощь, крепость и другие характеристики
зависят и от того, каковы скрытые корни, и от влияния многих внешних параметров и условий. Ствол это в нашем случае аналог тех самых общих способностей или общей одаренности, той универсальной
характеристики, от которой берут начало многочисленные «ветви» - частные проявления одаренности.
От ствола отходят сначала крупные ветви, они становятся тоньше, делятся; тонкие ветви, в свою
очередь, делятся еще и еще... Представим себе, например, ветвь «художественная одаренность».
Способности к музыке, изобразительному искусству, литературе, артистические способности - это
разные способности. Но при этом они имеют много общего, и это общее обычно и объединяется словами
«художественная одаренность», «художественные способности». И подобно тому, как от большой ветви
отходят ветви меньше и тоньше, так из «общих художественных способностей» вырастают способности
«изобразительные», «музыкальные», «артистические» и др. Поэтому многие художники могут писать
стихи без особых сложностей, музыканты занимаются живописью, а писатели иллюстрируют
собственные произведения.
Чем больше у человека развитых частных способностей – «ветвей», чем выше уровень развития
каждой, тем пышнее, ветвистее крона нашего воображаемого дерева. Чем равномернее, гармоничнее
развиты эти частные способности (ветви), тем более органичным выглядит воображаемое дерево.
В педагогическом плане вопрос об общей и специальной одаренности имеет и важный возрастной
аспект. Наиболее продуктивен педагогический путь, согласно которому одаренность на ранних
возрастных этапах (старший дошкольный и младший школьный возраст), должна рассматриваться и
развиваться преимущественно как общая, универсальная способность. А с возрастом эта универсальная,
«общая способность» все более приобретает специфические черты и определенную предметную
направленность. И главная педагогическая задача в этот период смещается с развития общих
способностей к поиску адекватного способа реализации личности в определенных видах деятельности.
Специалисты рассматривают детскую одаренность еще в одном аспекте - насколько она в данное
время проявлена ребенком. Проявленную, очевидную одаренность, то есть замеченную психологами,
педагогами, родителями, называют «актуальной». И напротив, одаренность, которая не сразу заметна, не
очевидна для окружающих, называют «потенциальной».
Многие известные ученые, музыканты, художники и даже писатели проявили свои выдающиеся
способности сразу в раннем возрасте. Всем известны блестящие творческие достижения маленького
В.А.Моцарта, выдающиеся успехи в детстве Ф.Гальтона, И.И.Мечникова, К.Гаусса, Н.Виннера,
Г.В.Лейбница, В.Гюго. Этот список можно продолжить. Довольно часто одаренные дети становятся
выдающимися взрослыми, но не всегда.
И наоборот, не менее часто дети, не проявившие себя в детстве, достигали выдающихся
результатов в зрелом возрасте. Нередко выдающийся умственный потенциал, как свидетельствуют
биографии многих известных людей, долгое время остается незамеченным окружающими.
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Естественно, что в каждом случае причины, по которым одаренность оставалась незамеченной,
различны. Потенциал может быть действительно не проявлен до определенного времени. А может быть,
родители, педагоги и другие взрослые были невнимательны к тонким движениям детской души, им не
хватило знаний, у них не сработала интуиция. Или напротив, в силу непонимания они не заметили в
ребенке этих выдающихся потенциальных возможностей и даже рассматривали проявления
творческости, интеллектуальной инициативы как негативные свойства. А наиболее ценными считали
совсем другие.
Всем нам по собственному опыту известно, что нередко встречаются родители, школьные
учителя, вузовские профессора, руководители производства, которые ценят прилежание, послушание,
аккуратность выше оригинальности, смелости, независимости действий и суждений.
Своеобразное подтверждение этой мысли нашли американские ученые, изучившие под этим
углом зрения биографии 400 выдающихся людей. В исследовании обнаружено, что 60 % из них имели
серьезные проблемы в период школьного обучения в плане приспособления к условиям обучения [2].
Факт существования актуальной и потенциальной одаренности делает особенно важной другую
проблему, проблему прогнозирования развития. Какие признаки, свойства личности, черты характера,
особенности поведения и деятельности могут указать взрослому на то, что ребенок в будущем может
стать выдающимся ученым, художником, лидером? Ответ на этот сложный вопрос не может быть
простым. Ученые уже обнаружили ряд закономерностей, позволяющих прогнозировать будущее
ребенка, но до алгоритма построения надежных обоснованных прогнозов еще бесконечно далеко.
При этом мировой педагогический опыт показывает, что часто вера в возможности воспитанника,
помноженная на мастерство родителей и педагогов, способна творить педагогические чудеса. В жизни
часто оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром,
что у него есть.
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Мақалада дарындылық белгілері, критерилері, категориялары көрсетіліп, дарынды балаларды
анықтаудағы мәселелер қарастырылады.
The article considers the features, criteria, categories of aptness to talents and challenges in revealing
gifted children.
Человеческая психика из всех явлений действительности - наиболее трудно познаваемый объект.
Вероятно, поэтому, генетически первым объяснением природы индивидуальных различий и
существования выдающихся способностей у отдельных людей было заключение об их «неземном»,
божественном происхождении. Выдающийся человек (гений), по мнению древних - счастливый
избранник богов. Он послан на землю, для того, чтобы преодолеть обыденные представления и силой
духа озарить человечеству путь к совершенству и величию.
В своих исследованиях мы опираемся на концепцию американского психолога Джозефа Рензулли
- концепции человеческого потенциала. Согласно его учению, одаренность представляет собой сочетание
трех характеристик:
- интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень);- творческости; настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу).
164

Рис. 1. Элементы человеческого потенциала Дж. Рензулли

Итак, одаренность - это комплекс, включающий все три характеристики.
Интеллектуальная одаренность вплоть до середины XX века одаренность определяли
исключительно по специальным тестам интеллекта(intellegens qutient, сокращенно IQ). Эта практика
вызывала много споров. Об этом много писали и продолжают писать в профессиональной литературе,
подчеркивая, что "коэффициент интеллекта" (IQ) - это вовсе не то, что «природный ум». Вычисленный
на основе результатов ответов по специальным тестам коэффициент интеллекта оказался мало полезным
в педагогической практике и в особенности как основание для прогнозирования будущих достижений.
Как свидетельствовали многолетние долговременные исследования, высокий коэффициент интеллекта,
проявленный в детстве, мало что говорит о том, станет ли ребенок выдающимся ученым, художником,
руководителем (лидером) и др. Причину этого явления выявила теоретическая психология. Анализ
тестовых заданий, использующихся традиционно в тестах интеллекта, начиная с первых вариантов,
созданных в начале XX века, и до комплектов аналогичных методик второй половины XX века, показал,
что практически все эти задания активизируют и выявляют лишь один вид мышления, называемый
логическим (или, как говорят профессионалы, конвергентным). А для достижения успехов в науке,
искусстве, практической сфере нужно не столько умение выявлять закономерности, следовать заданному
алгоритму и т. п. , сколько умение нестандартно, оригинально мыслить, умение находить новые
проблемы и необычные решения этих проблем.
Одним из первых практиков, обнаруживших творческую одаренность был американский учитель
и психолог Е.П.Торранс. Наблюдая за своими воспитанниками, он пришел к выводу, что успешны в
творческой деятельности не те дети, которые хорошо учатся, и не те, кто имеет очень высокий
коэффициент интеллекта (IQ). Точнее, эти показатели (учебная успешность и высокий интеллект) могут
присутствовать, но они не являются обязательными гарантами будущих и настоящих успехов в жизни.
Для творчества, а именно это требуется от талантливого человека в любой сфере, необходимо нечто
другое. Е.П.Торранс одним из первых разработал методики для выявления творческих способностей
детей. Испытания продемонстрировавших высокий коэффициент интеллекта после появления его работ
стали дополнять специальными испытаниями уровня творческих способностей. Они получили
наименование тестов креативности. В ходе дальнейших исследований выяснилось, что для реализации
личности в творчестве необходимо особое сочетание уровней развития логического (или конвергентного
мышления, выявляемого обычно по тестам интеллекта) и творческого мышления. Сконцентрировав
усилия одаренного ребенка на каком-то одном виде деятельности (музыка, изобразительное искусство,
шахматы и др.) часто можно добиться выдающихся результатов, значительно превосходящих обычные
представления. История человечества свидетельствует о том, что в редких случаях это оказывалось
полезным для развития ребенка в будущем и позволяло ему реализоваться в дальнейшем как
выдающемуся специалисту (В.А.Моцарт, К.Гаусс и др.).
Мотив (от французского motif – «побудительная причина») - психическое явление, становящееся
побуждением к деятельности. Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их
деятельности доминируют мотивы. Важные аспекты этой проблемы вскрыты в исследованиях
психологов, которые отмечают, что умственная работа, выполняемая не в результате долга… а потому,
что хочется самому, то есть по потребности, обязательно связана с деятельностью центра
положительных эмоций. Этот выявленный экспериментально факт дополнен утверждением о том, что
лишь деятельность мотивированная таким образом, содействует развитию данных способностей. Эта
мысль многократно подчеркивалась многими зарубежными и отечественными последователями. С точки
зрения воспитания многие последователи приняли точку зрения, согласно которой ключевой
характеристикой потенциала личности следует считать не выдающийся интеллект или высокую
креативность, как считалось ранее, а ее мотивацию. Так, например, Р.М.Грановская и Ю.С.Крижанская
пишут: «. .. люди, изначально менее способные, но целенаправленно решающие собственную,
личностно-значимую задачу, оказываются, в конечном счете, более продуктивными, чем более
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одаренные, но менее заинтересованные». То есть максимально реализует свой потенциал, а,
следовательно, и достигает высот чаще не тот, кто был более развит, а тот, кто был более настойчив, кто
упорно шел к выбранной цели [1].
Анализ трудов психологов позволяет констатировать, что одаренность - это системное,
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.
К признакам одаренности: высокие интеллектуальные способности; высокие творческие
способности; способность к быстрому усвоению материала и отличная память; любопытство,
любознательность, стремление к знаниям; высокая личностная ответственность; самостоятельность
суждений; позитивная Я-концепция, связанная с адекватной самооценкой.
Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от большинства
сверстников. Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена
биохимическая и электрическая активность мозга. Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает
их большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также
умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с удовлетворением читают словари и энциклопедии,
продумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые
события, предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. Одаренных детей
также отличают повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в
той сфере, которая им интересна. Однако свойственное многим из них разнообразие интересов иногда
приводит к тому, что они начинают несколько дел одновременно, а также берутся за слишком сложные
задачи.
Критерии одаренности. По критерию «степень сформированности» можно дифференцировать:
- актуальную одаренность;
- потенциальную одаренность.
Актуальная одаренность - это психологическая характеристика ребенка с такими наличными (уже
достигнутыми) показателями психического развития, которые проявляются в более высоком уровне
выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной
нормами.
Потенциальная одаренность - это психологическая характеристика ребенка, который имеет лишь
определенные психические возможности (потенциал) для высоких достижений в том или ином виде
деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их
функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала может сдерживаться рядом
неблагоприятных причин (трудными семейными обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким
уровнем саморегуляции, отсутствием необходимой образовательной среды и т. д.).
По критерию «форма проявления» можно говорить о:
- явной;
- скрытой одаренности.
Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо (как
бы «сама по себе»), в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка столь очевидны,
что его одаренность не вызывает сомнения.
Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной форме, она не замечается
окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных заключений об отсутствии одаренности
такого ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и лишить необходимой помощи и
поддержки.
По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» можно выделить
- общую одаренность;
- специальную одаренность.
Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности и выступает как
основа их продуктивности. Важнейшие аспекты общей одаренности - умственная активность и ее
саморегуляция.
Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и обычно
определяется в отношении отдельных областей (поэзия, математика, спорт, общение и т. д.).
По критерию «особенности возрастного развития» можно дифференцировать
- раннюю одаренность;
- позднюю одаренность.
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Решающими показателями здесь выступают темп психического развития ребенка, а также те
возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном виде. Необходимо учитывать, что
ускоренное психическое развитие и соответственно раннее обнаружение дарований (феномен
«возрастной одаренности») далеко не всегда связаны с высокими достижениями в более старшем
возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений одаренности в детском возрасте не означает
отрицательного вывода относительно перспектив дальнейшего психического развития личности.
Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название «вундеркинды».
Вундеркинд (буквально «чудесный ребенок») - это ребенок, как правило, дошкольного или младшего
школьного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде
деятельности - математике, поэзии, музыке, рисовании, танце, пении и т. д.
Доказано, что существует определенная зависимость между возрастом, в котором проявляется
одаренность, и областью деятельности. Наиболее рано дарования проявляются в сфере искусства,
особенно в музыке. Несколько позднее одаренность проявляется в сфере изобразительного искусства. В
науке достижение значимых результатов в виде выдающихся открытий, создания новых областей и
методов исследования и т. п. происходит обычно позднее, чем в искусстве. Это связано, в частности, с
необходимостью приобретения глубоких и обширных знаний, без которых невозможны научные
открытия. Раньше других при этом проявляются математические дарования. Данная закономерность
подтверждается фактами биографий великих людей [2].
Одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты:
Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы
ценностей у одаренных детей очень широки.
Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие требования к
себе и к окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу. Не могут
четко развести реальность и фантазию.
Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов,
"подковырки", часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть
спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от
болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми.
Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам». С точки
зрения их развития такие попытки полезны.
Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, поскольку они
способны вообразить множество опасных последствий.
Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма
подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них.
Условно можно выделить три категории одаренных детей:
1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных
условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте).
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной области
науки (подростковый образ).
3. Дети, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой
познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными
резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте) [3].
Одарённых детей насчитывают от 2-5 % от общего количества детей. Их намного меньше, чем тех,
которые не проявляют одарённость. Но, если помнить, что каждый ребёнок – это кладезь потенциальных
возможностей, то педагогу-психологу необходимо приложить все усилия, чтобы помочь ему
максимально реализовать себя.
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В статье рассматриваются соотношение понятий «субъект» и «личность», личностноориентированный подход, личностно-деятельностный подходы в образовании
The article deals with the definitions correlation between “identity” and “subject” learner-centered
approach and learner-activity approaches in education
Мақалада білім беру саласындағы «субъект» және «тұлға» ұғымдары, тұлғалық-бағытталған
және тұлғалық-әрекеттік тәсілдерінің арақатынасы қарастырылады.
Начиная с 60-х гг. XX в. понятие «субъект» получает все более широкое хождение в педагогике и
психологии, конкретизируется в специальных понятиях субъекта деятельности и субъекта жизненного
пути (К.А. Абульханова-Славская), намечаются пути насыщения категории «субъект» конкретным
эмпирическим содержанием, уточняется соотношение понятий «субъект» и «личность».
Сторонники первого подхода к трактовке соотношения понятий «субъект» и «личность» (Л.И.
Анциферова, В.В. Давыдов и др.) считают, что личность следует понимать, как высший уровень развития
субъекта. Представители второго подхода (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова, A.B. Брушлинский,)
полагают, что субъект представляет собой высший уровень развития личности.
К. А. Абульханова отмечает, что «... в соответствии с положением С.Л. Рубинштейна именно
категория субъекта обозначает высший уровень развития личности (а не наоборот), исходя из чего
накладывается ограничение на возможность определения ребенка как субъекта... Способность личности
регулировать жизнь, организуя ее как целое, подчиненное ее ценностям, и позволяет ей стать
относительно независимой, свободной по отношению к внешним требованиям, давлению обстоятельств»
[1, с. 25]. Таким образом, способность быть субъектом активности по отношению к внешним условиям
жизни, по отношению к обществу и к самому себе являются важнейшим качеством личности.
Психолого-педагогический смысл категория субъектности приобретает в концепции отраженной
субъектности В.А. Петровского. Он пишет: «Смысл выражения «человек отражен во мне как субъект»
означает, что я более или менее отчетливо переживаю его присутствие в значимой для меня ситуации...
Отражаясь во мне, он
как активное деятельностное начало, заменяющее мой взгляд на вещи,
формирующее новые побуждения, ставящее передо мной новые цели; основания и последствия его
активности не оставляют меня равнодушным, значимы для меня, или, иначе говоря, имеют для меня тот
или иной личностный смысл» [2, с. 18].
В. А. Петровский отмечает, что феноменами отраженной субъектности становятся вовсе не любые
воздействия Другого на меня, а лишь те изменения, которые существенны для моего «Я», выявляют свою
значимость для моего самоопределения, для постановки и определения моих собственных проблем и
задач. Деятельность, первоначально направленная на объект, в ходе своего движения всегда
опосредуется общением с другими субъектами и преобразуется в трансляцию другим людям
приобретений собственного опыта [2].
Таким образом, концепция отраженной субъектности позволяет исследовать феномен
«трансляции» человеком своих субъектных черт другим людям, что составляет глубинную сущность
взаимодействия субъектов образовательной деятельности и служит критерием его эффективности.
С введением категории субъекта в психолого-педагогическую теорию меняется понимание самой
сущности образовательной деятельности, и это новое понимание представлено в личностнодеятельностном подходе в образовании.
В современном понимании, как отмечает И.А. Зимняя, личностно- деятельностный подход
представляет собой единство личностного и деятельностного компонентов [3, с. 45-49]. Личностный
компонент предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся. Исходя из интересов
обучающегося, уровня его знаний и умений, преподаватель формирует, направляет и корригирует весь
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образовательный процесс в целях развития личности обучающегося. «Личностный» компонент этого
подхода означает, что обучение «преломляется» через личность обучающегося, через его мотивы,
ценностные ориентации, цели, интересы, перспективы; оно принимает их и соразмеряется с ними.
В своем личностном компоненте этот подход может быть соотнесен с формируемым на основе
гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерса подходе, центрированном на ученике - studentcentred approach [4].
С позиций личностно-деятельностного подхода изменяется сама трактовка образования и
понимание роли педагогов и студентов в образовательном процессе. Личностно-деятельностный подход
означает пересмотр педагогом трактовок процесса обучения как, равно партнерского учебного
сотрудничества педагога и студентов. Личностно-деятельностный подход к образованию ставит перед
педагогом целый ряд проблем: проблему изменения распространенной позиции преподавателяинформатора, источника знаний, контролера на позицию фасилитатора; проблему создания ситуации
раскрепощения личности, снятия социальных барьеров, затрудняющих педагогическое взаимодействие.
Таким образом, образовательная деятельность с позиций личностно - деятельностного подхода
предполагает не только усвоение обучающимися знаний, умений, обобщенных способов действий и т.п.,
но и становление их мировоззрения и ценностных ориентаций как его основы. В силу этого педагог
выступает как субъект образовательной деятельности, т.к. он влияет на становление личности
обучающегося (в том числе ценностных ориентаций), но и обучающийся - субъект образовательной
деятельности, поскольку он избирательно усваивает транслируемые ему ценности и утверждает эти
ценности в своей деятельности.
Можно выделить следующие подходы к определению понятий «ценности» и «ценностные
ориентации»: философский, социологический, социально- психологический, психологический и
педагогический. В философской литературе подчеркивается субъективный характер ценностного
отношения человека к действительности. Так, Н.З. Чавчавадзе говорит о различных способах духовного
освоения мира человеком. Первый- осознание мира таким, какой он есть сам по себе, в его объектном
бытии, безотносительно к нашим чувствам, потребностям, интересам и целям. При втором способе
освоения мира явления действительности рассматриваются в отношении к субъективным стремлениям и
интересам человека.
Ценностные ориентации - это установки личности на те или иные ценности материальной или
духовной жизни общества [5]. Другими словами, ценностные ориентации - это индивидуальное
отношение человека к ценностям, бытующим в обществе, это индивидуальные эквиваленты ценностей.
Ценностные ориентации рассматриваются как нормативы или регуляторы деятельности в рамках
как социологического, так и социально - психологического
подходов. Ценностные ориентации
ограничивают значимое, существенное для данного человека от незначительного, несущественного, и
позволяют личности ранжировать объекты по степени значимости. Они могут выступать в качестве
побуждающих мотивов и стимулов к достижению определенных целей, вследствие чего приобретают
функцию регуляторов социального поведения.
Множество ценностных ориентаций личности или группы образуют систему ценностных
ориентаций - нормативную систему, которая регулирует поведение людей и социальных групп в
обществе. Ценностно-нормативная система является ориентиром при выборе способа действий, отбирает
идеалы, выстраивает цели.
В психологии междисциплинарное понятие «ценностные ориентации» рассматривается в связи с
анализом мотивов и поступков отдельной личности и субъекта как высшего уровня развития личности.
Как характеристика субъекта ценностные ориентации рассматривались А.Г.Асмоловым,
Д.А.Леонтьевым. А.Г.Асмолов отмечает, что ценности по своему функциональному месту и роли в
структуре мотивации относятся к классу источников мотивации субъекта [6]. Д.А. Леонтьев полагает,
что мотивирующее действие ценностей не ограничивается конкретной деятельностью или ситуацией, но
они соотносимы с жизнедеятельностью человека в целом и обладают высокой степенью стабильности
[7].
Ю.М.Жуков рассматривает ценностные ориентации в качестве важнейшего компонента в
характеристике субъектности, поскольку они выступают как отражение субъектом той области
существования, через которую происходит выделение им самого себя, своего «Я».
Личность как субъект деятельности выделяет и осознает себя через отношение к определенной
стороне действительности, благодаря чему те или иные стороны действительности приобретают для нее
смысл. В связи с этим система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону
направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к
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самому себе, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной
концепции.
Ценностные ориентации регулируют направленность, степень усилий субъекта постольку,
поскольку они определяют в значительной степени конкретные мотивы и цели деятельности.
В психологии в рамках теории деятельности сложились следующие категории, по своему
содержанию имеющие отношение к понятию «ценностные ориентации»: «личностный смысл» (А.Н.
Леонтьев), «смысл» (Д.А. Леонтьев), «направленность» (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов), «смысловые
ценности» (Б.С. Братусь).
Основоположник общепсихологической теории деятельности, А.Н. Леонтьев, на материале
теоретических и прикладных исследований показал объяснительную силу деятельности для понимания
центральных психологических проблем: сущности и развития психики, функционирования различных
форм психического отражения личности. В статьях он произвел различение деятельности (и мотива) и
действия (и цели) [8, с. 408].
Термин «личностный смысл» был введен А.Н. Леонтьевым в 1947 г. Он определялся как
отношение мотива (деятельности) к цели (действия). А.Н. Леонтьев постоянно подчеркивал: каков мотив
- таков и смысл для человека его действий [9, с. 105]. При этом мотивы соотносятся друг с другом:
некоторые подчиняют себе другие, некоторые, наоборот, опускаются до положения подчиненных или
даже вовсе утрачивают свою смыслообразующую функцию. Становление личности связывается со
становлением связной системы личностных смыслов [9, с. 212].
Д.А.Леонтьев, развивая эти идеи, конкретизирует связь личностных смыслов с ценностями. Он
утверждает, что личностные ценности являются источниками и носителями значимых для человека
смыслов наряду с потребностями, отношениями и конструктами. В их форме в личности человека
представлены все смыслы, образующие основу его внутреннего мира [10, с. 30].
Б.С.Братусь проводит различие между ценностями и личностными смыслами и рассматривает
ценности как осознанные, отрефлексированные наиболее общие смысловые образования, что отличает
их от личностных смыслов, которые далеко не всегда носят осознанный характер. Таким образом,
личностные ценности - это осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни [11, с. 89].
Именно такие ценности Б.С. Братусь называет личностными ценностями, что, по нашему мнению,
совпадает с содержанием понятия «ценностные ориентации» в той формулировке, которая была
приведена выше. При этом Б.С. Братусь отмечает, что личностные ценности следует отличать от чисто
декларируемых назывных ценностей, не обеспеченных «золотым запасом» соответствующего
смыслового, эмоционально- переживаемого, задевающего личность отношения к жизни, поскольку
такого рода ценности не имеют по сути дела прямого касательства к смысловой сфере, более того, могут
стать бутафорией, маскирующее совсем иные личностные устремления [11, с. 89].
С позиций комплексного подхода к изучению человека Б.Г. Ананьев и Б.Ф. Ломов рассматривают
ценностные ориентации как компонент направленности и, тем самым, определяют их место в структуре
личности. Так, Б.Г. Ананьев, выделяя четыре основные стороны личности (биологически обусловленные
особенности, особенности отдельных психических процессов, опыт личности, социально обусловленные
качества личности), отмечает, что доминирующее влияние всегда остается за социальной стороной
личности - ее мировоззрением и направленностью. А ценностные ориентации вместе со статусом,
социальными ролями, структурой и динамикой отношений являются характеристиками личности,
определяющими жизненную направленность.
Б.Ф. Ломов определяет направленность как отношение того, что личность получает и берет от
общества (имеются в виду и материальные и духовные ценности) к тому, что она ему дает, вносит в его
развитие. То, как именно конкретная личность участвует в тех или иных социальных процессах
(содействует их развитию, противодействует, тормозит или уклоняется от участия в них), зависит от ее
направленности, которая формируется в процессе развития личности в системе общественных
отношений [12, с. 310 - 311].
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить следующие особенности ценностных ориентаций:
ценностные ориентации - носители значимых для человека смыслов (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев),
ценностными ориентациями можно назвать только осознанные, отрефлексированные человеком
личностные смыслы (в отличие от неосознанных) (Б.С. Братусь), ценностные ориентации являются
компонентом направленности и, соответственно, определяют характер социальной активности личности
(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов). Таким образом, анализ теоретических положений отечественной психологии
позволяет расширить изложенное выше представление о ценностных ориентациях. Ценностные
ориентации - это не просто индивидуальное отношение человека к ценностям, бытующим в обществе, но
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вместе с тем они играют для человека смыслообразующую роль, отрефлексированы личностью и
направляют ее социальную активность.
Переходя к вопросу о классификации ценностных ориентаций, следует отметить большое
разнообразие выделяемых исследователями видов. Причем большинство авторов используют термин
«ценности», но, с учетом того, что ценностные ориентации - это усвоенные личностью объективные
ценности культуры, правомерно экстраполировать эти классификации и на ценностные ориентации. В
связи с этим можно выделить следующие группы ценностей (ценностных ориентаций):
по содержанию (экономические, политические, социальные и духовные ценности);
по субъекту (субъективно-личностные ценности, которые формируются в процессе воспитания,
образования и накопления жизненного опыта индивида (т. е. ценностные ориентации), и над
индивидуально- групповые, которые являются результатом развития общества и культуры (т. е.
ценности));
по роли в жизни человека и общества (утилитарные ценности (жилище, питание и др.) и
духовные.
Классификация М. Рокича основана на выделении двух категорий духовных ценностей: базовых,
терминальных, стабильных ценностей (ценности- цели) и инструментальных ценностей (ценностисредства), качеств личности, которые позволяют достичь цели. При этом терминальные ценности
отражают приоритетность для индивида определенных жизненных целей, а инструментальные свидетельствуют о приоритетности для индивида определенных типов поведения. Диапазон
терминальных ценностей весьма широк и включает как ценности, реализуемые в общественной,
профессиональной деятельности (интересная работа, познание, активная деятельная жизнь, творчество),
так и ценности, реализуемые в личной жизни (любовь, счастливая семейная жизнь, материальная
обеспеченность, удовольствия). Инструментальные ценности включают в себя такие качества личности,
как аккуратность, исполнительность, рационализм, самоконтроль, эффективность в делах, честность,
чуткость и др. Несмотря на такое разграничение ценностей, возможен переход целей в средства и,
наоборот, средств в цели. Дальние цели предполагают в качестве средств достижения ближние. Ведущие
средства могут восприниматься как цель сама по себе. Таким образом, терминальные и
инструментальные ценности не являются полюсами ценностной системы личности.
В целом для концепции ценностей М. Рокича характерно следующее:
общее число ценностей невелико;
все люди обладают одними и теми же ценностями, но одни и те же ценности имеют для разных
людей разный «вес»;
ценности организованы в системы.
Подход М. Рокича к определению номенклатуры ценностей охватывает существенный, хотя
далеко не полный спектр мировоззрения и, в основном ограничиваясь ценностями индивидуального
человеческого существования, не вбирает в себя широкой гаммы социально-политических целей и
средств деятельности.
Итак, ценностные ориентаций личности напрямую связаны с социокультурной спецификой
определенного общества. Для того чтобы понять процесс возникновения подобной связи, необходимо
обратиться к вопросу о становлении ценностных ориентаций, о социокультурных и психологических
детерминантах этого процесса.
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УДК 378.
О ВЛИЯНИИ СОЦИУМА НА СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ
Абитаева Р.Ш., Муханова Н.К.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Article observes problems of the person’s value orientations formation in society
Мақалада тұлғаның қоғамдағы құндылық бағдарын қалыптастыру мәселелері қарастырылады
Становление ценностных ориентаций личности представляет собой превращение социальных
ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей.
Процесс становления ценностных ориентаций проходит определенные фазы развития. Так, A.B.
Кирьякова описывает три фазы. Первая - присвоение ценностей общества личностью, создание
ценностного «образа мира». На этой основе происходит формирование ценностного отношения к
явлениям окружающей действительности, становление и развитие ценностных ориентаций личности во
всех сферах ее жизнедеятельности.
Вторая фаза - преобразование личности на основе присвоения ценностей. В этот период личность
сосредотачивает внимание на себе, формируется образ «Я». На этой стадии в процесс развития
ценностного отношения к миру вплетается самосознание, процесс приобретает качественно новые
характеристики: переоценка ценностей, их большая дифференциация, стабилизация.
Третья фаза - прогноз, целеполагание, проектирование, что обеспечивает формирование «образа
будущего». На этой стадии происходит согласование, систематизирование и выстраивание иерархии,
собственной системы ценностных ориентаций. Процесс ориентации приобретает новые характеристики ценностные ориентации устремляются в будущее - формируется жизненная перспектива [1, с. 205].
Д.А. Леонтьев рассматривает процесс становления ценностных ориентаций как усвоение
ценностей социальных групп и их трансформацию из общественных в личностные. Этот процесс имеет,
по меньшей мере, два аспекта. Во-первых, движение от ценностей социальных групп (социальное,
внешнее) к личностным ценностям (социальное, внутреннее), традиционно обозначаемое понятием
интериоризации.
Во-вторых, движение от структуры индивидуальной мотивации, основанной исключительно на
потребностях (внутреннее, биологическое) к структуре, в которой главенствующую роль играют
ценности (внутреннее, социальное). Этот процесс известен под названием социализации.
Интериоризация и социализация применительно к становлению личностных ценностей
представляют собой две стороны одного процесса, рассматриваемого соответственно в аспекте
трансформации самих ценностей и трансформации структуры индивидуальной мотивации. Это движение через разные границы: через границу внешнего-внутреннего в первом случае и через границу
биологического-социального во втором [2, с. 22].
Д.А. Леонтьев отмечает, что социальная среда, служащая источником ценностей, не является
однородной. Для любого человека характерна принадлежность одновременно ко многим социальным
общностям разного масштаба. Во-первых, индивиды избирательно усваивают социальные ценности очевидна невозможность реальной ассимиляции в структуру индивидуальной мотивации всех ценностей
всех значимых для индивида социальных общностей. Во-вторых, присущие этим общностям ценности
могут находиться в непротиворечивых отношениях между собой, но могут и вступать в конфликт.
Различая в системе ценностей любой отдельно взятой социальной общности или личности ядро
(наиболее принципиальные для группы или личности ценности) и периферию (все прочие, менее
существенные ценности), Д.А. Леонтьев описывает четыре варианта соотношения ценностей личности и
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ценностей социума, в соответствии с которыми можно говорить о четырех вариантах ценностного
развития личности по отношению к конкретному социуму.
Первый -конформное развитие (хорошая согласованность как ценностного ядра, так и периферии).
Второй - вариативное развитие (хорошая согласованность ядра при расхождении периферийных
ценностей).
Третий - маргинальное развитие (существенное рассогласование как периферии, так и ядра).
Четвертый - девиантное развитие (полное расхождение ядерных ценностей при возможном
частичном согласовании периферийных) [3, с. 24].
Те же самые варианты могут описывать взаимоотношения не индивидуальных и социальных
ценностей, а ценностей различных социальных групп, в которые включен индивид. Если в первом случае
перед нами рассогласование и в пределе конфликт личности и социума, то во втором случае -внутренний
ценностный конфликт индивида, проявляющийся в размывании или расщеплении социальной
идентичности, в размывании ценностно- нормативных ориентиров. Этот конфликт проявляется, когда в
одной ситуации разные ценности диктуют противоречащие друг другу формы поведения.
A.A. Бодалев, развивая и реализуя в своем творчестве идеи Б.Г. Ананьева и В.Н. Мясищева,
касающиеся целостного познания человека как субъекта отношений, выделяет следующие факторы,
влияющие на формирование личности [4, с. 54 - 59]. Во-первых, это влияния, идущие к человеку из
большого социума.
Во-вторых, эффект воздействия объективно существующих детерминант - и политики, и
экономики, и идеологии, и права - никогда не бывает одинаковым для каждой личности. Его характер и
качество «следа», оставляемого в сознании личности, в ее эмоциональной и волевой сферах, зависят от
принадлежности личности к той или иной возрастной, половой, национально-этнической,
профессиональной или отличающейся определенным экономическим достатком общности.
Третий важнейший фактор - это та малая группа - семья, школьный класс и т. д., в которые
личность входит и с членами которых она находится в повседневном непосредственном контакте. По
причине непосредственности общения каждого с каждым, жизнь группы оказывает свое обязательное
влияние на развитие личности, и оно тем сильнее, чем психологически значимее эта группа для
личности.
Как отмечает A.A. Бодалев, если другой человек, с которым у личности постоянные контакты, или
общность, в которую она входит, в высокой степени для нее положительно значимы и очень
авторитетны, они сильнейшим образом воздействуют на самодвижение и на появление в нем новых
ценностных доминант.
Резюмируя содержание представленных выше концепций, можно выделить ряд принципиальных
моментов.
Во-первых, источником становления ценностных ориентаций личности является социальная среда
(Д.А. Леонтьев) или макросоциум (A.A. Бодалев).
На наш взгляд, можно развести эти источники, так как социальная среда связана с культурой
общества и бытующими в этой культуре ценностями, и нормами, а макро социум - это, скорее, большие
социальные общности и социальные институты, то есть те социальные субъекты, которые действуют в
данной социокультурной среде.
Во-вторых, отбор и усвоение ценностей, превращение их в ценностные ориентации личности
опосредуется факторами этнической общности, пола, возраста (а, значит, и принадлежностью к
определенному поколению) и т.д.
В-третьих, не только общество в целом, но в большей степени контактные социальные группы, в
которые включен индивид, и в первую очередь референтные группы, являются теми субъектами,
которые транслируют личности определенные социальные ценности.
И, наконец, ценности, транслируемые различными социальными группами (семьей, группами
сверстников и др.), могут вступать в конфликт между собой.
Эти положения были положены в основу схемы становления ценностных ориентаций личности в
условиях определенной социально-экономической ситуации и социокультурной среды (см. Рис. 1).

173

Рис. 1 - Схема становления ценностных ориентаций личности
В целом данная схема может быть кратко изложена следующим образом: субъектами трансляции
ценностей по отношению к отдельной личности выступают макро- и микросоциум. Все составляющие
этого процесса функционируют в поле общей социально-экономической ситуации, погружены в общую
социокультурную среду, вырабатывая, утверждая и транслируя адекватные этой среде ценности.
Рассмотрим более подробно каждый элемент предлагаемой схемы.
Прежде всего необходимо остановиться на характеристиках социокультурной среды. Наиболее
общими глобальными детерминантами типов культур являются «индивидуализм» и «коллективизм» с
соответствующим набором отличительных характеристик и ценностей. И в культуре каждого общества в
большей или меньшей мере присутствуют элементы обоих типов, естественно, с доминированием одного
из них. Анализ с этой точки зрения показывает специфику западного и казахстанского обществ: если для
западного либерального общества характерен индивидуалистический тип культуры, то культурноидентификационными особенностями нашей культуры являются коллективность, коммунальность,
высокая социальная комформность, ценности ислама и православия [5, с. 165- 170].
Несмотря на то, что коллективизм оставался реальным феноменом массовой психологии, в
последние десятилетие начали набирать силу индивидуалистические тенденции, связанные с
индустриализацией, урбанизацией, ростом социальной мобильности, повышением образовательного
уровня населения, что нарушало (как и повсюду в мире) устойчивые связи между индивидами внутри
традиционных социальных групп. Индивидуализм в советском обществе, отмечает Г.Г. Дилигенский,
был достаточно своеобразен и отличался от западного варианта. Это осторожный и боязливый
индивидуализм, исключающий инициативу, которая бы вела к изменению социальной действительности
в интересах индивида. Он целиком был ориентирован на поиск оптимальной ниши в сложившейся
системе статусов и ожидание поддержки со стороны социума.
В этих условиях со стороны макросоциума (первого субъекта трансляции ценностей) личность
получала информационный поток, несущий ценности, свойственные для индивидуалистически
ориентированной западной культуры. На фоне социокультурной среды 80 - 90-х гг. XX в., характерной
особенностью которой стало «смысловое голодание» (Д.А. Леонтьев [6, с.15]) и ценностная
дезориентация, сторонники либеральных реформ провозгласили принцип индивидуального выживания и
успеха, и этот принцип активно поддерживался СМИ, рекламой, отражался в образцах западного
искусства (кинематограф, литература). Все это, а также реальная практика новых социальноэкономических отношений, привело к утверждению в сознании казахстанцев (в большей или меньшей
степени у представителей различных социальных слоев) ценностей индивидуализма. Таким образом,
начиная с 90-х гг. XX в. макросоциум транслировал, а социально-экономическая ситуация
стимулировала формирование у личности нового типа ценностей.
Следующий субъект трансляции ценностей - микросоциум, под которым понимаются те
контактные социальные группы, в которые непосредственно включена личность. Микросоциум
испытывает влияние социокультурной среды, практикуемых социально-экономических отношений и
общества в целом, преобразуя по-своему (в зависимости от особенностей социальных групп,
составляющих этот микросоциум) эти влияния и транслируя их личности. При этом нужно учитывать,
что микросоциум, в который погружена личность, обладает дифференцированной поколенной
структурой.
Проблема поколений традиционно рассматривалась в социологии (М. Мид). Поколение
определяется в социологии как объективно складывающаяся социально-демографическая и культурноисторическая общность людей, объединенных границами возраста и общими условиями формирования и
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функционирования в конкретно - исторический период времени [7, с. 42]. Социологический подход
предполагает рассмотрение поколения как социальной общности людей в определенных возрастных
границах, для которых характерны схожие условия социализации и жизнедеятельности, типичные
потребности и ценностные ориентации. В русле психологического подхода поколение понимается как
специфическая общность людей, объединенных границами возраста, изменение и развитие которых
детерминируется возрастными (физиологическими, психическими), социальными (принадлежность к
определенным социальным группам) и историческими причинами (политические, экономические и
социальные изменения в обществе) [7, с. 3]. В контексте нашего исследования это определение означает,
что по причине психических возрастных особенностей (мобильности психики) младшие поколения более
динамично усваивают новое, в том числе и актуальные в данный момент для социума ценности; по
социальным и историческим причинам каждое поколение современного динамично развивающегося
общества формируется в особой социокультурной среде со своим набором социальных, политических,
экономических условий, стимулирующих усвоение личностью особого набора ценностей,
преобразуемых в ценностные ориентации.
Здесь необходимо учитывать, что хотя прессинг новых социальных условий испытывает
практически любой член социума, но скорость усвоения новых ценностей, адекватных этим условиям, во
многом зависит от этапа возрастного развития, на котором находится личность в этот момент.
Подростковый и юношеский возраст выступает сензитивным периодом для формирования,
усвоения и реализации системы ценностных ориентаций личности по И.С. Кон, а П.М. Якобсон
отмечает, что для эмоциональной жизни юности характерно не только переживание предметных чувств
(направленных на определенное событие, лицо, явление), но и формирование чувств, выражающих более
или менее устойчивые мировоззренческие установки личности. Это мировоззренческие чувства,
связанные с формированием собственной системы взглядов на мир и место в нем человека, с
формированием ценностных ориентаций [8, с. 338 - 339].
В динамично развивающемся социуме складывается ситуация, когда сензитивный для усвоения
ценностей возрастной период представителей старших и младших поколений приходится на временные
промежутки с отличной друг от друга социокультурной средой.
Возвращаясь к предлагаемой нами модели, нужно отметить, что в стабильные периоды жизни
общества, когда большинство поколений формируется в примерно одинаковой социокультурной среде,
воздействие микросоциума в значительной степени согласовано, личности передается определенный тип
ценностных ориентаций (в частности, в советский период это были преимущественно ценности
социоцентрического характера).
В периоды резких социальных изменений воздействие на личность со стороны микросоциума
менее согласовано, составляющие поколенной структуры расходятся в доминирующих ценностных
ориентациях, транслируют личности противоречащие друг другу ценности. В результате микросоциум
оказывает дезориентирующее воздействие на личность, и, как следствие, его влияние ослабевает.
Личность вынуждена в этих условиях искать мировоззренческую опору в жизни, ориентируясь на
информационный поток, идущий со стороны общества (макросоциума), и на собственные наблюдения,
демонстрирующие, что залогом успеха в современном мире являются прагматические и
индивидуалистические ценности, адекватные социокультурной среде и наличным социальноэкономическим условиям.
Таким образом, в периоды резких социальных трансформаций влияние макросоциума и
социокультурной среды на становление ценностных ориентаций личности оказывается более значимым,
чем влияние микросоциума (в том числе членов семьи и педагогов), что усиливает разрыв между
поколениями и нарушает традиционный механизм передачи социального опыта от старших поколений к
младшим.
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ӘОЖ 002.6:37.016
ЖАҢА ФОРМАЦИЯ МҰҒАЛІМ – ШЫҒАРМАШЫЛ ТҰЛҒА
Назарымбетова Г.Т.
№1 ЖОББМ, Жезқазған қаласы
В наше время учебный процесс требует использования новых подходов и идей. Изучая
теоретическую основу Кембриджского метода образования, использую 7 модулей на практике, я
увидела эффективность работы на уроках информатики.
In our time, the learning process requires the use of new approaches and ideas. Studying the theoretical
basis of the method of Cambridge Education, using 7 modules into practice, I have seen the effectiveness of work
in science lessons.
«Жаңа формация мұғалімі – рухани дамыған әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық
құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман, өзін – өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын
шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін жауапты»
Н.Ә.Назарбаев
Қaзipгi бiлiм бepy caлacындaғы бacты мiндeт - бiлiм мaзмұнынa жaңaлық eнгiзyдiң тиiмдi жaңa
әдicтepiн iздecтipy мeн oлapды жүзeгe acыpa бiлy. Жaһaндық дaмy үpдiciнe caй әлeмдiк ғылым-бiлiм
caлacы дa жaңa бeлecкe көтepiлyдe. [1] Oлaй бoлсa, ocындaй жaн-жaқты дaмығaн, өз oйын aшық epкiн
aйтa aлaтын, қaзipгi зaмaн тaлaбынa caй құзыpeттi жeкe тұлғaлapды тәpбиeлeп шығy мынa бiздiң, яғни,
ұстaздapдың қoлындa. Oл үшiн, ұcтaздap дa өздepiн әpi қapaй күндeлiктi дaмытып oтыpyы кepeк. Қoғaм
тaлaбынa caй жaңa әдicтepгe ayыcып, oқyшының бiлiм aлyғa дeгeн құштapлығын, қызығyшылығын
oятyымыз кepeк.
Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім, [1] егеменді
еліміздің алғы шарттары өркениетті елдер қатарына көтерілуді міндет, өркениетке жету үшін жан –
жақты дамыған, рухани бай тұлғаны өсіруде ұстаздар қауымының алдына жаңа міндеттер қойылып отыр.
Қазіргі кездегі оқыту үрдісі жаңа әдіс - тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. «Мұғалімге
арналған нұсқаулықтан» білім берудегі Кембридждік әдістің теориялық негізін оқып, оқытудың жаңаша
әдіс - тәсілдері – жеті модульді іс - тәжірибемде қолдану арқылы оның артықшылықтарына көз жеткізіп
отырмын. Бұл жеті модульдің барлығы да барлық пән сабақтарында қолдануға ыңғайлы әрі тиімді.
Информатика сабағында бұл бағдарламаның негізгі идеяларын пайдалана отырып көптеген тиімді
жақтарын көруге болады.
Бағдарламаның негізгі факторларға тоқталар болсам, оқушылардың білім алу үдерісін түсінуі, нені
оқу керектігін үйренуі, өзін - өзі реттеуі, оқу нәтижелерін бағалауды игеруі. Оқытуда бірінші баланың
өзін - өзі реттелуіне жағдай жасап, үйрету қажет.
Бағдарламаның сыни тұрғыдан ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың
нәтижесінде алынған ақпаратты, ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік
шешім екенін білеміз. Ол оқушылардың ойлана білуіне, өз оқуына таңдау жасау, басқалардың
идеяларына күмәнмен қарау қабілеті ретінде түсіндіріледі. Сыни тұрғыдан ойлау әдісі оқушының ойын
дамытуға көп көмегін тигізеді. Сын тұрғысынан ойлауға дамыту модулінде мен келесідей: «Автор
орындығы», «Блум түймедағы», «Екі жұлдыз, бір ұсыныс», «Жіңішке - жуан сұрақтар», «Білемін. Білдім.
Білгім келеді», «Венн диаграммасы» және т. б. әдіс - тәсілдерді қолдандым.
Оқудағы жаңа тәсілдер модулін топтық, жұптық жұмыс арқылы іске асырылады. Яғни, оқушылар
арасында өзара диалог орнату арқылы білім беру деп түсінемін. Диалогтік оқыту білім сапасын
арттыруға көп көмегін тигізеді. Диалогтік оқыту баланың білімін жетілдіруде көбірек қолданылады.
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Диалогтік оқыту тек қана информатика саласында емес барлық пәндер үшін тиімді оқыту түрі болып
табылады. Өз пәніме қатысты айта кетер болсам, бізде көбінесе теориямен практиканы ұштастырып
оқытамыз. Тәжірибелік жұмыс жасау барысында көптеген сұрақтар туындайды. Оқушылар өзара
пікірлері мен болжамдар айта отырып, бірлесе жұмыс жасайды.
Білім беру және білім алудағы өзгерістер мұғалім мен оқушылар арасындағы ынтымақтастықты
дамытуға ықпал етеді. Сондықтан өзімнің осы модуль төңірегінде жинаған теориялық білімімді
тәжірибеде іске асыруға және оның қаншалықты оң нәтиже беретіндігін бақылау мақсатында жұмыс
жасаудамын.
АКТ - ны қолдану мұғалімге де оқушыға да қолайлы. Біз информатика сабағында теория мен
практиканы ұштастырамыз. Бұл екеуі бір - бірімен өзара тығыз байланыста болады. Тәжірибелік жұмыс
жасау барысында бала теориялық білімін шыңдайды. Конфуций: «Маған айтып берсең – ұмытып
қаламын, көрсетсең – есте сақтаймын, өзіме жасатсаң - үйренемін» деген. Конфуций айтпақшы бала
қолымен жасағанда ғана жақсы түсінеді, есте сақтайды. АКТ - ны сабақта қолдану оқушылардың
белсенділігін, қызығушылығын арттырады, сыни ойлауға, басқалармен ой бөлісуге, өз тәжірибесін
шыңдауға көмектеседі. АКТ - ны қолдану нәтижесінде оқушылардың өз бетімен ізденісі,
қызығушылығы, белсенділігі, сенімділігі артады.
Бағалаудың екі түрі қарастырылған: формативті бағалау және жиынтық бағалау. Формативті
бағалау оқыту үшін бағалау болып табылады да, ал жиынтық бағалау оқытуды бағалау болып табылады.
Жиынтық бағалауды оқудың қорытындысын шығаруда, оқудың алға ілгерілеуін тіркеу мақсатында
қолданылады. Оқыту үшін бағалауда оқушы өзін - өзі реттеу арқылы өз білім деңгейін бағалайды, білімін
жақсартады, сабаққа деген белсенділігі артып, қызығушылығы оянады, өзін - өзі, бірін - бірі бағалауды
үйренеді. Әр сабақта оқушыларды өзін - өзі, бірін - бірі бағалауына баса назар аудардым. Өйткені оқушы
өзін - өзі реттей отырып, өз білім деңгейін анықтайды, өз білімін басқалармен салыстыруды үйренеді.
Қате кеткен жерлерін түсініп, әділ бағалауды үйренеді, дағдыланады. Бағалау оқушылардың өзі - өзінің,
басқалардың ойлары мен жұмыс жасауын бақылау болып табылатындықтан оқушы өзінің ойлауын,
түсінуін, тәртібін қадағалап отыруды үйренеді, дағды қалыптасады.
Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту модулі оқушының танымдық дамуына
негізделген. Танымдық даму – баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті. Тәжірибе кезінде
оқушылардың физиологиялық, психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес тақырыптар бере отырып,
олардың сол тақырыпты қабылдауы, түсінуі, есте сақтауына мән бердім. Бұл жерде байқағаным әр бала
ақпаратты әртүрлі деңгейде қабылдайды екен. Сондықтан да сабақ жоспарын жасауда тапсырмаларды
құру барысында әр оқушының деңгейін ескеру керектігін түсіндім.
Оқытудағы басқару және көшбасшылық модулі педагогикалық жетілудің пайдаланылмаған
әлеуеті, мұғалімдерге қолдау көрсетілген жағдайда, кәсіби өсу мен бірлескен білім беруде іске
асырылады деген сенімге негізделген. Яғни, мұғалім сабақ бойы оқушыларды дұрыс басқарып,
көшбасшылық жасай алған жағдайда, жақсы нәтижеге қол жеткізгені деп түсінемін.
Рефлексия кезеңінде оқушылар алған жаңа ақпараттарды, жаңа білімді реттейді, өз пікірлерін
дәлелдеп айтады. Өздерінің жұмыстарын постерге түсіріп топпен қорғайды. 7 модулді қолдана отырып,
өзімнің де көптеген қызықты идеяларымды жүзеге асыру жөнінде белсенділігім арта түсті. Қазақстанның
білім беру мазмұны сөзсіз жаңа сатыға көтеріліп, алға қадам бастап келеді. Біліктілік пен шеберлігімізді
ұштастырып, жас ұрпақты әлемді мойындататын рухани биікке көтеру біздердің міндетіміз.
Сындарлы оқыту теориясы негізінде білім алған оқушы өзін еркін ұстап, ойын дәл жеткізе алатын,
сыни тұрғыдан ойлай алатын, тұжырым жасай білетін, бірін-бірі бағалай алатын, көшбасшы бола
алатындай тұлға болып қалыптасатынына күмәніміз болмайды. Оқушылардың сабаққа деген
құлшынысын, қызығушылығының артқанын, сыни тұрғыдан ойлауға бет алатынын байқауға болады. Ең
маңыздысы оқушылар өз іс-әрекетін, сыныптастарының, құрбы-құрдастарының іс-әрекеттерін,
жетістіктерін бағалауды және жауапкершілікке үйренеді.
Әлем өзгеруде, мен де өзгеремін қағидасын ұстанған сындарлы оқыту теориясы бүгінгі күннің
талабына толық жауап беретін бағдарлама. Көптің көңіліндегі күмәнді сұрақтарды толық серпіп, өзінің
мазмұндылығын дәлелдеп келе жатқан жүйе.
Инновациялық технологиялардың қай түрін алсақ та, олардың тиімділігі тек қана мұғалімнің
шеберлігімен және осы шеберлікті шыңдай түскендігімен ғана шын күшіне ие бола алады. Сондықтан
оқушылардың ынтасын арттыруға арналған әдістемелік құралдардың жүйесі мен амалдары әр
мұғалімнен оларды терең игеруін, іске асыруын және оған сай болатын іскерлікті талап етеді.
Өзіндік жұмыстарда :
-Оқушының пәнге деген қызығуы артады;
-Оқушының шығармашылық қабілеті дамиды;
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-Ізденушілік қабілеті артады;
-жауапкершілігі жоғарлайды;
-Ақпаратты бағдарлау біліктілігі қалыптасады;
-Сыни тұрғыдан ойлау қабілеті артады.
Топтық жұмыстарда әр топ басшылары өз топ мүшелеріне міндеттерін белгілетіп, қабілеті төмен
оқушының көшбасшы оқушыға ұмтылғандығы, ілескісі келетіндігін байқадым. Осындай тапсырмалар
оқушының қызығушылығын, белсенділігін арттыратыны сөзсіз. Оқушылардың сабақты талқылағаннан
байқағаным, топ басшысы оқушыларға атқаратын міндеттерін бөліп, әр оқушының не нәрсеге жауапты
екенін белгілеп отырды. Оқушылар өзара бір-бірімен келісіп әр топтың жұмысына түрлі бағалаулар беріп
отырды.Постермен жұмыс жасағанда оқушылардың шығармашылығы артқанын аңғардым, алғашқыда
бұл жұмысты білмейтін болатын, кейін бұл әдіс оқушыларға ұнағандарын айтты. Дәстүрлі сабақта,
үндемей отырған оқушы, өзіне берілген жауапкершілікті сезінді. Оқушылардың сабаққа деген ынтасы,
қызығушылығы, балалардың көп ізденетініне көзім жетті.. Мұғалім танымдық іс-әрекетті
ұйымдастыратын ұжымдық істердің ұйтқысы болатындықтан, оқушының шығармашылығын арттырады.
Осындай сабақтардан кейін ой түйгенім:
- Оқушылар топтық жұмыстар жасай отырып, бірі-білмегенді екіншісінен үйреніп, жақын арадағы
даму аймағы жүрді;
- Оқу тапсырмаларды орындау үшін механикалық есте сақтау мен қайталауды, емес құрдастардың
белсенді қатысып, ақпараттарды өңдеуі және қорытуын талап етеді.[1]
Информатика пәні бойынша сабағыма өзгерістер енгізу барысын-да Бағдарламадағы жеті модуль
стратегияларын ескере отырып, жаңаша жоспар құрып, жүргізіп жүрмін. Сонымен бірге білім беру
мен білім алудағы жаңа тәсілдерді меңгеру арқылы информатика сабақтарында бағдарламадағы жеті
модуль аясындағы барлық стратегиялардың әдіс - тәсілдерін қолданып, жүзеге асыруға тырысып жүрмін.
Осы жеті модуль стратегияларын қолдану арқылы сабақтарымды жаңаша өткізуде және өзгерістер
енгізуде алдымен өзімнің сыни тұрғыдан ойлауымды дамыта отырып, оқушылардың сыни ойлау
қабілеттерінінің өрістеуін дамыту керек деп ойлаймын. Сол сияқты деңгейлік білім беруде
оқушылардың диалог арқылы сыни тұрғыдан ойлауын дамыту, өз еріктерімен тапсырмаларды
орындауын, талқылауын және өзін- өзі бағалай алуын дамыта, өзгерістер енгізе отырып құрылған
сабақтарым оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруда.
Сабақтардан көрініс

Әр сабақтағы оқушылардың кері байланыс парақтары

Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай
талаптанып, шаршамай еңбектенеді. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің
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жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаз
болайық!
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ
Нурмаганбетова Р.К., Мурзалиева А.Б., Уатаева А.М
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В этой статье, первый этап в области образования и профессиональной подготовки может
играть важную роль в физическом воспитании в детских садах. Это улучшение здоровья детей
дошкольного возраста учиться и возможность создавать свои собственные ответы.
In this article, the first step in the field of education and training can play an important role in physical
education in kindergartens. This is to improve the health of preschool -aged children to learn and the ability to
create their own answers.
Дене тәрбиесі дамуының тарихи тәжірибесі және адамның дене дамуын зерттеудің
эксперименталды әдістері, дене қызметінің ой қызиетіне қатысын айқындау дене тәрбиесінен білім
берудің өскелең ұрпаққа қатысты мақсаты мен мәнін айқындауда көптеген ғасырлар бойы жол берілген
қараңғылық пен негіздікті жоюға көмектесті.
Дене тәрбиесінен білім берудің даму тарихындағы ғылыми кезең өзге тарихи кезеңдерден
басқаша. Ең басты айырмашылықтары: 1) ақиқатты тексеріп, айқындау үшін сан алуан әдістерді қолдану;
2) тәрбиелеу мен үйретуде тұлғаның құқықтарын мойындау.
XVI жүзжылдықта дене тәрбиесі педагогика мен спортқа қатысты ғылыми ақиқатты жасау
кезіңінде, осы шыңдықты іздеп табуға бел байлаған батыл ойшылдар, данышпан тұлғалар пайда болды.
Бүгінгі білім биігінен қарағанда, олардың тәжірибелері оймен тану дәрежесінде болғанымен, адамға
«жоғарыдан» берілетін терең, «жұмбақ сырлы» даналығы да жоқ емес.
Бұл ойшылдар мен ғалымдардың өзара тек олардың ішкі көңіл-күйлеріне ғана бағынған. Олар бір
елден бір елге өз білімін, пәлсапалық ойларын, ғылыми ізденіс тәжірибелерін арақалап өте берген. Өмірі
табиғи өліммен аяқталғандары сирек. Көптеген данышпан тұлғалардың есімдері, көрген азаптары мен
еңбектері Помпонацийден Джордано бруноға дейін философия тарихынан, медицинадан және
әдебиеттерде жазылған шығармаларда қалған.
Үш ойшыл Бэкон, Декарт және Спиноза ақиқаттармен зерттеулердің объективті әдістері
жинағынан тұратын ғылым құрған. Бұл ғылымның әсері Исаак Ньютон мен Джон Локктың дүние
тануында айқын із қалдырған. Тәрбие және дене тәрбиесінен білім беру саласында Джон Локк есімі
ерекше маңызды.
Джон Локк 1632 жылдың Урингтон қаласында туылған. 14 жасқа дейін әкесінің тәрбиесінде
болады. Классиккалық білімді Вестминстерская коллегиясында алды. Бұл жерде ол өз дене дамуына көп
уақыт бөлді: доп, крокет ойнап, жұгірумен, ескек есумен айналысты. 1652 жылы Локк Оксфорд
университетіне оқуға түсті. Бірақ 1683 жылы саяси себептер салдарынан университетті бітірмей, ол өз
елінен кетіп, Голландияға қоныс аударуға мәжбүр болады.
1690 жылы ол «Балаларды тәрбиелеу жөнінідегі ойлар» деген педагогикалық шығармаласын
басып шығарды. Мұнда ол тәрбиеленушінің жеке ерекшеліктерін зерттеп, білім беруді баланың
қабілеттері және бейімділіктеріне орай бағыштау қажет деген негізгі ойын білдірді. Локктың пікірінше,
жеке беімділіктер ойын кезінде айқынырақ ашылады және оны не мазалайтынын білу үшін, локк тәрбие
процесінде кездойсоқтық пн өзімбілермендіктің болмауы тиіс, тәрбиенің барлық шаралары негізделуі
керек деген пікір білдіреді [1].
Тәжірибе және бақылау кезінде Локк өте пайдалы кеңестер берді: балалр қыста да өте жылы
киінбеуі керек, бас киімсіз, жаяу көп жүру, күнделікті мұздай сумен жуыну пайдалы.
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Жан-Жак Руссо айтқан педаггикалық ойлар өз нәтижесін берді: Германияда «филанторпиндер»
мектептері ашылды, онда тәрбиелеу жүйесі еі алдымен тәрбиеленушіге мейіріммен қарауға негізделген.
Мұнда алғашқы мектеп Дессау қаласында 1774 жылдың 24 желтоқсанында ашылған.
Дене жаттығуларын оқыту Г. У. Фитқа тапсырылған еді. Ал ол Гутс- Мутспен бірге неміс
гимнастикасының негізін қалаған.
Г. У. Фит 1763 жылдың 8 қаңтарында Гооксилде, Евердің Ангальт-Церь қожалығында туылған. Ол
княздік жоғары мектебіне ұстаз болып 1786 жылы ьтағайындалған. 1799 жылы Дессаудағы барлық
мектептердің директоры болды.
Өзінің гимнастикалық еңбектерінде Фит оқушылардың дене тәрбиесінен білім алуына зор мән
беріп, жаттығулардың пайдасы мен әсерін негіздеген. «Дене жатттығулардың мақсаты,- дейді Фит, барлық қимылдарды жасау және адам ағзасындағы оның жетілуіне қызмет ететін күштерді іске қосу,
сөйтіп өз денесін қалыптастыруға жұмылдыру».
Гутс-Мутс Фитпен тығыз бірлесе отырып, Шнепфенталь мектебі жағдайында неміс
гимнастикасының негізін қалады.
«Бәрінен бұрын- деп жазады Гутс-Мутс,- дене жаттығуларымен жоғары білім мекемелерінде,
әсіресе біздің университеттерде танысыу тиіс. Себебі, оларды бітірген дінбасылары қала мен ауылдарға
оқытушы ретінде жіберіледі. Басқа барлық қоғамдық топтарға гимнастика аса қажет, өйткені олардың
денесі ең алдымен мемлекетке қызмет етуі керек. Бұл әсіресе жауынгерлерге қатысты. Жасөспірімдердің
ептілігі мен шынығуын дамыту менің ұлттық тәрбие жоспарымның ең маңызды бөлігін құрайды».
Өз жүесінде Гутс-Мутс дене жаттығуларының білім берудегі мәнін арттыру үшін оларды
топтаудың тектік әдісіне сүйенген. Бұл топтау мынадай ретте келеді:
1. Секірулер: бір орыннан (екпінсіз), жүгіріп келіп (10қадам).
2. Жүру мен жүгіру: гимнастикалық алым (минутына 50 адым); еселенген адым (10 адым); жүгіру
жылдам адым (минутына 150 адым); жүгіру – жылдам, созылмалы, жыландап, тізбектеп, ұлулап,
бұрыстылармен, өрге қарай (тауға).
3. Лақтыру: тастарды және тас шарларды лақтыру, тастарды төменнен құлаштап лақтыру; дискі,
найза лақтыру.
4. Күрес: қарсыласты күрес орнынан ығыстыру; оны жерден көтеру; құлаштап жерге тастау (
осыған сәйкес, күрестің үш түрі ерекшеленген: жартылай шайқас, жеңіл шайқас, толық шайқас). Күрделі
шайқас барлық үлгілерді біртұтас жиынтыққа біріктіру.
5. Өрмелеу: кедір-бұдыр сырықта, ағашта, жұмыр бөренеде, жіп сатыда, қанатта.
6. Тепе-теңдіктегі жаттығулар: бір аяқта және аяқ ұштарында тұру; жатқан ағашпен, жіңішке
тақтай және қанат бойымен жылжу; ағаш аяқта жүру; конькиде жүгіру; параллель брустарда және
әткеншекте жаттығу.
Бұған қоса жүру және жүзу жаттығулары.
П. Г. Клиас өзінің гимнастикасы бойынша- «Гимнастиканың бастапқы негіздері немесе «турнен
өнері» атты тұңғыш шығармасы басып шығарды. Кейінірек Клиасс гимнастикасы бойынша бірнеше
кітап жазған, олар Франция, Англия, Швейцария елдерінде басып шығарылған.
Жүру, жүгіру, секіру, өрмелеу, күресу, жүзу жаттығуларынан басқа, Клиасс өзінің сабақ беру жүйесіне
жаңа: үшбұрышты трапеция үстіндегі жаттығулар; қиғаш тартылған параллель қанаттардағы, жіп
сатыдағы сияқты жаттығулар енгізді [2].
Клиас қолданылатын дене жаттығуларының шеңберін кеңейтті де, соның арқасында
гимнастикалық білім тарату саласындағы оқытушы қызметінің аясын кеңейтті. 1807 жылдан бастап дене
жаттығулары барлық корольдік кадет корпустарына, теңіз және артиллерия оқу орындарына, азаматтық
мектептерге енгізілді. Ал 1827жылдың басынан бастап дене жаттығуларымен 7 ден 15жасқа дейінгі
ұлдардың барлығы айналысуы міндеттелді. 1813 жылы Нахтегаль дат үкіметінің алдында 1799 жылы1830 жылдары аралығында гимнастиканың даму жағлайы жөнінде есеп берді. Есеп беру «Даниядағы
гимнастиканың 1799-1830 ж.ж. енгізілу сәтінен ілгерілуі» деген тақырыппен жарық көрді. Нахтегаль
мынандай еңбектерін басып шығарды: «Гимнастика әдістемесі мен лекцияларға алғыссөз», «Халықтық
және қалалық мектептерге арналған гимнастика оқулығы».
Германияда дене жаттығулары насихаттауд, осы жаттығулардың ұлттық ерекшеліктерін көрсетуде
үлкен ықпал жасаған Фридрих Людвиг Ян болды. Гимнастика дамуындағы Л. Янның ұлтшылдық
ойлары осы нәннін теориялық негіздерін жасаудағы оның еңбегін еш кемітпейді. Ян әдісі бойынша
жаттығулар бүкіл германияда таралды. Неміс университетінде олар кенінен таралды. 1817 жылы
көктемінде Ян дене жаттығуларының ұлттық рөлі жөнінде өзінің 21лекциясын оқыды. Дәл осы жылы
Киль және Иен неміс университеттері дирекциялары оған құрметті доктор атағын берді.
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Ян параллель брустарда жасалатын жаттығуларды мынадай жолмен жүйелейді: а) тіреуіштегі
жаттығулар; б) «сермеу» жаттығулары; в) ілініп тұрудағы жаттығулар; г) өз денесін брустардан асыра
тастау жаттығулары; көлденен сырықта жасалаиын жаттығуларды ол 6 топқа бөлді; 1) ілініп тұрудағы
жаттығулар, 2) тіреуіштегі жаттығулар, 3) «сырыққа сермеу»; 4) сырықта «отырған және жатқан
қалыпта» жасалатын жаттығулар; 5) күрделі жаттығулар; 6) сырықта айнала асыра тастаумен немесе
аударылып түсумен орындалатын жаттығулар [3].
Көлденең сырық үшін Ян 335-тей жаттығу ойлап тапқан. Немістік мектеп гимнастикасының
негізін қалаушылардың бірі- Адольф Шписс. Шписс жасөспірім шағында Оффенбах қаласындағы
жекеменшік тәрбие мекемесінде оқыған. Сол кезде ол Гутс-Мутс және Янның дене жаттығулары
жүйелерімен алғаш танысты. Шписс енгізген негізгі жаңалықтар оның
«Гимнастика жөніндегі ілім. Еркін жаттығулардағы гимнастика»; «Жалпы жаттығулардағы гимнастика»;
«Мектептерге арналған гимнастиканы үйрету құралы ретіндегі гимнастика бойынша кітап» деген іргелі
еңбектерінде сипатталған. Оларда ол өзінің негізгі ойын көрсеткен: мектептерде қолданылатын дене
жаттығулары балалар денесінің дамуы ерекшеліктерін, жынысын және жасын ескеруі қажет. Аталмыш
еңбектерде баяндалған оқытушы Шпис әдісі ұлдар үшін де , қыздар үшін де жаттығуларды олардың
жасына қарай білуді қарастырады. Бұл жерде Шписс дене жаттығуларын топтастырғанда барынша
қарапайым етіп, мектеп талабына бейімдеген: алтыдан он жасқа дейін және оннан он алты жасқа
дейінгілерге арналған жаттығуларды сипаттаған. Алтыдан он жасқа дейінгі балаларға төмендегідей оқу
материалдары ұсынылған: реттік (саптық) және еркін жаттығулар; тепе теңдіктегі жаттығулар; тереңге
секіру, сырықпен және «текеден» секірулер; тіреуіште және ілініп тұрып жасалатын жаттығулар; «ауыр
салмақты жылжыту, көтеру және тасу» түріндегі жаттығулар: күрес, лақтырулар, жүзу және ойындар.
Оннан он алты жасқа дейінгі балаларға қиынырақ жаттығулар ұсынылған: саптық және еркін
жаттығулардың күрделілеу формалары: билер, тепе-теңдіктегі жаттығулар, гантельдермен секіру,
паралель брустарда, бөренеде және перекладинада орындалатын жаттығулар, «ат» және «текеден»
секіру, сырықпен секірулер, нысанаға лақтыру, т.б. Шписс нағыз эмпирик еді. Ол балалардың ойы мен
денелерінің жетілуіне әсер ету үшін неғұрлым көп дағдыларды, тәжірибелерді жан-жақты игеру қажет
деп есептеді. Сондықтан жалпылама түсініктерді ө бетімен игеруге, жаттығуларды таңдаудың жалпы
прициптерін, игеру әдістерін, орындау тәсілдерін тануға аз көңіл бөлді. Дене тәрбиесін оқыту
тарихының ғылыми кезеңінде орын алған тағы бір құбылыс-дене жаттығуларының «швед әдісі» немесе
«швед гимнастикасы» еді.
Оның негізін қалаушы-Генрих Линг(1776-1839ж. ж ). Тәуелсіз, өткір мінезді бозбала Генрих Линг
Вексода гимназияны тәмамдаған соң, бүкіл елді аралап Еуропаның көптеген қалаларында болды: Упсада,
Стокгольмде бір көрініп, Берлин немесе Копенгагеннен бір шығып, 1797 жылдың 21 желтоқсанында
Линг дін ілімі кандидаты дәрежесіне емтихан тапсырып, Стокгольмде үй оқытушысы болғаны белгілі;
көп ұзамай ұстаздықты қойып Германия және Данияда саяхаттады; Франция мен Англияға да барды.
Осы дүние кезу арасында ол әскери қызмет те атқарды.
Линг құрастырған швед гимнастикасы былай ерекшеленеді:
1) педагогикалық гимнастика (субъективті-белсенді);
2) әскери гимнастика (субъективті-пассив);
дәрігерлік (объективті-пассив);
3) дәрігерлік (объективті-белсенді).
Линг жүйесі бойынша дене жаттығулары сабақтары құрылымының қазіргі заманғыларға өте
жақын екені П. Ф. Лесгафтың шығармасының мәтінінен көрінеді. «Мысал үшін өзім қатысқан бір
сабақты суреттеп берейін. Бұл сабақты Яков әулиенің халақ мектебіне Зманн ханым жүргізді. 32 оқушы
қыз болды. Сабақ 45 минутқа созылды. Тек еркін қимылдарда және жүруде олар бірге жаттықты, ал
барлық басқа жаттығуларда олар 6-9 оқушыдан 4 топқа бөлінді»,-деп жазады Лесгафт.
1888 жылы П. Ф. Лесгафт өзінің «Мектеп жасындағы балаларға дене тәрбиесі білімін беру
бойынша құрал» атты іргелі еңбегінің бірінші бөлімін, 1901 жылы екінші бөлімін жарыққа шығарды.
Лесгафт құрған бүкіл дене жаттығулар жүйесі балалармен жұмыс істегенде гимнастикалық
мәселелермен қатар дене тәрбиесі білімін берудің маңызды мәселелерімен шешіп отыруды көздейді. Ол
мұндай мәселелер өзіндік білім беру бағыты бар арнайы дене жаттығуларын үйрету жолымен шешіле
алатынын меңзейді. Оқушының рухани өсуі, денесінің жетілуі факторлары ретінде дене жаттығулары
шартты түрде былайша бөлінеді:
1) қарапайым жаттығулар;
2) күрделі жаттығулар;
3) үйлесімді жаттығулар;
4) жүйелі, кешенді жаттығулар [4].
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П. Ф. Лесгафтың «мектеп жасындағы балаларға дене тәрбиесінен білім беру бойынша құрал»
атты классикалық еңбегі – ғасырдың 60-жылдарындағы дене тәрбиесі мен білім беру ғылымының
дамуында негізін қалаушы болып табылады.
Дене тәрбиесінің міндеттері:
- денсаулықты нығайту және шынықтыру, дененің дұрыс өсіп-жетілуіне және ағзаның жұмыс қабілетін
арттыруына әсер ету;
- қимыл дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру және жетілдіру;
- қимылдың жаңа түрлеріне баулу және оны теориялық білімдерімен байланыстыру;
- негізгі қимыл-қасиеттерін күшті, төзімділікті, шапшаңдықты және ептілікті дамыту;
- еріктілікке, батылдыққа, табандылыққа, тәртіптілікке, ұйымшылдыққа, достық пен жолдастық
сезімге, мәдениет мінез-құлық дағдысына еңбек пен қоғамдьщ меншікке саналы көзқарасын тәрбиелеу;
- өдеттерді қалыптастыру және дене жаттығуларымен үнемі шұғылдануға ынтаны тәрбиелеу;
- гигиеналық дағдыларды сіңіру, дене жаттығулары мен шынықтыру гигиенасы жөніндегі білімді
хабарлау.
Дене шынықтыру сабағы әзірлік, негізгі, қорытынды бөлімдерінен тұрады. Әзірлік бөлімі
оқушылардың сергек көңіл-күйін, дене шынықтырумен шұғылдану ынтасын арттыру және балаларды
сабақтың негізгі бөлігінде күрделі дене жаттығуларын орындау даярлығын жасау үшін пайдаланылады.
Сабақтың негізгі бөлігіне оқу бағдарламасындағы дене жаттығуларының түрлері енгізіледі.
Жаттығулар, әр қилы ойындар оқушылардың көтеріңкі көңіл-күйін туғызады. Осы көтеріңкі ілікті басып,
оқушыларды келесі сабақтарға даярлау сабақтың үшінші, қорытынды бөлігінің міндеті. Сабақ жалпы сап
түзеумеи, қорытынды жасаумен аяқталады. Дене шынықтыру сабақтары процесінде білім беру,
тәрбиелеу, сауықтыру міндеттері шешіледі. Дене шынықтыру сабағының маңызды тәрбиелік міндеті
оқушылардың дене шынықтырумен үнемі шүғылдануға ынта-ықыласын дарыту. Бастауыш сыныптағы
дене шынықтыру сабақтары жаттығуларының және ойындарының сан алуандылығымен ерекшеленеді.
Дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың міндеттері: баланың денсаулығын нығайтуға
көмектесу; ағзаны шынықтыру, оқушылардың жан-жақты өсіп жетілуіне, дене шынықтырудық оқу
бағдарламасын ойдағыдай меңгеруге көмектесу; балаларды дене шынықтыру және спортпен үнемі
шұғылдануға әдеттендіру; қозғалыс дағдысын тәрбиелеу. Дене шынықтыру мен спорт жөніндегі
сыныптан тыс жұмыстың негізгі формалары: секциялары мен үйірмелердегі сабақтар спорт жарыстары,
серуендер, туристік жорықтар, дене шынықтыру және спорт мейрамдары. Серуендер мен жорықтарды
балалардың табиғат туралы білімдерін толықтыра алатындай тамаша адамдардық әңгімелерін ести
алатындай жерде белгіленген жөн. Оқушыларды жүйелі түрде дене жаттығуларына үйретудің тиімді
жолдарының бірі - олардың өз еркімен дайындалуы. Осыған байланысты оқу бағдарламасына дене
тәрбиесінен үйге тапсырма беруді міндетті түрде енгізу керек.
Отбасында өз еркімен орындалатын дене тәрбиесінің бір түрі -таңертеңгілік гигиеналық-бой
сергіту жаттығуы. Ол адамның дене құрылысының ұйқыдан соңғы тіршілік қызметіне тез араласуына
әсерін тигізіп қана қоймай, адамды сергек жүруге және көңіл-күйін көтеруге көмегін тигізеді.
Таңертеңгілік бой сергіту жнттығуы тұлғаны дұрыс қалыптастыруға әсер ете отырып,тыныс алуды
жақсартады, қан айналу жүйесі қызметін күшейтеді, зат алмасуға көмектеседі, оқушылардың зеректігін,
мақсатқа жету ұмтылысын қалыптастырады, ақыл-ой қызметін арттырады. Ертеңгілік бой сергіту
жаттығулары оқушыларды тәртіптілік пен бейімділікке, өзіне деген сенімділік пен белсенді қызмет
атқаруға
тәрбиелейді.
Порфирий Корнеевич Иванов - уақытты жарты ғасырға басып озған жан.
Оның қарапайым әдісі - "Детка" немесе "Иванов жүйесі" деп аталады.
Оның нұсқаулары:
• өзіңді жақсы сезіну үшін күніне 2 рет табиғи суың суға шомыл. Ыстық суға шомылсақ, суық сумен
нүктесін қой;
• шомылар алдында, не шомылып жатқанда табиғат аясына шың, жалаң аяғыңмен жер бас. Ауаны
аузыңмен қармап, бірнеше рет дем ал да іштей өзіңе және өзге жұртқа денсаулық тіле;
• арақ ішпе, темекі тартпа;
• аптасына кем дегенде 1 рет тамақсыз не сусыз күн кешуге тырыс;
• қоршаған ортаны сүй. Айналақа түкірме және ештеме тастама. Бұл сенің саулығың;
• денім сау болсын десең барлық адаммен сәлемдес;
• бойыңдағы жаман қылықтардан арыл. Жұртқа сен және оларды сүй;
• адамдарға әсіресе көмек сұрағандарға көмектес. Оның қажетіне бар жан-дүниеңмен көмектес.
Ол сенің досықа айналады, соныңмен әлемдік іске ат салысасыз;
• жексенбі күні табиғатқа жалақаяң шығып, бірнеше рет тыныс ал да, ойлан;
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• ауру, сырқат, өлім жөнінде ойлаудан қаш. Бұл сенің - жеңісің;
• ес пен ойды бөле қарама. Оны жүзеге асыр;
• іс жөніндегі тәжірибеңді үлгі-өнеге ет. Біраң ол үшін мақтанба да, өзіңді-өзің өреден жоғары
ұстама. " Ұлық болсаң-кішік бол".
Бұл қағиданың оқушының рухани жағынан тазарып, салауатты өмір сүруіне тигізетін рөлі ерекше
[5].
Қоғамның болашағы - оқушы-жастарға ұжымдық тәрбие беруде дене тәрбиесі сабағында
ұлттық ойындарды өткізудің рөлі зор. Қазақстанның ұлттық ойындарының ішінде ұжымдыққа,
ауызбірлікке тәрбиелейтін ойындарды оқу-тәрбие үрдісінде тиімді пайдалануға болады.
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ
Нурмаганбетова Р.К., Мурзалиева А.Б., Уатаева А.М.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье основное внимание уделяется мирового сообщества , все детские
индивидуальные потребности и особенности вопроса окружающей среды, семьи , образования при
условии, чтобы завершить процесс инклюзивного образования .
This article focuses on the international community, all children's individual needs and characteristics of
the issue of the environment, the family, education is provided to complete the process of inclusive education.
XX ғасырдың аяғында көптеген дамыған әлем елдерінде (АҚШ, Ұлыбритания, Швеция, Германия,
Скандинавия елдерінде) мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуды дамытуда алдыңғы орында тұрған
инклюзивті білім беру болды. Жалпы білім беру үрдісіне енгізілген балаларға оқуды жеңілдететін
қосымша арнайы жағдай, көмек, қолдау қарастырылады. Әрбір елде интеграциялаудың өзіндік үлгісі
іске асырылуда, бұл білім беруде интеграциялаудың жан-жақты үлгісін құрудың мүмкін еместігін
көрсетуде.
Инклюзивті білім беруді іске асырып жатқан елдерде айқындалған басым бағыт жалпы мектептік білім
беру саласында қарастырып отырған категориядағы балаларды жалпы білім беру үрдісіне міндетті түрде
енгізуді көздейді [1].
Ресейдегі инклюзивті білім беру.1991 жылдың күзінен бастап Ресейде «Мүмкіндігі шектеулі
балаларды интеграциялау» жобасын іске асыру басталды. Нәтижесінде 11 аймақта мүмкіндігі шектеулі
балаларды интеграциялап оқытудың экспериментальды алаңдары құрылды.Мүмкіндігі шектеулі
балалармен педагогтардың жұмыс істеу мақсатында Ресей Федерациясының білім министрлігі
педагогикалық жоғарғы оқу орындарының оқу жоспарына 1996ж 1 қыркүйегінен бастап
«Арнайы(коррекциялық) педагогиканың негіздері», «Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиясының
негіздері» деген курстарды енгізді. Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлінің айтуы
бойынша 2015-2016 жылдары инклюзивті білім беру үлгісі экспериментальды түрде көптеген білім беру
мекемелеріне енгізілген. Ресейде мүгедек балаларды оқытудың инклюзивті білім беруден басқа да
нұсқалалары бар: арнайы мектептер мен интернаттар; коррекциялық мектептер;«Интернат-үйлер»; үйден
оқыту; қашықтықтан оқыту.
Америка Құрама Штаттарында мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту. АҚШ-тың мүмкіндігі
балаларды оқытудағы қазіргі саясаты жалпы және арнайы оқытуды біріктіру ұсыныстарынан тұрады.
Бұл біріктірулерде 3 негізгі жолдар бар: «негізгі бағыт», «жалпы білім инициативасы», «енгізу». Бұл
арнайы білім беру алаңында үлкен дау-дамай тудыруда [2].
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«Негізгі бағыт» мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту негізгі мектептерде оқытуды көздейді. Бұл
балалар қоғамға араласуы керек болғандықтан , оларды әлеуметтік және білім беру қызметтеріне қосу
керек деп есептейді.
«Жалпы білім беру инициативасы» - бұл АҚШ-тың білім департаментінің арнайы білім беру
бөлімінің ұсынысы. Жалпы білім беру инициативасы -дамуында ауытқуы бар оқушыларға білім беру
шарттарына фундаментальды өзгеріс енгізуді ұсына отырып, «негізгі бағыттан» ары қарай дами түскен.
Кейбір дефектологтар мен негізгі мектептің басшылары жалпы білім беру инициативасын мақұлдаса,
кейбір дефектологтар мен негізгі мектептің мұғалімдері ауытқуы бар балаларға жалпы білім беру
инициативасының әсер ету мүмкіндіктерін түсіну үшін қосымша сынақтар мен зерттеулер қажет дейді.
«Енгізу» моделі балаларды ауытқу түріне және көріну деңгейіне тәуелсіз тұрған жері бойынша
жалпы білім беру үрдісіне енгізуді көздейді. Осындай балаларға мамандар тобы жеке оқыту
бағдарламасын құрады, сол бойынша оқушының жетістігі бағаланады.
Қазіргі кезде АҚШ-та 1990жылы қабылданған, «ауытқулары бар тұлғалар үшін білім беру акты» деп
аталатын заң жұмыс істеуде. Бұл халықтық білім беру жүйесінде бала оқуына қажет тегін білім береді.
Ата-анасы баласының оқу мүмкіндігі туралы қорытынды талап ете алады, ол бала дамуындағы
ауытқуының бар немесе жоқтығына негіздемеден тұрады. Заң тек арайы білім алуға ғана емес қосымша
қызмет түріне де құқық береді [3].
Арнайы білім беруді Швецияда ұйымдастыру. Бұл елде ерекше қажеттілікке мұқтаж балалар
қарапайым сыныптарға орналастырылған және олар онда қажетті қолдау алуда (сыныпта арнайы
педагогтың немесе ассистенттің көмегі және көмекші арнаулы құралдарды қолдану). Есту, көру
қабілеттері бұзылған, ойлауында қалушылық бар балалар ауытқулары бойынша бөлінгенарнайы
мектептерде білім алады, олар мұнда 21-23 жасқа дейін оқи алады. Арнайы мектептер қазір жалпы білім
беретін мектептегі сыныптарға кірістірілген балаларды қолдау ресурстарының орталығы болып
табылады. Ойлауы артта қалған балаларға арналған арнайы мектептер жалпы білім беретін мектептердің
ғимараттарына сыныптардыбіріктіру жолымен орналасқан.
Арнайы білім беруді Францияда ұйымдастыру. Франциядағы арнайы білім беру жалпы білім
беретін мектептерге дамуында жетпіспеушілігтері бар балалардың санын неғұрлым көбейтуге
бағытталған. Дамуында ауытқулары бар балаларды жалпы білім беру үрдісіне енгізу 4 нұсқада
орындалуда:
1.Бала қарапайым мектеп бағдарламасы бойынша оқиды, бірақ мектепте немесе одан тыс уақытта
оған қосымша қызмет көрсетіледі: емдеу шаралары, тәрбиелеу жұмыстары т.б. Мысалы, тірек-қимыл
қызметі бұзылған бала қарапайым сыныпта оқи отырып, сол мектепте немесе жақында орналасқан
адаптациялық орталыққа барады.
2. Бала қарапайым мектеп бағдарламасы бойынша оқиды, қосымша күтім алады және қосымша
арнайы бағдарлама бойынша қиды. Мысалы, көруі бұзылған бала қарапайым сыныпта оқи отырып, сабақ
дайындауға көмек, мұғалімнен қосымша сабақ алады, кеңістікте бағдарлау бойынша сабақтарға
қатысады.
3. Бала мектептегі негізгі уақытта арнайы сыныпта, арнайы бағдарлама бойынша оқиды (әдетте
психикалық дамында кешігушілік бар балалар). Уақытының басқа бөлігінде қарапайым бағдарлама
бойынша өз жасындағы оқушылармен дайындалады.
4. Бала тек арнайы бағдарлама бойынша арнайы сыныпқа барады (әдетте ойлау қабілеті бұзылған
балалар). Соған қарамастан ол мектеп өміріне қатысады: біріккен таңғы ас, тәрбие шараларына біріккен
қатысу, спорттық және басқа да іс-шараларға қатысу [4].
Арнайы білім беруді Италияда ұйымдастыру. Өткен ғасырдың 70 жылдарынан бастап арнайы
мектептердің арнайы сыныптары оқушыларының үлкен бөлігі жалпы білім беру жүйесіне енгізіле
бастады. Бүгінгі күні арнайы қажеттілігі бар балалардың 99 пайызы жалпы білім беретін мектептерде
оқиды. Қарапайым сыныпта қолдаушы мұғалімнен арнайы көмек алу үшін дамуында ауытқуы бар бала
ретінде тіркелуі керек. Тіркеу тек ата- анасының келісімімен және тек 1 жылға жасалады, мерзім
біткеннен кейін арнайы көмекті ұзарту немесе бас тарту туралы шешім шығарылады. Бірақ, Италиядағы
арнайы қажеттілігі бар оқушыларды жалпы білім беру ортасына енгізуді дамыту бірнеше мәселелерді
шешуді қажет етеді. Көптеген мұғалімдер интеграцияны жоққа шығармайды, тек сынып өміріне енгізуде
бірнеше қиындықтар кездесуде. Олар дамуында ауытқуы бар балаларды оқытуда жауапкершілікті
қолдаушы мұғалімге артуды ұсынады.
Италиядағы білім берудегі интеграциялау қиындықтары бірнеше себептерге
байланысты.
Интеграциялау үрдісі аймақтың қажеттіліктеріне зерттеу жұмыстарынсыз, қажетті мамандар баржоқтығы анықталмастан басталды. Жалпы білім беретін мұғалімдерді оқыту шектеулі ғана болды. 1 ай
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ішінде арнайы сабақтар ұтымды нәтижелер бермеді, көптеген мұғалімдер тіптен оқытылмады. Қолдаушы
мұғалімдер мен сынып мұғалімдерінің бірлесуі қиындықтар туғызды [5].
Үлкен қиындықтарды ойлау қабілетінің дамуында ауытқуы бар балалардың жалпы білім беру үрдісіне
енгізілуінен туындады. Көптеген мамандар мұндай балаларға арнаулы сыныптар ашу керек деп санайды.
Алайда, бұл ұсыныс Италияда қаралмай отыр, ол тағы да өзін «төмендету» ретінде көрсеткен арнайы
білім беру жүйесін құруға әкеледі деп қауіптенеді.
Италиядағы интеграциялауды кең тұрғыда қарағанда бұл мәселеде мақсатқа жетті деп есептеуге
болады. Бірақ, бұл сұрақ бойынша жүйелі орталықтанған өңделген көрсеткіштердің жеткіліксіздігінен
білім берудегі интеграциялау үрдісінің нәтижелері жөнінде өте аз белгілі.
Бұл тәжірибелерден көретініміз шет елдерде инклюзивті білім беру мәселесі біздің елге қарағанда едәуір
жолға қойылған. Бұл елдерде инклюзивті білім беру XX ғасырдың 70 жылдарынан басталған, ал біздің
елде екінші мыңжылдықтың басында ғана қолға алына бастады. Европа елдерін алатын болсақ,
инклюзивті білім беру көптеген мәселелерді шешкен. Бұл елдерде мүгедек балаларға жалпы білім
беретін мектептерде қосымша көмек жолдары ұсынылған [6].
Біздің елдемүмкіндігі шектеулі балаларды жалпыға білім беруортасына қарай бейімдеу 2002
жылдан басталды. Сол жылы Қазақстан ТМД елдерінің арасында алғаш рет «Мүмкіндігі шектеулі
балаларды әлеуметтік және медика-педагогикалық тұрғыдан қолдау» туралы заңды қабылдады. Осы заң
аясында жарымжан балаларға ерте бастан білім беру мәселесіне мән берілген. Оларды білім беру,
әлеуметтік, медициналық тұрғыда қамтамасыз ету қарастырылған. Ең бастысы, аталмыш заңда
инклюзивті білім берудің негізгі принциптері айқындалды.Қазақстан 2008 жылы БҰҰ-ның
«Мүгедектердiң құқықтары туралы» конвенциясына қол қойып, барлық мүмкіндігі шектеулі жандарға
жағдай жасауға міндеттенген. Осы мәселені талқылаған халықаралық конференциялар, түрлі семинарлар
ұйымдастырылуда. Сондықтан мемлекеттік «Білім беруді дамытудың 2011-2020» жылдарға арналаған
бағдарламасына бірінші рет инклюзивті білім беруді дамыту қосылды. Бұл бағдарламада Инклюзивті
білім жүйесін дамытудың мына мәселері көрсетілген:
2017 жылға қарай аталған міндетті шешу үшін:
•мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік бағдарламалары;
•мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп оқыту ережесі әзірленеді, түрлі
кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады;
•мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидалары әзірленеді;
•2020 жылға қарай мектептерде мүгедек балалар үшін көтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық
бөлмелерде арнайы құралдар орнату, тұтқалармен, арнайы парталармен, үстелдермен және басқа да
арнайы компенсаторлық құралдармен жарақтандыру арқылы «кедергісіз аймақтар» құрылады;
•3030 мектепте мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға және тәрбиелеуге тең қол жеткізу үшін
жағдайлар жасалады (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды психологиялық-педагогикалық
сүйемелдеудің, арнайы жеке техникалық және компенсаторлық құралдардың болуы);
•Үйде білім алатын мүгедек балалар жеке мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып,
компьютерлік техникамен және компьютерлік қамтамасыз ету жинақтарымен қамтамасыз етіледі.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
бағдарламасында, орта білім жүйесінің ағымдағы жай-күйіне жасалған талдау бойынша «соңғы жылдары
мүмкіндіктері шектеулі балалар санының өскен, 2005 жылы олардың саны 124 мыңды құраса, 2010 жылы
149 мыңнан асты. Олардың 41,4 %-ы ғана арнайы білім беру бағдарламаларымен қамтылғандығын
көрсетті. Аталған категория балаларын оқыту 35 арнайы балабақшада, мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарының 228 арнайы топтарында, республика бойынша 101 корркециялық мектепте және жалпы
білім беретін мектептердің 1096 арнайы сыныптарында жүзеге асады». Бұл дегеніміз өз білім беру
жүйемізде мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмысты ұйымдастырудың өз жолын құруымыз керек деген
сөз [7].
Бірақ бізде жұмыс істеп тұрған арнайы мектептердің жүйесі сақталады. Өйткені бәрін бір партаға
әкеп отырғыза алмаймыз. Қанша айтсақ та, жарымжан балалар жалпыға білім беретін мектеп
жағдайында қажетті білім ала алмайды. Сондықтан бұл жүйе кеңейе береді. Жақында ғана
республикалық зағип балаларға арналған жаңа мектеп салу жөніндегі Үкіметтің шешімі шықты. Арнайы
мектептер жалпыға білім беретін оқу орындарына ресурс секілді болады, өйткені мұнда арнайы ұжым
қалыптасқан.
Қазақстанда мүмкіншілігі шектелген балалардың туғанынан бастап әлеуметтік және
медициналық-педагогикалық корекциялық амалдары амалдары, психологиялық-медициналықпедагогикалық тексерілуді және білім алуды ақысыз пайдалану құқығы еліміздің бас Конституциясында
«Білім туралы», «Мүмкіншілігі шектелген балаларды әлеуметтік және медика-педагогикалық тұрғыдан
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қолдау туралы», «Қазақстан Республикасында мүгедектерді қорғау туралы», «Арнайы әлеуметтік
қызмет туралы» заңдарда бекітілген.
Жоғарыда айтылған міндеттерден басқа өзге де бірқатар мәселелерді шешу қажет. Осы аталған
міндеттер шешімін табу үшін, сөз жоқ білікті маман қажет,сол себепті осы бағытта болашақ мамандарға
тиісті білім, іскерлік, дағды қалыптастыру керек.
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ӘОК 796.1/3
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАҚСАТТА СТУДЕНТТІ ОҚЫТУ
ЗАҢДЫЛЫҒЫ МЕН ҰСТАНЫМДАРЫ
Ершатов Қ.Б., Расулов С.М.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық
мемлекеттік педагогикалық институты
Цель методического обучения, содержания и методов стабильности, является необходимым
условием для достижения этой цели. Законодательная деятельность студентов и преподавателей,
зависит от содержания используемых методов и средств учебного материала.
The purpose of the methodical training content and methods of stability is a prerequisite for achieving
this goal.
Legislative activity of students and teachers depends on the content of the methods and means of teaching
material.
Оқыту жүйесі - студентке білім, тәрбие берудің және оны дамытудың мақсаттары шешуге
бағытталған, заманға сай өзгеріп отыратын оқытушы мен студенттердің өзара байланысы.[1,218б].
Педагогикалық мақсатта қазіргі заманның білім беру талаптарын ескере отырып, студенттердің
білімділігін, іскерлігін және дағдыларын меңгеріп, зерттеп отырып, мақсатты қалыптастыру мен дамыту
процесіне жетуге болады. Педагогикалық оқыту заңдылығы қоғамдық құбылыс түріндегі педагогтардың
мақсатты бағдарланған жүйелі ұйымдастырылған қоғамдық қатынастар тәжірибесі, қоғамдық сананың
даму нәтижесі, еңбек мәдениеті, қоршаған ортаны қорғау, білім жетістігін жас ұрпаққа үйретіп,
санасына сіңіру.
Оқыту заңдылығы - ұрпақ сабақтастығы мен қоғамның толық құндылықты қызмет атқаруын және
адамның ортаға сәйкес дамуына мүмкіндік жасайды. Оқытудың қоғамдағы объективті міндеттерінің мәні
осында. Оқыту процесіндегі негізгі мазмұнды игеру тетігі - өзара әрекеттестіктің арнайы формасындағы
мақсатты ұйымдастырылған балалар мен ересектердің бірлескен іс-әрекеті, олардың мазмұнды
танымдық көзқарасы.
Оқыту жүйесінің дамуының ең негізгі көрсеткіштері, басты екі мақсатқа негізделіп топталған:
1. Білім беру - бұл мақсат студенттердің танымдық іс-әрекеті тәсілін меңгеріп, олар арқылы ғылым
негіздерін игерулерін, белгілі бір білімдердің, дағдылар мен іскерлікті үйренулерін, өздерінің рухани,
физикалық және еңбек қабілеттерін жетілдірулерін, еңбек және кәсіби дағдыларды игеруін көздейді.
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2. Тәрбиелеу - бұл мақсат студенттің ғылыми көзқарасын, адамгершілігін, шығармашылығын
және әлеуметтік жоғары адамгершіліктегі үйлесімді дамытуды мақсат етеді. [1,219б]
Тәрбиелеудің мақсаты: қоғамдық тәжірибенің жан-жақтарыны, білімдері мен іскерліктері,
ғылыми, моральдық, еңбек, әдебиет, өнер, жалпы және дене тәрбиесін меңгеруге бағытталған ұстаздың
педагогикалық әрекеті мен оқушының өзара бірлескен әрекетінен күтілетін негізгі нәтиже.
Педагогикалық мақсатта оқыту заңдылығы мен ұстанымдары қоғамның ғылымның техникалық, сондайақ өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың дамуына сәйкес келеді.
Студенттерді оқыту процесінің заңдылықтары:
Студенттің білімге деген ынтасына оқытушының беретін әсерінің сәйкестігі болу шарт. Бұл
заңдылық қоршаған ортаны тануға деген ықыласын жүзеге асыруға жағдай жасайды, оқытушының
студенттің өміріне қажет болатын, қызықтыратын білімді беруіне ықпал жасайды.
Студенттердің жеке және ұжымдық іс-әрекеттеріне оқытушының әсерінің сәйкес болуы керек. Себебі,
үйрету процесінде студент айналысатын іс-әрекеттерінің түрлерінің және оның қандай қасиеттері бар
екені талап етіліп, сонымен бірге оны дамытып отыратынын түсінуіне мүмкіндік береді. Студентті
мақсатқа сәйкес оқыту бұл іс-әрекетке тікелей қалыптасуына байланысты.
Педагогикалық оқытудың мақсаты, оның мазмұны және әдістері арасында тұрақтылықтың болуы,
яғни мақсаты, оның мазмұнын, әдісін анықтайды, ал соңғысы мақсатқа жетудің шарты болып табылады.
Заңдылықтар студент пен оқытушыны іс-әрекетінің сипатына, оның қолданатын құралдарына, оқыту
әдістері және оқу материалының мазмұнына
тәуелді.
Педагогикалық мақсатта оқыту кезінде арнайы процесі ретінде оның үнемі қозғалыстағы, дамушы
күш ретінде қарама - қайшылықтарында түсіңдіру қажет. Осыған байланысты педагог ешқандай тікелей
түзуліктің шыңдық жолында тұрақты қозғалыс тетіктерінің болмайтынын және керісінше үлкеңді кішілі
серпілістердің, құлдыраудың, күтпеген ойлардың
туындайтынын, толғаныстары болатынын білу керек.
Педагогикалық оқыту мен тәрбиенің мазмұны байланысты, сондықтан олар белгілі-бір
ұстанымдарға негізделе отырып іске асырылады.
1. Педагогикалық әсердің ұстанымы.
2. Ұлттық сана және өзіндік педагогакалық іс-әрекеттердің ұстанымы.
3. Нақты өмір мен еңбектің жағдайындағы педагогикалық әсердің ұстанымдарын ескерусіз қалдыруға
болмайды.
Тұжырымда бойынша, оқыту жүйесінің негізін, өзара байланыстағы ұстанымдар құрайды:
- қиыншылықтың жоғарғы деңгейіңде оқыту;
- бағдарламалық материалды оқытудың жоғарғы қарқындылығы;
- теориялық білімнің жетекші маңызды ролі;
- студенттердің оқу процесін ұғынуы;
Оқу барысында студенттер міңдетті түрде білім мазмұны ретінде ғылыми білімдер жүйесін
тәжірибелік іс-әрекет дағдыны, сонымен бірге дүниетанымдық және адамгершілік, эстетикалық
идеяларды түсінуі қажет.
Әлеуметтік тәжірибеде оқу мазмұнын игеруде адам қоғамда өздігімен істей білетін және оны өзгерте де
алатын дәрежеде болу. Сондықтан да, жоғарғы оқу орнында алған білімін өмірде қолдануы, жалпы білім
бір жағынан оқу-танымдық іс-әрекет жағдайында, екінші жағынан іс-әрекетті игерудің құралы болып
табылады. Адамды оқытуда тұлғаның қажеттіліктерін өтеу оқу негізі болып табылады.
Адамзаттың білімін ұжымдық, көпшіліктік түрге айналдырады және көпшілік шығармашылықтың
факторы болып табылады. [2,302б]
Адам іс-әрекетінің түрлері қоғамдық сана формалары, қоғамдық қатынас тәжірибелері, рухани
құндылығы, материалдық жағдайы оқу барысыда танымдық, коммуникативтік, бағдарлы-құндылық,
көркемдік іс-әрекет. Білім мазмұны оқу материалдарын жинақтау, нақты тарихи, психологиялықпедагогикалық өндеуден өтеді. Білім ол оқу бітірушінің өмірге белсенді араласуын, құндылықтар мен
қажеттіліктер тұрғысынан және тұлғаның санасымен және психологиялық қасиеттерінің даму міндетін
шешуге сүйенеді. Білім беру мазмұнын қалыптастыру барысында студенттің жеке басының дамуы,
қызығушылығы, дарыны ескеріледі. Студенттердің қызығушылығын арттыратын міндетті пәндерден
басқа өз қалауы бойынша оқу пәндерінің жалпы білім беру мазмұнының мақсатын белгілеу.
Негізгі біліммен ғылымды меңгеру адамға қалыптаскан қоғам кұрылысының ішкі жағдайына
сәйкес, қызмет жасауға мүмкіндік береді. Адамнан білуді және не істеу керек екенін талап ету жеткілікті.
Сонымен, оқытушының сабаққа тек көрнекілік оқу материалының тиянақты талдауы, оны оқып
білу кезеңдеріне сәйкес құрастыруы ғана емес, сонымен қатар студенттердің осы материалмен жұмысы
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кезінде пайда болуы мүмкін сұрақтары, жауаптары, пайымдаулары оны қабылдауы, түсінуі қажет. ӘлФараби «Оқытудың негізгі әдісі - көрнекілік», - деп, оның мақсаттарын, тәсілдерін атаған. [3,227б]
Сабақтың ойдағыдай өтуі тек оқытушының мұқият дайындығына ғана емес, сонымен қатар оның
студенттердің алдағы сабақтағы жұмысқа әзірлеуіне және психологиялық дайындығына байланысты.
Қазіргі кездегі қоғамның даму жағдайы, сондай-ақ тұлғаның мәдени гуманитарлық компоненті: өмірлік
өзін-өзі анықтауы; еңбек мәдениеті және экономикалық мәдениеті; саяси және құқықтық мәдениеті;
интеллектуалдық, адамгершілік, экологиялық, өнер және дене мәдениеті, отбасымен мәдени қарымқатынас жағдайы сияқты көптеген аспектілерден тұрады.
Белгілі іс-әрекет тәсілдерінің ішінде дағды, іскерлік ілімді игеруі бұл тәжірибені кеңейте түсері
анық. Жалпы практикалық-интеллектуальдық дағды іскерлік осы тәжірибенің мазмұнын құрайды. Өсіп
келе жатқан жастар белгілі бір істерді меңгеру нәтижесіңде халықтың әлеуметтік мәдениетін сақтауға
қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Шығармашылық ізденушілік әрекет қоғамда пайда болған жаңа
проблемаларды шешуде іске асады. Бұрыннан белгілі іс-әрекеттерді қалыптастырудың жаңа әдістері
алған білімін-іскерлігін қазіргі жағдайда іс-әрекеттің жаңа тәсілдерін өздігінен іске асыруды талап етеді.
Бұл тәжірибе жас ұрпақтың қабілетінің дамуын және ары қарай мәдениетінің дамуына да өз әсерін
тигізеді.
Әрбір адамның қалыптасуының көрсеткіші ретінде белсенділігі және өзіндік дамуы кішкентай
бала кезінен шығармашылықпен жұмыс істеу барысында қалыптасады. Адамның іс-әрекетіне оның
айналадағы қоршаған дүниеге деген басқа адамдардың талаптарына, тұлғаның белгілі бір объектіге
байланысты сезімдік қабылдауына сәйкес құндылық қатынас тәжірибесі. Қоршаған ортаға қатынас
нормасы өзі-өзіне көзқарасы, сенімі оған жағымды көзқарасты білдіреді. Бұл тәжірибелерді игеру
әлеуметтік тәжірибеде оның жеке басының тәжірибесінен жеке студенттердің бірлескен іс-әрекетінен
көрінеді. Барлық білім мазмұнының аталған компоненттері бірімен-бірі тығыз шартты байланысты.
Білімсіз іскерлік мүмкін емес. Шығармашылық іс-әрекет білім мен іскерлікті тәжірибесінен көрінеді.
Қарым-қатынас іс-әрекет тәжірибесінен көрінеді.
Әдебиеттер
1. Педагогика: Оқулық/Абай атындағы Ұлттық Педагогикалық Университетінің педагогика кафедрасының
авторлар ұжымы –Алматы: 2005.-430 б
2. Педагогика: Оқулық 2-басылым. Ш.Х.Құраналина, Б.Ж.Мұқанова, Ә.У.Ғалымова, Р.К.Ильясова. Алматы:
2010. - 640.б
3. А.Ж.Сисенбердиева. Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі. Оқулық, Алматы: 2011.-541б

ӘОЖ 94 (574):371.3
ТАРИХ САБАҒЫНДА ЖАСТАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ПАЙДАЛАНУ
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Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
В статье рассматриваются вопросы применения инновационных методов воспитания молодёжи
на уроках истории. Уделяется внимание на подготовку соответствующий требованиям учебников,
обновлении. структуры и содержания учебных программ и учебных пособий по истории.
Ключевые слова: Новые технологии обучения, гуманизация и гуманитаризация, воспитательный
процесс.
This article concerns the questions of application of innovative methods of youth-upbringing in
History lessons. Attention is given to preparation of tutorials, corresponding to requirements, renewal of the
structure and content of curriculum and manual on History.
Key words: New teaching techniques, humanizing and humanitarization, educational process.
ХХІ ғасырда тәуелсіз Қазақстандағы қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық
бағдарлар, қоғамның ошықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беруге
қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті.
Әлемнің дамыған елдерінің көпшілігі олардың білім беру жүйесін, білім берудің мақсатын,
мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды.
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Бүгінгі таңда Қазақстан жалпы әлемдік даму тенденциясы, оның ішінде әлемдік білім жүйесі
авангардында жүре алатындығын көрсетті. Қазақстандық білімнің алға ұмтылуының дәлелдігі Лиссабон
конвенциясына қол қою және бекіту, сонымен қатар Болон декларациясының идеяларын енгізу бойынша
белсендіру болып табылады. Қазіргі кезде білім жүйесіндегі ұлттық-аумақтық құрам рөлдерінің
көтерілуіне үлкен назар бөлінуде. Қоғам білімді ұлттық байлық ретінде қарауда.
Оқытудың қазіргі жаңа технологиялары еліміздің егемендік алып, қоғамдық өмірдің барлық,
соның ішінде білім беру саласында жүріп жатқан демократияландыру мен ізгіліктендіру мектепті осы
кезге дейінгі дағдарыстан шығаратын қуатты талпыныстарға жол ашты. Оқу-тәрбие үрдісінде қазіргі
кезеңде қолданылып жүрген оқытудың жаңа технологияларының теориялық негіздері ашылып, оларға
пайдаланудың жолдары көрсетілді. Жаңа педагогикалық технологиялардың түрлерімен, міндеттерімен,
мақсаттарымен таныстырып, олардың мән-мағынасын ашып, оларды пайдалана білуге үйретеді.
Білім саласындағы басты фигура - ұстаз. Елімізде қазіргі заман ұстаздарының кәсіби шеберлігіне
қатысты білім беру анықталды: біріншіден, ол ұстаздардың жоғары дәрежедегі идеялары мен ділдің иесі
ретінде қалыптасуына негізделген идеяның дүниетанымдық дамуына байланысты. Екіншіден,
оқытушының өзінің пәнінің теориялық тұрғыдан терең, тиянақты біліп, іс тәжірибесін қолдануларының
болашағын жан-жақты білуі міндетті. Үшіншіден, педагог пәнді оқыту әдісін талаптар тұрғысынан білуі
арқылы стандартқа лайықты білім бере алады.
Бүгінгі таңда біздің қоғамымызда саясат, адамгершілік, экономика, өнер, құқық салаларының
кейбір бағыттарында гуманистік нақтылықтың жетіспеуі байқалады. Осыған байланысты гуманистік
шынайылықтың қалыптасуы, оның ерекше құбылысына мағына берілуде. Тәрбие - қоғамдық құбылыс,
қоғам және жеке тұлғаның арақатынасын қамтамасыз ететін басты жүйе. Бұл процестің негізгі мақсаты жеке тұлғаны әлеуметтендіріп, оның жағымды қасиеттерін дамыту, қоршаған ортадағы адамдармен тіл
табысып, өзіне және басқаларға ыңғайлы болу болып табылады.
Осыған байланысты білімнің гуманизациясы мен гуманитаризациясы отандық педагогиканың
тәрбиеленушінің жеке басына құрметпен қарауға, оның бойында дербестікті қалыптастыруға өзара
сенімдік, сыйластық қатынас орнатуға бағытталған ережелерді "күшейтуге" бағытталуға тиісті.
Зиялылық құндылық және мақсат ретінде "білімдік" парадигманың жеке тұлғалық қалыптасуға
өтуін іске асыруға мүмкіндік береді. Зиялылықтың уәжі ретінде дамушы тұлғаның рухани ұмтылысы
алға шығады, өйткені ол болашақ маманның адамзаттық құндылық мақсаттарына, жоғары өрлеуіне
қажетті алғышарттар жасайды. Атап айтсақ: еркіндік, творчестволық жетілу, азаматтық жауапкершілік.
Егемен елдің ертеңі сенімді де серпінді дамуы үшін ұлттық белгілердің, соның ішінде атадан
балаға мұра болып келген ерлік дәстүрі, патриоттық тәрбие ұдайы назардан тыс қалмауға тиісті. Туған
анасын, елін, халқын, тілін, Отанын сүю мәселесі - сол халықтың тұрмыс-тірлігін, келбетін, сондай-ақ
дүниетанымын дамытып, келешекке оң бағыт береді. Әр адамның мақсат-мүддесіне ұлттық сана
басшылық етеді. Әр ұлттың өзіне тән тіршілік кәсібі, тарихы мен мәдениеті бар.
Балаларды тәрбиелеу процесінде мыналарды ескерген жөн:
- Тәрбие процесінде өзекті мәселені айқындау;
- Тәрбиелеу ісіне ізгілік сипат беру;
- Баланы құрметтей отырып талап қою;
- Балаға еңбек еткізу, оның күнде жаңарып тұруына және баланың қуаныш сезімінің туғызуына
мән беру;
- Баланы табиғатты сүюге, оны қорғауға үйрету және мұның өз ісінен орын алуына бақылау
жасау;
- Баланы үздіксіз қызықтыра отырып, өміріне арқау болатын мамандыққа баулу;
- Тиянақты білім беру арқылы жан-жақты терең талдау жасауға үйрету, оған сай бейімділікке,
қайырымдылыққа, ұстамдылыққа, жанашырлыққа тәрбиелеу;
- Баланы көпшіл болуға және дүниенің сырын білуге қызықтыру, педагогика негізінде
отбасылық тәрбиені жан-жақты жетілдіру;
- Үлкенді құрметтеп, кішіні сыйлауға, елін, жерін, Отанын сүюге, бауырмалдылыққа тәрбиелеу
т.б. [1, б. 6].
Бүгінгі таңда білім саласындағы мекемелердің (бала бақшасынан бастап ЖОО-ға дейін) басты
міндеті тек тәрбие мен білім беру ғана емес, отансүйгіштікті тәрбиелеу болып табылады. Бұл ұғымға
«патриотизм», «отаншылдық», «ұлтжандылық», «елжандылық» деген сөздер де жатады. Олардың көптік,
не жеке мағыналық тұлғада пайдаланылуы аздаған өзгерістер енгізеді.
Егемен елімізде қоғамдық ғылымдарды, соның ішінде Қазақстан тарихы пәнін оқытудың бай
тәжрибесі жинақталған. Дей тұрғанмен де, әлі де болса оқыту мен тәрбие мәселесінде шешімін табуға
тиісті мәселелер бар. Ең алдымен, тарихи уақығалар мен даталар тиянақталған біртұтас оқу құралы жоқ.
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Мұның нәтижесін, әсіресе, мектеп оқушылары Біртұтас Ұлттық тестілеу кезінде сезінеді. Мәселен 7
сыныпта С.Жолдасбаевтың және Н.Бакина, Н.Жапақова кітаптары оқытылады. Тарихшылардың, соның
ішінде оқулық жазушылардың басты міндеттерінің бірі тарихи білімді анық, шындыққа сай және қандайда бір саяси, немесе идеологиялық жалған нұсқаулармен бүркемелемеуден аулақ болуы қажет.
Сондықтан да Қазақстан тарихы оқулығының тұжырымдамасы мемлекеттік міндеттердің деңгейінде
болуға тиісті. Бұл жағдайда мұндай оқулықтың танымдық және тәрбиелік мәселесі өзара тығыз
байланыста болуға тиісті.
Отан тарихын оқытудың педагогикалық мақсаты мен міндетін жалпы білім беру мектептері мен
ЖОО айқын бөлу қажет.
Біздің ойымызша, мектеп оқулықтары оқушыға тиянақты тарихи уақиғалар, күнтізбелік уақыт
(дата), сонымен байланысты тұлғалар, саяси және мемлекет қайраткерлерінің жеке бастарының сапасы
берілуге тиісті.
ЖОО арналған оқулықтар болашақ мамандарға тинақты уақиғалар мен процестердің дамуының
себеп-салдарлық жағдайын түсінуге көмек көрсетуге тиісті. Мұндай оқулықтар жастарға даталар,
фактілер мен құбылыстарды есінде сақтаудан болған және болып жатқан оқиғалар мен процестердің
маңызын түсінуге өтуін іске асырады.
Тарихты оқу пәні ретінде оқыту айқын көрінетін прагматикалық (іс жүзінде қажеттік
тұрғысындағы мүдделерді көздейтін қарекет, ойлау салты) аспектіге ие болуға тиісті, яғни ең
басты(кезек күттірмейтін, көкейтесті) мәселерінде Қазақстан Республикасының, оның ұлттық
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тұрақты ілгері қарыштайтын даму мүддесі, тұруға тиісті. Сондықтан да
Отан тарихын оқытуға әңгімелеу, қандай-да бір хроникаларды баяндау ретінде қарамай, оның орнына
білім алушыларда әлемдік уақығаларды түсінуді қалыптастыру қажет.
Мәселен, қазақ-жоңғар соғысы жөніндегі мәселелерде орын алып келе жатқан сәйкессіздіктерді
(қазақтардың жеңілу себептеріне, жер атауларына байланысты, т.б.) шындыққа лайықтау
тарихшылардың үлкен міндеті деп санаймыз.
Болмаса, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тарихи уақиғаларды көрсетуде жеңісімізді ешқандайда қиыншылық пен қырғынға қарамастан майдандағы адам ресуурстары нәтижесінде жеттік деп
көрсетуге тырысамыз. Бұл шындыққа сәйкес келмейді. Себебі майданда қисынсыз адам шығыны үшін
әрбір әскери басшы басымен жауап берді. Қаһарман қолбасшы Бауыржан Момышұлының аз адам
шығынымен бірнеше мәрте қоршаудан шығуы осының айқын дәлелі емес пе? Екінші жағынан,
майдандағы мұндай жағдайды «көрсете» отырып, тыл еңбеккерлерінің жанқиярлық ерлігінің бағасын
төмендетеміз.
Тағы да бір сын көтермейтін мәселе-соғыс кезіндегі біздің әскер қолбасшыларымыздың
дайындығының төмендігі. Ал Б.Момышұлы, Ш.Жексенбаев, М.Ғабдуллин т.б. командирлердің басқару
шеберлігін неге естен шығарамыз.
Осы арада орыс тарихшысы Н.М.Карамзиннің берген кеңесі еске түседі: «Тарихшы халықпен
бірге шаттануға және күйінуге тиісті. Ол біржақтылықты басшылыққа алып, фактілерді бұрмалап, өзінің
баяндауларында бақытты асыра көрсетіп, ауыртпалықтарды төмендетуге тиісті емес; ол ең алдымен,
шыншыл болуға тиісті, бірақ өз халқының тарихындағы келеңсіздіктерді, масқаралықтарды мұңая, ал
абырой алып келетін жеңістер, гүлденген жағдайларды қуанышпен, құлшыныспен беруге тиісті» [2, б.
237].
Жастарымызды отансүйгіштіке тәрбиелеу туралы Елбасы Н.Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі – жаңа
Қазақстан» атты Жолдаунда қазақстандық патриотизм, саяси ерік, жігер – жаңа Қазақстанды құрудың аса
маңызды факторлары бөлімінде «Өткен жолымыз лайықты жол болады, ал біздің бірлескен
шешімдеріміз бен тындырған істерімідің нәтижесі танқаларлықтай болды. Мұның бәрі де жаңа жалпы
қазақстандық патриотизмнің іргетасын қалап, біздің Отанымыздың, біздің барша көпұлтты және
көпконфессиялы қоғамымыздың, біздің балаларымыздың тамаша келешегі бар екені негізгі мақтаныш
пен сенімді туындататыны" атап көрсетілген[3, б.22]. Кең байтақ еліміздің тек сыртқы келбеті ғана емес,
оның сан ғасырларды ішіне бүккен қайталанбас ізі рухани байлығымызды зерттеп, ұрпақ санасына
ұғындыра білу, олардың Отанға деген терең сезімін арттыруға көмектеседі. Әр дәуірдің тарихи
кезеңдерінде отансүйгіштікке тәрбиелеудің өзіндік мүдделері болды. Ол ең алдымен, "отансүйгіштік",
"ұлтжандылық", "патриотизм" ұғымдары сол заманның ақиқат наным-сенімдерінен туындайды. Елім деп
өткен ерлердің бейнесін суреттеу, ізгі де ерлік қасиеттерін пір тұту, ұлтына сенімі, нанымы, саяси
көзқарасына қарамастан әрбір қазақстандық өз Отаны үшін от кешкендердің есімін мәңгі жадында
сақтауды талап ету, олардың еңбектерін паш ету, үнемі бас иіп, тағзым етуге тәрбиелеп отыру қажет!
Әрбір жүргізілген тәрбиелік шаралар мәні еліміздің дамуына өз үлесін қосқан тарихи тұлғалардың
бейнесін қастерлеуге тиіс. Оларға қас батырлар, халық қаһармандары, би шешендер, ғалым
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қайраткерлер, асыл аналар, халық ағартушылары, тарихи тұлғалар, өнер қайраткерлері, мәдени мұралар
т.б. жатады. Осы ерекшеліктерді жасына қарамай әрбір азаматтың қадір тұтуына ат салысу патриоттық
сезімнің қалыптасуының діңгегін қалайды. Бұл өткеніміз бен бүгінімізді жалғау, ұрпақ сабақтастығын
қамтамасыз ету болып табылады.
Ең жоғары құндылықтардың өзегі - бұл адами қасиеттер, өз халқын, Отанын қадірлеуі, оны
ұрпақтан ұрпаққа жеткізуі қоғам дамуында әрдайым дәлелденіп келген.
"Ел болам десең, бесігіңді түзе" - деп халқымызда бекер айтылмаған. Жастарымызды ерте
жасынан бастап өз елін, жерін құрметтеуге, өз ұлтын қастерлеуге баулу тәрбие процесінде жетістіктерге
қол жеткізері сөзсіз.
Тарих туралы әңгіме оқушыларға отаншылдық тәрбиесін берудің ерекше мүмкіндігі болып
табылады. Еліміздің өмірі мен адамдары туралы әңгіме баланың көңіл-күйі мен сезімдеріне әсерлі етіп
жеткізілсе, олар туралы баланың сезім-түйсіктері көбейген сайын, соншалықты олардың саналарында
мәлімет толыға түседі.
Тәрбие жұмысына кешенді түрде қарау қоғамдық өмірдің барлық жақтарының өзара байланыста,
үйлесімді дамуына келіп саяды. Мұндай жақындау жолы тәрбие жұмысына үш басты талап қояды:
1) идеологиялық қызметтердің әралуандылығын ескеру, іс жүзіндегі міндеттерді шешудің табиғи
байланысы, шаруашылық, ұйымдастырушылық және тәрбие жұмыстарының бірлігі;
2) тәрбиеленуші тараптардың тығыз табиғи байланысы, оның барлық бағыттарының үйлесімді
өзара байланысы;
3) тәрбие жұмысының, оның барлық құрылымдарының нысаны мен мазмұнының негізделген
ұштасуы [1, б. 7-10].
Тарих сабағының ерекшеліктерінің бірі - оны объективті оқыту тәрбиелік әсерімен де
байланыстылығы. Осыны ескере отырып, тарих сабағын оқытуда тәрбиелік аспектіні қалыптан тыс
ұлғайтуға қол жеткізудің қажеті жоқ. Сондықтан да оқытушы біздің Отанымыздың ерлік беттерін айқын,
сенімді көрсететін мысалдарды іріктеп ала білуге тиісті.
Оқытушы ұдайы қазақ халқының ұлттық мінез-құлқының сирек кездесетін қадір-қасиетімен қатар
арылуға тиісті кемшіліктерін декөрсете білуді ұмытпауы керек.
Қортындылай келе мынадай жағдайларға көңіл аудару қажет деп ойлаймыз: біріншіден, білім
саласында тарихты оқыту деңгейін көтеру үшін өзінің мазмұны, тұжырымдамалық амалы мен құрылымы
жаңа оқулықтар мен оқу құралдары өте қажет; екіншіден, Қазақстан тарихының мазмұнының сапалық
жақсаруымен қатар оны оқыту деңгейінің артуы біздің еліміздің халықтарының бірігуіне,
мемлекеттілігіміздің нығайюына әсер ететін факторға айналады; үшіншіден, Қазақстан тарихы оқу
бағдарламалрын, оқулықтар мен оқу құралдарын жаңартпай (инновацияламай) білім алушылардың
танымдық және тәрбиелік сапасын бүгінгі жаһандану заманында мүмкін болмайды.
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В статье рассматривается взаимосвязь
педагогической направленности студентов.
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This article considers the relationship of temperament features and professional-pedagogical orientation
of teacher training HEI students.
Тәрбие - жеке тұлғаның дамуы мен жалпы қоғамның негізгі мақсаты және қоғамның әрбір
мүшесінің жан-жақты дамуына жағдай жасауға бағытталады.[1]
Белгілі кезеңдегі балалардың жас мөлшері дегенде олардың өздеріне тән ерекшеліктері мен
сипаттары бар. Бұл ерекшеліктер педагогикалық процесте ескеріліп, пайдаланылуы керек.
Білім алу іс-әрекеті бала үшін маңызды әрекет – бұл оның өзіне деген рефлексиясы, қол жеткен
жетістіктері мен өзгерістерді қадағалай алуы. Баланың субъекті бола алуы, оның оқу іс-әрекетіне
психологиялық жағынан толықтай кіріскенін білдіреді.
Егер баланың сөйлеу және қиялдай қабілеті жетілген болса, егер ол сөздің мәні мен мазмұнынан
пайда болған рефлексіне көңілі қанағаттанса, онда ол кәдімгідей мәні бар мазмұндағы оқиғаларды айтып,
тіпті, өзінің ойлап табушылық қабілетінен шабыт алып, басқа адамдарды да қосып жаңасын ойлап тауып,
оны әңгімелеп бере алатын болады. Бала өз қиялында қауіпті де үрейлі жағдайларды да тудыра алады. Ең
бастысы – тапсырманы орындаудағы қиындықты жеңу, дос табу, жарыққа шығу, қуанышты сәтті бастан
кешіру. Қиялдағы оқиғаны жасау және оны өрістету кезінде санаға түсетін салмақ, мазмұнды басқару,
кейіпкерлердің әрекетін тоқтату және оған қайтып оралу әрекеттері бала қиялын ерікті шығармашылық
қызмет ретінде жаттықтырады.[2]
Қиялға берілуі үлкен адамға қарағанда баланың өмірінде үлкен рөл атқарады, қиялдың жиі
көрініс беруі арқылы ол шынайы өмірде көбірек қателеседі. Қиялдың шаршауды білмейтін жұмысы
баланың қоршаған ортаны тануға және игеруге мүмкіндік беретін, өзінің өмірлік тәжірибесінің
шеңберінен шығып кетуге жағдай жасайтын маңызды жолы болып табылады, ол шығармашылық
қабілеттің дамуының маңызды психологиялық алғы шарты және әлеуметтік кеңістіктің нормативін
игерудің тәсілі. Соңғысы қиялдың жеке тұлғаның өзіндік ерекше сапасының мүмкіншілігімен тікелей
жұмыс істеуге мәжбүр етеді.
Ақыл–ойдың дамына оқу іс-әрекеті ерекше әсер етеді. Әсіресе оқу жүйесінде сөйлеу қабілетін
меңгерудің және дамытудың айқындауыштық маңызы бар. Сөйлеу қабілетін бағдарлама бойынша
дамыту мақсатында баланы оқытудың және дамытудың мынадай түрлері болады: қалыпқа сәйкес әдеби
тілді меңгеру, оқи және жаза алу. Оқушылардың сөйлеу мәдениетінің белгілі бір талап деңгейіне сәйкес
келуі тиіс.
Баланы әлеуметтендіру факторларының бірі - қоғамның алғашқы ұжымы болатын – отбасы, бала
оның ықпалын бәрінен бұрын, тез қабылдағыш қасиеті артып тұрған кішкентай кезінде ерекше сезінеді.
Отбасы жағдайы, оның әлеуметтік деңгейі, ата-аналарының айналысатын кәсіптері, материалдық
жағдайы және олардың білім деңгейі баланың өмірлік жолын айқындайды. Балаға ата-аналар беретін
саналы және мақсатты тәрбиемен қатар, отбасының жағдайы да ықпал етеді және бұл ықпал өскен
сайын, ол тіпті баланың тұлғалық қалыптасуында көрініс табады.
Бозбалалық шақ деген ұғым әрқашан да өтпелі кезең, жыныстық жағынан жетілу болып
табылатын физиологиялық процесс деген ұғыммен тығыз байланысты. Физиологиялық бұл процес
шартты түрде екі фазаға бөлінеді: пубертаттық кезеңнің алдындағы немесе дайындық кезеңі; өзіндік
пубертаттық кезең, бұл кезеңде жыныстық жетілудің негізгі процестері жүзеге асырылады; пубертаттық
кезеңнен кейінгі кезең, бұл кезде адам ағзасы толық физиогиялық жетілу деңгейіне жетеді.[3]
Егер осы бөлінулерді әдеттегі жас мөлшері бойынша біріктіріп қарайтын болсақ, пубертаттық
кезеңнің алдындағы кезең жасөспірімдік щаққа дейінгі кезеңге сәйкес келеді, ал пубертаттық жасөспірімдік кезеңге, пубертаттық кезеңнен кейінгі кезең - жастық шаққа сәйкес келеді.
Студенттер “Неге” деген сұраққа үнемі және табанды түрде жауап іздейді және берілген жауаптың
жеткіліктілігіне әрі негізділігіне өз күдігін білдіріп отырады. Олардң ойлау қызметі әлдеқайда белсенді
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және еркін. Олар оқытушыларға сын көзбен қарйды. Пәннің қызғылықтығы туралы жастардың түсінігі
жасөспірімдерге қарағанда басқаша: егер мектепте ортанғы буында оқитын пәннің сыртқы мәнін
бағаласа, университет табалдырығында өзінше ойлануды талап ететін пәндер қызықтырады, Олар бір
нәрсені қорыта айтуға, жеке деректердің негізінде жатқан жалпы қағидалар мен заңдылықтарды іздеуге
құштар.
Жастық шақтағы маңызды психологиялық процес - өзіндік ақыл-ойдың және өзіндік “Меннің”
бейнесінің қалыптасуы болып табылады. Жастық шақтағы “мен” әлі толық анықталмаған, бұлыңғыр
сезім, ол көп жағдайда ішкі дүниесі бос қалғандай әсерде болып, оны толықтыруды қажетсінетіндей
сезімге келеді. Осыдан келіп басқалармен араласуға деген құштарлық, сонымен бірге кіммен қарымқатынаста болудың да таңдалуы пайда болып, оңаша болуды қалайды.
Үлкендермен қарым-қатынасы жатық шақтың ең маңызды мәселесі болып табылады, оның
әлеуметтік және психологиялық та жағы бар. Ал оны дұрыс жолға қою үшін, жас айырмашылығын және
қарым-қатынаста болатын, бірақ әрқайсысы өмір жолының әр кезеңінде келе жатқан адамдармен өз
арасындағы айырмашылықты шектеуді қажетсінеді. Мұндай айырмашылықтар әр түрлі және өзіндік
қасиеттер мен қарым-қатынастарды қамтиды.
Тәрбиеде студенттке жеке қарау – бұл студентті басқалардан айырып тұрған жеке бас ерекшелігін
есепке алу ғана емес. Студентке әр уақытта және барлық қарым-қатынастарда жеке тұлға ретінде, ісәрекеттің жауапты да өзін-өзі тани алатын субъектісі ретінде қарау. Жастық шақ - жеке тұлғаның
қалыптасқан кезеңі.[4]
Студенттермен жүргізілетін жұмыстағы жетекші педагогикалық идея: жеке тұлғаның өзіне тән
құштарлықтарына сәйкес оның негізгі мүмкіндіктерін іске қосу үшін, жүзеге асыру үшін жағдай жасау,
өз болашағының әлеуметтік-мәнділік жағын анықтап алуы үшін көмектесу.
Бұл кезеңде тәрбиенің маңызды қызметі студенттің өз мамандығын таңдауына көмектесу, өзінің
отбасын құруына дайындау және азаматтық көзқарасы тұрғысынан әлеуметтік, Отанға деген
белсенділігін қалыптастыру болмақ.
Студенттердің өз өмірінің келешегі мен жоспарлары, дүниетанымының негізі қалыптасады,
өмірге деген өзіндік көзқарасы, өмірдегі өзінің орны айқындалады. Оқытушылар жүргізетін бұл
кезеңдегі мақсатты тәрбие өзінің айқындаушылық қызметін атқаратын болса да, дәл осы кезде жеке
тұлғаның өз белсенділігі, оның әртүрлі құбылыстарға баға беруі, әлеуметтік келеңсіздіктерге қарсы
ықпал ете білуі айқын көрініс береді, тіршілік талап ететін және өзінің әлеуметтік байланыстары
кеңеюіне орай міндетті түрде пайда болатын күрделі жағдайлардан шығудың дұрыс жолын таба біледі.
Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктерінің педагогикалық процесте ескерілуі. Жеке ерекшеліктерді
есепке алу – бұл әрбір жеке тұлғаның қызығушылығын, бейімділігін, сапасын, қасиетін, талабын және
мүмкіншілігін ескере отырып, өскелең ұрпақтың әлеуметтік қалыптасу процесінде сәтсіздіктер мен
қателіктерді барынша кеміте отырып тәрбиелеуде педагогикалық құралдардың, әдістемелердің және
түрлердің барлығын пайдалану. Студенттердің жеке ерекшеліктерін есепке алуда нерв жүйесінің
қызметі, адамның темпераменті көп жағдайда ескеріле бермейді.
Темперамент – бұл адамның психикалық қызметі мен мінез-құлқының қуатын анықтайтын жеке
ерекшелігі.
Сангвинник – еті тірі; флегматик – жәй, салмақты; холерик - қызба, шапшаң; меланхолик – ойлы,
терең толғанысты/.
Жеке тұлғаны зерттеу барысында оның аспектілерін анықтауға ерекше көңіл бөлінеді. Қазіргі
кездегі зерттеулерде Олпорт анықтаған негізгі үш аспектілерге ерекше көңіл бөлінеді. Оның ішінде
психофизиологиялық негізі өте терең болып келетін темпераментті зерттеу мәселесі жетекші болып
саналады.
Темперамент туралы ілімнің негізін құрған ғалыме ежелгі грек дәрігері Гиппократ (б.д.д. V ғ.).
болып есептеледі. Оның тұжырымдамасы бойынша адамдардың бір-бірінен айырмашылығы оның
ағзасындағы 4 негізгі сұйықтықтардың ара қатынасына - қан, шырыш (флегмы), сары өт және қара өт –
байланысты деп есептеген.
Осы сұйықтықтар әр адамның ағзасында әр түрлі пропорцияларда болып, олар адамның
темпераментін анықтайды деп есептелген (лат. temperamentum — қоспа, ара қатынас).
Әр темперамент өзінің аталуын сол адамның ағзасында басым келеді деп болжамданған
сұйықтықтың атынан алынған. Соған байланысты темпераменттің келесі типтері анықталған: сангвиник
(латынша sanguis — кровь), холерик (грекше chole — желчь), флегматик (грекше phlegma — шырыш) и
меланхолик (грекше melaina chole — қара өт). Гиппократ темпераментті таза физиологиялық қасиет деп
бағалап, кейбір мүшелердің темпераменті туралы да ой тастаған. Мысалы, жүрек темпераменті, бауыр
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темпераменті. Сонымен қатар темпераменттің психикамен байланысын көрсетпестен, оларды бір-бірімен
ешқандай байланыстырмаған.[5]
Гиппократтың іліміне сүйене отырып Антика кезеңінің ең танымал дәрігері Клавдий Гален (б.д.д.
II ғ.) темпераменттің бірінші типологиясын жасады. Оны“De temperamentum” деп аталған трактатында
баяндады. Оның пікірі бойынша темперамент типтеріне сипаттама берді.
Платон, Аристотель және басқа ежелгі философтар еңбектерінде темперамент туралы пікірлер
үлкен орын алды. Аристотель «Жан туралы» трактатында жан төрт құрамды бөліктен тұрады деп, оның
өте күрделі құрылым екенін анықтайды.
Аристотель бірінші болып ғылымға психика ұғымын ендіріп, жан туралы ғылымды «психология»
деп атауды ұсынды.
Ежелгі ғалымдардың темпераментті зерттеуге тигізген әсері соншалықты, тіптен XVIII ғ. ортасына
дейін барлық зерттеушілер темпераменттің анатомо-физиологиялық негізі ретінде қан мен қан айналым
жүйесін қарастырды.
XVIII ғ. ортасынан бастап эндокриндық концепциялармен қатар жүйке жүйесінің
ерекшеліктерімен темпераменттің байланыстылығы туралы теориялар жарық көре бастады.
Эксперменталдық физиологияның негізін құрушы Альбрехт Галлер психологияға әсері үлкен болған
қозу процесі және тітіркену туралы ұғымдарды ендірді, және темперамент ерекшеліктері қозу процесі
мен оның күшіне байланысты деген болжам айтты.
XVIII ғ. аяғында И. Кант төрт темпераменттің психологиялық портретін жасады. Ол жартылай
әдеби түрде жасалған мінездемелер қазірге дейін психология ғылымында және әдеби шығармаларда
кеңінен пайдалануда. Оның берген мінездемелерін қысқаша келтірсек: мысал ретінде, Стендаль көркем
шығармаларында орын алған темперамент мінездемелерін келтіруге болады. [6]
Стендаль өзінің «Италия бейнелеу өнерінің тарихы» деген шығармасында суретші кейіпкерлердің
бейнесін дәл суреттеу үшін оның психологиялық білімі жан-жақты болу керек деп көрсеткен.
Холерик темпераменті. Бұл темперамент иесінде өт ағзы сұйықтықтарының ішінде басым келеді.
Өт — ағзадағы ең құпия қоспалардың бірі.
Химиялық жағынан бұл жанатын, белктан тұратын, көпіршік зат. Физиология жағынан –
дрожжылар тәрізді өте тез және күшті қоздыратын, ағымды сұйықтық. Сондықтан холерик ойлары да
әрекеттері де жанып тұрған оттай болады. Ол барлық уақытта іс-әрекет үстінде, жылдам, ерекше
жағдайларда тез шешім қабылдайтын, отқа да суға да тартынбай түсіп кете беретін, алдын-артын
ойламайтын адам. Ерекше ерлік көрсету холериктер арасында жиі кездеседі. Ол күйгелек,
мазасызданғыш, ұрысқақ, ызақор, бірақ кек сақтамайтын, кешірімді.Стендальдің пікірі бойынша ұлы
адамдардығ ішінде холериктер жиі кездеседі, олар Юлий II, Карл V, Кромвель.
Сангвиник темпераменті. Сангвиник — жарқын жүзді, көңілді, толық денелі, кең көкіректі,
сондықтан оның өкпесі мен жүрегі көлемді, дене қызуы жоғары. Бұл физиологиялық көрсеткіштері
адамның көңіл-күйінің тепе-тең жағдайда болуына ыңғайлы, өзгелерге сенімділікпен, ынтымақтастықпен
қарайды. Баршамен тіл табысқыш, тәуекелге бармайды. Сондықтан оны қамалды жаулап алуға немесе
қорғауға жіберуге болмайды, оны уәзір ретінде пайдаланған дұрысырақ болады. Француздардың басым
көпшілігі сангвиниктер.
Флегматик темпераменті.Солтүстік халықтарына тән темперамент. Өскелең, толық, кең
көкіректі адам. Тек ол көкірегін май басқандықтан өкпе-жүрек қысылып, қан айналымы баяу жүреді,
сондықтан флегматиктің қимылдары үйлесімді, баяу. Ол еш уақытта шапшаңдық көрсетпейді.
Сондықтан алып голландтықты шағын денелі гасконец жеңіп кетеді.
Флегматик сабырлы, оны ұлылыққа жету жолын іздеп мазасыздану мен ер жүректік көрсету
(холериктей) қызықтырмайды. Флегматик таныштақ сақтап, іс-әрекетін сабырлылықпен сапалы
орындап, барлық қажеттілігін қамтамасыз етіп отыру. Оның мінезі жұмсақ, асықпайтын, сезімін сыртқа
шығармайтын, өмірі бір келкілікпен сипатталатын тұлға.
Стендаль 1812 ж. Наполеонның Мәскеуге жорығына қатысып, француз армиясымен бірге Ресейде
болған. Ол қысы қатты суықтармен сипатталатын елдің халықтары флегматикалық темперамент
көрсетпегеніне таң қалған. Мәскеу тұрғындарының бір түнде қаланы бос қалдырғаны ешқандай
флегматикалық темпераментке тән емес, мұндей жағдайды тіптен Францияда да кездестіру мүмкін емес,
деп орыстардың ерекше шапшаңдығы мен аласапыран кездегі көрсеткен ержүректігі таң қалдырған.
Меланхолик темпераменті. Меланхолик қысылып-қымтырылып, қимылдары үйлесімсіз, шешім
қабылдауда абайлап, келісімге келуі қиын адам. Сезімдері бүркемелі, адамдарға толы кең бөлмеге
кіргенде онша көзге түспейтіндей жерлермен жүруге тырысатын, күнделікті көріп жүрген ең қарапайым
нәрселерді дене түршігітіндей етіп айтып беретін адам. Махаббат сезіміне бөленгенде, оны айтуға
батылы бармастан өзіне қол жұмсауға дейін баратындар да болған.
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Стендалдің темпераментке берген осындай мінездемелері күнделікті тұрмыс тәжірибеде
қалыптасқан пікірлерді жинақтап көрсеткен түрі.
Темпераменттің жүйке жұйесінің анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерімен
байланыстылығы туралы ой-пікірлер әр түрлі формада XVIII және XIX ғғ. философтар мен дәрігерлер
еңбектерінде орын алады. И.П. Павлов жүргізген эксперименталдық зерттеулер нәтижесінде жүйке
қызметінің көрсеткіштері темпераменттің физиологиялық негізін құратындығын көрсетті.
Эксперименталдық психологияның негізін құрушы В.Вундт темпераментті жеке тұлғаның
аффектіге жақындығы: эмоция мен темперамент бір-бірімен түйсіну мен тітіркенгіштік сияқты
байланысты деп көрсеткен.
Темпераментті зерттеудің физиологиялық кезеңінде келесі мәселелерге ерекше көңіл бөлінді:
қанның химиялық құрамын зерттеу (қан — ағзаның ішкі ортасы, барлық мүшелер қан арқылы бірбірімен физиологиялық байланыста болады); қан тамырларының кеңдігі мен оның қабырғаларының
мықтылығы; зат алмасыдың жүру ерекшеліктері; ішкі секреция бездерінің қазметі; жүйке және ет
ұлпаларының тонусы; жүйке жүйесінің қасиеттері.
Темпераментті жүйке жүйесінің физиологиялық қасиеті екендігін дәлелдеу физиолог И. П. Павлов, психологтар Б.М.Теплов, В.Д.Небылицын және олардың шәкірттері еңбектерімен байланысты.[7]
Бұл физиологиялық концепция бастапқы кезде Павлов зертханасында «жүйке жүйесі туралы ілім»
деп аталды, ал кейіннен «жүйке жүйесінің қасиеттері туралы ілім» деген ұғымға трансформацияланды.
И.П.Павлов жүйке жүйесінің негізгі қасиеттері ретінде келесі үш көрсеткішті анықтады: күші,
тепе-теңділігі және құбылмалығы. ЖЖ-сінің осы көрсеткіштерінің әртүрлі комбинациялары 24 түрлі
типтер негіз болатынын анықтады.
В.Д.Небылицын, Б.М.Теплов шеке-ретикулярных құрылымдардың ерекшелігінің жеке тұлға
қасиеттеріне тигізетін әсерін зерттеу нәтижесінде осы жүйке құрылымдарының тұлғаны белсенділігіш
және өзінің мінез-құлқын реттеуші құрылым екенін дәлелдеп, мінездің эмоционалдық аспектін
басқаратынын дәлелдеді.
Қазіргі кездегі зерттеулерде мінездің «динамикалық аспекті» деген ұғым кеңінен пайдалануда:
жалпы белсенділік, моторлық көрсеткіштері және эмоционалдықты бағалайды. Ал темперамент
(психологиялық мағынада) — ол әр жеке тұлғаның мінез-құлықында көрініс беретін динамикалық
қасиеттері.
Жүйке жүйесі күшті, сабырлы, белсенді балалар (сангвиниктер) әдетте жоғары белсенді болады.
Олар шапшаң және жұмысқа тез кіріседі, сабаққа белсенді қатысады, сұрақ қойғанда жауап беру үшін
қолын созады, қызметтің жаңа түріне жеңіл ауысып, көп уақыт шаршамай жұмыс істей алады.
Жүйке жүйесінің күшті, мазасыз, инертті түріне ие балалар (холериктер) белсенділігінен гөрі
реакцияшылдығы (тез ашулану, ызалану т.с.с.) басым болуымен ерекшеленеді. Олар сабырсыз, күйгелек,
өзді-өзі ұстай алмайтын тынымсыз болып, қызметтің жаңа түріне оңайлықпен ауыса алмайды. Алайда,
мұндай бала қызықса, жеңіл және ынтызарлықпен жұмыс істейді, ал егер оған бірдеңе ұнамаса, ол бірден
«өшеді». Бұл балалардың жұмыс істеу қабілеті тұрақсыз.
Жүйке жүйесінің күшті, сабырлы, инертті түріне ие балалар (флегматик-тер) көңілін баяу
аударып, жұмысқа қиын және ұзақ кіріседі. Көңіл бөлсе, олар ұзақ және тынымсыз жұмыс істейді, бірақ
бірден дағдылана алмайды.
Жүйке жүйесі әлсіз балалардың (меланхоликтер) белсенділігі төмен, олар-дың үні сабақта да,
қоңырауда да естілмейді. Олар қол созып жауап бермейді, өте ұялшақ болады, баяу қозғалады, кішкене
қиыншылық олардың көңілін бөледі, елеңдемей жұмыс істей алмайды, тез шаршайды. Демек, жұмыс
істеу қабілетінің динамикасы бұл балаларда нашар.
Қазіргі кездегі темперамент анықтамасы: психикалық құбылыстардың динамикалық
мінездемесі.[8] Темпераменттің көрініс беретін үш аспектісі анықталған: жалпы белсенділігі, моторлық
сфераның ерекшелігі және эмоционалдық қасиеттерінің ерекшеліктері.
ЖОО-да да студенттердің жеке ерекшеліктерін есепке алу маңызды жағдай. Оқытушы бұл
мәселеде шектен шығып кетпеуі керек, яғни, студенттің мүмкіншілігін артық бағалау да, ескермеуі де
баланың жеке дамуына зиянын тигізеді.
Міне, осылайша тәрбие беруде де, оқытуда да әр студентке жеке қарым-қатынас жасау маңызды,
себебі әр студентте оның рухани қажеттілігінің, өзіндік қызығушылығының көрінісі ретіндегі жеке
ерекшелігі айқын көрініс береді, ал ол әр адамның жан-жақты дамуы үшін қоғамның талабы негізінде
туындайды. Жеке қарым-қатынас әр студенттің бейімділіктері мен қабілеттерінің ашыла түсуіне жақсы
жағдай жасау үшін аса маңызды, сондай-ақ ол оқу бағдарламасының талаптарын орындаудағы
қиыншылықтарды жеңуде де зор рөл атқарады.
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ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА ТҰЛҒАНЫ БАҒДАРҒА АЛУ – СТУДЕНТТЕРДІҢ
КӘСІБИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ ҚҰРАЛЫ
Сарсембаева Ү.С.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье говорится о развитие профессионально-педагогической творчества студентов
The article considers the development of professional and pedagogical creativity of students.
Қазіргі ғаламдану заманында еліміздің әлеуметтік – экономикалық дамуы, индустрияның
қарыштап өсуі, әлемдік деңгейге көтерілуге бет бұруы кезеңіндегі ұлттық мәдени – тарихи, рухани
құндылықтарымызды бойына сіңірген азаматтарға қоғам сұранысының өсуі білім жетістіктерін
өркениетті елдердің білім деңгейіне көтеру қажеттігін талап етеді.
Қазақстан халқының ілгері дамуын қамтамасыз ететін бірінші орындағы сала – білім саласы.
Бүгінгі таңда білім саласының міндеті - білімді, дағдыларды меңгеруге қабілетті, шығармашылық
бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, ойлау өрісі кең жеке тұлға қалыптастыруды іске
асыру. Бұл жағдай студенттердің шығармашылық әрекетін дамытудағы ең маңызды мәселе екені белгілі.
ХХ ғасырдағы оқу жүйесіне зер сала қарасақ, білім беру жүйесінде осы уақытқа дейін оқушыдан
білім, білік, дағдыны қалыптастыруды талап етсек, бүгінгі күннің мақсаты – оларды іскерлік қарымқатынасқа, өз бетімен білім алуға бағыттау. Сондықтан да қазіргі замандағы педагогикалық ғылымның
мақсаты–бала тұлғасының дамуына бағытталған жаңа білім технологияларын қалыптастыру. [1]
Жеке тұлғаны бағдарға алып білім беру дегеніміз-педагогикалық іс-әрекеттің әдіснамалық жаңа
бағыты, яғни баланың дара тұлға ретінде өзін-өзі тануын, өзін-өзі жетілдіре отырып, дамытуын
қамтамасыз ететін өзара тығыз байланысты идеялар мен іс-әрекеттер жиынтығы.
Технолог ғалымдардың пайымдауынша, жеке тұлғаны бағдарға алып оқыту технологиялары әрбір
баланың жеке ерекшеліктерін ескеруге және тәрбиелеу әдістері мен тәсілдеріне негізделген.
Г.К.Селевко мұндай технологияның ең негізгі құндылығы оқушы жеке тұлғасы, ал оның негізгі
мақсаты - табиғи қабілеттеріне сәйкес тұлғаны дамыту және қалыптастыру екенін атап көрсетеді. [5]
Сондықтан, жеке тұлғаны бағдарға алып білім беру оқу материалын шығармашылықпен меңгеру
аясын кеңейтеді және мұғалімнен төмендегідей іс-әрекетті талап етеді:
1) өз студенттерінің мінез-құлқы, көзқарасы, талғамы мен жеке ерекшеліктерін жақсы білу;
2) жеке тұлғаның ойлау ерекшелігі, қызығушылығы, өмірге, еңбекке көзқарасы, құндылықтарды
бағалауы, өмірлік жоспары сияқты аса маңызды тұлғалық қасиеттерінің қалыптасу деңгейін білу;
3) әрбір студентті білім деңгейі мен мүмкіндігіне сай және біртіндеп күрделене беретін әрі жеке
тұлға дамуын қамтамасыз ететін тәрбиелік әрекетке тартып отыру ;
4) алға қойған мақсаттарға жетуге кедергі келтіретін себептерді анықтап, жойып отыру;
5) жеке тұлғаның белсенділігіне сүйене білу;
6) тәрбие ісінде жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеу әдістерін, формаларын таңдауына көмек беру;
7) студенттің әрекетін, белсенділік көрсетуін, табысқа жетелейтін ұмтылыстарын бағыттау.
Тұлғаға бағдарланған жаңа көзқарас түсінігін анықтау үшін үш мәселені атап кету керек:
1.Тұлғаға бағдарланған көзқарас ұғымына түсініктемелер:
-студенттің өзіндік даралық ерекшелігі;
-тұлғаның өзіне тән қабілеттері мен мүмкіндіктерін танытуы;
-өзін және қоршаған ортаны тануда саналы, шығармашылық белсенділік көрсету әрекеті;
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-студенттердің білім алуына жағдай жасау, өмірлік, кәсиби өсуіне педагогикалық
қолдау, көмек беру;
2.Студенттерге білім беру әрекетіндегі негізгі ұстанымдар:
-өзін-өзі белсенділікке тарту ұстанымы;
-субъектілік ұстанымы;
-таңдау ұстанымы;
-шығармашылық табыс ұстанымы.
3. Технологиялық бөлімі:
-шығармашылық іс-әрекетке шақыру;
-баланың жеке басының дамуын қолдау;
-студенттердің өз бетінше шешім қабылдауына, білім алудың мазмұны мен жолдарын таңдауға
еркіндік беру.
Жеке тұлғаны бағдарлап алып оқытуда білім алушының жеке басы бірінші орында тұрады. Әрбір
студент тұлға бола отырып, бір жағынан жеке тұлға, екінші жағынан әлеуметтік тұлға, яғни бойында
әлеуметтік маңызды сипаттарды қамтушы болып табылады.
Яғни, топтағы әрбір студенттің ерекшеліктерін, қажеттіліктерін ескере отырып, оның оқу
процесінде жан-жақты дамуын жүзеге асыру керек. Тұлғаны оқытудың соңғы нәтижесі - мәдениетаралық
қарым-қатынасқа жету.
Әр ұстаз педагогикалық іс-әрекетін өзі еңбек ететін оқу орнының бекіткен бағдарламасына сәйкес
құрады. Сабақты және өздік жұмысты ұйымдастыруда студент тұлғасының барынша дамуы мен оның
табысты оқуы үшін жағдай жасалуы тиіс.
Шет тілін оқытуда бұл мақсатқа жету үшін ЖТБО технологиясын қолдану тиімді. Оның негізіне
мыналар жатады:
- іс-әрекет үшін қолайлы жағдай туғызу;
- оқу материалы мен оны ұсынуда студенттің тұлғалық тәжірибесі мен ерекшеліктерін, шет тілін
меңгеру барысындағы деңгейін ескеру;
- тапсырмалардың әртүрлі деңгейлік сипаты;
- студент жұмысын шығармашылық белсенділікке бағыттап отыру.
Жеке тұлғаны бағдарға алып оқытуда келесі талаптарға сай жұмыс жүргізгу қажет:
-мәселе көтеру;
-модельдеу.
Қолданатын тапсырмалар - шығармашылық сипаты бар, деңгейлік тапсырмалар болу керек.
Жүзеге асыру жұмыстары:
-тұлғалық маңызды мақсаттар қою;
-студенттермен жеке, топтық жұмыс түрлерін ұйымдастыру;
-өзіндік шешім қабылдауда, шығармашылықпен айналасуда, мазмұнды таңдауда еркіндік беру;
-жұмыс жасау үшін қолайлы жағдай туғызу, топта бір-біріне түсіністік, қолдау көрсету,
көмектесу;
-өзіне деген сенімділікті арттыруға, өз әрекеті үшін жауап беруге тәрбиелеу.[3]
Шығармашылық – бұл нақты іс-әрекет барысында жүзеге асырылатын өз бастауы, өту барысы
және нәтижесі болатын студенттің жұмысы. Бұл жұмыс 3 кезеңнен тұрады:
-дайындық,
-ізденіс,
-орындау.
Шығармашылық қабілет әр студенттің бойында болуы мүмкін. Ұстаздың міндеті – студентке
өзінің бойындағы мүмкіндіктерді пайдалануға көмектесу.
Шығармашылық жазба жұмыстары – тіл дамыту жұмыстарының бір түрі. Жазба жұмысын
жазарда студентке міндетті түрде бағыт-бағдар беріледі. Шығармашылық жазба, ауызша жұмыстарының
мақсаты – логикалық ойлауды дамыту, шығармашылық қиялды, нақты нәрсені еркін, қызықты түрде
бере білу талап етіледі. Әр топта қабілеті, қызығуы, ой-өрісі, сөйлеуі әр түрлі студенттер бар.
Ағылшын тілін оқыту университетімізде бірінші курстан басталады, сол кездің өзінде-ақ әр
студенттің шет тіліне қаншалықты қабілетті екенін байқауға болады.
Сабақ басталмастан бұрын арнайы тест көмегімен студенттердің ағылшын тілін мектепте
меңгерген деңгейі анықталады. Бірінші курста топқа біркелкі деңгейде оқитын студенттер отырады.
Осындай жұмыстың нәтижесінде оқуды студенттердің жеке тұлғасына бағдарлау қиындық тудырмайды.
Әрине, қандай жұмыс болсын оның нәтижесін көру үшін көп шығармашылық қажет. Студенттің
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ұқыптылығын, еңбек ету қабілетінің деңгейін байқаған соң ғана оны тілге бейімдеп, ерекшелігіне қарай
тапсырма беруге болады.[4]
Студенттің шығармашылығын дамыту үшін шығармашылық әрекетке қабілеттілігін дамытуымыз
керек. Шығармашылық әрекетке студенттің:
- қызығушылығы - мәтінмен жұмыс істеулері
- танымдылығы - тіл дамыту жұмыстары
- ойлауы - өзіндік жұмыстары
- есте сақтауы
- ізденімпаздық жұмыстары жатады.
Студенттердің шығармашылық әрекеті мен танымдық қабілеттерін арттыруда мәтіннің алатын
орны ерекше. Оқулықтағы мәтіндерді оқу, талдау барысында студенттердің оқиғаға қатысты өз ойларын
жеткізуіне, әңгіме кейіпкерінің қылықтарын бағалай білуіне, кейіпкерлердің портретін жасауына,
қалыптастыруына, автордың оқиғаға қатысы, көзқарасын анықтай алуына назар аудару қажет. Мұндай
жұмыс барысында жеке сөздерді жаттау немесе мәтінді аударумен шектелмей, қосымша басқа да ақпарат
көздерінен алған білімдерін қолданып, өз бетімен жұмыс жасай, ойлай білу, білімін толықтыру, белсенді
болу, деңгейлік тапсырмалар орындау – ең басты жұмыс түрі болып табылады.
Студенттің шығармашылық әрекетін дамыту мақсатында 1 курста ағылшын тілі сабағында әртүрлі
тапсырмалар беріледі:
- әңгімені, ойды жалғастыру;
- мәтін бойынша жоспар құру;
- алған әсерлері нәтижесінде әңгіме жазу;
- өз пікірін білдіру;
- туындаған мәселеге шешім іздеу;
- пікір-талас жүргізу.
Мұндай тапсырмалар студенттерден ойлау, талдау, салыстыру, қорытынды жасай білу секілді
жұмытарды жүргізуді қажет етеді.
Қай курста болмасын студенттердің шығармашылық әрекеті мен ойлау қабілеттерін дамытуда
СӨЖ арқылы берілетін тапсырмалар пәндік білім, білік, дағдыларды қалыптастыруға бағытталады.
СӨЖде берілетін тапсырмалар арқылы студенттер жаңа ұғымдармен танысып қана қоймайды,
жаңалыққа деген қызығушылықтары артады.
Жаңалыққа деген қызығушылық – шығармашылыққа деген басты ішкі талпыныс болып табылады.
Студенттерде жаңалыққа деген қызығушылық басым болады. Ондай жаңа істер студенттің бар ақыл –
ойын, ішкі күштерін жұмылдырып, қызығушылықпен жұмыс істеуге талпыныс береді. Осыған сәйкес
жеке тапсырмалар, презентация дайындау барысында үлкен ізденіс жұмысымен айналысу олардың
қызығушылықтарымен қоса, шығармашылықтарын дамытады.
Мысалы: екінші семестрде 1 курс студенттеріне арналған СӨЖ тапсырмаларындағы: Hobbies,
Vacations, Shopping, Clothes(fashion), Food(kazakh, english) тақырыптары ауызша әңгімелеп айтуға
арналған. Әр студент өзіне не ұнайтыны, ұнамайтыны, не қызықтыратыны, қызықтырмайтыны, не
себепті, қандай мақсатпен нені таңдағаны, нені пайдалы, пайдасыз деп есептейтіні жайлы жан-жақты
әңгімелей отырып, дайындаған суреттерін, мәтіндерін топтағы басқа студенттерге көрсету арқылы,
ойымен бөліседі, сұрақтарға жауап береді, пікірлерін талқыға салады. Осы берілген тақырыптардың
біреуін –«Food(kazakh, english)» алып талдасақ, мынадай жұмысты көруге болады. «Food(kazakh,
english)» тақырыбын «Наурыз» мейрамымен ұштастырып алған қызықты, әрі ұтымды.
1. Дайындық кезеңінде алдын-ала студенттер кім қандай тағам туралы хабарлама, презентация
жасайтыны жөнінде келіседі.
2. Ізденіс кезеңінде студенттер ағылшын және қазақ елі ұлттық тағамдары жайлы ағылшын тілінде
ақпараттар жинақтайды. Әр тағамның тарихын, жасалу жолын (рецепт), атауларын, суреттерін
интернеттен, газет-журналдардан, арнайы кітаптардан іздестіреді, ата-аналарының да көмегіне жүгінеді.
3. Орындау барысында дайындап келген материалдарын әрқайсысы басқа студенттер жоғары
бағалайтындай деңгейде көрсетуге тырысады:
- таңдап алған тағамның құрамына нендей заттар кіретінін талдап айтып көрсетеді;
- өздері ұнататын тағамды пісіруді кімнен және қалай үйренгені жайлы әңгімелеп айтады;
- топтағы достарын «Наурыз» мейрамымен құттықтап, дайындап әкелген тағамын ұсынады;
- студенттер тағамды бағалайды;
- сұрақтарға жауап береді;
- әркім өз отбасында қандай тағамды ұнататыны жайлы айтады.
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Мұндағы студенттерді қызықтыратын жаңалық – ағылшын елінің тағамдары мен мейрамдары.
Компьютерде түрлі-түсті етіп әр түрлі тағамдарды көрсетіп, әңгімелеу барысында сөздерді, шақтарды,
предлогтарды дұрыс қолдану үлкен жұмысты талап етеді, жаңа сөздерді қолдануы, ізденістері
студенттен шығармашылықты талап етеді.
Қорыта келгенде, шығармашылық тұлға басқалардан өз ісіне деген сенімділігімен, қиял
ұшқырлығымен, өзгеше шабытымен ерекшеленеді. Жаңа технологиядан студенттер өздігінен білім
алуға, шығармашылық жұмыс істеу қабілетін дамытуға бағыт ала – алады. Сөздік қорларын молайтуға,
ойын, сөзін тиянақты жеткізуге, жинақы, дұрыс сөйлеуге, берілген сұрақтарға нақты, толық жауап беруге
дағдыланады.
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В статье рассматривается влияние профориентационной работы на выбор профессии
обучающихся
Тhe article deals with an influence of professional activities on student’s profession selection
Алғашқылардың бірі ретінде оқушылардың мамандық таңдау себептерін арнайы зерттеген
Петербург университетінің профессоры Н.И.Кареев болды. Оның жұмыстарында жастардың мамандық
таңдаудағы түсініктері төмен, және олар болашақ мамандықтың айналасындағы адамдардың ақылымен
таңдайды деп көрсетілген. Мамандық таңдау себептерін тереңнен зерттеген Н.А.Рыбников болды, ол
себептерді дифференциалды қарастырды, яғни жасына, жынысына, тұрмыс жағдайына, ата-анасының
мамандығына т.б. байланысты. И.В.Дубровина болса жасөспірім кезеңдегі негізгі психологиялық өзгеріс
өзін-өзі анықтау емес, сол өзін-өзі анықтауға психологиялық дайындық деп есептейді. Мұндағы өзін-өзі
анықтауға психологиялық дайындық дегеніміз - сана сезімінің жоғарғы дәрежеде қалыптасуы, тұлғалық
қажеттіліктің дамуы, жоғарғы сынып оқушыларының әрқайсысының өзіндік қызығушылығымен қол
жетерлік табыстары.
Л.И.Божович жұмыстары өзін-өзі анықтауға психологиялық анықтама береді. Біріншіден, өзін-өзі
анықтау қажеттілігі онтогенез өзегінде яғни жасөспірім кезеңі мен жастық шақ кезеңінде пайда болады.
Екіншіден, өзін-өзі анықтау қажеттілігі тұлғаның өзі және айналасы туралы түсінігін жүйелеу ретінде
қарастырылады. Үшіншіден, өзін-өзі анықтау болашақта мамандық таңдауға байланысты. Осылайша,
Л.И.Божович өзін-өзі анықтауда екі жақтылықты көрсетеді, бір жағынан ол мамандық таңдауда,
болашағын жоспарлауда қажет болса, екінші жағынан өзінің өмір сүру мағынасын іздеу болып
табылады[1].
Оқушылардың жас ерекшелігіне қарай және олардың кәсіби қызығушылығының қалыптасу
дәрежесіне қарай, өмірлік жоспары мен үлгерім дәрежесіне қарай дифференциалды және жеке қатынас
болып табылады. Оқушыларды топқа дифференциалды түрде бөлу әр топтың мамандық таңдаудағы әсер
ету жағдайларын толық әрі нақты анықтауға мүмкіндік береді, яғни бір топқа әсер ету жағдайлары
нәтижелі болса, келесі бір топқа нәтижесіз болуы мүмкін. Сондай-ақ дифференциация жеке қатынастың
іске асуына жағдай туғызады.
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Кәсіби бағдардың әдістеме түсінігі ретінде кәсіби өзін-өзі анықтауды ғылыми зерттеу мәселесінің
әдісі, құрылымы және негізгі жағдайы туралы сондай-ақ жастарға болашақ мамандығын таңдауға
тұлғалық және қоғам көзқарастарының практикалық әдісі деп қарастыруға болады.
Кәсіби бағдар жұмысының құрылымының негізіне концептуалды идеялар сипаты жатады. Соның
бірі-мамандықты дұрыс таңдау үшін тұлғаны диагностикалық зерттеу, қызығушылығы мен қабілетінің
ескеру идеясы. Бұл идея 30-шы жылдардың ортасына дейін таралып, “диагностикалық концепсия” деп
аталды. Мұнда тест кеңіннен қолданылды. Осы тесттердің дұрыс қолданылмауы, дұрыс құрылмауы тағы
да басқа себептер диагностикалық зерттеу идеясының “тәрбиелік концепсиясы” болып өзгеруіне әкелді.
Алайда сол кездің өзінде-ақ диагностикада, тәрбиеде оқушыларды кәсіби бағдарлауда өзара байланысты
және негізгі бағыттар екендігі түсінікті болды. Қазіргі кезде диагностиканың маңызы мектеп
реформасының қабылдауынан кейін өсе түсті, онда кәсіби бағдар орталықтарының ашылуы
қарастырылған еді. Бұл орталықтардың негізгі функцияларының бірі-оқушылардың қабілеттілігі мен
қызығушылығы диагностикасын ұйымдастыру жұмысы.
Әдістемелік сипат идеясына оқушыларға кәсіби бағдар беру жұмысына дифференциалды қатынас
жатады. Мұнда оқушыларды өмірлік және кәсіби жоспарларына орай алдын-ала топтарға
классификациялау және осы топтардағы сәйкес тәрбие жұмыстары қарастырылады. Дифференциялды
қатынас кәсіби бағдар жұмысын дұрыс әрі жемісті болуына септігін тигізеді.
Сондай-ақ кәсіби бағдардың әдістемелік сұрақтарына кәсіби бағдар жүйесін дамыту мен анықтау
сұрақтары да жатады. Жалпы білім беретін және кәсіби мектептердің реформасының негізгі бағытының
көптеген мақсаттарының ішінде оқушылардың кәсіби бағдарын жақсарту мақсаты да көзделген.
Даму – бұл секірмелі немесе үздіксіз процесс пе? Бұл сұрақтарға теориялық негізделген
жауаптарды Х. Вернердің ортогенетикалық концепциясынан табуға болады. Сөздікте берілген
анықтамаға сәйкес ортогенез – тірі табиғаттың даму теориясы, тірі организмдердің эволюциясы қатаң
белгілі бағытта өтеді, табиғаттағы бастапқы мақсаттылық идеясын мойындайды. Психологиядағы
ортогенетикалық концепция тұтас психикалық өмір мен оның дамуын қамтуға ұмтылады. Осы мақсатта,
Х. Вернер эволюцияның әртүрлі бағытарына салыстырмалы анализді жүзеге асырады – филогенез,
онтогенез, микрогенез, энтогенез, патогенез. Қай жерде өмір болса, онда өсу мен даму болады.
Сондықтан жеке тұлға мен адамзат нәсілі психологиясы, бала мен жануар психологиясы,
психопотология және сананың ерекше күйінің психолгиясының генетикалық негізі бар. Зерттеудің
әртүрлі облыстарында алынған фактілерді салыстыру, Х. Вернер пікірінше, тұтас ақыл – ой өміріне
қолданатын жалпы даму заңдарына әкеледі. Ақыл – ой дамуына салыстыру анализін жасау Х. Вернерге
прогрессивті конструктивизмдегі виопсихологиялық эволюцияның 3 стадияларын бөліп көрсетуге
әкелді. Олар: сенсоматорлық, перцептивтік және ақыл – ой дамуы [2].
Адамның мамандық таңдауы оның қоғамдық, жекелік тәжірибесіне байланысты. Сондықтан
кәсіпті таңдау тек қандай да бір когнитивті жүйелерді меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар адамның
жеке тұлғалық құрылымының қайта құрылуы мен субъективті тәжірибесін терең қарастыруды қажет
етеді.
Жеке адамның мотивациялық сферасының иерархиялық құрылымы оның бағыттылығын
анықтаушы негізгі фактор болып табылады.
Мамандық таңдау белгілі бір талаптар, ниеттер негізінде жүзеге асады. Әрбір кәсіби іс-әрекет –
жеке адамның қиындықтарды жеңу қабілеттілігін, әрекеттерді орындауға байланысты жеке бастық
кәсіби бағдарды, іскерлікті, кәсіби сана қалыптастыруды, білімділікті талап етеді.
Жалпы мамандық таңдау бұл адамның қоғамнан белгілі бір орын алуымен, өмірлік шешімімен,
сана сезімімен байланысты. Және де кім боламын? Қандай әлеуметтік топқа қараймын? Қайда жұмыс
істеймін? т.б. сұрақтармен байланысты.
А.М. Кухарчуктің пікірінше, кәсіби өзіндік анықталу – мамандықты тәуелсіз таңдау және талдау
нәтижесінде ішкі ресурстарды жүзеге асыру болып келеді. Осы сұрақтың маңыздылығын түсінсе де жас
өспірімдер бұл сұраққа немқұрайлықпен қарайды. Олар үшін бастапқы кезеңде өз қатарынан қалмай,
жоғарғы оқу орнына түсу маңызды болады [3].
Және мамандық таңдау мәселесін адамның қабілетімен байланыстырады. Өйткені мектеп
бітірушілер мамандық таңдау барысында осы факторларды басшылыққа алуыда мүмкін. Осыған сәйкес
автор мамандықтың үш типін бөледі:
1) Кез-келген адам қызмет ете алатын немесе орындай алатын мамандық;
2) Кез-келген адамның қолынан келе бермейтін, өзіндік талаптары бар мамандық;
3) Жоғары іскерлікті, қабілеттілікті талап ететін мамандық.
Мамандық таңдау іс-әрекеттің күрделі түрі болғандықтан, ол ұзақ саналы ұғындырылатын мотивті
қажет етеді
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Себебі, бұл тұлғаның таңдап алынған мамандықты игеру жолындағы тұлғалық бағдарларымен
қатар, оның жекелеген бөліктеріндегі оқыту белсенділігін ұйымдастыруға себепші болуы тиіс.
Қазіргі кезде адамның белгілі бір кәсіп түрін таңдау және осы мамандықты игеруге деген
ұмтылысы мен болашақ кәсіпке деген жағымды қатынастық мәселелері алғаш рет жеке бағыт ретінде
Н.В.Кузьмина еңбектерінде қарастырылған.
Г.А.Журавлева кәсіпті таңдау мәселесін кәсіби бағыттылықпен байланыстыра қарастырады:
мамандық таңдау мотиві, мамандықа қызығушылық пен қанағаттану дәрежесі, мамандық шарттары мен
мазмұны туралы түсінік деңгейі, маманның рөлдік қызметі, кәсіби іс-әрекеттің құндылық құрылымы [4].
Сонымен қатар, кәсіби бағыттылықты қалыптастырудың бірнеше жолын көрсетеді:
1) арнайы пәндерді оқыту арқылы;
2) шеберлікті игеру тәжірибесі;
3) мамандық туралы арнайы курстар арқылы.
Мамандық таңдау мәселесі ғылыми тұрғыдан өткен ғасырдың ортасынан басталады. Жалпы
мамандық таңдау тұлғаның бойында кәсіби бағыттылықтың қалыптасуына негіз болады.
Бұл туралы ой қозғаған Ф. Парсонс, ол былай дейді: «Теорияның негізінде үш факторды бөлу
жатады: мамандыққа үміткердің психологиялық жеке тұлғалық ерекшеліктерін зерделеу; мамандыққа
қойылатын талаптарды зерделеу; кәсіптің талаптарына адамның ерекшеліктерінің сәйкес келуіне
негізделетін алғашқы екі факторлы салыстыру». Аталған теория кәсіби кеңес беру және кәсіби бағдарлау
әдістеріне әсер етті.
Аталған ұстаным өкілдерінің ойынша, кәсіби оқытудың тиімді әдістерін дұрыс таңдай отырып,
кез-келген адамды әртүрлі мамандыққа үйретуге болады.
Кәсіби қалыптасу процесінің өзіндік ерекшелігі бар және ол оның қалыптасуы шарттарының
қайталанбастығы көрінеді. Ғалым тұлғаның өзін кәсіби жұмысшы ретінде өзіндік түсіну процесіне
ерекше мән береді.
Осыған ұқсас шетелдік концепцияларға Анна Анастази және Леон Тейлордың психологиялық
концепциялары жатады. Аталған авторлар мамандық таңдау субъекті тұлғаға ерекше мән береді. Бұл
теориялар негізінде тұлғаны зерделеу, оның бағдарын, себебі, құрылым ерекшеліктері қарастырылады.
Авторлар ұсынған кәсіби кеңес берудің негізінде тұлғаның өзіндік түсінуі арқасында жатыр.
Адамның мамандықты өзіндік түсінуі арқасында болашақ мамандықты саналы түрде таңдауына
мүмкіндік береді. Бірақ аталған авторлар концепция негізі болып табылатын өзіндік түсіну механизмін
түсіндірмейді.
Ресейлік психологиядағы бірқатар зерттеушілер кәсіби бағыттылық мәселесін мамандық таңдау
мәселесімен тығыз байланыстырады.
Негізгі фактор ретінде адамның дара психологиялық ерекшеліктері және нақтылы іс-әрекет түрі
мен мазмұнын атап өтеді. Мамандық талаптарына, еңбек іс-әрекетіне тұлғаның психофизиологиялық
мәліметтері сәйкес келсе, онда мамандық дұрыс таңдалды, бірақ, өкінішке орай, бұл ұстанымда
мамандық таңдаушы тұлғаның белсенділігі дұрыс бағаланбайды.
Оқушының оқу іс-әрекетінде осы аталған жәйттерді ескеру оның кәсіби бағыттылығы мен
даярлығының нәтижелігіне болашақ мамандығын толық игеруімен қатар, өзінің келешектегі маман
ретіндегі ролін түсіну және осы мамандықты игеру барысындағы жекелеген пәндерді оқып үйренудің
маңызын терең түсінуге көмегін тигізеді.
Басқаша айтқанда, оқушы өзінің белгілі бір білім, іскерлік, дағдыларын игеруге деген қажеттілігін
қанағаттандыру барысында нақты ситуациялық жағдайлардағы оқытылатын пәндерге деген белгілі
қатынаста болады.
Р.В. Габдреев оқу - танымдық процестегі «танымдық іс-әрекетті субъективті үлгісінің»
қажеттілігін бағалай отырып, ол «оқу процесінің субъективті үлгісімен» өзара тығыз байланысты деген
тұжырымға келеді. Мамандық таңдау іс-әрекеттің күрделі түрі болғандықтан, ол ұзақ саналы
ұғындырылатын мотивті қажет етеді. Себебі, бұл студенттің таңдап алынған мамандықты игеру
жолындағы тұлғалық бағдарларымен қатар, оның жекеленген бөліктеріндегі оқыту белсенділігін
ұйымдастыруға себепші болуы тиіс.
Қазіргі кезде адамның белгілі бір кәсіп түрін таңдау және осы мамандықты игеруге деген
ұмтылысы мен болашақ кәсіпке деген жағымды қатынастық мәселелері зерттеушілер тарапынан ерекше
қызығушылық тудырады. Бұл мәселе алғаш рет жеке бағыт ретінде Н.В. Кузьмина еңбектерінде
қарастырылған.
Мамандық таңдау мотивациясының теориялық және әдістемелік мәселелерін В.В.Ярошенко
қарастырды. Мамандық таңдаудың мотивациясы-өзара әрекеттесетін күрделі түрткілер комплексі. Мұнда
мамандық таңдайтын оқушының ролі шешуші болып табылады. Өз күші мен қабілеттерін көрсетуге
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тырысу, өзінің кәсіби жарамдылығын бағалау мамандық таңдаудағы жетекші түрткілердің біріне
айналды. Автор саналы таңдаудың негізін құратын мамандық таңдау түрткісінің үш негізгі комплексін
көрсетті: қызығушылық, міндет, кәсіптік жарамдылық. Мамандық таңдаудың түрткілері
Е.М.Павлютенковтың да зерттеуінің заты. Ол мамандық таңдау түртілерінің жіктелуін, түрткілердің
өзара байланысын, оқушылардың мамандық таңдауына әсер ететін факторларды, оқу-тәрбие процесінде
оларда мамандық таңдау түрткілерін қалыптастыру жолдарын қарастырады.
Сонау ерте заманнан Қорқыт атаның, Жүсіп Баласағұнның психологиялық толғауларында,
Абайдың, Шәкәрімнің өлең-жырларында, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов еңбектерінде кәсіп таңдау
мәселесі кездеседі. Мамандық таңдауда адамның тегіне, геніне де ерекше мән беріледі. Мәселен, XVIII
ғасырдағы Джон Локктың айтуынша адам дүниеге таза тақта сияқты келеді де, жақсы-жаман қасиеттің
бәрін тіршілік барысында жинайды. Осы мәселе ғалымдар арасында талас-тартыс туғызып келгені
белгілі. Ал Ж.Аймауытов болса, бұған өзінің тікелей көзқарасын білдіріп, адамға табиғат сыйлаған
қасиеттермен санаспаса болмайды деп, іштен туа біткен қабілетке үлкен мән береді. Бұл жөнінде ол
былай дейді: “Жазушылық, ақындық-сүйекке бітетін өнер. Қанша машықтанса да, кім болса сол жазушы
бола алмайды, кемелдікке жете алмайды”-дей келіп, ол мұны тәжірибе жүзінде байқап көреді.
Ж.Аймауытов психология саласында тәжірибе жасап, табиғи эксперимент жасаудан біраз хабары бар
алғашқы қазақ болды. Мәселен, ол 1909 жылы медресе шәкірттерінің арқасында анкета таратып, зерттеу
жүргізгенде шәкірттердің біраз бөлігі өздері таңдаған кәсіпке немқұрайлы қарайтынын байқаған. “Жан
жүйесі және өнер таңдау” дейтін кітапты жазу идеясы авторда сол кезде осындай тәжірибе жүргізу
нәтижесінде пайда болған. Сондай-ақ осы кітапта американ әлеуметтік психологиясының өкілі Джеймс
Уолт жүргізген тәжірибе жұмыстарынан да нақтылы мысалдар келтіріледі, оларды қазақ жастарының
мамандық таңдау жөніндегі көзқарастарымен салыстырады. Автор байқауға алған шәкірттердің бірінеқозғалғыш, екіншісіне-ұшқалақ, үшіншісіне-ұстамды, төртіншісіне-баяу сияқты психологиялық сапалар
береді. Бұл арада Ж.Аймауытов оқушылардың жеке ерекшеліктеріне, темпераменттеріне, олардың тума
қабілетіне ерекше мән беріп, әр адам өз табиғатына тән кәсіп таңдауы тиіс деген тұжырым жасайды [5].
Сонымен қатар қазіргі тәуелсіз еліміздің психология саласында ерен еңбек етіп жүрген ғалым
Қ.Жарықбаев өзінің “Жантану негіздері” деген еңбегінде адамның жас ерекшелік кезеңінің негізі ретінде
кәсіп таңдауды алады. Қазіргі нарықтық кезеңдегі қиындықтар негізінде туындайтын жайттарға
байланысты жастардың кәсіп таңдауға деген психологиясының өзгергенін атап айтады. Сонымен қоса
кәсіптік бағдар беру, кәсіптік бейімдеу, кәсіптік консультация адамның кәсіп таңдауында маңызы ерекше
екенін көрсетеді. Өз еңбегінде Ж.Аймауытовтың шығармаларына талдау жасап, көне заманымыздағы
ойшылдардың еңбектерінің психологиялық негіздеріне түсініктеме беріп өтеді.
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ӘОК 372
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫ ҚОЗҒАЛЫС ҚИМЫЛДАРЫНА
ҮЙРЕТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Сафаргалиева Г.Н., Смагулов А.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
В статье говорится об этапах обучения и обучения навыкам операций и функций студентов на
уроках физической культуры.
The article refers to the stages of learning and skills training operations and functions of students at
lessons of physical culture.
Дене тәрбиесі қозғалысқа үйрету және дене қасиеттерін тәрбиелеу секілді өзара байланысты екі
ерекшелікті біріктіреді. Қозғалысқа үйрету адамның өз қозғалыс- қимылын басқарудың тиімді тәсілдерін
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жүйелі түрде меңгеруі, осы арқылы өмірде қажет болатын қозғалыс әрекеттері мен дағдыларын және
онымен тғыз байланыстағы біліктілікті игеру секілді дене тәрбиесінің арнайы мақсактын көздейді.
Осыған байланысты мектептегі дене тәрбиесі сабақтарында қозғалысқа үйретуге уақыт көбірек
бөлінеді.
Үйретудің барысы сөз, көрнекілік, оқытудың практикалық әдістері және мұғалім мен
оқушылардың арасындағы үздіксіз өзара байланыспен сипатталады.
Әдетте, сабақта орындалатын жаттығу түрлерін көп болған жағдайда, оқушылар санынын көп
болуына қарамастан (25 тен 40 қа дейін), бірнеше топтардағы (бөлімшелердегі) оқу жұмысын мұғалім бір
мезгілде басқарса да, білім беру міндеттерін шешу табысты жүзеге асырылады.
Үйретудің сапасына дене тәрбиесі сабақтарының қайда (залда, алаңда, мектеп стадионында)
өткізілуі әсер етеді. Осыған байланысты оқушылар зейіні тұрақталмайды, мұнің өзі оларды әр түрлі
ұйымдаспаған іс- әрекеттке жетелейді [1].
Үйрету кезінде мұғалім оқушылардың қозғалыс техникасын орындау сапасын ғана емес, сонымен
бірге қозғалыс біліктілігі мен дағдыларды меңгеру мүмкіншіліктерін де көреді. Осы процесті бақылау
барысында, тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін, оны қажеттілігіне қарай реттеп отырады.
Үйрету процесі (білім беру, қозғалыс іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру) мұғалім мен
оқушының өзара байланысты іс- әрекеттерін қарастырады. Дене тәрбиесі мұғалімінің қызметіне: а)
үйрету процесіне даярлық; ә) үйрету, б) үйрету процесін бақылау секілді үш негізгі кезең жатады. Әр
кезеңге іс- әрекеттің белгілі бір түрлерін тән.
Дене тәрбиесі мұғалімінің даярлық кезеңі әрбір сабақты жекелей және оқу- тәрбие процесін
тұтастай сапалы жүргізу жағдайларын қамтамасыз етуге бағытталған. Ол оқу жылына арналған оқутәрбие жұмысының жоспар- графигін, әр тоқсанның жұмыс жоспарын, әр сабақтың сабақ конспектісін
жасауды, оқытудың әдістері мен құралдарын іріктеп алуды қарастырады. Атап айтқанда:
- Негізгі, жетекші және арнайы жаттығуларды анықтау;
- Әрбір жаттығудың қайталану санын белгілеу;
- Жекелеген жаттығулардың орындалу ұзақтығын анықтау;
- Сөздік (айту, түсіндіру, баяндау), көрнекілік (суреттерді, плакаттарды, кинограммаларды
көрсету, қозғалыс пен қимылды мұғалімнің өзінің көрсетуі) секілді үйретудің жалпы
педагогикалық әдістерін және тұтас немесе бөлшектелінген құрылымдағы арнайы
жаттығуларды іріктеп алу;
- Оқытудың әдістері мен құралдарын уақытқа бөлу.
Үйрету процесінің табыстылығы көп жағдайларда оны алдын ала ұйымдастыруға байланысты.
Мұғалімнің бұл кезеңдегі ұйымдастырушылық қызметі тұтас жүргізілетін оқу- тәрбие процесін, әрбір
оқу жаттығуын ұйымдастыруға бағытталады. Оқу- тәрбие процесін жинақты түрде ұйымдастыру
мұғалімінің оқу жоспарының бүкіл кезеңіне жоспарланған дене тәрбиесінің барлық сабақтарын табысты
жүргізуге бағытталған кәсіби қызметін біріктіреді [2].
Жекелеген сабақты ұйымдастыру оқушылар қызметін реттеп және дұрыс жолға салуды, сонымен
бірге оқу бағдарламасында қарастырылған және нақты бір сабаққа қойылған педагогикалық міндеттерді
мүмкіндігінше тиімді шешуді қамтамасыз етеді. Ұйымдастыру жұмысының осы түрі әр сабақта
оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудің тиімді тәсілдерін қамтамасыз ету мақсатындағы төмендегідей әр
түрлі шараларды қамтиды:
- Сабақ өтетін орынды алдын ала даярлау (сабақ өтетін орында қауіпсіздік шараларын жасау);
- Сабақ үшін қажетті спорт құралдары мен жабдықтарын даярлау.
Оқыту барысында дене тәрбиесі мұғалімінің қызметі сабақтағы оқушылардың оқу- практикалық
қызметін басқаруға бағытталатындығы, ал сабақ барысында мектептегі дене тәрбиесі бойынша
бағдарламалық талаптар орындалатыны белгілі.
Оқушылар қызметін басқару мынадай шаралардан тұрады:
- Сабақтағы ұйымдастыру шаралары;
- Педагогикалық тұрғыда тікелей әсер ету (білімді хабарлау);
- Сабақтағы күнднлікті бақылау.
Сабақтағы ұйымдастыру шаралары оқушыларды бағдарламалық материалды меңгеруге даярлауды
және тәрбиелік әсер етуді қарастырады:
- Сыныптың сапқа тұруы;
- Оқушыларға сабақтың міндеттерін жеткізу;
- Сыныпты басқару үшін қажет болатын қайта сапқа тұрудың әр түрін жүзеге асыру;
- Сыныпты (бөлімді, топтарды) басқару үшін орынды таңдап алу;
- Сабақтағы тәртіпті сақтауды ұйымдастыру;
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- Қажетті спорт құралдары мен жабдықтарды орналастыру;
- Қозғалыс қимылдарын орындау кезінде оқушылар қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын
ұйымдастыру;
- Сабақ уақытын тиімді бөлу;
- Сабақ өткен орынды (спорт құралдары мен жабдықтарды) жинастыру;
- Сабақты қорытындылау және үй тапсырмасын (жекелей немесе сыныптың барлық оқушылары
үшін) хабарлау.
Тікелей педагогикалық әсер ету – бұл қозғалыс қимылдарына үйрету мақсатындағы оқу
хабарларын беруге бағытталған дене тәрбиесі мұғалімінің сабақтағы кәсіби іс- әрекетінің жиынтығы.
Атап айтқанда;
- Оқу материалын түсіндіру;
- Жаттығуды көрсету (тұтастай және бөлшектері бойынша);
- Суреттерді, плакаттарды, кинограммаларды және т.б. көрсету;
- Қозғалыс қимылдарын орындауда оқушыларға тікелей жәрдем көрсету.
Сөз (түсіндіру, айту, баяедау) және көрнекілік оқушыларды қозғалыс қимылдарына үйретуде
елеулі орынға ие.
Олар түсініктер мен ұғымдардың қалыптасуына әсер етеді; қабылдауды, еске түсіруді, түсінуді,
есте сақтауды жеңілдетеді; сөзіне қабылдаудың басталу қызметін атқарады; абстрактілі ойлауға бақылау
жасайды; белсенділіктің, саналылықтың, дербестіктің, қызығушылықтың, байқағыштықтың және
басқалардың дамуына көмектеседі.
Сөз және көрсету оқу процесінде төмендегідей екі қызмет атқарады:
а) қозғалыс қимылдарының құрылымы туралы және оның құрамды бөліктері туралы білім беру;
ә) үйретуді ұйымдастыру (берілетін білімді қабылдауға оқушыларды даярлау, жаттығуды
орындауды ұйымдастыру, сабақтағы тәртіпті сақтау және оны ұйымдастыру).
Үйренетін қозғалыс қимылы мен оның бөліктерін мұғалімінің көрсетуі оқушыларда үйренетін
жаттығулар туралы нақты түсініктер қалыптастырады, бірақ олар туралы толық білімді бере алмайды.
Сондықтан да мұғалім спорттық жаттығудың техникасын көрсетуді, әдетте, сөз әдісімен
байланыстырады [3].
Қозғалыс қимылдары туралы негізгі түсінікті оқушылар мұғалімнің айтуымен қабылдайды, ал
көрнекі құралдар оларды растайды немесе нақтылайды. Үйренетін жаттығуды мұғалімнің түсіндіру,
оның көрсетуімен нақтыланады, бұл ретте мүмкіндігінше суреттер мен кинограмма көрсеткен жөн
болады. Жаңа қозғалыс қимылын үйренгенде, мұғкалім, әдетте, әуелі оны түсіндіреді, сосын әр түрлі
көрнекі тәсілдермен дәлелдейді немесе түсіндіру кезінде оқушылардың көз алдында елестеткендерін
нақтылай түседі. Қозғалыс қимылын үйрету барысында мұғалім әуелі оны көрсетеді, сосын түсіндіреді
немесе бір мезгілде түсіндіріп, көрсетеді.
Мұғалімнің педагогикалық әсер етуі оқушылардың денсаулығын нығайтуға және олардың
денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз етуге; оқушыларға тиісті білім беруге, іскерлікпен дағдыларын
қалыптастыруға; денелерін шынықтырып, қабілеттерін тәрбиелеуге; өзінің дене даярлығы деңгейін үнемі
арттырып отыруға бағытталған.
Дене тәрбиесі мұғалімінің қызметі оқушыларға білім берумен, оларда қозғалыс іскерлігі мен
дағдыларын қалыптастырумен ғана шектеліп қоймайды. Үйрету барысында ол оқушылардың оқу және
практикалық іс- қызметін талдайды, олардың орындалуын бағалайды, байқалған қателерді түзетеді және
т.б. күнделікті бақылауда жүзеге асырады.
Үйрету барысын бақылау сатысындағы дене тәрбиесі мұғалімінің қызметі педагогикалық процесс
нәтижелерін, өз еңбегінің жағымды және жағымсыз жақтарын талдау мен бағалауға, байқалған
кемшіліктерді жоюдың ең тиімді жолдарын анықтауға және қажет болса, кәсіби- педагогикалық жаңа
шешім қабылдауға бағытталған [3].
Педагогикалық қызметте бақылау мен есепке алу бір- бірімен өзара тығыз байланыста болады.
Оқу материалын меңгеру сапасы, көп жағдайда оқушы қызметі қандай сипатта болғандығына
байланысты. Бұған көптеген көрнекті педагогтер назар аударған. Материалды теориялық тұрғыдан
түсінбей тұрып оқушының ештеңені меңгермейтіні
Я.А.Коменский атап өткен. А.Дистервег:
«Оқушының дербес, жеке өзі қабылдаған білімі, іскерлік пен дағдылары ғана бағалы болмақ», - деп
есептеген. К.Д.Ушинский: «Оқушылар жеке, дербес жұмыс істеуі қажет, ал оқытушы осы жұмысқа тек
басшылық жасағаны дұрыс», - деп көрсеткен. П.Ф.Лесгафт дене жаттығуларын үйренген кезде мәніне
түсінбей еліктеуге қарсы болған.
Қозғалыс іскерлігі адамның қозғалыс мүмкіндігін жүзеге асырудың тиіптік түрлерінің бірі болып
табылады.
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Қозғалыс дағдысы – қозғалыс қимылын басқару өзінен- өзі болатын және қимыл сенімді түрде
орындалатын деңгейде қимыл техникасын меңгеру болып табылады [4].
Мектепте дене тәрбиесі сабақтарын ұйымдастырудың бір мезгілдік және топтық әдістері
қабылданған. Қозғалыс қимылдарының (дене жаттығуларының) әр түрлілігі және оларды орындау
техникасын түсіндіруге бөлінген уақыттың шектеулілігі мұғалімді сыныптың барлық оқушыларының
оқу материалын қабылдауға бірдей дайындығы бар деп қарауға және әлдебір «орташа» ғана оқушыға
бейімделіп түсіндіріп, көрсетуге мәжбүр етеді. Бірақ оқушылардың әрқайсысының өз ерекшеліктері мен
мүмкіншіліктері, әр түрлі даярлық деңгейі бар. Сондықтан да сабақты бір мезгілдік және топтық әдіспен
тұтас сыныптың бірдей «орташа» деңгейінде жүргізу оқу материалын игеруді төмендетеді. Немесе
оқушыға жеке тұрғыдан келу мүмкіншілігін толықтай жояды. Сабақты бұлай ұйымдастырған жағдайда
дайындығы нашар оқушылар оқу материалын меңгеруге үлгере алмайды [4].
Оқыту бағдарламасының тармақталған тиіптері дене тәрбиесі сабақтарына оқушыларды даярлау
үшін ғана қолданылмайды. Олар мектептегі дене тәрбиесінің әр түрі туралы оқушылардың білімдерінің
аясын, мысалы, жеке және қоғамдық гигиена, дене қасиеттерін тәрбиелеу әдісі, жарыс ережелері және
т.б. туралы білімдерін кеңейтеді. Олардың негізгі артықшылығы – оқу материалын дербес талқылап,
зерттеуге және өз білімдерін бақылап отыруға мүмкіндік тудырады. Одан бөлек те олардың мазмұнына
нақты жағдайларды талдау бойынша процедураларды енгізу оқушыларды ізденімпаздық қызмет етуге
жетелейді.
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Мақалада педагог мамандардың маңызды кәсіби сапасы – инновациялық іс-әрекетке дайындығы
жайында баяндалады.
Teacher's professional quality, ability for innovations are researched in the article.
Профессиональная готовность является закономерным результатом специальной подготовки,
самоопределение, образования и самообразования, воспитания и самовоспитания. Это - психическое,
активно-действенный состояние личности, система интегрированных свойств. Такая готовность
регулирует деятельность, обеспечивает ее эффективность. Одним из важных качеств педагога, условий
успешности его как профессионала является готовность к инновационной деятельности.
Педагогические инновации, как и любые другие нововведения, порождают проблемы, связанные с
необходимостью сочетания инновационных программ с государственными программами воспитания и
обучения, сосуществование различных педагогических концепций. Они требуют принципиально новых
методических разработок, новой качества педагогического новаторства. На пути этим нововведением
становятся несоответствие новых типов учебно-воспитательных заведений требованиям родителей,
которые в основном ориентируются на традиционные стандарты обучения и воспитания.
Не менее острыми являются проблемы адаптации нововведения к новым условиям. Часто они
вызваны попытками приспособить к конкретным условиям педагогические технологии, элементы
содержания обучения и воспитания, которые проявили свою эффективность в других отраслях, или
концепции, разработанные в совершенно иных исторических условиях. Такое механическое перенесение
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приводит к потере смысла и глубинной сути инновации, что нередко имеет следствием ее
дискредитацию, разочарование многих людей, порождает новую волну консерватизма.
Успешность инновационной деятельности предусматривает, что педагог осознает практическую
значимость различных инноваций в системе образования не только в профессиональном, но и на
личностном уровне. Однако включение педагога в инновационный процесс часто происходит спонтанно,
без учета его профессиональной и личностной готовности к инновационной деятельности.
Готовность к инновационной педагогической деятельности - особый личностный состояние,
которое предусматривает наличие у педагога мотивационно-ценностного отношения к
профессиональной деятельности, владение эффективными способами и средствами достижения
педагогических целей, способности к творчеству и рефлексии.
Она является основой активной общественной и профессионально-педагогической позиции
субъекта, которая побуждает к инновационной деятельности и способствует ее производительности.
Много проблем, стоящих перед педагогами, которые работают в инновационном режиме,
связанные и с низкой инновационной компетентностью.
Инновационная компетентность педагога - система мотивов, знаний, умений, навыков,
личностных качеств педагога, что обеспечивает эффективность использования новых педагогических
технологий в работе с детьми.
Компонентами инновационной компетентности педагога является осведомленность о
инновационные педагогические технологии, надлежащее владение их содержанием и методикой,
высокая культура использования инноваций в учебно-воспитательной работе, личная убежденность в
необходимости применения инновационных педагогических технологий.
Готовность к инновационной деятельности является внутренней силой, которая формирует
инновационную позицию педагога. По структуре это сложное интегративное образование,
охватывающее разнообразные качества, свойства, знания, навыки личности. Как один из важных
компонентов профессиональной готовности, она является предпосылкой эффективной деятельности
педагога, максимальной реализации его возможностей, раскрытия творческого потенциала. Источники
готовности к инновационной деятельности достигают проблематики личностного развития,
профессиональной направленности, профессионального образования, воспитания и самовоспитания,
профессионального самоопределения педагога [1].
В инновационных образовательных преобразованиях особенно высоки требования к уровню
теоретических знаний и практической подготовки педагога. Он должен уметь направлять учебновоспитательный процесс на личность воспитанника, выстраивать свою профессиональную деятельность
так, чтобы каждый учащийся имел неограниченные возможности для самостоятельного и
высокоэффективного развития. А это в принципиально других измерениях определяет проблематику и
содержание профессиональной и личностной подготовки педагога, актуализирует необходимость
создания педагогических систем, ориентированных на инновационную деятельность, и, соответственно,
на поиск новых подходов к подготовке будущего педагога. Речь идет о том, что во время обучения он
должен приобрести: развитое творческое воображение, устойчивую систему знаний, раскрывающих
сущность, структура и виды инновационной педагогической деятельности, умение целенаправленно
генерировать новые нестандартные идеи с использованием интеллектуальных инструментов и
механизмов самореализации, психолого-педагогические знания о освоения и внедрения инновационных
процессов в системе образования, специальные психолого-педагогические методы, приемы и средства,
использование которых дает возможность активно включаться в инновационную педагогическую
деятельность.
Педагогу инновационного направления во время учебно-воспитательного процесса необходимо
уметь реализовывать:
- доверие к воспитанникам, уважение к их личности, достоинства, уверенность в своих способностях и
возможностях;
- стремление и умение чувствовать другого как себя, понимать внутренний мир воспитанников,
воспринимать их позиции;
- постепенное превращение воспитанников на создателей педагогического процесса;
- умение слушать ребенка, интересоваться ее мнением, развивать межличностный диалог на основе
равенства, взаимного понимания и сотворчества;
- творческое самовыражение, за которого педагог предстает перед воспитанниками не как лишенный
индивидуальности функционер, а как личность, которая имеет свое мнение, открытая в выражении своих
чувств, эмоций.
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В современных условиях инновационная деятельность педагога должна соответствовать основным
принципам:
1. Принцип интеграции образования. Предусматривает усиленное внимание к личности каждого
ребенка как высшей социальной ценности общества, ориентацию на формирование гражданина с
высокими интеллектуальными, моральными, физическими качествами.
2. Принцип дифференциации и индивидуализации образования. Настраивает на обеспечение
условий для полноценного проявления и развития способностей каждого воспитанника.
3. Принцип демократизации образования. Соблюдение его обязывает к созданию предпосылок
для развития активности, инициативы, творчества учащихся и учителей, заинтересованной их
взаимодействия, участия общественности в управлении образованием.
Реализация этих принципов требует перехода от нормативной к инновационной, творческой
деятельности, что предусматривает изменение характера образовательной системы, содержания,
методов, форм, технологий обучения и воспитания. Целью образования при таких условиях есть
свободное развитие индивидуальных способностей, мотивов, личностных ценностей разносторонней,
творческой личности [2].
Следовательно, в структуре профессионально направленной личности педагога готовность к
инновационной деятельности является показателем его способности нетрадиционно решать актуальные
для личностно-ориентированного образования проблемы.
Подготовлен к инновационной профессиональной деятельности педагог имеет такие
профессиональные и личностные качества:
-осознание смысла и целей образовательной деятельности в контексте актуальных педагогических
проблем современной школы;
- осмысленная, зрелая педагогическая позиция;
- умение по-новому формулировать образовательные цели по предмету, определенной методики,
достигать и оптимально переосмысливать их во время обучения;
- способность выстраивать целостную образовательную программу, которая учитывала бы
индивидуальный подход к детям, образовательные стандарты, новые педагогические ориентиры;
- соотнесение современной ему реальности с требованиями личностно-ориентированного
образования, коррекции образовательного процесса по критериям инновационной деятельности;
- способность видеть индивидуальные способности детей и учить в соответствии с их
особенностей;
- умение продуктивно, нестандартно организовать обучение и воспитание, то есть обеспечить
создание детьми своих результатов и, используя инновационные технологии, стимулировать их
развитие;
- владение технологиями, формами и методами инновационного обучения, которое предполагает
умение на основе личного опыта и мотивов воспитанников быть сотворцом цели их деятельности,
заинтересованным и компетентным консультантом и помощником в соотнесении цели с результатом,
использовании доступных для детей форм рефлексии и самооценки;
- способность видеть, адекватно оценивать, стимулировать открытие и формы культурного
самовыражения воспитанников;
- умение анализировать изменения в образовательной деятельности, развития личностных качеств
воспитанников;
- способность к личностного творческого развития, рефлексивной деятельности, осознание
значимости, актуальности собственных инновационных поисков и открытий.
Готовность педагога к инновационной деятельности определяют по следующим показателям:
1) осознание необходимости внедрения педагогических инноваций в собственной
педагогической практике;
2) информированность о новейшие педагогические технологии, знания новаторских методик
работы;
3) ориентация на создание собственных творческих задач, методик, настроенность на
экспериментальную деятельность;
4) готовность к преодолению трудностей, связанных с содержанием и организацией
инновационной деятельности;
5) владение практическими навыками освоения педагогических инноваций и разработки новых.
Эти показатели проявляют себя не изолированно, а в разнообразных сочетаниях и взаимосвязях. В
частности, потребность в нововведениях активизирует интерес к свежайших знаний в конкретной
отрасли, а успешность собственной педагогической инновационной деятельности помогает преодолевать
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трудности, искать новые способы деятельности, отстаивать новаторские подходы во взаимодействии с
теми, кто их не воспринимает.
На основе соотношения и степени проявления этих показателей выделяют интуитивный,
репродуктивный, поисковый, творческий (производительный) уровни сформированности готовности к
педагогических инноваций.
Интуитивный уровень сформированности готовности к инновационной педагогической
деятельности. Педагоги, которых за особенностями их мышления и практической деятельности
причисляют к этому уровня сформированности готовности, относятся к инновационной проблематики в
качестве альтернативы традиционной практике. Основой такого отношения является эмоциональная,
интуитивная настрой на восприятие нового потому, что оно новое, а не глубокие теоретические знания
особенностей инновационной идеи или анализ педагогической практики, которая на этой идее
базируется. Педагогическая рефлексия у них не сформирована.
Репродуктивный уровень сформированности готовности к инновационной педагогической
деятельности. Эта категория педагогов хорошо знакома с теоретическими основами, содержанием,
конкретными методиками педагогов-новаторов, нередко применяет элементы этих систем в собственной
педагогической деятельности. Однако использование инноваций в их педагогической практике является
спорадическим (неупорядоченным), ситуативным. Отдельные педагоги считают, что новые технологии
могут быть применены только их авторами. Педагогическая рефлексия в них выражена недостаточно.
Поисковый уровень сформированности готовности к инновационной педагогической
деятельности. Педагоги, которых причисляют к этой группы, пытаются работать по-новому, воплощая в
собственной деятельности известные технологии и методики учебно-воспитательной работы. Они
охотно идут на эксперимент, не скрывают ни своих успехов, ни ошибок, открыты для публичного
обсуждения, осмысления педагогических инноваций.
Творческий уровень сформированности готовности к инновационной педагогической
деятельности. Педагоги, которые творчески относятся к инновационной деятельности, имеют широкие и
содержательные знания о новых научных и новаторские подходы к обучению и воспитанию, владеют
новейшими технологиями и создают собственные. Реализация творческого потенциала в инновационном
процессе для многих из них является важнейшим ориентиром деятельности.
Готовность к инновационной педагогической деятельности формируется не сама по себе, не в
виртуальных рассуждениях, а во время педагогической практики, аккумулируя все накопленное на
предыдущем этапе, достигая благодаря этому значительно высшего уровня. Это означает, что каждый
предыдущий уровень готовности является предпосылкой формирования новых [3].
Своевременное, объективное выяснение уровня сложившейся готовности конкретного педагога к
инновационной деятельности дает возможность спланировать работу по развитию его инновационного
потенциала, который является важным компонентом структурных профессиональных качеств.
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Мақалада мектепке дейінгі ұйымдағы педагог мамандардың инновациялық жұмысқа дайындығы
жайында баяндалады.
Pre-school teachers training for implementation of innovation methods are researched in the article.
Инновационная деятельность в образовательной практике, в том числе, ее индивидуальных и
коллективных субъектов, в настоящее время многогранно изучается. Это связано с рядом факторов,
среди которых отметим поиск руководящими органами образования и образовательными учреждениями
путей реализации основных направлений реформирования российского образования, новых путей
достижения качества образования, разработку и реализацию комплексно-целевых программ развития
образовательных учреждений и др.
Решающая роль в реализации данных направлений принадлежит педагогическим коллективам
образовательных учреждений.
Для того, чтобы обосновать развитие педагогического коллектива в процессе инновационной
деятельности, необходимо определить сущность его инновационной деятельности.
Для этого рассмотрим ее в параметрах основных категорий инноватики, творчества,
деятельностного подхода и коллективного субъекта, которые являются ключевыми в нашем
исследовании. Это позволит в дальнейшем обосновать механизм развития педагогического коллектива в
данном процессе.
Обозначенные концептуальные подходы положены в основу модели организации инновационной
деятельности педагогического коллектива, которое рассматривается нами в качестве фактора его
развития.
Большинство исследователей понимают под инновационной деятельностью любое новое,
нестандартное, необычное, что осваивается в конкретном образовательном учреждении. Основываясь на
таком подходе, можно утверждать, что практически все образовательные учреждения в той или иной
степени занимаются инновационной деятельностью. Количественная статистика подтверждает это. При
этом зачастую не оцениваются и не анализируются те изменения, которые происходят в результате
инновационной деятельности в самом образовательном учреждении и за его пределами. Как правило,
попытки анализа имеют хаотический, локальный характер, не представляя собой какой-либо системы.
Для определения сущности инновационной деятельности педагогического коллектива был
проведен анализ научной литературы.
Считается, что впервые термин «инновация» появился в научных исследованиях культурологов в ХГХ
веке и буквально означал «введение некоторых элементов одной культуры в другую». С начала XX века
стали изучаться закономерности технических нововведений.
В 30-е годы XX века австрийский экономист И. Шумпетер впервые использовал понятие
«инновация», означавшее в авторском варианте «новшество», «нововведение».
Систематическое изучение инновации в образовании началось в конце 50-х годов XX века в США и
Западной Европе. В исследованиях американских и английских ученых (Дж. Бассет, Д Гамильтон, Р.
Хейвлок и др.) прежде всего освещались проблемы руководства инновационными процессами[1].
Анализируя современную психолого-педагогическую литературу и диссертационные
исследования в области образования, мы пришли к выводу, что единого понимания и толкования
термина «инновация» до настоящего времени не выработано. Существование различных точек зрения на
сущность инновационной деятельности приводит к различию позиций в оценке ее результатов и часто
затрудняет проведение объективной экспертизы инновационного процесса.
В целом, в научном обиходе инновационная деятельность обычно трактуется как
многофункциональная деятельность всех субъектов, вовлеченных в процесс обновления своей
организации.
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В своих рассуждениях об индивидуальной деятельности Б.Ф. Ломов отмечал: «Строго говоря,
любая индивидуальная деятельность является составной частью деятельности совместной. Поэтому в
принципе исходный пункт анализа индивидуальной деятельности состоит в том, чтобы определить ее
место в деятельности совместной, а соответственно и функцию данного индивида в группе. Конечно, с
целью научного исследования можно индивидуальную деятельность «вырезать» из общего контекста и
рассматривать ее изолированно. Но при этом неизбежно картина становится неполной. Вообще, вряд ли
возможно (и особенно в условиях современного общества) найти такую деятельность, в которой бы
индивид, подобно Робинзону, все от начала и до конца делал сам».
Чтобы отличить индивидуальную деятельность педагогов в коллективе от их коллективной
деятельности, необходимо определить характерную деятельность, которая формально протекает в
коллективе, по существу является коллективной. Можно себе представить деятельность, которая,
реализуясь в условиях коллектива, по своему характеру является сугубо индивидуальной[2].
Таким образом, деятельность педагогов является коллективной в том случае, если
– планируемый результат деятельности осознается как единый, требующий объединения усилий
всех членов коллектива;
– организация деятельности предполагает четкое и однозначно понимаемое разделение функций;
– в процессе деятельности формируется положительный эмоционально-психологический
климат,
– управленческая функция контроля перерастает в самоконтроль и самоорганизацию самих
членов коллектива.
Педагогический коллектив является носителем такого свойства, которое качественно отличает его
от всех входящих в него и образующих его подсистем - групп педагогов и отдельных педагогов. Такого
рода свойство проявляется в скоординированности (в смысле сплоченности, синхронности деятельности
и т.п.) отношений между различными подсистемами, входящими в состав педагогического коллектива. В
итоге возникает своего рода обстановка взаимодействия, сотрудничества и сопереживания друг другу.
Другими словами, появляется нечто общее между подсистемами, входящими в системно организованное
пространство, своеобразный «системный дух», так называемый, синергетический эффект.
Таким образом, от того, как организована (процессуально и содержательно) инновационная
деятельность, будет зависеть достигаемый педагогическим коллективом уровень становления и развития.
При этом мы отмечаем факт, что чем выше уровень инновационной деятельности, тем больше
возможность ее влияния на становление педагогического коллектива конкретного образовательного
учреждения. В то же время чем выше уровень развития педагогического коллектива, тем эффективнее в
нем может быть организована инновационная деятельность, обеспечивающая тем самым постоянное
развитие педагогического коллектива, отдельных педагогов и всего образовательного учреждения.
Содержанием инновационной деятельности педагогического коллектива выступает творческое
преобразование окружающей реальности образовательного учреждения, его воспитанников и самих
педагогов. В результате инновационной деятельности рождается уникальный, единичный, ранее не
существовавший, в том числе и в конкретном образовательном учреждении, и в его педагогическом
коллективе, опыт.
Так, если результатом уже отмеченной нами системообразующей и интегрирующей деятельности
педагогического коллектива - воспитательной - являются изменения, происходящие в облике ребенка
под влиянием педагогических средств, форм и методов, то результатом инновационной деятельности
педагогического коллектива будут являться: тот же результат воспитательной деятельности, только
достигнутый более эффективными и рациональными (улучшенными) способами; адекватное решение
реально существующих проблем образовательного учреждения или конкретного направления работы;
улучшение имеющегося состояния и усовершенствование других видов деятельности; рождение ранее не
существовавшего в данном коллективе опыта.
Таким образом, мы определяем инновационную деятельность педагогического коллектива как
средство, позволяющее наиболее эффективно достигать запланированных результатов совместной
деятельности. В этом плане она рассматривается нами как фактор его становления и развития.
Инновационная деятельность педагогического коллектива является неоднородной по своему
составу, содержанию нововведений и по другим характеристикам, поэтому особенности развития
педагогического коллектива в ее процессе будут зависеть от того, в выработке и в освоении какого
новшества он принимает участие и как эти новшества влияют на изменение всего образовательного
учреждения.
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Рассматривая педагогический коллектив как систему, вполне правомерно представить его
развитие как закономерный процесс количественных и качественных изменений, обусловливающий
формирование его нового интегративного свойства и переход с одного уровня целостности на другой.
В соответствии с основными положениями системного подхода, мы следующим образом
определяем и характеризуем этапы развития педагогического коллектива образовательного учреждения.
1. Возникновение педагогического коллектива. Это этап формального организационного
сплочения и объединения отдельно работающих педагогов, принятие в формирующуюся структуру
новых ее членов. На этом этапе педагогический коллектив выступает, прежде всего, как объект
управления со стороны формального лидера - руководителя образовательного учреждения.
Результативность деятельности коллектива на данном этапе низка, так как члены его еще
незнакомы и не уверены друг в друге. Происходит организационное оформление коллектива. Единая
цель деятельности отсутствует. Общий инновационный потенциал - низкий.
Данный этап развития проходят коллективы не только вновь открывающихся образовательных
учреждений, но и уже давно и стабильно работающих заведений, в которых педагогический коллектив
представляет собой лишь форму - своеобразно организационную оболочку, в которой каждый педагог
действует в отдельности, самостоятельно и независимо от других.
2. Становление педагогического коллектива. На данном этапе продолжается формирование
различных (по своему основанию) групп. Начинает складываться групповое самосознание, появляются
первые групповые нормы деятельности.
Этап характеризуется низким уровнем инновационного потенциала, то есть коллектив не способен
разрабатывать новшества, способствующие развитию своего образовательного учреждения. По уровню
организации инновационной деятельности этап характеризуется воспроизводящим уровнем,
характеристикой которого являются освоение и адаптация уже известного содержания в новых условиях.
Это этап модифицирующих нововведений.
3. Период зрелости (стабильного функционирования) педагогического коллектива характеризуется четким решением совместно поставленных задач деятельности. Определена структура
коллектива, в нем стабильный морально-психологический климат. Происходит разработка принципов
группового взаимодействия и нормирования совместной деятельности на основе учета интересов
существующих групп и отдельных педагогов; сплочение и единение педагогического коллектива в
организационном и психологическом плане. Возникает коллективное чувство «мы».
Появляется интерес к новшествам, позволяющим улучшить функционирование образовательного
учреждения. По уровню организации инновационной деятельности этап совпадает с интерпретирующим
(вариативным) уровнем, который включает частичную модернизацию, усовершенствование уже
известного содержания. Педагогический коллектив способен комбинировать известные новшества в
«свою» композицию, ведущую к изменению блоков воспитательной системы. Этот этап характеризуется
преобладанием комбинаторных нововведений. На этом этапе педагогический коллектив используется
руководителем образовательного учреждения как фактор приобщения всех педагогов к совместно
выработанным ценностям и целям деятельности своего образовательного учреждения.
4. Четвертый этап - преобразование педагогического коллектива - представляет собой переход его
в новое качество. Проявляется высокая мотивированность членов педагогического коллектива
относительно достижения совместно выработанной общественно значимой цели своей деятельности.
Педагогический коллектив характеризуется своей целостностью, то есть внутренним единством
образующих его педагогов; структурированностью - четким распределением функций; согласованностью
действий, высоким уровнем активности и организованности, то есть самоуправления.
Этап отличается высоким уровнем инновационного потенциала педагогического коллектива, то есть
способностью самостоятельно разрабатывать новшества и экспериментально их проверять. На данном
этапе он готов к радикальным нововведениям, способным привести воспитательную систему
образовательного учреждения в новое качественное состояние. Этап характеризуется высшим
исследовательским (творческим) уровнем организации инновационной деятельности, предполагающем
выработку нового содержания, а также транслирование и распространение собственных наработок.
На четвертом этапе своего развития коллектив используется руководителем образовательного
учреждения в целях развития творческой индивидуальности каждого педагога и всего образовательного
учреждения в целом.
Обозначенные этапы развития педагогического коллектива в целом и входящих в него
полиролевых и полифункциональных групп (первичных коллективов) могут не совпадать. Это факт
отмечается в литературе, посвященной проблемам развития коллектива. Например, в развитом,
сплоченном коллективе могут быть группы, находящиеся в процессе первоначального сплочения. С
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другой стороны, и в неорганизованном, не сплоченном коллективе может быть группа (первичный
коллектив), обладающая признаками высокого развития. Естественно, что в таких случаях возникают
противоречия, преодолевая которые коллектив продвигается вперед в своем развитии, достигая более
высокого уровня.
Таким образом, педагогические коллективы, находящиеся даже на одинаковых этапах своего
развития, могут отличаться друг от друга уровнем своего развития, то есть своими качественными
характеристиками.
Изучение опыта работы педагогических коллективов различных образовательных учреждений
дает нам основание утверждать, что примерно в одних и тех же условиях разные педагогические
коллективы работают с разной эффективностью и достигают разных результатов. Наука связывает эти
различия с уровнем развития коллектива. Несомненно, что чем более развит коллектив, тем более
высоких результатов он способен достигать.
В науке определено понятие «уровень развития коллектива», под которым понимается
«характеристика его способности ставить актуальные и реалистичные цели, формировать структуру
индивидуальных целей, интегрированных с общими целями, строить и гибко изменять структуру
взаимодействий и взаимоотношений, обеспечивающих достижение поставленных целей с максимально
возможной эффективностью».
Выделяются следующие уровни развития педагогического коллектива: высокий, средний, низкий.
Изменение уровня развития является одним из результатов инновационной деятельности. Чем более
радикально (системно) нововведение, тем больше влияет оно на процесс становления и развития
педагогического коллектива и одновременно является показателем его развития и сущностной
характеристикой определенного этапа.
Четких границ в переходе с одного этапа развития педагогического коллектива на другой не
существует. Вместе с тем, имеются определенные качественные характеристики педагогического
коллектива как коллективного субъекта, уровень развития которых позволяет отличить один этап
развития от другого.
В основу характеристики развития педагогического коллектива в процессе его инновационной
деятельности мы положили выявленные нами уровни инновационной деятельности педагогического
коллектива на его развитие.
На разных уровнях инновационная деятельность оказывает различное влияние на развитие
педагогического коллектива.
1. На декларативном уровне инновационной деятельности у подавляющего большинства членов
педагогического коллектива отсутствует потребность в развитии своего образовательного учреждения, а
также желание видеть и решать его проблемы. Педагоги не готовы ни организационно, ни методически,
ни психологически к организации инновационного процесса. Очень сильны антиинновационные
установки. Большинство педагогов игнорируют процессы коллективного принятия и реализации
решений, касающихся стратегического развития образовательного заведения.
Отсутствует коллективная цель инновационной деятельности, вернее, она заявлена
(продекларирована) «сверху» без учета реальных проблем и потребностей педагогического коллектива,
и, как следствие, не осознана и не присвоена его членами. Эта заявленная цель воспринимается
педагогическим коллективом как средство решения чьих-то личных или групповых проблем
посредством их знаний и практических умений. В лучшем случае происходит или симуляция, или
имитация инновационной деятельности.
Педагогический коллектив стабильно функционирует, развиваясь за счет своих основных видов
деятельности. Сильны традиции и символические ритуалы. Возможно усиление коммуникативного
потенциала педагогического коллектива, основанного на скрытом или явном неприятии цели и
содержания инновационной деятельности. Усиливается противостояние между большинством членов
педагогического коллектива и административной командой образовательного учреждения.
На данном уровне нет оснований говорить о влиянии инновационной деятельности на развитие
педагогического коллектива
2. На формально-репродуктивном уровне инновационной деятельности у части педагогов
появляется потребность в решении проблем своего образовательного учреждения посредством
инновационной деятельности, происходит поиск и внедрение в практику работы учреждения новых
методических разработок и образовательных технологий. Часть педагогов изъявляет желание повысить
свою квалификацию или пройти переподготовку по новым направлениям деятельности. Начинает
формироваться управленческая команда, в которую входят наиболее заинтересованные в развитии
педагоги, повышается их активность и заинтересованность в принятии коллективных решений
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У членов педагогического коллектива появляются личные цели участия в инновационной
деятельности, согласованные с общими задачами образовательного учреждения. Появляется первый
опыт совместной разработки нормативных и иных документов, регламентирующих инновационную
деятельность.
В образовательном учреждении организуются заседания педагогических советов, дискуссии,
«круглые столы», ролевые и организационно-деятельностные игры, направленные на ознакомление с
новыми технологиями и методами обучения и воспитания. Часть педагогов начинает творчески
использовать имеющийся педагогический опыт с учетом решения проблем своего образовательного
учреждения. Появляются отдельные педагоги, которые авторитетны в педагогическом коллективе.
Формируется, так называемый, «инновационный актив» образовательного учреждения.
3. На осознанно-репродуктивном уровне инновационной деятельности увеличивается количество
педагогов, мотивированных на нее. Происходит осознание неизбежности включения в «инновационную
гонку» как всего образовательного учреждения, так и каждого отдельно взятого педагога. В связи с этим
усиливается готовность педагогов к внедрению новшеств в учебно-воспитательный процесс. Все меньше
членов педагогического коллектива обладает антиинновационными установками, увеличивается
количество педагогов, коллективно обсуждающих проблемы своего образовательного учреждения и
пути их решения, воз- растает количество сторонников планируемых нововведении.
Цели инновационной деятельности осознаны и начинают идентифицироваться с собственными
профессиональными и личными целями деятельности.
Происходит улучшение морально-психологического климата в педагогическом коллективе, уменьшается
количество межличностных конфликтов. Профессиональные противоречия находят свое конструктивное
решение. Появляются первые объединения творчески работающих учителей, временные творческие и
научные коллективы, разрабатывающие ту или иную проблему. Происходит усиление эмоционального и
психологического единства и сплоченности педагогического коллектива. Усиливаются неформальные
связи. Появляется первый опыт самоорганизации и самоуправления.
4. На творческом уровне инновационной деятельности у большинства его членов педагогического
коллектива наблюдается высокая мотивация к ней как к средству наиболее эффективного решения
проблем своего образовательного учреждения. Педагоги готовы к разработке и внедрению в практику
работы новых идей и методических разработок. Хорошо выражена потребность в самообразовании,
проявляющаяся в стремлении ознакомиться с передовым опытом «из первых рук». В педагогическом
коллективе практически не проявляются антиинновационные установки. Постоянно растет количество
педагогов с устойчивой мотивацией на преобразования. Все большее количество педагогов участвует в
разработке и реализации коллективных решений, касающихся будущего состояния своего
образовательного учреждения[3].
Совместно выработанная цель инновационной деятельности находит воплощение в личных целях
членов педагогического коллектива, сориентирована и скоординирована с ними, стала «ядром
инновационной деятельности» всего образовательного учреждения. Происходит идентификация целей
инновационной деятельности и личных целей членов педагогического коллектива
Педагогический коллектив обладает необходимыми знаниями, умениями и навыками для
осуществления инновационной деятельности, постоянно стремится их расширить и пополнить.
Диагностика результативности инновационной деятельности, то есть разработка и корректировка
критериев и показателей, является коллективным процессом.
На базе образовательного учреждения систематически проходят обучающие семинары по
проблемам организации и сопровождения инновационной деятельности. Педагогический коллектив
становится распространителем инновационных идей, методик и технологий. Увеличивается количество
публикаций (статьи, методические рекомендации и пр.), освещающих опыт инновационной деятельности
педагогического коллектива в целом и отдельных педагогов.
Педагогический коллектив характеризуется благоприятным морально-психологическим климатом,
отсутствуют межгрупповые и межличностные конфликты. Возникающие противоречия являются
источником дальнейшего развития и совершенствования коллектива. В педагогическом коллективе ярко
выражены отношения сотрудничества и взаимопомощи, он обладает высоким авторитетом в ближайшем
социуме. Эмоциональное единство проявляется как в профессиональной деятельности, так и в
неформальном общении. Высок уровень самоорганизации педагогического коллектива и его отдельных
членов.
Таким образом, от того, как организована (процессуально и содержательно) инновационная
деятельность, будет зависеть достигаемый педагогическим коллективом уровень становления и развития.
При этом мы отмечаем факт, что чем выше уровень инновационной деятельности, тем больше
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возможность ее влияния на становление педагогического коллектива конкретного образовательного
учреждения. В то же время чем выше уровень развития педагогического коллектива, тем эффективнее в
нем может быть организована инновационная деятельность, обеспечивающая тем самым постоянное
развитие педагогического коллектива, отдельных педагогов и всего образовательного учреждения.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Абитаева Р.Ш., Утембаев А.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Мақалада жеткіншектердің интернаттық мекемелердегі жағдайларға әлеуметтенуі, сонымен
қатар интернат тәрбиеленушісін әлеуметтік қарым-қатынас жүйесіне енгізу процесі қарастырылады
The article reveals the difficulties in the process of the process of the teenagers’ socialization in the
orphanage and the adoptive process of the orphanage children in social relations system.
В психолого-педагогической литературе принято обозначать подростковый возраст терминами
«трудный», «конфликтный», «кризисный», возраст полового созревания. Этот возраст еще называют
пубертатным периодом (от лат. pubertas, pubertatis - возмужалость, половая зрелость [1, С.54].
Существует множество классификаций, определяющих границы подросткового возраста, и в среднем
они охватывают период от 11- 12 до 16-17 лет. Границы этого периода у девушек и юношей совпадают
лишь частично и в среднем составляют: от 12 до 16 у девочек и от 13 до 17 у
мальчиков. Учитывая особенности интернатных учреждений, в нашем исследовании были изучены
особенности подросткового возраста от 12-19 лет.
Изучению проблем социализации подростков, воспитывающихся в сиротских учреждениях
интернатного типа, посвящены исследования ученых, психологов и педагогов И.В. Дубровиной [2], М.И.
Лисиной [3] и др.
В нашем законодательстве выделяются категории «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без
попечения родителей». К числу детей-сирот относятся те, у которых умерли оба или единственный
родитель. К числу детей, оставшихся без попечения родителей, относятся те, кто остался без попечения
единственного или обоих родителей в связи:
- с отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими или недееспособными (ограниченно
дееспособными),
- нахождением их в лечебных учреждениях,
- объявлением их умершими,
- отбыванием ими наказания в местах лишения свободы, нахождением под стражей,
подозрением и обвинением в совершении преступлений,
- уклонением от воспитания детей или от защиты их прав и интересов,
- отказом взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях.
Родившись, ребенок сразу попадает в мир социальных отношений - мир отношений между
людьми, в котором каждый играет множество ролей: семьянина, друга, соседа, политика, жителя города,
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деревни и т.д. Осваивая эти роли, человек социализируется, становится личностью. Отсутствие
нормальных для обычного ребенка контактов (семья, друзья, соседи и т.п.) приводит к тому, что образ
роли создается на основе противоречивой информации, получаемой ребенком из различных источников.
В связи с этим часто возникает иллюзорный "образ" социальной роли. Формируется ложное
представление о своей социальной роли как сироты. Эта роль реализуется человеком в течение всей его
жизни.
Успешная социализация предполагает эффективную адаптацию человека в обществе, с одной
стороны, а с другой - способность в определенной мере противостоять обществу и тем его тенденциям,
которые мешают саморазвитию, самореализации и самоутверждению. Другими словами, эффективная
социализация предполагает определенный баланс между идентификацией с обществом и обособлением в
нем. Социализация конкретных людей в любом обществе протекает в различных условиях, для которых
характерны наличие тех или иных многочисленных опасностей, оказывающих негативное влияние на
развитие человека. Наиболее очевидными жертвами неблагоприятных условий социализации являются
инвалиды, люди с психосоматическими дефектами и отклонениями, а также дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
Процесс социализации имеет свои факторы (обстоятельства жизни, оказывающие на то или
иное влияние): мегафакторы (космос, планета, мир); макрофэкторы (страна, этнос, общество,
государство); мезофакторы (место и тип поселения, средства массовой коммуникации, принадлежность к
тем или иным субкультурам); микрофакторы (семья и домашний очаг, соседство и микросоциум, группы
сверстников, воспитательные организации, а также другие общественные, государственные, частные и
религиозные организации) (Мудрик А.В. [4]). Микрофакторы социализации влияют на развитие человека
через так называемых агентов социализации, то есть лиц, в непосредственном взаимодействии с
которыми протекает его жизнь. На каждом возрастном этапе состав агентов специфичен. Социализация
осуществляется широким набором средств, специфических для того или иного общества, того или иного
социального слоя, того или иного возраста социализируемого.
В психолого-педагогической литературе, был проведен целый ряд исследований, доказательно
представивших отрицательные последствия интернатного воспитания. В этих исследованиях делается
акцент на то, что воспитание детей в условиях традиционной модели опеки и попечительства, которой
является детский дом, основывается без учета адекватных психологических условий, обеспечивающих
полноценное развитие детей, и неизбежно содержит факторы, сдерживающие психическое развитие.
Трудности социализации подростков в условиях интернатного учреждения связаны с обеднением
основных источников социализации:
а) у детей-сирот либо отсутствуют возможности усвоения социального опыта родителей путем
подражания образцам поведения, либо этот опыт носит асоциальный характер;
б) жесткая регламентация и ограниченность социальных контактов, свойственные режиму
проживания в детском доме, делают невозможным усвоение ребенком всей гаммы социальноролевых отношений;
в) ранний детский опыт ребенка - сироты несет на себе отпечаток материнской депривации,
формирует один из серьезнейших феноменов сиротства – утрату базового доверия к миру, который
проявляется в агрессивности, подозрительности, неспособности к автономной жизни.
г) затруднен процесс саморегуляции, соотносимый с постепенной заменой внешнего поведения
на внутренний самоконтроль. Это связано со спецификой организации жизни ребенка в детском доме,
где функция контроля полностью удерживается воспитателями.
Главными идеями организации воспитательной деятельности с детьми-сиротами является опора
на потенциал каждого ребенка, создание условий для его самореализации, раскрытия всех его
возможностей.
Уровень освоения социальных норм поведения сироты влияет на успешность его социальной
адаптации и позволяет или не позволяет реализовать внутренний потенциал личности. Причем особенно
важна диагностика этого уровня именно в подростковом и юношеском возрасте, поскольку в этом
периоде жизни закладывается основа успешного социального поведения, под которым понимается
организованная реальная активность индивида в качестве социального субъекта в системе отношений с
другими социальными субъектами. Именно в подростковом возрасте происходит развитие всех систем,
обеспечивающих социальную адаптацию человека на взрослом уровне, увеличивается когнитивная
сложность восприятия межличностных взаимодействий, более точно учитывается социальный контекст
коммуникации и ролевая диспозиция.
По мнению А.М. Прихожан, атмосфера сиротских учреждений холодна, формальна, насыщена
чувствами тревоги, страха и агрессии. Активность детей и возможность принимать решения,
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практически исключены. Личность подавляется. Деформация личности, происходящая на этом фоне, со
временем закрепляется. Как показывают исследования воспитанники детских домов в большинстве
своем с трудом усваивают программу массовой школы, не проявляют активности в овладении
профессиональными знаниями. Они плохо воспринимают общепринятые этические нормы поведения,
неустойчивы к криминальным установкам среды и легко вовлекаются в правонарушения[5].
Процесс включения воспитанника интернатного учреждения в систему социальных отношений,
даже при благоприятном стечении обстоятельств, разворачивается неравномерно и может быть чреват
целым рядом сложностей, требующих совместных усилий педагогов и воспитанников.
Проведенное исследование психолого-педагогической литературы и реальной практики позволило
выявить следующие особенности воспитанников учреждений интернатного типа:
- психофизиологические (психическое и поведенческое проявление основных свойств нервной
системы);
- мотивационные (присущие воспитанникам склонности и интересы,
связанные с их социально-профессиональным самоопределением);
- характерологические (черты характера, проявляющиеся в системе ведущих отношений
личности - деятельности, другим людям, к себе самому,
предметному миру и др.);
- эмоционально-волевые (типичное для воспитанников эмоциональное состояние, а также
возможности волевой регуляции деятельности);
- социально-психологические (коммуникативные качества личности, проявляющиеся в
условиях взаимодействия с людьми).
Важно развивать функции, пропущенные в онтогенезе. Онтогенез – это индивидуальное развитие
организма. Воспитанники интернатных учреждений – дети со сложной судьбой. Если, попадая в
младенческом возрасте в детский дом, с воспитанниками не разговаривали, не брали на руки, ни ласкали,
то этот дефицит сказывается на всей последующей жизни. Ему сложно доверять миру и людям; трудно
формировать привязанности. Он чувствует себя несчастным, нелюбимым, непонятым, очень остро
переживает любые неудачи, отказывается принимать усилия для решения проблемных ситуаций. Для
развития эмоционального моторного облика важен спорт, музыка, танцы, пение, все что связывает
прилив положительной психической энергии и способствует развитию моторных функций.
Во многих исследованиях ученых высказывается идея формирования особого типа личности у
ребенка детского дома. Авторы описывают формирование личности с недоразвитием внутренних
механизмов активного, инициативного и свободного поведения.
Особая проблема в условиях детского дома связана с феноменом «мы». Здесь у детей возникает
своеобразная идентификация друг с другом. В нормальной семье всегда есть фамильное «мы» –
чувство, отражающее причастность именно к своей семье. В жизни без родительского попечительства у
детей стихийно складывается детдомовское «мы». Это совершенно особое психологическое образование.
Дети без родителей делят мир на «свои» и «чужие», на «мы» и «они». От «чужих» они совместно
обособляются, проявляют по отношению к ним агрессию, готовы использовать других людей в своих
целях. У них своя особая нормативность поведения: они часто живут по двойному стандарту – одни
правила для своих, а совершенно другие для «чужих». В.И. Слуцкий [6] полагает, что развитие самости
воспитанника детского дома блокируется феноменом общественной собственности, так как у ребенка нет
ничего своего, за счет чего он мог бы утвердить свое бытие в мире. Такой ребенок, очевидно, не осознает
себя отдельным существом, т.е. его личное развитие оказывается задержанным и «законсервированным»
на самой ранней стадии, когда маленький человек еще не в состоянии выделить себя из окружающего
мира. Феномен «общественной собственности» затрудняет формирование адекватного отношения к себе
и другим, т.к. вещи и предметы имеют для детей не столько определенную потребительскую ценность,
сколько помогают им подтвердить свою самость, материализовать свое «Я». Лишение
индивидуальности, обезличивание порождается особой коммунальной организацией быта. Жизнь
ребенка в детском доме основана на зависимости воспитанника от персонала. Это проявляется в
невозможности получить объективную и достоверную информацию, принимать решения о своем
будущем, поскольку считается, что ребенок не способен самостоятельно решать вопросы, касающиеся
собственного благополучия.
Специфические особенности самосознания личности ребёнка-сироты состоят в том, что
воспитанники детских домов зачастую не знают и не принимают себя как личность, вследствие
формирования неадекватных социальных ожиданий, они, как правило, претендуют на признание в своей
среде через физическую силу, агрессию, асоциальные формы поведения. У детей не развивается
ответственное отношение к собственному времени жизни, для них характерно проживание по
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групповому, нравственному нормативу, ориентация на групповую совесть и поруку, что откладывает
отпечаток на самосознание детей.
Одна из важнейших проблем выпускников детских домов – это процесс перехода от опеки к
независимости. Они сталкиваются с проблемами жилья, поиска работы, организации быта, питания,
взаимодействия с другими людьми, получения медицинской помощи, создания и сохранения
собственной семьи и многими другими. После выпуска из детского дома бывшие воспитанники
продолжают сохранять социальные связи преимущественно в своей среде, роль сироты часто
реализуется в течение всей жизни. Очень часто сироты не отождествляют себя с обществом,
окружающими людьми, а противопоставляют себя им.
Согласно гипотезе, выдвинутой Л.И. Божович, у детей, растущих в детских учреждениях,
наблюдается кроме отставания и недоразвития личностных образований, еще и интенсивное
формирование совершенно иных механизмов, позволяющих ребенку приспособиться к жизни в детском
доме и тем самым заменяющим ему личность. Вероятно, это происходит не только вследствие
нарушения привязанности и ранних эмоциональных связей с матерью и другими близкими взрослыми,
но и того, что жизнь в детском учреждении зачастую не требует от личности той ее функции, которую
она выполняет в условиях жизни в семье. Кроме того, у таких детей складывается устойчивая
заниженная самооценка.
А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых, занимавшиеся изучением становления личности подростков,
воспитывающихся вне семьи, исследовали формирование образа «Я», его содержание и проявляющееся
в нем отношение детей к себе. Рассматривая образ «Я» как итог неразрывной деятельности трех его
сторон (когнитивной, аффективной и поведенческой), они считали, что образ «Я» в интернатных
учреждениях развивается не только более медленно, но и несколько иначе, по-другому, чем у детей,
растущих в семье [5].
Главная проблема подростка в условиях интерната заключается в макросоциуме в его связи с
миром, ограничении мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности
общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к элементарному качественному
образованию. Взаимоотношение подростков со сверстниками и взрослыми за пределами интернатных
учреждений, рассматриваем как мощнейший фактор социальной адаптации.
В интернатных учреждениях присутствует свои особенности:
отсутствие личного пространства ребенка в сиротских учреждениях; отсутствие возможностей
установления прочных и длительных взаимоотношений ребенка с определенным взрослым; наличие
часто сменяющихся
взрослых с различными стилями поведения; групповая, а не индивидуальная,
направленность воспитательных воздействий, жесткая регламентация поведения ребенка, гиперопека в
деятельности – пошаговое планирование и контроль поведения детей взрослыми; отсутствие
возможности выбора действий; положительное отношение взрослого ребенок должен заслужить
выполнением его требований, примерным поведением, хорошими отметками.
Таким образом, условия проживания воспитанника в интернатом учреждении не дают ему
возможности самостоятельно регулировать ритм и частоту контактов со средой в соответствии с
собственными потребностями. А потому важен поиск таких педагогических условий, которые
позволили решить эти проблемы в условиях интернатных учреждений. К таким педагогическим
условиям могут относиться:
- создание открытого образовательного пространства интернатного учреждения и привлечение
педагогов, волонтеров из благотворительных организаций и других заинтересованных лиц (родителей,
представителей власти) в решение задач социального воспитания подростков;
- сочетание различных
организационных форм социального воспитания – индивидуальноопосредованной, парной, групповой и коллективной с учетом индивидуальных особенностей
подростков;
- насыщение мажорным психологическим климатом ближайшего жизненного пространства ребенка в
интернатом учреждении («перспективные пути завтрашней радости» А.С. Макаренко);
- включение подростков в различные формы досуговой деятельности на основе свободного выбора.
- построение взаимодействия взрослых и подростков в интернатном учреждении на принципах
педагогики успеха.
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УДК.316.6.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Логиновских Э.В., Утембаев А.К.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Мақалада жеткіншектердің интернаттық жағдайдағы мекемелерде әлеуметтенуге
адамгершілік және антропологиялық тұрғыдан келуі, сонымен қатар жеткіншектің өзіндік базалық
дамуына ықпал етуші интернаттық мекемелердегі мәдени-тәрбие ортасы қарастырылады.
The article deals with the humanistic and anthropological approach as the leading ones in the teenagers’
socialization at the orphanage and the influence of the cu on the cultural and educational environment of these
educational institutions on the self-development of the teenagers’ culture.
Гуманистический подход в педагогике положил начало личностно ориентированному
образованию, что предопределило изменение взгляда на сущность образования: оно становится
процессом индивидуального саморазвития подростка, через диалог в системе «взрослый – ребенок».
Обобщение результатов исследований проблем дополнительного образования детей и подростков,
позволяет констатировать, что гуманистический подход в данной образовательной сфере реализуется
через обеспечение индивидуальной образовательной «траектории» ребенка, создание атмосферы
доброжелательности и сотрудничества взрослого и ребенка, способствующей самореализации личности
учащегося [36]. В работе очень важна опора на гуманистические идеи «педагогики сотрудничества».
Это направление в педагогике мы наблюдали во 2-й половине ХХ века, которое представляет собой
систему методов и приемов воспитания и обучения, основанных на принципах гуманизма и
творческого подхода к развитию личности.
Среди авторов этого направления – известные педагогиноваторы: Ш.А. Амонашвили, И.П.Волков, И.П.Иванов, В.А. Караковский [1] и др.
Новаторы понимали установку гуманных взаимоотношений между участниками педагогического
процесса, как необходимое условие гармоничного
развития личности, которая
обнажила
противоречия традиционного воспитательного процесса, показала пути их разрешения, привела к
осознанию необходимости пересмотра философских оснований современного воспитания и
педагогической науки и утверждению в общественном сознании и практике обучения идеи гуманизации
образования. В ценностных ориентациях педагогики сотрудничества - гуманистические установки.
Одной из таких установок является принятие любого воспитанника таким, каков он есть: «мы должны
быть людьми доброй души и любить детей такими, какие они есть» (Ш.А. Амонашвили); воспитание
начинается «с поразительно простого, бесхитростного: принять и полюбить ученика, какой он» педагог
должен увидеть ребенка таким, какой он есть «внутри себя», каким знает себя «только он сам»
(Е.И.Ильин).
Организация социального воспитания, на основе гуманистического подхода - это создание
условий для развития личности в центре которой педагогика сотрудничества воспитателей и
воспитанников (субъект - субъектные отношения). «Сотрудничество предполагает не только участие, но
и обмен определёнными ценностями в процессе совместной деятельности, истинная значимость которых
определяется целью, содержанием, формой и результатами деятельности при условии их осознания
всеми её участниками» [2] .
Гуманистический подход направлен к построению отношений в педагогическом процессе: именно
уважительные отношения между педагогами и обучаемыми, толерантность, доброе и внимательное
обоюдное отношение создают психологически комфортную воспитательную среду, которая гарантирует
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защищенность, нужность, значимость для каждого воспитанника.
В проведении исследования мы основываемся так же на идеях антропологического подхода,
который предполагает изучение человека как «предмета воспитания». Основоположником
антропологического подхода является К.Д.Ушинский.
К.Д. Ушинский обозначал системное использование данных всех наук о человеке как предмете
воспитания и их учет при построении и реализации педагогического процесса (учет возрастных и
индивидуальных особенностей в обучении и воспитании). К.Д. Ушинский к обширному кругу
антропологических наук отнес анатомию, физиологию человека, психологию, логику, философию,
географию (изучающую землю как жилище человека, человека как жильца земного шара), статистику,
политическую экономию и историю в обширном смысле (историю религии, цивилизации, философских
систем, литературы, искусств и воспитания). Во всех этих науках излагаются, сравниваются и
группируются факты и те отношения, в которых обнаруживаются свойства предмета воспитания, т.е.
человека. "Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде
узнать его тоже во всех отношениях" - это положение К.Д.Ушинского было и остается неизменной
истиной для современной педагогики.[3]
По сути своей антропологический подход реализует известную со времен Я. А. Коменского
концепцию природосообразности воспитания.
Антропологический подход в социальном воспитании подростков, проживающих в условиях
интернатного учреждения, не довольствуется социализацией как таковой, результатом которой является
принятие норм, правил и социально желательного поведения. Это необходимое, но не достаточное
условие самореализации и самоактуализации, личности.
Рассмотрение социального воспитания подростка, проживающего в интернатном учреждении с
позиций антропологического подхода заключается в том, чтобы раскрыть феномен его способности к
развитию индивидуальных особенностей на разных этапах онтогенеза в различных средовых условиях.
Антропологический подход обращает внимание на специфические особенности детей-сирот
(психологические, физиологические, индивидуальные). Он позволяет представить ребенка-сироту в
мире общечеловеческих отношений, показать, как происходит нравственное становление ребенка, как он
учится жить и действовать, обретая в процессе познания смысл и ценности.
Гуманистический и антропологический подходы как ведущие нашего исследования дают
возможность использовать личностно-деятельностный подход.
Личностно-деятельностный подход в социальном воспитании -признание личности высшей
социальной ценностью; уважение ее уникальности и своеобразия; признание ее социальных прав и
свобод; отношение к обучаемому как к субъекту собственного развития; опора в воспитательной
деятельности на всю совокупность знаний о человеке, на естественный процесс саморазвития
формирующейся личности, на знание закономерностей этого процесса.
Основы личностно-деятельностного подхода были заложены в педагогике работами Б.Г.
Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где личность рассматривалась как
субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми,
определяет характер этой деятельности и общения. Опора на личностно-деятельностный подход в
социальной педагогике, ориентированный на ценностные основания социального воспитания и на
индивидуализацию при решении социальных проблем детства в целом и подростков, лишенных
родительского попечения, в особенности, предъявляет новые требования к педагогам интернатного
учреждения.
Личностно-деятельностный подход предполагает организацию процесса развития личности через
активную предметную деятельность, активные способы познания и преобразования мира, активное
общение с другими людьми. Личностно-деятельностный подход в социальной педагогике является
специфическим средством обеспечения компенсаторного развития ребенка, лишенного родительского
попечения (инструментом коррекции и компенсации нарушенных психических функций), пропедевтики
необходимых элементов образования и трудовой деятельности.
С. Л. Рубинштейн рассматривал деятельность как форму активного целенаправленного
взаимодействия человека с окружающим миром (включающим и других людей), отвечающего
вызвавшей это взаимодействие потребности, как «нужде», «необходимости» в чем-либо. Данная
характеристика может рассматриваться как основа коммуникативного процесса. При личностнодеятельностном подходе осуществляется не только учет
индивидуально-психологических
особенностей подростков, но и формирование, дальнейшее развитие психики воспитанника,
его познавательных
процессов, личностных качеств, деятельностных характеристик и т.д.
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Личностный компонент личностно-деятельностного подхода предполагает, что в процессе
социального воспитания максимально учитываются национальные, половозрастные, индивидуальнопсихологические особенности детей-сирот. Этот учет осуществляется через содержание и форму самих
воспитательных задач, через характер общения с воспитанниками. Адресованные ребенку-сироте
вопросы, поручения, задания с позиции личностно-деятельностного подхода стимулируют личностную,
интеллектуальную
активность,
поддерживают
и
направляют
учебно-воспитательную
деятельность. В личностно-деятельностном подходе оба его компонента (личностный и деятельностный)
неразрывно связаны друг с другом в силу того, что личность выступает субъектом деятельности,
которая, в свою очередь, наряду с действием других факторов определяет его личностное развитие.
Если рассматривать социальное воспитание в интернатном учреждении как реализованную
возможность личности в совершенствовании социопространства в целом и себя в этом пространстве, в
частности, можно прийти к выводу, что культурно-воспитательная среда интернатного учреждения
способна моделировать социальное поведение подростка, давая ему возможность приобретать опыт
субъектной самореализации, оценивать социальные нормы поведения. Именно это положение
становится значимым в процессе формирования социальных норм поведения через жизненное
пространство, культурно-воспитательную среду интернатного учреждения.
Культурно-воспитательная среда - жизненное пространство интернатного учреждения
представляет собой динамическое единство воспитанников и педагогов, системы их отношений,
окружающего их предметного и природного мира.
Понятие «среда» включает в себя ряд таких факторов, как: особенности и характер деятельности,
стиль взаимоотношений, взаимовлияний, создающие и обеспечивающие развитие.
Культурная среда интернатного учреждения является не только важным источником культурного
развития личности, но и идейно-ценностной атмосферой культурного становления личности и внутри
интернатных сообществ, определяет духовно-нравственный, творческий и интеллектуальный «климат»
(уклад, образ жизни) интернатного учреждения, оказывает свое влияние на культурную среду социума,
при этом происходит взаимообогащение этих сред.
«Культурно-воспитательная среда интернатного учреждения» рассматривается как совокупность
целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития
базовой культуры подростка и педагогической культуры педагогов.
В советский период развития нашего общества на смену социальному воспитанию пришел термин
«коммунистическое воспитание». Раскрытию
сущности
коммунистического
воспитания,
его
содержания, методики воспитательной работы были посвящены работы – А.С Макаренко, В.А.
Сухомлинского. В этот период закрепилась трактовка понятия воспитания в широком и узком смысле
слова. В первом случае воспитание включало в себя образование и обучение и охватывало работу всех
социальных институтов воспитания. Вторая трактовка была связана с воспитанием у детей
мировоззрения, нравственного облика, всестороннего гармонического развития личности.
А.С. Макаренко (1888—1939) установил, что именно разрыв социальных связей наносит
взрослеющему человеку вред, а их восстановление выправляет его развитие. Суть социального
воспитания – состоит в укреплении правильных отношений между подрастающим человеком и
обществом, создании благоприятного морального климата.
Выдающийся педагог предложил отказаться от традиционных взглядов на воспитание как
явление, существующее в пространстве отношений воспитателя и воспитуемого. Он говорит о широкой
стихии воспитания, «которая проводится не только воспитателями, но и всей нашей жизнью – каждым из
вас над каждым из вас» [3]. Социальное воспитание представляет собой процесс взаимодействия
воспитателя и воспитуемого (в том числе социальных институтов и индивида), в результате чего
происходит осознание индивидом и корректировка значимых для него ценностей, потребностей,
мотивов, норм, привычек поведения и развитие общественно значимых качеств личности. Социальное
воспитание тесно связано с обучением, общим и профессиональным образованием, психологической
подготовкой личности, самообразованием и самовоспитанием. Теоретические взгляды А. С. Макаренко
на коммунистическое воспитание пронизаны гуманистическими идеями, в основе которых лежит
сочетание влияний коллектива и развития активности личности, ее гражданских качеств, социальной
ответственности, основанной на сознательной дисциплине и чувстве долга.
Учения А.С. Макаренко продолжил В.А. Сухомлинский (1918-1970). Он неоднократно
подчеркивал, что нет и не может быть воспитания гуманиста без человеческой любви и уважения к
воспитанникам, потому что именно разумная любовь и уважение делают ребенка способным
поддаваться влиянию педагога и коллектива. Стремился к созданию в школе высоконравственного
школьного коллектива, в котором согласованно действовали коллектив педагогов – энтузиастов220

единомышленников и сплочённый ученический коллектив. В таком коллективе не возникал вопрос о
наказаниях, царила атмосфера взаимопонимания. Регуляторами поведения становились нравственные
нормы, добрые традиции, которые являлись залогом социального воспитания. Успешное развитие и
формирование личности Макаренко А.С. и Сухомлинский В.А. видели в осуществлении только в
коллективе и через коллектив, что является одной из важнейших закономерностей социального
воспитания в советский период.
Свое «второе рождение» термин «социальное воспитание» получил в 80-90-е годы XX в, которые
характеризуются тем, что в стране начинается период активного знакомства с трудами зарубежных
педагогов и психологов, в том числе по проблеме социального воспитания.
Особенности социального воспитания в начале XX в. изложены американским педагогом,
философом Джоном Дьюи (1859-1952) в работе «Школа и общество» [3], где он утверждал, что,
поскольку воспитание детерминировано экономическим и социальным развитием общества, люди
должны учиться жить в новых условиях. Большую роль в этом он отводил новой общественной школе,
которая из «школы слушания» должна превратиться в «прагматическую школу». В своих трудах «Школа
будущего» Дьюи рассматривал социальное воспитание как процесс накопления и реконструкции опыта с
целью углубления его социального содержания.
Обучение в такой школе должно сводиться преимущественно к игровой и трудовой деятельности,
где каждое действие ребенка становится инструментом его познания, его открытия, способом
постижения истины. Такой путь познания представлялся прагматистам более соответствующим природе
ребенка, нежели традиционное сообщение ему знаний. Именно в этой воспитывающей и обучающей
среде дети гораздо успешнее смогут развивать личную активность, инициативу, чувство социального
сотрудничества. Развивая понятие социального воспитания, можно констатировать, что, если отдельные
общественные институты не в состоянии решить эту проблему ребенка с трудностями в обучении, то
возникает необходимость создания третьего пространства воспитания (кроме семьи и школы) государственной помощи.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗРЕНИЯ
Шаяхметова А.С., Нюсупов А.Т.
Институт информационных и вычислительных технологий КН МОН РК
Разработка качественного дистанционного обучения является трудоёмким и сложным
процессом. Данное обучение приносит большую пользу в обучении людей с особыми нуждами. В статье
описаны методы и принципы создания программного обеспечения (ПО) для дистанционного обучения
людей с ограниченными возможностями зрения. Разрабатываемое ПО строится на поэтапной подаче
материала обучающимся. В данное ПО внедрены технологии, способствующие наилучшему усвоению
материала у лиц, имеющих различные нарушения зрения. К таким технологиям относятся: озвучивание
текста, адаптивный режим подачи информации на экране, выбор цветовой схемы, типы и размеры
шрифтов и др. В процессе обучения обучающимся предоставляется выбор индивидуальной траектории
обучения в зависимости от его уровня знаний.
Сапалы қашықтықтан оқытуды құру уақыт пен еңбекті қажет ететін күрделі үдерістердің бірі
болып табылады. Оқытудың бұл түрі мүмкіндігі шектеулі жандарды оқытуда тигізетін пайдасы мол.
Мақалада көру мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бағдарламалық қамтамсыз етуді құрудың
әдістері мен принциптері сипатталған. Бағдарламалық қамтамсыз ету оқу материалын кезеңмен
ұсынудан құралған. Келтірілген бағдарламалық қамтамсыз ету түрлі көру ақауларына бейімделіп оқу
материалын жақсы қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін технологиялар ұсынады. Ондай
технологияларға: мәтінді дауыспен сүйемелдеу, ақпаратты экранда ұсынудың бейімделген режимі,
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өзгертілетін түстік сызбалар, қаріп типі мен өлшемі және т.б. Оқу үдерісі кезінде білім деңгейіне
байланысты оқытудың жеке траекториясын таңдау мүмкіндігі қарастырылған.
Development of quality of distance learning is time consuming and complex process. This learning is of
big benefit to learning people with special needs. This article has methods and the principles of creation
software for distance learning of visually impaired people. The developed software is based on the the phased
presentation of the material to learners. In this software implemented technologies promoting the best
assimilation of the material in individuals with various disorders of vision. Such technologies include: text to
speech, the adaptive mode of showing information on the screen, a choice the color scheme, types and the sizes
of fonts, etc. During the process of learning learner has a choice of individual learning path which depend on
level of his knowledge.
1. Введение.
В настоящее время дистанционное обучение (ДО) занимает все большую роль в модернизации
образовательной сферы и имеет хороший потенциал развития в данном направлении. Существует
большое количество интернет ресурсов, предоставляющих ДО, каждый из которых основывается на
определённой технологии и имеет особую функциональность отличную от других.
В публикации [1] рассматриваются методы ДО и их эффективность формирования у обучающихся
позитивного отношения к этому виду обучения. Подчеркивается востребованность в обучении
технических специальностей, и на примере ДО авиационного машиностроения в Академии ВВС США
(USAFA), анализируется значимость и полезность применяемой технологии. В статье [2] изучаются
инновационные взгляды разработки процессов в обучении, которые могут служить основой для ДО
нового поколения. Особо были отмечены такие аспекты, как обратная связь между обучающимися и
преподавателями, необходимость поддержания видеосвязи между ними и отзывы обучающихся
относительно материала изучения. В работе [3] представлены положительные аспекты ДО с
использованием технологии интерактивного обучения IDE2. Технология IDE2 включает в себя: теорию
саморегулирования, мультимедийные принципы обучения, мотивационные и совместные принципы
разработки. В исследовании [4] рассматривается on-line в кооперативном режиме, в котором каждый
обучающийся обменивается информацией с другими и формирует персональную сеть обучения. Также
описывается положительный опыт применения eCollege CMS в различных учебных заведениях,
подчеркивается значимость социальной интеграции с курсами обучения, используя социальные сети. В
работе [5] представляется анализ проблем и перспективы развития ДО через проект Национальной
Системой Дистанционного обучения основанной в Мексике. В статье проводится диагностический обзор
40 участников из 9 мексиканских институтов и демонстрируются исследования в 4-х областях,
приводятся: идентификационные данные, открытое образовательное движение, инновационные
компетенции и сети.
В статье [6] описано ПО CyGaMEs которое используется для построения игровой системы
обучения. Данное ПО представляет собой многопользовательскую среду, в которой другие пользователи
могут изменять ее и взаимодействовать между собой. Процесс игры, созданной с использованием
CyGaMEs выстроен на цепочке целей, на пути которой стоят различные условия, способствующих к
абстрактной познавательной деятельности материала. Пользователь при достижении целей получает
знания и приобретает определённые навыки, заложенные в созданной системе.
Проведенные исследования и многочисленные публикации по данной теме доказывают
актуальность развития данного вида обучения, как одного из способов получения образования.
Особенностью дистанционного обучения является то, что оно может принести большую пользу в
обучении людей с ограниченными возможностями, которые не в состоянии получать образование, с
использованием традиционной системы обучения.
Разрабатываемое программное обеспечение реализуется в Национальной научной лаборатории
коллективного пользования (ЛКП) информационных и космических технологий при КазНИТУ имени
К.И. Сатпаева и может быть интегрирована как компонента MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment).
2 Постановка задачи
Постановка задачи формулируется следующим образом: необходимо разработать программное
обеспечение для интеллектуальной системы дистанционного обучения людей с ограниченными
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возможностями зрения с целью организации удобной среды обучения и дистанционного доступа к
технологическому оборудованию в ЛКП.
3 Разработка программного обеспечения «DLSPIV (Distance learning system for people with
impaired vision)» для интеллектуальной системы дистанционного обучения людей с
ограниченными возможностями зрения
Программное обеспечение «DLSPIV» для дистанционного обучения людей с ограниченными
возможностями зрения разрабатывается с использованием web платформы, и имеет сетевую
инфраструктуру, основанную на движке WordPress, в которой используется технология управления
файловыми данными и имеет дополнительные программные плагины для расширения
функциональности. Исходный код движка WordPress открыт для изменения и базируется на языках php,
html и java-script, что позволяет гибко подстроить его под определенные задачи.
В ПО реализуются ряд решений, которые призваны значительно облегчить процесс обучения лиц
с ограниченными возможностями зрения и увеличить эффективность усвоения изучаемого материала [7,
8].
Структура ПО «DLSPIV»

Обучающий блок

Контролирующий
блок

Информационный
блок

Интеллектуальный
блок

Рисунок 1. - Структура ПО «DLSPIV»
Данное ПО состоит из: [9] обучающегося, контролирующего, информационного и
интеллектуального блоков. Обучающий блок служит для отображения дисциплин и материалов
обучения содержит: лекции, лабораторные работы, электронные книги, глоссарий. Интеллектуальный
блок обеспечивает всю функциональность системы и проводит оценивание результатов обучающегося,
процесс хранения и удаления информации. Контролирующий блок позволяет проводить авторизацию,
анкетировании и тестирование. Информационный блок содержит базы данных SQL и является
локальным хранилищем всей информации.
Логика обучения ПО строится на структурированной поэтапной подаче информации
обучающимся. Этапы состоят из определенных дисциплин, которые открываются в зависимости от его
уровня знаний. Уровень знаний обучающегося определяется контролирующим блоком, состоящим из
ряда анкетировании и тестов.
Обучающийся, который хочет пройти обучение, впервые попадая в графическую систему ПО
проходит регистрацию, в которой он указывает свои персональные и контактные данные, нужные для
идентификации его в ПО. Обучающемуся присваивается определенный идентификационный номер, к
которому в дальнейшем будут привязываться дополнительные параметры. После регистрации ему
предлагается пройти анкетирование, в котором он отвечает на ряд вопросов, необходимых для
построения модели обучения, связанные с его особенностями зрения. Второе анкетирование, которое он
проходит сразу после первого, направлено для выяснения уровня его знаний, по результатам которого
контролирующий блок определяет с какого уровня ему стоит начинать обучение по выбранной
дисциплине.
Интеллектуальный блок сохраняет модель обучения, созданную в результате анкетирования, в
базу данных SQL и в будущем может менять, и дополнять его. Благодаря этому, пользователь при
повторном обращении к системе ДО, распознается интеллектуальным блоком, который подгружает
информацию о нем из базы данных. Когда обучающийся закончит обучение по выбранной им
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дисциплины, он может проверить свои знания и пройти тест, по результатам которого интеллектуальный
блок прогнозирует результаты обучения на основе подходов искусственного интеллекта. Система
предлагает три варианта: дальнейшее обучение, переобучение и завершение курса. Дальнейшее обучение
выбирается в том случае, если обучающийся показал хорошие результаты и готов к освоению
следующего уровня. Переобучение предлагается в том случае, если обучающийся не смог освоить
выбранный уровень обучения. Завершение курса предлагается в том случае, если он полностью освоил
все уровни. По завершению обучающийся получает сертификат, подтверждающий то, что он прошел
курс по выбранной дисциплине [10].
Дополнительные функции ПО, направленные на улучшение восприятия информации
слабовидящими, реализованы в информационном блоке. Функции изменяются в зависимости от модели
построения обучения. Предлагается наилучшее расположение информации на экране. Также доступна
функция изменения текста и цвета фона (рисунок 2), которая позволяет подбирать размеры шрифта,
применять различные цветовые решения [11], а также убирать все графические объекты в зависимости от
нарушения зрения.

Рисунок 2. - Образцы изменения цветовой схемы монитора в зависимости от нарушения зрения
При миопии (близорукости) можно выбрать цвет между бледно-желтым и бледно-зеленым (рисунок 2а),
при гиперметропии (дальнозоркости) между ярко-желтым и ярко-оранжевым (рисунок 2б), а при
остаточном зрении цвет текста становится белым на черном фоне (рисунок 2в).
Еще одной функцией ПО является озвучивание текста. Оно позволяет обучающимся
прослушивать большие объемы материалов, не напрягая зрение. Для лиц с частичной потерей зрения это
является необходимым инструментом, так как возрастает нагрузка на слуховой аппарат.
В информационный блок ПО включены дополнительные возможности такие, как: общий чат,
поиск по ключевым словам и подсчет статистики посещение за сутки. Общий чат дает возможность
обучающимся переписываться между собой в реальном времени для того, чтобы обсудить возникшие
вопросы и проблемы по дисциплине. Поиск по ключевым словам позволяет быстро находить нужную
информацию, а статистика за сутки наглядно демонстрирует в виде графика количество обучающихся
воспользовавшиеся системой в течении дня. Обучающий блок создан на основе стандартного шаблона
Wordpress, к которому добавлялись дополнительные графические и медиа элементы. Контролирующий и
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интеллектуальный блоки создавались путем внедрения сторонних плагинов, а также частичной php
вёрсткой с включением jscript функционала.
Заключение. Таким образом, разрабатываемое ПО имеет ряд достоинств:
- имеет простой и удобный интерфейс с озвучиванием, который предоставляет доступную среду
обучения для людей с ограниченными возможностями зрения;
- система разработана на основе отдельных модулей, которые взаимосвязаны между собой;
- модульный принцип построения ПО позволяет расширять возможности функционирования
системы;
- возможность интегрирования как компонента в MOODLE;
- возможность доступа к лаборатории коллективного пользования;
- выполнение лабораторных и практических работ в реальном масштабе времени;
- возможность совмещения готовых пакетов прикладных программ (SPSS, Matlab и др.).
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ӘОК 91:37.091.3
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ГЕОГРАФИЯ ПӘНІНЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН АРТТЫРУДАҒЫ
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
Женсикбаева Н.Ж., Шәріпханов Б.Е.
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.
Рассмотрена роль новых технологий в географии. Описываются основные методы преподавания
в географии для целей развития научного мышления учащихся. А также анализируются методы
преподавания уроков по технологиям Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, М.М.Жанпейсова.
The role of new technologies in geography is considered. The main methods of teaching in geography for
development of scientific thinking of pupils are described. And also methods of teaching lessons of D.B. Elkonin,
V. V. Davydov, M. M. Zhanpeysov's technologies are analyzed.
Білім беру жүйесінде болып жатқан түбегейлі өзгерістер оқыту үрдісін озық технологиялармен
қамтып жетілдіруді талап етеді. Осы тұрғыда оқытудың жаңа технологияларын жете меңгеріп, оны
оқушылардың психологиялық жас ерекшеліктеріне орай орынды қолданудың мәні ерекше.
Жаңа технологияны жетік меңгеру сонымен катар мұғалімнің интеллектуальдық, кәсіптік,
адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адам қабілеті қалыптасуына игі әсерін тигізеді
өзін - өзі дамытып, оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
Білім берудің даму бағытымен технологияларын қамтитын көптеген педагогикалық технология
қолданылып жүргендігі мәлім.
Мысалы, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдовтың «Дамыта оқыту», Ж.Қараевтың «Деңгейлеп саралау»,
М.М.Жанпейсованың «Модульдік оқыту», «Сын тұрғысынан ойлауды, оқу мен жазу арқылы дамыту»
технологиялары географияны оқыту әдістемесінде маңызды рөл атқарады.
География сабағында қолданылатын технологияларға тоқтала кетсек. Жалпы «дамыту», «даму»
терминдеріне баланың белгілі мөлшерден шығып, саналы іс – әрекет сатыға ауысуы деп анықтама
беріледі.
В.В. Давыдов «Дамыта оқыту дегеніміз – ақыл – ойдың дамуының көрсеткіші ретінде жинақтай,
қорытындылай алу дағдысы» – дейді. Дамыта оқытуда баланың ізденушілік – зерттеушілік әрекетін
ұйымдастыру басты назарда ұсталады. Ол үшін бала өзінің осы кезге дейінгі білетін тәсілдерінің жаңа
мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезініп, содан барып оның білім алуға деген ынтасы артып, білім
алуда әрекет жасайды.
Дамыта оқыту жүйесіндегі сабақтардың типологиясы: оқу мақсаттарының нақты қойылуы,
шешудің жолын бірге қарастыру, шешімнің дұрыстығын дәлелдеу. [1].
Бұл үшеуі – дамыта оқытудың Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов жасаған жүйесінің негізгі
компоненттері. Оқушы алдына оқу мақсаттарын қоюда ешқандай дайын үлгі берілмейді. Мақсатты шешу
іштей талқылау, сосын жинақтау арқылы жүзеге асады. Мұғалім сабақ үрдісін ұйымдастырушы,
бағыттаушы рөлінде ғана болады. Шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын дәлелдей білуге
үйретіліп, әр оқушыға өз ойын, өз пікірін айтуға мүмкіндік беріледі. Дамыта оқыту белгілері:
- Педагогикадағы түсіндірмелі – иллюстративті әдісі алмастырады. Бұл әдіс тұлға дамуымен тығыз
байланыста;
- Дамытудың барлық заңдылықтарын ескереді, жеке бастың өзіндік деңгейі мен ерекшелігіне
сәйкестендіріледі;
- Балаға іс – әрекеттің толыққанды субъектісі болып табылады;
- Балаға қоршаған ортамен өзара қатынасқа түсетін дербес субъект рөлі беріледі;
- Тұлғаның барлық қасиетін тұтас дамытуға негізделген;
- Баланың жақын даму аймағында жүзеге асады.
Сабақ түрлері оқушылардың құзыреттіліктерін қалыптастыруға өз септігін тигізеді. Заман
талабына сай 12 жылдық орта білім беру мазмұны Стандартпен анықталатын келесідей түйінді
құзыреттіліктер ретіндегі білім беру нәтижелеріне әрбір білім алушының қол жеткізуіне бағытталған:
– проблемалардың шешімін табу;
– ақпараттық;
– коммуникативтік құзыреттіліктер;
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«Құзыреттілік – оқушылардың іс -әрекеттің әмбебап тәсілдерін меңгеруінен көрінетін білім
нәтижесі» - деп Қазақстан республикасы Жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттың жобасында
анықтама берілген.
Дамыта оқытуда мұғалімнің басты міндеті:
Оқу материалдарын оқушыға дайын күйінде көрсету емес, оқушымен бірлесіп, жалпы іс –
әрекетті ұйымдастыра отырып, алға қойған міндеттерді түсіндіру, оларды шешудің тәсілдерін, жолдарын
іздестіру арқылы өз іс – тәжірибесінде қалай қолданады деген сұраққа жауап беру керек.
1) Оқу әрекетін қалыптастыру, айналадағы дүниемен белсенді әрекеттестік, этикалық,
эстетикалық қарым – қатынасқа дайындау, дара тұлғалық адамгершілік нормаларын меңгерту;
2) Оқу барысында баланың бойындағы дамытуды қалыптастыруды дағдыға айналдыру;
3) Оқу мен тілдің арасындағы байланыстылыққа аса көңіл бөлу;
4) Сөздік қоры мен географиялық карта тілдің арасындағы байланыстылыққа аса көңіл бөлу;
5) Оқушының сезіміне әсер етіп, логикалық ойын дамыту;
6) Жалпы оқушының жан дүниесін дамыту.
Қорыта келгенде, дамыта оқыту технологиясы оқушы құзыреттілігін дамытуда аса маңызы бар
технология.
Келесі технология, профессор Ж.Қараевтың деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы жаңаша
өзгерген мақсатпен оқушылардың өздігінен танып, іздену іс-әрекеттерін меңгертуді талап етеді. Бұл
технологияда бірінші орында оқушы тұрады және өз бетімен білім алудағы белсенділігіне аса назар
аударылды.
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясында жұмыс міндетті үш деңгейлік, қосымша
шығармашылық деңгей талаптарынан тұрады. Оның басты мақсаты – сынып оқушыларын «қабілетті»,
«қабілетсіз» деген жіктерге бөлуді болдырмау. Сабақта қандай оқушы болмасын, жақсы оқитынына
қарамастан жұмысты І деңгейден орындайды. І деңгей тапсырмаларын орындау мемлекеттік білім
стандарты талаптарының орындалуына кепілдік береді. І деңгейді орындаған оқушы «3» деген бағамен
бағаланады. Әрбір оқушы І деңгейді орындауға міндетті және одан жоғарғы деңгейдегі тапсырмаларды
орындауға құқылы. Осы тұрғыдан алғанда «үлгерімі төмен, баяу» оқушы жақсы оқитын оқушыға ілесе
алмай жатса не істеуге болады? - деген сұрақ туады. І деңгейден аса алмай жатқан жағдайда қалған
тапсырмаларды үйде орындауға беру керек. Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының екінші бір жағы
– оқушыларды дүниежүзілік білім жүйесінде қолдананылаты рейтинг – ұпай жинау әдісіне баулу.
Деңгейлік тапсырмалар рейтинг-ұпай – балл жинау әдісімен бағаланатынын ескерсек,
оқушылардың деңгейлік сабақ өткеннен кейін де сол тапсырмаларда жіберген қателіктеріне,
тапсырмаларын орындауда қолданған тәсілдеріне анализ жасап, қателіктері мен кемшіліктерін анықтай
білуге мүмкіндік береді. Келесі тапсырмаларда оқушы неғұрлым көбірек ұпай жинау үшін ізденіп
оқытушыдан, жолдастарынан, қосымша материалдардан білім жинайды.
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы:
- оқушының өз қабілетіне, болашағына сенуіне;
- оқушының ынталандыруға;
- оқушы мен оқытушының ынтымақтастық қарым-қатынас достығына;
- оқушының өз білімін өз бағалай білуіне;
- баға әділдігіне;
- білім көрсетудің әділ сайысына мүмкіндік береді.
Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы 1998 оқу жылынан бастап мектептің барлық сатысына,
барлық пәндерге еніп, оқу үрдісін жандандыруға үлкен үлес қосып келеді.
Қазақстанның білім беру оқу орындарында модульді оқытудың технологиясын зерттеп, оның
нәтижесін тәжірибеге ұсынған М.М.Жанпейсова болды.
Модуль деп дидактикалық жетістіктерге жету үшін алдында мақсаты, өзіндік іс-әрекетінің
бағдарламасы, жетекшілік әдістемелігі бар аяқталған ақпарат блогін атайды. Модульдік оқытудың
мақсаты оқушының өздігінше жұмыс істей алуын дамыту, оқу материалын өңдеудің жекелеген әдістері
арқылы жұмыс жасауға үйрету болып табылады. Бұл технологияда мұғалім кеңесші хабарлаушы рөлін
атқарады да, шәкірттің іске белсене араласуына жағдай жасайды. Оқушы өзіне оқу әдісін таңдап ала
алады. Бұл технология бойынша тақырыптың мазмұны арқылы оқытуды ұйымдастырудың формасы мен
әдістері белгіленеді. Сонымен қатар жүйелілігінде әлеуметтік сұранысқа қарай мазмұнына өзгерістер
енгізе алады. Мәселен, Н. Нечаев оқыту іс-әрекетіндегі мәселені шешуді қарастыру барысында
нәтижесін көру жұмыстың іс-әрекет әдістеріне байланысты екеніне тоқтала келіп, модульдік оқытудың
мақсаты тәжірибелік, дамытушылық және ойлауды қалыптастыратын іс-әрекет әдістері деп түйіндейді.
Тәжірибелі педагогтер Ш. Амонашвили, Л. Рубинштейн тәжірибелерінен әр оқушының қабылдауы әр
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түрлі болатыны белгілі. Ендеше бұл технология жеке тұлғаның ерекшелігіне байланысты оқыту
үрдісіндегі әдістерді қолдануды көздейді. Мұнда оқушы өтіліп отырған курстың модульдік
бағдарламасымен тиянақты танысып шығып, өзіне маңыздылығын, алдыңғы уақытта күтілетін нәтижесін
түсіне білуі қажет. Модульдік оқытудың бағдарламасында күтілген нәтижеге байланысты жақын, орта,
алшақ уақыттарда қол жету жолдары көрсетіледі [2].
Модульдік оқытуды құрастыру ережелері мынаған саяды:
- ақпарат материалының мақсаттылығы;
- жеке модульдегі оқыту материалының толық қамтылуы;
- модуль элементтерінің жеке-даралығы;
- ақпараттық және әдістемелік материалының оңтайлы берілуі.
Мұғалім бағдарлама жасағанда егер оқу материалы топтық жұмысты қажет етсе, топта оқытудың
формасы мен әдісін көрсетеді. Тәжірибелік жұмыстарға түсініктеме беріп, теориялық және тәжірибелік
тапсырмалар, оқушылардың білімін тереңдету үшін қосымша әдебиеттер береді. Мерзімдік бақылаулар
арқылы оқушылардың игере алмаған тақырыптары айқындалып, қайталаутжұмыстары жүргізіледі.
Модульде әр элемент бөлек-бөлек параққа жасалады да, ақпарат өзгерген жағдайда өзгертіліп
отырылады.
М.М.Жанпейсованың модульді оқыту технологиясында оқу материалдары модуль, схема, кесте
және тағы басқа бейне кескіндері арқылы әңгімелеп түсіндіріледі. Сабақтың диалогті бөлімінде
оқушылар шағын топтарға бөлініп, әрекетті белсенді ойын формасында ұйымдастырады. Алдымен
оқушылар оқу материалын қайта шығарып айтуға ұмтылса, кейін қарапайым іскерліктер мен дағдыларды
қалыптастыруға әрекет жасайды. Кез-келген оқушы әрбір сабақта тыңдау, көру, еске сақтау, жорамалдай
алуы қажет және автор ұсынған үш деңгейге жетуі абзал.
Модульдік оқыту технологиясының әдістерін көптеген ғалым-педагогтер зерттеп келеді.
Л. Йовайша модульдік оқытудың мынадай әдістерін қарастырған:
1.ақпараттық оқыту әдісі (әңгімелесу, топтық оқыту, демонстрациялау, ақыл-кеңес, дәріс,
емтихан);
2. операциялық оқыту әдісі (алгоритм, зертханалық жаттығулар, өзара сын);
3. ізденімпаздық оқыту әдісі (мәселені талдау, тыңда да ойлан, шығармашылық диалог, іс-әрекет
шытырманы, миға шабуыл, іскер себет);
4. өздігінше оқу әдісі (тыңдау, оқу).
Ақпараттық оқыту әдісін мұғалім оқушыларға жаңа тақырыпты түсіндіргенде қолданады.
Мысалы, сабақ барысында жоғары білімді мамандар тақырыпқа байланысты баяндама жасайды да,
міндетті түрде сарапшының пікірімен толықтырылады. Сабаққа оқушылар сұрақ қою арқылы қатысып
отырады.
Операциялық оқыту әдісі оқушылардың дағдысы мен іс-әрекетін дамытуға арналады. Мысалы,
«видеоконфронтация» әдісі өзіне басқа адамның көзімен қарауға үйретеді. Мұнда оқушылардың
әрекеттері сырттай камераға түсіріліп, өздеріне қайталап көрсетіледі және өзінің талдауына жағдай
жасайды. Мұғалім әр уақытта нұсқаушы ретінде көмекке келе алады [3,4].
Ізденпаздық оқу әдісі оқушылардың белсенділігін, қабілетін дамытады. «Іскер себет» әдісіне
оқушылар себеттен жеке-жеке тапсырма алып, жеке орындайды. Тапсырма орындалып болған соң
оқушылар барлық сұрақтарды бірігіп талдайды. Модульдік оқыту баланың шығармашылық қабілетін
дамытуға мүмкіндіктер жасайды. Модульдік оқыту технологиясы оқушыларды өздігінше тапсырманы
орындап, мәселені шеше алуына, өз пікірін қорғай білуіне, алға қойған мақсатқа жету үшін белсенділігін,
қабілетін арттыруға септігін тигізеді.
Модульді оқыту технологиясы – оқытудың жоспарлаған нәтижесіне жетуге мәнді әрекеттер мен
операциялар жүйесін бөлу жолымен жүргізілетін оқу процесін жүзеге асыруды айтады.
Сын тұрғысынан ойлау – сынау емес, шыңдалған ойлау. Оқушының
бұл жұмысты дұрыс
ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері
сөзсіз. Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойлауға
үйретеді.
Қазіргі таңдағы маңызды технологиялардың бірі – компьютерлік оқыту технологиясы. Ресей
ғалымдары О. И. Агапова, О. А. Кривошеев, А. С. Ушановтар компьютерлік оқыту технологиясының үш
деңгейін бөліп көрсетті:
1. Компьютерлік технологияның алғашқы деңгейі өз негізінде оқытудың қалыптасқан түрі мен
әдістерін сақтайды. Ол классикалық оқулықтар мен оқыту кітапшаларына негізделеді, бірақ білім беруде
сапаны арттыру мен ұғымдарын қадағалауды күшейтуде компьютер қолданылады;
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2. Компьютерлік оқыту технологиясының екінші деңгейі дәстүрлі мазмұнға негізделіп
құрылады. Бұл орайда ол интерактивті тақтаны компьютерлік программалар арқылы пайдалана отырып,
білім беру жүйелері негізін жан - жақты зерттелген, шынайы өмір құбылыстарымен байланыстыра
қолданады;
3. Компьютерлік технологияның үшінші деңгейі біріккен білім үрдісі болып, дәстүрлі емсе
мазмұнға, түрге әдіске және оқу жүйесіне негізделеді. Үшінші деңгейде компьютерлік оқыту
технологиясы көмекші оқыту технологиясы ретінде емес, негізгі қажеттіліктердің біріне айналады.
Олардың айтуы бойынша, «компьютерлік технология – бұл әдістер жиынтығы, адамның даму үрдісіндегі
іс - әрекеттің формасы мен қаруы. Оқыту технологиясының негізі білім беру ақпаратының мазмұнына
лайықты құрылуы қажет.
Қазіргі уақытта мектеп жасындағыларды оқыту үшін компьютерді пайдалану жөнінде бірнеше бағытты
айтуға болады:
- информатика элементтерін оқыту;
- интерактивті тақтаны кеңінен барлық пәндерде қолданып, ЭЕМ-сын бес аспап құралы
ретінде пайдалану;
- мектеп оқушыларына география сабақтарында электронды оқулықтарды қолданып, жанжақты білім беру.
Педагогикалық технология оқушылардың жеке басын дамыту мен білім беру мақсатына жету
жолындағы педагогикалық қызметінің, іс - әрекетінің жүйелі дамып, отыратын жобасы ретінде оқушы
белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны шығармашылыққа жетелейді.
Қазіргі таңда мұғалімнің алдыңда тұрған басты мақсат окушыға тек сапалы білім берумен ғана
шектелмей, оны келешек өміріге дайын азамат ретінде қалыптастыру болу керек. География сабағында
жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың дүниетанымын, ой-өрісін кеңейту,
өмірге деген көзқарасын жан-жақты дамытып, шығармашылық қабілетіне жол ашу маңызды рөл
атқарады.
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ӘОЖ 378
МҰҒАЛІМ ИМИДЖІНІҢ ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Штатбаева А.С.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезказан университеті
Умирбекова А.К.
К.Қарасаева атындағы ГБУ
В статье рассматриваются понятия «имидж» и «имидж педагога», также такие качества
личности учителя как справедливость,честность, гуманизм и профессионализм
Тhe article deals with ’’image’’ ’’teacher image’’ and also with such teacher’s personality, as justice,
honesty, humanism and professionalism
Имидж – аудиторияның нысан туралы белгілі сипатын қалыптастыратын шоғырланған бейне.
Имидж бір мәрте және мәңгілікке алынбайды, бұл үнемі дамып жататын процесс болып табылады.
Имидж адамдар санасында қоғамның да, нысанның өзінің де дамуымен бірге қалыптасуын
жалғастырады. Имидж – жеке тұлғаның эмоциясына, мінез-құлқына және өз басына қатты әсерін
тигізетін көпшілік санасында қалыптасқан және стереотиптік сипаты бар бір нәрсенің немесе біреудің
қатты эмоциялық бояуы бар бейне. Және расында да, адамдардың педагогикалық қарым-қатынас жасауы
барысындағы бір-бірін қабылдау мен түсіну деңгейі айтарлықтай дәрежеде біріккен әрекеттерді жүргізу
мүмкіндіктерін анықтайды. Осыдан оқытушы имиджі білім беру процесінің субъектілеріне – студенттер
мен педагогтарға – үлкен әсерін тигізеді деген болжам туындайды. «Имидж – бұл тұлғааралық және
әлеуметтік қарым-қатынастардағы психологиялық «делдал» [1].
Имидж көпшілік санасы талаптарының бейнесі болып табылады. Ол ондағы бар
предиспозицияларға дем береді. Коммуникацияның осы түріндегі хабарландырудың ең тиімді түрі
ретінде оның көпшілік санасына лайықты сенімсіз және мән бермеушіліктің сүзгілерінен өтуге
мүмкіндігі бар. Көпшілік санасының кертартпалық сипаты адамзат сынақтан өткізген моделдерге
сүйенуге мүмкіндік береді. Имидж оны таратуға айтарлықтай қолайлы емес жағдайларда өз әрекетін
жасайды. Осы себептен ол аудиторияның оған деген бір мағыналы қабылдауға жетуге мүмкіндік беретін
жағдайға жету тиіс [2].
М.А. Гончаров имиджді жеке тұлға немесе әлеуметтік құрылымның тікелей немесе әдейі жасалған
көзқарастық әсері ретінде анықтайды [3].
Әдеби көздерді талдау затты әлем және әлеуметтік болмыстың адам санасындағы бейнесінің бір
пішімі ретінде имидж қоғамның шамамен барлық даму кезеңдерінде болғандығын дәлелдеп көрсетеді.
Сонымен қатар, имидж жайлы жеке және тәуелсіз ғылым біздің қоғамымыздың тек қазіргі даму
кезеңінде нақты болмысқа ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың, сонымен қатар
ғаламтордың дамуымен, ендіруімен және жеке тұлғаның өзін-өзі көрсетуінің маңыздылығын көтерумен
қатар пайда болған. Осының барлығы ақпараттық ортаны дамыту және соған сәйкес адамдардың жеке,
ұжымдық және көпшілік санасын басқару үшін әр түрлі жағдайларды жасауға мүмкіндік берді.
Әлеуметтік, философиялық, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде көрсетілген талдауларды
жинақтай отырып, біз осы зерттеудегі контексте имидж туралы айта тұрып, жеке тұлға немесе әлеуметтік
құрылым туралы визуалды-аудиалды әсерді тікелей немесе арнайы жасау туралы әңгімені жүргізу керек
деген қорытындыға келеміз. Әсер арқылы имидж адамның тұлғалық-іскерлік сипаттарына, әсіресе анық
белгіленуіне мүмкіндік береді. Олар жеке тұлғаның визуалды-аудиалды қабаты арқылы кейде оның
рухани жекешілігін өзгерте және толықтыра отырып байқалады.
Басқаша айтқанда, имидж – бұл сізден, ал пікір – басқалардан. Имидж табиғаты, типтері, мазмұны
мен түрлері, құрылымына тоқталсақ назарымызды мына нәрселерге аударуымыз қажет. Біздің әр
қайсысымыз белгілі бір бейнені жасаймыз. Бұл имидж – адам туралы қалыптасқан ұғым-түсінік. Мұғалім
имиджі олардың: сыртқы бейнесінен, әдетінен, сөйлеу мәнерінен, ұлттық және өзіндік санасынан, ұлттық
менталитетінен іс-әрекетінен, мінез-құлқынан жасалған оны қоршаған әлеуметтік ортаның ой пікірінен
құралады [4].
Педагог имиджі – мұғалім, оқытушы бейнесінің тәрбиеленушілер, әріптестер және әлеуметтік
жұртшылық санасында, бұқаралық санада қабылданудың стереотипі. Педагог имиджінің қалыптасуында
нақты сапалар тығыз байланыста болады, бұл оқушының, студенттің, ата-аналардың, жұртшылықтың ол
туралы ойынан туған бейнесі.
230

Имиджді құраушылар туралы қарастырсақ: біріншіден, адамның өзі, оның әлеуметтік ортада өзі
туралы қандай мәліметтерді жеткізу мақсатында әрекеті, айналасындағыларға қандай қырынан
көрінетіндігі.
В.М. Шепель «Имиджеология: жеке тартымдылық құпиясы», - атты еңбегінде имидж ұғымына
төмендегідей анықтамалар берген:», - имидж – адам туралы ұғым, мекеме туралы пікір, белгілі
адамдармен, жасалатын заттар, индивидуалдық стиль адамды, адамдар тобын, мекемені сипаттайтын
келбет» [5].
С.И. Ожеговтың түсіндірмелі сөздігінде: «Имидж дегеніміз – ой-пікір, тұжырым, бір нәрсе туралы
берілген көзқарас, қатынас», - делінген [6].
«Имидж» мағынасын түсіну әртүрлі құрамды бөліктерден құралады. Бұл бөліктерінің ең маңызды
төртеуін қарастырайық:
1. Кәсібилік және әділдік. Педагог талантты тұлға болуы қажет. Бірақ тәжірибе көрсеткендей 100
адамның 99-ы өз талантын көрсетуге мүмкіндігі жоқ және өмір бойы басқа іспен айналысады.
2. Педагогтың адалдығы. Адамзат тәжірибесінен шыққан моральді ережелер бойынша өмір сүру
керектігін ұғынады, ал әдепсіз болса өз нәтижесінің тұтқынында болады және оның идеялы – барлығы
рұқсат етілгендік. Біздің қоғамға өзін-өзі жетілдіре алатын, ең алдымен рухани тұрғыдан, жетілдіре
алатын әдепті, тәрбиелі, адал педагог өте қажет. Ол назарын барлық адамзат мәдениетінің байлығын алу
керек, яғни оның кең гуманитарлық білім алуы міндетті.
3. Педагогтың гуманитарлық білімі. Ф. Достоевскийдің ойынша, гуманитарлық дамығандық
адамның кез келген мамандықты игеруін жеңілдетеді. Осы атақты жазушының адалдығынан атақты
адамдардың өмірінен көптеген мысалдар дәлел болады. Гуманитарлық мәдениет арқасында адам сезімдік
немесе рационалдық өңдей отырып, өзіне әртүрлі мәлімет таңдау мүмкіндігіне ие болады.
4. Педагог психотехнолог болуға міндетті. Психотехнология – бұл адамдарды басқаруда
психологияның техниканы практикада қолдану жөніндегі ғылым. «Психотехнология» терминін өз
құрамында 3 құрамдас бөлігі бар: «психо», «техно», «логия» оны талдағанда «психотехнологияның»
мәнін түсінуге мүмкіндік береді. Грек тілінен аударғанда «психе»- жанды , «техно»- өнер, шеберлік
дегенді тура білдіреді, ал «логос» - сөз, оқуды білдіреді.
«Имидж» – психологиялық-педагогикалық ұғымдардың санатына жатады. «Имидж» – адамның
сыртқы келбеті, сөйлеу мәнері, дүниетанымы іс-әрекеті және әдет-ғұрпы. «Имидж» – бұл мақсатты
көзделген бейне [7]. Кейбір зерттеулер нәтижелері бойынша оқушылар мұғалімнің имиджіне оның басқа
оң кәсіби мәнді сапаларының ішінен екінші орынды береді екен. Сондықтан имидж қалыптастыру
мәселесіне үстірт қарап, оны жасандылық немесе шынайылықты жоғалту деп санаған жөн емес. Имидж:
тұлғалық, коммуникативтік, әрекеттік және сыртқы мінез-құлықтық құрамалардан тұратындықтан,
мұғалімнің ішкі мазмұны, рухани әлеуеті, балаға, өз ісіне деген сүйіспеншілігі, мейірімділігі мен қарымқатынас құра білуі оқыту үрдісінің табысты болуына ықпал етеді. Себебі ондай мұғалім кез келген
жағдайға, оқушылар қажеттіліктеріне сәйкес мінез-құлық моделін таңдай алады.
Мұғалім имиджінің зерттелу мәселелері соңғы уақытта үлкен практикалық және теориялық
маңызға ие болып отыр. Имидж түсінігі: әлеуметтік институттар жарнамалар, маркетинг және
мененджмент қызметтері жүйесінде қолданылады.
Имидждің зерттелу мәселесі барлық ғылымдар жүйесінде қызығушылық тудырып отыр. Қазіргі
заманда адам бейнесінің қиындатылған және тереңдетілген құрылымын оның негізгі ерекшелігін
бейнелейтін белгілік алмастырушысы – имидж түсінігі. Өз имиджіне сүйену әрбір мамандыққа қажет.
Имидждің құрылымы, мәні, табиғаты және құрылым технологиялары қазіргі кезде толық зерттелмеген
өзекті мәселе болып келген.
Жоғарыдағы имидж туралы ойларға негізделе отырып, олардың ішіндегі маңызды ойларды былай
келтіруге болады: сырқы бейне, вербальды, бейвербальды қарым-қатынасты ұстану, өз мамандығымен
ішкі «Мен»-нің сәйкестенуі [8].
Сырқы бейне көмегімен адамдарды өзіңе тартасың және оң көз қарасты бейне қалыптастырасың
сол арқылы таңдаулы мұғалімдер қатарында боласың. Ұстаз өзінің сырт бейнесімен оқушыларын баурап
алуы тиіс. Бұл дегеніміз – ішкі әлемнің бай болуы, оқушыға деген сүйіспеншілігі, балажандығынан
көрінеді.
Сонымен қатар мұғалімнің әдемі киінуі маңызды. Киіну әдебі дегеніміз – жарасымды әдемі киіну
арқылы адамдардың құрметіне иеленеді. Мұғалімнің киімінде оның жоғарғы дәрежесі көрінеді және
мұғалім мен оқушылар арасында ара қашықтық айырмашылығы ерекшеленеді. Өзіндік талапқа сай қатаң
түрде пиджак немесе костюм, кеудемше, шолақ көйлек те тартымды болуы керек.
Ұстаздың сыртқы бейнесіне деген талап өз имиджін жақсартып, жетістікке қол жеткізуге септігін
тигізеді. Әріптестердің арасында теріс көзқарас қалыптаспас үшін, аса сәнді киінудің қажеттігі жоқ. Өте
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сәнді киіну талғамсыздықтың белгісі, дегенмен, сәнді киімді классикамен үйлестіре киген сыртқы
бейненің сұлулығы болып табылады.
Нағыз мұғалім өзінің киімімен ерекшеленбейді, керсінше, өзінің ақылы мен кәсіби қабілетінің
негізінде ерекшеленеді.
Вербальды және бейвербальды қатынас ым-ишараны қалай қолданамыз, қимыл қозғалысымыздың
бәрі тыңдаушыларды қарата алауымыз үшін мұғалім алдымен өзіне деген сенімділік, ізденімпаздық,
өзін-өзі тәрбиелей алуы қажет.
Мұғалім өз мамандығын жақсарту үшін өзін қоршаған ортада бейнелі елестете білуі керек.
Дәлелдерге сүйенетін болсақ қарым-қатынаста 35 %-ы ақпаратты адам сөз арқылы алса, 65%-ы
ақпаратты бейвербальды қатынас жүзінде алады [9].
Ішкі бейненің мамандықпен сәйкестігі – ішкі «Мен» педагогикалық имиджді құрайтын жетекші
болып табылмақ. Маңызды болатыны: имидж – ішкі құрылымына тарамауы және көзқарасы мен мінезіне
сәйкес келуі. Өз бейнемізді құруда өзімізді-өзіміз тәрбиелеуіміз керек.
Сыртқы түр-тұлғасы, қайталанбас өзіндік бейнесі, экспрессия – педагогикалық үрдісте шынайы
болуы қажет. Сабақ барысындағы шынайылық қарым-қатынас оқушылардың тәрбиесіне әсер етеді.
Ішкі жан дүниенің бейнесі – бұл оқытушы мәдениеті, ішкі шығармашылығы, мәселені шешу
қабілеттігі, сезімталдығы, байқағыштығы, құзыреттілігі және т.б. көрінеді.
Сыртқы бейне – бұл болмысқа өзін-өзі көрсете алу қабілеттілігі оқушылармен жоғары
шығармашылық әдістерді оңтайлы қолдана білу жиынтығы [10].
Төменгі сызба педагогикалық имидждің психологиялық орнын көрсетеді.

Бейне

Имидж ұғымының ортақ түсінігі (адам
имиджі – оның санасының көрінісі)

Психологияның негізгі
түсініктерінің бірі

Психологиядағы бейненің қалыптасу механизмдері

Еш қатысымсыз
қалыптасу

Қатысымдық

Құрылымдық

Сезімталдық үдеріс

Физикалық

Физиологиялық

Психологиялық үдеріс

езіну)

Сурет 1-Педагогикалық имидждің психологиялық орны
Имидждің өзіндік негізгі көзқарастары бар. Олар: функционалды – әр түрлі қызмет істеу
түрлерінен таралады; мән мәтіндік – қызмет істеу түрлерінің ерекшеліктері, іске асырылудың әр түрлі
мәтіндерінде табылады; салыстырмалы – мағынасы жағынан ұқсас имидждер қарастырылдады. Сонымен
бірге, имидждің өз құрамдары бар. Олар: өзіндік имидж – өзін құрметтеудің деңгейін көрсетеді. Адам
айналасындағыларды құрметтемесе, оған ешкім де құрмет көрсетпейді; қабылдау имиджі – адамды
қоршаған орта тұрғындарының қабылдауы. Қажетті имидж – нақты мамандықтардың имидждік
қасиеттерін анықтайды.
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Имидж элементтерiнiң астарында тек қана көзбен көрген бейнелер ғана емес, бейнелік ойлаудың
әрекеттері мен амалдары да бар. Бұл көркемөнер мен араласу, білу, сөйлеу, тыңдау болып табылмақ.
Әріптестеріміз бен оқушылар алдындағы бейнеміздің дұрыс қалыптасуы, әңгімелесу барысында дауыс
ырғағының әдемі және қоңыржай болуында.
Бала өмірінің жартысы оларға білім ғана беріп қоймай, сонымен қатар оларды тәрбиелейтін және
жеке тұлға ретінде қалыптастыратын мектепте өтеді. Әлеуметтік және балалық шақтан алған әсерлер мен
тәжірибелер үлкен өмірге өтуіне әсер етеді. Мұғалімнің жеке басы оқушының жеке тұлға болып
қалыптасуына көмектеседі. Ақпараттың басым бөлігін көру арқылы аламыз, сондықтан да біздің
тартымды бейнеміз өте маңызды. Оған ұқыптылық, іскерлік стиль, мәнер, әдеп, күлкі жатады.
Мәселе бойынша талданған әдебиеттерде имидждің жалпы құрылымына төмендегілер енеді:
- сыртқы бейне;
- вербалды және вербалды емес қарым-қатынасты пайдалану құралы;
- ішкі «Мен» сезімінің кәсібіне сәйкестігі.
Сыртқы имиджді құраушыларына төмендегілер:
- мимика;
- дауыс күші мен тембрі;
- костюм;
- қимыл;
- мәнер.
Сыртқы имидждің өзі: адам санасындағы өзгенің кейпі, бейнесі, қарым-қатынастан құралады.
Айналаңыздағы адамның санасындағы сіздің бейнеңіз туралы көзқарас ол сізбен жүздесуден кейінгі
сыртқы кейпіңізбен өз-өзіңізді ұстауыңыздың тәрбиелік мәні мен сөйлесу мәнеріңіз арқылы
қалыптасады.
Сыртқы бейне үйлесімді әсер қалдыру үшін вербалды және вербалды емес қатынас қажет:
- мәнерлі сөйлеу;
- сендіре, иландыра білу;
- стиль мен киім түсінің психологиялық әсерін білу;
- тұрған тұрысқа, мимикаға және мәнерге көңіл бөлу;
- шыдамдылық;
- байқағыштық.
Болашақ мұғалімдердің сыртқы бейне мәдениетінің құраушыларына сонымен бірге: тік және еркін
отыру; ұқыптылық, жинақылық; қарапайымдылық; түстік үйлесімділік (өзіне жарасымды түстен киім
кию; киімнің жас шамасына, сабаққа және жұмысқа сәйкестігі; сән үлгілеріне сәйкес; сәндік (алқа,
моншақ, сақина) дұрыс пайдалану; гримм (бояну); шаш үлгісі (ұқыпты, жинақы. Мимика; өзіне-өзі сенім
сенімділік, сабырлылық; сөйлескендегі көзқарасыңыздың әңгімелесушіге бағытталуы; эмоциялық
мәнерлілік; бет әлпеттің айтар ойға сәйкестігі. Пантомимика; қимыл-қозғалыстың табиғилығы; жүрістің
ритмикалылығы, жеңіл айқын болуы; қозғалыстың еркін болуы; қозғалыста селсоқтықты болдырмау, әр
уақытта сергек жүру; бөтен дыбыссыз отырып тұру. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті; қарымқатынасқа сабырлы, мәнерлі, мейірімді екпін сақталуы; әңгімелесушіні тыңдай білу; сұрақ қоя білу; өз
сөзін талдай білу; басқа адамдар мен бірінші болып қатынасқа түсуді үйрену; келесі адамды түсіне білу;
кез келген жағдаятта өзін бақылай білу жатады [10].
Имидждің жалпы құрылымдарына жекелей тоқталып өтсек:
Мұғалімнің сырқы келбет мәдениеті, өзін-өзі басқару шеберлігі, басқару техникасы туралы сөз
болғанда мұғалімдік моральдық қасиеттерге қойылатын талаптар да оқу-тәрбие жұмысының мазмұны
мен сипатына қарай күн өткен сайын өзгеріп, жаңарып, жаңа сипат алып отыратындығын естен
шығармаған абзал.
Мұғалімнің сыртқы бейнесі, киген киімі эстетикалық жағынан тәрбиешіге, ұстазға сай болу керек.
Мынау киген киімі, өзіне шақ ұнамды, қонымды, түс жағынан ұнамды, сыпайыгерлікті көрсететіндей
болуы сол сияқты шаш қоюы да, жинақты, бет-пішіні боямасыз болғаны жөн.
Сыныпқа кіргенде әбігерленбей, салмақты, денесін бірқалыпты басқарып, оқушыларға ықыласты
амандасып, жылы мейірімді көзқараспен пейіл көрсете білу – оқушыны бірден өзіне тартып баурап алуға
ықпал етеді. Егер мұғалім өзіне осы тұрғыда талап қоймай қалай болса солай киініп, шашы жалбырап,
көйлек түймесі салынбай алмақ-салмақ болып сыныпқа кіріп келсе, оқушылар алдында мұғалімдік
сапасын да жоғалтады.
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ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ӘОЖ 78(574.4)
ӘЛЕМДІ ӘЛДИЛЕГЕН ӘСЕМ ӘН
(Бекен Жамақаевтың 85 жылдығына орай)
Адамова А.А.
М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі, Семей қаласы
Это статья основана на человека с высоким именем в искусстве, Бекен Жамакаева. Автор этой
статьи описал историю своих песен. Бекен Жамакаев прлучил образование в Семей педтехникуме.
Учась в факультете, он связал свое учебное заведение и творчество с музыкой.
This article, music history special place, aimed at studying the works of the composer Beken Jamaqaev
music. Author history musical features songs by the composer came to a halt. Beken Jamaqaev studied capital
Semei pedagogical college is linked to the creative way composer studied.
Біз қазақ музыка өнері дегенде ойымызды тереңге жібереміз. Біздің әкеніміз бен әуезіміз қобыз
бен домбыраның пернелерінде жатыр. Осы әуенге сусындап өскен әрбір қазақ баласы батыр да батыл,
нәзік те нар тәрбиенің қайнар көзіне қанып өсті. Қазақ музыка өнерінде сондай ғаламат әндерді дүниеге
әкелген талантты сазгерлердің бірі және бірегейі - Бекен Жұмабекұлы Жамақаев. Жамақаев Бекен
Жұмабекұлы - атақты композитор, халыққа кеңінен танымал 70-ке жуық әндердің авторы. Жамақаев
Бекен 1931 жылы Абай ауданының Саржал елді мекенінен елу шақырым қашықтықта Жанан деген
жерде дүниеге келген. 1937 жылы Семей қаласындағы №16 қазақ орта мектебінде оқуға барып, 1946
жылы жеті классты тәмамдаған.1946-1947 жылдары Абай атындағы облыстық драма театрында артистік
қызмет атқарды. 1947 жылы Семей педагогикалық училищесіне оқуға түседі. Оқуын үздік оқып жүріп,
сабақтан тыс көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысады. Бала кезде домбыра, баян, гармонь сынды музыка
аспаптарын шебер меңгерген Бекен оқу-орнында да осы қабілетін шыңдай түседі.Осында жүріп өзінің ең
алғашқы «Сауыншы» әнін жарыққа шығарады. 1950 жылы педучилищені барлық пәндер бойынша үздік
аяқтап шығады. 1951-1952 жылдары облыстық радиохабарлар тарату комитетінде әдеби қызметкер
болды. Оны біз Шығыс Қазақстан облыстық «Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығынан»
алынған № 1390-шы қор «Микрофонные материалы Семипалатинского радио за сентябрь и октябрь
месяц 1952 года» (1 тізбе, 178 іс, 11 және 317 парақтар), бұл мәліметтерді көптеп тізе беруге болады.
Яғни тұрақты түрде хабар таратқандығы жөнінде мұрағат материалдары айғақтайды. Осы жерде айта
кету керек, мұрағатта жұмыс жасағанымда Казпедтехникум, кейіннен Семей орыс педагогикалық
училищесі, Педагогикалық училище қатысты көптеген қорлардың жоқ болуы себепті мәліметтер
табылмады. Өкінішке орай, композитор қырық бір жасында, 1972 жылдың қаңтар айында жарық
дүниемен қоштасады [3;630 бет].
Бала кезде домбыра, баян, гармонь сынды музыка аспаптарын шебер меңгерген Бекен оқуорнында да осы қабілетін шыңдай түседі.Осында жүріп өзінің ең алғашқы «Сауыншы» әнін жарыққа
шығарады. 1950 жылы педучилищені барлық пәндер бойынша үздік аяқтап шығады.
Бекен өмірінде Семей педтехникумының алар орыны үлкен болды деп есептейміз. Себебі, ол
үлкен өмірге жолдаманы дәл осы оқу орынынан алып шыққан еді. Кез-келген адам өміріндегі мамандық
пен жар мәселесі биік орында тұрса, Бекен өмірінің екі кезеңі де педтехникуммен астасып жатады.
Бекен туралы естеліктерді ақтарып отырғанымда Әуезовпен тағы бір кездесуін көзім шалып
қалды. «Екеуі туған жер төсінде, Ертіс жағасында аға-іні боп сырласып тұрды. Бекен өзінің науқасының
меңдеп бара жатқандығын, жазылудың неғайбыл екендігі, асқандырып алғанын айтты). Өзі де бір түрлі
қоштасқандай кейіпте еді. Ағасына рахметін білдіріп, қолын алды. Сонда Мұхаңның қолын аларалмастан, кері бұрылып бара жатып, «Алыптар неге аз жасауға тиісті екен осы» деген дірілді дауысы
естілді» деп жазды. Мүмкін, көңілі босап та кеткен болар? Алыпты түсінген алып жүрек-ай десеңізші?...
«Сабақтан қолы сәл қолы босай қалғанда Бекенді үнемі Ертіс жағасынан көретінбіз. Көптің
ішінен ол көзіме жылы ұшырап кететін. Ертіс жағасында Семей халқы ол кезде қазіргідей нөпір емес еді.
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Ол ағынға қарап ойланып тұратын. Қазір ойласам, сол кезде мүмкін, көңіліне түрлі әндер де құйылып
келіп жатқан шығар, кім білсін? Өнр адамдары нәзік жанды болып келеді ғой, Бекен де сондай еді.
Табиғатпен сырласқанды ұнататын. Жан тыныштығы – табиғат аясында деп білетін. Және ол балаша
сенгіш еді. Бір нәрсеге тез иланатын. Ара-арасында әпкем деп қалжың да айтып қоятын» деп әжем
іңгімесін жалғастырды. Мен ой үстінде беріле отырып тыңдадым. Көз алдыма соғыс жылдарынан соң
енді-енді аяғынан тұрып келе жатқан Семей қаласы елестеді, өзімнің педагогикалық колледжім
елестеді...
Бойымды мақтаныш сезімі биледі, осы шаңырақта білім алып жатқан менің де осал болмауым керек
екен деп түйдім...
Арнайы композиторлық білімі жоқ табиғи дарын иесі алғаш рет қасиетті қара домбыраны қолға
алса, есейе келе гармонь, сырнай, пианино, мандолин сияқты күрделі музыкалық аспаптарды шебер
ойнап игерді. Оның халыққа кеңінен танымал «Сұлу сары», «Сауыншы», «Махаббат вальсі»,
«Қоштасу», «Түн сыры», «Гүлім қайда», «Ертіс әні», «Сен ғана», «Жалғыздық тойы», «Сырласу» т.б.
әндері бар. Жері шалғай тілі басқа ел өз алдына, төл республикамыздың кейбір тұрғындары «Махаббат
вальсі» атты сан құлақтарға сіңісті болып кеткен сазды әннің авторының кім екенін, шығу тарихын
білмеуі мүмкін. Болашақ сазгердің атағын шығарған Нұтфолла Шәкеновтің сөзіне жазылған осы "Махаббат вальсі". 1955 жылы 28 қазанда Қазақ радиосынан әнші Роза Бағланованың орындауында бұл
әннің тұсауы кесілді. Компорзитордың бағын ашқан, Нұтфолла ақынның дарынын танытқан, Роза
әншінің репертуарын байытқан әннің дүниеге келуінің өзі жатқан бір тарих.
Сонау 60-жылдары Бекен Жамақаев деген композитор ағамыздың «Махаббат вальсі» деген әні
шығып, сол мезетте халық арасында кең танылған. 195З жылдың шілде айында Алматыда Бекен
Жамақаев қазақтың ұлы дикторы Әнуарбек Байжанбаевпен танысады. «Білем сіздің уақытыңыз тар. Оған
ғапу өтінем, аға. Сізге тыңдататын әнім бар еді. Ештемеден қысылмаңыз, өзіңізге орайлы уақытты
айтсаңыз болды аға, баянымды да ала келіп ем»-деген Сазгердің жібектей сызылған инабаттылығы,
ғажайып бір жылылығымен баурап бара жатқан ұяң үні Әнуарбекті толқытып жіберді. Міне, осы
күндердегі Бекен жүрегінде жүрген әсем әуен – Махаббат вальсі. Келесі 1956 жылы Бекенге бір хат
келеді. Конверттің сыртында: «үйге кел, Мұхтар Әуезов.» деген жазу тұрады.
Үлкен жүректі Мұхтар Әуезов Б.Жамақаевтың «Махаббат вальсін» құлай сүйді. Өзінің қаламдас
достарымен әңгіме барысында Бекеннің өзі туған өңірден екендігін, нағыз тума талант иесі екендігін
мақтана айтатын. Қазақтың бұлбұл әншісі Роза Бағланованы Алматыдағы концерт залдарына, кішігірім
бас қауларда шақыртып алып «Махаббат вальсін» айтқызатын.
Ұлы Мұқаң мен Бекеннің кездесуінде Әнуарбек Байжанбаев бірге болған. Кемеңгер жазушының
аяулы жары Валентина Николаевна: « - да, прекрасный вальс!» -деген екен ән аяқталған соң [6.45 бет].
Мұхтар Әуезов те : «- Сенің әндеріңді тыңдап жүрмін.Әндерің жақсы, Бекен. Өзге-өзгені неғылайын, сені
бір ғана «Махаббат вальсі» үшін сыйлауға болады.» деп баға берген. Кейіннен сазгер халқына тағы бір
тамаша ән сыйлады. «Махаббат вальсінен» кейін дүниеге Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған
«Ертіс вальсі» дүниеге келді.
Тамылжыған мүлгіген айлы түнде,
Қызығамыз көктемнің суретіне.
Айдынында Ертістің тербелеміз,
Көлеңкеміз түседі су бетіне- деп басталатын «Ертіс вальсі» әннің сөзін жазған ақын ағамыз Тұманбай
Молдағалиев еді. Ол кісінің айтуынша Бекен үнемі ойланып жүретін, терең ойлы адам кейпінде көз
алдында қалыпты. Оның әндері халық арасына кең тарап, қазақтың Розадай әнші қызы орындап бүкіл
елге тарап кеткен еді. Бірақ жас сазгер Бекеннің жүзінен даңғайлықты, мақтаншақтықты көре алмадым
дейді – ақын Т.Молдағалиев. Өлең жодарын Ертістің табиғатымен ұштастыра, ғажап әуенге
айналдарыған бұл әнді эфирге тағы да Роза Бағланова шығарды. Осылайша Роза сынды жезтаңдай
әншіміз Бекеннің өнер жолындағы жанашыры әрі қолдаушысы болған.
Құста қанат бар. Бірақ оның небір алыбы Шығыста Тянь-Шаньннан, Батыста – Альпіден бірдей
ұшып өте алмас. Ал, Семейлік сазгер, педагогикалық колледжіміздің түлегі Бекен Жамақаев шығарған
әндеріне құс қомынан да қуатты, қасиет бар. Оның әні дүниедегі екі алып таудан да асып, Ніл жағасына
дейін жете білді.
Абай мен Шәкәрім, Мұхтардың отаны атанған Шыңғыстаудың құтты қойнауында дүниеге келген,
әуені әр ұрпақтың жадында жатталған белгілі сазгер Бекен Жамақаев біз тәлім алып жүрген оқу
орнында білім алып, өнер баспалдағына өрлеген. Сондықтан да асылдарымызды ұлықтау - бізге міндет.
Ол «алтын кездік қын түбінде жатпайды» дегенді дәлелдеп берді. Дөңгеленген дүние айналып соға
береді, ұрпақ жаңарып жақсарады - бұл щындық. Табиғи талант иесінің әуендері музыка әлемінде мәңгі
қалықтайтынына сенеміз. Бекен Жамақаев әндері - ұзақ ғұмырлы, халықтық қайнармен біте қайнасқан
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саф алтындай шығармалар болып мәңгі қазақ жүрегінде қала береді. Болашақ-жастардікі. Сондықтан да,
біз кейінгі ұрпақ сапалы ән, жүрек қылын қозғайтын әуеннен нәр алуымыз керек. Болашақтың нұрлы
жолына, нұрлы әндермен аттанайық. Қазақ тарихында осындай Ұлы тұлғалардың ізін жалғастырғандар
болса, мәдениет дамиды, тарихымыздың жарқын беттері көп болады. Мәңгілік ел идеясының да түп
тамыры – осындай рухани құндылықтарда жатыр. Олай болса, лириканың нәзік ритмімен тербеткен
Бекен әндері әлемді тербете берсін дейік!
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ӘОЖ 81:001.4
КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ ТІЛДІК ҚАТЫНАС
Алтайбекова Қ.Т.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данный статье рассматривается использование в художественный литературе терминов с их
видоизменениями , вариациями в соответствии с целью высказивания.
The article considers the terms, their use with variations the belles – letters works according to the
purpose.
Көп келген әдеби шығарма жазушы мойнына жаңа талаптар, замана келбетін, шиеленісін айқын
көрсететін, рухани тәрбие беретін ерекше міндеттерді жүктейді. Көрсетілген міндеттерді шешу жолында
жазушы ізденеді, өмір деген үлкен саханадан әуелі өзі тәжірибеден өтеді. Сөйтіп жанына жақын,
жүрегіне жылы, бар қырсырына қанық талапқа сай жазу мәнерін қалыптастырады. Жазу, сөз өнерімен
айналысу үлкен шеберлікті қажет етеді [1, 94 б.]. Жазушы шеберлігі жайлы пікір айтқан Манап Хасенов:
«Шеберлік деген ұғымның ауқымы кең. Ол талмай талаптану, творчестволық ізденіс тәжірибесінде
жетіліп қаплыптасады да, үлкен іске жол ашады... Адамның жан дүниесін тебірентіп, өмірді терең
бағалауға баулитын көркем шығарма жазушы шеберлігінің айғағы» [2, 37 б.],-деп ой түйді.
Дарынды шеберліктің нәтижесінде ғана оқырман қолына талапқа сай жазылған шығарма келеді.
Көркем шығарманың, қашанда жүгі ауыр. Бұл жайында белгілі классик жазушы Ғабит Мүсірепов:
«Шығарма деген белгілі оқиғалардың тізбегі емес. Шығарма-жазушы жүрегінде, ойында қайнап-пісіп,
кітап оқушыларын зейін қоюға тұратын, жігерқайрат, адам қоғамының өсе беруіне, еселей беруіне үн
қоса алатын жанды сөз» деген маңызды пікір қосады [3, 97 б.].
Кейіпкер болмысын ашуда мәнді орын алатын тәсілдердің қатарында көркем диалогтың алар орны
да айрықша. Дәлел үшін І.Есенберлиннің «Маңғыстау майданы» романындағы бір ғана үзіндіге назар
аударар болсақ, шығарма кейіпкері Сәлімгерейдің бейнесін ашуда көркемдік қызмет атқарып тұрған
бөлшектердің бірі- оның ішкі жан дүниесіндегі толқыныс болса, бұл жәйт Жәлелмен кездескен шағында
айқын көрінеді. Автор Сәлімгерей мен Жәлелдің диалогын келтіре отырып, өмір жайлы толғаныс,
көзқарасы бар, рухани толысқан кейіпкер мінезін көрсетеді:
«Жәлел жерге қарай берді...Ғалым сөзін қайта бастап кетті.
- Егер адамның тағдыры, баратын жері белгілі темір жол тәрізді тіптіке созылып жатса, -деді ол
әлгі ойына алыстан орғытқандай, онда кісі өзін сол жолмен сырғи беретін от арба секілді қамсыз, күшті
сынар еді. Өйткені шығар, тоқтар, барар жері анық. Бірақ бұндай алдын ала бәрі белгілі өмір ешкімге
қызық та болмас еді. Өмірдің қызығының өзі де сонда – адам ертеңгісін де, одан арғы күнгісін де
білмейді. Бәрі белгісіз. Соны белгілі етем деп ол көреседі...
237

- Ал дүниедегі ең жаман адамның кім екенін белесіз бе?- деді кенет Сәлімгерей басқа бір ойға
көшкендей, - Тату-тәтті екі кісінің арасына түсіп, татулықтарын бұзатындар құндыз жандар. Олар
дымқыл індеріндегі жып-жылмағай тышқандар тәрізді. Денелеріне қолын тиіп кетсе, бір жаман ауруы
жұғатындай жаның түршігеді...» Осындай астарлы ой-толғамдарымен Сәлімгерей Жәлелмен арадағы
шиеленісті шешеді. Өзін екінші бір қырынан танытып, өмірге енді аяқ басқан Жәлелге ой салады,
тебірентеді де, үйретеді.
- Кейіпкерлердің ішкі жан сезімін жеткізуде ұтымды қолданыс болып табылатын әдеби әдістің бір
түрі- монолог. Яғни кейіпкердің ішкі дауысы, ішкі сезімі, ішкі ойы. Бұл тәсіл де шығармада жиі
қолданылады. Мысалы:
«Жәлелдің ішкі даусы:
Көзі қандай әдемі еді. Тұнып қалған қарасудай тұпсіз...
Қыздың ішкі даусы:
Әнеугіден бері неге іздеп келмедің?
Жәлелдің ішкі даусы:
Қап: Бөтен сөз таба алмадым ба? Бірден бағынышты екенін айтқаным сасқаным ба?
Қыздың ішкі даусы:
Өзім де сөйлесікім келіп-ақ жүр. Ретін таба алмағанымды бұл қайдан білсін...»
Келтірілген үзіндіден Жәлел мен Тана арасындағы махаббат сезімін монологтық тәсілмен астарлы
жеткізе отырып, автор шынайы да, мөлдір махаббат иелерінің нәзік сезімдерін нанымды суретеуге қол
жеткізген. Көркем туынды жаратылысында айшықты мәнеге ие бөлшектердің бір бөлігі-пейзаждық
суреттер. Шындығында да табиғатты суреттеуден тыс көркем туынды болмайды. Суреттеу тәсілдерін
шығарманың негізгі идеясынан, композициясынан, кейіпкердің іс-әрекетінен, ой-сезімінен бөліп, жалаң
көрсетуге болмайтынын шебер меңгерген қаламгер табиғат көрінісін шашау шығармай, ситуациясымен
жымдастыра қолданылады. Белгілі бір іс-әрекетпен қатарласа суреттелетін пейзажды кескіндей отырып,
автор оқырманның көру, есту, сезу түйсіктерін оятып, сол оқиғаны жан сезімімен қабылдауына әсер
етуді көздейді. Бұл пікірдің де ақиқаттығының айғағын І.Есенберлин романынан ұштастыра аламыз.
Жазушы Есенберлин Жәлел мен Тана арасындағы махаббат сезімін ашықтай жеткізу барысында
кейіпкердің ішкі күйі мен табиғат күйін қатарластыра бейнелей отырып, оқырман жүрегіне эстетикалық
сезім нұрын құяды:
«Жәлел кілт тоқтады.
- Қорықпа!-деді ол шын жүректен. Сені менен енді адам түгіл, құдай да айыра алмайды. Тек
мендікпін деп уәдеңді бер!
- Бердім!-деді Тана.
Ай да бұрынғысынан сұлулана түскендей. Әлем де бұрынғысынан ажарланып кеткендей. Көктегі
быжынаған жұлдыздар да бұрынғысындай құр күміс теңгелер тәрізді жарқырамайды, қатар келе жатқан
қыз бен жігіттің сөздерін естіп, қуанып кеткендей жымың-жымың етеді...» [4, 27-29 б.б.].
Бұл қолданыста кейіпкер өмірінің жарқын сәтіне табиғат көрінісінің әсем шағы салыстырыла
баяндалып, аналогиялық салыстырудың сәтті бір көрінісі жасалған. Көркем шығармада мұндай астарлы
суреттеулер мол ұшырасады. Жазушы бұл суреттеулерді әр түрлі мақсат-мүддесіне жаратып, көркемдеу
тәсіліне айналдырады. Мәселен, Шерхан Мұртазаның «Қара маржан» романында Жарастың
пендешілігінен шаршаған Нариманды сүйемелдеу үшін автор тағы да кейіпкердің арманын табиғат
суретімен салыстыра көрсетеді:
«...Мейрамхана қаланың ең шеті. Одан әрі – тау. Бұйра- бұйра, бүйрек-бүйрек бұлым тау. Бұйрабұйра, бүйрек-бүйрек бұлым тау. Біріне-бірі асылып, бірінің иығына бірі шығып биіктеп кете береді.
Асылы, адамдар біріне-бірі арқа сүйеуді, бірін-бірі пана тұтуды таудан үйренсе болар еді-ау. Бір текшені
бір текше құлатпай, мыңқ етпей, тіреу боп тұр. Астыңғы текшесін алсаң үстіңгі текшесі, құлап түсер еді.
Таулар бірін-бірі сүйемелдеп барып биіктейді. Ең биігінде –шың. Шыңның өзі алыптардың иығында
тұрады. Алыптардың иығы болмаса, шың болмас еді. Біз адамдар осыны неге үйренбейміз. Біріміздің
аяғымыздан біріміз шалғанды қашан қоямыз...» /Ш.Мұртаза/.
Осындай пейзаждық кескіндеу арқар атып алған Жарасқа деген Нариманның күйзелісін, ішкі
назарлығын айқындау мақсатында да сабақтаса беріледі: «Аласа ұшқан ауыр бұлттар, қабағы қатқан
жартастар, жапырағы жұтаң қисық-қыңыр бұталар тарс-тұрс мылтық атылып, қан шашырап жатқанын
жақтырмағандай шырайсыз. Құбыладан соққан ұрма жел бар. Сиыр құйрық пен шырыштың қураған
сояулары содан ызыңдайды. Басы күрдек жусан жапырылып, жер бауырлайды. Өсімдік атаулының бәрін
үсік шалып, қазан ұрған ақыртақыр көзге дейін көгілдір көзін жұмбай, қу тірлікті қимай, бұлт торлаған
аспанның айдым-айдым мынау қылаң етіп көрінген көк зеңгірдей, әр жерден шашыратқы гүл жаутаңжаутаң ете қалады. Оның қасында қарасораңның жапырағы қайнақ су төгілгендей қарауытып тұр. Жазда
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сарқыраған су тартылған соң сай табынында шылдырап қана ағады. Осының бәрі де атылған арқардың
жоқтауы сияқты»/Ш.Мұртаза/. Автор Нариманның ішкі назарлығын құрғақ баяндаудан төрі табиғатқа
жан бітіріп, айналадағы кейбір сезімсіз адамдардың іс-әрекетіне табиғат көрністері қалыптастырады.
Көркем шығармада қаламгер ерекше мән беретін шығарма құрылымының бір бөлігі- деталь.
Қарапайым түсінікпен айтсақ, шығарма желісіне бағыттап отыратын ой-түрткі. Деталь арқылы жазушы
оқырманын алдағы болатын шиеленіс, қақтығыспен алдын ала астарлай таныстыруға мүмкіндік алады.
Нақты мысалдар бойынша шығармадағы осындай тұстарға назар салар болсақ. «Қара маржан»
раманында Нариманның Нәртас карьеріне қатысты ойын суреттеу арқылы жазушы Ш.Мұртаза
арманындағы істің сәтсіз аяқталарына алдын-ала оқырманың дайындайды.
«...Есептің дұрыс екендігінде күмән жоқ. Арман қуған адамның әрбір мақсаты-асқар тау. Сол
асқарды алу үшін араны бір-ақ секунд уақыт ажыратып тұр. Өмірде сенің тағдырынды бір-ақ секунд
уақыт ажыратып тұр. Өмірде сенің тағдырынды бір-ақ секунд, бәлкім, жарым секунд уақыт шешетін сәтжұлдызы жанған сәт болғай да. Айы оңынан, жұлдызы соңынан тумай қалса ше?» Осы үзіндіде көркем
деталь соңғы сөйлем арқылы жасалған. Осы деталь арқылы жазушы алдағы әрекеттің күмәнді жақтарын
астарлап, ұтымды жеткізсе, келесі бір сәтте Мәрзия мен Нариман кездесу оқырман жүрегіне жылылық
ұялатар детальды аңғарып қаласыз. «Алдында бейтаныс жігіт тұр. Әлгінде автобуса оқыстан тоқтағанда
алдына құлай жаздап, тартынған бөтен жан. Екеуі де сол бір күтпеген жайдан ыңғайсызданған. Мән
бермей, елеусіз-ақ қалдыратын нәрсе. Сөйтсе де екеуінің де жан дүниесін бір шайқап өткен құйын жел
сияқты» /Ш.Мұртаза/. Алдыңғы үзіндідегідей, бұл қолданыста да соңғы сөйлем оқырманға кейіпкердің
алдағы өмірінен астарлы хабар беретін тәсілдің, яғни деталь қызметін атқарғанын байқаймыз [5, 48-54
б.б.].
Тілдік амалдарды қамтитын тілдік құбылыстардың қай-қайсы да әдеби шығармада көркемдік
әлемін мейлінше әсерлі де шынайы бейнелеуге қызмет ету мақсатында қолданыс тауып, шығарманың
тілдік-көркемдік ерекшеліктерін белгілейді. Демек, шығарманың тілі- шығарманың көркемдік
ерекшелігін айқындайтын көркемдік тәсілдердің бірі болып табылады.
Көркемдік мақсатқа қызмет етуге бағытталған кез-келген стилистикалық амалды бастағы әдеби
тілдің түрлендіруші амалдары ретінде тануға болады. Бұл амалдардың қай-қайсы да көзделген мақсатқа
орай кезектесе қолданылып, үнемі тілдік айналымда жүруімен көзге түседі. Қандай да бір синтаксистік
құрылымды ой жеткізу барысында діттелген мақсатқа орай, стилистикалық амалдармен шебер
ұштастыру арқылы жазушы сол қолданыстың қабылдануын жеңілдетіп, әсерлілігін арттыруға мүміндік
алады.
Ал әдеби шығармадағы тілдік қолданыстарды синтаксистік құрылымдар мен стилистикалық
амалдар ықпалдастығы тұрғысынан қарастырар болсақ, грамматикалық құрылымдар үнемі бір қалыпта
тұрмайтындығы, яғни болған оқиғаны баяндай жеткізу қызметін атқарумен шектелмейтіндігі, олар да
іштей өңделіп, әртүрлі стилистикалық амалдармен ұштаса қолданылу барысында қызмет аясының кеңейе
түсетіндігі айқын көрінеді. Стилистикалық амалдардың қатарына тілдегі термин сөздер де жатады.
Жазушы термин сөздерді көркем әдебиетте қолданысқа түсіре отырып, мақсатқа сай түрлендіру,
құбылтуды жүзеге асырады [5, 39 б.].
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
Аманбаева Г.Ю., Балабекова М.А.
Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова
There is considered the meaning of the term "language situation" in the modern ethnolinguistic space of
Kazakhstan in this article. It is given the characteristic of modern linguistic situation in the country, its form in
the different periods of the formation of the Republic of Kazakhstan. There is also considered the significance of
the language policy implementation. It compares the definition and characteristics of the concepts of "state
language" and "official language", it is raised the question of delimitation of the concepts of data, the
elaboration of scientific definitions and allocation criteria for their determination.
Мақалада Қазақстанның қазіргі этнотілдік кеңістіктегіндегі «тілдік ахуал» терминінің
мағынасы қарастырылады. Қазіргі заманғы лингвистикалық ахуалға тән қасиеттер берілген,
Қазақстан Республикасының қалыптасуының түрлі кезеңдердегі оның сипаттамасы көрсетілген. Тіл
саясатын жүзеге асыру маңыздылығы қарастырылған. Мақалада «мемлекеттік тіл» және «ресми
тілде» түсініктерінің анықтамасы және сипаттамалары салыстырылады, осы ұғымдардың
делимитациялау туралы мәселесі, оларды анықтау үшін ғылыми анықтамалары және бөлу
критерийлерін әзірлеу мәселесі бұл мақалада көтеріледі.
Одним из актуальных направлений современной парадигмы антропоцентризма является
социолингвистика,
ориентированная
на
исследование
многообразных
и
разносторонних
взаимоотношений языка и общества. Социолингвистика как автономная отрасль современной
лингвистики оперирует сложившимся на протяжении всей истории языкознания арсеналом
теоретических и прикладных теорий. Структура социолингвистики отражает те предметные области, в
рамках которых решаются вопросы социальной детерминированности языка.
В рамках социолингвистических исследований объединяются и в то же время дифференцируются
такие специализированные области, как макро- и микросоциолингвистика, синхроническая и
диахроническая
социолингвистика.
Микросоциолингвистика
характеризуется
как
раздел
социолингвистики, изучающий языковые процессы и явления на микроуровне (семья, другие малые
группы, коллективы и т.д.) [1].
При этом в Словаре социолингвистических терминов следующим образом дефинируется понятие
«микросоциальная общность»: малая социальная группа (семья, школьный класс, студенческие потоки и
т.д.), характеризующаяся общностью демографических и социальных показателей, а также регулярными
коммуникативными контактами в привычной среде общения [1].
Чем меньше микросоциальная общность, тем выше ее языковая однородность, или ближе
микросоциальная общность к идеальному виду группы, тем выше однородность «моделей языкового
поведения...» [2]. Микросоциальная группа как устойчивая модель этнического и социального состава
общества отражает процессы языкового регулирования, определяемого приоритетами и стратегией
языкового планирования.
Языковая ситуация - макросоциолингвистический феномен, состоящий из экстралингвистических
и собственно лингвистических компонентов, образующих своеобразный процесс (Сулейменова Э.Д). В
научной литературе предшествующих десятилетий языковая ситуация подменялась понятием «языковое
состояние», хотя эти термины не тождественны. Языковое состояние предполагает фиксацию языковой
жизни общества на определенном этапе его развития. Как известно, в научное понятие «языковая
ситуация» входят различные факторы: национально-демографические (национальный состав жителей
страны, способы расселения жителей разных национальностей, их социальная дифференциация,
образовательный уровень), лингвистические (структурное и функциональное состояние того или иного
языка, наличие функциональных стилей для применения в разных сферах общения, наличие
терминологических систем, письменных традиций), материальные (наличие словарей, разговорников,
пособий), человеческий фактор (ценностные ориентации носителей языков, их языковая компетенция,
готовность обучаться второму языку самостоятельно).
Необходимо отметить, что исследования казахстанских лингвистов в данной области
(Г.Д. Алдабергенова, А.М. Кумарова, Г.С. Суюнова, А.К. Шаяхметова, С.Ю. Сон, Г.А. Досмухамбетова)
определили и дальнейшие перспективы по описанию, анализу функционирования языков в разрезе
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сложившейся языковой ситуации в республике, спроецированной на степень востребованности языков в
пределах отдельных микросоциальных групп. Данные исследования стали весомым теоретическим
заделом в сфере изучения явлений двуязычия и полиязычия, ранжирования уровней освоения второго,
неродного языка, определения степени эффективности методик овладения неродным языком и т.д..
Актуальность данных исследований обозначенной проблематики обусловлена также и тем, что характер
диглоссной ситуации, как в разрезе распределения трех языков, так и в плоскости подсистем одного
языка, предполагает наличие социолингвистического мониторинга в разрезе различных возрастных и
социальных групп. Динамика языкового регулирования характеризуется различной степенью
интенсивности в различных возрастных и социальных группах, поскольку возрастная школа
непосредственно отражается на динамике освоения второго и третьего языков.
Описание языковой ситуации Казахстана в разные периоды его развития представлено в работах
Б.
Хасанулы,
ведущих
учёных-языковедов
Э.Д.
Сулейменовой,
М.М.
Копыленко,
З.К. Ахметжановой, Д.Д. Шайбаковой].
В целом изучению языковой ситуации в Республике Казахстан посвящено немало работ, среди
которых труды A.M. Абасилова, О.Б. Алтынбековой, Б.А. Гадзиевой, Г.А. Досмухамбетовой, А.Е.
Карлинского, Б.И. Ракишевой, Ж.С. Смагуловой, К.М. Текжанова, Н.Ж. Шаймерденовой. Исследованиям
в области языковых контактов и билингвизма посвящены труды З.К. Ахметжановой, М.К. Исаева, А.Е.
Карлинского, М.М. Копыленко, Э.Д. Сулейменовой, Г.С. Суюновой, Б.Х. Хасанулы.
Б.Х. Хасанулы следующим образом определяет содержание понятия «родной язык»: «Родной язык
— любой естественный живой язык, отличающийся по своей внутренней структуре от всех
существующих в мире других языков и исторически принадлежащий этносу (племени, народности,
народу или нации), независимо от его численности, закрепленный в его этническом сознании,
употребляемый или в различных сферах жизни (по крайней мере, семейно-бытовом общении) для
полного удовлетворения мест проживания, пола, возраста, вероисповедания и убеждений, профессии и
рода деятельности, социального и положения имущественного. Родной язык может и должен быть в
числе основных характеристик признаков этноса. Поэтому данное понятие должно быть
интерпретировано
прежде
всего
как
этническая
категория,
этнопсихологические
и
социолингвистические понятия» [3]. В Словаре социолингвистических терминов конкретизировано
определение родного языка как «языка, усваиваемого ребенком в раннем детстве бессознательно, путем
подражания речи взрослых» [1].
Анализ динамики функционирования казахского и русского языков, а также английского, в
микросоциальных группах позволяет установить те закономерности, которые характеризуют языковую
ситуацию в целом и тенденции, которые свидетельствуют о процессах, влияющих на ее изменение и
трансформацию. Динамика языкового регулирования определяется тем, что «двуязычие в пределах
микросоциальной общности, как в обществе в целом, развивается согласно социальной потребности,
задается путем сознательного регулирования со стороны государства и общества, а также постоянными
параметрами самой микросоциальной общности» [3].
Анализ языковой ситуации предполагает характеристику ряда универсальных критериев, в числе
которых определение типа двуязычия, либо полиязычия, установление сбалансированного/
несбалансированного соотношения языков.
Языковая ситуация в Казахстане определяется как экзоглоссная, несбалансированная, диглоссная
и демографически неравновесная. При этом, как указывают авторы Словаря социолингвистических
терминов: «Казахстан представляет собой многоязычную страну с населением, говорящим на языках
разных генетических семей и структурных типов, среди них, по данным переписи 2009 г.:
Этнический состав Казахстана по данным текущей
предварительным данным переписи (25.02.2009)
Народ
Оценка на 1.01.2009
%
Всего
15776492
100,00 %
Казахи
9 540 806
60,47 %
Русские
3 869 661
24,53 %
Узбеки
463 381
2,94 %
Украинцы
422 680
2,68 %
Уйгуры
241 946
1,53 %
Татары
226 803
1,44 %
Немцы
220 975
1,40 %
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статистики (на 1.01.2009) и
Перепись 25.02.2009[
16 009 597
10 096 763
3 793 764
456 997
333 031
224 713
204 229
178 409

по

%
100,0 %
63,07 %
23,70 %
2,85 %
2,08 %
1,40 %
1,28 %
1,11 %

другие

790 240

5,01 %

721 691

4,51 %

Несмотря на то, что население Казахстана представляет собой многонациональный социум,
«языки народов этнических групп неравнозначны по объему и выполняемым ими функциям»
(«Концепция языковой политики Республики Казахстан») и реальное распределение языков в
коммуникативном пространстве осуществляется в пользу двух демографически и функционально
мощных языков — казахского и русского, поскольку большинство двуязычных и трехъязычных
сообществ распределено дисперсно (за исключением уйгурского, корейского и некоторых других) и не
имеет своих национально-территориальных образований. Следует учитывать, что дисперсное расселение
характерно и для казахского населения (за исключением южных и западных регионов страны), поэтому
казахский этнос, рассредоточенный на громадной территории, находится в регулярном языковом
взаимодействии с другим коммуникативно мощным — русским языком [4].
К примеру, проведенный центром языковой политики мониторинг динамики языкового
регулирования предусматривал проведение комплексного анкетирования учеников средних школ
Карагандинской области. По вопросу реализации «Государственной программы функционирования и
развития языков на 2001-2010 гг.» предлагалось проведение пилотажного исследования, определившего
степень владения языками: казахским, русским и иностранным. Выбор возрастной группы был
обусловлен тем, что динамика усвоения языков по принципу «функциональной дополнительности»
определялась однородностью социально-демографических и функциональных характеристик
анкетируемых.
Понятие микросоциальной общности включает параметр классификации монолингвальных,
билингвальных и полилингвальных микросоциальных групп.
При классификации микросоциальных групп учитывается характер контактирования образующих
группу индивидов, в связи с этим необходима детализация всех параметров малой группы.
Теоретическое обоснование малой группы было дано У. Мейе, подчеркнувшим что «… в
действительности существует столько особых словарей, сколько имеется социальных групп» [5]. В
данном случае лингвист выделил параметр индивидуализации коммуникативных особенностей каждого
формального и неформального коллектива носителей языков. Актуальность обращения к данному
вопросу подтверждается и Р. Т. Беллом, характеризовавшим микросоциолингвистику «как анализ,
сфокусированный на индивиде в неформальной внутригрупповой интеракции малых групп» и
макросоциолингвистику «как изучение межгрупповой интеракции на уровне крупных групп, вплоть до
контактирующих наций и государств» [6]. Степень достоверности результатов, полученных при
исследовании микросоциальных групп, подтверждена также и тем, что данные результаты отражают
объективный ход процесса функционирования языков в разрезе комплекса экстралингвистических
переменных, непосредственно влияющих на вариативный характер языковой ситуации.
Следуя формулировке Л.П. Крысина, классификация микросоциальных групп предполагает
характеристику общности по следующим параметрам: формальная/ неформальная, целевая/
инструментальная и т.д.
Коллектив носителей языка в пределах класса учеников средних школ (в данном случае старших
классов) соответствует обозначенным параметрам.
Социолингвистическая составляющая термина «родной язык» соотнесена с определением родного
языка как языка самоидентификации с этносом, занимающим важное место в языковом сознании любого
народа... » [7].
В социолингвистической литературе обсуждается вопрос о статусе государственного и
официального языков (А.М. Абасилов, Л.Л. Аюпова, В.П. Нерознак, Э.Д. Сулейменова; Ю.В. Трушкова,
Б.Х. Хасанов, и другие). Юридический статус языков определяется во многих странах в основном законе
- Конституции. Если, кроме того, имеются специальные законы о языках, то они конкретизируют
конституционные установления. Между тем далеко не во всех многоязычных странах есть такие законы.
Канадский исследователь Дж. Тури обнаружил, что из 147 конституций разных стран только 110
содержит статьи, касающиеся языка [8]. Правовой статус языков определяется терминами
государственный, официальный; иногда – национальный.
Термин «государственный язык» относится к важнейшим, компонентам языковой ситуации. До
90-х годов XX века «этот термин либо не употреблялся, либо отождествлялся с понятием «официальный
язык». В социолингвистической литературе последних десятилетий ставится вопрос о разграничении
данных понятий, о выработке научных дефиниций и выделении критериев для их определения [9,10,11],
т.к. объем значений этих близких понятий не совпадает. Определений этих понятий несколько, для
примера можно взять определения, предложенные ещё в 1953 г. экспертами ЮНЕСКО.
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Государственный язык - язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках данного
государства в политической, социальной и культурной сферах, выступающий в качестве
государственного символа. Официальный язык - язык государственного управления, законодательства,
судопроизводства [1]. В Кратком этнологическом словаре определение более лаконичное: «Язык
государственный - язык, использование которого законодательно предписано в официальных сферах
общения», официальный же язык рассматривается как «политико-юридический синоним языка
государственного» [12]. По мнению А.С. Пиголкина, государственный язык - это язык общения власти с
населением, язык законов и правовых актов, официальных документов, вывесок и объявлений, язык
обучения в школах и других учебных заведениях [13].
Языковая ситуация в Казахстане выступает и как самостоятельный сегмент социального целого, и
как элемент других сфер жизни: межэтнического общения, государственного строительства, развития
культуры, науки и образования и т.д. При этом функционирование двух коммуникативно-мощных в
Казахстане языков (русского и казахского) требует тщательного подхода в своем изучении.
Языковая ситуация так или иначе коррелирует с социальными, экономическими, культурными и
другими процессами, протекающими в конкретном обществе.
Языковые же процессы, как и любые другие, исторически обусловлены, являются следствием
прошлого исторического развития и содержат в себе предпосылки для будущего.
Анализ ступеней овладения вторым языком с учетом ранжирования возрастных групп позволяет
выявить наиболее характерные тенденции, свидетельствующие об оптимальности форм
социолингвистического регулирования языковой ситуации в ракурсе стратегии двуязычия и полиязычия
как кардинальных направлений языковой политики в республике.
Анализ в области социолингвистических исследований актуализируются на современном этапе
формирования и развития языковой ситуации в Казахстане в связи с необходимостью осуществления
масштабного мониторинга реализации языковой политики в республике.
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ӘОЖ 82.0
ҚАСЫМ АМАНЖОЛОВТЫҢ ЛИРИКАЛЫҚ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ КӨРКЕМДІК
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Ахметбекова А.Р.
М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің студенті
Эта статья направлена на изучение лирических стихотворений известного казахского поэта
К.Аманжолова. Автор показала жизнь и творчество поэта. Проанализировала лирические темы
Касыма Аманжолова и связал с теорией литературы.
This arhicte aimed on learning lyrical poems of well-know Kazakh writer Kasim Amanzholov. The author
showed the life and art of writer. He analyzed live livecol theme and connected with theory of literature.
Қасым Аманжолов - қазақтың аса ірі ақындарының бірі. Оның көркемдік - эстетикалық деңгейі
жоғары, қазақ әдебиеті тарихында айтулы орынға ие шығармашылығы, негізінен, поэзиялық
туындылардан тұрады. Ақынның әдеби мол мұрасын поэмалары мен алуан тақырыптағы лирикалары
құрайды. "Сен неткен бақытты едің, келер ұрпақ!" деп келешекке сеніп кеткен ақиық ақын Қасым
Аманжолов - қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. Оның майдан лирикасы мен "Абдолла" дастанын ұлттық
поэзиямыздың маржаны деу аздық етеді, бұлар әлдеқашан әлемдәһік жыр жауһарлары қазынасына
қосылған [1].
Қасым Аманжоловтың шынайы шығармашылық жолы отызыншы жылдардан басталады. Оның
алғашқы лирикалық өлеңдерінің бесігі болған Орал қаласы мен Орал өңірі еді. Ақынның от пен өрттей
алаулаған жастық шағы, буырқанған талантының әр қырының жарқ-жұрқ жарқырап, солардың қайсысын
тап басып ноқта тағарын білмей аласұратын кезеңі де дәл осы тұс. Өйткені сол кез - қазақ өңірінің
құдыретті жыры мен әсем музыкасының жаңа дәурен лебімен қанат жайып, дүркірей жөнелгелі тұрған
шағы еді. "Қасым жүрген жердің бәрі көшіп жүрген ән мен жыр еді", - дейді сол кезде жастық
жәрмеңкесін бірге кешкен құрдас-достары. Жастық шағында домбырадан басқа мандолиниде, скрипкада,
гармонь, пианинода ойнауды да әдемі үйреніп алған-ды [1. 6]. Мұның бәрін үйренуге оның туа бітті
қасиет қабілеті де жеткен, уақытты да таба білген.
Күйім тасып барады, күйім тасып,
Ойнақтайды он саусақ перне басып,
Дүниеге қараймын отты көзбен
Терезесін жанымның айқара ашып, деуі ақын сырын аша түседі[4]. Оның жыр жүрегі әркез тереңнен толғайды. Жан дүниенің
тазалығы, махаббатқа адалдық, сезім тереңдігі – бұл оның лирикалық өлеңдерінің үзілмес арқауы
болатын. Мұндай поэзия өз оқырманын сезімталдыққа, адамгершілікке тәрбиелейтіні бұлжымас қағида.
"Орамал" романында ақын жырлаған сұлулық пен махаббат тұрақтылығына зер салайықшы. Соғысқа
кетіп бара жатқан жауынгерге сүйіктісі ескерткішке орамал сыйлайды. Былай қарасаңыз мұнда тұрған
айтарлықтай ештеңе жоқ та сияқты. Бірақ осы бір жай орамал арқылы ақ жүрек ақын жаны сұлу қазақ
қызының әдемі образын, махаббатқа деген тұрақтылығын өте нақты бейнелеп берген. Ақынның
лирикалық өлеңдерінің көбі де махаббат тақырыбына арналған. "Ғашық едім, қайтейін..." деген өлеңінде
есі кете сүйген, бірақ сүйіктісінен айырылып қалған жігіт өзінің ішіндегі күйік-қайғысын күйзеле
шығарып, былай дейді: "Қайда жүрсең, аман бол, Өміріңді тілеймін...". Енді осы өлеңнің соңғы шумағын
шумағын оқып көріңіз. Арманын аялаған жанның жан дүниесіне еніңіз:
Ғашық едім, қайтейін
Оны білер жан қайда?
Арманда боп өтейін,
Армансыз боп не пайда.
Осы шумақтар ақынның лирикалық поэзиясының негізгі лейтмотивы тәрізді. Кезіңде Пушкин де:
"Ақын өзінің табиғатымен, әсершіл, уайымшыл, көңілділігімен оқырманын қызықтырады", - деп
мойындаған ғой. Әсерлі тұжырым. Біздер де, ақын өлеңдерін оқып отырып, автордың сәттік әсерлерге
байланысты құбылмалы мінез құлқын, сезімтал көңіл күйін, нәзік әсершілдігін қапысыз байқаймыз.
Лирикалық өлеңдерінің көпшілігіне тұрақты негіз болған ғашықтық бейне - ақынның өмірлік серігі,
оның творчествасына үздіксіз дем беруші, шығармаларының ең алғашқы сыншы-тыңдаушысы, кейінде
ақын шаңырағын биіктетіп, шырағын сөңдірмей ұстаушы – Сақыпжамал ару. Сақыпжамал жар.
Сақыпжамал ана. Петрарқаның Лаурасы, А.Блоктың Бейтанысы секілді
Сақыпжамал да ақын
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жырларындағы әсем әйел бейнесінің қөркем жиынтығы.
Сол кез саған қарай берем,
Көрмегендей мен бұрын.
Жанның сырын жатқан терең,
Оқи берем жасырын.
Сақыпжамал! Атың қандай!
"Сәпен" дейміз қысқартып.
Жар бола гөр айтылғандай,
Сенен қайсы қыз артық?! [3]
Ақиық ақын поэзиясы өзінің тақырыптық кеңдігімен, айшықты тіл, мазмұн байлығымен,
қоғамдағы әр кезде болып жататын алуан өзгерістерді жырлауымен қандай тартымды болса,
Испаниядағы азаттық үшін шайқасып жатқан еркіндік күрескерлерін, бауырлас азербайжан елдері
туралы азаматтық әуендері де сондай әсерлі. Ұлы Отан соғысы жылдары – оның творчестволық
өмірбаянының алтын арқауы болғаны баршаға аян. Оның жалынды, өткір жырлары ең алдымен осы
соғыс кезіңде жазылған. Олардың ішінде әсіресе "Байкал" және "Орал" өлеңдерінің орны ерекше бөлек.
"Байкал" өлеңінде Байкалдың торғын тұман жамылған көлі, таң сәріден кернейдете құйған өзендері,
көлге ғашық боп ерте оянған таң - бәрі де ақын қиялын тербетіп, сұлу суретке айналады. Жастық шағын
өткізген ыстық қала - Оралға тоқтап, Ертіс, Сарыарқа тұсынан өтіп бара жатқан ақын туған жерге деген
мол махаббатын, ел сағынышын төгілте жырлайды. 40-жылдардың басында Қасым туған жер
табиғатының әсем суреттерін жасаған тамаша лирикалық өлеңлер жазды. Қасым поэзиясындағы
патриоттық, отаншылдық сезім соғыс жылдарында ерекше күшейді. Соғыстың қатал да ащы шындығы
ақынды да, оның жырларын да тың өріс, жаңа биікке самғатты. Қиыр Шығыстан майданға аттанып бара
жатқан жолда туған "Байкал", "Сарыарқа", "Ертіс", "Орал" атты өлеңдерінде ақын ел табиғатының әсерлі
көріністерін адамның отаншылдық сезімімен терең байланыста қөрсетеді. "Орал" өлеңі де жүрдек поезд
үстінде жүйрік сезімнің шебер тілімен жазылған. Ақынның тебіренген көңіл күйін мына шумақтардан
анық есітесіз.
Оралым, шықтың алдымнан,
Оралым менің, Оралым,
Қол созып қызыл вагоннан,
Үстіңнен өтіп барамын.
Оралым, сенің қойныңда,
Ойнақтап өткен жылдарым,
Жарқылдап Жайық бойында,
Достармен сайран құрғамын.
Ақын өзінің қызулы жастық шақтарының қимас күндері өткен жерлерін тебірене жырлауы табиғи
да тәлімді. Өлең жолдарының төмендегідей аяқталуы да әбден сенімді.
Қош бол енді, Оралым,
Күле бер шалқып, сайраңда!
Айтпақшы, қайда бораның?
Кетейін алып майданға [2].
деп, туған ел боранын қатерлі сапарға серік етіп ала кеткісі, сөйтіп, майданға бұрқыратып бірге
кіргісі келеді. Ғажап емес пе?! Ақынның Байкал көлін қасынан өтіп бара жатқанда бір сәттік мезетте ғана
көргенін ескерсек, оның алғырлығы мен аңғарымпаздығына таң қалмасқа болмайды. Қасымнның ұшқыр
қиялы, сезім байлығы мен өткір де шапшаң ой зердесі шалымды да алымды. Байкалдың кереметтігін
ғаламат суретттеп бергенін мойындамасқа әддіңіз жоқ. Ақын поэзиясындағы майдан жырларының орны
бөлек. Басқыншылық, жауапкершілікке деген бітіспес өшпенділік, қайсар ашу-ыза әсіресе "Абдолла"
поэмасынан анық байқалады. Осы поэмаға Николай Тихоновтың "қазақ поэзиясының інжу-маржаны!"
деп баға бергенін кейінгі ұрпақ біле бермейді де. Қоршауда жалғыз қалған қазақ жауынгері фашистермен
қан-қырғын ұрысын жүргізе береді. Тайсалмайды. Қаймықпайды. Күші басым жаудың бір тобы
жауынгерді қоршап алғанда, өзін-өзі қайраттандырған Абдолланың аузына ақын мына құдіретті,
қажырлы сөздерді салады:
Құдірет күші, жер-жаһанның
Қанатын бер қыран құстың,
Ашуын бер арыстанның,
Жүрегін бер жолбарыстың!
Күллі әлемнің ашу-кегі
Орна менің кеудеме кеп!
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Жау жолына атам сені,
Бомба бол да жарыл, жүрек! [2]
Осы атақты поэмасында ақын халық ауыз әдебиетінен әрі үйрене, әрі дамыта отырып бейнелібедерлі теңеулерді өте сәтті қолданған. Дүниедегі тырнақты һәм тісті жануарлардың азулы күші,
тегеуріңді топшысы арқылы жауға деген өшпенділікті, ашу-ызасын жақсы жеткізе білген. Қан
майданның ортасында жүрген ақынның азаматтық көңіл-күйінің өлең жолдарына құйылып түскеніне дәл
осы "Абдолла" поэмасы куә. Поэма жауға деген өшпенділікке де, досқа деген лирикалық сезімдерге де
бай:
Қойып айды қарауылға,
Күн де шомды ұлы ұйқыға.
Қонды орманға қорғасын бұлт
Тың тыңдаған адамға ұқсап,
Айнала аймақ тұрды жыи-жырт.
Ойшыл орман мүлгіп, қалғып,
Төңіректің сырын аңдып:
Жайлап қана тартып сырнай,
Сыр шертеді ну қарағай [3].
Ғасырлар бойы тұтаса тыншып, жайқалып тұрған қарағайлы орман тұтқиылдан лапылдап жанып,
қазақ жауынгерін отқа орай бастайды. Әбден әлсіреп, күші таусылуға айналған азамат жау қолына
түскісі келмей, тірідей отқа жанып кетуге тәуекел етеді. Поэма осындай аянышты трагедиямен аяқталса
да, өршіл рухқа толы терең мазмұнға бай. Өйткені ар-намысы биік ақынның бүкіл поэзиясы – Отаныңды
шексіз сүюге, туған жерге деген перзенттік махаббатқа баулитын өміршең поэзия. Өмірдің өтінде жүрген
ақын жауынгердің жан дүниесінде үздіксіз алмасып жататын өзгерістердіі - уайым мен қайғыны, күйініш
пен қуанышты дәл жеткізе бейнелейді. Соғыс жылдарында жазылған өлеңдерден әсіресе сағынышқа
толы мұң сезімі де байқалады. Әрине мұңда тұрған өрескел ештеңе де жоқ. От пен судың ортасында,
өлім мен өмір арасында жүрген сарбаздың туған жерге, сүйген жарға, аяулы анасына деген сағынышын
орынсыз деп ешкім де айтпа алмасы хақ.
Сағындым, туған елім! Өтті жылдар.
Білмеймін, достарымнан кім жоқ, кім бар?
Құс болса, ұшырар ем жүрегімді,
Ап кел деп, туған елден сен бір хабар.
Осындай үздіксіз сағынышпен соққан ақын жүрегі көптен күткен Жеңіс күнін шабыттана неге
жырламасын:
Жеңіс даусы - құдіретті үн
Саңқылдайды, тебірентеді;
Шіркін адам,ұқтым бүгін
Жаны қандай нәзік еді!
Көңілді қандай шалқар еді,
Нендей ыстық махаббаты!
Құшақтасып ұшар еді,
Әттең ғана жоқ қанаты! - [2]
деген жолдарда қаншалық өмірге деген махаббат жатыр десеңізші. Талантының сан қырын жарқжұрқ ойнатқан ақынның табиғат көріністерін жырлауды да алдына жан салмаған шеберлігін байқаймыз.
Ол шеберліктің әдемі көрінісі "Қызғалдақ" өлеңінен анық ашылады. Осынау он екі жолдық өлеңге
қаншама ой, қаншама сезім сыйып тұрғанына назар аударайықшы! Ұрыс болған қанды майдан
даласында әлдебір жалғыз жалқы қызғалдақ жайқалып өсір тұр. Қыз ерінбей албыраған немесе алгүл
жайнаған қызғалдақ емес, бұл олардан мүлде бөлек, өзгеше қызғалдақ еді. Автордығ фидософиялық
түйінінің өзгешелігі де, ерекшелігі де осында:
Қансың ба әлде тамған бір,
Күнәсіз жас жүректен?...
Сен бе екенсің жас өмір,
Ескі жұртты күзеткен?
Қ.Аманжоловтың бүгінгі һәм болашақ оқырмандарының рухани игілігіне айналсын деген ниетпен
осынау әр кезеңде жазылған, әртүрлі тақырыптағы өлең және поэмаларын топтастырып, көпшілік
назарына ұсынып отрмын. Өлеңдері. Соғыстың алдында Қасым "Өз елім", "Дауыл", "Нар тәуекел",
"Талғар" тәрізді әдемі лирикалық өлеңдер жазды. Бұл өлеңдердің кейіпкері - өз елін, туған даласының
таиғатын шексіз сүйген, "көк дауылдай кеуделі жігіт" болып өскен қайратты замандасы. Өмірге көзін
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ашпай жатып, "жетімдік тағдыр" желкелеген балдырғанды өз тәрбиесіне ақын ерекше сезіммен
жырлайды:
Қасым Аманжолов - сан қырлы, асқан талантты, қазақ әдебиетінен өз орнын ойып алған, өз ойы,
өзіндік ерекше даусы бар ақын. Сонымен бірге өз өлеңдеріне арнап әсерлі әуен де шығарған кәдімгідей
сазгер де. "Дариға, сол қыз", "Туған жер", "Өзім туралы" ұмытылмас айшықты әндері күні бүгінге дейін
туған халқының кеудесіне қонақтап, аузыңда жүруі соның айғағы. Қазақтың көрнекті ақыны, қазақ
оқырманының ыстық ықыласы мен құрметіне бөленеген, ұлтымыздың ұлы жыршысы Қасым
Аманжоловтың асқақ та арынды поэзиясы ұрпақтан ұрпаққа жалғасар ұлан қазына, ұлағатты мұра.
Қасым Аманжоловтың лирикалық шығармаларының негізгі идеясы мен мазмұнын қазіргі жастарға
түсіндіру, пайымдау қажет. Қасым Аманжолов сынды ұлы ақын мұрасына асқан жауапкершілікпен
қарауымыз керек. Кез келген "жаңадан табылғанды", "бұрын жарияланбағанды", қоса салмас бұрын,
"жүз ойланып, мың толғанған жөн" [6]. "Өртке тиген дауылдай" өршіл поэзиясымен тұтас бір өрлеу
дәуірін бастап берген Қасым ақындығының қазақ өлеңіне тигізіп келе жатқан қайыр-шарапатын қазір де
сезінуге болады. Мен болашақ қазақ тілі мен әдебиетінің пәнінің ұстазы ретінде, болашақ ұрпаққа
Қасым Аманжоловтың шығармашылығын оқыту – менің басты парызым деп есептеймін.
Бұл мақала қазақтың аса ірі ақындарының бірі Қасым Аманжоловтың лирикалық өлеңдерін
зерттеуге бағытталады. Автор ақынның өмір жолы және шығармашылық жолына тоқталған. Ақын
лирикасының тақырыптары талданып,әдебиет теориясымен байланыстырылған.
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УДК.811.
КОНЦЕПТ КАК БАЗОВАЯ ЕДЕНИЦА КОГНЕТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
Большебек Т.Е.
БГПУ имени М. Амуллы, Уфа, Россия
В статье рассматривается термин «концетп». Отмечается широкое использование данного
термина в современной лингвистике, указываются подходы к современному лингвистическому понятию
концепта. Определяется место термина «концепт» в науке. Рассматривается сущность понятия
«концепт» через призму различных подходов, приводятся определения термину представителями
различных направлений. Выделяются основные характеристики культурного концепта. Показывается,
что культурные концепты образуют концептосферу, обладают общностью, объективностью,
формируются в истории народа и могут быть как вербализованы, так и не вербализованы языковыми
средствами.
In the article the term "concept". It noted the widespread use of the term in modern linguistics, specify the
approaches to modern linguistic concepts concept. The place of "concept" of the term in science. We consider
the essence of the concept of "concept" through the prism of different approaches, given the definition of term
members of different directions. Singles out the main characteristics cultural concept. It is shown that the
cultural concepts form the conceptual sphere, They have a common, objective, formed in the history of the
people and can be a verbalized, never verbalized language means.
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Антропоцентрический/антропологический подход к изучению сущности человека является одним
из важнейших направлений развития современной филологической науки. Современная отечественная и
зарубежная наука о языке опирается на антропоцентрическую парадигму, согласно которой при анализе
любых языковых средств определяющим становится человеческий фактор. В рамках
антропоцентрический парадигмы филологической науки, как правило, выделяются такие ее важнейшие
перспективные
направления,
как
когнитология
(лингвогносеология),
лингвосоциология,
лингвопсихология, лингвоэтнология, лингвополеонтология. Когнитивная лингвистика или когнитология
– это направление, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм, как
когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и в
трансформировании информации. В качестве центральной задачи когнитивногй лингистики отмечают
описание и объяснение языковой способности и знаний языка как внутренней когнитивныой структуры
и динамики говорящего – слушающего,рассматриваемого как ситема переобработки информации,
состоящая из конечного числа самостоятельных модулей и соотносящая языковую информацию на
различных уровнях.
Возникновение когнитивной лингвистики привело к прошлому использованию в лингвистических
исследованиях термина «концепт». Исходя из того, что человек мыслит концептами, комбинируя их
осуществляя в рамках концептов и их сочетаний глубинные предикации, формируя новые концепты в
ходе мышления, мышление есть оперирование концептами как глобальными единицами
структурированног знания.
Концепт с линвокогнитивной точки зрения – это еденица «ментальных или психических ресурсов
нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека;
оперативная содержательная еденица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка
мозга (lingumentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [1,18]. Будучи
трехмерным (как миимум) образованием, концепт включает предметно-образную, понятийную и
ценностную составляющие.
Интересным представляется описание концепта у В.В. Красных: 1) концепт включает языковые
знания (например, сочетаемость слова); 2) концепт – это пнятие более абстрактного уровня,
позволяющее выводить архетипы; 3) концепт является феноменом парадигмеческого плана, т.е. он
соотносим с системой ментальных образований; 4) концепт хранится в форме гештальтов и пропозиций
[2, 42].
Концепты идеальны и кодируются в сознании единицами универсального предметногог кода
(УПК) [5]. Еденицы УПК имеют предметно-образный, то есть чувственный характер, а универсиально
предметного кода связана с тем, что он есть у всех, без исключения, носителей языка, хотя он различен у
каждого индивида, поскольку отражает субъективный чувственный опыт человека, лично им
полученный вжизни через его органы чувств. Единицы УПАК – индивидуальные чувственные образы,
формирующиеся на безеличного, чувственного опыта человека. Они всегда конкретны.
В нашей статьи предоставляется необходимым рассмотреть концепт как базовую еденицу
лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, и это можно проиллюстрировать на появлении
лингвистической концептологии (лингвоконцептологии), в задачи которой входит, прежде всего,
определение своего объекта и разработка методологической базы его исследования.
Лингвокультурология, обязанная своим происхождением антроппологически ориентированной
лингвистике, интенсиыно развивающаяся со второй половины 90-х годов ХХ века в самостоятельную
лингвогуманитарную парадигму, имеет своим исследовательским объектом две знаковых системы – язык
и культуру, представляющие собой неразрыно связанные друг с другом социальные феномены. Ее
основной исследовательской целью является анализ культурно-языковой компетенции членов того или
иного этноса, изучение их менталитета как носителей конкретного лингвокультурного коллектива.
Лингвокультурология представляет собой «целостное теоритико-описательное исследование
объектов как функционирующей системы культурных ценностей, отражённых в языке, контрастивный
анализ лингвокультурологических сфер разных языков (народов) на основании теории лингвистической
относительности» [6, 40]. В ее задачивходит изучение и описание взаимоотношений языка и культуры,
языка и народного менталитета, лингвокультура это линза, через которую исследоватеь может удиветь
материальную и духовную самобытность народа. Лингвокультурология составляет понятия языковой
личности и концепта. Изучение лингвокультурологических объектов предлагается проводить с помощью
системного метода, заключающегося в единстве семантики, синтактики и прагматики и позволяющего
получить «целостное представление о них как еденицах, в которых диалектически связаны собственно
языковое и внеязыковое содержание» [7,7].
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Лингвокультурный поход к понимани. Концепта (культурного концепта), состоит в том, что
концепт признается базовой еденицей культуры, ее концентратом. Ю.С. Степанов пишет, что «в
структуру концепта входит все то, что и делает его фактором культуры, – исходная форма (этимология);
сжатая до основных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки и т.д.» [8,41].
Другие исследователи ососбо выделяют значимость культурных факторов в формировании концептов,
т.е. рассматривают концепт как « многомерное культурно значимое социопсихическое образование в
коллективном сознании, опредмеченное в той или иной языковой форме» [9,6].
Лингвокультурный подход представляет собой изучение культурных концептов с точки зрения их
ценностного компонента. «Ценностные, высшие ориентиры, определяют поведение людей и составляют
наиболее важную часть языковой
картины мира. Ценности существуют не изолированно, а
взаимосвязано и составляют ценностную картину мира (часть языковой картины мира)» [10, 135].
«Лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы к пониманию концепта не являются
взаимоисключающими: концепт как ментальное образование в сознании индивида есть выход на
концептосферу социума, т.е. в конечном счете на культуру, а концепт как еденица культуры есть
фиксация коллективного опыта, который становится достоянием индивида» [11, 9]. Другими словами,
лингвокогнитивный концепт – это направление от личного сознания к культуре, а лингвокультурный
концепт – это направление от культуры к личному сознании.
«Лингвокультурный подход представляет собой конкретизацияю изучения культурных концптов
с точки зрения их ценностного компонента. Имеется в виду сопоставление отношения к тем или иным
предметам, явлениям, идеям, которые представляют ценность для носителей культуры. Ценности,
высшие ориентиры, определяющие поведение людей, составляют наиболее важнуючасть языковой
картины мира» [10, 48].
Как предтавляется, оптимальным для полноты семантического описания лингвокультурного
концепта будет выделение в его ставе трех составляющих: понятийной, отражающей его признаковую и
жефиниционную структур, образной, фиксирующей когнитивные мтеафоры, поддерживающие концепт
в языковом сознании, и значимостной, определяемой местом, которое занимает имя концепта в лексикограмматической системе конкретного языка. В семантический состав концепт входит также вся
грамматическая информация языкового знака, связанная с его экпрессивной функцией, что вполне
соглосуется с «переживаемостью» и «интенсивностью» духовных ценностей, к которым он отправляет.
Еще одним высоковероятным компонентом семантики языкового концепта является когнитивная память
слова: смысловые характеристики языкового знака, связанные с его исконным предназначением и
системой духовных ценностей носителей языка. Однако концептологически наиболее существенным
здесь оказывается так называемый культурно-этнический компонент, определяющий специфику
семантики единиц естественного языка и отражающий языковую картину мира его носителей
этимологические и ассоциативные характеристики. Таким образом, концепт являясь базовой еденицей
когнитивной семантики и лингвокультурологии, представляет собой ментальное образование,
отмеченное лингвокультурной спецификой. Дальнейшее исследование концептов –это закономерный
шаг в становлении когнитивной и лингвокультурологической(антроплплгоической) парадигмы
лингвестических исследований.
Можно, как представляется, говорить о трёх структурных типах концептов – одноуровневые,
многоуревневые и сегментные концепты. Одноуревневый концепт включает только чувственное ядро,
фактически один базовый слой. Например, такие концепты как жёлтый, зелёный, солёный, бытовые
концепты вилка, ложка, чашка. Такую структуру имеют многие концепты всознании ребёнка, а также
концепты в сознании интеллектуально неразвитой личности. В сознании большинства людей концепты
сложнее.
Концепт может быть многоуревневым – включать несколько когнитивных слоев, различающихся
по уровню абстракции, отражаемому ими и последовательно наслаивающихся на базовый слой.
Наконец, концепт может быть сегментным, представляет собой базовый чувственный слой, окружённый
несколькими сегментами, равноправными по степени абстракции
Кроме ядра концепт имеет объёмную интерпретационную часть,совокупность слабо
струкурированных предикаций, отражающих интерпретацию отдельных концептуальных признаков и их
сочетаний в виде утверждений, установок сознания, вытекающих в данной культуре из содержания
концепта. Ядро концепта – это его базовый слой и совокупность когнитивных слоев и когнитивных
сегментов в совокупностиобразующих их когнитивные признаки.
Интерпретационное поле концепта составляет его переферию. Исследованию подлежит как ядро,
так и переферия, однако важно дифференцировать их в процессе описания, поскольку их тсатус и роль в
структуре сознания и в процессах мышления различны [3, 8]. В современных концептологических
249

исследованиях при описании содержательной структуры того или иного концепта используются, как
правило, сразу несколько источников материала. В большинстве работ на начальном этапе изучение
концептов использются данные лексикографии. Часто целью анализа дефениций лексикографических
источников является определение признаков ядра концепта. На последующих этапах может происходить
привлечение ассоциативного и дискрусивного материала, целью которого может быть, в частности,
описание периферийных слоев концепта. Но использования только лишь словарных аданных, которые в
принципе не призаны отражать индивидуальные, частные элементы знания, недостаточно для описания
структуры концепта. «Ограниченность» лексикографического описания по отношению к реально
существующим в сознании носителей языка знаниям и представлениям не раз подчеркивалась
исследователями, причём не только в рамках лингвокогнитивного направления.
Ядро концепта, выявляемое с помощью анализа лексикографических источников, будет
представлять собой как раз минимальную и наиболее общую часть концептуального содержания,
отражая в основнм необразные компоненты содержания концепта. Этот путь может казаться
предпочтительным, а результаты исследования такого типа – более значимыми, если считать, что
ассоциации отражают только индувидуальные элементы содержания концепта.
Однако совремнные исследования ассоциативного материала опроверают такую точку зрения.
Так, по мнению В.Е. Гольдина, ассоциативный материал раскрывает не только индивидуальные, но и
нормативные образные компоненты концептуального содержания [11, 90]. Именно поэтому
ассоциативные значения могут составить психологически реальное ядро национального концепта,его
базовый слой. При анализе ядра концепта в рамках когнитивной лингвистики последовательность шагов
может быть следующей.
Определяем интересующий на концепт. Выявлем ключевые слова- репрезентаты данного концепта
в языке. Это основные средства, которыми чаще манифестируется концепт как в речи. Возможные
термин:
– ключевые слова-репрезентаты;
– базовые лексемы репрезентаты;
– единицы, осуществляющие базовую верболизацию концепта;
– базовые языковые репрезентации концепта.
Ядро концепта лучше всего отражает семантика ключевого слова, (лексемы), именующего
концепт (например свобода, тоска, общение, душа, вера, счастье и т.п.), пополняет сожержание концепта
анализ синонимов, симиляров, онтонимиов ключевой лексемы. Анализируется самым детальным
образом семантика этих единиц, выявляются: 1) Основные семемы; 2) Основные и преиферийные
семантические компоненты каждой семемы, в том числе и экспериментальными методами: выявляя
семемы рахных номинативных реализаций – лексемах, синонимах, фразеологических единицац,
выявляются новые концептуальные признаки.
Анализ сочетаемости лексем, объектевирующих концепт в языке, также даёт возможность
выявить некорорые составляющие концепта. Из сочетаемости можно выявить способы категоризации
концептуализируемого явления. Выявленые способы категоризации (когнитивные метафоры) должны
быть сформулированы как определённые содержательные признаки, входящие в структуру концепта.
Выявленные семы отождествляются с концептуальными признаками, семемы – с концептуальными
слоями, способы категоризации (когнитивные метафоры) интерпретируются как когнитивные признаки.
Затем выстраивыется структура концепта по данным лингвистики.
На периферии содержания концепта находятся разнообразные определения, толкования,
отражённые в паремиях, афоризмах, крылатых выражениях, притчах, а иногда значительных по объему
публистических, художественных и научных текстах. Из этого арсенала в основном и выявляется
интерпретационное поле концепта, в котором можно обнаружить весьма разнообразные смысловые
признаки, скрытые от прямого наблюдения.
Таким образом, резюмируя все вышесказанное, следует отметиь, что сознание формируется не
изолированно, а под влиянием среды и прежде всего национального языка и национальной культуры.
Концепт, как базовая единца двух дисциплин может быть представление качестве единицы знания,
отражающей содержание опыта, имеющей структуру поля (полевая структура концепта): ядро концепта,
преиферия концепта, ближайшая переферия, дальнейшая периферия и т.д.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ҚЫЗЫЛ ТҮС АТАУЛАРЫМЕН БЕРІЛГЕН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ
ҰЛТТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМДАҒЫ КӨРІНІСІ
Жумабаева А.Г.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»,
Уфа, Россия
В статье изучается семантика цветообозначений «красный» во фразеологии казахского языка,
их функции в осуществлении взаимосвязи народного языкового сознания и духовно-национальной
культуры.
The article deals with revealing semantics of colour names «red» in phraseology of the kazakh language,
their functions in realisation of interrelation of national language consciousness and spiritually - national
culture are considered.
Қазіргі кезеңде «тіл мен этнос» мәселесіне қатысты тіл біліміндегі көптеген зерттеу жұмыстары
тілдегі ұлттық сипатты, ұлттық танымды, ұлттық рухты тануға, танытуға негізделген. Дегенмен халық
танымының дерегі ретінде тіл әлі де болса жеткіліксіз қарастырылуда. Осыған орай тілдегі мәдениеттің
айқын үлгілері, әсем өрнектері ажарланған ұлттық таңбалар (символдар), соның ішінде түр-түстік
таңбалар болмысын тіл арқылы ашуды осы мәселе айналасындағы зерттеулердің жалғасы деуге болады.
Ұлттық таңбалардың негіздері – белгі, нышандар халық болмысында әмбебап категория екені даусыз
[1, 5 б.].
Тілдік таңбалар халықтың дүниені түйсінуінен хабар беретін ақпараттық дереккөз ғана емес,
сонымен қатар ғаламның тілдік бейнесін жасайтын ұлттың эстетикалық таным-талғамын, кәсібін, мінезқұлқын, ырым-нанымын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, ұлттық рухын ұлттық тіл арқылы сақтап, жанжақты таратып танытады. Осыған орай белгілі бір халықтың материалдық және рухани мәдениетінің
көріністері тілде тарихи-мәдени тілдік таңба ретінде қалыптасады. Сондықтан да қазақ тіліндегі түр-түс
негізді күрделі атаулардың тілдік таңбалық мәнін қарастыру – тіл мен таным, тіл мен ойлаудың
бірлігінен туған өзекті мәселенің бірі [1, 6 б.].
Түр-түс атауларының семантикалық ерекшеліктеріне алғаш рет көңіл бөліп зерттеген академик
А.Н.Кононов болды. Ғалымның осы мәселеге қатысты «Семантика цветообозначений в тюркских
языках», «Способы и термины определения стран цвета у тюркских народов» атты ғылыми зерттеулері
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жарық көрді. Түркі тілдері, оның ішінде қазақ тілінің тілдік материалдары түр-түс атауларының негізгі
доминант (атауыш) мағынасынан басқа да семантикалық ерекшеліктері мен олардың халық
дүниетанымына, тіршілігіне қатысты әр түрлі символдық мән-мағыналары да өз алдына зерттеу нысаны
бола алатынын көрсетеді [2, 18 б.].
Қазақ тіл білімінде түр-түс атауларын бұрынғы зерттеулерден мүлдем басқа тұрғыда қарастырып,
олардың табиғатына тән ерекшеліктерді халқымыздың тыныс-тіршілігімен, салт-санасымен, эстетикалық
талғамымен байланыстыра зерттеп, түр-түстер табиғатын басқа қырынан танытқан ғалым – академик
Ә.Т.Қайдар [3,108 б.].
Кез келген ұлт мәдениетіндегі түр-түс әлемі өзіндік ерекшелікке, өзіндік белгілік таңбалық мәнге
ие. Яғни, «мәдениеттегі түр-түс» арқылы халық өзіндік эстетикалық көзқарасын, эмоциялық қалпын,
адамгершілік түсініктерін білдірген. Қоршаған орта, аспан әлемін тіпті кез-келген материалдық
мәдениетке байланысты заттар, киім-кешек, құрал-жабдық, болмаса рухани мәдениетке қатысты салтдәстүрді түр-түссіз қабылдау мүмкін емес. Онсыз оның болмыс-бітімі толыққанды болмайды. Сондықтан
түр-түс – ұлт мәдениетін танытатын бірден-бір жол. Ол өз тамырын терең жайып, ата- бабамыздың
мифтік түсінігімен де астасып жатады. Адам баласы өзін қоршаған табиғатты, өзін-өзі, қоғамдағы заттар
мен құбылыстарды жан-жақты да терең танып білудің көптеген тілдік қайнар көздері мен тәсілдеріне
түр-түс әлемі де жатады.
Түстердің дүниетанымдық қызметін көрсетуде Ж.А.Манкеева келесі мәліметті ұсынады, олар
«өмір сүруді қамтамасыз ететін мәдениетке жататын дүниелердің мәдениетке қатысы адамдардың тек
өмір сүруі үшін қажет мұқтаждықтарын ғана қанағаттандырып қоймай, сонымен бірге олардан жоғары
тұратын социогендік, символдық және эстетикалық қажеттіліктерін де өтейді» [4, 53 б.].
Бастапқыда оттың, күннің түсіне қатысты қабылданған қасиетті түс белгісі – Қызыл сөзі. Табиғи
құбылыстарға байланысты туындаған қызыл сөзімен тіркестегі қызыл іңір, қызыл арай, қызыл
су тіркестері күнге қатысты алынғандығын түсіндіреді. Бұлардан да тыс тілімізде қалыптасқан басқа да
тіркестегі (қызылға қатысты) күрделі аталымдар түске қатысты тілдік белгілерді айқындайды.
Жалпы қызыл түс о баста күннің, оттың түсіне байланысты қабылданған қасиетті түс болып саналады.
«Қызыл» атауы жайында белгілі ғалым С.Аманжолов: «Кейбір сын есімдердің әлі күнге шейін әрі
зат есімдік, әрі сын есімдік мәні бар мысалы: «қызыл» әрі нәрсе түсі, әрі қоғамдық топтың символы.
Кейбір түркі тілдеріндегі материалдарды салыстыра тексерсек, бір тілде зат есім болып жүрген сөз
екінші тілде сын есім орнына қолданылады екен. Мысалы, «қызыл» деген пікірді білдіреді. Бұл тұста
сындық түстердің аталымжасаудағы қызметі сол кездің өзінде мәні зор екенін байқауға болады [5, 337б.].
Қазақ және басқа түркі тілдеріндегі қызыл мен жасыл сөздерінің түбірі «қыз» бен «жас» деген
пікір көптен бері айтылып келеді. Сондағы ғалымдардың дәлелі: бұлардың екеуі де – ыл - іл моделі
негізінде бүгінде жеке-дара қолданылмаса да, бөліп алып қарауға болатындығы. Ал белгілі топономист
Е.Қойшыбаев қызыл сөзін тіліміздегі қысыл (тар, қысылу) етістігімен байланыстырады. Ғалымның
мұндағы сүйенетін дерегі – Жоңғар және Іле Алатауларындағы шатқал аты – Қызылауыз («узкие ворота»
мағынасында). Бірақ та көптеген ғалымдардың пікіріне сүйенсек, жоғарыдағыдай, қызыл сөзінің түбірі –
қыз: бірде етістік («краснеть», «пламенеть»), бірде сын есім мағынасында («красный», «багровый»)
екіұдай қолданылған екен. Сын есім мағынасында қолданылғандығын дәлелдеу үшін қызар етістігін
алып, боз - бозар, көк - көгер, ақ - ағар моделі бойынша талдаса да жеткілікті. Бұл жердегі түбір тек зат
есім немесе сын есім ғана болуы керек. Сонда қазіргі қазақ тіліндегі қызыл сөзінің құрамындағы о
бастағы дербестігін жойған «қыз» түбірінің төркіні айқындалмақшы. Ол тек қызыл түстің ғана емес, тіпті
алабұртып, қызу қанды, сұлу реңді мағынасындағы «қыз» сөзінің шығуына да негіз болса керек.
М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат түрік» сөздігінде бұл қыз түбірінің тағы бір мағынасы
беріледі: Бұ ат қыз алдым – Бұл атты қымбат алдым. Сондақыз түбірінің мағынасы: 1) қызыл; 2)
қымбат, соған тағы да -ыл жұрнағы қосылып, тарихи тұрғыдан қатыстық сын туғызса, біздің тілімізде
сапа сыны болып қалыптасқан.
Қызыл түсінің төмендегідей мағыналық топтарға ие:
1) Әдемілік, сұлулық белгісі: қызыл толқын, қызыл шырайлы, қызыл жүз, қызыл ажар, т.б.
2)Қатігездік
белгісі: қызыл
найза,
қызыл
қан,
қызыл
көз,
қызылбас
3) Өткірлік белгісі: қызыл тіл, қызыл сөз, қызыл ер, т.б. Жастық белгісі: қызыл шақа, қызыл қарын,
қызыл сирақ, т.б.
Тілдік деректер қызыл сөзінің «әшекей» мағынасында да қолданылатындығын көрсетеді: Осы
тарыға семірген қырғауылдар әр жерден қарқылдап, қызыл тағынған қыздай бой көрсетеді (А.Тоқ.).
Бұл сөйлемде қызыл сөзінің әшекей ұғымында жұмсалып тұрғандығы байқалады. Мұндағы қызыл сөзінің
арғы негізінде қымбат түсті металл жатқанын байқау қиын емес. Қазақтар арасында қызыл орамал –
тұрмысқа шықпаған қыздың белгісі болып саналған. Қызыл орамалы немесе қызыл киінген қызы бар
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үйді қызыл үй деп атау дағдысы да болған. Оны жергілікті тіл ерекшеліктерінен кездестіреміз: қызыл
үй (Қостанай обл.) – қызы бар үй.
Қызыл сөзінің «жас», «жаңа туған» деген де мәні бар екенін тіліміздегі қызыл шақа, қызыл
қарын жас бала т.б. тіркестерімен қатар, тұрмыстық салт-дәстүрлер көрінісінде ерекше дәлелденеді.
Қызыл қарын жас бала – ес біліп, етек жаппаған, буыны қатпаған, ер жетпеген бала. Қызыл шақа – шыр
етіп жаңа туған бала, құс балапаны. Қазақ әдеті бойынша жаңа туған ботасы бар үйге қызыл жалау
байлаған. Мұны көргендер атпен, көлікпен қатты жүріп келмеген. Қатты келсе, бота шошып, өліп қалады
деп ойлаған. Бұл жердегі жалау түсі «жас нәресте, балапан, әлі қатаймаған кезі» деген мәнді білдіреді.
Сондай-ақ, шешек ауруымен жас бала ауырса, сол үйдің шаңырағынан қызыл жалау шығарып қою,
үйдің ішіне қызыл мата ұстап, қызылдап қою әдеті болған, бұның бәрі мифологиялық, діни,
астрологиялық т.б. наным-сенімге байланысты болса керек [1, 25 б.].
Ақын-жазушылар шығармаларынан қызыл түсінің қолданылу аясының кеңдігін байқаймыз. Бір
ғана Ж.Баласағұн шығармаларын алып қарағанымызда, қызыл түсінің бірнеше ауыспалы мағынасы
анықталады.
Қызыл түс – қуаныш символы. Кісінің жүзінің қызылдығы оның тұрмысынан хабар береді және
тазалықтың, байлықтың символы ретінде қызмет атқарып, адамның көңіл-күйінен хабар береді.
Қызыл түс – сұлулық символы: Әппақ еті, жүзі қызыл шырайлы, Сәмбі талдай бал денесі
былайғы.
Қызыл – жастық шақ белгісі ретінде беріле отырып,сарғаю сары түсті кәрілікке қарсы
қойылады,қызыл-сары бинарлық (жастық-кәрілік) түр-түс оппозициясының түзілгендігін көреміз. Демек,
қызыл жастық семантикалық филиациясы «өмір» семасымен байланыста алынады.
Қызыл түс – соғыс, өлім бейнесін береді. Мысалы: Ат, қаруы қып-қызыл қан болады, Қызыл
жүзі жап-жасыл боп оңады – жолдарынан қып-қызыл қан болған қатыгездік бейнесін көреміз. Содан
барып қан – соғыс – өлім семантикалық филиациясы құрылады.
Қызыл түс –өткірлік белгісі. Сөйлеуде, поэзияда сөздің шебер қолданысында қызыл түс тура
мағынасында емес, ауыспалы мағынада қолданылуы жиі кездеседі: Ғұмырыңды қысқартатын – қызыл
тіл, Есен болғың келсе, тірлік құнын біл.
Қазақ поэзиясында өзінің ұлттық стиль машығымен дараланып көрінетін ақындардың бірі –
Жұмекен Нәжімеденов 1979 жылы жарық көрген «Жеті бояу» жинағында да «қызыл» түсінігінің
қолданылу аясының кеңдігін байқаймыз.
Жырың қызыл ғой десе,
Жауап әзір, таза арым:
Қызыл тілім сөйлесе,
Қызыл қанмен жазамын.
Қорыта айтқанда қызыл түс жастықтың, әдемілік, сұлулық, өткірліктің символы болумен қатар,
қатыгездіктің, ашудың белгісін беретін тұстары да бар екен.
Әлем бейнесі мен ұлттық мәдениет, халықтың салт-дәстүрлері мен сенімдері, сол тілде сөйлейтін
халық тарихы көрініс табатын кез-келген халық ұғымындағы түр-түстік символдар баға жетпес
лингвистикалық қазына болып табылады. Мәдениет ұғымының кең мағынада қолданылатыны белгілі.
Біздің қарастырғанымыз–тілдің эволюциялық жолымен дамып, өрбіген соның негізінде туындаған қызыл
түсінің символдық мағынасы. Атауыш мағынадағы сөздің ерекше қасиеттері олардың ішкі
мағыналарында жатыр. Символдық мәнге ие сөздің табиғаты ерекше, ол ерекшелік символ-сөздің
танымдық, ұлттық, мәдени, фондық мағыналарын сол тілде сөйлейтін халықтың дүние тануымен,
құбылыстарға баға беруімен, әлемнің тілдік бейнесімен тығыз байланысты. Кез-келген сөздің ішкі,
көзге көріне бермейтін мағынасы, әсіресе, фразеологиялық байлаулы мағыналарда айқын ашылады. Әр
түрлі әлеуметтік себептер барысында (діни көзқарастар, табу және эвфемизмдер т.б.) нақты тілдік
ұғымдар денотаттың символдануының негізінде жаңа қолданысқа ие болған [1, 35б.].
Қазақ тіліндегі түр-түс атауларының атқаратын қызметі мен аңғартатын мағынасы мен мәні сан
алуан. Түр-түс атауларының бұл қасиеті жай уақытта байқала бермейтін, бірақ тілдің ұзақ даму
тарихында қалыптасып қолданысқа енген, оның күші мен құдіретін, әсерлілігі мен әсемдігін танытатын
қасиет. Түр-түстердің бұл қасиетін тілдің ішкі заңдылығына, табиғатына сүйене отырып қарастырғанда,
түр-түс атауларының түстік мағынасынан тыс ауыспалы мағынасының өзі бірдей емес екендігін
байқадық. Олардың бір тобы түр-түстердің негізгі номинативтік мағынасына жақын, о бастағы
семантикалық байланысы әлі де үзіле қоймаған, логикалық қатыстығын түгел жоймаған сыбайлас
мағыналар болып келсе, енді бірі бүгінгі таңда мағыналық қатыстығы алыс, тіпті мүлдем байқалмайтын,
алшақ жатқан мағыналар.
Түр-түстердің қоғамда, ондағы әдет-ғұрыптарда, дәстүрлерде, белгілі бір ұлтта, кейде жеке
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тұлғаның түсінігінде өзіндік орны болады. Әрбір этнос, ұлт түсінігіндегі түстердің өзіндік ұғымы мен
мағынасы, таңбалық символы болады. Қазіргі әрбір халықтың, мемлекеттің рәміздері мен нышандары,
символикасы, тарихы олардың ұлттық дәстүрімен, салт-санасымен, әдет-ғұрпымен тығыз байланысты.
Ерте кезде әрбір рудың, тайпаның өзіне ғана тән таңбалары мен ұрандары, тулары мен мөрі, ентаңбалары болған. Осы аталған этностың белгісін көрсететін символдар халықтың өз дәстүріне сай
әртүрлі түстер арқылы бейнеленген. Олардың өзіндік мағынасы, қоғамдық-әлеуметтік дәрежесі, жалпы
этносқа ортақ ұғым таңба, белгі, символ ретінде танылған. Сондықтан қызылдың түстік номинативтік
мағыналары бірте-бірте дерексізденіп, заттық, материалдық ауыс мағыналары даму негізінде қолдану
шегі бірте-бірте кеңейе түседі.
Қорытындылай келгенде, қазақ тілінде қызыл сөзіне қатысты символдық мағыналар көп,
тіліміздегі түр-түстер өздерінің символикалық қасиеттері арқылы түр-түске мүлдем қатысы жоқ не одан
бүгінде тым алыстап кеткен ұғым-түсініктерді, мән-мағыналарды білдіреді.
Кез келген халықтың ұлттық әдебиеті мен мәдениеті, халықтық наным-сенімдері, халықтың
наным-сенімдері, халықтың ұлттық болмысы өз тілінде көрініс табатын халық ұғымындағы түр-түстік
ұғымдар, символдар баға жетпес тілдік қазына болып табылады.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКА
Ибраева А.Б.
АО «Университет КАЗГЮУ» г. Астана
Маханова М.Г.
Евразийский Национальный Университет им. Гумилева Л.Н. г. Астана
Бұл мақалада шетел тілдерің оқытуда техникалық құралдаррды қолдану қаратырылды. Ақпарат
көзі ретінде әрбір техникалық қуралдар тілдін және сойлесу мәселелерін шешуге комектеседі. Бүгингі
таңда ағылшын тілі мұгаліьінің ен басты мәселесі – ол оқытушылардың ағылшын тіліңде қарымқатынас жасай алуға комектесу. Бул мәселелерді шешу үшін біз оқытушыларға техниканың комегін
қолдануға мүмкіндік жасадық. Мақсатқа жету үшін техникалық қуралдарды пайдалануі отырын
сабақ беру шарттары және оқушының танымдылығын оқыту жүйесінде ескеру қажет.
Түйінды сөздер:техника, техникалық құралдар қарқындату, оқыту, шет тілі, тиімділігі, оқу
процесі.
This article addressed the question of intensification of teaching foreign languages through the use of
technical means. Each of the technical facilities used, as a source of information that helps to solve speech and
language tasks, intensifying the educational process which can explain their reserve capacity. Today the English
teacher is the main challenge for building communication in students. In the activities of the teacher we have
substantiated those tasks that efficiently performed with the help of technology. To achieve success requires a
learning process, which is intensified by the use of technical training with differentiated approach to the
problem being solved, taking into account conditions of teaching and patterns of cognitive activity of the student.
Key words: technique, technical means, the intensification of education, foreign language, efficiency,
educational process
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Технические средства интенсификации обучения иностранным языкам
Под интенсификацией обучения понимается улучшение качества усвоения при меньшей затрате
времени, материальных средств и энергии преподавателя и изучающего иностранный язык. В связи с
тем, что, по данным мировой статистики, к 1980 г. произошло массовое внедрение техники в учебный
процесс, проблема использования технических средств в системе интенсификации является весьма
актуальной.
Рассматривая технические средства в системе интенсификации обучения, нельзя не говорить о
методических проблемах, которые составляют сущность учебного процесса, а также о конкретных
условиях его осуществления. При самостоятельном изучении языка технические средства являются
оптимальными, в работе с преподавателем используются там, где без них процесс обучения оказывается
не столь эффективным.
Таким образом, для решения вопроса об интенсификации логика обучения, используемые
средства и условия обучения должны рассматриваться в неразрывном единстве. Это требование не
всегда выдерживается. Технические средства часто абсолютизируются, о них говорится как об
универсальном средстве интенсификации, которое используется без достаточного теоретического
обоснования для решения всех задач или приспосабливается к традиционным методам обучения [1].
Как показывают экспериментальные исследования, проведенные в разных странах, использование
техники не всегда приводит к интенсификации обучения. Применение технических средств давало
разные результаты:
1) ухудшение;
2) видимого улучшения нет, нет и ухудшения;
3) улучшение.
Такие результаты объясняются тем, что в первом и во втором случаях необходимость обращения к
технике не мотивировалась ни сущностью процесса обучения, ни условиями, в которых он проходит.
Техника рассматривалась как нечто самостоятельное, способное в силу присущих ей особенностей
ускорить и улучшить обучение независимо от логики развития самого процесса. И только в третьем
случае она использовалась адекватно поставленным задачам.
Столь разное применение техники объясняется недостаточной теоретической обоснованностью
самого понятия «технические средства обучения».
Приспособленные к обучению более 100 лет назад технические средства информации выступали
в трех значениях: как техника, как виды искусственного языка и как функция в деятельности
преподавателя и учащегося. Совокупность этих значений определяла понятие «технические средства
обучения».
Технические средства обучения — это техника, разные виды искусственного языка и методика их
использования.
Эффективность использования техники в учебном процессе зависит от решения следующих
проблем. Во-первых, интенсифицировать обучение могут технические устройства, созданные
специально для учебных целей, а не только приспособленные к нуждам учебного процесса. Следует
учесть и то, что процесс обучения иностранным языкам предполагает прежде всего формирование
речевых навыков и умений, а не только усвоение знаний. Техника, созданная для обучения иностранным
языкам, не может быть идентична и по видам, и по форме той, которая создается в основном для
сообщения знаний. Поэтому инженерно-технические работники должны знать учебный процесс и
специально квалифицироваться по созданию технических средств обучения иностранным языкам [2].
Во-вторых, преподаватель должен владеть аппаратурой и знать возможности техники, чтобы
делать социальный заказ инженерно-техническим работникам на создание нужных технических
устройств.
В-третьих, проблема объединения преподавателя и техники включает и разъединение их функций
в том смысле, что преподаватель должен взять на себя одни задачи в процессе обучения, передав другие
технике. Это требует комплексного рассмотрения содержания, условий обучения и видов искусственного
языка.
Как известно, учебная и познавательная деятельность осуществляется с помощью языка, в том
числе и искусственного языка предметно-изобразительной наглядности и абстрактной графики.
При введении знаний об объективной действительности используется предметно-изобразительная
наглядность. Она помогает представить изучаемое в его видимой и слышимой форме. Логические
аргументы подкрепляются образными: слово обобщает, абстрагирует; предметно-изобразительная
наглядность уточняет, конкретизирует, формирует чувственно-наглядный образ изучаемого. В структуре
обучения она может частично заменить естественный язык, выполняя иллюстративную функцию или
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даже представляя отдельные подтемы, что само по себе уже формирует понятие; может целиком
заменить преподавателя, выступая как основной источник знаний. Если же существенные стороны
изучаемого недоступны непосредственному восприятию, то они передаются языком абстрактной
графики. Схемы, таблицы, диаграммы помогают формировать рациональные (понятийные) образы [3].
При обучении иностранным языкам функции технических средств в структуре обучения
усложняются. Это связано с тем, что для изучающего язык система языковых знаков важна не только как
представляющая объекты действительности, но и сама по себе.
Языковые знаки также являются материальной системой: мы видим их написанными, слышим,
произносим, т. е. чувственно воспринимаем как материальный объект. В изучаемом предмете сочетаются
две материальные системы, каждая из них может быть представлена искусственным языком: видимая и
слышимая форма объектов действительности — предметно-изобразительной наглядностью, звуками,
шумами (например, шум приближающегося парохода и т. д.); видимая и слышимая форма языковых
знаков — печатным текстом, схемой, таблицей, звукозаписью.
Таким образом, при обучении языку следует различать зрительную и слуховую наглядность
объектов действительности, с одной стороны, и зрительную и слуховую наглядность языковых знаков, с
другой. Использование их в сочетании — одно из условий интенсификации обучения. Однако в
последнее время появилось много методов обучения иностранным языкам, принципиально
отличающихся друг от друга тем, какой вид наглядности используется в обучении. Так, например,
представители аудиолингвального метода считают, что достаточно использовать только слуховую и
зрительную наглядность материальной системы языковых знаков (печатный и звучащий текст) без
обращения к слышимой и видимой форме объектов действительности, которые представлены языковыми
знаками.
Представители аудиовизуального метода предлагают использовать для решения всех учебных
задач предметно-изобразительную наглядность и приемы имитации, считая, что при обучении речи
обращение к системе языка совсем необязательно.
Противопоставление предмета обучения — язык или речь— неправомерно. Это утверждение
имеет психологическое и лингвистическое обоснование.
Во-первых, когда говорят, что можно обучить речи без обращения к системе языка, предполагают,
что будет использована имитация и предметно-изобразительная наглядность, которая поможет
соединить языковый знак с обозначающим его предметом непосредственно, минуя родной язык
учащегося. Таким образом, предполагается, что изучающий иностранный язык повторит путь овладения
родным.
Однако психологически это невозможно. У человека, который уже соединил предмет со знаком родного
языка, т. е. овладел второй сигнальной системой, соотнесение знаков изучаемого языка с предметами
проходит опосредованно языковой системой родного языка с участием ассоциативных, логических
связей.
При овладении родным языком ребенок не может использовать логические пути, потому что их
нет у него. Они появляются в результате обученности. Использование ребенком только сенсорных,
моторных связей и приема имитации — необходимость, а не преимущество. У учащегося использование
логических путей, хотим мы этого или не хотим, происходит. Он обобщает, систематизирует,
сопоставляет. И весь вопрос в том, помогаем ли мы ему в этом или нет. Ребенок овладевает родным
языком и познает мир. Для человека, познавшего мир, он опосредован родным языком.
Неправомерно противопоставление предмета обучения (речь — язык) н с точки зрения
лингвистики. Речь и язык не противостоят друг другу, а сосуществуют. А. А. Потебня, говоря о
творческом характере языка, писал, что язык есть средство не выражать готовую мысль, а создавать ее.
Поэтому обучать надо языку в речи, постепенно снимая трудности то оформления высказывания, то
содержания его, для чего используются различные виды наглядности [3].
Речевой поток неоднороден: высказать мысль одним предложением и высказаться на тему — не
одно и то же, хотя и то, и другое — речь. Для обучения речи важно учитывать уровни высказываний.
Самый простой уровень высказывания отражает непосредственно предметные связи
действительности. Он регулируется нормами языка, грамматическими связями, которые невозможно
представить предметно-изобразительной наглядностью, как это пытаются часто делать. При обучении
простому высказыванию необходима прежде всего наглядность материальной системы языковых знаков:
схемы, таблицы, звукозапись как тренажер языкового оформления высказывания. Предметноизобразительная наглядность может использоваться в тренировочных упражнениях, когда содержание
изучаемого задается в зрительной модальности, а учащийся переводит ее в словесную.
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Второй уровень — ситуативное высказывание, т. е. содержащее описание того, что есть в данной
ситуации. Это уже уровень речи, когда учащийся должен обдумывать содержание, определять
логическую последовательность простых высказываний присоединении их в ситуативное.
Необходимость следить за оформлением высказывания и за его содержанием вызывает трудности.
Поэтому на определенном этапе целесообразно дать опоры для содержания высказывания (диафильмы,
сюжетные картинки), постепенно отключая и переводя учащихся к восприятию информации в
звукозаписи.
Третий уровень — тематическое высказывание. Оно состоит из простых высказываний и
ситуативных, объединенных общностью темы. В обучении высказываниям этого уровня учащимся
дается информация для слушания, пересказа, обсуждения, диспута. Из технических средств
эффективным источником информации могут быть кинофильмы, тексты в звукозаписи, картины. Таким
образом, технические средства в обучении разным уровням высказывания не могут быть одинаковыми. В
процессе обучения каждому уровню высказывания также недостаточен только один вид наглядности,
необходимо их сочетание и использование с определенными целями.
Два первых значения — техника и искусственный язык — определяют функцию технических
средств в структуре обучения. Она обусловливается, во-первых, возможностями технических средств
быть источником информации (содержательной и языковой); во-вторых, возможностями взять на себя
определенные обязанности преподавателя; в-третьих, специфическими особенностями разных видов
искусственного языка, которые пригодны для решения определенных задач. [4]
Процесс обучения связан с введением новых знаний, формированием навыков и умений.
Технические средства в этом процессе не являются чем-то новым, расширяющим цепь «преподаватель—
обучение — ученик». Они входят в эту систему как подсистема, как часть целого.
Для того чтобы определить эту часть, необходимо обратиться к процессу обучения иностранным
языкам и посмотреть, какие обязанности преподавателя, а затем ученика целесообразно передать
полностью или частично технике.
Во-первых, обучение устной речи требует не только формирования речевых навыков, но и
развития творческих речевых умений: незамедлительного речевого реагирования в возникшей
проблемной ситуации, оформления мысли в процессе ее формирования, коррекции программы
высказывания в зависимости от меняющихся условий общения. Решение этих задач возможно в
условиях творческой работы с преподавателем, поэтому для формирования умений аудирования и
говорения не¬ целесообразно передавать все функции преподавателя технике.
Во-вторых, обучение устной речи проводится прежде всего с целью межличностного общения, а
также восприятия источников массовой коммуникации, которые в век развивающихся контактов играют
все большую роль. Обучение межличностному общению эффективней осуществляется в условиях
непосредственного контактного общения преподавателя с учащимися. Полуконтактное и бесконтактное
общение с помощью технических средств учит восприятию источников массовой коммуникации.
Поэтому необходимо сочетание разных видов общений, обеспечивающих овладение устной речью [4].
Таким образом, целесообразнее говорить о частичной замене преподавателя техникой,
рассматривая этот вопрос в зависимости от решаемой задачи.
Первая функция преподавателя в структуре обучения иностранным языкам — быть источником
информации о языковых знаках и обозначаемой ими действительности. Однако она эффективнее
осуществляется преподавателем при использовании технических средств. Система языковых знаков и
способы их сочетания могут быть представлены схемами артикуляции звуков, структур, таблицами,
обобщающими и систематизирующими языковой материал, звучащими речевыми образцами. Обращение
к предметно-изобразительной наглядности в этих целях не оправдано: предметно-изобразительная
наглядность не семантизирует однозначно языковую структуру, не учит правилам сочетания языковых
знаков. Абстрактно-графическая наглядность помогает преподавателю при объяснении нового
материала, а также является источником знаний, рассчитанным на непроизвольное запоминание
материала, если схемы и таблицы находятся и во внеурочное время в аудитории. Предметноизобразительная наглядность в сочетании со звучащим текстом используется как источник
содержательной информации при обучении слушанию и говорению. Она дает смысловые опоры
содержания текста: при слушании — для понимания, при говорении — для высказывания по зрительно
заданному содержанию.
Предметно-изобразительная наглядность используется в постепенно усложняющейся
последовательности:
1) схематичная картинка, в которой убраны все детали,— для обучения простому высказыванию;
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2) сюжетная картинка, в которой задано содержание и логическая последовательность описания,— для
обучения ситуативному высказыванию;
3) структурная картинка, в которой задано только содержание, а логическую последовательность
описания определяет учащийся;
4) фильмы, картины — для обучения тематическому высказыванию.
Сочетание разных видов технических средств, представляющих материальную систему языковых
знаков и материальную систему обозначаемых ими объектов действительности, помогает снимать
трудности то оформления, то содержания высказываний. Каждое из используемых технических средств,
будучи источником информации, помогает решать языковые и речевые задачи, интенсифицируя учебный
процесс. [5].
Управление — вторая функция преподавателя в структуре обучения. Она включает
индивидуализацию, установление обратной связи и коррекцию.
Индивидуализация — необходимое условие интенсификации, которое при массовом обучении не
может быть осуществлено преподавателем. В условиях коллективного обучения процесс усвоения
знаний и формирования навыков и умений, имея общие закономерности, остается индивидуальным. У
одного учащегося большую роль в процессах усвоения играет память, у другого — мышление. У одного
преобладает слуховая память, у другого — зрительная, один имеет хорошо развитую речевую догадку,
другой обладает высоким уровнем развития операций анализа и синтеза. Один усваивает материал
быстро, другой — с трудом, в связи с чем у каждого свой темп работы, свои трудности. Поэтому
управление не может быть осуществлено без индивидуализации обучения, а индивидуализация — без
техники.
При индивидуальном обучении (преподаватель — ученик) устанавливается непосредственный
контакт между преподавателем и учащимся, обеспечивающий обратную связь и незамедлительную
коррекцию. В условиях коллективного обучения преподаватель не может установить обратную связь с
каждым учащимся, поэтому обращение к технике — необходимое условие управления, хотя ни одно
техническое средство не в состоянии пока обеспечить такую обратную связь, которая создается
преподавателем при контактном индивидуальном обучении.
Из всех средств только технические данные магнитофона позволяют устанавливать с пульта
управления обратную связь от учащегося к преподавателю. Однако есть немало работ, в которых
постулируется управление, а следовательно, и обратная связь, с помощью любого технического средства,
в том числе и кинофильма. Кинофильм относится к техническим средствам информации, способным
побеждать пространство и время ценой потери обратной связи. Создаваемый фильмом эффект
соприсутствия, соучастия — это лишь попытка восполнить недостаток в обратной связи.
Невозможно установить обратную связь от учащегося к преподавателю в процессе просмотра
кинофильма, а также и коррекцию обучения по информации, которая строго запрограммирована и
представлена динамичной наглядностью. Обратная связь возможна только после просмотра фильма, что
не обеспечивает своевременную коррекцию учебного процесса. Поэтому кинофильм в системе
интенсификации обучения имеет явные преимущества как источник информации, а не как средство,
решающее задачу управления обучением.
Коррекция и самокоррекция осуществляются на основе внешней связи преподавателем, на основе
внутренней — самим учащимся. Коррекция проводится по указаниям преподавателя об изменении
заданного хода работы, возвращении к неусвоенному на основании индивидуальных консультаций,
заданий.
Самокоррекция — самый действенный путь интенсификации обучения. Сократить время,
улучшить качество обучения, уменьшить затраты энергии учащихся помогает прослушивание в записи
собственных высказываний. Сначала для такого прослушивания и контроля с помощью ключа за
осуществленным речевым действием отбираются простые высказывания. Затем ведется работа над
высказываниями более высоких уровней, ситуативными, тематическими, которые не могут иметь
ключей. Учащийся сам становится контролером выполненного действия, анализирует его правильность,
т. е. учится самоконтролю и самокоррекции по внешним опорам, которые дает ему запись. Этот опыт
самоконтроля он переносит затем в спонтанную речь.
В деятельности преподавателя мы обосновали те задачи, решение которых эффективнее
осуществляется с помощью техники. Однако в последнее время появилось много методов,
предполагающих полную замену преподавателя техникой. Так, обучение по аудио-лингвальному методу
предусматривает самостоятельную работу учащихся в лаборатории в аудиторное время, а во
внеаудиторные часы — работу по учебнику, в котором дан воспринятый с пленки материал.
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Обучение в лаборатории оптимально обеспечивает функцию управления: эффективно
осуществляется индивидуализация; после каждого действия следует обратная связь от учащегося к
преподавателю (или от учащегося к учащемуся), сигнализирующая о правильности выполнения
действия; на основе поступившей обратной связи осуществляется коррекция и самокоррекция. Однако
нельзя сказать, что магнитофон решает задачу введения нового материала, текста, а также формирования
речевых умений эффективнее, чем это делает преподаватель.
Самостоятельная работа учащихся в лаборатории как основной способ обучения вызывает ряд
сомнений:
1) обучение контактному общению, которое является одной из главных задач, осуществляется в процессе
полуконтактного или бесконтактного общения;
2) развитие творческих речевых умений осуществляется в процессе решения не¬ проблемных задач, а
алгоритмизированных;
3) звучит с пленки текст, начитанный преподавателем, присутствующим тут же, или идет в видеозаписи
его урок (при аудиоскриптальном методе) и др. Все это дает основание считать, что полная замена
преподавателя техникой оправдана для определенных целей и условий: в часы внеаудиторных занятий,
чтобы продлить пребывание в языковой среде; для учащихся, которые не могли быть на занятии, для
заочников. Обратимся к рассмотрению деятельности учащихся и тех задач, которые целесообразно
передать технике [3].
Естественно, что в функциях обслуживающей деятельности техника может освободить учащегося
от затраты времени, и в этом случае использование ее всегда целесообразно. Познавательная
деятельность учащегося характеризуется приобретением знании, навыков и умений. Она осуществляется
значительно эффективнее, если учитываются ее закономерности. В данном случае мы рассматриваем три
из них: активность учащихся, речевые действия в моделируемых ситуациях общения, сочетание
логического и эмоционального в познании.
По этой причине возражение вызывают тексты с проставленным ударением, имеющие место в
практике преподавания иностранных языков: учащиеся обычно запоминают графический образ слова, но
в разговорной речи допускают ошибки. Целесообразно начинать работу по обучению ударению с
прослушивания слов, текстов в звукозаписи, после чего проставляется ударение в печатном тексте
самими учащимися. То же можно сказать о необходимости составления схем, таблиц самими учащимися
при обобщении грамматического материала и т. п.
Для познавательной деятельности при обучении языку важно умение быстро прореагировать на
моделируемую преподавателем ситуацию общения. Технические средства зрительной наглядности в
этих целях значительно эффективнее, чем словесное описание ситуации преподавателем. Зрительный
образ отличается одномоментностью и широтой охвата отображаемой ситуации, чередованием оценки с
детальным анализом элементов. Эта особенность зрительного восприятия обеспечивает экономию
времени: учащийся быстро понимает ситуацию и использует в ней заданное преподавателем речевое
действие.
Таким образом, учебный процесс может быть интенсифицирован использованием технических
средств обучения при дифференцированном подходе к решаемой задаче, учете условий преподавания и
закономерностей познавательной деятельности учащегося.
Аудитивный и визуальный способы предъявления материала должны дополнять друг друга в
обучении общению. Кроме того, необходимость адресовать изучаемый материал чувственному
восприятию и логическому мышлению предопределяет комплексное использование разных технических
средств для решения учебных задач. Исходя из этого, мы выделяем два наиболее перспективных пути:
1) создание учебных комплексов, объединяющих в единое целое печатные, аудиовизуальные,
аудитивные и визуальные материалы, работа над которыми ведется в ряде стран и совместными
международными авторскими коллективами;
2) разработка материалов телепередач (в том числе и для замкнутой системы телевидения), которые
позволяют сочетать на экране статичные и динамичные средства наглядности, структурный и линейный
способы представления информации, создают эффект соприсутствия, сиюминутности и могут быть
использованы при всех формах и любом содержании обучения.
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УДК 37.016:811.111
КЕЙС - МЕТОД В СОЧЕТАНИИ С ЦОР ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Ниязова1 А.Е., Муса2 Д.Т.
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева1
Бұл мақалада сандық білім беру ресурстарының қолданылуы және ауыз-екі сойлеу мәнерін
дамыту мен студенттердің оқуға ынтасын арттыру қарастырылған. Және сандық білім беру ресурсын
қолдану арқылы Кейс әдісін тәжірибелік дамыту ұсынылған. Кейс әдісі кейс шешімі негізінде
интенсивті алмастыру арқылы коммуникативтік дағдыны дамыту үшін қолданылады. Бұл әдісті
ұсынудың негізгі құндылығы келесіде: студенттердің коммуникативтік дағдысы дамиды; тіл мен
сандық білім беру ресурстары сияқты пәндерді біріктіру арқылы үйрету.
Түйін сөздер: білім беру ресурстарлар, кейс әдісі, коммуникативті құзірет
The paper addresses the issue of using digital educational resources (DER) in the development of the oral
speech in the English lessons. It also presents the practical implementation of a case study method in
combination with DER. The case method is used for an interesting combination of the acquisition of
communicative skills by solving the case study. The significance of the presented case is based on the following:
students’ communicative skills are improved; learning is based on the integration of different subjects, such as
language and DER.
Key words: DER, case study method, коммуникативная компетенция.
В настоящее время одним из главных требований современного образования, предъявляемых к
студентам, является свободное владение иностранным языком на уровне делового общения в различных
ситуациях, связанных с его профессиональной сферой деятельности. Успех в решении обозначенной
выше задачи во многом зависит от инновационных способов организации обучения студентов
иностранному языку.
В данной статье мы будем рассматривать цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) как один из
видов ИКТ. ЦОР был внедрен в Казахстан в 2014-2015 гг.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это информационный источник, который содержит в
себе текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, графическую информацию, которая направлена на
достижение образовательных и воспитательных задач учебного процесса [1].
Мы считаем, что ЦОР - это важнейший компонент всех направлений деятельности современного
учителя, который способствует оптимизации и интеграции учебной и вне учебной деятельности.
В условиях преподавания английского языка помощью ЦОР учитель может решать целый ряд
задач:
• преподносить новый учебный материал
• повторять и закреплять пройденные лексические, грамматические, фонетические единицы,
усвояемые на уроке
• преодолеть языковой барьер, создавая языковую практику
• заинтересовать учащихся различными компьютерными обучающими программами
В данной работе мы предлагаем технологию преподавания английского языка с помощью ЦОРов
в сочетании с активными методиками, позволяющими инициировать разговорную речь учащихся на
английском языке. Однако ЦОРы сами по себе не позволяют создать условия для коммуникации. ЦОР
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предоставляет лексические, грамматические задания, задания на аудирование, чтение, однако задания на
разговорную речь очень ограничены, поэтому мы рассматриваем возможности использования ЦОРов с
активным кейс - методом. Сущность кейс - метода заключается в самостоятельной иноязычной
деятельности обучаемых в искусственно созданной профессиональной среде, которая дает возможность
соединить воедино теоретическую подготовку и практические умения, необходимые для творческой
деятельности в профессиональной сфере. Обучаемым предлагается осмыслить ситуации
профессиональной деятельности, которые предусматривают необходимость решения проблемы. В
процессе разрешения возникшей проблемы, обучаемые вынужденно актуализируют необходимый для
этого комплекс усвоенных знаний. Кейс - метод позволяет учитывать профессиональную подготовку
студентов, интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко
использовать его для обучения иностранному языку профессии.
Кейс - метод дает студентам возможность быстро осмыслить сложную проблему, быстро прийти к
разумному решению, и преподнести это решение другим в сжатой форме и эффективным образом. В
ходе этого, кейс-метод выполняет и ряд других вещей, каждая из которых является ценным в своем
собственном праве. Вызывая интерес студентов, кейс-метод способствует возникновению интересов в
профессиональных вопросах. Размещая эти вещи в оживленном контексте, кейс метод облегчает
изучение фактов, методов и процедур. Предоставляя форум и конкретные темы для обсуждения, кейсметод призывает к профессиональному диалогу. Предоставляя сложные практики в области принятия
решений, кейс-метод совершенствует профессиональное суждение. Задавая сложные вопросы, кейсметод дает возможность студентам задуматься о своеобразных требованиях своей профессии [2].
Кейс метод занимает ведущие позиции в подготовке специалистов в зарубежных вузах и считается
одним из самых эффективных способов обучения студентов навыкам решения типичных
профессиональных проблем.
В данной статье было рассмотрено несколько определний кейсөметода, данные казахстанскими
российскими и зарубежными авторами.
1. «Кейс метод» рассматривается нами как способ изучения предмета (если главная цель в его изучении приобретение системных знаний) и как способ овладения (освоения) определенным содержанием
обучения, одним из компонентов которого являются навыки и умения осуществлять ту или иную
деятельность, т.е. это и способ формирования навыков и умений в различных видах деятельности [3].
Также Ниязова А.Е. рассматривает следующие требования к применению «кейс метода»:
- во-первых, обучаемым для решения должно быть представлено большое количество практических
задач в определенных комбинациях, обеспечивающих организацию тренировки обучаемых в решении
этих задач и лучшее усвоение изучаемого материала;
- во-вторых, обучаемым необходимо предоставить возможность решать практические задачи, подключая
имеющийся у них профессиональный опыт, знания, навыки и умения, а также анализировать условия
решения задач, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант для решения задач;
- в-третьих, обучение должно осуществляться в различных организационных формах, т.е. возможно
индивидуальное, групповое, коллективное решение профессиональных задач;
- в-четвертых, обучение должно осуществляться с применением различных наглядных и технических
средств обучения;
- в-пятых, при решении задач обучаемые должны иметь возможность выполнять на занятиях различные
виды деятельности: познавательную, учебную, самостоятельную, творческую, поисковую,
мыслительную, организаторскую, планирующую и т.д.
2. Кейс метод или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод
активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных
задач-ситуаций (кейсов) [4].
3. «Обучающий подход, который состоит из предоставления студентам кейса, ставя их в роль человека,
сталкивающегося с проблемой в принятии решения» [5].
4. «Кейс метод – это метод обучения, который призывает студентов обсудить кейс в определенной
области для достижения определенных обучающих целей» [6].
5. «Кейс метод – это практика использования кейсов как педагогического инструмента в таких областях,
как право, бизнес, медицина и образование. Обучение на основе кейсов – это метод обучения, который
фокусируется на использовании учебного плана [7].
Таким образом, суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть
результат активной самостоятельной деятельности студентов по разрешению противоречий, в результате
чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие
мыслительных способностей.
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Кейс-метод сочетает в себе наличие двух элементов: сам кейс и обсуждение этого кейса.
Обучающий кейс - это богатое повествование, в котором отдельные лица или группы должны принять
решение или решить проблему. Обучающие кейсы предоставляют информацию, но ни анализ и не
выводы. Аналитическая работа объяснения взаимосвязи между событиями в кейсе, выявления вариантов,
оценивания выбора и прогнозирования последствий действий является работой студентов в ходе
обсуждения в классе [8].
Организовав обсуждение, преподаватель не стремится охватить (cover) материал в классе, а
направляет студентов по пути открытия (discovery), критического осмысления и раскрытия (uncovering)
более глубокого смысла материала посредством его активного обсуждения. Сам преподаватель должен
быть хорошо подготовлен как в отношении содержания обсуждаемого материала, так и к организации
процесса обсуждения, ориентированного на опыт его участников.
В кейс методе студенты выступают в качестве соавторов образовательного процесса, готовясь к
обсуждению заранее, сначала индивидуально, а затем в малых группах. Они участвуют в работе над
кейсом как докладчики и как слушатели в целях собственного продвижения и обучения других членов
группы. В идеале обсуждение продолжается после занятий, когда студенты рефлексируют результаты
групповой работы и используют их в широком контексте академической, профессиональной и личной
жизни [9]. В публикациях сайта Центра образовательных материалов Великобритании внимание
акцентируется на преимуществах и развивающем потенциале кейс метода.
Многие авторы выделяют многочисленные преимущества данного метода. Некоторые из них
приведены ниже:
- развитие аналитического, творческого, критического, ориентированного на применение,
проблемоосознанного мышления;
- практика поиска и выработки альтернативных решений, осознание многозначности практических
(возникающих в реальной профессиональной деятельности) проблем и жизненных ситуаций;
- способность и готовность к оценке и принятию решения;
- гарантия более качественного усвоения знаний за счет их углубления и обнаружения пробелов знаний;
- развитие социальных компетенций при работе в группе (включая учебу у других и с другими).
- развитие организационных навыков.
Работа над кейсом требует от студента поиска и обобщения информации из различных
источников, развития навыков самоорганизации и управления временем, совершенствования умений
письменного и устного речевого общения, а также способности к сотрудничеству и взаимодействию в
команде. Кроме того, развиваются организационно - управленческие навыки проведения совещаний,
переговоров, подготовки публичных выступлений и презентаций [10].
Непосредственной целью метода является совместное обсуждение и анализ кейса, т. е. события,
реально произошедшего в той или иной сфере деятельности и описанного авторами с целью
возбуждения дискуссии в учебной аудитории.
Обычно кейс состоит из нескольких частей: описание конкретной ситуации; задания к этой
ситуации; вспомогательная информация, необходимая для ее решения.
Изучив европейскую литературу мы пришли к выводу, что существует несколько подходов к
способу реализации кейс метода:
Angela Strelchonok, Iveta Ludviga предлагают следующие этапы реализации кейса:
- case study introduction,
- defining the problem,
- problem solving,
- presenting the solution(s),
- evaluating the solution(s),
- follow-up (optional),
- feedback [11].
Следовательно, можно сказать, что использование кейс-метода в изучении иностранного языка
дает следующие результаты:
- Повышает уровень знания иностранного языка в целом. Использование терминов и их понимание более
эффективно, чем простое их заучивание, так как требует умения их использовать;
- Развивает творческое мышление, заставляя думать на языке; Развивает навыки проведения презентации
(умение публично представить свою работу на иностранном языке); Учит формулировать различные
типы вопросов;
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- Развивает умение вести дискуссию, аргументировать ответы, что способствует развитию речи без
опоры на готовый текст; Совершенствует навыки профессионального чтения на иностранном языке и
обработки информации;
- Учит работать в команде и вырабатывать коллективное решение;
- Позволяет полноценно решить индивидуальную и групповую самостоятельную работу студентов.
Данный метод обучения иностранному языку на основе реальных или выдуманных ситуаций
имеет огромные перспективы в профессиональной подготовке будущих специалистов. В обучении
иностранному языку метод кейсов служит для создания языковой среды и условий формирования
потребности в использовании иностранного языка как средства межкультурного взаимодействия,
интеграции знаний учащихся из разных областей вокруг решения одной общей проблемы, а также
развития иноязычной коммуникативной компетенции в рамках активной совместной исследовательской
и творческой деятельности.
Далее остановимся на практических заданиях, используемых нами на занятиях по английскому
языку на уровне “Intermediate”.
Exercise 1
Stages:
Case Study Introduction
a) Read the case several times and hand out the material
Bai Chen came from China to America, he is a foreign student. One day he found out that he had received
only 40 percent on yesterday's history test when it was returned, but he thought he had done very well. The first
section he had done perfectly, but had received no credit for the second part, which he had also completed. He
decided to ask the professor why he had received such a low grade while the professor was beginning some new
lecture material.
The professor answered, “I don't remember your situation without looking at the test. You should read my
comments”. Bai Chen still couldn’t understand why he had received no credit for the second part, because he had
answered all the questions, and he thought the professor was not being fair.
After the lecture has finished Bei Chen again asked the professor, who replied, “My comments show you
didn't follow directions in the test. You were supposed to write a full paragraph for each question, instead of
writing one - word answers,”
“I'm sorry. I didn't understand your directions. May I pass the test again?”
The professor explained: “I'm sorry, Mr. Chen, but the directions were clearly stated at the beginning of
that section of the test and I can't give you another chance just because you're a foreign student.”
2. Defining the problem
b) Define the main issues/problems.
c) Set out the cases’s objectives.
d) Questions for problem solving
1) What problem has been created for the international student?
2) What problem has been created for the American?
3) What cultural misunderstanding caused the problem?
4) How would you solve the problem if you were the student?
5) Is there something you might do to ease the problem if you were the American?
3. Problem solving
Students should be divided into two or more small groups (maximum six students) to discuss the case. The
third stage includes work in small groups to discuss the key issues, development of optimal solutions to the
problem, preparing for the presentation of the work to other small groups after the students formed their own
(new) vision of the situation, and possible solutions are found.
4. Presenting the solution
All groups present their solutions
5. Evaluating the solution
The main task of this stage - to identify different points of view and thus to provide an objective analysis of
the proposed situation.
6. Follow-up
It ends this work summarizing, a few comments and observations. If planned, carried out assessment of each
participant or group as a whole with an explanation of a grade (points).
7. Feedback
Language: there are various ways to address the mistakes made. You can create exercises from the mistakes
or you can simply go through the major mistakes and explain the correct form.
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Managerial Skills: as regards the meeting and presentation skills, the teacher should provide feedback on how
to improve these skills. The feedback should include rapport building, body language, eye contact, etc
Exercise 2
Stages:
Case Study Introduction
a) Read the case several times and hand out the material
A nice smartphone
Imagine that you are in an American shop with your foreign friend. You and your friend are interested in
buying a nice smartphone and he tries to haggle down the price. He wants to pay a maximum amount of 400
dollars instead of the full price of a smartphone - 500 dollars. The shop assistant wants to have at least 480
dollars for it. How do you react?
2. Defining the problem
b) Define the main issues/problems.
c) Set out the cases’s objectives.
d) Questions for problem solving (choose the most appropriate variant and explain)
A. You are not used to this. You decide to take a look elsewhere in the shop.
B. You find it quite interesting and you take a close look at how your friend and the shop owner haggle.
C. You stay with your friend, but in the background.
D. You didn’t know that you were able to haggle in America too. Afterwards you ask him for some hints.
3. Problem solving
Students should be divided into two or more small groups (maximum six students) to discuss the case.
The third stage includes work in small groups to discuss the key issues, development of optimal solutions to the
problem, preparing for the presentation of the work to other small groups after the students formed their own
(new) vision of the situation, possible solutions are found.
4. Presenting the solution
All groups present their solutions
5. Evaluating the solution
The main task of this stage - to identify different points of view and thus to provide an objective analysis
of the proposed situation.
6.
Follow-up
It ends this work summarizing, a few comments and observations. If planned, carried out assessment of
each participant or group as a whole with an explanation of a grade (points).
7. Feedback
Language: there are various ways to address the mistakes made. You can create exercises from the
mistakes or you can simply go through the major mistakes and explain the correct form.
Managerial Skills: as regards the meeting and presentation skills, the teacher should provide feedback on
how to improve these skills. The feedback should include rapport building, body language, eye contact, etc
После того, как студенты изучат все кейсы, мы предлагаем им выполнить небольшой тест, чтобы
увидеть результат усвоенного материала.
Подводя итог выше сказанному, следует еще раз отметить, что кейс-метод в сочетании с ЦОР
предоставляет студентам отличную возможность творчески применять пройденный языковой материал
на базе своих профессиональных знаний и позволяет студентам адаптироваться к реальным и
потенциально возможным ситуациям. Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает
позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить инициативу,
почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении практическими
навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на
профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную
мотивацию к учебе.
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ӘОЖ 801.54
СТУДЕНТТЕРДІҢ ТІЛ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ БАҒЫТЫНДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН
ЖҰМЫСТАР ЖҮЙЕСІ
Омарова К.С., Алтайбекова Қ.Т.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассматривается культура речи и присущие ей нормы, а также обсуждается
скудность словарного запаса студентов.
This article discusses the culture of speech and its inherent norms, as well as discussed the paucity of
vocabulary students.
Еліміз тәуелсіздіктің туын тіккелі 25 жыл болыпты. Осы жылдар аралығында еліміздің
жаңаруына, гүлденуіне байланысты қаншама игі істер атқарылды. Ел тәуелсіздігімен қоса тіл
тәуелсіздігіне де қол жеткіздік. Ата бабамыз мыңдаған ғасырлар бойы сақтап келген алтын қорымыз,
мұрамыз тіліміздің тұғырын биіктету қамы қолға алынғалы да біраз уақыт болып қалды.
Мағжан Жұмабаевтың: «Тілсіз ұлт, тілінен айырылған ұлт дүниеде ұлт болып жасай алмақ емес.
Ондай ұлт құрымақ. Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарт – тілі болу. Ұлттың тілі кеми бастауы ұлттың
құри бастағанын көрсетеді. Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа тиісті. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың
сыры, тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай көрініп тұрады» тамаша пікірі тілдің қасиетін айқындай түседі
[1,155].
«Өнер алды - қызыл тіл», «Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ», «Таяқ еттен, сөз сүйектен өтеді»,
«Көре-көре көсем боласын, сөйлей-сөйлей шешен боласың», «Айтылған сөз атылған оқпен тең», «Жақсы
сөз – жарым ырыс» деген даналық сөздер тобы қазақ халқының сөйлеу шеберлігіне үлкен мән
бергендігін білдіреді. Асылы, жақсы сөзді жанына азық ете білген, атқан оққа тоқталмаса да жүйелі сөзге
бас иген, орнын тапқан екі ауыз сөзді ер құнымен теңестірген бір халық болса, ол- қазақ халқы.
Тіл қадірін түсіне білген халқымыз тіл өнерін мәпелеп отырып, сол қадірлісінің қадір-қасиетін
түсіретін, оған жауапсыз қарайтын, сөз мәнісін білмейтіндерге жирене қарап, солардың атына үнемі ащы
да, өткір сын айтқан. Мысалы, «Байлауы жоқ шешеннен, үндемеген есті артық»; «Аузына келгенді
сөйлеу - ақымақтың ісі, алдына келгенін жеу - айуанның ісі»; «Өсекшінің тілі қышып тұрады»; «Іріген
ауыздан - шіріген сөз шығады»; «Жақсы сөйлесе - аузынан гүл төгіледі, Жаман сөйлесе аузынан жын
төгіледі» - деген мақалдар тобы осындайларға айтылса керек.
Қазіргі таңда тіл мәдениетінің көкейтестілігі арта түсті. Оқу орындарындағы қазақ тілі мен
әдебиеті мамандығы бойынша білім алушылар арнайы «Тіл мәдениеті» курсын оқыса, мектеп
бағдарламаларына вариеактивті пән ретінде енгізілген.
Халқымыздың тіл келешегі - жастарда. Бүгінгі күнгі студенттердің сөз саптауы көңіл
алаңдатарлық. Зерттеуші ғалымдардың пікірінше, қазіргі жастардың көпшілігінің тіл мәдениеті төменгі
деңгейде деген қорытынды жасауға болады. Жарықбаев Қ: «Оқушының жеке тұлға болып дамуы мен
алған білімін іске асыруда сөйлеу тілін, әрекетін, сөйлеу мәдениетін, әдебін қалыптастыру
педагогиканың қазіргі кездегі көкейтесті мәселелерінің бірі болып табылады» - дейді [2, 36].
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Жалпы тілді халықтың жан дүниесімен, ой-санасымен, тарихы мен мәдениетімен тығыз
байланыста қарау В.Фон Гумбольдт, И.Гердер, Г.Пауль, В.Вундт, Г.Штейнталь, Э.Сепир, Б.Уорф,
А.Потебня т.б. ғалымдардың есімдерімен байланыстырылса, қазақ зиялылары А.Байтұрсынов,
М.Жұмабаев, М.Балақаев, К.Аханов, Т.Қордабаев, Ы.Маманов, Н.Уәлиев, Р.Сыздықова, А.Жапбаров,
Ә.Болғанбаев, С.Исаев, А.Ысқақов, Р.Әміров, Қ.Жұбанов т.б. ғалымдар өз еңбектерінде «тіл» ұғымының
сан қырлы жағына тоқталады. Тіл табиғатының қыр-сырына терең жан-жақты үңілу – ғалым
А.Байтұрсынұлынан бастау алып, Қ.Жұбанов зерттеулерімен өз жалғасын тапқан.
Ал мәдениет туралы түсінікке әр ғалым әр түрлі анықтама береді. Тілші-ғалым Балақаев өзінің
еңбегінде: «Мәдениет, оқу-ағарту, ғылым, өнер т.б. рухани өмір табыстарының жиынтығы», - дейді [3, 10
б.].
Мәдениет екіге бөлінеді: материалдық және рухани мәдениет. Соның ішінде тіл мәдениеті рухани
мәдениетке жатады.
Тіл мәдениеті студенттердің тілін ұстарту міндетін жүзеге асырудың амал-тәсілдерін көрсетеді.
Тіл мәдениетіне тән нормалар студенттердің таза, нақты, лайықты әдеби тілмен сөйлеуге, диалект сөздер
мен дөрекі сөздерді қолданбауға, сөйлеген сөздері жатық, әсерлі, түсінікті болуын қадағалайды.
Сонымен қатар, олардың мәнерлеп оқуын, сондай-ақ өз ойларын логикалық тұрғыдан байланыстыра,
жүйелі жазу дағдыларын қалыптастыруға тиіс.
Тіл мәдениеті жайлы айтқан ғалымдар пікірлеріне тоқталар болсақ: М.Балақаев: «Тіл мәдениеті
дегеніміз - тілдік тәсілдердің ширау, жетілу дәрежесі. Сонымен қатар, ол тіл жұмсаудағы ізеттілік,
сауаттылық қана емес, тілдік тәсілдерді, фонетикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, морфологиялық,
синтаксистік, стильдік құбылыстарды ұқыпты, дұрыс қолдану дағдысы» [3, 17 б.].
Н.Уәлиев: «Тіл мәдениеті дегеніміз - сөйлеудегі, жазудағы сыпайылық, ізеттілік қана емес,
сонымен қатар айқын ойлылық, сөзді дәл айыру шеберлігі, сөйлеу өнеріне шыныққандық» [4, 102].
Жалпы тіл мәдениеті жайлы ғалымдар пікірін топтап, қорытындылар болсақ: Тіл мәдениеті
дегеніміз «Сөз мәдениеті», «Сөзді орынды қолдану» деген ұғымды білдіреді. Өйткені, тіл мәдениетінің
негізгі зерттейтін объектісі - сөз, сөздің дұрыс айтылуы, дұрыс жазылуы, дұрыс қолданылуы, сол арқылы
ойдың айқын, әсерлі жетуі, екі ұштылықтың, күңгірттіктің болмауы. Соған орай тіл мәдениеті ғылымын
үлкен екі салаға: ауызша сөйлеу мәдениеті, сөз қолдану мәдениеті деп бөлуге болады.
Сондықтан сөйлеу мәдениетіне байланысты өтілетін практикалық сабақтарда ауызша сөйлеу
тілінің ерекшеліктеріне көп көңіл бөлініп, қателерді тіл фактілері негізінде талдап, сырын ашып
көрсетудің пайдасы зор.
«Тіл мәдениеті» сабағында студенттердің өздеріне іздендіру жұмыстарын жүргізуге көп көңіл
бөлемін. Сабақ барысында, аудиториядан тыс кезеңдерде студенттердің қарым-қатынас сөйлеу тіліне
мән беріп, сөздерді дұрыс қолдану әрекетттерін жіті қадағалауға аламын. Студенттер қауымы өз ойларын
жеткізу барысында "қысқартуларға» әуес. Мысал ретінде, қазақ жастарының амандасуын алайықшы. Екі
студенттің заманауи амандасуы:
1-студент: - сәлем (салам, салют)
2-студент: - сәлем.
1-студент. - аман.
2-студент: -аман.
1-студент: - тыныштық?
2-студент: -тыныштық.
Амандасу формасы осылайша, қысқа да нұсқа сөздер тізбегімен жалғасып кете береді. Сөз
тіркесін кездестіре қоймайсыз. Өкініштісі, мың орамды бай тілімізді жұтаң етіп, қораш сөздермен
көрсетуге әуестеніп кеткенбіз. Жоғарыда көрсеткен формадағы амандасудың ұлғайтылған формасын
келтіруді жөн көрдік. Біздің ата бабамыз осы формада амандық, жөн-жосық сұрасқан.
1-ақсақал: - ассалаумаликум.
2-ақсақал: - уағикасалам
1-ақсақал: - Қалайсың. Қал-жағдайың, денсаулығың, отбасың аман - есен бе?
2-ақсақал: - Аман-есенмін. Қал-жағдайым жақсы. Отбасымыз аман-есен. Алланың берген
денсаулығы арқасында шапқылып жүріп жатырмыз.
1-ақсақал: - жан жағыңдағы туған –туыс аман ба? Мал-жан аман ба?
2-ақсақал: -жан жағымыз аман-есен. Көз көргендердің барлығы аман, сау-саламат.
Негізгі байлық – ой байлығы, сол сөздерді қиюластырып, әсем де әсерлі ой мұнарасын меңгере
білуде. Әрбір сөздің мән-мағынасын жетік меңгере отырып, орынды, ойлы, образды жұмсай алу да
мәдениеттіліктің бір белгісі, тіл мәдениетінің қадір-қасиетін түсіну болып табылады. Сондықтан да
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студенттермен аудиториялық сабақтар мен аудиториядан тыс жұмыстар барысында студенттердің
сөздік қорын молайту, сөздік қорларындағы сол сөздерді орынды жұмсай білулеріне байланысты жұмыс
түрлерін көбірек жүргізуіміз керек. Студенттермен бірінші кезекте, шығармашылық жұмыстар (атап
көрсетсек, сабақ барысында түрлі тақырыптарда ойтолғау, шағын көлемді әңгімелер жазғызу, кез келген
шығарманы талдауға байланысты жұмыстар жүргізу, оқыған шығармаларына талдау, пікір айтуға
қалыптастыру т.б.) жүргізген абзал. Аудиториялық сабақтарда дәріс жазғызу кезінде де студенттердің
жазуларына мән берген жөн. Дәрісте оқылған материалды студенттердің қабылдап, оны өз ой
қорытындысы арқылы өткізіп, берілген материалды қысқартып жаза білуі де студенттің
шығармашылыққа бейім екендігін көрсетеді.
Тіл мәдениті жөніндегі теориялық және практикалық пікірлерді дамытушылардың бірі
И.И.Срезневский тілді оқушының ойлау дағдысымен тікелей байланыстыра отырып, баланы қысқа
әңгімелер түріндегі жаттығу жұмыстарына бейімдеу пайдалы дей келіп, «Важен для приучения отличать
более важное от менее важного и неважного вникать в те основы слов и выражений которыми
изображаются основные мысли ... как безотносительно к форме, в которой та или другая мысль
выражается так, и с объяснением самой форм выражении, чтобы заставить детский ум оценить форму»,дей отырып, ауызекі сөйлеу тілінде синонимдерді барынша кеңінен қолдану қажеттігін баса көрсетеді
[5,144 б.]
«Тіл мәдениеті» курсы сабағына ерекше мән берген жөн. Бүгінгі студенттің ертеңгі маман екенін
ескере отырып, тіл мәдениетіне қатысты материалдарды теориялық және практикалық жақтан меңгерген
студент күні ертең өсіп келе жатқан буын мектеп оқушыларының бойына тіл мәдениетіне байланысты
қажетті білімді сіңіре біледі.
«Ана тілін жақсы білу - әркімнің азаматтық борышы. Егер әр бір сөзді орнымен жұмсай біліп,
айтқан ойы мазмұнды, нысанаға дәл тиетіндей ұғымды шығып, тыңдаушысын баурап алардай әсерлі
болса, ана тілінің құдіреті сонда ғана сезілер еді. Ал мұндай шеберлік тек тіл мәдениеті жоғары
адамдардың ғана қолынан келер жайт» - деп тұжырымдайды М.Балақаев [3, 27 б.]. Ғалымның атап
көрсеткеніндей, ана тілін толық игерген адам әрбір сөзді өз орнымен пайдаланып, өзінің айтайын деген
ойын нақты, шебер жеткізе біледі. Осындай қасиет білім алушы мен білім беруші бойынан табылар
болса, ғалым атап көрсеткен кемшіліктер болмаған болар еді. Ғалым ортаның әсері, жергілікті тіл
немесе басқа тілдің әсер етуі, көшенің әсері (дөрекі, былапыт тіл), пән тілінің нормаларын жақсы
меңгермеген мұғалімнің әсері, сөйлеу дағдыларының жоқтығы (мектептің тіл дамытуға немқұрайлы
қарауы), жекелеген оқушы тіліндегі сақаулық, быдықтық, мыңғылдық, т.б. сынды кемшіліктерді атап
көрсетеді [2,201].
Бүгінгі студенттердің тілінің жатық болмауына, сөздік қорының жұтаңдығына: а) үйде ата-ана
тілі, ата-ананың баламен сөйлеу мәдениетін жетілдіру бағытында жұмыстар жүргізбеуі, баласымен бос
уақыттарында әңгімелеспеуі, қарым-қатынас жасауы жоғарыда көрсеткендей, «қысқартылған» сөздерден
тұруы; ә) мектепте шығармашылық жұмыстардың дұрыс жолға қойылмауы (көбінесе, дайын
жұмыстарды пайдалану, оқушыны еңбектендірмеу т.б.), пән мұғалімдерінің
өздерінің сөздік
қорларының жетімсіздігі; б) қажетті материалдарды кітаптан, жазбаша жұмыстардан емес, электрондық
тасығыштардан айна-қатесіз көшіріп алу (көшірілген материалдарға түзетулер енгізе білсе, бұл –
шығармашылыққа алып келген болар еді); в) көркем әдебиеттерді оқымау, талдамау; г) мәдени
орталықтарға жиі бармау, ол жөнінде пікірлеспеу т.б.
Жалпы, тіл мәдениеті дегеніміз сыпайы, ізетті, сауатты сөйлей білу мен жаза білу және сөзді дәл
айта білу, оны орнымен, әсерлі етіп қолдана алу шеберлігі, - деген пікірге тоқталдық. Бай тіліміздің
ішінен ең қажетті, ең ұтымды тілдік құралдарды таңдап алып, оларды айтылмақ ой мен мәтіннің
мазмұнына, мақсатына сай етіп тіркестіре алу білгірлік пен шеберлікті қажет етеді.
Сонымен, зерттеуші-ғалымдардың берген түрлі анықтамаларын саралай отырып, біз өз
зерттеуімізде тіл мәдениеті дегеніміз – оқыту үрдісінде, отбасында, жалпы адамдардың өзара қарымқатынасы негізінде жазбаша және ауызша тілді игеру деңгейі. Ойды дұрыс, түсінікті, анық, дәл, әсерлі
әрі әдеби тіл нормасын сақтай, тіл тазалығын сақтай жеткізе білу шеберлігін айтамыз. Әрбір жеке
тұлғаның ерекше маңызды қасиетінің бірі - тіл мәдениетін игеру. Сондықтан бүгінде жас ұрпактың тіл
мәдениетін қалыптастыру мәселесіне ерекше назар аударып, оны игерту жолында еңбектенгеніміз
абзал.
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ӘОЖ 801.54
ДӘСТҮРЛІ НАНЫМ-СЕНІМДЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ТАБУ МЕН ЭВФЕМИЗМДЕР
Омарова К.С., Саменова С.Н.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассматривается обьект этнолингвистики табу и эвфемизмы, а также
изучаются их особенности и способы образаования.
This article discusses the object ethno linguistics taboos and euphemisms, and study their characteristics
and methods of education
Табу мен эвфемизмдер – кез келген халықтың тілінен орын алған ауқымы кең этнографиялық
лексика. Сондықтан да оларды этногрфия мен лингвистиканың аймағын зерттейтін этнолингвистика
ғылымының обьектісіне жатқызған жөн.
Белгілі тіл маманы, академик Ә.Т.Қайдар этнолингвистикаға арнаған мақаласында: «Ана
тіліміздің ұшан-теңіз байлығын, ғасырлар бойы толассыз толығып, ұрпақтан ұрпаққа ауысып, мұра
болып келе жатқан асыл қазынасын мүмкіндігінше толық меңгеріп, ел игілігіне айналдыруды мақсат
ететін ғылым салаларының бірі – этнолингвистика. Этнолингвистика, егер оның түп-тамырына терең
үңілсек, этнография мен лингвистиканың жай қосындысы емес... Бұл ғылым саласының бір кереметтігі
де, бүгінгі таңдағы ғылыми-практикалық маңыз да – оның монолиттік тұтастығында, бір-біріне етене
жақын, тіпті бірінсіз бірін толық түсінуге болмайтын обьект екендігінде. Ол обьект-этнос және оның тілі.
Өйткені, тілсіз этнос, этносыз тіл өмір сүре алмайды» [1].
Осы анықтамалар тұрғысынан қарағанда, табу мен оларды алмастырып отыратын эфвемизмдерді
этнографиялық лексикаға жатқызған жөн. Өйткені, кез келген этнографиялық ұғымдардың тұратыны
сияқты табу мен эфвемизмдердің сыртында да олармен ұштасып, астарласып жататын этнографиялық
ұғымдар, атап айтқанда, дәстүрлі наным-сенімдер, мифтер, әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер, қоғамда
қалыптасқан тіл мәдениетімен байланысты этикалық нормалар тұрады. Мәселен, түркі тілдерінің
көпшілігіндегі бөрі, қасқыр, құрт деген сөздер мен олардың орнына қолданылып жүрген қазақ тіліндегі
ит-құс, қара-құлақ, серек-құлақ, теріс азу, қара ауыз, ұлыма деген сөздер мен сөз тіркестерінің барлығы
да этнографиялық мәнге ие болған лексика. Өйткені, олардың лексикалық мағыналарының сыртында
дәстүрлі наным-сенімдерден пайда болған «атын атасақ малымызға шауып, адамға зиянын тигізеді»
деген халықтық ұғым жатыр. Олар – сөздік қордың ерекше қабатын құрайтын бір жүйеге жататын топ.
«Табу» деген терминнің мағыналық ауқымы кең, ол тек тыйым салынған сөздермен ғана
шектелмейді. Табу, сонымен қатар, адам тарапынан жасалмауға тиіс кейбір әрекеттерге, белгілі бір
адамдарға, ішіп-жеуге болмайтын ас-суға, пайдалануға болмайтын заттар мен бұйымдарға салынатын
тыйымдардың барлығын қамтиды. Олай болатын болса, лингвистикалық табуды жалпы этнографиялық
табудың ішіндегі белгілі бір бөлігі ғана десек, шындықтан алыс кетпейміз. Ал табудың эфвемизмдерге
қандай қатысы бар мәселеге келетін болсақ, оған берілетін нақты жауапты да жоғарыда келтірілген
лингвистикалық сөздіктен табамыз. Сөздік бойынша келтірілген пікірлерді саралар болсақ, табу мен
эфвемизмдердің арасындағы байланысты себеп пен салдар деп қараған жөн. Сондықтан да олар бірінсіз
бірі жүре алмайды. Сосын табу эфвемизмдерді тудырып қана қоймайды, оларға үнемі өз орнын беріп, өзі
олардың тасасында бой жасырады.
Айта кететін бір мәселе, этнолингвистикалық табу ұғымдарға салынатын тыйым емес, тек сол
ұғымдардың тілдегі атауларына, яғни сөздерге салынатын тыйым. Кез келген мәдениет пен тіл өзінің
тиісті орны бар белгілі бір ұғымға тыйым сала алмайды. Бірақ кейбір себептермен әлгі ұғымның тура
атауын ашық қолдану қолайсыз болса, ол сөздер уақыт өте келе өзі де табуға айналады. Бірақ оны
өзгертіп, басқаша атауға, яғни эвфемизмге айналдыруға адамның да, тілдің де мүмкіндігі бар. Ендеше,
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бұл тұрғыдан алып қарағанда, эвфемизмді өңін айналдырған табу немесе тура атауына тыйым салынған
ұғымның бет пердесі, бүркеніші немесе табудың жасанды синонимі деуге әбден болады.
Табу мен эвфемизмдерге байланысты есте болатын бір мәселе – бірде бір тіл еш уақытта ешбір
сөзді шеттетпейді, ешбір сөзге өздігінен тыйым сала алмайды. Тіл үшін барлық сөз бірдей. Табуды
тудыратын себептер сол тілді қатынас құралы ретінде пайдаланатын қоғамға, әртүрлі әлеуметтік ортаға,
яғни адамдарға қатысты болады. Бұл тұрғыдан алып қарағанда, табу мен эвфемизмдер тек
этнолингвистикалық құбылыс қана емес, олар – тіл мен қоғамның өзара байланысын сипаттайтын
әлеуметтік лингвистикаға да қатысы бар құбылыс. Өйткені, табу мен эвфемизмдер – адамдардың
қоғамдағы әлеуметтік, мәдени және экологиялық ортаға байланысты қалыптасқан наным-сенімдерінің,
салт-дәстүрлерінің принциптері мен нормаларының тілдегі орныққан көріністері.
Этнолингвистикалық табу мен эвфемизмдердің табиғатына тән тағы бір ерекшелік бар. Атап
айтқанда, табудың салдарынан айналымнан шыққан сөздерді алмастырып отыратын
эфвемизмдер
әлеуметтік ортада неғұрлым жиі қолданысқа түсетін болса, бірте-бірте олар да табуға айналады, ендігі
жерде олардың орнын жаңа эвфемизмдер басып отырады. Бұл процесс ешқашан толастамайды. Бұл
тұрғыдан алып қарағанда, табу - кез келген тілдің сөздік қорын үнемі неологизмдермен, дәлірек
айтқанда, эвфемистік синонимдермен, омонимдермен байытып отыратын ерекше этнолингвистикалық
құбылыс.
«Әр елдің салты басқа...» дегендей, географиялық, қоғамдық-әлеуметтік жағдайының, әдет-ғұрып,
салт-санасының әртүрлі болып келетіндігіне байланысты әр халықтың мәдениетіндегі сөз магиясына
сенушілік пен сол сенімнің негізінде қалыптасқан табу мен эвфемизмдер де сан алуан болып келеді.
Көптеген халықтарға тән сөз магиясына сенімнің бір айғағы адам есімімен тікелей байланысты.
Мысалы, гректерде бұл нанымның негізінде адам мен оның шын есімінің арасында материалдық
байланыс бар деген ұғым қалыптасқан, сондықтан да олар өзгелер оның шын есімін білсе, оны сиқырлау,
дуалау нәтижесінде иесін қинайды, дертке шалдырады деген ұғыммен адамдар өздерінің шын есімін
жасырып, орнына лақап аттарды пайдаланып, шын есімдерді атауға тыйым салған. Ал Колумбияда да
шын есімдерін тура атамай, шын есімдерінің орнына «кіші қарындас», «үлкен аға» деген эвфемистік
атаулар адамның жасына қарай лайықтап қолданылатын болған. Солтүстік Американың үндістерінен
атын сұрай қалсаң, «Менің атым жоқ» деп жауап беретін болған.
Түркі тілдерінде кең таралған, бірақ бүгінгі таңда біртіндеп жойылып бара жатқан ат тергеу
салты бар. Бұл ерекше салт жөніндегі құнды мәліметтерді тіл білімін зерттеуші ғалымдар Г.Н.Потанин,
Н.И.Ильминский, А.И.Самойлович, Н.П.Дыренкова, Н.И.Гродеков, Н.А.Баскаков, Ы.Алтынсарин,
Ш.Уәлиханов, Т.Жанұзақов, Ә.Ахметов, Ә.Болғанбаев т.б. еңбектерінен кездестіреміз.
Ат тергеу салтының айғағы іспеттес: Ата, Ата! Сылдырамының ар жағында, сарқыраманың бергі
жағында маңраманы ұлыма жеп жатыр. Жаныманы білемеге білеп алып келе қойыңыз» - дейтін ақылды
келіннің атасына айтқан астарлы әңгімесі бұл күнде табу мен эвфемизмге қойылған
ғажайып
ескерткіштей, әлемдегі ең салиқалы басылымдардың бірі – Британия энциклопедиясының төрінен орын
алып, танымал болды десек, асыра айтқандық емес. Өйткені, жоғарыдағы сылдырама, сарқырама,
маңырама, ұлыма, жаныма, білеме деген астарлы сөздер мен соларды бет перде етіп, ізетті әйелдің
атасына ашық айтуға бата алмаған: Қамысбай, Өзенбай, Қойшыбай, Пышақбай, Қайрақбай, Қасқырбай
сияқты есімдер мен сол есімдердің бастапқы буындарын айнытпай қайталайтын қамыс, өзен, қой, пышақ,
қайрақ, қасқыр деген қарапайым сөздер – түркі халықтарының ат тергеу салтын бейнелейтін әрі сол затқа
келіндерін баулитын тамаша үлгілері ғана емес, сонымен қатар табу сөздер мен оларды алмастырып
отыратын эвфемизмдерге де керемет мысал.
Қазақ тілін тұңғыш зерттеушілердің бірі Н.И.Ильминский [2], Н.И.Гродеков [3], А.Н.Самойлович
[4] кезінде қазақ әйелдерінің анығырақ айтқанда, қазақ келіндерінің, халықтың берік қалыптасқан ат
тергеу салтын қандай дәрежеде бұлжытпай сақтайтынын сипаттайтын пікірлерін қалдырыпты. Олардың
пікірінше, келінге күйеуінің, туыстарының есімдерін ашық атауға тыйым салынатындықтан, жанама атау
ойластырған және өздеріне атауға тыйым салынған есімдерді тергегенде қалай болса, солай емес,
керісінше, белгілі бір қалыптасқан жүйе бойынша, туған-туыстықты білдіретін ортақ терминдерді
пайдаланып отырған. Мәселен, қазақтың ибалы, сыпайы қазақ әйелдері күйеуінің ағаларын қайнаға,
жәке, қайын атасы мен оның рулас, тең тұстарын ата, әти, күйеуінінен жастары біршама үлкен, бірақ
қайын атасынан жастау қайнағаларын би ағалар, ал олардың жасы үлкен балаларын мырза ағалар,
ортаншы балаларын ортаншым, кенжелерін кішкенем деп атаса, күйеуінен жасы үлкен адамдардың
әйелдерін шешей, қайын енесінен жасы үлкен әйел адамдарды өз енесіндей ене, қайнағаларының үлкен,
ортаншы немесе кенже қыздарын бикеш, ортаншы-қыз, кішкене-қыз, күйеуінің жасы үлкен әпкесін апа,
жас жағынан ең кіші інісін кенжем немесе кенжетай, кенже бала, ал қарындасын кенже қыз деп атаған.
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Жоғарыда аталған кез келген келінге ортақ эвфемистік жанама атаулармен қатар, кейбір
келіндердің өздеріне ғана тән төрем, аппағым, ақжарқын, айдарлым, шырақ (қайнағасының ұлдарына
қатысты), бөпежан (қайнағасының нәрестесіне қатысты) және қыз балаларға қатысты кө жақсым,
қаракөз, айдарлым, шырайлым сияқты эвфемистік терминдер де жиі қолданылған. Әйел өз күйеуін
отағасы немесе балаларының есімін қосып, бәленнің көкесі, не болмаса кәсібі, қызметіне қарай мұрап,
елу басы; кейде сыртынан біздің үйдің кісісі деп атаса, күйеуінің құрдасын құрдас, аттасын адас
деген.Кейде атын тергеген адамды басұалар шатастырып алмасын деп, келін қалыптасқан эвфемистік
есімдердің алдына анықтауыш сөздер мен кісінің қызметін немесе түр-сипатын бейнелейтін эпитеттерді
де қосып отырған. Мысалы, күйеуінің інісі, ауылнай мырза, би қайнаға, бадырақ, семіз, айыр сақал, төрт
сақал, көк көз, сақау, қалқан құлақ, қос ауыз мылтық, тоғыз қол немесе өнеріне қарай жұмсалатын
жыршы, домбырашы, шешен сияқты эвфемистік есімдер жоғарыда айтылғаннің дәлелі деуге болады.
Қазақ келіні сонымен қатар күйеуінің әке-шешесінің көзі тірі кезінде өзі тапқан бірінші баланы да өз
атымен атамай, онің жынысына қарамастан, кенже бала немесе бөпе-жан сияқты эвфемистік есімдердің
бірін қолданған. Ізетті келін өзі көрмеген ата-енесінің көзі тірі кезінде өзінен бұрынырақ келін болып
түскен қайнысының әйелін де, яғни өзінен жасы кіші абысынының да атын тергеп, келіншек деп атаған
[5].
Бұндай атауларды біз бала күнімізден естіп өстік. Әжеміз Балыш: атамызды (яғни өзінің күйеуін)
үнемі атын атамай, «Ол кісі», ал баласын (біздің әкемізді) «әлгі бала» деп отыратын. Біз таң қалатынбыз.
Атамыздың атын сол кезеңдерде тіптен жан –жағындағы көрші-көлем, туған-туыстың да әйел заты
атамай, бірі ардагер қайнаға (соғысқа қатысқан болатын), Ыбыраш (жеңгелері болса керек, атамыздың
аты Ыбырайым болатын), бірі «медальді қайнаға» (атамыздың медальдері көп болатын), екінші бірі
«күрішші қайнаға» (сол кезеңдерде күріш егумен айналысатын) деп атайтын. Әжеміздің аузынан «Екі он
бес қайнаға» (Отызбай деген әкемізді), Қажы қайнаға (әкелеріміздің аты Молдағажы болатын), Мұртты
қайны (Ол кісінің аты Байыш болатын, мұрт қоятындықтан да осылай сыртқы келбетіне қарап, жоғарыда
айтып өткеніміздей эвфемистік есімдердің алдына кісінің қызметін немесе түр-сипатын бейнелейтін
эпитеттерді де қосып отырған). Нағашы әжеміз Ақбілек деген кісі ат тергеу салтын ерекше ұстанатын.
Шатастырмайтына тәнті болатынбыз. Өмірінің соңғы жылдарында үлкен кісі бірер –ер рет шатастырып
алғанда, қатты қиналғанынын көріп, ол кісінің салты қатты ұстанатынына тағы да бір тәнті еткен. Ол
кісі: сандық, мың, сары деген сөзді ешқашан өзінің лексиконында пайдаланбайтын. Өйткені, Сандықбай,
Мыңбай, Сары деген аталары болыпты. Сондықтан ол кісі сандықты «қобди», мыңды «сан», сарыны
«шикіл» деп қолданатын. Бірде орысшалау оқыған келініне: маған он сан ақша керек болып тұрғаны
дегенде, түсінбеген келіні: «әже десять тенге просить что ли?»- деп таңырқай қараған. Әжені айтпағы бұл
жерде «он мың» еді. Мыңды атаудан қашқан әжеміз, он сан деген болатын. Дүкендерге барып сары май
алмақ болса да, астың атын тура атамай, біреу естіп қояр дегендей, 1 килограмм шикіл май өлшеп жібер»
деп отыратын.
Кейде тыйым салынған есімдерді тергеп айтуға мүмкіндік болмай қалса, әлгі есімдердің бір
дыбысын өзгеріп, Мәмбетті-Сәмбет, Әлиді-Сәли, Тұрсынды-Мұрсын, Ахметті-Сахмет т.с.с бұзып айту
да эвфемистік есімдер жасаудың бір тәсілі ретінде қолданылған. Бұл жерде де әжелеріміз қалыс
қалмапты. Балыш әжеміз Алтынбек деген аталарын Салтынбек, ал нағашы әжеміз Ақбілек руларын да
атамай, Мамай елін «Самай», Оразайды «Қоразай», Сарғалдақты «Қызғалдақ» деп атайтын. Түсінбеген
біздер, алғашқыда Ақтаз руында Мамай да, Самай да, Сарғалдақ та, Қызғалдақ та бар екен деп
ойлайтынбыз. Бірақ, өзім жоғарыда мысал ретінде тіліме тиек етіп отырған Балыш, Ақбілек сынды
әжелер дәстүрін өзіміз де қайталаймыз деп әсте ойламаппыз. Бүгінгі таңда біздер де Жолдасбек деген кісі
есімдерін тура атамай, жолдас деген сөзді дос деген сөзбен ауыстырып қолданып отырмыз. Жолдасбек
есімді кісілердің жасы үлкендерін атам аттас деп, жасы кішілерін Досбала (отбасындағы күйеу баланың
аты Жолдасбек болғандықтан, оны Досбала, яғни дос «жолдас» сөзінің синонимі, күйеу баладағы «бала»
сөзін алып отырмыз. Бұның негізгі себебі – қайын атаның аты Жолдасбек. Ал егер бөтен біреулер
күйеуінің аты тергелетін туыстарымен аттас болса, келін олардың да есімдерін қоса тергеп, аттеріс, атам
аттас сияқты жанама есімдерді қолданған.
Қазақ есімдерінің тарихын арнайы зерттеген Т.Жанұзақовтың еңбегіндегі қазақ әйелдерінің
астарлап: Сүттібайды Уыз, Бұқарбайды Сүзербай, Қарабасты Бараншеке, Сарыбасты Шикіл шеке,
Көжекбайды Қоянбай, Үзікбайды Дөдеге, Жамантайды Жайсызтай, Ақбайды Қылың ата, Түңлікбайды
Қайырма, Қозыбақты Кепе, Қойлыбайды Жандық, Еламанды Халық есен, Асаубайды Тарпаң,
Қамысбекті Құрақ ата деп өзгертіп айтуы да ат тергеу салтына байланысты қалыптасқан табу мен
эвфемизмдерге тамаша мысал [6].
Бөрімен байланысты табу кезінде қазақ арасында да қатты сақталған. Бұл жөнінде 20 ғасырдың
басында қазақ жерінде болған неміс ғалымы Рихард Каруцтың «Қазақ балаларына қасқырдың атын
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атауға болмайды, өйткені бұл тыйым бұзылса, қасқыр малған шабады деп сенеді» деген жолдары жоғарыда айтылғанның нақты дәлелі. Демек, ел арасында жиі қолданылатын қасқырдың «қара құлақ»,
«ұлыма», «серек құлақ», «теріс азу», «ит-құс» немесе «жиен» секілді жанама атауларының бәрі де сөз
магиясына деген нанымның салдарынан туындаған эвфемизмдер екені ешбір күмән туғызбайды.
Магия наным, оның ішінде сөз сиқырына сену, ертеректе қазақ арасында ерекше орын алғанын
«Сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады» сияқты аталы сөзден де айқын байқалады.
Сөз магиясына сенудің енді бір көрінісі халықтың ертеректе қарғыс пен алғысқа немесе батаға өте
мән бергенінен де айқын байқалады. Қарғыс пен алғыстың өте ертеде пайда болғанын айта келіп, ғалым
Ә.Болғанбаев былай дейді: «Бұлардың негізгі идеялары көбіне діни ұғымдармен тығыз байланысты.
Кісінің аузынан шыққан алғысы мен қарғысы арқылы адам баласының, жан-жануарлардың өмір
тіршілігін оңайлатуға немесе қиындатуға, ұзартуға немесе қысқартуға болады деген теріс ұғымнан келіп
туған» [7].
Ел арасында қарғыс адамға да, малға да айтыла береді. Мәселен, адамға байланысты: көк соққыр!
Көгермегір! Көктемегір! Жетпегір! Көк шешек! Үйің күйгір! Тілеуің құрғыр! т.с.с. қарғыстар айтылатын
болса, малға киігенде: топалаң келгір! Қарасан келгір! Кебенек келгір! Мәлік келгір! т.с.с. мағынеттер
ауызға бірінші ілігеді. Сондай-ақ жақсы сөз-жарым ырыс деген ниетпен адамға берілетін: көп жаса!
Көсегең көгерсін! Құдай оңдасын! Аруақ қолдасын! т.с.с. алғыс пен батаға, жақсылыққа бастайды деп,
халық қалай сенсе, қарғыс пен теріс батадан жамандыққа бастайды, пәле-жалаға тап қылады деп,
соншалықты қорқатын. Соңғылардан қорқып қана қоймай, әдетте ондай лағынет жаудырған адамның
қара ниеті орындалып кетпесін немесе орындала қалған күннің өзінде өз басына көрінсін деген
мақсатпен: тілің тасқа! Жағыңа жылан жұмыртқаласын! т.б. сияқты «қаға берісі» бар дуалы тіркестерді
қарсы бағыттайтын.
Сөзімізді қорытындылай келгенде, табу мен эвфемизмдер - кез келген мәдениет пен тілден орын
алатын этнолингвистикалық ұғымдар. Табу деген терминнің аясына атаулы түгелдей, оның ішінде
сөздерге салынатын тыйым да қоса кіретіндіктен, оның этнография ғылымын да, лингвистикаға да
қатысы бірдей. Ал эвфемизм-таза лингвистикалық термин. Өйткені ол тыйым салынған немесе
қолдануға ыңғайсыз саналатын сөздерді, яғни лингвистикалық табуды алмастыру үшін ғана
қолданылады. Табу мен эвфемизмдер - тілдің сөздік құрамын лексика және семантика жағынан
байытатын өнімді тәсілдердің бірі. Олар сөз мағынасын өзгертуде, дамытуда ерекше қызмет атқарады.
Эвфемистік мақсатпен жұмсалған сөздер әдетте сөздерінің негізгі мағыналарының аясынан шығып, соны
мағынаға ие болды. Сөйтіп, табу мен эвфемизмдер синонимдік және омонимдік қатарлардың өсуіне,
неологизмдердің қалыптасуына белгілі ықпалын тигізіп отырады.
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ӘОЖ 801.54
ТІЛ МӘДЕНИЕТІНІҢ НЕГІЗГІ САПАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КӨРКЕМ
ШЫҒАРМАДАҒЫ КӨРІНІСІ
Омарова К.С., Жанғабылова З.К., Сатыбалдина З.Б.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассматривается основные особенности культуры речи, а также изучается ее
использование в художественной литературе.
This article discusses the main features of speech, and studied its use in literature.
Сөз қолдану мәдениетін арттыратын негізгі шаралардың бірі – тіл тазалығы. Тіл тазалығы
дегеніміз – айтайын деген ойымызды еркін жеткізу, сөйлегенде бөгде тілдік элементтерді –
диалектілерді, варваризмдерді араластырмай сөйлеу халқымыздың асыл сөз қазыналарын тиімді
пайдаланып, жатық, анық сөйлеу, әдеби тілде сөйлеу. Абай Құнанбаев: «Сөзінің бірі жамау, бірі құрау»
деп өзіне дейінгі кейбір ақындарды сынай отырып, «Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп - тегіс, жұмыр
келсін айналасы» - деп, әрбір сөздің түсінікті, жеңіл, мағыналы болуын талап етеді. Ойшылдар,
зерттеуші ғалымдар мен тіл жанашырлары тіл тазалығына ерекше мән бергендігін көреміз. Әрине, бөтен
тілден сөз алмай таза ана тілінде сөйлейтін бірде-бір халық болмайды. Тек ол сөздер жергілікті халықтың
тілдік заңдылықтарына бағынып, фонетикалық өзгерістермен барша қауымға түсінікті жалпы халықтық
тілге айналуы керек.
Шынайы бейне жасауда, кейіпкерлер бейнесін суреттеуде әрбір қаламгер халық тілінің мол
байлығын пайдаланумен қатар, әдеби тілге, әдеби тілдің нормаларына жатпайтын сөздерді де кеңінен
қолданады. Жергілікті тілдік ерекшеліктер (диалектер, жаргон сөздер) әдеби нормаға жатпайды, өйткені
мұндай сөздер жалпы оқырман қауымға түсінікті емес.
Тіліміздің мәртебесі өсіп, мемлекеттік мәртебеге ие болды десек те әлі күнге дейін тұрпайы
сөйлейтін сөз қолданушыларды, жаргон сөздерді көп қолданатын жастар қауымын кездестіріп қаламыз.
Олар тіліміздегі лексикалық, фонетикалық, грамматикалық нормалар мен заңдылықтарды ескермейді,
қазақ тілінен алған теориялық білімдерін дұрыс пайдалана алмайды. Кейбірі сөйлеп тұрғанда айтып
тұрған оқиғасы өзінің емес, өзге адамның басынан өткен екен деп қаласыз. Сөйлегенде тыңдаушы өзінің
ойын ұғып, түсініп тұр ма, өзі айтқан ойларын жеткізе алды ма онымен тіптен санаспайды. Мысалы:
«Кеше ойланып қалып. Ол келгенде, айтқан. Шаруа туралы ойлану керек» сынды сөз тіркестері
осылайша жалғаса береді. Өзің тыңдап отырып, әңгіме не туралы, кім туралы? екенін анықтай алмай
қаласыз. Алдыңыздағы оқиғаны баяндап тұрған тілді қолданушының ентігін басып, біртіндеп сұраққа
тартып, оқиғаның ұшығына жетуге тура келеді. «Кеше ойланған кім?» - «мен» деген жауап аласыз.
«Кеше ойланып қалдым» (немесе «қалыппын») деуге болмайды ма?! «Үйге ол келгенде, айтқан. Шаруа
туралы ойлану керек» деген тіркесті неге бір ғана «Шаруа туралы ойлану керектігін ол үйге келгенінде
айтқан» деген сөйлеммен ойын жеткізуге болмайды ма?! Бір ғана ойды айту үшін қазіргі тілді дұрыс
қолдана білмейтіндер бас-көзіне қарамай не орынсыз қысқартып, не қажетсіз сөздер мен сөз тіркестерін
орынсыз қыстырып қолдануы тіл мәдениетінің бұзылуына, тіл тазалығын сақтамауға алып келеді. Бай,
әуезді, жатық, бейнелі көркем тілімізді дұрыс қолдана алмау нәтижесінде жұтаң тілге айналдырып
аламыз. Қолымыздағы асылымыз, алтын қазынамыз, бабалар мұрасын, рухани байлығымызды дұрыс
пайдаланбау, тіліміздің құтын қашырып сөйлеу мәдениетсіздікке жатады. Жалпы халықтық тілді
жаңарту, байыту, жаңа қырынан жарқырата қолдану - әрбір жазушының жеке шығармашылық жемісі.
Тиесілі сөздің тетігін тауып пайдалану сөз өрнегін келісті сала білген жазушының шеберлігін танытады.
Қандай да бір көркем шығарманың көркі, шұрайы сол шығарманың тілі арқылы көрінеді, тілі арқылы
бағаланады.
Белгілі жазушы Т.Ахтанов өз шығармаларында кейбіреулердің әңгімелесу кезінде бөгде сөздерді
нормадан тыс араластырып сөйлейтін ерсіліктерін өткір сынаған.
Мысалы: «Сәуле» атты драмалық повестегі кейіпкерлерінің әңгімесінде мынадай сөздер кездеседі.
Алдаберген: Жазушы деген жақсы ойлайды деуші еді... Қап, сен қауғада жүргенде, Бөпежан «без двух»
отыр еді. Сен бардың да...
Бөпежан: Ылғи жұпыны киінуші еді. Теперь настоящий шик. Мама, осы жарасады.
Жазушы Д.Исабековтың да «Әпке» драмасынан қазіргі жастардың ана тілімізге немқұрайлы
қарайтын кемшіліктерін сынаған мынадай жолдарын кездестіреміз
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Мысалы: Нәзила: «Білмеймін. Мен дұрыс жасамаған да шығарамын. Бірақ, әлгі қыздың тым
еркінсіп, ар-ұятты естен шығарып бара жатқаны жаныма тиді», «Я так хочу» деп, Тимурды
құшақтап апты. «Котенок мой» деп, бұл да өліп бара жатыр...»
(Жастардың өз сүйгендеріне айтатын «жұлдызым, айым, күнім» деген теңеулері бола тұрса да)
сонымен қатар, кейбір сөздерге тиісті қосымшалардың нормаға айналған түрлерін жалғамай, басқа
түрлерін орынсыз жалғау да тіл тазалығына кесірін тигізеді.
Мысалы:
1. Жазда бұл жерде ыссы болады (ыссы емес - ыстық).
2. Шешесі ауызғы бөлмеге шықты да, төсектегі жатқан жиенінің жанына келді. (ауызғы емес
– ауыз бөлмеге, төсектегі емес – төсекте).
3. Рабиға баласының бетін сүйді (бетін емес - бетінен).
4. Абай жасында молдаға оқыды (молдаға емес - молдадан).
С.Жүнісовтің «Жаралы гүлдер» драмасында биресми есімдер мен кейіпкерлердің әңгімелесу
кезінде бөгде сөздерді нормадан тыс араластырып сөйлейтін ерсіліктері де кездеседі. Балалар мен
жасөспірімдер арасында бір-біріне ат қою, лақап есімдерінің болуы күнделікті өмірде жиі ұшырасады.
Лақап есімдер көбіне иесінің сыртқы бейнесі мен дене бітіміндегі және мінез-құлқындағы кемшілікті
көрсетуге бағытталады: Қасым. Сіз менің бойыма қарамаңыз. Соғыс басталғалы шөгіп қалған бойды
кемітіп қайтесіз... Балшекер. Мұны біз Пипин Короткий дейміз (196-б.). Военком. Сенің атың кім?
Бақыт. Бақыт. Аплаш. Мұны біз Сыбызғы дейміз. Сыбызғыны шебер тартады. Өзі де қурайдай ғой
(197-б.). Қасым. Оу, Кеңірдек, не боп қалды? Балташ. Әй, Қожанасыр, ер екенсің, жасырынбай жекпежек шық. Әттең, андағы Пипин Короткийдің артына тығылмасаң... Қасым. Әй, менде не жұмысың
бар. Ал, бұл тығылмаса не істер ең, Кеңірдек? (200-б.). Балташ. Содан мына Қожанасыр шабдар атты
екінші күн қатарымен мініп кетіпті (201-б.). Баттал. Әй өзің бір Кеңірдек десе дегендейсің-ау.
Іздейтінің, так сказать, төбелес. Ылғи қызылкеңірдек боласың да жатасың (202-б.). Қасым. Онда
айтып берейік. Жалко штоли! Әй, Шырылдауық шегіртке, сен қосылма, бұзасың (216-б.). Қасым.
Батеке, сіздің атыңыз енді Батекең емес, Шалбарбек болды. Баттал. Шалбарбек? Қайдағы
Шалбарбек? (217-б.). Талап. Сіздің бала күнгі лақап атыңыз Қожанасыр емес пе еді (281-б.).
Жоғарыда берілген сөйлемдердегі Пипин Короткий кейіпкердің бойына байланысты, ал Сыбызғы
баланың музыкалық аспапта ойнау ерекшелігіне қатысты берілген. Кеңірдек есімі кейіпкердің
жанжалдаса беретін мінез-құлқына қарай аталғанын, ал Шырылдауық шегіртке лақабы кейіпкердің
даусының өте жіңішке болып шығуы себебіне орай айтылғаны байқалады. Халық арасында әпенділеу,
аңғалдау кісілерді Қожанасыр деп атау жиі кездеседі, баланы да осылай атау кейіпкердің мінезіне, жүрістұрысына байланысты жұмсалған. Ал «Төгілген қандар, шашылған жандар» драмасында: Ақыры, мен
жұлыннан тиген суықтың зардабынан белден, екі аяқтан айрылдым да бұрынғы жай Омар емес,
Томар-Омар атандым (375-б.). Бұл жерде Томар-Омар есімі кейіпкердің дене бітіміндегі мүгедектігіне
қатысты қолданылған. «Қос анар» драмасында варваризмдер де стильдік мақсатпен қолданылған:
Мұқат. Ұмытпасам, сол кезде отыздарға тақап қалған жігіт. Осыған кім қойды екен, әйтеуір біреулер
«диірменші бала, Дикəй бала» деп ат қойыпты. Ақбөпе. Ә-ә, бірінші естуім. Мұқат. Орыстың дикий
деген сөзін алып, үйсіз-күйсіз жетім деп қойғандары ғой. Өзіңнің шын атың кім еді, әй?... Айтсайшы-ай,
ұмытып қалдың ба? Дикәй. Тұрсын! (260-б.). Дикәй. Ал тоқетері сол — сіз сол Жәміш шешей болсаңыз,
мен Тұрсын, осы совхоздың алдыңғы қатарлы строителімін, жұрт «сүйіп» қойған атым Дикәй. (304-б.).
Драматург мұндағы «Дикәй» деген атты баланың мінез-құлқының өз ортасынан өзгеше екенін ерекшелеп
көрсету үшін алған.
Сонымен қатар, сөздерді дұрыс байланыстырмай, орынсыз тіркес құрау, сөйтіп, сөйлем құрылысы
мен мағынасын бұзатын кемшіліктерге көркем әдебиеттегі, газет-журналдағы әңгімелерден көптеген
мысалдар келтіруге болады.
Мысалы:
1. Ертелетіп екпіндетіп келген Шегебай енді уайым жейтіні жоқ кісіше асықпай аяндап
барады.
2. Тақ алдында есіктің көзінен сарт етіп дәрігер машинасы тоқтай қалды.
3. Әлде жат жұрттыққа жаралған ежелгі қыз қылығына бағып, неғайбыл болашақтағы
тағдырына өзін-өзі дайындап бой ұсына бастағаны ма?
Кейбіреулер айтатын деген сөйлемді жарыққа шығармай, сөйлемнің соңын жұтып сөйлейді.
Мұндай стильдік ерекшілік тіл тазалығына, тіл мәдениетіне үлкен зиянын тигізеді.
Мысалы: «...Мен... енді былай... Сәкең айтқасын... кетіп жатқаным ғой, Құрал-сайман,
жұмысшы күші тапшы дегендей ... Сіздер ғафу етіңіздер, мен кішкене былай...»
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Мұндай мысалдарды әрбір жазушы өмірден алып жазады. Кейіпкер тілінде кездесетін мұндай
кедір-бұдырлықтар күнделікті өмірде де жиі кездеседі. Тілді қолданушылар арасында «Әлгі нетіп.
Неғып. Не қылғанда. Немен. Жаңағы. Сонымен. Солай. Нетіп кеткенде» сияқты сөздер тыңдаушыны
мезі етеді. Бұндай сөздер адамдардың сөйлеу дағдысына, сөз тазалығына нұқсан келтіреді, сөзді
әсерлігінен айырады, тіл тазалығын бұзады.
Сөз тазалығын сақтап сөйлейтін сөз қолданушы белгілі бір мәселе жөнінде әңгіме қозғамас бұрын
сөйлейтінін кесіп-пішіп, ой елегінен өткізіп, айтар ойын жинақтап барып, жұрт алдына шығады. Сондай
ортаның бірі – ұстаздар қауымы болып табылады. Тәжірибелі ұстаздар шәкірттері алдында әдеби тіл
нормаларын сақтап, мәдениетті сөйлеу дағдыларын сақтай отырып айтар ойын икемді, орамды тілмен
жеткізеді. Ұстаз бойында жоғарыда аталған қасиеттер болумен қатар, сол қасиеттерді ол өзінің
шәкірттеріне, өзінің ортасына сіңіруі керек. Қоғамдық орындарда болсын, білім, мәдениет ошақтарында
болсын ол өзінің сөйлеу мәдениетін сақтай отырып, сөйлеу тілін дұрыс арнаға салып, шұбырынды сөз,
сіреспе тіркес, түрлі қыстырма сөздерін тазартып отыруы керек. «Ұстазы жақсының - ұстамы жақсы»
деген нақыл осыған байланысты айтылса керек. Өйткені, кез келген шәкірт ұстазынан, өскен ортасынан
тәрбие алады. Студенттің жазған мына бір жазба жұмысына назар аударалық: «Сол бір сұрапыл да,
отты жылдарда «Бәрі де майдан үшін, бәрі де Жеңіс үшін!» деген ұранмен еңбек еткен
қаһармандардың ерлік істері де ешқашан ұмытылмақ емес. Сол ұрыста ерлік көрсеткен өзіміздің қазақ
елінің майдангерлері де қаншама. Сол майдангерлердің кейбірі соғыстан аман-есен оралып, өзін сағына,
сарғая күтіп отырған жақындарына қауышып жатса, ал кейбірі жаралы не мүгедек, тіпті
жүректерді сыздататын қайтыс болды деген қара қағаздарының келуі әркімнің жүрегінде қара дақтай
сақталмауы мүмкін емес» . Үш сөйлем де «сол» есімдігінен басталады. «Сол бір сұрапыл», «Сол
ұрыста», «Сол майдангерлердің» тіркестерінің қайталануы тыңдаушыны жалықтырып та жібереді.
Соңғы сөйлемдегі «сол» есімдігін тіркестермей-ақ, сөйлемді «Майдангерлердің кейбірі» деп бастап
кетсе де, айтайын деген ойға нұқсан келмейді.
Сөз қолдану мәдениетін арттыратын негізгі сапалардың енді бірі сөз жатықтығы (әдеби тіл
нормасы). Әдеби тіл - адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау нәтижесінде қалыптасып бекіген,
жалпы халыққа тегіс танылған тілдік құбылыстар жүйесі болып табылады. Стильдік тармақтары
сараланған, қолдану өрісі кеңейген, қоғамдық қызметі әр алуан жүйелі тіл саналатын болғандықтан, оны
қалыптасқан бір қалыпты (нормалы) тіл деп те айта аламыз. Өйткені әдеби тіл мен тілдік норма бірбірімен тығыз байланысты. Бұл туралы белгілі тілші ғалым Мәулен Балақаев: «Әдеби тіл қалыптасқан
нормалы тіл болса, әдеби тілге сіңіскен, әдеби тілде орныққан тіл айшықтары тілдік нормаға жатады» дейді [1]. Сондықтан тілдік норма сөзді қолдануда, дұрыс айтуда, сөйлем құрауда, грамматикалық
тұлғаларды дұрыс жұмсауда, яғни тілдің өн бойында сақталуы керек. Бұл айтқандарға қарап, тілдік
норманың өзін сөзді қолдану нормасы, сөздің емлесін сақтау, дұрыс жазу - орфографиялық норма, дұрыс
сөйлеу - орфоэпиялық норма, сөйлем құраудағы норма - синтаксистік, ал грамматикалық тұлғаларды
дұрыс жұмсаудағы норма - грамматикалық деп жіктей таратып, бірнеше түрге бөлуге болады. Жалпы,
әдеби тілдің бұл тілдік нормаларының бірізділігін сақтау тіл мәдениетін көтерудің негізгі басты бір жолы
екендігі туралы мамандарымыз көптен бері айтып келеді. Норма - тілді таңдап-талғап қолданатын,
талғамы өскен, тілдік элементтерді саналы түрде екшеп, іріктеп алу қабілеттерінің жетілген заманында
туған саналы әрекеттің жемісі.
Сайып келгенде, тілді өз орнымен, рет-ретімен, шашыратпай еркін қолдану, әрбір сөзді көркемдік
тілмен орнықты жеткізіп, дәл айта білу - жатық сөйлеуге, сөз шеберлігіне алып келеді. Сөз жатықтығы
болмаса, жүрек сезімі арқылы шығатын әрбір сөз, оралымда ой мағынасыз, шұбарлау болған болар еді.
Әдеби тілді еркін қолданып, жатық сөйлеуге дағдылану үшін, стильдік ерекшелігімізді ұштау үшін
көркем әдебиет тіліне мән беріп, автор тіліне ілесе білуіміз керек.
Мысалы: Жазушы О. Бөкеевтің «Ұйқым келмейді» әңгімесінен үзінді келтірейік ... «Мен ойладым
...
Өмір деген ғажап дейді, түк те ғажап емес, әншейін осындай автобусқа мініп белгілі бір
аялдамада түсіп қалу, біреудің тойып секіруі, біреудің тоңып секіруі. Әлдекімдер көрер таңды көзімен
атқызып, ой қажып ұйықтамайды, әлдекімдер ішіне тарс бүркеніп, уайымсыз тоқ ұйқыға басады.
Сайып келгенде, өмір дегеніміз - өзгенің бақытына қызығып өту ғана ... Ал мынау жанымдағы тойған
қозыдай томпиып отырған қыз ше? Оны ертең не күтіп түр? Бақытты ма, бақыты жоқ болса, оны
іздеп таба ала ма? Не ойлайды? Жігіті, ұнатқан біреуі бар ма? Тіпті мен туралы қандай сезімде келеді.
Адамдарға сене ме? Аты кім? Қайтіп кездесер ме екенбіз? ...»
Жазушы кейіпкердің ішкі сезім дүниесін ашу үшін әдеби жатық тіл мен көркемдік тәсілдерді
қолданады. Әсіресе, ішкі монологқа, ішкі тебіреніс-толғанысқа жиі ерік береді. Мұнда басы артық сөз,
оралымсыз тіркестер атымен жоқ. Бәрі де орнықты, ой дүниесіне байланысты өз орындарын тауып,
274

әдеби нормаға сай берілген. Көркем әдебиет тілінде ғана емес, ауызекі тілде де әрбір сейлеуші өз сезімін
осындай әдеби жатық тілмен еркін жеткізе білу керек.
Тіл жатықтығын жүзеге асыру үшін тілдік норманың үш түрлі принципін де қолданамыз: 1) Тілдік
норма қоғам мүшелерінің барлығына түсінікті, ортақ сипатқа негізделеді; 2) Тілдік нормаға тән екінші
принцип – тұрақтылық; 3) Тілдік материалдарды қалай болса солай ала салмай, іріктеп екшеп қолдану.
Сөйтіп, тілдің сымбаттылығын көрсетіп сөз өнерінің қадір-қасиетін үздіксіз жетілдіріп, тілдік ортаны,
сөйлеу мәдениетін дамытып, олардың жауапкершілігін, ұқыптылығын арттырып отыруға түрткі
болуымыз керек.
Сөз жаттықтығына қойылар талаппен мүлде сыйыспайтын ағат қолданыстардың бір тобы
анадайдан баттиып тұрса, енді бір тобы бірден көзге шалына қоймайды. Мысалы: «Адамның кенет
толқуы не дұрысқа, не бұрысқа көнбейтін өліара сәт қой. Екі қолын қайда қоярын білмей абыржып
қалмасы бар ма? Ақыры арқасына айқастырып салды да, бұтағын сыпырып, сылып алған сырғауылдай
сыйдия қалды. Сол мұң екен, үстіңгі еріннің сол жақ құйрығы өстіп жоғары шапшып қалушы еді.
Костюм үстіне түскен алақаны матаны уыстап мыжғылай берді» (газеттен).
Сөзді бұлай қолдану дұрыс, бұлай қолдану бұрыс деп баға беру оп-оңай шешіле салатын да шаруа
емес. Оны кейде газет-журнал беттерінде ара-тұра айтылып жүрген тартысты пікір-таластардан да
байқаймыз.
Қысқасы, сөз мағынасының өзгеруі, қызметінде жаңа бір қырдың пайда болуы, өзгеше реңге
көшуі тілдің өз заңдылықтары бойынша өрбіп отырады. Соларға сүйенбей, оларды елеп-ескермеу
«дұрыс» не «бұрыс» деп кесіп айтып, әркім өз қиялынша топшылау жасап жатса, көлеңкеге қарап пішкен
тондай келіссіз болып шығуы да мүмкін. Сөздің де сөзі болғанымен, сарасы бар. Тіл табиғаты мен
заңдылығын дәл сезініп, дәлелмен дұрыс айтылған сөздің жөні тіпті бөлек болмақ [2].
Егер сөйлеуші өз сөзін тыңдаушыға әсерлі жеткізе білсе, оны «дәл айтты, тауып айтты» деп
түсінеміз. Бұл - сөз дәлдігі жөнінде әдеттегі түсінігіміз. Мұнда нақтылықтан гөрі жалпылық басым. Ал
сөз дәлдігі деген лингвистикалық терминнің бұл түсінікпен дәл келетін тұстары да, одан өзгешелеу
ұғынылатын жерлері де бар. Әрбір сөзді тілдегі мағынасына лайық қолдануымыз керек. Тіліміздегі
«семіз», «майлы» сын есімдерін бүкіл зат есіммен тіркестіре беруге болмайды. «Семіз ет», «Майлы ет»,
«Семіз мал», «бордақыланған мал» деп айтуға болғанмен, «бордақыланған адам», «майлы адам» деп
айтуға болмайды. «Семіз» сөзін күнделікті тұрмыс-тіршілікте адамның сыртынан «семіз адам» деп
айтып қалсақ та, сол адамның намысына тимес үшін көбінесе, «семіз адам» дегеннен гөрі «толық адам»
тіркесін пайдаланамыз. Қарапайым тілмен сөйлесек те, жүрек сезімі арқылы шығатын ішкі ойымызды
өзге біреулерге дәл жеткізе білудің өзі – мәдениеттіліктің белгісі.
Мысалы: «Қаздар жейтін шөп пен қарғатұяқ қабындап көтерілмей, жер борсымайды» деген
сөйлемдегі атаулардың біразын қысқартып, «қазоты мен қарғатұяқ қабындап көтерілмей, жер
борсымайды» десе, «қаздар жейтін шөп» деп жатпай, «қазоты» деп, бір ғана сөзбен (біріккен сөзбен)
айтсақ, көңілге әлдеқайда қонымды, сөйлем де ықшамдалап, әдеби түрде ұғынықты боп тұрады.
Сөздерді өз мағынасына сай қолданбау, дәлдікпен көз жазып қалу, әсіресе, басқалардан гөрі
дыбысталуы ұқсас, бірақ мағынасы әр басқа, немесе бір түбірден тарап, дербес мағынаға ие болған
сөздерді жұмсауда жиі кездеседі. Мысалы:
1. Енесі сүйектерін сырқыратып орнынан қозғалды.
2. Жігіт жусан исіне елітіп, мас болғанын сезбеді.
3. Мүйізден зерделенген сандықтың құрлау қаңылтырлары ғана жатыр.
Бұл мысалдардағы «сырқыратып» емес, «сыртылдатып», «еліктеп» емес «елітіп», «зерделенген»
емес «зерленген» деп қолданып, дыбысталуы ұқсас сөздердің мағыналық парқын ажырату кімге де болса
қиын емес тәрізді. Дегенмен, сөйлеуде осындай кемшіліктер жіберіп жатуымыздың негізгі себебі: ол сөз қолданысымызда ұқыпсыздыққа жол беріміз. Ұқыпсыздықтың салдарынан дәлдіктен айырылып,
сөздерді бірінің орнына бірін сапырылыстырып қолдану соңғы кездерде өз ортамызда жиі бой көрсетіп
қалатын болып жүр. Бұл әр сөздің түп-төркінін түсінбегендіктің салдары. Енді сөзді дәл қолданбаудың
мынадай кемшіліктеріне назар аударайық.
Мысалы: «Өліарада ауа өңі өзгеріп сала береді. Шалқалаған жаңа ой шығармақтанып, күн
қабағы кәдімгідей салыңқы тартқан»... «Берекелі күздің аңқылдап алтын күрек желі есті». Осылайша
сөзді дәл, орынды қолданбау үлкен қателіктерге ұшыратады, тіпті сөйлеушіге абырой әпермейтіндей
жағдайға алып келеді. Қазақ ұғымында «өліара» деп ескі ай мен жаңа айдың қараңғы аралығын айтады.
«Өліарада» ай көрінбейді. Ал қарды кетіріп, жер бетін кептіретін жел «алтын күрек» деп аталады. Оны
жазда немесе күз бен қыста соқты деу сөз қолданысымыздағы үлкен ағат әсіресе, табиғаттың қыр сырына
қанық диқаншылар мен малшы қауымды иландыра қоймайды.
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Тіл мәдениетін арттыратын негізгі сапаның бірі - сөз байлығы. Тіл байлығы - елдің елдігін,
жұрттылығын, ғылыми әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғамдық құрылысын, салт-санасының,
дәстүрінің, мұрасының қай дәрежеде екенін көрсететін сөзсіз дәлелі, мөлшері. Сөздік қоры мол, әдеби
тілі жатық, өз ойын анық та көркем түрде жеткізе білетін адамды - сөз байлығы мол, тілі оралымды, жанжақты жетіліп, дамыған адам деп танимыз. Сөзді орынды қолдана білу жөнінде профессор Қ.Жұбанов
былай дейді: «Қиюын тауып қаламасаң, байлауын тауып ұстатпасаң, сөз бөлшектері де сөгіліп кетеді.
Ондай сөгіліп кеткен сөз - сөз болмай шығады немесе адамға арнап салған үйің құстың күркесі болып
шыққандай керекті сөз болмай, басқа бір сөз болып шығады» [3].
Ой айқындығының қамқоршысы болғысы келген кісі сөзді саралап талғап, әдемі сөз оралымдарын
дәл қолдана, жеткізе білуі керек. Кейбір зерттеушілер белгілі бір жазушының тілі жайында сөз қозғай
қалса, «қаламгер тілге бай, халық тіл байлығын мейлінше мол пайдаланған» тәрізді тұжырымдарды жиі
қолданатынын байқаймыз.
Тілімізде көпшілік қауымға бейтаныс мынадай сөздер кездеседі. Жеке айтыла қалар болса, оны
әркім тура мағынасында түсінеді. Мысалы: Ақыр - малға шөп салатын орын, зәңгі - басқыш, баспалдақ;
сыпыра - дастархан, еспекті - икемді, мазалырақ - аздап, жағабыз - дарынды, өнерлі; мәлік - балықтың
мәлігі, жас өскіні.
Әдеби тіл мүддесіне аса қажет, бірақ жеткілікті тіл аясынан шыға алмай немесе бір мағынада ғана
жұмсалып жүрген сөздер қаншама?! Сондай сөздердің бірі - «қарындас». «Қарындас» сөзінің осы күнгі
әдеби және актив мағынасы - ер адамның жасы кіші әйел жынысты туысқаны және ер адамға
байланысты айтылғандағы жасы кіші әйелдің атауы. Бұл сөздің түпкі көне түркі жазба нұсқаларында
көрсетілген мағынасы «туысқан адам, бір жұрттың адамы». Қазақ тілінде де бұл сөз бұрын жалпы
«туысқандар, руластар, аға-інілер» деген ұғымда кеңірек қолданылған [4].
Мысалы: М.Әуезовтың «Қарақыпшақ Қобыланды» драмасында «Еңлік-Кебек-тегі» билер
айтысында, Т.Ахтановтың «Ант» драмасында «қарындас» сөзі «ағайын, туысқан, бір рудың адамы»
деген ұғымда орынды қолданылған.
Сонымен қатар, тілімізде «қыналы» деген сөз бар. Қырғыз тілдерінің оңтүстік говорында «қына»
сөзінің мағынасы - аттың құйрығына тағатын әшекейлі бұйымның атын білдіреді. Мысалы: Жиенбет
жыраудың бір өлеңінде: «Қыналы бозға мінген ер, қыз қалмақты құшқан ер» деген жолдардағы
«қыналы» сөзі осындай ұғымға байланысты айтылса керек. Сәндікті, барлықты, байлықты білдіру үшін
астына мінген атының жал-құйрығын әшекейлеу дәстүрі бар.
Ал, Бұқар жырауда кездесетін: «Он саусағы қыналы, омырауы жұпарлы» дегендегі «қына» сөзі
бұдан басқа. Мағынасы - «жіңішке салалы» дегенге саяды.
Қазақ тіліндегі «қынай бел» - «жіңішке талма бел, құмырсқа бел » деген мағынаны білдіретін
фразеологизм. Сол сияқты «қыналы саусақта», «жіңішке, тартқан сымдай саусақ» болуы әбден ықтимал.
Бұл - дәстүрлі, бейнелі тіркес, сондықтан тіркес ішіндегі жеке сөздердің мағынасы көмескіленіп, бұл
күнде еркін тіркес құрамайтын сөзге айналған деуге болады.
Тіл мәдениетінің сапасын арттыратын енді бір тәсіл - сөз әсерлігі. Егер де сөйлеуші адамның
сөзі көпшілік қауымды ұйытып, тыңдаушының айызын қандырса, сөзі әсерлі, қызықты, тартымды болды
дейміз. Солай бола тұрса да әр сөзді сазына келтіріп, жігерлендіріп айта білу де әрбір тыңдаушыға жақсы
әсер етіп, сол сөзге назар аударып мән беруге жетелейді. Ой мен сезімге бірдей әсер етіп жатқан мұндай
сөздерді тыңдай беруден ешкім де жалықпайды. Әрбір сөзге, әрбір тілге тән дыбыстық заңдылық
болады, тыңдаушының құлағына түрпідей тиіп жалықтырып жіберетіндері де бар. Яғни, қазақ тіліндегі
үндестік заңын қатаң сақтап, сол жүйені бұзбай сөйлесек әрбір сөздің сазына, ритмикалық-әдістемелік
ерекшелігіне де ешбір сызат түспейді. Мысалы: құлын – құлұн, бұрын – бұрұн, көңіл – көңүл, орын –
орұн, досжаран – дошшаран, он қабат- онғабат, мен келдім – меңгелдім т.б. (соңғы сыңары сөздің
орфоэпиялық нормасы).
Сонымен сөзді сазына келтіріп, нақыш өрнегін сақтап айту, сөйлейтін сөзіне, тыңдаушысына
селқос қарамау, әдеби тіл нормаларын сақтап сөйлеуді мақсат ету –сөз әсерлігінің ең негізгі шарттары.
Сөйлеу мен жазудағы басты назарда ұстар қағидалардың бірі – сөздің әсерлі жетуі. Сөздің әсерлігі
сөйлеушінің дауысына, сөйлеу мәнеріне, сөздерді дұрыс таңдап ала білуіне байланысты.
Дауыстың түрлі болуына қарай біз көңіл-күй жағдайын, сөйлеушінің ойға, іске қатынасын
анықтай аламыз. Көптеген мамандық иелері үшін дауыс үлкен роль атқарады. Сөздің дәл, орнымен
қолдануымен қоса, көркем де әдемі сөздерді таңдап алғанымен, орынсыз дыбысты, сөзді көтеру, созу
немесе ақырын айту сөздің, ойдың әсерін төмендетіп қана қоймай, тыңдаушыны жалықтырып та
жібереді.
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Сөздің әсерлігінің екінші жағы – сөздің тура мағынасында қолданумен бірге оны суреттеп,
бейнелеп, ауыстырып айту. Мысалы: қуанды дегеннен де «көзі жайнап, жүзі бал-бұл жанды» деген
әсерлі болары сөзсіз.
Сөздің әсерлі болуына тіліміздегі троп түрлері ерекше рөл атқарады.
Қорыта айтқанда, көркем тілмен бейнеленген кестелі сөздерді жазған (не сөйлеген) кезде өз
сөзінде пайдалану – тыңдаушының құлақ құрышын қандырып, ойына ой қосып, қиялына қанат бітіреді.
Сезіміне әсер етіп, эстетикалық талғамын арттырады. Сөйлеуші тіліндегі қанатты сөздер, мақалмәтелдер, ұшқыр да ұтымды афоризмдер айтылатын ойдың ажарын ашып, көркемдігін арттырады.
Қарапайым тілмен сөйлесек те, жүрек сезімі арқылы шығатын ішкі ойымызды өзге біреулерге дәл
жеткізе білудің өзі – мәдениеттіліктің белгісі.
Ойды көркемдеп әдеби тілдің нормасында жеткізуде әр сөз, сөз тіркесін және сөйлемді сұрыптап,
оның құрылысына, сөйлем мүшелерінің орын тәртібіне, сөздің лексикалық мағынасына қарап әсерлі де
нақты пайдалану тілімізде жеткіліксіз.
Әдебиеттер
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ӘОЖ 82.0
МҰХТАР ӘУЕЗОВ – ҚАЗАҚ ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ
Оразбекова І.Ж.
М.О.Әуезов атындағы педагогикаық колледжі
Эта статья показывает еще одну сторону классического писателья М.О.Ауезова который дает
ему известность в казахской драматургии. Показывает о первой тетаральной сцене. И также
рассказывают о личностьях которые добавили много усилья на казахскую драматургию.
This article is about classical writer M,Auezov and give opportunity to know his work moke deeply. One
of the historical thearter was writhen. Finally, this article is about well known Kazakh writer who developed the
Kazakh literature.
Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып,аяғын көп шалдырған.
Өлді деуге сыя ма ойлаңдаршы
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған! – деп, Абай атамыздың кемеңгерлік сөзін ұлы жазушы, драматург,
публицист, әдебиет тарихын зерттеуші ғалым, үлкен ұстаз, қоғам қайраткері, алаштың асыл идеяларымен
нәрленген – Мұхтар Әуезовке арнап айтсақ артық емес! Мұхтар бүгініміз бен болашағымызға да қызмет
етеді. Жазушы шығармалары өзекті ойды айқын ашып көрсете алады. Мұхтар жастар санасына «аңызадам» кейпінде кірді. Жастарға қалдырған саналы ойын жас ұрпақ ары қарай жалғастырып, Мұхтар
туралы бір ауыз зерделі сөз айтса, ол адамның жер бедерінде ізі қалғаны. Мұхтар қоғамның рухани
өмірінің әр саласында өзін көрсете білді. Әрбір жазушының өзінің көкейтесті тақырыбы болады. Мұхтар
мұны өзінің алғашқы соқпағын салған кезде анықтап алды, ол – Абай
болатын. Заманымыздың
жаршысы, қазақ әдебиетінің жаухары. Әуезовтың идеялық-көркемдік ойлау машығы, көркемдік сананы
зерделеуге жол көрсетеді. Мұхтардың жұртшылыққа таныс емес қыры мен сыры әлі де мол. Осылардың
ашылар, танылар кезі уақыт еншісінде. Бүгінгі жас ұрпаққа Мұхтар шығармаларын студенттер мен
оқушылар арасында насихаттап, түсіндіру бүгінгі тақырыбымның өзектілігі.
Дүние жүзі әдебиетінің классигі,қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі,көркем сөздің
майталманы Мұхтар Әуезовтың шығармалары мен өмірі жөнінде жазылған еңбектердің авторлары саны
мыңнан асады.Ұлы жазушы мұрасын танып бағалауда әр түрлі пікірлер айтылады. Әуезов
шығармашылығына қатысты әр кезеңде жазылған сындардың бір парасы жазушының шығармашылық
портретін толықтырса,енді бірі саяси науқаншылықпен рухани кеңістіктің аясын тарылтқаны Мұхтардың
еңбектерінде нақты мысалдармен қарастырылған.Ұлы дәуірлеу заманының талаптары Мұхтарды ғалым
да,жазушы да, қоғам қайраткері де болуға итермеледі. Мұхтар Әуезов – үлкен -кіші, кәрі-жас деп
алаламай, бәрін де білуге, бәріне де көз жеткізуге тырысатындығы, тіпті жаңадан көріне бастаған жастар
шығармаларына дейін барлап, қадағалап отырып өз шығармаларынан жаңа кейіпкермен, жаңа ой
тудырып шығарады. Біз үшін Мұхтар – екінші Абай. Мұхтар мұрасы Абаймен байланысып
жатады.Мұхтардың қай шығармасы болмасын, жан-жақты ізденбей, шығарма туатынына көз жеткізбей
қолына қалам алмаған. Дүниенің төрт бұрышындағы ойшылдар да, атақты жазушылар да Мұхтар жайлы
пікірлерін айтты. Мұхтардың сан қырлы шығармалары қазақ әдебиетіне үлкен бір із қалдырды. Жазушы
мұрасын танып бағалауда қазақ әдебиетші ғалымдарының қосқан үлесі зор болды. Бұл тұста үлкен
ерекшеліктердің бірі – Мұхтар Әуезов шығармаларына, әсіресе, 1934 жылдан бастап жиі назар
аударылып, баспасөзде көбірек талқыға түсті. Жазушы шығармалары жөнінде сын пікірлер толығып,
зерттеуді аға буын өкілдері С.Сейфуллин,С.Мұқанов,Ғ.Мүсірепов,Ә.Тәжібаев бастады. Мұхтар
қарапайым ұлылықтың мұрасы. Бұл ғылыми жұмысымда дүние жүзінде ойып тұрып орын алар есімі бар
Мұхтар Әуезов мұрасы туралы ой қозғамақпын.
Мұхтар мұрасы деп-ауыз толтырып айтарлықтай, үлкен бір жемісін төккен атақты шығармасы
«Абай жолы». Осы бір шығарманы Мұхтар отызыншы жылдардың екінші жартысынан бастап жаза
бастады. Осынау ұлы туындыны жазу үшін жан-жақты даярлық, көптеген жылдар бойы Абай өмірі мен
шығармашылығын сарыла зерттеді. Эпопеяның бас кейіпкері – Абай. Өйткені осынау төрт томдық
ғажайып асыл рухани қазына ең әуелі Абайдай аяулы азаматқа, күрескерге, ұлы ақынға арналған, оны
халық пен қуанышты да, қайғыны да бірге бөліскен «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» деп соққан
ұлы жүрегіне арналған рухани ескерткіш болатын. Романда көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселелер
көп болды. Олар қазақ қоғамының қат-қабат саласын тұрмыс-тіршілігін, әдет-салтын, әлеуметтік
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жағдайын, шаруашылық кәсібін, рухани келбетін, қоғамдық құрылысы мен ел басқару жүйесін қамтиды.
Ол-таптық сана сезімі ояна бастаған халықтың алдыңғы қатарлы прогресшіл күштерінің ескілікке,
надандықпен озбырлыққа қарсы күресі, қала мен дала қарым-қатынасы, жер дауы, жесір дауы, барымта,
әйел теңсіздігі, өнер адамының дағдыры, халықтар достығы сияқты көптеген күштерден тұрды. Қазіргі
таңда «Абай жолы» эпопеясы әлемге әйгілі роман. «Абай жолы» - қазақтың көркем прозасын
классикалық деңгейіне көтеріп, әлем әдебиетіне көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің
роман-эпопеясында қазақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан энциклопедиялық деңгейде
жан-жақты ашып көрсетті. Әуезовтың «Абай жолы роман-эпопеясы әлемдік деңгейде: «ХХ ғасырдағы ең
үздік шығармалардың бірі» деген жоғары баға алды. Мұхтар алғашқыда екі кітаптан тұратын «Абай»
(1942,1947), одан кейін мұның жалғасы болып табылатын «Абай жолы» романын жазды. Романның тағы
бір ерекшелігінде қазақ халқының этнографиялық, діни, жалпы мәдени-танымдық дәстүрлері сипат
береді. Мұхтардың шоқтығы биік шығармалары қаз-қалпында сақталған. Шығармаларды оқып отырып
жазушы жаңа ғана шығып кеттіме деген сезім ойыңнан арылмай қояды. Шығарманың осыншалықты
әсерлілігі жоғары.
1920 жылы күз айында «Ес аймақ» атты қоғам ұйымдастырылды. Бұл қоғамның міндеті: ескі
замандағы зұлымдық, жауыздық әдеттерді, көп әйел алушылықты, екі жастың махаббатына кедергі
болушылықты, тағы сол сияқты ұнамсыз қылықтарды әшкерелеу болды.«Ес аймақ» қоғамының алғашқы
жиналысына М.Әуезов қатысып, бұл жиналысқа «Ел ағасы» деп аталатын пьесасын ұсынды. «Ел ағасы»
пьесасы, алғашқы спектакль ретінде Семей жұртшылығына Октябрь атындағы (қазіргі «Октябрь»
кинотеатры) клубта қойылды. Бұдан кейін «Ел ағасы» спектакльі Затондағы жұмысшылардың
«Сибирские бурлаки» клубында қойылды.1921 жылы Мұхтар әйел теңдігі тақырыбына арнап «Бәйбішетоқал» атты төрт перделі драма жазды.Бұл драма спектакль ретінде 1921 жылы 23 наурызда Свердлов
атындағы клубта,Семей облысындағы тұңғыш әйелдер конференциясы жүріп жатқанда халыққа
көрсетілді. «Қазақ тілі» газетіне 1921 жылы 29 наурызда спектакль жайлы мақала
жарияланып,ойнаушыларға тиісті баға берілді. 1922 жылғы 20 желтоқсанда «Еңлік-Кебек» спектакльі
даярланып, Луначарский атындағы театрда қойылды.Спектакльдегі рөлдер: Абыз – Т.Оспанов,
Қараменде – Л.Әшкеев, Көбей – А.Сағынаев, Еспембет –Ғ.Төребаев, Кеңгірбай – Т.Оспанов, Кебек –
Ахмет Әуезов, Еңлік – Ф.Кәрімова, Есен –С.Әмзин, Жапал – Ғ.Төребаев болды. 1934 жылы Әуезовтың
азаттық идеясындағы пьеса «Хан Кене» трагедиясы сахнаға шықты. [5]
Әуезов әлемі дейтін кең дүниенің жаратылысы мен табиғатын екі сөзбен қайырып айту мүмкін
емес. Оны терең танып, жан-жақты талдау – әр дәуір, әр ұрпақтың киелі міндеті. Француздар –
Бальзакты, орыстар – Толстойды, американдықтар – Драйзерді, немістер – Гетені қалай зерттеп,
зейіндесе, қазақтар Әуезовты дәл солай тануға ұмтылғанда ғана ұлттың-өзін-өзі тануы, өзін-өзі бағалауы,
өзін-өзі қадірлеуі қалыптаспақ, жалғаспақ. [1]
Әуезов әлемін қазақ әлемінен, қазақ өмірінен еш бөле-жара қарауға болмайды. Мұхтар білікті
жазушы, драматург, қазақ әдебиетінің классигі. Мұхтардай тума талант, жарық жұлдыз бірақ рет
жарқырайды. Мұхтардың мұрасы, Мұхтардың спектакльдері жастарға мұра болып қалды. Бізге қалған
осыншалықты байлықты ары қарай жалғастыру біздің қолымызда. Мұхтар театр өнерін тұңғыш қазақ
жеріне әкелген, білімі дамымаған елдің мәдениетін көтерген тұлғамыз. Әуезов әлемі көзге көрінбейтін
ғажайып ұлы сиқырымен, құдыретімен ұлттық рух тәуелсіздікті сақтауға үйретеді. Келер ғасырда да
кемелдене беретін кемеңгер М.Әуезов – тек сіз бен біздің ғана емес, әлі дүниеге келмеген жаңа
ұрпақтардың да сарқылмас игілігі, өлшеусіз бақыты. Өйткені, М.Әуезов құдіреті оның елге деген шексіз
махаббатымен сенімінде жатыр. Осы бір ақиқатты сезіну мына біздерге, бүгінгі тәуелсіз мемлекеттің
іргесін нығайтып жатқан ұрпаққа қажымас қайрат, жасымас жігер қосады.
Әдебиеттер
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2.«Даналық мәйегі»-Талатбек Әкімов-1997 ж
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ӘОЖ 82.0
ДУЛАТ ИСАБЕКОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ХАРАКТЕР
Өміржанқызы А.
М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі, Семей қаласы
Писатель Д. Исабеков дал литературный анализ в разных своих произведениях своим героям.
Автор стремиться открыть связать их менталитет с современным миром. Данная статья несет
воспитательных характер.
The analise of some character of D.Isabaevs work were done. The aim was to connect past and present
day national character. The archly is focused to know make about Kazak nation.
Қазіргі кездегі кейбір әдебиет зерттеушілері 1968-1990 жылдар аралығын Кеңестік қазақ
әдебиетінің соңғы дәуірі деп атап жүр. Қаламгер Д.Исабеков әдебиетке осы Кеңестік қазақ әдебиетінің
соңғы кезеңінде, яғни 1960 жылдары келді. Д.Исабеков шығармаларындағы ұлттық мінез ерекшеліктері
зерттеу жұмысының басты нысанасы болғандықтан, біз жазушы әңгімелері мен повестеріндегі тақырып
және идея мәселесіне, образдар жасау ерекшелігіне, жазушы шығармаларынан аңғарылатын автордың
өзіндік стильдік, тілдік, ерекшеліктеріне ғылыми талдаулар жасалуын жұмыстың ғылыми жаңалығы деп
түсінеміз. Әдебиет-ұлттық топырақтан нәр алып, көркем өскінге айналған асыл сөз қазынасы. Халық
ауыз әдебиетімен бой көтерген қазақ әдебиеті де орыс, шетел әдебиетінен бұрын алдымен ұлттық әдеби
дәстүр негізінде тамыр жайған. Д.Исабековтың шығармалары - өмірдің өзінен алынып, айналадағы күнде
көріп жүрген құбылыстар өзіндік құнарлы да қарапайым тілімен әлеуметтік деңгейге дейін көтерілген
шыншыл туындылар. Суреткердің арнасынан асқақтамай, қысқа да жинақы жазылған әңгіме,
повестерінде адам өмірі, табиғи тазалық, адамгершілік қазақы мінез, қоғамдық өзгерістер шынайы
суреттелген. Дулат Исабековтың «Талахан-186» әңгімесі туралы біршама тұжырымдар, пікірлер
айтылды. Бір оқып шыққан адамға еріншек қазақтардың болар-болмасты сөз қылған тірлігінен хабар
берер сияқты көрінгенмен, ұлттық менталитетте еткен әсерін, яғни, рухани тозған кейіпкерлер ісәрекетін бағамдары сөзсіз. Автор бұл әңгімесінде бүгінгі күн, өмір шындығынан ауытқымайды. Осы
туындыдан біздің қоғамның барлық кемшілігі, қасіреті айқын көрінеді. Жазушының «Қара шаңырақ»
әңгімесі – ұлттық мінездің негізі ауылмен байланысты екенін тағы бір аңғартатын туынды. Ұлттық
психология төрт белгіге: ұлттық мінездің негізгі нысандарына, ұлттық сезімге, ұлттық санаға және
ұлттық мүддеге қатысты. Ұлттық мінездің нағыз көрінісі- қонақжайлық жеке дара қасиет емес, қазақ
халқының ұлттық ерекшелігін танытатын қасиет. Қонақжай қазақы мінезге ұлттық тағамды тұтыну, сол
арқылы өзара сыйласудың әдеті мен әдебі аясында баға беруді Д.Исабеков қағыс қалдырмаған.
«Ақырамаштан наурызға дейін» әңгімесінде алғашқы жолдар бала күннен бәрімізге тән ауылдың
қонақжайлығы айналасында өрбиді. Бірінсіз-бірі піскен асты алдарына алмайтын тату-тәтті көршілер
арасының, құдайы қонақ келсе, қазан асуға жүгіретін қазақы салт іргесінің, ауылдағы қарым-қатынастың
кеңестік идеология әсерінен бұзылуы, яғни, «арғы ата-бабама, әкеме тіл тигізді» деп пошташы Отардың
падашы Кемпірбайдың үстінен акт жазып, оған куә болғандарға қол қойдырып, оның аяғы жолдастық
сотқа апаруы – ауылда бұрын соңды болмаған дау шешудің тосын жолы. «Социализм зәулімі»
әңгімесіндегі мына жолдарға назар аударайық: «Жиналыста отырған жиырма бір адамның бәрі қазақ,
қазақ болғанда да көпшілігі орысша білмейтін, білсе де суды «уада» дейтін қазақтар еді ғой, оған
қарамастан, Оспан өз ойын түп-түгел орысша айтып шықты. Сөз орысшы айтылған соң жұрттың бәрі
ұйып тыңдады.». Міне, «шаш ал десе,бас алатын» қазақтың мінезі, бұл жерде жазушы қазақтың еліктеп
асыра сілтейтін жаман қасиетін, тобыр санасын сынға алып отыр. Күлкіден гөрі жылағыңыз келеді.
Жиналыста отырған қазаққа «орысша сөйле» деген ешкім жоқ. Солай бола тұрса да, саясаттың
салқынымен бір-бірімен ана тілінде сөйлесуді ұятқа санаған мәңгүрт сананың нәтижесі – бұл.
Д.Исабеков – шығармаларында өз халқының кемшілігін көріп, аяусыз сынай алған батыл жазушы.
Ұлттық характерді ашу дегеніміз – сол ұлттың қасіретін, қарекетін, тіршілігін, тағдырын бүркелемей
сыртқа шығару. Автор осынау аса қиын, аса маңызды күрделі мәселеге өзінің көркем туындылары
арқылы жауап іздеуді мұрат тұтқан.
Қ.Ергөбек: «Дулат Исабеков – мейлі күн тағылымын айтсын, мейлі бүгінгі күн шындығын жазсын,
қайда да, қашан да шынайы суреткер. Айтарын характер арқылы бейнелей айтады, жазарын көркем
детальдарды ойната құбылтып ашады, шығарманың көркемдік формасы жұтынып, композициясы
дөңгеленіп шып-шымыр шығады»-деп, қаламгер туындыларына тамаша баға берді. Ұлттық мінез - әр
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халықтың ділі, тарихы, дәстүрі арқылы қалыптасқан көркем шығармадағы бөлінбес бөлшек немесе
кейіпкердің ұлттық болмысымен ерекшеленген үрдіс.
Жазушының «Сүйекші» повесіндегі Тұңғыш атты кейіпкер – санадан қуылып, ұмытылған жан
бейнесі және ұлттық характер. Прототипі көр қазушы татар жігіті болғанмен, ол бар болмысымен
қазаққа тән қасиетті көрсетеді.Тұңғыш неге Үндемес атанады? Осы бір астарлы сұрақ Қомша баласының
жан дүниесінің тереңіне бойлатады. Авторлық концепцияны тану қиын. Өйткені характер өзгерісі шебер
өріледі, өзгеше өрнектеледі. Дүниеге өмірдің уын ішеді. Кінәлі – қоғам, күнәлі- Үкітай мен қасындағы
жолдас жігіттері. Сыншы Қ.Ергөбек айтқан «тұңғыштар тағдырының әлеуметтік шындығы» да осыларда.
Адамзаттың асыл армандар жолындағы күресін, парасатын жырлап, жан дүниесінің сырын шерту–
көркем әдебиеттің әріден келе жатқан басты мұраты. Бұл мақсат ешқашан да өз маңызын жоймақ емес.
Қайта күн өтіп, заман өзгерген сайын оның мәні арта түседі. Себебі қай кезде де әдебиеттің өзегі– адам,
оның ішкі әлемі. Шын мәніндегі әдебиетте адамгершілік ізденістері болуы міндетті. Диплом
жұмысымыздың өзегі болған Д.Исабековтің қай шығармасы да адамгершіліктің алтын ізін салуымен
қазақ әдебиетінде өзіндік орын қалдырып отыр.
Қандай туындысын талдасаң да асып–төгіліп жатқан тіл, бояуы қанық сурет арқылы бүгінг
ізаманымыздың немесе өткен уақыт уақиғаларының көркемдік шындығы өз қалпында көз алдымызға
келеді. Жазушы өмірдің өзекті мәселелерін арқау ете отырып, шығармаларында кейіпкерлерін сомдап
өрнектей біледі, сөйлете біледі. Тіршіліктен туындайтын кейбір қайшылықтар сол қалпында жеткізілген.
Өнердің басты пәні – Адам. Софокл айтқан жарық дүниенің ғажайып жаратылысы. Мейлі
табиғатты, мейлі жан-жануарлар дүниесін жазсын, қаламгер атаулының ойына түйін болар мәселе –
Адам тағдыры. Дулат Исабеков те адам тағдыры хақында толғанады. Уақытпен бірге қайта түлеп, даңқы
биіктен-биікке өрлеп, соны қырынан жалтырап келе жатқан Ф.М.Достоевскийден шәкірттік үйреніс зая
кетпегендей. Ол «кішкентай адамдар» жайында жазды. Әрбір кішкентай адамды – жеке тағдыр деп
қарайды. Кішкентай адамның жеке бас өмірбаянын жазушылық оймен тағдырға айналдыра толғанады.
Кейіпкерлерінің сырт келбетін аз бағып, ішкі жан дүниесін, жүрек қалтарысын қалтқысыз бақылауға
тырысады. Сап-сау сананың психикалық ауру күйге ұшырауына дейін, адамның әруаққа айналуына
шейін кейіпкерлер психологиясына барлау жасайды. Тағдырын тәлкекке, азғантай ғұмырын азапқа
айналдыру - өткен замана, әлеуметтік жағдай әсері еді. Ал қазір ше? Жазушы өткенді айта отырып
бүгінге оралады. Кейіпкер характері арқылы бүгінгі өміріміздің моральдық мәселелерін көтереді.
Кейде бүгінгі өмір, замандастар тіршілігінен жазылған шығармалар – маусымдық киімдей келесі
айналымға, тұтынуға жарамай шәркезденіп қала беретіні бар. Дулат Исабеков бүгінгі замандастар өмірін
де арқау етті шығармаларына. Соның қайсысы да оқушы көңілінен шығу, уақыт талабына шыдауды
мұрат ететін секілді. Қай уақыт, қандай тақырыпты да Д.Исабеков адам тағдырын суреттеу, талдау
арқылы игереді.
Ұлттық мінез ұғымы әдебиет дамуында, алдымен, адам және қоғам тартысында көрініс табады.
Тартыс– әдеби дәстүр жалғастығындағы негізгі өзек. Оны өрбіту үшін қаламгер ұлттық көркемдік
дамуды қабыл алып, өзіне бағдар етеді, соны ізденістерге барады. Д.Исабеков те қалыптасып, шыңдалу
жолында үлкен үйрену мектебінен өткен және дәстүрді шеберлікпен жалғастырған.
Қаламгер кейіпкерлердің қазақы өмір танудағы әрекеттерінің астарына үңіліп, оны ұлттық бейне
жасаудың өн бойына қазық қылған. Осы негізде қазақ әдебиетінің әлемдік әдебиеттегі орнын ұлттық
мінезді шығармашылық даралығымен бейнелеген суреткер белгілей алатынын дәлелдеген.
Қорыта келгенде, диплом жұмысына нысан еткен Д.Исабеков шығармашылығы еркін ақыл–ой
мен қажырлы еңбекті тоғыстырған көркемдік кестесі келісті, қзгеше әлем. Өйткені қалам тартқан қай
тақырыбында сана сүзгісінен өткізіп, өрелі ой айтудың құралына айналдыратын жазушының арман
аңсары да асқаралы. Әрине, біз жазушының суреткерлік қыры жөнінде бірде жалпы шолу, бірде нақтылы
талдаулар арқылы зерттеу мақсатына сәйкес ой–тұжырымдар түйіндедік. Ал, әрбір мәселені тереңдей
қарастырып, өзге қаламгерлермен салыстыра қарағанда, айтылар ойларға негіз боларлық жайлар да
жеткілікті. Ол алдағы іргелі зерттеушілердің еншісі деп ойлаймыз.
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ӘОЖ 82.0
ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВ ШЫҒАРМАШАЛЫҒАНЫҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ
Рахметжанова Қ.
М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі, Семей қаласы
Анализируется творческое наследие поэта Толегена Айбергенова и раскрыты эстетические и
жанровые особенностьи его поэзий. Показан стиль использования поэтом слогов и созвучий при писаний
стихотворений. Взаимосвязанны эстетические особенности и воспитательные проблемы лирического
произведения.
The work of Tolegen Aibergen was discussed specifically. The writer’s style was shoud. His poems touch
the up-bringing problem and underlined lirial works.
Кез-келген адамның өмірі әдебиетпен тығыз байланысты. Себебі, әдебиет дегеннің өзі өмір.
Оның сан қилы сырын тек әдебиет қана шертіп, әдебиет қана шеше алмақ. Ал әдебиет поэзиясыз бір
қадам да алға баспақ емес. Өлең әлемінде өзіндік жаңалықтарымен келіп, өзіндік өрнек қалдырып
жататын кей ақындарымыздың жер бетіндегі сапары келте болып та жатады.
Поэзиядағы көркемдік жүйенің жасалу және қалыптасу сипаты бүгінгі әдебиеттану
ғылымындағы ерекше назар аударуға тиіс мәселенің бірі. Қашан да өмір шындығын көркем түйіндеп
суреттеу, тарихи-қоғамдық болмысты сол болған қалпында жалаң баяндап қана қоймай, көркемдік
үлгіде ләззат аларлық дәрежеде жеткізе көрсету – аса мәнді де маңызды. Төлеген қазақтың бай
ауыз әдебиетін, одан кейінгі жаба әдебетінің озық үлгілерін, әлемдік әдебиет жетістіктерін бойына толық
сіңіріп қабылдай отырып, поэзияда қалыптасып, орныққан өлшем-өрнекті керек жерінде қырнап-өңдеп,
түрлендіріп қолдану жағынан шеберлік танытты. Осы негізде жаңа өлшем, ұйқас түрлерін қолдана
отырып, ұлттық поэзияның ырғақтық, әуезділік байлығын да молықтыра түсті.
Қазіргі қазақ поэзиясында Төлеген Айбергеновтің шығармашылық мұрасы тақырыптық,
көркемдік және жанрлық өзгешелігімен ерекшеленіп, ақындық қолтаңбасымен дараланады. Ақын
тұлғасы мен оның еңбектеріне талдау жасау – бүгінгі әдебиеттанудағы өзекті мәселелердің бірі.
Айбергенов шығармашылығы – арналы, тақырыптық тынысы терең. Поэзиясының жанрлық табиғаты
бай. Соның бір саласы – лирика. Ол сезімдік ассоцацияның сансыз құрылымынан құрылған. Сөз өнерінің
өзге түрлері секілді, лириканың да суреттейтін құбылыстары көп. Лирикалық шығарма көлемі жөнінен
эпосқа қарағанда әлдеқайда ықшам. Қат-қабат оқиғалы сюжеті жоқ, одан гөрі композициялы тұжырымды
ойға құрылады. Лирикалық шығармалардың күрделі композициялық формалары бола бермейді.
Сондықтан да оны белгілі бір жүйеге келтіріп түр-түрге бөліп жатудың қажеті жоқ және күні бүгінге
дейін тұжырымды түрде былайша топталған емес.
Поэзиядағы лиризм иірімдері ақынның қайталанбас жазу машығымен байланысты қалыптаса келе,
эстетикалық бояу, автор-субъектінің өмірді бағалауын, дүниетанымын да даралайды [13.34]. Сонымен,
поэзиядағы азаматтық әуен, азаматтық лириканың алдында бүгінгі күні қандай келелі мәселелер тұр
деген оралымға келейік. Алдымен, азаматтық лирика, азаматтық тақырып дегенді біз өз алдына оқшау
қоятынымыз әбестік. Осыдан тайыз түсінушілік туындайды. Мынау азаматтық лирика, анау махаббат,
үшіншісі табиғат лирикасы деп шекараны қызыл сызықпен бөліп қою дұрыс емес. Адамның жан
дүниесімен, болмысынан, сезімінен, түсіну-түйсігінен тыс азаматтық болмайды. Ал осының өзі неден
шығады? Махаббат тақырыбын жырлағанда оған әлеуметтік мән бере алмаймыз. Жан дүниемізді, сезім,
көзқарас, түсінік – осының бәрін жүрегімізбен жырлап жеткізе алмаймыз. Бірыңғай жалаңдыққа
ұрынамыз да, осыдан келіп, ақыл айту, сезімсіз баяндау, публицистикалық сарынға бой ұру туады.
Ақындық диапазон кеңдігі дегенді әр тақырыптың басын қосу деп ұғатынымыз тағы бар [14]. Суреткер
өзі жырлап отырған тақырыпты толық түсіну, түйсінумен, жеріне жете меңгерумен диапазонының
қандай екенін көрсете алады. Ал әр тақырыптың басын шалып, ананы да, мынаны да шала-шарпы сөз ету
ақындық диапазон өлшемі емес. Әдебиет сыншысы В.Г.Белинский: «...Поэзия деген – жаратылыстың
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шуақты салтанаты [15.141]; өмірдің сирек ұшырасатын рахат сәті; бұл – шалқар сезімнің дауылы мен
дірілі; бұл – құштар көңілдің белгісіз, қолың жетпес керемет бір қияларға талпынысы...» деген. Міне, бұл
анықтама махаббат па, азаматтық әуен бе, табиғатты суреттеу ме – поэзияның кез-келген тақырыбына
тән болуы керектігін дәлелдей түседі. Сонда ғана біз заман үнін, адам үнін, оның тыныс-тіршілігін,
барлық күнгей-көлеңкелерімен өз дәрежесінде әлемдік әдебиет биігіне жеткізе аламыз.
Филология ғылымының докторы Әзиза Нұрмаханова өзінің Төлеген Айбергенов туралы
естелігінде де осы жайында былай дейді: «Төлеген Қазақстанға кетуге белін мықтап байлаған екен...
Қимастық білдіріп, кетпеуін өтіндім. Мен ол кезде Қарақалпақстанның оқу министрі болып қызмет
атқаратынмын. Төлеген туралы, оның қызметі мен шығармашылығына мүмкіндік туғызу жөнінде біраз
ойларым болатын. Күні бүгінге дейін есімде: «Төлеген, кіндік қаның тамған жеріңді, кіршіксіз мөлдір
жырларыңа арқау болған Аралды, Әмуді, Қарауымбетті, құрбы-құрдастарыңды, Мойнақ пен
Қоңыраттың ақжарқын адамдарын қалай қиып тастап кетесің?– дедім. Ақын үндемей отырды да, терең
бір күрсінді. Шынында да өзі туған өлкеде небір қаймағы бұзылмаған, төкпе өлеңдері ел аузында
болатын» [15.255]. Расында да қимастық сезімі, қалай болған күнде де атамекеніне барып, табан тіреу
арманымен арпалысқа түскен болуы керек. Сондықтан да ақын «Атамекен» деген өлеңінде:
Түп- түгел құбыламды түстік етіп,
Туған жер мен сен алған құс түлетіп,
Дүние- ай, қандай жақсы ед табаныңда,
Тұрғаны өз топырағыңнан ыстық өтіп [13.68] , –
деп шабыттанады. Алдағы өмірде Қазақстан нық тұрағы боларына сөзсіз сенеді, өз махаббатын қалай
ұқтырарын білмей:
Мен сенің ақ төсіңе шаңқай түсте,
Көлеңкем түспесін деп нық тұрамын, –
дейді. Бөтен жерде, бөтен елде дүниеге келгендіктен де болар, Төлеген Айбергенов жырларындағы
орыны ерекше – туған жер тақырыбы. Елі туралы жырлағанда ақынның көкірегі мақтанышқа, сол
мақтаныш арқылы қуанышқа, сезімнің сан түрлі арпалысына толы. Атамекен Қазақстанға жеткендегі
ақынның шексіз қуанышы мен сезім селі өлшеусіз:
Мен сенің бүгін қойыныңа жеттім сабылып ұшып, туған жер,
Сарғайып, ұшып, жүректі тоқсан паршалап,
Қайғырған жоқпын, баратқан қалып малға да, тіпті, басқаға.
Гүл шығады ғой, тасқа да.
Тауға да керек, астана.
Тасқа да керек астана, –
Өз ұлтының панасы, астанасы болған Алматыға барып тұрақтануды, тіпті болмаса, Қазақстан жеріне
табаны тиіп тұруын аңсайды. Ал ақынның ата мекеніне, ата-бабасының кіндік қаны тамған жерге деген
махаббаты оттай ыстық, даладай шексіз, қалтқысыз таза. Өмірдің өзіндей, табиғаттың бір бір мөлдір
тамшысындай құйыла бастаған осы өлең маған ақынның шынайы талантының бастауындай көрінеді.
Ана жырдың талай жыл толғақтан кейін өмірге әкелген, кешең күздің бұлыңғыр аспанындағы
жарқылымен дүниені елең еткізер жалқы найзағайдай перзенті ол. Шын ақын қартаймайды: өз
топырағында ұрпақтар алмасқан сайын ол да айта жаңғырып жасарады, әр көктемде бүр атқан
аққайыңдай, жасыл жапырағын қайта жаяды.
Төлеген поэзиясы өз бойына лаулаған жігер мен алғыр сезімді, сәулелі парасат пен зымыран
ойларды қатар сіңірген толқынды поэзия. Сондықтан да оны таңдайына әсемдіктің тұзы тати білетін
адамның тебіренбей, толқымай оқуы мүмкін емес. Бұл – қызыл бояудың жылт етпе құбылуы емес,
жақындаған сайын алыстап, жақындаған сайын жан дүниеңді сан күйге бөлеп, жүрек лүпілі мен сезім
құдіретінен құйылған қанық бояуымен құпиялана түседі. Поэзияның әрі таймас сұлулығы да, барған
сайын ынтызарыңды құрта түсетін құдіреті де осы болуы керек. Біз көбінесе, «азамат ақын» деген
тіркесті қолданамыз. Меніңше, бұл тіркес «ағаш өскен орман» дегенмен бірдей: ақын деген ұғымның
өзінде сан қилы мән-мағына жатыр. Азаматтық үні жоқ адам ақын да болмайды, әншейін өлең
ұйқастырғыш деп қабылдауымыз керек [13.13]. Ақынның шынайы махаббат сезімі жайлы жырларынан
да оның адамгершілігі мен азаматтығы – бірден айқайлап көз ұрып тұрмаса, тереңіне үңіле алмайтын
жыр «түсінгіштерге» ғана болмаса – аңғарылады. Төлеген жырларын оқыған сайын адам баласы таба
алмай жүрген бір жұмбақ әлемге кетіп қалғым келеді. Ол жұмбақ әлемнің аты – сағыныш. Ақын
лирикасының басты қаһарманы да – сағыныш. «Сағыныш» атты өлеңдер циклында бұл алапат сезім
буырқанып, теңіздей тебіреніп, таулардай асқақтап шарықтау шегіне жетеді. Дүниеге ынтызарлығыңды
тірілтіп, өмірге құштарлығыңды оятатын ақын жырларының әр жолынан Табиғат-Ананың аялы
алақанындай мейрімділікті сезініп, сағыныш оты жүрегіңізді шарпиды. «Сағындым жаным мен сені!»
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деп басталатын өлеңінің алғашқы жолдары-ақ, әу дегеннен сізді елең еткізіп, шынайылығымен, кір
шалмаған сәбидің жүрегіндей пәктігімен сезіміңізді баурайды. Орыс ақыны Марина Цветаева «Пушкин
мені махаббатымен баурап алды» [14.247] десе, Төлеген Айбергеновтың поэзиясы оқырманын
сағынышымен жаулайды. Сағыныш жоқ жерде махабаттың да, бақтың да, адалдықтың да болмайтынына
ақын жырларын оқып шыққан соң иланбасқа амалың кем. Ақынның алып жүрегі, ғашықтықтан
жарқыраған көздері, сағыныштан сарғайған сезімінен туған мына бір өлеңді оқығанда толқып қалмау
мүмкін де емес сияқты:
Сағындым жаным, мен сені!
Көркіңді жүрген қуаныш қылып, мендей ме екен бар ағаң,
Шын інім болсаң, бас бұрма, жаным, өсек – ғайбатқа бораған.
Қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық керек десек те
Адамның заңғар ұлылығын сен сағынышымен есепте.
Онсыз сен тіпті тұлпар да болсаң, қосыла алмайсың қатарға
Әуелі әбден сағынып алмай шығушы болма сапарға.
Сағынбай барсаң, теңіз де сенің тебіренбес жастық шағыңдай,
Бұлбұлдың дауысын есіте алмайсың, бауларға кірсең сағынбай.
Сағынбай барсаң, таулар да сенің алдыңнан шықпас асқақтап
Ойлауың мүмкін дүниені мынау кеткен екен деп тас қаптап…
дей келіп, ақын өз ықыласын әрі қарай жалпы адамзатқа қажетті фәлсапаға ұластырып жібереді.
Үмітке толы, арманға толы әр жерде бір түп қарағай
Сағынбай жүрсе, қалуы мүмкін жамырасуға жарамай,
Биікте тұрған таулар да мынау нұрына таңның боялған,
Сені мен менің ғасырлап күткен сағынышымнан оянған, –
дейді ақын. Негізінде Мұхтар інісіне «Сағыныш» деген бір тақырыппен төрт өлеңдік топтама арнаған
екен, соның біріншісі жоғарыдағыдай сағыныш әлемін берсе, қалғандар одан қалыспайды. Болмаса
әрқайсысынан бір-бір шумақ алып көрелік. Екінші өлеңнен:
Мен бүгін сонау көгілдір көкке сағынып ұшып барамын,
Бірге қақ қанат қасымнан қалмай, сағынып көрген қарағым,
Жалғасын сен айт, бұл асқақ әннің жабылып кетсем егер мен
Ғұлама жылдар судыратқанда парағын.
Ал үшінші өлеңде:
...Жүрегімнің лапылдаған отымен
Сан жолдармен өтіп ем,
Сан орманның ұшар басын идіріп,
Сан тұлпардың құйрығын шарт түйдіріп,
Сан жарыққа өз шұғыласын сүйдіріп,
Бірақ менің мына мөлдір өз дертім
Бара жатыр тиген жерін күйдіріп... –
деп құдіреті мен өмір құдіретінің жан алып, жан берісіп жатқан арпалысын, сағыныш ауқымына жинаптеріп сыйғызып жіберген.
Ал, мына бір «Жолдар, жолдар» деген өлеңінде оның күллі адамдық болмысы, ақындық стихиясы,
арман-мұраты мен алдағы күллі өмірдің мән-мағынасы жатыр десек, ешбір қателеспейміз:
Жолдар, жолдар, мені алыс апарыңдар,
Апарыңдар, ұзаққа сапарым бар,
Қаламдаймын мен әлі ұшталмаған.
Өткізіңдер шөлдерден құс қонбаған.
Гүл егін бар кеудемде, тілегім бар
Таудан тірек, құздардан жүрегім бар,
Алысым бар жетпеген, парызым бар,
Қарызым бар, минутпен жарысым бар.
Кел, қиындық, менмен алысыңдар, –
Оның ақындық сапарында осының бәрі кездесті. Бұл көшенің немесе даланың жолы емес, өмір-өнердің
сан тарау жолдары еді. Жолдар бақыт пен қайғыға, қиындық пен қиянатқа, алыспен арманға бастаса
бастаған да шығар, бірақ соның бәрінен құламай, жеңіп өткен ақынның өзі. Қасірет тартып, қиялменен
күресіп, бақыт балын татып, уақытпен жарысып, адал өтті. Азамат болып өтті. Өлеңі арқылы өтті. Сол
жылдар ақынды әлі бастап, тар жол тайғақ кешулі өмір өткелдерінен әлі өтіп келеді. Өлеңдердегі
сұлулықтар, орман образдар, жарасымы тереңнен тамыр тартқан телегей тебіреністер, түйдек-түйдек
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толқындардай бірін-бірі қуалап, алға аршындай басқан асқақ ағысты серпін тек Т.Айбергеновке ғана тән.
Ақындық айрықшылық, өзгеше өрнек-өрімдер болатын. Қайғыдан басын мұнар шалған өлеңдерді
Төлегеннен кездестіре алмайсыз.
Оның поэзиясы – жасампаздықтың жыры. Сондықтан да Төлегеннің жырларынан жауды жеңіп
келген батырдың көңіл-күйіндей шаттық пен қуаныштың самалы соғады. Төлеген дүниеге асқақтап
қарамайды, асқақ қып жырлайды. Ол табиғат алдында, өмір алдында адамдарды бауыры боп аймалап,
табиғатты перзенті боп сыйлайды, олардың бойынан сезім серіппесін шиыршық атқызар шындықты
тауып, оны өлең қып өмірге әкеледі. Сондықтан да оның жырлары көптен ұшыраспай сағынысып
көріскен досыңның сырындай шынайы естіледі, қанша өр, қанша жалынмен айтылса да жалған ғой деп
тіксінбейді. Гуманизм – махаббат, адамдық болмысты, адам сезімін, адам арын, адам еңбегін сыйлау
[15.27]. Ақының Ғарифолла Құрманғаливке арнаған циклі – қазақ лирикасының шедеврлерінің бірі.
Атақты ағалардың аяғына оратылып жатқан арнау өлеңдерді күнде оқимыз. Мұнда бір асқақ өнерпаздың
екінші асқақ өнерпазға деген асқақ махаббаты жырланған. Мұнда мадақ жоқ, сағыныш бар. Егер
Төлегеннің Ғарифоллаға арнаған өлеңін бұрып өзіне арнасақ, «Көкірегінен әсем әннің көк мұхитын
шайқаған, Сендей саңлақ бұл өмірге келер мекен қайтадан» дегіміз келеді.
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АСҚАР СҮЛЕЙМЕНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҚАРАПАЙЫМ СӨЗДЕР
Сақтағанова А.С., Тулеуова А.М.
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті
В статье рассмотрены стилистические функции просторечных слов, вульгаризмов, жаргонизмов
и эвфемизмов. Приведены примеры из произведений А.Сулейменова и рассмотрены мнения отдельных
ученых по данной тематике.
The article is considered the stylistic functions of vernacular words, slang, euphemisms and vulgarisms.
In this theme the opinions of individual scientists and the examples from A.Suleymenov works are given.
Жазушының жеке стильдік даралығы оның белгілі тілдік құралдарды шеберлікпен
қолдануынан
көрінеді. Жазушының шығармаларының тілінде жиі ұшырамаса да, өзінді орны бар
сөйлеу тілінің элементтері қатарына қарапайым лексемаларды жатқызамыз. Олар кейіпкер тілінде келіп
экспрессивтік-эмоционалды қызмет атқарады. Мұндай аталған тілдік құралдар көркем туындыларда
кейіпкердің мінез-құлқын ашуға, суреттелген оқиғаны әсірелеуге де қатысады.
Орыстың тілші ғалымы А.Ефимов қарапайым сөз қолданысы жөнінде: «Просторечие - это речевые
средства, бытующие в различных социально-речевых стилях общенародной разговорно-бытовой речи и
остающиеся за пределами общепризнанных средств и норм литературного выражения»,-деп анықтама
береді [1, 156].
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Суреткер Асқар Сүлейменов жалпыхалықтық тілде жиі қолданысқа түсетін әсерлі-экспрессивті
сөздерді, эмоционалды-экспрессивті сөздерді кейіпкерлерді сөйлеткенде, бір-бірімен қарым-қатынас,
аралас мәнін ашып көрсетуде пайдаланған.
А.Сүлейменов шығармаларында қолданысқа түскен қарапайым сөздер кейіпкердің мінез-құлқын
ашуға қызмет етеді.
Бұл туралы ғалым Р.Сыздықтың «Асқардың сөз өрімі» атты естелігінде: «... Баяндаушы автордың
өзі болғанымен, әңгіменің бояуы кейіпкерлердің көзімен түскен. ...Қысқасы, екі офицер де қазақты қазақ
деп әспеттеп атауға жоқ. Олар үшін қазақтар шапандар, бұлар, осылар, өздері, түйе жүн шекпендер
болып қана көрінеді. Крейгельге Сәруар – баранчук, Сәруардың әкесі Төреханы – «подлец шал». Демек
бұл атаулар автордың қолы емес, Иноземцев пен Крейгельдің «көзі». Бұл – жазушының жеке сөздерге
стильдік жүк артқанының бір көрінісі» [2, 211], - деп жазады.
Мысалы:
...Баранчуктың әкесі балта жүзін майырар емен көздігін кеше аямай көрсетіп еді, мана тағы
байқады - әлі сол қалпы екен [3, 37].
Р.Сыздық: «Нағыз жазушы кейіпкерлерін өздері беріп тұрған образға сай сөйлетеді. Кейіпкер сөзі
оның бейнесін жасауға тікелей қызмет ететін көркемдік тәсілдің бірі болып саналады» [4, 47], - дейді.
Мәселен,
Атаңа нәлет ит ұлық, наркеспені тырнағына кеше де салған [3, 77].
Келтек болғанмен бесатарың бар төбетсің-ау, сен шірік [3, 43].
Нәлеттің сезегенін қарашы, деді Біржан. Малдың ішіне кіріп шыққандай өттің ет емес екенін
қайдан ғана біледі екен [3, 109].
Қап, пақыр-ай. Сөз тастасына қарағанда, кісінеспей ұғысарға ұсады [3, 121].
- Е, ей, бейшара-ай, - деді Төрехан Голоножкиннің аяғына қарап [3, 42].
- Өй, көтерем, бопырас неңді алған сенің... Айтақ Төрехан қожаның дарақы қызы [3, 307].
Жоғарыда келтірілген мысалдардағы қарапайым сөздер кейіпкердің ішкі жан-дүниесінен де
хабардар етеді. Олар кейіпкердің ашулануы, қиналысы, ішкі сезімінің сыртқа шығуы, тілдесім
барысындағы қарым-қатынасын ашу үшін, оқиғаны әсірелеу үшін т.б. (психологиялық-эмоциялық)
қызмет еткен.
Ғ.Мүсірепов айтқандай, он алтыншы жылғы ұлт-азаттық қозғалысты бір тәуліктің ішіне сыйғыза
алған «Бесатар» повесінде автор қозғалыстың сырт көріністерін, оқиға тізбектерін алмаған, себебі «
...адам мінездері арқылы қозғалыстың тарихи тамырларына дейін қопарылып көрініп отырады» [2, 199].
Бұл жолдардан тілдік құралдардың кейіпкер мінезін беруде, сол арқылы шығарма мазмұныны ашуда
елеулі рөл атқарғандығын түсінуге болады.
Академик М.Серғалиев ауызекі сөйлеу тілінің лингвистикалық және экстралингвистикалық
белгілерін саралап көрсетеді: «...экстралингвистикалық белгілерінің бірі - қарым-қатынастың
бейресмилігі мен еркіндігі. Ауызекі сөйлеу тілінің көп жағдайда бейресми болатындығы шындық,
өйткені стильдің бұл түрінің басты мақсаты қарым-қатынас жасау болғандықтан, оның мазмұны жайлы
алдын ала жоспарлау қиын бола береді. Ауызекі сөйлеу тілінің еркін болуы - басқа функциональдық
стильдермен салыстырғанда, бұл стильдің басты бір ерекшелігі» [5, 62]. А.Сүлейменов ауызекі сөйлеу
тілінің осы еркін болуын және бейресмилілігін сақтап қолдана біледі.
Бұл қарапайым өмірдегі ауызекі стиль қолданыстарын автор кейіпкердің образын аша түсу
мақсатында қолданып, осы лексемаларға өзгеше бір стильдік жүк артқан. Сонымен қатар автор кейіпкер
бойындағы ерегісу немесе бәсекелестік, бақталастық тәрізді әдеттерді де қарапайым сөздер арқылы
жеткізе білген. Әсіресе, бұл бірі-сыншы, бірі-сыналушы екі дос, екі жазушы арасындағы жағдай,
психологилық жағдай берілген «Ситуация» шығармасында анық байқалады. Өз досының шығармасына
көңілі толмай, оны қалай жеткізерін білмеген Бектұров пен досын түсінгісі келмеген Жортанов
арасындағы қарама-қайшылық, түсініспеушілікті беруде қарапайым сөздер орынды қолданылған.
Мысалы,
...Қаза берген қазымырлық, сонсоң да Серағаң көкбет сыңарезудің теріс шаптырамын деп
шаптыққанына бола тұғырына бүрге жүгірте алмайды, жүгірткен емес, жүгіртпес те [3, 226].
...Бектұров әсте әңгімеге шорқақ, әдетте үндемейді. Әлдебір кезде ғана, мерзімді сәт кемерленіп
біткен шақ жанарынан бір жұмбақ, жылы сұр ұшқын тепсінеді, тепсінер еді. Бүгін көргем жоқ. Иттің
ғана баласы, иттің ғана баласы [3, 227].
Көркем шығармада сөздерді ауыспалы мағынада қолдану амалы сөйлеу тілінде мәнерлегіштік әрі
бейнелегіштік қасиет береді. Сөйлеу тілінде ұшырасатын ауыспалы мағынадағы бейнелі сөздер назар
аударылып отырған затқа я болмаса құбылысқа ерекше көңіл бөлгізеді.
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Жазушы шығармаларындағы кейіпкерлер тілінде жиі кездесетін вульгаризмдер кейіпкерлердің
сезім-күйін көрсетуді тереңдеткен. Әрі қаламгер мұндай сөздерді аса бір дәлдікпен, мөлшерден
асырмайтындай шеберлікпен жұмсайды. Академик М.Серғалиев: «Ауызекі сөйлеу стиліне әдеби тіл
нормасына жатпайтын сөздердің қолданылуы - табиғи құбылыс. Әркімнің жастайынан айтып
дағдыланған сөздерді жиі пайдалануы да - табиғи құбылыс» [5, 62],- деп атап көрсетеді. Қаламгер
кейіпкерлерін сөйлеткенде осы шынайы, табиғи қалыпты сақтайды. Демек, қоршаған тұрмыс-тіршілікке
байланысты қалыптасқан қарапайым сөздерді қаламгер ұтымды түрде пайдаланған. «Бейбақ, бейбақ-ай,
сорлы-ау, бейшара-ай» тәрізді сөздер аяу, мүсіркеу күйін беруде қолданылса, " ішің кепсін, ішің кепкір;
жаның шықсын" тәрізді тұрақты тіркес те ауызекі сөйлеу тіліне тән және шығармаларда (Ситуация) екі
кейіпкер арасындағы қарым-қатынасты әсірелеу үшін қолданылған.
С.Шаймерденов «Әдеби толқындар» деген еңбегінде: «...кейбір характерлерді ашу үшін біреулерін
мақал-мәтелдетіп шешен сөйлету керек-ақ шығар. Ал бүгінгі күн тақырыбын таңдап алған автор бар
геройын суырылып тұрған тілмәр етіп алса, ұтылғандық деп білемін. Бүгінгі өмір тамырын дөп
баспағандық бұл» (Әдеби толқындар, 3-б),- деп орынды тұжырым жасап, сын айтады. Көркем
шығармадағы кемшілікті тап басып сын айтқан С.Шаймерденов өз кейіпкерлерін заман келбетіне сай
сөйлетеді. Шындығында, ата-бабадан қалған асыл сөз бүгінде сирек қолданылуда. Мысалы, тұрақты сөз
тіркестері, мақал-мәтелдер өткен ғасыр басында жиі қолданыста болса, бүгінде көп жұмсала бермейді.
М.Әуезовтің, Ж.Аймауытов шығармаларында,
сондай-ақ тарихи тақырыпта жазылған туындылардағы
қаһармандар тілі шешен, өткір, бай әрі образға толы келеді. Сол сияқты А.Сүлейменов шығармаларының
тілі де өзінің тақырыбы мен мазмұны, кейіпкерлері мен баяндалатын психологиялық жағдайға орай
әртүрлі. Егер «Бесатарда» шығарма мазмұнына орай, кірме сөздер, варваризмдер басым болса, ал Біржан,
Абай, Ақан бейнесі көрінетін «Адасқақта», әңгімелер тілінде астарлы ұғым, окказионал сөздер,
фразеологизмдер, тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдер, этнографизмдер басым болып келеді.
«Ситуацияда» кірме сөздер, варваризмдер көп кездеседі.
Белгілі ғалым Б.Шалабайдың тұжырымы бойынша, тілдің тіршілік қызметінде орны өзгеше. Әр
дәуірдің өз сөйлеу тілі болатындығы рас, дегенмен кейінгі жылдары әрбір топтас, бір мекемеде немесе
салада жұмыс істейтіндерге немесе белгілі бір аймаққа тән сөздердің кездесуі де орынды.
Асқар Сүлейменов шығармаларын эмоционалды-экспрессивті лексиканы қамтуы жағынан саралай
келе, оның алатын өз стилистикалық орны бар екендігіне көз жеткізуге болады.
Қазақ тілінің стилистикасында «Қарапайым сөздер, табу мен эвфемизмдер көркем әдебиетте,
әсіресе, сөйлеу тілі стилінде жиі қолданылады, ол көркем әдебиет стилінде белгілі бір көркемдік мақсат
үшін жұмсалады. Қарапайым сөздер кейде публицистикалық стильден де байқалады. Бұлардың
эстетикалық, эмоционалдық әсері, бейнелілігі өте-мөте көркем әдебиет стилінде ұтымды келеді» [6, 44]
делінген. Бұл сөздердің қолдануының жазушы шығармаларында стильдік ерешеліктері бар. Сонымен
қатар, көркем шығармадағы осы кейіптес қарапайым сөздер ұлттық реңкті де білдірген.
Әдебиеттанушы З.Ахметов зерттеулерінде эвфемия құбылысына жан-жақты және терең талдау
жасай келіп, табу мен эвфемизмдердің ажырамас бірлік екендігін көрсетеді [7,10]. Ал эвфемизмдерге
ғылыми талдау жасаған М.Жұмағұлова эвфемизмдерді үш топқа - жалпы тілдік эвфемизмдер, қоғамдық
саяси эвфемизмдер, эвфемистік субституттар мен перифразалар деп бөледі [8, 75].
Асқар Сүлейменов шығармаларында кездесетін эвфемизмдер кейіпкердің образын сомдауға
немесе мінез-құлық ерекшелігін айқындауға, ойын, ішкі сезімін астарлы, әсірелей беруге қызмет етеді.
Сонымен қатар, көркем шығарма тіліндегі эфвемизмдер автордың айтайын деген ойын, мақсатын да
астарлы күйде жеткізеді.
...Ат қора абақтының ішіне кіріп отырған бала солдатты; өзінің осыдан үш-ақ күн бұрын
Шымкенттегі переселуправлениенің ағаш үйінде – ат теуіп өлтірген мегежіннің дауымен отырғанда
әкесінің каратель отрядтан кісі әкетіп араға күн салмай, өзінің қолды болғанын... адалап шықты [3, 19].
Айтты ақыры. Білем – Илигай кенже тоқалы. Қара басып білегін ұстап қойғанымды да білем [3,
153].
Айтып та болмас әлгінің, айтпай да болмас әлгінің, келер-келмес түшкіріктей есіңді алар
жұғымдының – дәмін оң жақта отырып алып қойған ойнама бел болмаса, қыздың көбі, сырт көзді
қабаттап алдап қатты еріп, егіліп сыңсиды [3, 158].
... Тек осымен шектеліп болған ба, бірақ Крейгельдің шымбайына бұлардың көз етінің білеу боп
өскені батады [3, 73].
- Әкем керек, әкем керек, тәтем керек. Сосын өзін білікті санайтын көзі ашық офицердің көк сіңір
жұдырыққа ерік бермегенін қалар ем... – деді, Сәруар [3, 54].
Сафинді жіңішке ауруы бар деп еститін [3, 331].
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Берілген үзіндіде келтірілген мысалдар - астарлы мағынада жұмсалған тіркестер, қазақ
арасындағы шешендік қасиетті танытады, кейіпкердің (Крейгель) тіл мен ұлттық ерекшеліктерге
барынша қанық екендігін көрсетеді.
Зерттеуші М.Жұмағұлова: «Түптеп келгенде, эвфемизмдер - тілдің сөздік қорын байытады,
синонимдік қатарын көбейтеді, - дей келе, төмендегідей қызмет түрлерін көрсетеді:
функционалдық стильдік айырымдарды тереңдетеді;
тіл мәдениетін, адамның жеке мәдениетін қалыптастыруға әсер етеді;
сөз этикеті нормаларын қалыптастыруға ықпал етеді» [8, 75].
Қорыта келгенде, Асқар Сүлейменов еңбектерінде қарапайым сөздер кейіпкердің мінез-құлық
ерекшелігін, бейнесін ғана ашып қоймай, олардың тәлім-тәрбиесі, қоршаған ортамен қарымқатынасының ашылуына әсер етеді. Нақты айтқанда, белгілі бір дәрежеде стилдік қызмет атқарған деп
тұжырымдама жасауымызға болады.
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ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 796.1
ФИНАНСОВОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Абилхаиров О.Е., Гильмуханов Д.А., Каирбек Д.М.
Арк ГПИ им.Ы.Алтынсарина
Дене шынықтыру және спорт қаражаты Қазақстан Республикасының заңнамасында
бюджеттен және тыйым салынбаған басқа да көздері есебінен қаржыландырады.
Дене шынықтыру және спорт мемлекеттік қаржыландыру арқылы, жан-жақты адам дамуын
ұстанады, салауатты өмір салты, дене шынықтыру және кез келген спорт түріне, кәсіби
ұйымдастыру және оқыту, аурулардың алдын алуына жағдай жасайды.
Financing of Physical Culture and Sport carried out due of budget funds and other sources not prohibited
by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
Through government funding of Physical Culture and Sport, the State is committed to all-round human
development, healthy lifestyles, create conditions for practicing any kind of physical culture and sports,
organization of vocational and applied training, disease prevention.
Источники финансирования физической культуры и спорта
Государственный бюджет - это сводный финансовый план, который разрабатывается в
масштабе страны одновременно с планом экономического и социального развития и после утверждения
приобретает силу закона. Он обеспечивает денежными средствами выполнение государственных заданий
по дальнейшему развитию народного хозяйства, повышению уровня жизни народа, развитию науки,
культуры, физической культуры и спорта, содержанию органов государственного управления,
поддержанию достаточной обороноспособности, образованию материальных и финансовых резервов.
Подавляющая часть доходов бюджета формируется за счёт поступлений от хозяйства: налога с
оборота, платежей государственных предприятий и организаций из прибыли (дохода), подоходного
налога с предприятий, с хозяйств, с общественных организаций, с государственных займов, реализуемых
среди населения и средств государственного страхования.
Основная часть аккумулируемых
бюджетом ресурсов направляется на финансирование народного хозяйства, социально-культурные
мероприятия и науку. Государство субсидирует те отрасли экономики, которые считает ключевыми.
Eсли правительство не имеет четкой программы экономического развития, а превышение
расходов над доходами допускает с целью латания «финансовых дыр», то бюджетный дефицит
неизбежно приводит к росту отрицательных моментов в развитии экономики, главным из которых
является усиление инфляционных процессов.
Таким образом, постоянный бюджетный дефицит, вызывая рост государственного долга, имеет
самые серьёзные последствия для развития экономики. Поэтому правительство при наступлении
очередного финансового года стремится «разгрузить» бюджет, то есть уменьшить его дефицит. Практика
принятия бюджетов показывает, что «разгрузка» бюджета осуществляется за счёт широких слоёв
населения страны. Обычно «урезаются» социальные ассигнования: на образование, здравоохранение,
жилищное строительство, физическую культуру и др.[1]
Спонсорство и предпринимательская деятельность в области физической культуры и
спорта
Спонсорами физкультурно-спортивных организаций, команд или спортивных мероприятий могут
быть физические и юридические лица, кроме организаций, финансируемых за счет бюджетных средств.
Отношения между спонсорами и физкультурно-спортивными организациями, командами,
организаторами мероприятия устанавливаются на договорной основе. Спонсоры, финансируя
спортивные мероприятия, получают право на их проведение под знаком (эмблемой) спонсоров или их
продукции.
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В соответствии с законодательством Республики Казахстан физические и юридические лица
могут заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию услуг физкультурно-спортивным
организациям и отдельным лицам, производить физкультурно-спортивные и сопутствующие товары,
использовать физическую культуру и спорт в рекламной деятельности.
В рыночной экономике практически все предприятия, в том числе по физической культуре и
спорту, сталкиваются с проблемой привлечения ин-вестиций (денежных средств), так как собственных
средств для освоения выпуска нового товара обычно недостаточно - нужны кредиты. Чтобы убедить
потенциальных инвесторов предоставить кредиты, разрабатывается" бизнес-nлан". Хорошо
разработанный бизнес-план, помогает росту предприятия завоеванию новых позиций на рынке [2].
Кредит - крупнейший источник формирования средств. Применение кредитования в качестве
экономического метода управления предполагает централизованное установление условий в заёмных
средствах. Необходимо отметить, что этот экономический метод управления в сфере физической
культуры и спорта используется очень редко. Кредит может быть использован хозрасчётными и
арендными организациями, имеющими самостоятельный баланс (счёт в банке) и наделенными в
установленном порядке собственными оборотными средствами.
Метод кредитования мало используется в физкультурном движении, но это прогрессивный
экономический метод.
Бизнес-план является документом не только для внутреннего пользования, но используется также
для привлечения инвесторов и кредитов.
Бизнес-план начинается с определения целей развития физкультурно-спортивной организации это краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемой деятельности.
В настоящее время специалисты акцентируют внимание на следующих наиболее значимых чертах
бизнес-плана, способствующих более эффективной деятельности физкультурно-спортивной организаций
в условиях рынка.
Бизнес-план: а) стимулирует руководителей разрабатывать перспективы развития организации; б)
делает организацию более подготовленной к внезапным изменениям рыночной ситуации, повышает
скорость ее адаптации к требованиям внешней среды; в) наглядно демонстрирует обязанности и
ответственность руководителей организации на всех уровнях; г) позволяет осуществлять более четкую
координацию усилий по достижению поставленной цели и задач; д) устанавливает конкретные
показатели для последующего контроля деятельности организации и др.
Спонсорство - деятельность чрезвычайно многогранная.
Проблема привлечения спонсоров к развитию физической культуры и спорта остро стоит как в
теоретическом, так и в практическом смысле. Спонсорство определяется специалистами как
«...поддержка, оказываемая спорту, спортивным мероприятиям, спортивным организациям и
соревнованиям внешними по отношению к ним организацией или лицом к взаимному удовлетворению
обеих сторон».
Спонсором (поручителем, устроителем, организатором) считается лицо (юридическое или
физическое), которое помогает реализации какого-либо мероприятия. Спонсор безвозмездно выделяет
либо финансовый, либо имущественный взнос в организацию, проводящую определенное мероприятие
(например, в оргкомитет по проведению крупного спортивного соревнования).
Спонсорство следует отличать от меценатства (покровительство искусства и спорта,
безвозмездно). Если первый вид (спонсорство) деятельности основывается на принципе «услуга за
услугу», то второй (меценатство) - на идейных соображениях.
Спортивное спонсорство включает в себя спортивную рекламу, связь с общественностью,
содействие сбыту товаров и услуг.
Для рекламы используются спортсооружения, программы соревнований. В роли «живой» рекламы
выступают не только спортсмены, но и зрители. Спорт привлекает традиционно большое число
спонсоров, но не все виды спортивной деятельности одинаково привлекательны для спонсоров.
В качестве мало привлекательных называются учебно-тренировочный процесс, научные
исследования, спортивное строительство.
Спонсорство в спорте преследует следующие выгоды:
Целенаправленный маркетинг. Каждый вид спорта имеет своих поклонников. Взаимодействия
спонсора и людей, проявляющих интерес к развитию данного вида спорта, создает необходимые
предпосылки покупки товара спонсора, делает спортсменов и любителей спорта потенциальными
покупателями. Компании получают выгоду, используя спортивное спонсорство в собственных
маркетинговых программах (таких, как реклама и продвижение товара).
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В условиях рыночной экономики получает все большее распространение взгляд на спонсорство
как на инструмент материального обеспечения развития различных сфер общественной жизни, в том
числе и спорта.
Спорт как сфера спонсорской деятельности должен создавать необходимые организационные
предпосылки профессиональной самореализации: спортивные организации все более нуждаются в
штатных специалистах, располагающих креативными идеями по вопросам менеджмента и маркетинга в
целом.
Взаимодействие спонсора и спонсируемого является результатом осознания социальной
ответственности, как правило, законодательно стимулируемым и нормативно закрепляемым и имеет
такие характеристики, как целенаправленность, взаимовыгодность, долгосрочность и инновационность
[3].
Самофинансирование в физической культуре и спорте
Самофинансирование, то есть самостоятельное привлечение денежных средств из всех возможных
источников для собственных нужд, осуществляется в физической культуре и спорте за счет
предпринимательской деятельности. Под предпринимательской деятельностью понимается инициативная
самостоятельная деятельность отдельных индивидов и их объединений, связанная с коммерческим риском и
направленная на получение прибыли. Иными словами, предприниматель - это лицо, которое принимает на
себя весь риск в каком-либо бизнесе, результатом которого могут быть как прибыли, так и убытки.
Предпринимательская деятельность осуществляется в самых разных сферах экономики: в
промышленности, на транспорте, финансовых рынках, аграрном производстве и многих других областях. Не
составляет исключения и предпринимательство в сфере физической культуры, спорта и связанных с ними
отраслей. Экономический образ мышления и коммерческая деятельность глубоко интегрировались в
современный спорт, во многом изменили структуру и организацию соревнований, чемпионатов, систему
оплаты и обслуживания спортсменов, тренеров и арбитров.
Без коммерческой деятельности и спортивного бизнеса немыслимы современный профессиональный
спорт и крупнейшие мировые события – Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и других
континентов. Отсутствие профессиональных спортсменов на олимпиадах стало с течением времени
негативно отражаться на играх - спортсмены-любители не могли показывать выдающихся результатов,
устанавливать новые мировые рекорды, собирать на стадионах и у экранов телевизоров многомиллионные
аудитории.
Соответственно падение зрительского интереса вызвало ответную реакцию у рекламодателей и
покупателей прав трансляции соревнований, которая выразилась в уменьшении цены рекламы и снижении
денежных поступлений в пользу олимпийского движения. Своевременный отказ Международного
олимпийского комитета от принципа неучастия профессионалов в играх и коммерциализация спорта возродили
к олимпиадам зрительский интерес.
Аналогичные процессы происходили повсеместно и с другими значимыми спортивными событиями и
институтами. Большие гонорары спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров придали коммерческому
(профессиональному) спорту еще более высокий общественный статус. По своей популярности и уровню
доходов спортивные звезды стали в один ряд со звездами шоу-бизнеса. Мировые чемпионаты и Олимпийские
игры стали самыми популярными и высокодоходными мероприятиями в международном бизнесе, рекламе,
туристической деятельности. Мощная рекламная и PR-поддержка современных спортивных соревнований и
событий способствует еще большей популяризации как спорта в целом, так и отдельных его видов, помогает
молодым людям определиться с выбором сферы профессиональной деятельности. Значительная часть
молодежи во всех странах мира выбирает в настоящее время спорт, надеясь в этой области раскрыть свой
потенциал и талант, приобрести богатство и славу.
Обратимся к вопросу о том, кто же может осуществлять предпринимательскую деятельность и в каких
формах она практикуется в мировом спортивном бизнесе. Здесь следует подчеркнуть, что
предпринимательскую деятельность в спорте может осуществлять не каждый желающий, а лишь
дееспособное лицо. В частности, такие ограничения имеют лица с психическими заболеваниями или дети, не
достигшие определенного возраста. Кроме того, имеются некоторые виды предпринимательской деятельности,
требующие специального разрешения - лицензии государственных органов. Такой порядок применяется с
целью допуска к определенным видам бизнеса только достаточно квалифицированных и компетентных лиц, так
как их работа может нести потенциальную опасность для жизни и здоровья клиентов, их финансового
благополучия. В частности, лицензии необходимы в области предоставления образовательных услуг, массажа
и спортивно-медицинских консультаций, банковской и страховой деятельности, рынка ценных бумаг и в
некоторых других сферах бизнеса.
Субъектами предпринимательской деятельности могут быть отдельные предприниматели физические лица и коллективные предприниматели, образующие предприятия, - юридические лица.
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Бюджет является основным документом, определяющим финансово - хозяйственную деятельность
физкультурно-спортивной организации и содержащим информацию для проведения анализа
эффективности её функционирования. Специалисты предполагают использовать различные модели
анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-спортивной организации.
[4]
Таким образом, финансирование физической культуры и спорта в новых условиях хозяйствования
предполагает различные источники (бюджетные и внебюджетные) поступления финансовых ресурсов в
физкультурно-спортивную отрасль.
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ӘОЖ 910
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕ КӨЛІК САЛАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ
ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Калменова У.А.,Тұрсынбаева К.С.,Марткамалова К.С.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған Университеті
Халықаралық туризмде көлік саласын дамытудағы негізгі проблемалары қарастырылады.
Рассмотрены основные проблемы развития транспортной отрасли международного туризма.
In this article considered the basic problems of development of international tourism transport industry.
Көлік саласын дамыту көлік салалары: автожол, темір жол, азаматтық авиация, су көлігінде
инфрақұрылымды дамыту деңгейін арттыруға, Қазақстан Республикасы көлік-коммуникация кешенінің
халықаралық көлік желісіне бірігу деңгейін арттыруға бағытталған.
Көлік саласындағы индустриялдық-инновациялық даму қазіргі темір жол желісін жаңа
учаскелерді салу арқылы желіні оңтайландырумен қатар, қозғалыс қауіпсіздігі мен жылдамдығының
әлемдік стандарттарына сәйкестікке келтіруге; негізгі халықаралық транзиттік дәліздерді, халықаралық
маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңартуға, сондай-ақ жергілікті автожолдар желісін қайта
жаңарту; аэронавигациялық инфрақұрылымды кезең-кезеңімен жаңғырту және республиканың әуежай
желісін қайта жаңғыртуды аяқтау, жаңа заманауи әуе кемелерін (бұдан әрі – ӘК) сатып алу; теңіз сауда
флотын заманауи кемелермен одан әрі жарақтандыру, ішкі су жолдарын кеме қатынайтын жағдайда
ұстау және өзен техникалық флотын жаңғыртуды қамтамасыз ету бойынша шараларға бағытталған [1].
2015 жылға дейінгі кезеңге көлік саласындағы негізгі басым саясат қазақстандық қамтуды
мақсатты дамытып, кейін бөліп, қайта өңдеу арқылы шағын және орта бизнес үшін жаңа бизнес
мүмкіндіктерінің
мультипликациясымен
экономиканың
дәстүрлі
экспортқа
бағытталған
секторларындағы инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру болып табылады.
Автомобиль жолдары – Қазақстанның көлік-коммуникация кешенінің маңызды элементтерінің
бірі, оның тиімді қызметі мен тұрақты дамуы қазіргі заманғы жағдайларда экономиканың өсуіне өту,
халықтың өмір жағдайын жақсарту және деңгейін арттыру факторлары болып табылады. Темір жолдар
мен су жолдарының аса төменгі тығыздылығы кезінде Нарықтық жағдайларда жүктердің тасымалдануын
тездету мен оларды сақтау факторлары аса маңызды. Осыған байланысты, жүк жіберушілер, әсіресе жеке
секторда жақын арақашықтықта ғана емес (300 км дейін), алыс арақашықтық аймақтарында (1500-2000
км) автомобиль көлігіне қайта бағдарланды. Өндіріс және ауылшаруашылық, шағын және орта бизнес
өндірістерін дамыту арқылы облысаралық тасымал, сондай-ақ іргелес мемлекеттермен байланыс
ұлғаяды.
Еуроазиялық құрлық орталығындағы Қазақстанның географиялық жағдайы Азия – Еуропа
қатынастарындағы қалыптасатын трансқұрлықтық маршруттардың көлік магистралін пайдалану үшін
қолайлы алғышартты құрайды, олардың көпшілігі қазақстандық автожол желісінің учаскелерін қамтиды.
Халықаралық талдамалық орталықтардың бағалауы бойынша Оңтүстік-Шығыс және Шығыс Азия –
Еуропа бағыттарындағы транзит ағыны 330-400 миллиард Америка Құрама Штаттары (бұдан әрі –
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АҚШ) доларына бағаланады. Бұл ретте 20%-ға дейінгі транзит ағыны РФ мен Қазақстан аумағы арқылы
темір және автожолдар маршруттары бойынша өтуі қажет деп шамаланады. Транзит тасымалы үшін
алымдар алу – бұл бюджеттің тікелей кірістері.
Экономиканы дамыту міндеттері қуатты көлік-коммуникация желісін құру және жаңғыртуды
талап етеді. Бұл жағдайда алда тұратын:
1) «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңарту жобасын аяқтау,
халықаралық рыныкқа шығу арқылы жаңа көлік маршрутын салу, көлік магистралін жаңғырту;
2) Щучье – Көкшетау – Петропавл – РФ шекарасы, РФ шекарасы – Орал –Ақтөбе, Астана –
Қостанай – Челябі, Жетібай – Түрікменстан шекарасы, Астана – Қарағанды, Алматы – Қапшағай,
Таскескен – Бақты, Үшарал – Достық, Бейнеу – Ақжігіт – Өзбекстан шекарасы, Омбы – Павлодар –
Майқапшағай, Құрты – Бурылбайтал, Бейнеу – Ақтау және т.б. автожолдарды қайта жаңартуды аяқтау;
3) Батыс – Шығыс және Солтүстік – Оңтүстік бағыттарында транзит маршруттарының
сызбаларын белсенді енгізу;
Халықаралық және республикалық
маңызы бар автожолдар жалпы пайдаланымдағы
автожолдардың 25% құрайтынына қарамастан, оларға
50% автокөлік тасымалы келеді. Өзінің
кескін үйлесімі мен ұзақтығы бойынша республиканың жалпы пайдаланымдағы жолдар желісі негізінен
құрастырылған. Оларды толықтыру үшін іргелес мемлекеттермен (Бейнеу –Жетібай – Түрікменстан
шекарасы, сондай-ақ РФ бірқатар шығулар) жолдардағы бірнеше байланыстыратын учаскелерді салу
қажет.[4]
Кесте -1 Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының тізбесі

/с

Автомобиль
№
жолыны
р
ң
маңызды
-лығы

Санаттары бойынша, км
Жалпы
ұзақты
-ғы, км

қараI

1
3
4
Республи
калық
1
23 495
941
маңызы
бар
Жергілік
ті
2
70 116
83
маңызы
бар*
БАРЛЫҒ
93 611
Ы

Жабының түрі

I
I

5

I
II

6

I
V

7

/Б

қиыр

10
9

11

12

тқиыр пышағыл опы- /
рақ
рақ шағы
л
13
14
15
16

9795

97

7426

4220

V

8

А
/Б

3634

16915

1919

86

760

14451

44262

8982 6626

31366

46181

9068 16421

1024 4394

Ц

97

4

3
816

1 1111
7789
3

640

2
36
4584
4

2521
5

674

2640 94
0
71

1533
3

Ескерту. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мәліметтерінің
негізінде
Жалпы пайдаланымдағы жолдарда жалпы ұзындығы 122,1 мың қума метрден астам 3 291 көпір
мен жол өтпелері бар, олардың 95 % металл және темір-бетонды, 5% ағаш.
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о

1

9

Кесте -2 Жасанды құрылыстар

№
р/с

Автомобиль
жолдарының маңыздылығы

Көпірлер

Жалпы
ұзақтығы, км

б
ірлік

1

2
Республикалық маңызы
1
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Ескерту. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мәліметтерінің
негізінде
Қазіргі уақытта және перспективада халықаралық тасымалдар алты негізгі маршрут бойынша
жүзеге асады:
1) Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Қорғас және Шымкент – Қызылорда – Ақтөбе – Орал
– Самара («Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізі құрамына кіреді);
2) Алматы – Қарағанды – Астана – Петропавл;
3) Астрахань – Атырау – Ақтау – Түрікменстан шекарасы;
4) Омбы – Павлодар – Семей – Майқапшағай;
5) Астана – Қостанай – Челябі – Екатеринбург.
Транзит тасымалдары Орта Азия республикалары, Ресей, Қытай арасында басым жүреді.
Жоғарыда көрсетілген алты негізгі маршруттың ұзақтығы 8,3 мың километрді немесе транзит дәлізінің
жалпы ұзындығынан 64% құрайды. Ұзақтықтың көп бөлігінің (94%) асфальт-бетонды және қара
қиыршықтасты жамылғы, топырақ жарылыстары тек бір маршрутта (төртінші) бар. Алайда техникапайдалану сипаттамасы (тегістілігі мен беріктілігі) маршруттың көп бөлігінде қанағаттанарлықсыз. Алты
марштруттағы 431 көпірден 36-і (ұзындығы – 2 739 қума метр) рұқсат етілетін жүктеме мен габариттен
асатын ауыр салмақты және ірі габаритті көлік құралдарын өткізудің ерекше режимі бар авариялық және
авария алдындағы жағдайда, соның ішінде Талас, Асса, Бадам, Илек өзендері арқылы өтетін көпір. Жол
бойындағы инфрақұрылым объектілері (техникалық қызмет көрсету станциялары, авто май құю
станциялары, тамақтану және демалыс пунктері) деңгейінің өте төменділігі тасымалдаушылардың,
жолаушылардың және автотуристердің еңбек және демалыс режимін дұрыс құруға мүмкіндік бермейді.
Сондай-ақ автокөлік құралдарына сапалы жанармай құйылуына кепілдік бермейді [3].
Автомобиль көлігі
Республикалық автокөлік құралдары (бұдан әрі – АКҚ) паркінде
2 621,1 мың жеңіл, 370,5
мың жүк АТС мен 92,4 мың автобус (ҚР Ішкі істер министрлігінің (бұдан әрі – ІІМ) 2010 жылғы 1
қаңтардағы жағдай бойынша мәліметтері) бар.
2009 жылы автомобиль көлігімен жолаушылар тасымалдау көлемі 11,7 млрд. адам құрады,
жолаушылар айналымы – 110,5 млрд. жкм құрады. 2008 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда
жолаушылар тасымалдау көлемінің өсуі 4,2%, ал жолаушылар айналымы бойынша 3,4% құрады. Жүк
тасымалдау көлемі 1,69 млрд. тонна, жүк айналымы – 66,3 млрд. ткм құрады. 2008 жылғы осы кезеңмен
салыстырғанда жүк айналымының өсуі 4,4% құраған, жүк тасымалдау көлемі 1,9% төмендеген.
Халықаралық жол тасымалы жүйесіндегі тасымалда қазіргі уақытта
5600 автомобиль іске
қосылған. Жүк тасымалдау үшін жыл сайын Еуропа мен Азияның 44 елімен шамамен 109 мың дана
көлемінде рұқсат бланкілерімен алмасу жүргізіледі.
Жүйелі қатынас бойынша 180 аса халықаралық және 254 облысаралық жүйелі жолаушылар
маршруттары бар.
Автомобильдер паркі жоғары тозумен сипатталады 12 жылдан аса пайдаланудағы автокөлік
құралдарының үлес салмағы 63%, соның ішінде 57% автобус, 59% жеңіл 84% жүк автомобильдері
құрайды.
ҚР стационарлық көздерден зиянды заттарды атмосфераға шығару жылына 2,7 млн. тонна
құрайды, ал көліктердің шығаруы жылына
1,2 млн. тоннадан асады.
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Еуро стандарттарын кезең-кезеңімен енгізу ескірген автомашиналарды кіргізуді шектеуге,
қазақстандық автомобиль құрастырушы кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға,
шығарылатын және импортталатын отынның сапасын арттыруға, сондай-ақ Қазақстанның ірі
қалаларында автокөліктердегі зиянды заттардың деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.
«Қазақстан аумағында айналымға шығарылған автокөлік құралдарының зиянды (ластаушы)
заттарды шығаруына, оларға орнатылған іштен жанатын қозғалтқыштарға, сондай-ақ осы
қозоғалтқыштарға арналған отынға қойылатын талаптар туралы Техникалық регламентті бекіту туралы»
ҚР Үкіметінің
2007 жылғы 29 желтоқсанда № 1372 қаулысы, 2009 жылғы 15 шілдеден бастап
автокөлік құралдары бойынша Еуро-2, 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап Еуро-3, 2014 жылғы 1 қаңтардан
бастап Еуро-4 экологиялық стандарттарын кезең-кезеңімен енгізуді көздейді.
2009 жылғы 15 шілдеден бастап Еуро-2 экологиялық стандарттарына сәйкес келмейтін
автокөліктерді ел аумағына кіргізу және өндіруге шектеулер енгізілді. Аталмыш шаралар Қазақстанның
ірі қалаларындағы экологиялық жағдайды жақсартуға, автокөлік тасымалы қауіпсіздігін жоғарылатуға
және еліміздегі автомобиль паркін жаңартуға арналған жағдайлар жасауға бағытталған.
Саланың нормативтік-техникалық базасын үйлестіру шеңберінде БҰҰ ЕЭК (№ 24, 49, 83, 96)
ережелеріне үйлестірілген мемлекеттік стандарттар жасалып, бекітілді.
Еуро стандарттарын енгізудің нәтижесінде 2015 жылға дейін 12 жылдан көп уақыт жүрген
автокөлік құралдарының үлес салмағын 63%-дан 50%-ға төмендету жоспарланып отыр.
Жекешелендіру мен нарықтық тетіктерді енгізудің нәтижесінде Қазақстандағы көптеген жеке
тасымалдаушылар автокөлік саласының иелеріне айналды: автокөлік қызметін көрсететін заңды және
жеке тұлғалардың саны 150 мың данаға, жолаушы және жүк тасымалымен байланысты жұмыскерлердің
саны 800 мың адамнан асып түседі. Автокөлік құралдарын көптеген тасымалдаушыларға бөліп-бөліп
жіберудің нәтижесінде автокөлік жұмысы туралы мәліметтер жинау тетігі жоқ, соның нәтижесінде
жолаушы және жүк тасымалының жағдайына тиімді талдау жасау жолға қойылмаған [3].
Қазіргі кезде автомобиль көлігінің қауіпсіздігі саласында опат болу мен жарақаттанудың жоғары
деңгейіне, жол-көлік оқиғалары санының көптігіне байланысты қолайсыз жағдай туындап отыр.
Автомобиль көлігінің жылжымалы құрамы қауіптілігі жоғары нысандардың біріне жатады. Сонымен
2009 жылы республика жолдарында 12 534 жол-көлік оқиғалары орын алған, онда 2 898 адам опат
болып, 14 788 адам жарақат алған.
Автомобиль көлігіндегі авариялардың жоғары деңгейде болуының негізгі факторлары мыналар:
1) жолаушы және жүк тасымалы қызметтері нарығында автокөлік құралдарын қауіпсіз пайдалану
талаптарын қамтамасыз етуге қажетті жағдайлары жоқ шағын кәсіпкерлік субъектілері санының ұлғаюы;
2) тасымалды басқарудың заманауи құралдарының шектеулі енгізілуі;
3) тасымалды ұйымдастырудың технологиялық процестерін сақтамау;
4) жүргізушілердің біліктілігінің жеткіліксіздігі және көлік тәртібінің төмендігі;
5) автокөлік құралдарының физикалық жағынан тозуы және қанағаттанғысыз техникалық
жағдайы;
6) жол қозғалысы қауіпсіздігі саласындағы талаптардың сақталуын бақылау мен профилактикалық
жұмыстар жүйесі тиімділігінің төмендігі.
Облысаралық және халықаралық жолаушы тасымалында халыққа көліктік қызметтер ұсынудың
нарықтық тетіктері қалыптастырылған тасымалдаудың қауіпсіздігі мен сапасы талаптарына жауап
беретін барлық көлік операторларына тасымалдауға рұқсат берілген. Бұл жерде қалалық, қала маңы,
облысішілік және облысаралық бағыттар бойынша автокөлік құралдарының жылжымалы құрамының,
өндірістік базасының, қызметкерлер құрамының іс-тәжірибесі мен біліктілігінің ең жақсы критерийлері
бойынша конкурстық негізде тасымалдаушыларға таңдау жүргізіледі.
Қазақстанда халықтың мүддесін қорғау мақсатында тұрақты қалалық және қала маңы жолаушы
тасымалы бағыттарында жолақысы реттеліп отырады. Сараптамалық бағалаулар бойынша үлес салмағы
10%-дан аспайтын кейбір жеке бағыттарда бағаны реттеу кезінде тасымалдау шығындары кіріс
көлемінен асып түсіп жатады. Қазақстан заңнамаларында пайда болған шығындарды өтеуге демеу қаржы
бөлу қарастырылған.
Көліктік қызмет көрсету нарығында таксомоторлы тасымалдар бойынша жоғары деңгейдегі
бәсекелестік қалыптасқан. Бұл тасымалдарды таксомоторлы компаниялармен бірге жеңілдетілген
патенттік жүйе бойынша қызмет көрсететін жеке тұлғалар, сонымен қатар жеке автокөлік иелері де
атқарады. Дамыған бәсекелестік таксомоторлы қызметтер бағасын мүмкіндігінше төмендетеді, сонымен
қатар бұндай жағдай патент иелеріне салықтық жеңілдіктер берудің нәтижесінде ірі таксомоторлы
компаниялардың дамуына мүмкіндік бермейді.
Қазақстанның жолаушы және жүк автокөлігінің инфрақұрылымы жоғары дамудың
жеткіліксіздігімен сипатталады.Қалааралық автотрассалардың көпшілігінде қонақ үйлер, кемпингтер,
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автомай құю станциясы, ТҚС және басқа инфрақұрылымдық объектілердің жеткіліксіздігі байқалады.
Бұл Қазақстан аумағының үлкендігі, халқының орналасу тығыздығының және экономикасының
төмендігімен байланысты.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КАРА - КЕЧЕ КЫРГЫЗСТАНА
Курманова А.М.
КГТУ им. Раззакова
В статье подробно расписываются основные цели проекта строительства тепловой
электростанции Кара- Кече, приводится целый ряд социальных задач, который будет решен за счет
реализации данного проекта, и дается оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта.
The article details the main objectives of painted construction thermal power plant Kara- Keche,
provides a number of social problems which will be resolved by the implementation of this project and assesses
the financial viability of the investment project.
В Кыргызской Республике гидроэнергетика является главным способом выработки
электроэнергии, в период маловодья снабжения электроэнергией недостаточно для обеспечения нужд
страны. По мере развития экономики, недостаток электроэнергии в зимний период становится более
ощутимым, недостаток электроэнергии в настоящее время стал одним из главных ограничивающих
факторов для развития экономики, и ограничивает развитие промышленного производства и улучшения
уровня жизни населения.
В условиях недостатка выработки электроэнергии, в целях обеспечения предоставления
доступной, качественной и надежной электроэнергии и удовлетворения увеличивающегося спроса на
электроэнергию, Правительство КР и министерство экономики КР планируют построить тепловые
генераторы в с. Арал
Джумгальского района Нарынской области, на базе местного угольного
месторождения Кара-Кече.
Планируемая установленная мощность ТЭС составляет 1200 МВт, с 2017-2020г, ежегодно будет
вводится в эксплуатацию по одному агрегату, однако согласно общепринятому проекту два агрегата
строятся как одно целое, а также в целях снижения объема инвестируемых денежных средств на
первоначальном этапе и снижения стоимости строительства и выплаты процентов, на данном этапе
предполагается строительство подкритических влажных и холодильных агрегатов 2 х300 МВт, на
последующем этапе планируется строительство агрегата 4х300 МВт.[1]
Анализ финансовых показателей
1. Показатели краткосрочной платежеспособности или ликвидности – показывают
способность компании оплачивать свои счета в течении короткого периода времени без просрочек.
К текущей ликвидности = Текущие активы / Текущие обязательства
Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточно ли у предприятия средств, которые
могут быть использованы для погашения его текущих обязательств, так можно сказать, что в 2016 г.
имеем 1,2 долл. оборотных средств на каждый доллар текущих обязательств или текущие обязательства
в 1,2 раза меньше оборотных средств.
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Для кредиторов чем больше коэффициент покрытия, тем лучше. Для компании высокий
коэффициент покрытия означает ликвидность с одной стороны и неэффективное использование
денежных средств и текущих активов с другой стороны. Если этот коэффициент меньше 1 , то это будет
означать , что чистый оборотный капитал отрицательный, т.е. его недостаток.
Недостаток оборотных средств может быть вызван убытками в хозяйственной деятельности,
ростом безнадежной дебиторской задолженности, приобретением дорогостоящих основных средств без
предварительного накопления средств на эти цели, выплатой дивидендов при отсутствии прибыли,
финансовой неподготовленности к погашению долгосрочных обязательств компании и т.д.
Исходя из расчетов, видно что только в 2017 г. коэффициент текущей ликвидности равен 0,66,
меньше 1, значит отрицательный, а в последующие годы имеет динамику нарастания, что благоприятно
как для инвесторов так и для самой компании.
К строчной ликвидности =

ТА ТМЗ
ТО

Коэффициент срочной ликвидности – более строгая оценка оценка ликвидности компании.
Исходя из расчетов видно, что в 2016 и 2017 гг. данный коэффициент меньше 1, а с 2018 года по 2045 гг.
больше 1.
Для инвесторов, может быть интересен коэффициент денежных средств, который показывает
покрытие текущих обязательств денежными средствами. Из расчетов видно, что для предприятия
каждый доллар обязательств покрывается в 2017 г - 0,02 долларами денежных средств, в 2018 г. - 0,04
долларами денежных средств, а начиная с 2019 г. по 2045 г. – 0,06 долларами денежных средств, или на
6%.
Чистый оборотный капитал (ЧОК) = Текущие активы- Текущие обязательства
Большое значение в анализе ликвидности компании имеет изучение чистого оборотного
капитала (ЧОК) , который равен разности между оборотными средствами и его текущими
обязательствами , и который необходим для поддержания финансовой устойчивости компании.
Из расчетов видно, что только в 2017 г. идет превышение краткосрочных обязательств, что
отрицательно сказывается на финансовом положении, а уже с 2018 по 2045 гг. идет превышение
оборотных средств над краткосрочными обязательствами, означает что компания может не только
погасить свои текущие обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширения своей
деятельности в будущем. Это служит для инвесторов положительным индикатором к вложению средств
в компанию.
Так как чистый оборотный капитал часто рассматривается как сумма имеющийся у фирмы
краткосрочной ликвидности, можно вычислить отношение ЧОК к активам. Относительно, низкое
значение может означать относительно низкий уровень ликвидности.
По сравнению с 2016 годом, в 2017 г. коэффициент намного понизился, но затем резко
повышается, затем с 2021 г. идет на спад, и с 2029 г.по 2045 гг. идет динамика возрастания.
2. Показатели долгосрочной платежеспособности.
Эта группа коэффициентов характеризует степень защищенности интересов кредиторов и
инвесторов, имеющих долгосрочные вложения в компанию, и отражают способность компании погашать
долгосрочную задолженность.[2]
К общей задолженности =

Активы СК
Активы

Коэффициент общей задолженности принимает в рассмотрение все долги с любыми сроками
погашения всем кредиторам.
Этот коэффициент означает что компания в 2017 г. использует 4%-й долг или имеет 0,04 долл.
долга в каждом долларе активов, в 2028 г. использует 36% -й долг или имеет 0,36 долл. долга в каждом
долларе активов. К 2045 г. компания использует 97%-й долг или имеет 0,97 долл. долга в каждом
долларе активов.
Рассчитав коэффициент соотношения заемного капитала и собственного капитала , в 2017 г. на
1 долл. заемного капитала приходится 30 центов долгов, в 2027 г. на 1 долл. заемного капитала
приходится 2 цента долгов, к 2045 г. на 1 долл. заемного капитала приходится 0,03 цента долга.
К долгосрочной задолженности =

ДЗ
ДЗ СК

Финансовые аналитики чаще обеспокоены долгосрочной задолженностью компании, чем
краткосрочной, так краткосрочная задолженность постоянно меняется. Коэффициент долгосрочной
задолженности в 2017 г равен 0,96 раза, а к 2033 году долгосрочная задолженность уже будет погашена.
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3. Коэффициенты деловой активности или оборачиваемости позволяют проанализировать,
насколько эффективно компания использует свои активы.
К оборачиваемости запасов =

С/с
ТМЗ

Рассчитав коэффициент оборачиваемости запасов, видно, что в 2017 г. обернули запасы 4,6
раза, то среднее время их оборота составит 77 дней. В 2030 г. обернули запасы 20,5 раза, то среднее
время оборота составит 17 дней. К 2045 г. оборачиваемость запасов равна 14 раз, а среднее время
оборота составит 25 дней. Можно сделать вывод, что компания интенсивно использует свои активы для
получения денежных средств.
К оборачиваемости ДЗ = Объем продаж/ Дебиторская задолженность
Оборачиваемость дебиторской задолженности и период погашения дебиторской задолженности
показывают, как быстро получаем деньги от продаж. В широком понимании получаем наши
неоплаченные счета к получению и снова сужаем их их 1,6 раз в течении 2017 года, следовательно, в
среднем получаем деньги по продажам в кредит в течении 218 дней. С 2019 по 2045 гг. неоплаченные
счета к получению сужаем 20 раз, следовательно, в среднем получаем деньги по продажам в течении 18
дней.
К оборачиваемости КЗ= Себестоимость реализованных товаров/ КЗ
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности . В 2017 г. оборачиваемость
кредиторской задолженности равна 4,6 раза, так что оборачивается кредиторская задолженность каждые
77 дня. А к 2045 году оборачиваемость будет равна 18,1 раза, а оборачиваться будет каждые 14 дня.
К оборачиваемости ЧОК = Объем продаж / Чистый оборотный капитал
Оборачиваемость чистого оборотного капитала (ЧОК) отражает «работоспособность» нашего
оборотного капитала. Из таблицы видно, что только в 2017 г. данный коэффициент отрицательный, а в
последующие годы увеличивается, более высокое значение будет предпочтительнее для компании.
К оборачиваемости основных средств = Объем продаж/ основные средства
Оборачиваемость основных средств. Из таблицы видно, что в 2017 году каждый доллар основных
средств приносит 0,03 долл. продаж за 1 год. К 2045 году каждый доллар основных средств будет
приносит 4,2 долл. продаж за 1 год.
К оборачиваемости активов = Объем продаж/ Активы
Коэффициент оборачиваемости всех активов. Из расчетов видно, что в 2017 году на каждый
доллар в активах мы произвели 0,017 долл.продаж за год или оборачиваемость всех активов равна 0,017.
В 2018 году на каждый доллар в активах мы произвели 0,18 долл.продаж за год или оборачиваемость
всех активов равна 0,18. Требуется 1/0,18=5,5 лет для оборота всех активов. К 2045 году на каждый
доллар в активах мы произведем 0,4 долл.продаж за год или оборачиваемость всех активов равна 0,4.
Требуется 1/0,4=2,5 года для оборота всех активов.
4. Показатели прибыльности.
Рентабельность деятельности = Чистая прибыль/ Объем продаж
Рентабельность деятельности в 2017 году отрицательна, но с каждым последующим годом
данный коэффициент идет к увеличению, уже в 2023 году компания получает менее 16 центов прибыли
с каждого доллара продаж товара. К 2045 году компания будет получать 40 центов прибыли с каждого
доллара продаж товара.
Рентабельность активов = Чистая прибыль/ Активы
Рентабельность активов эта мера прибыли в долларе активов. В 2017 году данный коэффициент
отрицательный, но в последующие годы постепенно увеличивается данный коэффициент, к 2045 году
будет равен 0,17 или 17% прибыли в 1 долларе активов.
Доходность собственного капитала отражает, как вознаграждаются акционеры в течении года. Из
расчетов видно, что в 2017 году доходность отрицательная, в 2018 году на каждый доллар в
акционерном капитале компания получает 29 центов прибыли. К 2045 году на каждый доллар в
акционерном капитале компания получит 18 центов прибыли.
Рассчитав четыре альтернативных метода оценки инвестиционного проекта, можно сделать
следующие выводы:
1) –метод окупаемости = первоначальные инвестиции/ ежегодный чистый денежный поток,
определяет время, необходимое для поступления денежных средств от вложенного капитала,
равен 16,06 лет;
- рентабельность проекта равна 1,31, показывает сколько прибыли приходится на единицу
инвестиции.[3]
2) метод чистой приведенной стоимости включает следующие шаги:
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- рассчитать текущие стоимости всех связанных с проектом релевантных денежных потоков;
- суммировать отдельные текущие потоки
- сравнить сумму найденную в текущих потоках с первоначальными инвестициями.
Определяет ожидаемую денежную выгоду от проекта посредством дисконтирования всех
ожидаемых денежных поступлений и выплат на текущий момент времени с использованием
требуемой ставки доходности, рассчитав его, получилось 23 295,5 >0 → проект следует
принимать.
3) индекс доходности равен 2, определяется как отношение текущей стоимости будущих доходов к
первоначальным затратам. Характеризует относительную прибыльность проекта. Если ИД>1, то
доходность инвестиций выше, чем требуют инвесторы, и, значит проект является прибыльным.
4) расчет внутренней нормы доходности равен 29,72%, характеризует максимальную отдачу,
которую можно получить от проекта.
5) MIRR - модифицированная внутренняя норма доходности 18,12%, Определяется: как
скорректированная с учетом барьерной ставки и нормы реинвестиции внутренняя норма
доходности.
Характеризует: наиболее точно, эффективность (рентабельность) инвестиции, в относительных
значениях.
Заключение
Проект по строительству ТЭС Кара-Кече будет реализовываться на основе месторождения бурого
угля в районе Кара-Кече, используя передовые технологии, в которые включаются сборка агрегатов,
система сгорания, термодинамическая система, расположение главного корпуса, система по
электроснабжению и водоснабжению, система по химической обработке воды, электрические части,
теплоавтоматизация.
После завершения данного проекта решатся проблемы с нехваткой электроснабжения, будет
возможность экспорта электроэнергии другим странам, повлияет на развитие экономики страны,
улучшатся условия жизни людей, представится возможность стабилизации общества.
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УДК 338.43.02
ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА
В УСЛОВИЯХ ВТО
Нургалиев А.Б.
АО «Финансовая Академия»
Мақаланың мақсаты – ауыл шаруашылығы саласының мәселелерін және олардың шешімдерін
талдау. Осы тақырып Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына мүше болып кіруімен байланысты
өзекті болып табылады. Оның үстіне, мақаланың авторы отандық ауыл шаруашылығының бәсекеге
жарамдылығын бағалады, сондай-ақ Қазақстанның ауыл шаруашылығының тауар өндірушілерінің
мемлекеттік қолдауын қарастырып, шет елдермен салыстырмалы талдау жүргізді. Осылайша, автор
Қазақстанның ауыл шаруашылығының бүгінгі жағдайын және оның болашағын бағалаған.
The aim of the article is to analyze the problems of agriculture, which are relevant due to the entry of
Kazakhstan to the World Trade Organization, as well as their solutions. In addition, the author evaluates the
competitiveness of domestic agricultural products and carries out the comparative analysis of state support of
agricultural producers in Kazakhstan and foreign countries. Thus, the author made an assessment of the current
state of agriculture of Kazakhstan and its perspectives.
27 июля 2015 года после 19 лет переговоров Казахстан официально стал полноправным членом
Всемирной торговой ассоциации. Для Казахстана, имеющего торговые отношения почти со всеми
странами - членами ВТО, вступление в эту организацию важно для получения режима наибольшего
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благоприятствования со всеми государствами - членами ВТО, развития торговли и в особенности
привлечения инвестиций, которые пойдут на развитие более высоких стадий перерабатывающих
производств, для возможности недискриминационного разрешения торговых споров. Важным фактором
успешного вступления Казахстана в ВТО является повышение общего уровня конкурентоспособности
экономики республики, в том числе аграрного ее сектора. Конкурентоспособность аграрного сектора
является показателем состояния и перспектив развития национальной экономики, основой для участия в
международном разделении труда и торговле, определяет наличие рыночных структур и их способность
работать в режиме рыночной конкуренции.
Однако необходимо подчеркнуть, что, несмотря на положительную тенденцию развития сельского
хозяйства в стране, аграрный сектор обеспечивает всего 5 % ВВП республики. В расчете на единицу
себестоимости сельхозпродукции размер выделяемых аграрному сектору государственных субсидий
составляет около 8% (в Европе эта поддержка раз в 5 больше). В связи с низким уровнем
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, на внутреннем рынке страны сохраняется
высокая доля импорта основных продуктов питания. Все это заставляет нас серьезно подойти к
выработке мер по государственной поддержке аграрного сектора и защите внутреннего рынка
сельхозпродукции. Вопреки провозглашенным принципам, политика протекционизма, проводимая
развитыми странами при защите собственных рынков, по-прежнему остается главным способом
повышения конкурентоспособности местной продукции. К примеру, США увеличили помощь своему
аграрному сектору с 7,2 млрд. долларов в 1996 году до 22,9 млрд. долларов в 2000 году. ЕС также
является сторонником протекционизма в отношении своих сельхозпроизводителей. Так, осенью 2002
года комиссией Евросоюза принято решение о выделении 40 млрд. евро в год на прямые субсидии
европейским фермерам. На сегодняшний день в странах ЕС доля субсидий составляет в среднем 40%
дохода крестьян от реализации сельхозпродукции. В то же время в ряде стран, таких, как Польша,
Швейцария и других, в целях защиты внутреннего рынка импортная пошлина на сельхозпродукцию
достигает 50-65% [1].
В Казахстане действующие тарифы значительно ниже (в 2-3 раза), чем в среднем по ВТО (5 % от
валовой продукции сельского хозяйства). При этом вследствие неэффективности таможенного
администрирования даже эти низкие тарифы не выполняли своей защитной функции. В структуре
господдержки агропромышленного комплекса доля мер (дотации, субсидии), влияющих на
конкурентоспособность казахстанской продукции, существенно мала — 35 % от валовой продукции
сельского хозяйства, тогда как в США этот показатель составляет 44 %, в ЕС — 88 %. Поэтому
Казахстан заинтересован в сохранении государственной поддержки аграрного сектора экономики [2].
Правительством нашей республики приняты соответствующие меры по повышению
конкурентоспособности аграрного сектора страны. Однако, несмотря на это, в Казахстане сохраняются
серьезные проблемы, в числе которых недоосвоение бюджетных средств, выделяемых для повышения
конкурентоспособности аграрного сектора страны, низкие темпы внедрения передовых технологий в
сельскохозяйственное производство и т.д. Сложное финансовое положение сельскохозяйственных
предприятий делает их непривлекательными с точки зрения сторонних инвесторов и одной из главных
причин сокращения объемов сельскохозяйственного производства являются значительные сбои в
материально-техническом обеспечении. Также кредитные и банковские организации не заинтересованы
инвестировать в сельскохозяйственное производство, что привело к ситуации, когда основным
источником финансирования являются значительная поддержка государства и малая доля собственных
средств предприятий и организаций.
Серьезной проблемой для нас является высокий уровень зависимости сельскохозяйственного
рынка республики от импорта. Состояние сельскохозяйственного рынка в стране характеризуется
пороговым уровнем продовольственной зависимости от внешнего рынка. Это обусловлено тем, что в
начале 1990-х гг. сельскохозяйственный рынок в основном формировался стихийно, большую часть
составляла импортная продукция. В условиях либерализации внешней торговли и в связи с низким
уровнем конкурентоспособности отечественной продукции аграрного сектора экономики республики
импортная экспансия привела к вытеснению с рынка отечественных производителей. Конечно,
сохранение определенной доли импорта по сельскохозяйственным товарам необходимо для расширения
ассортимента, удовлетворения потребностей казахстанцев в полноценном питании, а также для
сохранения конкурентной среды. Этот показатель по рекомендуемым Международным обязательствам
ФАО должен составлять не более 16 % от общего объема потребления. В Казахстане он составляет около
20 % от общего объема продукции на внутреннем рынке, что свидетельствует о низком уровне
конкурентоспособности аграрного сектора экономики республики.
Также в настоящее время состояние современной тарифной политики республики требует
совершенствования, так как слабо защищает отечественных производителей агропродовольственной
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продукции. В Казахстане действует 5 ставок таможенных тарифов на аграрную продукцию.
Применяются ставки в 0, 5, 15, 20, 30 %. Ими охватываются 2239 наименований казахстанской
продукции, фигурирующих в таможенной классификации Казахстана. Более половины всего импорта
продовольствия в Казахстане облагается по ставке от 5 до 15 %. Кроме того, средневзвешенный
импортный тариф по агропродовольственной группе товаров составляет около 12,2 %. Это один из
самых низких в мире тарифов, тогда как в Болгарии он составляет 35 %, в Китае — 15, в Латвии — 34 %
и т.д. В этой связи на переговорах по вступлению нашей страны в ВТО рассматриваются возможности
использования международного потенциала защитных мер для отдельных сельскохозяйственных товаров
Казахстана.
Серьезной проблемой развития аграрного сектора экономики республики является недоосвоение
бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельхозтоваропроизводителя. Сохранение этой
опасной тенденции является сдерживающим фактором внедрения передовых технологий на
предприятиях, обновления оборудования. Сильнейший износ основных производственных фондов
приводит к снижению производительности труда в отрасли, повышению себестоимости продукции и как
следствие падению общего уровня конкурентоспособности аграрного сектора экономики республики.
Около 80% произведенной продукции сельского хозяйства реализуется в виде сырья без
переработки, а готовая продукция имеет слабую конкурентоспособность из-за технологической
отсталости перерабатывающих предприятий. Одной из главных причин низкого уровня промышленной
переработки и недозагруженности мощностей перерабатывающих предприятий является сильнейший
износ основных фондов на предприятиях. В частности, износ основных фондов в аграрном секторе
достиг более чем 48%. Безусловно, изношенное и морально устаревшее оборудование не только не
способно производить конкурентоспособный продукт, но и приводит к снижению производительности
труда в агропромышленном комплексе. При текущей товарной номенклатуре Казахстану сложно
конкурировать на внутреннем рынке и тем более на внешнем. Отсутствие комплексных структурных
реформ, направленных на развитие перерабатывающего сектора в отраслях агропромышленного
комплекса, приведет к усилению сырьевой направленности в развитии сельского хозяйства республики.
Казахстан - это внутриконтинентальная страна с огромной территорией, находящейся на
значительном удалении от рынков сбыта. В результате транспортная составляющая в себестоимости
казахстанской продукции достигает в среднем 20-25%, в то время как в Европе и странах, близких к
морским коммуникациям, она составляет не более 10%. Таким образом только из-за высоких
транспортных издержек снижается конкурентоспособность некоторых видов казахстанской продукции.
В то же время при наших возможностях мы могли бы стать крупным экспортером зерна и мяса не только
в близлежащие, но и страны дальнего зарубежья. Однако при этом транспортные затраты, связанные с
реализацией сельхозпродукции на внешнем рынке, государство в виде экспортных субсидий должно
взять на себя. Решая проблемы сбыта, такая мера способствовала бы росту товарности и возрождению
сельской экономики. Например, стимулирование экспорта сельхозпродуктов путем предоставления
субсидий со стороны государства достаточно широко применяется многими развитыми странами [3].
Реальной помощью казахстанским аграриям стала бы образование развитой системы сельских
кооперативов. Оно решило бы многие проблемы предприятий сельского хозяйства. Только
объединившись, аграрии смогут соблюдать севооборот, закупать передовые технологии, технику,
удобрения или семена оптом, получать субсидии, формировать лот для государственных закупок,
наладить переработку и самое важное - выгодно сбыть продукцию. Процесс укрупнения мелких
крестьянских хозяйств идет уже не первый год, однако действенных попыток что-либо подобное создать
не было, до тех пор пока Президент РК Нурсултан Назарбаев сам не ставит вопрос во главу угла.
Положение является проблематичным в связи с отсутствием четких правовых механизмов, включающих
в себя противоречащие друг другу законы. Следовательно, по причине недоработок в этих документах,
непрозрачности в деятельности коопераций крестьяне и фермеры больше всего боятся потерять, пусть и
мелкую, но свою собственность – землю, ведь сломать их психологию хозяина крайне сложно.
Рассредоточение собственности по мелким хозяйствам является слабым местом сельского
хозяйства Казахстана. Мелкие и даже средние крестьяне и фермеры из-за отсутствия финансовых
ресурсов не имеют возможности внедрять новые технологии в развитие своего производства. В конечном
итоге эти собственники вынуждены продавать свою продукцию перекупщикам по низким ценам. Для
того чтобы в корне изменить эту систему, и предполагается создание сельскохозяйственных
производственных кооперативов, где все субъекты рынка (крупные компании и мелкие производители)
будут иметь равные условия для развития, возможности повышения собственного, совместного и
государственного дохода.
В результате всех преобразований, сельское хозяйство Казахстана должно стать отраслью с
преобладающей численностью средних и крупных сельхозпроизводителей, которые в дальнейшем
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смогут намного эффективнее и качественнее управлять производством, а также внедрять необходимые
агропромышленные технологии. Объединенным аграриям также выгодно занять конкурентную нишу
вместе с другими участниками ВТО, может, и небольшую, но хоть каким-либо образом отстоять свои
товары и услуги [4].
Одним из существенных моментов при создании и функционировании производственных
кооперативов является мотивационная работа над деятельностью сельскохозяйственных специалистов. К
примеру, каждый член кооператива в конце года либо по крупномасштабным государственным
праздникам должен получать свою долю дивидендов за землю, обобществленное имущество (скот,
технику) и трудовое участие. Со стратегической точки зрения важно, чтобы в организациях, а особенно
недавно начинающих аграрных кооперативах сформировался положительный психологический климат с
мерами стимулирования, дабы на практике показать бывшим крестьянам и фермерам, что совместные
производства намного эффективнее функционально и выгоднее, чем если работать в одиночку.
Еще одним шагом для развития сельского хозяйства в нашей стране является проведение нового
этапа улучшения инвестиционного климата в стране. Повышение эффективности инвестиционной
деятельности предполагает резкое ограничение долгосрочных вложений в неэффективные направления
сельского хозяйства Казахстана, а это означает, что в дальнейшем государство целенаправленно будет
укреплять те отрасли, которые имеют не совсем прочную, но базовую основу.
Например, в 100 конкретных шагах по реализации институциональных реформ Нурсултан
Назарбаев предложил идею о привлечении стратегических инвесторов для развития молока и молочной
продукции (60-й шаг). Основная задача была поставлена следующим образом: обеспечение экспорта до
половины выпускаемой продукции на рынки стран СНГ в течение трех лет. Амбициозное предложение,
которое планируют осуществить в течение малого времени, вполне реализуемо. Примером программы,
которая способствует осуществлению этой идеи является отраслевая программа «Агробизнес-2020».
Однако в сфере молочной отрасли, как и в отечественном мясном производстве, существуют факторы,
сильно затормаживающие экспортный потенциал страны. Прежде всего необходимо решить вопрос
отсутствия достаточного количества высококачественного сырого молока. Источником нехватки
необходимого объема молока служит слабо развитое животноводство, неимение крупных отечественных
ферм и хозяйств, а также слабо развитая культура кормопроизводства и высокая цена на корм и др. [5].
Также одним из требований притока инвестиций служит создание материально-ресурсной и
производственной базы, что во многом связано с проблемой наличия сельскохозяйственной техники.
Отечественная сельскохозяйственная техника по качеству отстает от мировой на несколько поколений,
она физически и морально устарела, и поэтому большая часть из-за определенных технических
неисправностей не используется аграриями и подлежит к списанию. Касательно мелких и средних
хозяйств, то им сельскохозяйственная техника во многом недоступна, вне зависимости от того, является
ли она отечественной либо привозной - у мелкого фермера, посевная площадь которого не достигает
даже 500 гектаров, нет финансовых средств для приобретения сельхозтехники хотя бы среднего ранга, а
о более современной и действенной сельскохозяйственной технике речи быть не может. Даже брать
необходимую сельскохозяйственную технику в кредит для обычного фермера - непомерная роскошь. В
связи с этим, государству следовало бы самому снабдить крестьян и фермеров необходимой
сельскохозяйственной техникой до того, когда снизится уровень государственной поддержки.
Вопрос, который также ни в коем случае нельзя оставлять без внимания - это недостаточное
внедрение инновационных разработок в аграрное производство. Объем финансирования аграрной науки
за последние годы составил лишь 0,24 % от валового внутреннего продукта сельского хозяйства, что
является крайне недостаточным для инновационного развития аграрного сектора страны. Решение этой
проблемы в республике предусмотрено в рамках Государственной программы развития науки на 2016 2019 гг. Она направлена на формирование новой модели научного развития, обеспечивающей
эффективное создание, поддержку и использование новых знаний.
В связи со всем этим государство должно принять обязательные меры, которые состоят в введении
в действии государственной системы поощрения промышленного экспорта, в том числе в форме
госкредитов, гарантий и иных форм финансирования экспортеров, поддержки аграрного сектора, а также
в определении предприятий и районов, особенно пострадавших от резко возросшего импорта, и создать
программы по временной их государственной поддержке. Потребуется подготовка специализированных
кадров, владеющих тематикой ВТО, для того чтобы они консультировали предприятия по теме
эффективного использования ими возможностей ВТО в международной конкуренции.
Таким образом, необходимо серьезно проанализировать все последствия вступления Казахстана
во Всемирную торговую организацию. Нужно привлечь к этой работе ученых и специалистов, как это
уже сделано в России. Надо проинформировать население о ходе и результатах вступления Казахстана в
ВТО. О тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся или столкнемся. Ведь правила ВТО
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непосредственно влияют на каждого из нас: потребителя и производителя, экспортера и импортера.
Китай, к примеру, обстоятельно ознакомил 2000 руководителей своих провинций с правилами ВТО, а те
в свою очередь проделали такую же работу в масштабе своего региона. В Казахстане в этом плане не
делается ничего. Поэтому было бы целесообразным открыть в республике центры по обучению
бизнесменов и предпринимателей работе в условиях ВТО. Пришла также пора начать подготовку
специалистов по международной торговле высшей квалификации, которых сегодня нам так не хватает.
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ӘОЖ 339.3
ҚАЗАҚСТАННЫҢ САУДА ОСАЛДЫҒЫНА ЖОЛ БЕРЕТІН ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН ҚАТЕРЛЕР
Рахимбаева А.А.
Л.Н. Гумилева атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ.
В данной статье автором изучены угрозы и риски, сложившиеся во внутренней торговле
Республики Казахстан.
Рассматривая современные риски и угрозы, возникшие во внутренней торговле, автор подробно
остановился на вопросах инфраструктурных, законодательных, экономических и кадровых аспектов
таких рисков и угроз.
По итогам авторами представлена необходимость предотвращения таких рисков и угроз и
принятия мер по их недопущению с помощью шагов, предпринимаемых в торговле на уровне
государства.
In this article the author studied the threats and risks existing in domestic trade of the Republic of
Kazakhstan.
Considering the current risks and threats that have arisen in domestic trade, the author elaborated on the
issues of infrastructural, legal, economic and human resources aspects of such risks and threats.
As a result, the authors presented the need to prevent such risks and threats and to take measures to
prevent them by means of the steps taken in the trade at the level of the state.
Сауда басқа салалармен тығыз байланысты және бүкіл ел бойынша тұтынушыларға (халыққа)
тауарлар мен қызметтерді жеткізетін экономиканың функционалдық секторы болып табылады.Сауда
саласы отандық экономиканың негізгі салаларының бірі болып табылады.
Қазіргі заманғы дамыған бизнестің және өз алдына жүйе ретінде сауда дамуының тиімділігі бүкіл
экономика үшін мультипликативтік әсер береді. Осы арқылы басқа салаларға да маркетинг, логистика,
сатылым шығынын азайтуға және түптеп келгенде көтерме және бөлшек сауда бағаларын төмендетуге
мүмкіндік ашылады. Мысалы, ішкі сауданың дамуы тауарлардың ішкі өндірісінің өсуіне ықпал етеді.
Қазақстан Республикасы саудасының дамуы үшін тиімді сауда саясатын жүргізу қажет. Бұл саясат
ішкі және сыртқы, бөлшек, көтерме, биржалық, электрондық сауда түрлерін және қоғамдық ауқаттануды
қамтиды.
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Шетелдік тәжірибені ескере отырып, Қазақстанның сауда осалдығын сипаттайтын бірқатар
күрделі мәселелер мен қатерлерді атап өтуге болады.
Бірінші. Шешімін таппаған мәселелер арасынан мемлекеттің сауда саясатын стратегиялық
жоспарлауын атап өту керек.
Стратегиялық жоспарлау деп отырғанымыз бұл белгілі бір кеңістікте орындаушыларына қарай
және белгілі бір уақыт ішінде мерзіміне қарай стратегиялық міндеттерді орындауды көздейтін ісәрекеттер тәртібін (алгоритмін) құру және өмір жүзіне асыру барысы.
Сонымен қатар, стратегиялық жоспарлау деп отырғанымыз бұл ұйымның мақсаттары мен оларға
қол жеткізу жолдарын таңдау процесі болып табылатын стратегиялық басқару функцияларының бірі
болып табылады [1].
Стратегиялық жоспарлау басқарудың барлық шешімдеріне негіз береді. Ұйымдастыру,
ынталандыру және бақылау функциялары стратегиялық жоспарларды қалыптастыруға бағытталған.
Ұйымның стратегиялық жоспарлау артықшылықтары тұтас қолданбаған жағдайда жекелеген адамдар
корпоративтік кәсіпорынның мақсаты мен бағдарын бағалаудың нақты әдісінен тыс қалады [2].
Стратегиялық жоспарлау процесі бірнеше кезеңнен тұрады:
- миссия мен мақсаттарды анықтау;
- ақпаратты жинауды, компанияның күшті және әлсіз жақтарын талдауды, сондай-ақ қолда
бар ішкі және сыртқы ақпарат негізінде компанияның әлеуетті мүмкіндігін қамтитын ортаны
талдау;
- стратегиятаңдау;
- стратегияныіскеасыру;
- орындалуынбағалаужәнебақылау.
Бірқатар мемлекеттердің тәжірибесін қарап, Қазақстан саудасының сәтті әрі ұзақ мерзімде дамуы
ең алдымен стратегиялық жоспарлау жүйесін ұқыпты түрде қалыптастыруға байланысты екені
аңғарылады.
Осы орайда, біздің елімізде басымдықтардың шашыраңқы болуы, орта және ұзақ мерзімді
міндеттерді шешу үшін ресурстарды шоғырландырудың тиімді тетігінің жоқ болуы байқалады.
"Болжау" - "мақсатты бағдарламалық жоспарлау" - "орындалуын бақылау" тізбегі рәсім тәртібі
тұрғысынан ойластырылмаған [3].
Тіпті не тігінен (республикалық–өңірлік облыстық–аудандық немесе қалалық деңгей), не көлденең
тәртіппенде (ведомствоаралық және салааралық өзара іс-қимыл) мемлекеттік стратегиялық
жоспарлаудың пісіп жетілген толық жүйесі жоқтың қасы.
Қазіргі кезде Қазақстанда нормативтік құжат ретінде сауда саласындағы мемлекеттік саясат
стратегиясы, не тұжырымдамасы жоқ [4].
2010 жылғы 30 қазандағы №1143 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен қабылданған
2010-2014 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында сауданы дамыту бағдарламасы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 мамырдағы № 550 қаулысымен күшін жойды.
Сондай-ақ, сауда саясатын іске асыру жөніндегі функциялардың бір бөлігі Еуразиялық
экономикалық одақ комиссиясының құзыретіне, енді бір бөлігі Ұлттық экономика министрлігінің
құзыретіне берілген.
Екінші. Сауда секторын мемлекеттік және заңнамалық реттеуге байланысты қалыптасқан
күрделі мәселелер.
Осы уақытқа дейін Қазақстанда сауда саласын реттеу мына сипаттар негізінде дамып келді:
өндірушілер мен сауда ұйымдарының арасындағыөзара іс-қимыл барысына мемлекеттің аз араласуы;
шетелдік бөлшек сауда компанияларынан ішкі нарықты қорғау тетіктерінің және сауда ұйымдарына
қойылатын экологиялық бақылау талаптарының жеткіліксіз болуы; монополияға қарсы Қазақстан
органдары тарапынан араласу әлсіздігі және кадрларды даярлау мәселелеріне бөлінетін көңілдің елеулі
болмауы.
Саланың өзі үшінде, тұтынушылар мен мемлекет үшін де мұндай реттеу саясаты кері салдар
туғызды. Мысалы, біржағынан, қатаң реттеудің болмауы саланың жоғары инвестициялық
тартымдылығына және жедел қарқынмен дамуына ықпал етті, ал екінші жағынан, осы саладағы
көлеңкелі экономиканың өсуіне жол берді.
Қазіргі заманғы сауда форматтарының санының айтарлықтай өсуі тұтынушылар үшін негізгі оң
фактор болды. Бұл дәстүрлі форматтар мен салыстырғанда бағаны төмендетуге және қызмет көрсету
сапасын жақсартуға мүмкіндік берді. Алайда, екінші жағынан, сектордың әркелкі дамуы қазіргі заманғы
форматтағы сауда алаңдарының әркелкі болуын туғызды.
Сауда қызметін реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін жетілдіру
қажеттілігі келесі мән-жайлардан туындап отыр.
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Бүгінгі күні республикалық сауда алаңдары жалпы қорының 49% «базарлар мен нарықтар».
Қалған 51% "сауда кәсіпорындарына" яғни дүкендік сауда алаңдарына тиесілі. Әрине, базарлық
алаңдардың осылайша кеңтаралуы елдің сауда инфрақұрылымының дамығандығын білдірмейді.
Қолданыстағы сауда нарықтарының басым көпшілігі өртке қарсы, санитарлық, фитосанитарлық
ережелер мен нормалардың талаптарына жауап бермейді
Соңғы уақытта жиі кездесетін төтенше жағдай сипатындағы оқиғалар (өрт) осыған куә. Осы
оқиғалар нарық әкімшілігімен кәсіпкерлер арасында даулармен жанжалға және әлеуметтік жағдайдың
ұшығуына әкеледі.
Сондай-ақ, салық төлеуден жалтару, қауіпсіздік кепілінің, тұтынушылардың құқықтарын
қорғаудың болмауы және сатылған өнімнің төменгі сапасы, бюджет түсімдерінің, әлеуметтік, зейнетақы
жарналарының аз мөлшері, нарықтарда сауда-саттық жасап жатқан адамдардың әлеуметтік жағынан
қорғалмауы байқалады.
Сауда алаңдары жетіспегендіктен, нарықтарда сауда-саттық жасап жатқан сатушылардың
әлеуметтік жағынан қорғалмауы ең алдымен жалға алушының келісім-шарттық құқығын және сауда
орны үшін жалдық төлемнің мөлшері мәселесінде нарық әкімшілігі мен иеленушілері тарапынан
көрсетілетін озбырлыққа байланысты. Мұның өзі нарық иеленушілері тарапынан бәсекелестікке қарсы
қадамдардың жасалуына және сатылатын тауардың құнына әсер ететін жалдық төлемнің
қымбаттылығына әкеледі.
Статистика комитетінің мәліметі бойынша 2015 жылы сауданың көлеңкелі экономикаға қосқан
үлесі ЖІӨ-нің 5% құрады. Осы орайда, ЖІӨ-нің құрылымында сауданың жалпы қосылған құны 15,2%.
Яғни сауда саласының құрылымындағы көлеңкелі экономиканың үлесі осы саланың жалпы қосылған
құнына шаққанда 28,9% жетіп отыр. Оның ішінде, 16,4% жасырын экономикаға, 12,5% бейресми
экономикаға тиесілі.
Сауда «Сауда қызметін реттеу туралы» заң сауда саласының толық спектрін, әсіресе нарықтардағы
сауданы толығымен қамтымайды. Кейбір заңнамалық актілерде құқықтық қайшылықтарға да жол берген.
Бұл Құқықтық тұжырымдамаға сәйкес келмейді [5].
Үшінші. Инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуына байланысты туындаған мәселелер.
Қазақстанның ішкі сауда секторының дамуына кедергі келтіретін ең көкейкесті мәселелердің бірі
инфрақұрылым дамуының жеткіліксіз деңгейі, әсіресе сауда инфрақұрылымының шетелдерімен
салыстырғанда дамымауы, сауданың қазіргі заманғы түрлерінің дамуы үшін инфрақұрылымның
жарамсыздығы, жаңа сауда алаңдары құрылысының қарқынымен көлемінің жеткіліксіз болуы.
Осы орайда инфрақұрылым деген ұғым жолдар, қоймалар, сауда объектілері, электр желілері
сияқты базалық инфрақұрылымдық нысандарды ғана емес, сондай-ақ сауда секторына арналған қызмет
инфрақұрылымын білдіреді. Аталған сауда секторына арналған қызмет инфрақұрылымы жоғары дамыған
логистикалық компаниялардың, таратушылардың және көтерме сауда жеткізушілерінің, сертификаттау
және лицензиялау ұйымдардың, сондай-ақ жарнама нарығында жұмыс атқаратын компаниялардың, білім
беру мекемелерінің қажетті санының болуын қамтиды.
Барлық тауар сегменттеріндегі сауда ұйымдарының негізінен алаңдаушылығын туғызатын мәселе
көптеген елді мекендердің жолдарымен нашар қамтылуы, тіпті кей жағдайда жекелеген аумақтар
арасында жол байланысының мүлдем болмауы. Мұндай жағдай көптеген өңірлерге уақытылы әрі қажетті
мөлшерде тауар жеткізуге, мүмкіндік бермейді, өңірлер арасындағы сауда айналымы процесін тежейді.
Сонымен қатар, қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы және балық өнімін өндірушілерінің, сондайақ көтерме сатушылардың сақтаудың материалдық техникалық базасындағы технологиялық
мұқтаждықтары негізінен қанағаттандырылмаған. Қойма алаңдарының жетіспеушілігі салдарынан,
өндірілген өнім тиісті түрде сақтауға жарамсыз не сәйкес келмейтін бөлмелерде кей жағдайда
орналасады. Осындай сақтаудың салдарынан тауар жоғалту біраз көбейіп, өндірістік және сауда
кәсіпорындарының табысқа қол жету мүмкіндігі азаяды.
Қазақстандағы бөлшек сауда дүкендері өздерінің алаңдарына, ассортиментіне, қызмет көрсету
сапасына, техникалық құрал-жабдықтармен қамтылуына қарай жіктеледі. Жіктеу кезінде оларды сауда
алаңдары мөлшері бойынша бөлу дәстүрге айналған. Осы орайда бөлшек сауда дүкендерін «А», «В», «С»
санаттарына жіктеп маркетингте кеңінен таралған. [6].
«А» санатындағы дүкендер деп отырғанымыз сауда алаңы 100 шаршы метрден асатындар. Мұндай
дүкендер кең ассортиментімен, клиенттердің үлкен ағысын өткізу қабілетімен, қолма-қол ақшасыз
төлемдер қызметін көрсету үшін техникалық мүмкіндіктерімен, сервистің жоғары деңгейімен,
жеткізілімге және сақтауға шығын үлесінің төмендігімен, үлес шығыстарын, жоғары еңбек өнімділігімен
ерекшеленеді. Дәл осы артықшылықтарға байланысты сауда желілері аталған форматтағы дүкендер
арқылы жұмыс істеуге тырысады. Бұқаралық ақпарат құралдары «қазіргі заманғы форматтар» терминін
пайдалану кезінде негізінен «А» санатындағы дүкендер деп түсінеді.
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«В» санатындағы дүкендердің сауда алаңы әдеттегідей 50 мен 100 шаршы метр аралығында. Сауда
желілері бұл топтағы сауда нүктелері арқылы жұмыс істеуге пәлендей ынталы емес, өйткені мұнда
жеткізілімге және сақтауға операциялық шығындар және әкімшілік сипаттағы санатпен салыстырғанда
әлдеқайда жоғары.
Қазақстанда ең көп таралған «С» санатындағы дүкендердің сауда алаңы 50 шаршы метрден
аспайды. Бұл дүкендердің басқаруға және есеп беруге қоятын талаптары жоғары емес, тіпті кейде елеусіз
қалады. Әдетте мұндай дүкендер сауда айналымының жекелеген бір бөлігі мүлдем есептелмейді. Азық
түлікті тиісті түрде сақтауға жағдайлары жоқ. Өнімді жеткізуге және сақтауға деген шығын, сатып алу
бағасы тым жоғары, ассортимент шектеулі, сервистің сапасы нашар.
Аталған санаттағы дүкендердің сауда желісін ұйымдастыру қиындай түседі, өйткені олардың
клиенттермен тауар ағысын өткізу қабілеті шектеулі, ал нақты операциялық шығынмен әкімшілік
жұмсалымның мөлшері ірі дүкендермен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Мұның барлығы онсызда ірі
дүкендермен салыстырғанда біраз жоғары осы санаттағы дүкендердің баға деңгейіне жүктеледі.
Республика көлемінде сауда алаңдарының құрылымында "С" форматындағы дүкендер үлес
салмағы ең көп - 47 %. Екінші орынды "А" санатындағы дүкендер иеленеді (33%). "В" санатындағы
дүкендер сауда алаңдары кеңістігінің 16% құрайды. "Дүңгіршек" форматыныңүлесі - 4 %. Астанада «А»
санатындағы дүкендердің үлесі ең көп - 48%, Батыс Қазақстан облысында «В» санатындағыдүкендердің
үлесі басым - 22% және Алматы облысында - 19 %.
"С" форматындағы дүкендер Оңтүстік Қазақстан облысында басым - 68 %. Бөлшек сауда орны
ретінде "дүңгіршек" форматы Қызыл Орда облысында ең көп таралған - 13 %.
Барлық өңірлердің ішінен Алматы, Астана қалалары және Солтүстік Қазақстан облысы сауда
алаңдарымен ең жақсы қамтылған. , Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстары сауда алаңдарымен ең
нашар қамтылған яғни бұл екі өңірде сауда негізінен дүкендер емес, нарықтар арқылы дамыған.
Төртінші. Шағын және ауылдық елдімекендер де, сондай-ақ моно қалаларда бизнесті дамыту
үшін сауда тартымдылығының жеткіліксіз болуы.
Қазақстанда шалғай қатынасу үшін қиын аумақтар сауда алаңдарына өте тапшы және кейде олар
мүлдем жоқтың қасы. Қазақстан халқының белгілі бір бөлігі үшін сауда нысандары қол жетімді емес.
Соның салдарынан, төлеуге қабілетімен сұранысы аз және инфрақұрылымы жеткіліксіз дамыған елді
мекендер де әр түрлі компаниялар үшін дүкендер ашу экономикалық тұрғыдан ұтымды емес.
Мұндай жағдай әсіресе қалалардан шалғай жатқан ауыл аудандарына тән.
Негізгі мәселелердің қатарынан мыналарды атап өтуге болады:
- төлеуге қабілетті сұраныстың жетіспеушілігі;
- дамыған инфрақұрылымның жоқтығы;
- логистикалық қызметтердің жетіспеушілігі;
- орта және жоғары білікті кадрлардың жоқтығы.
Бесінші. Сауда саласында кадрлардың жетіспеушілігі және олардың төменгі біліктілігі.
Сауда саласы жалақы деңгейін ел бойынша орташа көрсеткішке сәйкес еліміздің экономикалық
белсенді халқының бестен бір бөлігін жұмыс орнымен қамтамасыз етеді. Алайда, соңғы жылдары тез
өсіп келген сауда саласында кадр тапшылығы және білікті кадрлардың жетіспеушілігі байқалады.
Бөлшек саудада шұғылданғандарды шартты түрде үш санатқа бөлуге болады:
- кассир, сатушы, сауда залының операторы, жүк тасымалдаушы сияқты біліктілігі төмен
қызметкерлер;
- дүкен менеджері, бөлім басшылары сияқты орташа білікті қызметкерлер;
- топ-менеджмент, бөлшек компаниялардың басшылары.
Еңбек ресурстарының ең көп тапшылығы біліктілігі төмен және орташа қызметкерлер қатарында
байқалады. Біліктілігі төмен қызметкерлерді жұмысқа қабылдаудың мәселелері, ең алдымен жалақының
төмен болуына, кадрлардың жиі ауысып тұруына, олардың жұмыс істеуге аз ынталы және кәсіп
абыройының төменгі деңгейде болуына байланысты. Осы санаттағы персоналдың ауысып тұруы тым
артық, ал сұраныс кейде ұсыныстан екі есе артық болады.
Жоғары айтып отырғанымыздай, адамдарды жұмысқа қабылдаған кезде олардың біліктілігі төмен
болғандықтан, жалақысы да аз болады. Соның салдарынан, кей жерде кадрлардың ауысып тұруы
жылына 70% дейін жетеді. Кей жағдайда сұраныс ұсыныстан екі есе артып кетеді.
Сауда және қоғамдық ауқаттану саласы үшін кадрларды даярлау жөніндегі іс шаралар жоспары
әзірленген жағдайда мына шараларды көздеген жөн:
- сауда және қоғамдық ауқаттану саласында кадрлардың жетіспеушілігін талдау;
- сауда саласында кадрларды даярлауды Дуалды оқытуды енгізудің жол картасына енгізу;
- нарықтың мұқтаждығына сәйкес сауда және қоғамдық ауқаттану саласындағы білім беру
бағдарламаларын жаңғырту бойынша ұсыныстарды әзірлеу;
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- кадрларды сапалы даярлау туралы мүдделі тараптармен дөңгелек үстелдер өткізу;
- жұмысшы мамандықтарды насихаттау бағдарламасына сауда саласындағы кадрлар даярлау
ісіне жастарды тартуды қосу;
- біліктілігін анықтау мақсатында қорытынды емтихандар
өткізген кезде біліктілік
комиссиясының құрамына кадрларға тапсырыс берген ұйымдар мен компаниялардың өкілдерін қосу;
- "ЭКСПО-2017" шегінде сауда және қоғамдық ауқаттану саласында білікті кадрларды даярлауға
мүдделі тараптарды тарту.
Алтыншы. Сауда саласындағы шағын және орта бизнестің өзекті мәселелері.
Қазақстан шағын және орта бизнестің дамуы жағынан дамыған елдерден біраз артта қалып
қойған. Мәселен, кәсіпкерлердің елдің ЖІӨ-іне қосатын үлесі дамыған елдермен салыстырғанда
әлдеқайда төмен.
Сауда саласындағы шағын және орта бизнес дамуы негізгі мәселелерінің қатарын атап өтсек, олар:
- шағын кәсіпорындардың қызметін ұйымдастыруда әкімшілік кедергілердің болуы;
- қаржы ресурстарының тапшылығы;
- жалға алынған үй-жайларды сатып алу құқығын іске асыру қиындықтары;
- инженерліккоммуникацияғақосылумәселелері;
- басқалар.
Соңғы жылдары әкімшілік реформа белсенді түрде іске асырылуда. Біраз істер атқарылды.
Сонымен қатар, шешілмеген бірқатар мәселелер қалып отыр. Осы күнге дейін рұқсат құжаттарының көп
санын алу қажеттілігі, тым артық салық және статистикалық есеп беру елеулі кедергілердің қатарында.
Сондықтан сұратылатын рұқсат және есеп беру құжаттарының санын одан әрі қысқарту міндетін
шешудің маңыздылығы сақталып отыр.
Шағын бизнестің дамуын шектеп отырған елеулі кедергілердің бірі қаржы ресурстарының
тапшылығы.
Кәсіпкерлердің басым көпшілігі ісін бастаған кезде де, бизнесі дамыған кезде де қаржы
тапшылығына байланысты біраз қиындықты көреді.
Пайыздық ставкаларды субсидиялау, несие бойынша мемлекеттік кепілдік беру сияқты және басқа
да қолданыстағы мемлекеттік қолдау тетіктері шағын компания нарықта кемінде бірнеше жыл істеген
кезде ғана тиімді.
Шағын және орта сауда кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың ең тиімді әдістерінің
бірі франчайзинг (коммерциялық концессия) [7].
Әлем бойынша франчайзинг нарығы орташа есеппен 30-35% өсті және кейбір мәліметтердің
көздеріне қарағанда оның көрсеткіші жылына 6 триллион долларға жетті. Франчайзинг негізінен
дәстүрлі аумақтарда емес, дамушы яғни Тынық мұхиты, Таяу Шығыс және Латын Америка
нарықтарында өсіп келеді.
Франчайзинг – зияткерлік меншіктің қозғалысы ғана емес, сонымен қатар Кеден одағынан тыс
аумақтан импортталатын тауар, шикізат және бөлшектер. Нәтижесінде франшиза қымбаттай түскені
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді. Сондықтан франшиза сатып алушы қазақстандықтар
ресейфранчайзерлеріне қарай бер бұруға мәжбүр.
Қазақстан секторын сөз ететін болсақ, біздегі жағдай ТМД басқа елдерінегі мәселелерге ұқсас.
Бірақ егер Батыс Еуропаға жақын орналасқан және халқы көп Ресей мен Украина үшін шетелдік
франшизаларды бейімдеу оңайға түссе, бізде бұл істің кезеңі ұзаққа созылып, кейде франшизалар
делдалдардың ұзын тізбегінен өтеді.
Франчайзинг шын мәнінде зияткерлік меншікті яғни тауар белгісін жалға алу болып табылады.
Қазақстанда тауар белгісі институты 90-шы жылдары іс жүзінде жоғалған болатын. Бұл да өркениетті
франшиза қатынастардың дамуына кедергі болды. Кәсіпкерлердің өздері де соңғы уақытқа дейін тауар
белгісін және зияткерлік меншікті тіркеуге көңіл бермей келді.
Қазақстандағы франчайзинг статистикасын көретін болсақ, бүгінгі күні біздің қауымдастық
франчайзинг көрсеткіштеріне көбірек мән беріп бағалай бастады. Бұрын біз 300 франшиза жүйесін
мәлімдесек, бүгін біз бұл мәліметке қайта қарап, іс жүзінде бұл санның ішінен шамамен 80 франшиза
ғана жұмыс істейтіні анықталды.
Жетінші. Ғаламдық, макроэкономикалық, қаржылық, инфрақұрылымдық, заңнамалық,
әлеуметтік және басқада сауда саласындағы тәуекелдерді бағалауға арналған жүйелі ұстанымның
болмауы.
Стратегияны тиімді жүзеге асыру үшін негізгі тәуекелдерді ескеру және олардың кері салдарын
азайту үшін шаралар қабылдау қажет. -Негізгі тәуекелдер қойылған мақсаттарға қол жеткізу
мүмкіндіктерін бағалау арқылы анықталуы тиіс. Бұған қоса саланың даму болжамдарын да көзделген
тәуекелдер мен қатар ішкі және сыртқы факторлардың нашарлағаны ескерілуі тиіс.
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Қорытындылай келе, ішкі сауданы дамыту мақсатында және инфрақұрылымдық, заңнамалық,
экономикалық, кадрлық тәуекелдерді басқару үшін төменде көрсетілген шараларды атқару көзделеді:
қазіргі заманғы сауда форматтарының санын және олардың бөлшек сауданың жалпы
айналымындағы үлесін арттыруға ықпал ету;
мемлекеттік бағдарламалар арқылы қаржыландыруға қол жеткізу;
сауда инфрақұрылымын дамыту;
қолайлы экономикалық, құқықтық және әлеуметтік жағдайларды жасау;
электрондық, биржалық сауданы дамыту;
қашықтағы, әсіресе ауыл жердегі өндірушілерді тауар қозғалысының негізгі арналарына жақын
ету;
сауданың ашықтығын және нарыққа қатысушылардың хабардар болуын арттыру, сондай-ақ
қатысушылардың кәсіби деңгейін арттыру.
Тәуекелдерді басқару және Қазақстан сауда секторын жаңғыртудың өзі оларды сауданың қазіргі
заманғы халықаралық талаптарына сәйкес келтіруге және транзакциялық шығыны мейлінше азайтылған
тауар қозғалысының тиімді процесіне ықпал етуге бағытталуы тиіс.
Ішкі сауда үшін мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру өндірушілер үшін де (кең географиялық
қамту, жоғары өткізу қабілеті, жүйенің аз шығыны), тұтынушылар үшін де (тауарлардың нақты және
бағалық қолжетімділігі, тауарлар мен қызметтердің жоғары сапасы) халықтың мұқтаждықтарын тиімді
тарату жолымен жан-жақты қанағаттандыруға мүмкіндік береді.
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УДК 33; 330
ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Нуртазинова А.С., Рымбек Ж.
Ө. А.Байконыров атындағы Жезқазған университеті
В статье рассматриваются теоретические аспекты индустриально-инновационного развития
и механизмы его активизации
Тhis article is about theoretical aspects of industrial innovation development and mechanism of its
activation.
Индустриалды саясатты жүргізу кезінде өзекті мәселелер болып елімізде жоғары қосымша құнды
дайын өнім алуға дейін жобаны өткізу жөніндегі жұмыстар кешенін таңдау мен одан әрі шегіне жеткізу,
жан-жақты пікірталастары табылады. Қазіргі таңда қарастырылып жатқан кремний, алюминий, темір
рудалары мен басқа жобалар Қазақстанда энергия сыйымды, экологиялық «лас» және білікті емес еңбек
өндірісін тартуды талап ететін құрылысты қарастырады, ал соңғы шығару мен қайта өңдеу: күн
элементтері, металдық алюминий, түсті және қара прокатты шетелде өндіруді жоспарлайды. Қазақстан
енді өз ресурстарын тек жоғары қосымша құнмен ғылыми сыйымды өнімін өндіру ісіне айырбастауға
міндетті!
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«30 корпоративті көшбасшы» бағдарламасы шеңберінде жүргізілген шаралар кешенінің
нәтижесінде 2015 жылға дейін республика экономикасында индустриалды-инновациялық дамуға,
диверсификация жағына шикізаттық бағыттылықтан қалдықтар болуы мүмкін [1].
Бүгінде республикада, индустриалды саясатты жүзеге асыру мен қалыптастыру кезінде өзін-өзі
қамтамасыз ететіндей болуға әлі жеткіліксіз, себебі, адам капиталымен, экономикалық ресурстардың
шектеулігі, сонымен қатар, жаңа өндірісті, зауыттары мен фабрикаларды жаңғырту мен жобаландыру,
озушы технологияларды құру бойынша инженерлік-техникалық және ғылыми әлеуеттің жоқтығы.
Қазақстан үшін индустриалды саясат екі бірлікті мәселені шешуі керек: бір жағынан, өндірісті
техникалық қайта қаруландыру, жаңа технологияларды игеру мен экономикалық өсуді ынталандыру
жолымен өнеркәсіпті модернизациялауының жедел мәселесі тұрса, екінші жағынан, басымды бағыттары
бойынша еліміздің озып шығушы технологиялық дамуын қамтамасыз ететін экономикалық дамудың
ұзақ мерзімді стратегиясын анықтау мәселесі тұр.
Қазақстанның оптималды жолы – экономиканың ерекшеліктерін ескеретін, экономиканың жоғары
технологиялық және шикізаттық дамуын араластыру. Бұл республикалық-инновациялық стратегия деп
аталады, ол өндіруші салаларда ұзақ технологиялық тізбектер, жоғары жасамалардың дамуына
бағытталған.
Өнеркәсіптік саясаттың ұйымдастырылған шаралар маңызды блогының бірі болып – әлеуетті
мүмкін экспортты марапаттау табылады. Осыған орай, әлеуетті әлді және бәсекеге қабілетті салалар
ынталандырылады. Қолдау біріншіден, ішкі нарықта бекіген кәсіпорындарға және жоғары қосымша
құнға ие өнімді экспорттауды жоғарылатуға жақсы мүмкіндіктері бар кәсіпорындарға жасалуы қажет.
Өнеркәсіп қызметінің тиімділігі – тек тауар ретінде өнімге салынған салымдармен ғана емес,
сонымен қатар, өнеркәсіптік инновацияның және экономиканың шынайы секторларына әсерін тигізетін
қызметтің тиімділігі мен өзгеріс жағдайларымен де анықталады.
Таралып кеткен көзқарастар бойынша отандық кәсіпорындар әлсіз делінеді, бірақта шетел
бәсекелестерімен салыстырғанда зор басымдылыққа ие болып келеді. Еліміздегі өнеркәсіптік
кәсіпорындағы жалақы деңгейі төмен болғанмен, жұмыс күшінің біліктілігі өте жоғары. Бірақ,
Қарағанды облысында болған оқиғалар бұл басымдылықтың жылдар өте келе өз бағасын жоғалтатынын
көрсетті. Сонымен қатар, отандық шикізат пен құрылғылар әлемдегіден төмен ішкі нарықтардың бағасы
бойынша кәсіпорындармен сатып алынады. Импорттық шикізат пен құрылғының үлесі салыстырмалы
түрде аса жоғары емес.
Салық салу деңгейі де дамыған ел көрсеткіштерінен жоғары емес. Бүгінде микро деңгейдегі
шаруашылық механизмі өзіндік дамуды қамтамасыз етпейді, салықтық саясатпен әкімшілік реттеу
тиімділіктің жоғарылауын ынталандырмайды. Әлемдік деңгейден өсуші техниканың артта қалуы соңғы
шешуші сәтті күлге айналдырады, бұл осыдан әрі осылай жалғаса берсе, оны қайтадан жөнге келтіру өте
қиын және терең болады.
Соған қарамастан, қазіргі таңдағы реттеу мен протекционизмнен бас тартса, онда ол қазақстандық
өндірістің сақталынған бөлігін ликвидациялауға әкеледі. Тәжірибеде тиімділікті жоғарылату
кәсіпорындарында қабылданған шешімнің, тұлға пікірлеріне қарама-қайшы болып келеді.
Мемлекеттік индустриалды саясаттың маңызды бағыты – болып шынайы экономика мәселелеріне
даму институттары бет бұруы табылуы керек. Мұндағы мәнді рөлді индустриалды және экономикалық
зоналарды, сонымен қатар әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар құру жөніндегі жұмыстар атқаруы тиіс.
Өнеркәсіппен энергетиканы біріккен жүйенің екі өзара байланысқан және өзін-өзі толықтырушы
секторы ретінде қарастырған жөн, себебі бұлар бір-бірінсіз алшақта ұзақ мерзімді дамуды қамтамасыз
ете алмайды.
Жанармай-энергетикалық кешені мен энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру
келесідей негізде болжамдалынады:
энергетикада құрылымдық қайта қалыптастырулар жүргізу (электр энергетикасы, көмір және газ
нарықтары);
жанармай-энергетика кешеніндегі кәсіпорындарда ресурстарды өндіру мен пайдалануды
рационалдау, энергетиканың келешекті бағыттарын дамыту;
жанармай-энергетикалық инфрақұрылымның аймақтық дамуы мен диверсификациялары;
ресурстық-шикізаттық базаны озушы қайта өндірісті ынталандыру.
Постиндустриалды қоғамда өнеркәсіптің қызмет етуі, оның мүмкіншіліктерінің кеңеюі жаңа
технологиялар және ғылыммен тығыз біріккен жолымен жүзеге асырылады. Бұл толықтай
өнеркәсіптік-технологиялық кешеннің қалыптасуымен қол жеткізіледі. Бұл кезде ұлттық экономиканы
диверсификациялау ісіндегі ғылымның Ұлттық акедемиясы ғылымның академиялық секторы, отандық
ғылымның нәтижелерін шынайы пайдалану механизмдерінің қызығушылығы ұсынылады. Финляндия
мемлекеті «азиялық жолбарысқа» ғылыми технологиялық әлеуеті болмай-ақ, жеке ғылым академиясы
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болмай-ақ, әлемдік ғылыми-техникалық жетістіктерін сәтті пайдалану арқылы жоғары технологиялық
өндірістің дамуының басқа елдермен қатар, жоғары баспалдағына көтерілгені барлығымызға белгілі [2].
Осыдан-ақ көрініп тұрғандай, индустриалды саясатты жүзеге асыру шынайы басқарушылық,
ұйымдастырушылық, экономикалық және қаржылық негіздер мен нормативтік-құқықтық жағдайды
құруды талап етеді. Осыдан жаңа индустриалды саясат мобилизацияланған сипатқа ие болуы керек,
бірінші кезекте, барлық ішкі мүмкіншіліктері мен резервтерін тартуға жүгінуі керек.
Жоғары дамыған елдерде ұлттық шаруашылықты төрт деңгейлік салалық бөлінуі қалыптасқан:
1)
Шикізаттың өндіру мен алғашқы қайта өңдеу саласы;
2)
Дәстүрлі ауыр өнеркәсіп (материалды және еңбек сыйымды) саласы;
3)
Қосымша құнға, ҒЗТКЖ-ға кеткен шығындардың өте үлкен үлесін, төмен материал және еңбек
сыйымдылығын сипаттайтын жоғары технологиялық салалар (nigh tech);
4)
«Жұмсақ» (soft) технологиялар (қызмет) саласы, яғни консалтинг, жүйелік интеграция,
бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу білім беру және т.с.с. [3].
«Жұмсақ» технологиялардың ерекшелігі адам капиталына базаланатын және интелектуалды
ресурстарды талап етуімен қорытындыланады. Осыған сәйкес, елде адам капитал сақтап, оны одан әрі
дамыта алса, онда «секіріп өту» кезеңі арқылы жеке жоғары технологиялар құрып, «жұмсақ»
технологияларға жататын негізде жаңа экономикалық орталықтарға айналады. Белсенді индустриалды
саясатты жүзеге асырумен байланысты құрылымдық жобаларды әзірлеу кезінде өндірісті мемлекеттік
реттеу көзқарасынан өнеркәсіпті үш секторға бөлуге болады:
Бірінші сектор – өзіндік дамудың жеткілікті дәрежесін қамтамасыз ететін салалар. Берілген
секторға мұнай, газ, металлургиялық және жанармай салаллары жатады.
Екінші сектор – бәсекеге қабілетті өнімді шығаратын, өзіндік дамуды қамтамасыз ете алатын
салалар. Бұл сала дамуға арналған меншік қүралдарының болмауы, бәсекелік ғылыми-бөлімшенің бар
болуымен сипатталады. Сондықтан оларға әлімдік және ішкі нарыққа шығу үшін мемлекеттік
бағытталған қолдауы қажет. Бұл қолдау инвестициялар, субсидиялар, өнімдерді сатып алу, несиелер
ұсыну түрінде жүзеге асырылуы мүмкін. Осы сынды салаларға энергетика, қорғаныс кешенінің жетекші
өндірістері, құрылыс жатады.
Үшінші сектор – бәсекеге қабілетсіз, олар үшін ішкі нарықта өз үлестерін сақтап қалуы маңызды
болып табылатын салалар, яғни олар: машина құрылысы, көлік және байланыс, жеңіл және тамақ
өнеркәсібі. Олар импорттық қорғаушы тарифтерді ішкі және сыртқы сұранысты ынталандыру
мемлекеттік шараларды қажет етеді [4].
Бұл кезде, сонымен қатар, ел қауіпсіздігі мен оның стратегиялық қызығушылықтарын ескере
кеткен жөн.
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УДК 637.5.072
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕРАБОТКИ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Сериккызы М.С., Канапьянова Б.Ж., Болат Б.М., Мамырай Ж.Ж.
АТУ, г. Алматы, Казахстан
Аннотация: Қазіргі таңда біздің негізгі мақсатымыз ет өндірісіндегі сапаны арттыру,
көлемін ұлғайту және сонымен қатар ассортименттің алуандығына көңіл бөледі. Бұл мәселелерді
шешу жолында метрологиялық қамтамасыздандырусыз іске аспайтынына көз жеткіземіз.
Сондықтан метрология саласындағы калибрлік әдісті қарастырамыз. Өйткені, бұл тәсілдін
тиімділігі, қолайлығы өте жоғары деңгейде.
Abstrak: Тhe task of the domestic enterprises of the meat industry in modern conditions is to improve
the quality, the expansion of production volumes and improved product mix. The solution to this problem is
impossible without improving the metrological assurance on meat processing plants. We are risen
kalibrovachny method as an effective way to metrological sfere.Preimuschestvo this method in the sequence
of comparison of the time.
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Ключивые слова: Метрологическое обеспечение, калибровка, измерение, сличение
Сегодня измерение и метрология пронизывают все сферы жизни. Только родившийся человек,
еще не имея имени, сразу становится объектом измерений. В первые минуты жизни к нему применяют
средства измерений длины, массы и температуры. В повседневной жизни мы также постоянно
сталкиваемся с количественными оценками. С измерениями связана деятельность человека на любом
предприятии. Инженеры промышленных предприятий осуществляющие метрологическое обеспечение
производства должны иметь полные сведения о возможностях измерительной техники, для решения
задач взаимозаменяемости узлов и деталей, контроля производства продукции на всех его жизненных
циклах.
Важнейшей задачей отечественных предприятий мясной промышленности в современных
условиях является повышение качества, расширение объемов производства и улучшение ассортимента
продукции. Решение этой задачи невозможно без совершенствования метрологического обеспечения на
мясоперерабатывающих
предприятиях.
В
настоящее
время
на
многих
предприятиях
мясоперерабатывающей промышленности, в том числе руководимых иностранными специалистами,
метрологические службы отсутствуют.
Основной нашей целью является:
- определить методы измерении
-определение погрешности результата измерений
-выбор средств измерений по точности по известным условиям их применения и требуемой
точности измерений
-сравнение средств измерений различных типов с учетом условий их применения;
-замена одного средства измерений на другое - аналогичное;
Тем не менее мясной промышленности постоянно растут требования к точности измерений. В
таких условиях, чтобы разобраться с вопросами и проблемами измерений, метрологического
обеспечения и обеспечения единства измерений, нужен единый научный и законодательный фундамент,
обеспечивающий в практической деятельности высокое качество измерений, независимо от того, где и с
какой целью они проводятся.
Метрологическая служба предприятия обязана выполнять определенные требования. Основное
требование к метрологической службе - обеспечение соответствия рабочего средства измерений
государственному эталону, т. е. калибровка входит в состав национальной системы обеспечения
единства измерений. Пригодность средства измерений - это характеристика, определяющаяся
соответствием метрологических характеристик средства измерения утвержденным (в нормативных
документах, либо заказчиком) техническим требованиям Калибровочная лаборатория определяет
пригодность средства измерений. Калибровка сменила поверку и метрологическую аттестацию средств
измерений, которые проводились только органами государственной метрологической службы.
Калибровка, в отличие от поверки и метрологической аттестации средств измерений, может
осуществляться любой метрологической службой при условии, что у нее есть возможность обеспечить
соответствующие условия для проведения калибровки. Калибровка осуществляется на добровольной
основе и может быть проведена даже метрологической службой предприятия. [1]
Но тем не менее метрологическая служба предприятия обязана выполнять определенные
требования. Основное требование к метрологической службе - обеспечение соответствия рабочего
средства измерений государственному эталону, т. е. калибровка входит в состав национальной системы
обеспечения единства измерений. [1]
В данное время выделяют четыре метода поверки (калибровки) средств измерений:
1) метод непосредственного сравнения с эталоном;
2) метод сличения при помощи компьютера;
3) метод прямых измерений величины;
4) метод косвенных измерений величины.
Метод непосредственного сличения с эталоном средства измерений, подвергаемого калибровке,
с соответствующим эталоном определенного разряда практикуется для различных средств измерений в
таких сферах, как электрические измерения, магнитные измерения, определение напряжения, частоты и
силы тока. Данный метод базируется на осуществлении измерений одной и той же физической величины
калибруемым (поверяемым) прибором и эталонным прибором одновременно. Погрешность
калибруемого (поверяемого) прибора вычисляется как разность показаний калибруемого прибора и
эталонного прибора (т. е. показания эталонного прибора принимаются за настоящее значение
измеряемой физической величины). [2]

311

Преимущества метода непосредственного сличения с эталоном:
1) простота;
2) наглядность;
3) возможность автоматической калибровки (поверки);
4) возможность проведения калибровки с помощью ограниченного количества приборов и
оборудования. [2]
Метод сличения при помощи компаратора (прибора сравнения):
Этот метод применяют тогда, когда невозможно или сложно сравнить показания двух приборов
или двух мер. [2]
Измерения в этом случае выполняют путем введения в схему поверки компаратора, позволяющего
косвенно сравнивать две однородные или разнородные физические величины.
Компаратором может быть СИ, одинаково реагирующее на сигнал эталонного и поверяемого СИ.
Например, при сличении мер сопротивления, емкости и индуктивности в качестве компаратора
используют мосты постоянного или переменного тока. При сравнении мер сопротивления и ЭДС –
потенциометры. Сличение мер с помощью компаратора осуществляется с использованием той или иной
разновидности метода сравнения. Наиболее распространенными являются методы противопоставления и
замещения.
Суть этих методов заключается в следующем. При использовании метода противопоставления две
сравниваемые величины подаются на разные входы компаратора, а при использовании метода
замещения - в одну и ту же часть схемы подается одна величина, а потом другая.
Метод сличения с помощью компьютера - осуществляется с использованием компаратора специального прибора, посредством которого проводится сравнение показаний калибруемого
(поверяемого) средства измерений и показаний эталонного средства измерений. Необходимость
использования компаратора обусловливается невозможностью провести непосредственное сравнение
показаний средств измерений, измеряющих одну и ту же физическую величину. Компаратором может
быть средство измерения, одинаково воспринимающее сигналы эталонного средства измерения и
калибруемого (поверяемого) прибора. Преимущество данного метода в последовательности во времени
сравнения величин. Мы можем рассмотреть еще один метод измерение которы подходит калибровки
измерение. [2]
Это инклинометрия прибор измерение высоко качественного имерение прибора. Инклинометрия
занимает одно из самых существенных положений в проводке и документировании траектории
наклонно-направленных и горизонтальных скважин. [2]
Повышение требований к точности проводки таких скважин потребовали разработки более
точных систем инклинометрии (телесистем, встраиваемых в буровой инструмент и автономных
приборов, спускаемых на бурильных трубах). Требуемая точность современных систем: ±0.1° по
зенитному углу в диапазоне 0 - 180° и ± 0,25-0,5° по азимутальному углу в диапазоне 0 - 360°.
Разработанная методика калибровки (поверки) инклинометров различного типа и программное
обеспечение позволяют за 40 - 50 мин. провести поверку комплекта инклинометра во всём диапазоне
рабочих углов и выдать результаты поверки в виде таблиц и графиков погрешностей. [3]
В зависимости от вида измеряемого параметра возможно выделение трёх вариантов систем
метрологического обеспечения аппаратуры РК в ГС:
1) МО измерений характеристики полей ионизирующих излучений (потоки нейтронов или гаммаквантов, пространственное, временное и энергетическое распределение);
2) МО измерений свойств среды (горных пород) (электронная плотность, эффективный атомный
номер, параметры замедления и поглощения нейтронов и т.д.);
3) МО измерений содержаний элементов.
Тем не менее рассмотрим некоторые погрешности в инклониметриий. У всех есть свои недостатки
и у аппаратта иногда они присутствуют инструментальные составляющие погрешности обусловлены
несовершенством не только средств измерений СИ параметра, но и резистивиметро, включая разброс
геометрических характеристик зондов, влияние давления и температуры и др. [3]
Динамические погрешности в аппаратуре электрического каротажа сводятся до уровня
несущественных путем правильного выбора частоты квантования по времени измеряемого сигнала.
Таблица 1. Определение основной погрешности и вариации.
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Точки
нагружения,
кПа

Показания
эталона, кПа

Расч.
сигнал,
мА

Изм.
вых.
сигнал, мА

Погрешность, %

Вариация,
%

0

0,004

4,0010

4,0009

-0,002

15

15,006

7,8110

7,8125

0,018

30

29,998

11,6185

11,6230

0,038

45

45,001

15,4288

15,4373

0,055

60

59,996

19,2371

19,2507

0,071

0

45

45

15,4286

15,4352

0,043

0,013

30

29,997

11,6183

11,6217

0,029

0,009

15

14,999

7,8093

7,8104

0,015

0,013

0

-0,001

3,9997

3,9999

0,004

0,002

Предлагается понятию «неопределенность измерений» вернуть смысл общего свойства любых
измерений, заключающегося в том, что отклонение измеренного значения величины от ее истинного
значения всегда остается неизвестным (неопределенным). Понятию «погрешность измерений» следует
«по определению» придать вероятностный смысл и рассматривать его как характеристику, отражающую
это свойство измерений. [4]
Результат измерений должен отвечать требованиям обеспечения единства измерений,
следовательно, в описании результата должны быть использованы узаконенные единицы физических
величин и представлена оценка его погрешности.
Стандартное определение единства измерений требует, чтобы погрешности были известны с
заданной вероятностью, из чего следует:
В описание результата входят только стохастически представляемые погрешности,
значит систематические составляющие по возможности должны быть исключены;
неисключенные остатки систематической составляющей погрешности измерения могут входить в
описание результата измерений как рандомизированные величины, значения которых соизмеримы со
случайной составляющей погрешности измерения; если неисключенные остатки систематической
составляющей погрешности измерения существенно меньше случайной составляющей, ими
пренебрегают, но возможна (хотя и нежелательна) обратная ситуация, когда собственно случайная
составляющая оказывается пренебрежимо малой по сравнению с неисключенной систематической
составляющей. [3]
Неопределенность результатов, полученных при измерении конкретной физической величины с
многократными наблюдениями, зависит от множества объективных и субъективных причин. Основные
источники и причины неопределенности:
- использованные технические ресурсы (средства измерений, организация среды в зоне измерений
и др.);
- число наблюдений в серии;
- выбор гипотез о "законах распределения", критериев согласия, уровней значимости при
проверке гипотез по критериям согласия;
- выбор метода отбраковывания наблюдений с грубыми погрешностями, "подозрительных"
наблюдений, критериев статистического отбраковывания, уровней значимости при проверке
гипотез по этим критериям;
- выбор значения доверительной вероятности для описания результата измерений. [1]
В заключение мы можем сказать взаимосвязь качества и измерений неразрывна, но ведущим
является качество, именно для его обеспечения требуются измерения. Изменения в подходах к
обеспечению качества, к управлению качеством в значительной степени влияют на метрологическую
деятельность на предприятии. Увидеть, воспринять, принять соответствующие научно-технические и
организационные решения для адаптации метрологической деятельности, значит сделать метрологию в
исследовательской работе эффективной. Достоинством метода замещения является то, что две
сравниваемые величины включаются в одну и ту же часть схемы. Это позволяет исключить
погрешности, возникающие вследствие несимметрии схемы компараторов.
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Недостаток нулевого метода замещения заключается в том, что мы должны иметь меру,
позволяющую воспроизводить любое значение измеряемой величины без существенного понижения
точности.
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КРЕДИТОВАНИЕ БАНКОВ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Бұл мақалада инновациалық бизнес проектілерді бактік инвестицалық несиелеудің механизмдері
зерттелген. Банктік нисиелеудің негіздері келтірілген. Осы саладағы пробмелалар, олардың шеші
жолдары мен іске асыру перспективалары қарастырылған.
This article investigated the mechanisms of bank investment lending for innovative business projects.
Presented very essence of bank lending. It presents a problem in this area and their possible solutions, and the
prospects for their implementation.
Кредитование инновационной деятельности в сфере банковского кредитования и сама процедура
кредитования занимает особое место на рынке заемного капитала, по меркам своей специфичности и в
меру относительно своей не популярности. Между тем, именно банковское кредитование наибольшее
распространение имеется в США, Германии, Японии, во Франции и в Южной Корее. А в последнее
несколько лет значительный прогресс в этой сфер наблюдается в Израиле. В странах СНГ Латинской
Америке и в странах Восточной Европы финансирование и кредитование не имеет широкую
популярность, но в принципе и здесь при всем желании можно найти какие-то изменения. Просто эти
изменения диктует рынок и как бы ни хотелось все равно придется к этому придти, рано или поздно. В
свою очередь, банки могут кроме того выполнять функцию в финансировании, обеспечивая
инвестиционные кредиты. Такие кредиты могут быть дополнительным финансовым ресурсом, которые
пополняют внешние финансовые потоки от венчурных фирм. Таким методом инновационный бизнес в
США обслуживают три типа банков: 1)малые банки, 2) специализированные банки обслуживающие
именно инновационные фирмы, 3) крупные банки, они предлагают услуги для крупных фирм, за счет
организации консорциумых кредитов.
Отметим, что инвестиционное - инновационное кредитование является одним из самых
рискованных банковских операции, потому что в инновационном бизнесе достоверное планирование
передвижение потоков денежных средств на определенно значительный период практически не
возможно. Причем, по мере роста степени новизны нововведения сфера кредитного финансирования
сужается. Из этого вытекает что, примеры банковских кредитовании стартовых инвестиции в пионерные
исследовательские проекты бывают единичны. Так выходит что банковский кредит в виде финансовокредитного обеспечения выделяются уже тем проектам которые находятся на завершающих этапах
инновационного процесса.

314

В общем, без инвестиции в инновационные проекты не может состоятся становление
количественно-качественного экономического роста в стране. Ученые считают что в условиях рыночной
экономики банковская система, как инвестиционный посредник, аккумулирует большие массы временно
свободных капиталов предприятий и денежные вклады населения через депозитные вклад, депозитные и
сберегательные сертификаты, расчетно-текущие счета, банковские векселя, а так же через использования
других денежно-кредитных средств. Это все характеризует инвестиционных спрос банковской системы
на денежные ресурсы. Из этого выходит что, формируется огромный инвестиционный потенциал
коммерческих банков, в том числе и для инновационных проектов.
Банки часто используют технологии «пакетирования» инновационных проектов основанные на
принципах сбалансированности и взаимоадобтации, которые позволяют создать условия для
обеспечения бесперебойного долгосрочного инвестирования банка доходами от реализации его
краткосрочных вложений.
Нужно отметить, что ориентация кредитных портфелей банков на долгосрочные инновационное
финансирование зависит от различных факторов. Это можно увидеть на рисунке 1:

способность банка идентифицировать
специфические риски инновационного
инвестирования и эффективно управлять
ими

ФАКТОРЫ

сформированная стратегия банка,
которая определяет его место на рынке
инновационного инвестирования

кредитная политика банка, которая
определяет его приоритеты в сфере
кредитования; размер регулятивного
капитала банка

существование долгосрочных
партнерских отношений между банком
и предприятием-инноватором
возможность банка участвовать в
интеграционных объединениях на
рынке инновационного инвестирования
(консорциум или синдикат)
наличие возможностей страхования
основных видов рисков, возникающих в
процессе инновационного кредитования

Рисунок 1. Факторы влияния на долгосрочное инновационное финансирование в кредитном
портфеле банков
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Данные факторы выявляют особенности кредитования банками инновационной деятельности, а их
специфика влияет на организацию экономических отношений между кредитором и заемщиком.
Изучая особенности инновационного рынка банки могут осуществлять следующее виды
деятельности: (рисунок 2)
Финансирования, создание и
внедрение
прогрессивных
научно-технических
нововведений.

Кредитование
мероприятий по
повышению технического
уровня

Участие в венчурном
финансировании

Виды
деятельности
банков на
инновационном рынке

Создание и
финансирование
деятельности совместных
производств

Приобретение авторских
прав на нововведения

Факторинговые
операции

Рисунок 2. Основные виды деятельности коммерческих банков на инновационном рынке
К сожалению в Казахстане по сей день инвестиционно-инновационное кредитование не
получило огромной популярности, их можно связать с различными факторами, которые были выделе
ходе исследования:
низкий уровень капитализации банков
негативный опыт нецелевого использования льготных кредитов
не владение множества заемщиков навыков правильного расчета размера инвестиционного
кредита и сроки его возврата
ускоренные темпы обеспечения вложенных капиталов и активов
не маленькие и недостаточно дифференцированные ставки по кредитам
не большая ликвидность объектов залога в случаях предоставления инновационного кредита
безрезультативность стимулирующих механизмов кредитных инвестиций в инновации
Для решения выявленных проблем, необходимо выевить пути активизации процесса
инвестиционного кредитования в инновационные проекты, которые позволят усилить влияния на
возможные условия возникновения положительных тенденций в банковских системах.
В ходе исследования были выявлены следующие пути:
Введение государственной системы страхования рисков инновационной деятельности;
стимулирование механизмов долгосрочного рефинансирования НБ, предоставление активизации
кредитов (до 10 лет), с целью кредитования инновационных отраслей, целевое
рефинансирование банков;
усиления доверия населения к банковской системе, путем создания привлекательных условий
для долгосрочных вкладов населения, с целью обеспечения банков долгосрочными ресурсами.
улучшение налогового законодательства, внедрения налоговых льгот для банков под
долгосрочные кредиты в инновационную деятельность.
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формирования сети специализированных банков
- инвестиционных, ипотечных,
инфраструктурных и т.д., которые будут осуществлять долгосрочную кредитную поддержку
инновационных проектов [1].
Итак, на текущий день общий инвестиционный потенциал Казахстана характеризуется маленькой
экономической эффективностью, что приводит к замедлению инновационного развития экономики. В
таких условиях, когда степень развития и динамизма научно-технической сферы определяет
конкурентоспособность страны в условиях глобализации в долгосрочной перспективе, значительно
актуализируется потребность в активном использовании преимуществ банковского инвестиционного
кредита для решения проблемы финансового обеспечения инновационного развития экономики, так как
в основном банковское инвестиционное кредитование выступает весомым финансовым рычагом
стимулирования и обеспечения инновационной деятельности. Инновационный путь развития экономики
дает стране не только сохранение и эффективное использование имеющегося научно-технического
потенциала, но и улучшение
социально-экономического процветания нации в долгосрочной
перспективе. Таким образом возникает необходимость в усилении банковской системы, которая будет
способствовать более рациональному распределению финансовых ресурсов в экономике в направлении
высокотехнических сфер экономической деятельности и стимулировать развитие экономики Казахстана.
Также зарубежный и отечественный опыт позволяет выделить шесть возможных моделей
инновационного развития для Казахстана, представленных на рисунке 3:

Модель активной
диффузии

Модель государственной
поддержки инновационных
фирм

Модель локальной
инновационной среды

Модель межотраслевых
научно-технических
комплексов

Модель мирового
сотрудничества

Модель СНГ

предполагает активное
взаимодействие правительства с
научными учреждениями, высшими
учебными заведениями,
предприятиями и организациями с
целью наиболее скорейшего
воплощения
технологических
основывается на
государственной
инноваций
поддержке национальных
инновационных структур для
содействия выходу национальной
продукции на мировой рынок
предусматривает концентрацию
усилий, в основном на формировании
и развитии научных парков,
технопарков, технополисов,
территориальных научно-технических
центров
характеризуется
межотраслевым
взаимодействием в научнотехнической сфере, за счет которого
осуществляется инновационный
прорыв
предусматривает ориентацию на
активное участие Украины в
международном научно-техническом
сотрудничестве и широком обмене
научными результатами и новыми
технологиями
основывается на научно-техническом
сотрудничестве между
государствами, предприятиями и
организациями стран СНГ по общим
программам и заказам
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Рисунок 3. Шесть возможных моделей инновационного развития для Казахстана.
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
UDC 677.03
STUDY THE OPTIMAL PARAMETRES OF THE OPENING ROLLER IN THE ZONE OF
OPENING COTTON FIBERS
Kaldybaev R.
M.Auezov South Kazakhstan State University, Light and Food Industry Faculty.
Целью исследования является
рассмотрение процесса движения частиц, составляющих
хлопковую массу, в поле движущего воздушного потока является определение возможной линейной зоны
пересекания их траекторий в плоскости противолежащей стенки газового канала. Расчетнотеоретические и экспериментальные исследования по подготовке хлопка-сырца к сушке проводились в
лабораторных и производственных условиях с применением тематического метода планирования и
анализа результатов. Полученные данные были обработаны по программе множественной корреляции.
В результате проведенных исследований определены закономерность движущихся частиц хлопковой
массы при смешивании с потоком сушильного агента и транспортировки в сушильный барабан.
Зерттеудің мақсаты қозғаушы әуе толқынында, мақта массасын құрайтын бөлшектердің
қозғалыс процесін зерттеу болып табылады. Қарсы қабырғаға олардың траекторияларын қиылыс
ықтимал сызықтық аймағын анықтауға болады. Кептіру үшін мақта дайындау бойынша қолма-қол
төлеу - теориялық және эксперименттік зерттеу тақырыптық жоспарлау және талдау әдісін қолдана
отырып зертханалық және өндірістік ортадағы жүргізілді. Алынған деректер бірнеше корреляция
бағдарламасы бойынша өңделді. Бұл зерттеулер кептіру агентінің ағыны араласқан кезде
бөлшектердің массасы қозғалмалы және кептіру барабан ішіне тасымалдау үлгісі мақта анықталады.
1.

INTRODUCTION

Choice the optimal or the best parameters and modes of opening roller (roller) operation depends mainly
on the opening technology of cotton fibers. The impact of opening roller with teeth on the fiber well explained in
this paper [1]. Insufficiently reseached the process of breaking of fibers from sliver supplied to the opening zone.
In addition task is complicated by the fact that the teeth of opening roller set on a double helical line. When this
occurs not only capture the fibers and also dragging it. As it was mentioned displacement of the opening
increased the zone of sliver fiber feeding with grooved cylinder and sealing tables area of opening, ie carding
zone of fibers’ barb and further the area of transportation, as well as the zone of opened fibers.
2.

EXPERIMENTAL

Typically, in existing designs of opening roller (filar arrangement of teeth) fibers arranged at an angle to
the motion vector tends to form nodules. In the proposed design of opening roller (bifilar arrangement of teeth)
fibers arranged at an angle to the direction of movement and are separated by increasing the axial force exerted
by the teeth. During opening of fibers from pulling the barb occurs under certain conditions. In the process of
extracting the fibers from the sliver forces acting on it: force of inertia ( mx ); weight force ( G ); fiber friction
force on the front face of the tooth on opening roller ( Fтр ); bonding strength fibers with a basis weight in the
beard ( Fсц ); the force of inertia portable ( F

u

п

); Coriolis force of inertia ( Fкор ). For the relative motion of the

fibers (center of mass) on the front side of tooth on opening roller can write equation [2-4]:

mxотн

u
G Fтр Fсц Fпер
Fкор
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(1)

xотн - acceleration of the center of mass of the fibers in relative motion.

where, m-weight fiber;

In the technological process the teeth of opening roller must extract fibers from the sliver and take with it.
For this there must be no relative motion of the fiber on the front face of the teeth of opening roller (
Furthermore the Coriolis force ( Fкор

0 ) (for the relative motion always х акор

Х ост

0 ).

V jny ). Taking the the

projections of all the forces acting on the fiber on the X-axis and after some transformations, taking into account
the above, we can write the condition for ensuring the teeth pulling fiber by teeth from the sliver in the opening
area:
G cos
Fтр cos
Fсц cos
Fu cos
0
(2)
where

-the angle of fiber position (center of mass) with respect to the vertical axis of the roller;

- the

angle between the direction of the frictional force and X-axis; -the angle between the direction of traction with
a total fiber pulp and the X axis; - the angle between the direction of the portable inertial force and the axis X.

Fig. 1- The forces acting on the fiber when removing it from the sliver by tooth of opening roller in the
spinning machine. 1 - opening roller 2 – tooth of opening roller, 3 – fiber
- angle of fiber position (center of mass) with respect to the vertical axis of the roller;
- the angle
between the direction of the friction force and portable inertial force is determined from the expression [5]

Fu

2

G

D

(3)

2g

where, D-diameter of roller or the distance from the axis of rotation of the roller to the point of finding the
center of mass of fibers; ω- the angular velocity of the roller; g- the acceleration of gravity.
Fiber friction force on the front face of the tooth is determined
Fтр f m g
(4)
f - coefficient of friction on the fiber surface of the tooth, f = 0.3-0.35
Taking into account (3) and (4) and some transformations the expression (2) can be rewritten as:

1
D m
2

2

cos

m g cos

f m g cos

Fсц cos

(5)

Hence we define the required diameter of the roller or opening point of the center of mass of the fibers on
the front side of a tooth

D

2 mg (cos

f cos ) Fсц cos
m

2

(6)

cos

From (6) we can determine the necessary values of D, which provide pulling fiber and taking by tooth of
opening roller in spinning machine.
To study the influence of parameters of opening roller on the values of its diameter had a numerical
solution of the problem. At the same time as the initial values of the parameters selected:

m

3.0 10
850 ;

6

кг; Fсц

750 ;

0,08 гр ; g

9,81 м ;
с

20 0.
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с

;f

0.32;

150 ;

It should be noted that the increase in diameter of the opening roller allows increasing the linear speed of
the fibrous material. However, this increases the inertial parameters of opening roller, which can cause undesired
opening.
Based on a study obtained a graph of changes in the diameter of the opening roller its angular velocity,
which are shown in Fig. 2. With the increase in angular velocity of opening roller diameter decreases in a linear
pattern. The mass of the fiber bundle is actually not affect the nature of this relationship, but only in parallel to
increase the value of the diameter (see. Fig.2.) opening roller in spinning machine.
Studies are important in view of the provisions of teeth of opening roller in the working area. When this is
meant the angles of the vector force of the weight, centrifugal force, friction force and cohesive forces. Consider
the effect of angle in the forces acting on the fiber captured by tooth of opening roller. Fig. 3. a graphical
representation of changes in the diameter of the roller as a function of the angle , ie weight force position
relative to the front surface of the tooth. From these graphs show that with increasing angle diameter value of
opening roller decreases in a linear pattern. For example, at angle equal to 0.43 rad roller diameter 69,3mm, at
m = 3,5 • 10-6kg, while = 0,698 rad opening roller diameter is 58,92mm. Must be submitted that the increase in
mass of the trapped fibers by tooth of roller leads to an increase in its diameter. This follows from the fact that
the impact force increases the friction on the fiber weight of the tooth surface. When the mass of fibers trapped
by tooth 5,2 × 10-6kg, roller diameter 76,65mm, with = 0,436 rad. With increasing angle to 0,698 rad, the
diameter of the roller is reduced to 63,91mm. From the analysis of the opening process it follows that the angle
first will be the smallest, and with the rotation of the opening roller this angle increases. As noted above, the
range of variation of are within 0,35 0,75 rad. It should be noted, the larger angle , the lower probability of
capturing the fibers of the sliver supplied to the feed cylinder. Therefore, the main work area is located within an
angle 0,35 0,55 rad.
The analysis found that to provide the necessary opening process, the linear velocity of the fibers after
their capture, to be more 4,27 4,5 m / sec. Quantity of captured fibers, ie, their total weight does not exceed
(3,5 4,5) • 10-6 kg, and in the area of opening should not exceed (94,5 153,1) • 10-6kg.
Studies have shown that the greater the mass of fibers trapped by tooth of opening roller, the greater its
diameter. Fig. 4. shows a graph of changes in the diameter of the opening roller increase the coefficient of
friction of the fibers on the front surface of the tooth of roller. The coefficient of friction fibers of the tooth
surface of opening roller depends mainly on the properties of the fiber, against moisture, contact area, weight of
fibers, the surface of the front tooth surface and others.
In view of the foregoing, the coefficient of friction of the fibers on the front surface of the tooth of
opening roller varies 0,28 0,35. The increase of the friction force of the fiber on front surface of tooth of the
roller has a positive effect on the process of capture and extraction of edible fiber sliver, that is, intensified the
opening process of fibers.

Fig.2 - Graphical changes depending on the diameter of the opening roller on its angular velocity.
m=6,3•10-6кg; --- m=5,3•10-6кg; - - - m=4,3•10-6кg
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•••• m=3,3•10-6кg

Fig. 3- The dependence of the diameter of the roller as a function of the angle of the force relative to the
weight of the front face of the tooth of opening roller.
m=3.5•10-6кg; --- m=4,3•10-6кg; - - - m=5,2•10-6кg

Fig. 4- The pattern of increasing the value of the diameter of the opening roller by changing the
coefficient of friction of the fibers on the front surface of the tooth of roller .
m=3,3•10-6кg; --- m=4,3•106
-6
кg; - - - m=5,2•10 кg
The given graphs show that with the increase of the friction coefficient from 0.28 to 0.35 and m = 3,3 •
10-6kg, roller diameter increases from 71,78mm to 73.5 mm, and when m = 5,2 • 10 -6kg roller diameter
increases from 78,6mm to 80,41mm. This is because the greater mass of the fibers, the greater area of contact
with the front of tooth surface of the roller, and the higher friction force. To ensure the required diameter of the
opening roller in the range 65 75 mm, ie to maintain the linear velocity of the fibers in the range 9,27 4,5 m / s
friction coefficient must be within 0,22 0,3.
For opening-drawing process plays an important role in centrifugal force captured fibers by teeth. Fig. 3
provided constructed on the basis of calculations based on graphical values of the diameter of the roller changes
the angle of the vector of centrifugal force relative to the front face of the tooth.
It is known that the centrifugal force mainly depends on the square of the angular velocity and radius of
opening roller, and on the weight of the pulled fibers. With increasing angle from 1.3 to 1.5 rad roller diameter
increased from 42mm to 117mm. It should be noted that at the beginning of the opening
angle is much
smaller. In the main work area opening constantly rises to the specified values. From the dependence given in
Fig. 3. it is clear that the law of increasing diameter is linear, with the intensity increasing D increases with
increasing values of and appropriate values are 1,4 1,43 rad. It may be noted that the influence of the angular
velocity is significant, and the mass of fibers is captured by teeth not significant (Fig. 3.).
CONCLUSIONS
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1. On the basis of analysis of the conditions of capture of the fiber by teeth of opening roller obtained a
formula for determining the diameter of the opening roller.
2. The dependence of changes in the diameter of the opening roller change its angular velocity, angle of
position weight force and the centrifugal force from the front side of a tooth, the coefficient of friction of the
mass of the captured fibers by tooth. Recommended their best values: д = 650 750 rad / s; = 0,22 0,3; =
0,35 0,55 rad; = 1,4 1,43 rad.
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FT-IR STUDY ON THE KERATIN HYDROLYZATE OBTAINED FROM GOAT HAIR
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Бұл мақалада былғары өнеркәсібіндегі ешкі жүн қалдықтарынан тотықтандырғыш әдіс қолдану
арқылы алынған кератин гидролизатты өндіру талданады. FT-IR нәтижелері мәліметтері бойынша
NaOH және Н2О2 бірге алынған кератин гидролизатының кератин құрылымы табиғи альфа-спиральды
құрылымы деформациямен бета қабаты структурасына айналғанын көрсетеді.
Кіліт сөздер: Кератинді қалдықтар, кератин гидролизаты, ИК- Фурье спектроскопиясы, αспираль, β-қабат структурасы
В статье анализируется, окислительный метод для получения гидролизата кератина из козьей
шерсти отходов в кожевенной промышленности. По данным ИК-Фурье получены результаты
гидролизата кератина, что указывает на то, что структура альфа-спирали превратилась в бета
структуру слоя вместе с деформацией естественной структуры кератина с NaOH и H2O2.
Ключевые слова: кератиновых отходов, гидролизатов кератина, ИК- Фурье спектроскопии, αспираль, β-слой структура
Unless the leather processes are planned to involve the hair or wool of the hide and skin, the removal of
the hair and the wool from the hide and skin will be required. This can be realized with various procedures,
while conventionally for the skins of the animals, the wool/hair is removed through the application of Na 2S and
lime on the flesh surface, their destruction of the hair follicle and then by peeling off the hair from the skin.
During the processes, attempts are spent to obtain a clean hair; however, no matter how much meticulous efforts
are spent, hair may be smudged with Na2S and lime. In that case, the hair pieces are evaluated in different ways,
and they are disposed off if they are very dirty. Hair and wool are used for carpet-rug production in textile
industry and generally in the rural section by low income group of people for filling in pillows and quilts. In
recent years, in order to reduce the pollution load of discharged wastes, hair saving and enzymatic unhairing
studies have been carried out all around the world. Using hair and wool, which are waste products, and
leveraging their economic value both increases the financial income of the tanners and the prevention of the
disposal of these materials is highly important from the point of environment[1].
Many researchers conducted for converting keratin in the hair and wool as a waste of leather industry into
a product have shown that these wastes may be used for different purposes in cosmetic products. Keratin-based
products which are used for hair care products, recover the mechanical properties and moisture content of
damaged hair due to chemical operations. Due to these properties, keratin peptides are used as additives for hair
care masks, serums, shampoos, care creams and hair shaping products[4].
Goat hair has more medulla part and is harder, these properties restrict the use of this fiber in textile area.
Hair composed of keratin proteins containing disulfide bonds. Keratin is slower degraded protein in natural
environmental conditions. However, the keratin becomes easily degraded by break disulfide bonds. Reductive
and oxidative chemicals are used to break disulfide bonds[1,2].
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In this study, oxidative method was used to obtain the keratin hydrolisate from goat hair wastes in leather
industry. The goat hair obtained by the painting method in hair removal process is oxidised and hidrolysed with
sodium hydroxide (NaOH) and hydrogen peroxide (H2O2). The secondary structure of the protein is determined
by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR).
FTIR spectroscopy provides information about the secondary structure of the proteins. FT-IR spectra was
determined by using Perkin Elmer Spectrum 100 model FT-IR + ATR spectrometer. The FT-IR spectra of
samples were determined at room temperature, in the frequency of 4000-400 cm-1 and 4 cm-1 by 64 scans.
In FT-IR spectrum, 1400-4000 cm-1 zone is used for defining certain functional groups and this is the
zone of functional groups. The zone on the 1400 cm-1 right is known as the fingerprint zone, and this zone
causes to the absorption of both stretching and bending modes. The fingerprint zone must be inspected when the
left side of the spectrum is very similar [3].
FT-IR spectra of keratin hydrolysate are presented in Figure 1 in order to explain the characteristics of
transmission bands and the relative intensities (T%) of the samples.
3279 cm-1, 2962 cm-1, 1634 cm-1, 1536 cm-1 and 1449 cm-1 absorption peaks are noted in the functional
group zone of keratin hydrolysate, and 1353 cm -1, 1235 cm-1 and 1043cm-1 absorption peaks in the fingerprint
zone
Cardamone et al., during their FT-IR studies on the keratin hydrolysate that they obtained oxidatively
from wool as a result of hydrolysis, identified Amid I 1680 - 1645 cm-1, Amid II 1550 - 1515 cm-1 and Amide III
1435 cm-1 for Amide zones; Bunte-salt, Cystein-S-sulphonate(Cy-S-SO−3) 1012 cm-1, Cysteic acid (Cy-SO3H)
1045 cm−1, Cystine-S-monoxide (Cy-SO-S-Cy) 1080 cm-1 and cystine-S-dioxide (CySO2-S-Cy) 1137 cm-1 for
sulfoxide zones [4].
On the FT-IR spectra of the obtained keratin hydrolysate, in the Amide zone, absorbance peaks 1634 cm -1
for Amide I, 1536 cm-1 for Amide II, and 1449 cm-1 for Amide III were observed. In the sulfoxide zone, cystic
acid (Cy-SO3H) showed 1043 cm-1 absorbance peak.

Figure 1. FTIR spectra of keratin hydrolysate
The absorption zone of an amide carbonyl varies according to the multitude of the H-bonds between the
molecules. The carbonyl peak (C=O peak) in which Amide carries the most H-bond in liquid status is called
Amide I band and it is around 1650cm-1. If the Amide sample is diluted with a solvent which cannot make Hbond, the number of H-bond decreases and the C=O peak shifts to a higher frequency (1700 cm-1). Amide II
band is seen just on the right of the C=O bond, in 1515-1670 cm-1 range. This absorption is due to NH distortion.
In the obtained keratin hydrolysate, Amide I peak was found as 1634 cm -1. In the obtained keratin hydrolysate,
Amide II peak was found as 1536 cm-1.
Keratin filaments are abundant in keratinocytes in the cornified layer of the epidermis; these are proteins
which have undergone keratinization. In addition, keratin filaments are present in epithelial cells in general. For
example, mouse thymic epithelial cells (TECs) are known to react with antibodies for keratin 5, keratin 8, and
keratin 14. These antibodies are used as fluorescent markers to distinguish subsets of TECs in genetic studies of
the thymus.
the α-keratins in the hair, wool, horns, nails, claws and hooves of mammals;
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the harder β-keratins found in nails and in the scales and claws of reptiles, their shells, and in
the feathers, beaks, claws of birds and quills of porcupines.These keratins are formed primarily in beta sheets.
However, beta sheets are also found in α-keratins.

Figure 2. α-helix and β-pleated sheet structure of protein
According to the literature data[5], Amide I (1650 cm-1) and Amide II (1547 cm-1) absorbance peaks
keratin chain has alpha helix structure, Amide I (1638 cm-1) and Amide II (1515 cm-1) have beta layer structures.
The obtained keratin hydrolysate indicates that the alpha helix structure turned into beta layer structure
together with the deformation of the natural structure of keratin with NaOH and H2O2.
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УДК 338.27
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ УСЛУГ СИСТЕМНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Аймешева Ж.С.
Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов
Бұл мақалада ұйымның экономикалық, технологиялық және институционалдық факторлар мен
жағдайлар, ішкі және сыртқы қоршаған ортаға әсер ететін жүйелік операторлар қызметтерді
дамыту мынадай проблема талдау мен болжауды шешуге мүмкіндік береді электр энергиясы
нарығында, жүйелік операторлар негізгі экономикалық көрсеткіштерінің динамикасын зерттеу
ұсынады.
Жүйелік оператор қызметтер көлемін болжау функциясын жүзеге асыратын маңыздылығы
өндіру және өнеркәсіптік энергия тұтыну екі динамикасы мен құрылымынa әсер етеді.
This article presents a study of the dynamics of the main economic indicators of the system operators in
the electricity market, which allows to solve the following problem analysis and forecasting of development of
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system operators services from affecting economic, technological and institutional factors and conditions
external and internal environment of the organization.
The importance of performing the function of forecasting the volume of the system operator services
stems from the stochastic nature of the distribution process in the sphere of commodity circulation, which is
influenced by the dynamics and structure of both production and industrial energy consumption.
В рассмотренных ранее геоинформационных системах в электроэнергетике объектами
прогнозирования являются месторасположение новой электросети, величина нагрузки, количество
отдельных сетевых участков. Процедура основана на делении электросети на небольшие участки и
прогнозировании нагрузки в каждом из них.
Методы компьютерного прогнозирования нагрузки различаются в зависимости от имеющихся
данных, результатов ранее проведенного анализа и включают три категории:
- трендовых моделей;
- многомерных моделей;
- эвристических методов с последующей экономико-математической обработкой полученных
результатов.
Трендовые модели требуют минимальных данных (как правило, данных о годовых
ретроспективных нагрузках). Из-за их простоты и невысоких затратах на применение они используются
чаще всего.
Многомерные методы требуют значительно большего объема данных (ретроспективных данных о
нагрузках, географических и демографических данных о клиентах и их потреблении), что требует
значительных ресурсов компьютерной памяти и быстродействия, но зато обеспечивают более точные
прогнозы.
Эвристические методы с последующей экономико-математической обработкой полученных
результатов в дополнение к ретроспективной нагрузке требуют обширных и всеобъемлющих данных,
которые включают тип землепользования, географические и демографические данные, транспортные и
другие разнообразные факторы, которые могут повлиять на величину изменения нагрузки. Они также
требуют значительных информационно-технологических ресурсов и рабочей силы. С другой стороны,
они имеют преимущества в точности анализа нагрузки при изменяющихся условиях. Из-за их сложности
и требований поддержки имитационных моделей они применяются на незначительном числе
энергопредприятий.
Важной областью прогнозирования в электроэнергетике является обоснование будущих объемов
услуг системных операторов и электрораспределительных организаций.
Проведенное исследование динамики основных экономических показателей системных
операторов на рынке электроэнергии позволяет решить следующие задачи анализа и прогнозирования
развития услуг системных операторов от влияющих экономических, технологических и
институциональных факторов и условий внешней и внутренней среды организации.
Важность выполнения функции прогнозирования объемов услуг системного оператора вытекает
из стохастической природы распределительных процессов в сфере товарного обращения, которая
испытывает влияние динамики и структуры, как производства, так и производственного потребления
электроэнергии.
Кроме того, результаты прогноза и планирования указанных показателей являются входящей
информацией для других групп комплекса управленческих решений в системе распределения и
обращения электроэнергии, а также оказания дополнительных услуг.
Предварительным этапом прогнозирования спроса на услуги системного оператора на рынке
электроэнергии, обеспечивающим точность и достоверность его результатов, является анализ внешней
рыночной среды организации, так как оценка ее научно-технического, ресурсного и сервисного
потенциала не представляет особой сложности и основана на наличии точной и достоверной внутренней
информации.
Анализ внешней среды системного оператора имеет стратегический и тактический уровни.
Стратегический анализ заключается в установлении типа рыночной структуры реализуемой
электроэнергии, который определяет конкурентные реакции обслуживаемых потребителей, а также
других сервисных структур данного рынка, иногда включающих производителей электроэнергии
(генерирующих компаний).
Анализ внешней рыночной среды играет важную роль также в функциональном и
организационном построении системного оператора, например, его территориальном, интеграционном и
инновационном развитии.
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Оценка влияющих на динамику физического объема реализации услуг факторов проводится по
отдельным видам услуг и отраслевым или территориальным кластерам. Прогноз динамики
структурированного объема услуг можно проводить по фактору времени, объединяющего влияние всех
многочисленных факторов и условий функционирования системного оператора на рынке
электроэнергии. В этом случае определяется регрессионная зависимость между факторным и
результативным признаками.
Недостаток этого метода прогнозирования заключается в его низкой точности и широком
доверительном интервале при относительной простоте расчетов в случае линейной зависимости между
переменными.
Более совершенным методом прогнозирования объемов услуг системных операторов, например,
по передаче электроэнергии является метод сглаживания с последующей сплайн-интерполяцией.
Наиболее простыми и эффективными методами сглаживания можно считать регрессию
различного вида. Однако регрессия часто уничтожает информативную составляющую данных, оставляя
лишь заданную пользователем зависимость.
Применение данного метода и построение экономико-математической модели наглядно
представлены ниже:

В экономико-математической модели используются следующие переменные и операторы:
х – вектор годовых периодов времени;
y – вектор значений объемов передачи электроэнергии системным оператором;
cspline – оператор функции кубического сплайна;
supsmooth – оператор функции сглаживания с помощью адаптивного алгоритма;
A(t) – значение объема передачи электроэнергии в t-й год.
График динамики объемов передачи электроэнергии, построенный на основе функции
сглаживания, представлен на рис. 1.

Рис. 1. График функции сглаживания ретроспективных объемов передачи электроэнергии
Аналогичным образом рассчитываются объемы передачи электроэнергии системным оператором
на основе полученного прогноза на 2012 год, равного 35,551 млрд. кВт. ч. (см. рис. 2).
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Проведенные расчеты показывают существенное отличие прогноза объемов передачи
электроэнергии системным оператором АО «KEGOC» в 2012 году по экспертным оценкам (37,0 млрд.
кВт. ч.) и на основе функции сглаживания (35,551 млрд. кВт. ч.).
Объяснением этого отличия является наличие в динамике объемов передачи электроэнергии
нехарактерного и кризисного 2009 года, в котором произошло резкое снижение объемов передачи по
сравнению с 2008 годом на 11,6%.

Рис. 2. Прогноз объемов передачи электроэнергии на 2012 год
Следовательно, необходимо скорректировать значение объемов передачи электроэнергии в 2009
году для сохранения фундаментальной тенденции в динамике объемов передачи электроэнергии
системным оператором АО «KEGOC».
Автором проведен прогноз объемов передачи электроэнергии системным оператором, в котором
предварительно устранен качественный спад в передаче электроэнергии, обусловленный экономическим
кризисом 2009 года, на основе расчета и использования в динамическом ряде объема передачи
электроэнергии, соответствующим среднегодовому темпу роста за период 2006-2011 годы.
Экономико-математическое моделирование осуществлено на основе использования следующих
функций:
f(x) – полином второй степени (k = 2);
φ(x) – полином третьей степени (k = 3);
r(x) – полином четвертой степени (k = 4).
По каждому регрессионному уравнению определяется прогноз объемов потребления
электроэнергии на 2012 год в виде оператора прогноза A(t).
Ниже разработаны регрессионные уравнения указанного вида и построены их графики, где:
x – значения периодов времени от 2006 до 2011 года (от 1 до 6);
y – фактические данные об объемах передачи электроэнергии.
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Как следует из проведенных расчетов прогнозные значения объемов передачи электроэнергии на
2012 год существенно отличаются. Для определения наиболее точного прогноза из представленных была
рассчитана ошибка прогноза по дисперсии отклонений теоретических данных от эмпирических.
Наименьшая ошибка прогноза получена при использовании регрессионного уравнения в виде полинома
третьей степени. Полученный прогноз объемов передачи электроэнергии системным оператором, равный
37,07 млрд. кВт. ч., практически полностью совпадает с прогнозом, полученным на основе экспертных
оценок (37,0 млрд. кВт. ч.).
Существует проблема моделирования динамики реализации услуг системного оператора,
имеющей сезонные колебания. В теории прогнозирования процессов, динамика которых содержит
колебательные или гармонические составляющие, используется метод спектрального анализа.
Более точные результаты и узкий доверительный интервал дает использование метода
многофакторного прогнозирования от таких независимых переменных, как цена на услуги системного
оператора, динамика производства электроэнергии, уровень обслуживания потребителей или его
важнейший частный показатель (например, надежность поставок электроэнергии и их устойчивость),
время как фактор изменения спроса (например, запланированный рост объемов производства
обслуживаемых предприятий). Прогноз объемов услуг системного оператора в натуральных единицах
измерения, цен их реализации, уровня обслуживания позволяют установить величину возможных
валовых доходов системного оператора, а наличие данных о затратах, дифференцированных по видам
услуг, отраслевым кластерам и уровню обслуживания – размер возможной прибыли.
Считается, что многофакторные экономико-математические модели прогнозирования динамики
реализации услуг в натуральных показателях являются более точными и адекватными экономикотехнологическим взаимоотношениям поставщиков и потребителей, что позволяет в процессе
многофакторного моделирования дополнительно провести анализ условий реализации услуг.
В диссертации реализован метод многофакторного прогнозирования объемов передачи
электроэнергии системным оператором на основе экономико-математического уравнения
множественной линейной регрессии (y) от таких факторов, как изменения валового внутреннего
продукта (ВВП) Республики Казахстан (x1) и мультипликативного индекса качества услуг системного
оператора (x2). На основе построенных матриц результативного и факторных признаков в матричной
форме рассчитана матрица коэффициентов множественной регрессии (b):

Рассчитаны коэффициент множественной детерминации (r) и дисперсия ошибки экономикоматематической модели (D), которые свидетельствуют о ее существенности:
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Для проверки модели рассчитан критерий Фишера (F), который показывает значимость
экономико-математической модели:

В результате проведенных расчетов уравнение множественной регрессии можно представить в
виде:
y = 26,897 + 0,222 ∙ x1 + 2,602 ∙ x2
Прогноз объемов передачи электроэнергии по экономико-математической модели на 2012 год
осуществляется на основе подстановки значений ВВП Республики Казахстан (29,0 трлн. тенге) в 2012
году, определенных методом экспертных оценок.
Полученное значение объемов продаж электроэнергии системным оператором АО «KEGOC» в
2012 году, равное 36,98 млрд. кВт. ч., практически полностью совпадает с ранее полученными другими
методами прогнозирования объемами передачи электроэнергии.
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УДК 004.896
АНАЛИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛГОРИТМА РОЯ ЧАСТИЦ
Акжалова А.Ж., Мухарский Д.В., Омарова П.Т.
Казахстанско-Британский технический университет
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Классикалық PSO алгоритмі мен модификацияланған PSO алгоритмінің жинақталуының
жылдамдығын салыстыру қарастырылды. Тестілеу үшін сынақ функцияларының жиынтығы
қолданылған. Мақалада модификацияланған PSO алгоритмінің қысқаша сипаттамасы берілген.
The rate of convergence of a classical Particle Swarm algorithm is compared to the rate of convergence
of a modified Particle Swarm algorithm. A set of test functions are use for testing. There is a brief description of
the work of the modified Particle Swarm algorithm in the paper.
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Разработка систем управления робототехническими системами позволит решать проблемы
автоматизации поиска источников загрязнения в опасных для жизни людей ситуациях. Такие ситуации
возможны во время радиационного, химического и иных видов загрязнений. Использование
робототехнических систем (РС) даст возможность избежать рисков.
Основной трудностью внедрения систем является разработка эффективных способов управления и
удалённого мониторинга РС. Автоматы должны действовать в недетерминированной, непрерывной,
стохастической среде. Внешнее управление РС не всегда возможно. Для обеспечения эффективной и
отказоустойчивой работы РС должны быть автономными и самоуправляемыми. Отказоустойчивость
системы можно повысить, используя группы связанных роботов. В группе автоматов требования к
отдельным единицам не столь высоки, как для автономных роботов. Такие системы называются
интеллектуальным роем или мультиагентными системами. Разработка эффективных систем управления
роем агентов первоочередная задача научных разработок искусственного интеллекта и смежных
дисциплин [9,11].
Перспективными алгоритмами для эффективного управления роем агентов являются алгоритмы,
имитирующие поведение социальных насекомых и стадных животных. Наиболее часто используются
алгоритмы подражания колонии муравьёв (Ant Colony Optimization, ACO) [4], алгоритм роя частиц
(Particle Swarm Optimization, PSO) [3], алгоритм летучих мышей (Bat Algorithm) [12] и многие другие.
Полный список со ссылками на оригинальные статьи можно найти в источнике [6].
В данной статье рассматривается модификация алгоритма PSO названная нами MPSO-Voptima
[1,2]. Алгоритм MPSO-Voptima позволяет сократить время поиска роем частиц источников,
интенсивность которых изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния. Алгоритм MPSOVoptima требует незначительного увеличения ресурсов автономных агентов.
В следующем разделе кратко описывается функционирование модифицированного алгоритма роя
частиц.
Модифицированный алгоритм роя частиц
В общем виде рассматривается задача минимизации функции
в мерном пространстве
. В пространстве дислоцируются
частиц-агентов
. Функция
имеет
глобальных минимумов. Состояние каждого агента в момент времени
определяется вектором
координат
, вектором скорости
и значением функции
. Агенты делятся на
групп
. Количество агентов в каждой группе может
быть постоянным или переменным. Деление на группы позволяет агентам в общем случае находить
больше чем один глобальный минимум.
Задачу можно решить методом оптимизации роя частиц PSO [8]. Алгоритм PSO является
итерационным процессом. На каждом шаге рассчитывается значение вектора скорости и вектора
координат на основе предыдущего шага. В общем виде формулы для расчёта имеют вид:

где
– вектор лучшей
предшествующие моменты времени,
лучшего положения агента из всех агентов группы
,

координаты

-го агента за все
– вектор координат
– коэффициент инерции,

– социальный коэффициент,
– когнитивный коэффициент,
–
случайные числа.
По способу деления на группы алгоритмы PSO делятся на несколько классов. Первый класс
состоит из алгоритмов с фиксированным числом групп и с фиксированным количеством агентов в
каждой группе. Второй класс составляют алгоритмы с переменным числом групп и переменным числом
агентов в каждой группе. В работе рассматривается модификация алгоритма с миграцией частиц (MPSO)
[5]. Согласно данному методу каждый агент, который ещё не включён в группу, ищет агентов с
известной группой в радиусе наибольшего действия связи. Ему присваивается номер группы первого
найденного агента. Если других агентов в радиусе действия связи нет, то агент получает уникальный
идентификатор и сам составляет группу из одного агента. Даже в случае потери связи агенты
продолжают выполнение задачи поиска. Такой метод позволяет легко менять состав и количество групп,
подстраиваясь под задачу поиска для неизвестной функции. Метод так же легко масштабируем на
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увеличение количества агентов в рое. В случае применения алгоритма к рою роботов такой метод
предъявляет повышенные требования к пропускной способности каналов связи.
Алгоритм MPSO имеет высокую скорость сходимости при условии наличия достаточного
количества агентов и высокой отказоустойчивости канала связи. Количество агентов должно быть
достаточно для полного и быстрого обследования пространства поиска. Увеличение количества агентов в
рое повышает требования к каналам связи.
Нами предложена модификация алгоритма MPSO рассчитанная на поиск источников излучения.
Алгоритм предназначен для работы с функциями, имеющими в каждой точке значение, обратно
пропорциональное квадрату расстояния до оптимума. Такой рельеф имеют функции распределения
интенсивности точечных источников излучения в трёхмерном пространстве.
Наша модификация классического алгоритма состоит из двух частей. Первая часть основана на
коррекции скорости по методу сопряжённых градиентов (conjugate gradient method) [10]. Вторая часть
уточняет величину коэффициента инерции. Вторая часть основана на вычислении среднеквадратичного
отклонения координат агентов от центра инерции группы [7].
На каждом шаге агент определяет значение функции
в точке своего нахождения. По
данным текущего и предыдущего шагов рассчитывается градиент для текущего шага.

где
- приращение значения функции,
- приращение координаты.
Если приращение функции положительно, то вектор скорости меняет своё направление по
направлению градиента.

где
- коэффициент, вычисленный по формуле Флетчера-Ривса (Fletcher–Reeves) для
квадратичной функции.

Коррекция скорости производится для каждого агента в рое и на каждом шаге итерации.
Во второй части алгоритма вычисляется положение центра инерции для каждой группы

.

где
- вектор координат центра инерции для каждой группы,
- количество агентов в каждой
группе.
Для каждого агента в группе вычисляется среднеквадратичное отклонение от центра инерции.

Для каждого агента в группе коэффициент инерции корректируется по формулам.

где

– приращение среднеквадратичного отклонения агентов группы от центра инерции,
- приращения коэффициентов инерции.
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Переменные
являются свободными параметрами алгоритма. Величина параметров
определяется эмпирическим путём на основании многочисленных тестов.
В следующем разделе рассматривается ряд тестовых функций, которые используются для
тестирования сходимости алгоритмов оптимизации.
Тестовые функции
Для тестирования алгоритмов оптимизации используются специальные тестовые функции. Далее
указан список использованных в тестах функций.
1. Эллиптический параболоид. Функция двух переменных.

Функция имеет глобальный минимум в точке
.
2. Функция Химмельблау. Функция двух переменных. Применяется для тестирования алгоритмов
оптимизации.
Функция имеет четыре равнозначных минимума в точках:

3. Сферическая функция. Применяется для тестирования алгоритмов многомерной оптимизации

где – количество переменных для оптимизации, – переменные.
Глобальный минимум функции расположен в точке
и имеет значение 0.
4. Функция Гривонка. Применяется для тестирования алгоритмов многомерной оптимизации.

Функция имеет глобальный минимум в точке
.
5. Функция Растригина. Применяется для тестирования алгоритмов многомерной оптимизации.

Функция имеет глобальный минимум в точке
.
6. Функция Розенброка. Применяется для тестирования алгоритмов многомерной оптимизации.

Функция имеет глобальный минимум в точке
.
7. Функция Экли. Применяется для тестирования алгоритмов многомерной оптимизации.

Функция имеет глобальный минимум в точке
.
8. Шаговая функция. Применяется для тестирования алгоритмов многомерной оптимизации.

где
– функция, возвращающая целую часть аргумента.
Функция имеет глобальный минимум в точке
.
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Большинство функций имеет сложный рельеф трёхмерной поверхности. Рельеф характеризуется
наличием оврагов и большим количеством локальных минимумов. Наиболее сильно это выражено в
функциях Растригина, Гривонка, шаговой функции. Функция Розенброка имеет большое и медленно
убывающее плато. Большинство описанных функций являются сложными для поиска глобального
минимума.
В следующем разделе описаны численные эксперименты сходимости алгоритмов PSO и
модифицированного алгоритма на данных функциях.
Численные эксперименты
Для тестирования алгоритма MPSO-Voptima использовалась специально спроектированная для
этих целей программа-симулятор. Программа позволяет выполнять тесты с большим количеством
агентов в автоматическом режиме. В программе предусмотрен выбор множества параметров
тестируемого роя. Значения функций представляется в табличном виде с дискретным шагом.
Тестирование для всех функций проводилось для 20 агентов. Каждая функция тестировалась по 20
раз. В начале каждого теста агенты помещались в случайные точки пространства поиска. После 20 тестов
все результаты усреднялись по количеству тестов. Такой метод позволяет исключить влияние выгодного
начального положения агентов на скорость сходимости алгоритма.
Общие параметры всех экспериментов собранны в таблице 1:
Таблица 1 - Общие параметры численных экспериментов.
Параметр
Количество агентов в каждом тесте
Количество повторов теста
Количество итераций в каждом тесте
Значение коэффициента W
Значение коэффициента G
Значение коэффициента L
Максимальная скорость
Минимальная скорость
Максимальное расстояние, на котором агенты могут обмениваться информацией
Радиус агента
Длина пространства поиска
Ширина пространства поиска
Приращение среднеквадратичного отклонения
Параметр
Параметр

Значе
ние
20
20
300
0.992
5
2.558
6
1.335
8
3
1
200
14
1200
669
0.01
1.01
0.99

Для каждого начального положения выполнялось тестирование классического PSO и алгоритма
MPSO-Voptima. Такой метод позволяет сравнивать работу двух алгоритмов при совершенно одинаковых
начальных состояниях роя агентов.
В качестве целевой функции сходимости алгоритмов использовалось суммарное расстояние от
всех агентов до ближайшего минимума функции [2].
Результаты тестов представлены на графиках Рис. 1 и Рис. 2.
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Рис. 1. Графики тестирования скорости схождения алгоритмов PSO и MPSO-Voptima для
эллиптического параболоида, функции Химмельблау, сферической функции и функции Гривонка.
На рисунке Рис. 1 представлены графики, на которых алгоритм MPSO-Voptima демонстрирует
большую скорость схождения, чем классический алгоритм PSO. Сферическая функция считается лёгкой
для любого метода оптимизации. Оба алгоритма для сферической функции показали высокую скорость
сходимости. Все агенты сумели найти глобальный минимум. Приближение всех агентов к глобальному
минимуму близко к минимально возможному расстоянию. Приближение на нулевое расстояние
невозможно из-за ненулевых размеров агентов.
Наиболее хорошие результаты схождения алгоритм MPSO-Voptima показал для функции
Химмельблау. Рельеф функции близок к рельефу функции распределения интенсивности множества
точечных источников излучения. Данная функция хорошо имитирует пространство, для поиска в
котором строился алгоритм MPSO-Voptima.
Эллиптический параболоид по рельефу схож со сферической функцией. Алгоритм MPSO-Voptima
настроен на быструю сходимость квадратичных функций. Обе переменные входят в функцию
эллиптического параболоида под квадратами.
Функция Гривонка наиболее сложная из представленных четырёх функций. Оба алгоритма
показали наименьшую их четырёх тестов скорость схождения. Алгоритм MPSO-Voptima показал
лучшую скорость сходимости.

Рис. 2. Графики тестирования сравнения скорости схождения алгоритмов PSO и MPSO-Voptima
для функции Растригина, функции Розенброка, функции Экли и шаговой функции.
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На рисунке Рис. 2 показаны графики функций, которые показали лучшие результаты для
алгоритма PSO. Все четыре функции имеют сложный рельеф с многочисленными локальными
минимумами. Числовые значения суммарной дистанции от агентов до глобального минимума после
работы алгоритма остались высокими. Оба алгоритма показали меньшую скорость сходимости для
функций данной группы, чем для функций первой группы.
Наиболее сложной оказалась функция Растригина. Функция считается трудной для
алгоритмов оптимизации. Функция имеет много локальных минимумов. Локальные минимумы сильно
снижают скорость сходимости алгоритма. Для ускорения сходимости на таких функциях можно
рекомендовать увеличить расстояние обмена информацией между агентами.
Функция Розенброка имеет в своём рельефе большое и медленно спускающееся плато.
Функция Розенброка так же считается трудной для алгоритмов оптимизации. Алгоритм MPSO-Voptima
показал лучшую сходимость на последних итерациях тестирования. Но в целом алгоритму
потребовалось 400 итераций для сходимости.
На функции Экли алгоритм PSO показал явное преимущество в скорости схождения. Функция
Экли имеет много локальных минимумов. Можно сделать вывод, что алгоритм PSO лучше справляется с
функциями, имеющими изрезанный рельеф с множеством локальных минимумов.
Последняя функция для тестирования – шаговая функция. Функция имеет ступенчатый рельеф.
Оба алгоритма на начальных итерациях демонстрировали одинаковую скорость схождения. На
заключительных итерациях алгоритм PSO показал большую скорость сходимости и меньшую
суммарную дистанцию агентов до глобального минимума.
Проведённые тесты показали, что алгоритм MPSO-Voptima позволяет улучшить сходимость
алгоритма PSO для класса гладких функций с одним или несколькими глобальными минимумами. Тесты
так же выявили класс функций, для которых модифицированный алгоритм показывает худшую
сходимость по сравнению с PSO. Плохая скорость сходимости для функций с большим количеством
локальных минимумов связана с коррекцией скорости в направлении градиента функции. В локальных
минимумах направление градиента может отличаться от направления на глобальный минимум. Агент
делает лишние шаги, приводящие к увеличению целевой функции.
В целом алгоритм MPSO-Voptima пригоден для использования в задачах поиска оптимумов
функций, имеющих квадратично зависимые члены. Такие функции характерны для распределения
интенсивности точечных источников излучения и тепла.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
Аринов Е.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
Мақалада терең орналасқан салмақты таукен ортасындағы бекітілген горизонтальді таукен
қуыстарының (штрек) аймағындағы кернеулердің шоғырлануы зерттеледі.
In this paper the stress concentration in the vicinity of the horizontal mine workings (drifts) of deep
foundations in a heavy environment of rock with reinforcement is researched.
Выясним влияние подкрепления штрека в виде припаянного к контуру выработки упругого кольца
с физическими характеристиками, отличными от физических характеристик среды, иначе говоря,
предполагается, что материал подкрепления является более жестким, чем материал среды горных пород,
окружающих выработку.
Для решения поставленной задачи необходимо решить контактную задачу с условиями жесткого
сцепления по линии контакта подкрепления и среды горных пород изображенных на рисунке 1.
Дневная поверхность
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Рисунок 1. Расчетная 100
схема горизонтальной
горной выработки (штрека)
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Пусть физические свойства среды определяются модулем сдвига 60 и коэффициентом Пуассона
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и перемещения в среде и подкреплении. Перемещения и напряжения в среде0 горных пород будут [1]:
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(3)
Здесь предполагается отсутствие нагружения на внутренней границе подкрепления.
Подставляя выражения (2) и выражения для подкрепления в граничные условия (3) получим
систему четырех уравнений с четырьмя неизвестными – произвольными постоянными интегрирования
Здесь штрихом отмечены величины, относящиеся к среде. Для подкрепления отметим
соответствующие величины двумя штрихами.
Запишем граничные условия для среды с подкреплением:
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(4) в виде:
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Определитель системы (5)
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Тогда
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Таким образом, определено напряженное состояние в среде, в окрестности горной выработки, а
также в ее подкреплении. В случае, когда среда представлена несжимаемым материалом, следует
положить его коэффициент Пуассона
При этом напряженное состояние в нетронутом
горном массиве на расстоянии 5-6 радиусов выработки от ее центра будет гидростатическим. [2]
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОБАСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ С M ВХОДАМИ И N
ВЫХОДАМИ МЕТОДОМ ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА
Бейсенби М. А., Сулейменова С. Т.
Евразийский Национальный Университет им. Л. Н. Гумилева
Бұл мақалада Ляпунов функциясы тәсілімен тұрлаусыздық шарты жағдайында басқару жүйесін
зерттеуге арналған жаңа тәсілдеме баяндалады. Ляпунов функциясы вектор – функция тұлғасында
құрастырылып, градиенті жүйенің жылдамдық векторының компоненттерімен беріледі. Робасты
орнықтылық әлеуеттілігі жоғарылатылған басқару жүйесі үш параметрлі құрылымдық орнықты
бейнелеу сыныбында (эллиптикалық омбилика катастрофасы) құрастырылған.
This article covers a new approach to research of control systems in uncertainty with use of Lyapunov’s
function. Lyapunov’s function is formed as vector-function, antigradient of which is given by rate vector’s
components (right part of constitutive equation) of system. System with high potential of robust stability is
formed in class of three-parameter structurally stable mapping (elliptic umbilic catastrophe).
В последние годы исследование робастности, иначе говоря, анализ изменения поведения систем
при больших конечных изменениях параметров и синтеза законов управления, обеспечивающих
устойчивость и качество переходных процессов, имеет большую популярность. Метод Ляпунова
становится одним из основных методов при изучении области нелинейных наук, прошлого века. Позже
было обнаружено, что функцию Ляпунова также можно использовать и для решения задачи
существования устойчивости и получения оценок робастной устойчивости системы.
Рассмотрим задачу построения систем управления с повышенным потенциалом робастной
устойчивости в классе трехпараметрических структурно – устойчивых отображений для линейных
объектов с m входами и n выходами.
.

xt

Ax t

Bu t ,

(1)
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где

R n – вектор состояния объекта управления; u t

xt

Rm – скалярная функция

A R n n - матрица объекта управления с неопределенными параметрами
n m
размерности n n , B R – матрица управления размерности n m . Матрицы A и
имеют
управляющих воздействий;
следующий вид
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Закон управления u t задан в форме суммы трехпараметрических структурно – устойчивых
отображений (катастрофа эллиптическая омбилика):
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Уравнение (1) в развернутом виде записывается в виде системы:
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Установившиеся состояния системы (3) будут определяться решением уравнений:
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Из (4) можно получить стационарное состояние, определяемое тривиальным решением системы
(4):
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Другие стационарные состояния будут следующими:
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Рассмотрим устойчивость стационарного состояния (5). На основании теоремы второго метода
Ляпунова для асимптотической устойчивости состояния равновесия системы необходимо и достаточно,
чтобы существовала положительно определенная функция Ляпунова
производная по времени

V x

V x , такая что ее полная

вдоль решения дифференциального уравнения состояния (1) была

отрицательно определенной функцией

dV
dt

V ( x ) dx
x dt

0 [1,2]. Функция Ляпунова строится в форме

вектор функции V ( x) (V1 (x), V2 (x), , Vn (x)) , на основе геометрической интерпретации из
уравнения (3) определяются компоненты данного вектора. Компоненты вектора антиградиента
обозначаются через компоненты вектор – функции Ляпунова Vi
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x [3]:

V1 x
x3

a13 x3 ,

V1 x
xn

,

a1n xn

V2 x
x1

b22 k12 x12 3b22 x2 x12

V2 x
x2

b22 x22 3b22 x2 x12 b22 k12 x22

V2 x
x3

a23 x3 ,

Vn x
x1

an ,1 x1,

a21 b22 k1 x1

V2 x
xn

,

Vn x
x2

a2 n xn

an,2 x2,

Vn x
xn 1

bn ,n kn

Vn x
xn

bn ,n xn2 3bn ,n xn xn2 1 bn ,n kn

2
1,n n 1

a22 b22 k2 x2

3bn ,n xn xn2 1

x

an ,n

1

2
1, n n

x

bn ,n kn

1

xn

1

an ,n bn ,n kn xn

Из (3) находится разложение компонентов вектора скорости на координаты системы:
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Полная производная по времени от компонентов вектор – функции Ляпунова для устойчивости
стационарного состояния (5) будет равна:
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Из (9) следует, что полная производная по времени вектор – функции Ляпунова есть
знакоотрицательная функция. Достаточное условие устойчивости системы выполнено. Компоненты
вектор – функции Ляпунова строятся покомпонентно из выражения компонентов градиента
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Функция Ляпунова в скалярной форме будет представлена в виде:
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Положительная либо отрицательная определенность функции (10) неочевидна, поэтому будет
применена из теории катастроф лемма Морса [4]. Необходимо вычислить матрицу Гессе для функции
Ляпунова (10) в стационарной точке (5):
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Вычисляются элементы матрицы Гессе:
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По лемме Морса функцию Ляпунова (10) локально в окрестности стационарной точки будет
представлена в виде квадратичной формы:
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Условия положительной определенности квадратичной формы (11), необходимое условие
устойчивости стационарного состояния (5) определяется системой неравенств:
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Предложенный подход к построению функции Ляпунова позволил получить область робастной
устойчиовсти в виде системы простейших неравенств по неопределенным параметрам системы
управления. Система управления с повышенным потенциалом робастной устойчивости обеспечивает
область робастной устойчивости системы (1) при любых изменениях неопределенных параметров.
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УДК 001.891.57:53
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ.
Джомартов Т.А., Жаппаров К.Т., Жансейтова Ж.К.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
Бұл мақалада компьютер көмегімен есеп шығару кезеңдерінің кейбір мәселелері қарастырылған.
In this article are considered some questions of technology of the solution of tasks on the computer.
Человек использует компьютер для решения самых разнообразных информационных задач:
работа с текстами, создание графических изображений, получение справки из базы данных, табличные
расчеты, решение математических задач, расчет технических конструкций и многое другое. Для их
решения в распоряжении пользователя имеется обширное программное обеспечение: системное ПО
(ядром которого является операционная система), прикладное ПО (программы, предназначенные для
пользователя) и системы программирования (средства для создания программ на языках
программирования).
Исходя из условия задачи, пользователь решает для себя вопрос о том, каким программным
средством он воспользуется. Если в составе доступного прикладного программного обеспечения имеется
программа, подходящая для решения данной задачи, то пользователь выбирает ее в качестве
инструмента (СУБД, табличный процессор, математический пакет и др.). В том случае, когда готовым
прикладным ПО воспользоваться нельзя, приходится прибегать к программированию на универсальных
языках, т. е. выступать в роли программиста.
Часто решение прикладных задач с помощью компьютера называют моделированием, т. к. в этом
случае обычно используют упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении.
Обсудим технологию решения прикладной задачи на компьютере. Часто задача, которую
требуется решить, сформулирована не на математическом языке. Например, задача может быть
сформулирована в терминах физики или экономики. Для решения на компьютере ее сначала нужно
привести к форме математической задачи, а потом уже программировать.
Работа по решению прикладной задачи на компьютере проходит через следующие этапы:
постановка задачи;
математическая формализация;
построение алгоритма;
составление программы на языке программирования;
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отладка и тестирование программы;
проведение расчетов и анализ полученных результатов.
Эту последовательность называют технологической цепочкой решения задачи на компьютере.
Дадим описание каждого из перечисленных этапов.
Постановка задачи. На этапе постановки задачи должно быть четко определено, что дано, и что
требуется найти. Так, если задача конкретная, то под постановкой задачи понимают ответ на два
вопроса: какие исходные данные известны и что требуется определить. Если задача обобщенная, то при
постановке задачи понадобится еще ответ на третий вопрос: какие данные допустимы. Таким образом,
постановка задачи включает в себя следующие моменты: сбор информации о задаче; формулировку
условия задачи; определение конечных целей решения задачи; определение формы выдачи результатов;
описание данных (их типов, диапазонов величин, структуры и т. п.).
Моделирование. На этом этапе строится математическая модель - система математических
соотношений - формул, уравнений, неравенств и т. д., отражающих существенные свойства объекта или
явления. Необходимо отметить, что при построении математических моделей далеко не всегда удается
найти формулы, явно выражающие искомые величины через данные. В таких случаях используются
математические методы, позволяющие дать ответы той или иной степени точности.
В случае большого числа параметров, ограничений, возможных вариантов исходных данных
модель явления может иметь очень сложное математическое описание (правда, реальное явление еще
более сложно), поэтому часто построение математической модели требует упрощения требований
задачи. Необходимо выявить самые существенные свойства объекта, явления или процесса,
закономерности; внутренние связи, роль отдельных характеристик. Выделив наиболее важные факторы,
можно пренебречь менее существенными.
Итак, создавая математическую модель для решения задачи, нужно: выделить предположения, на
которых будет основываться математическая модель; определить, что считать исходными данными и
результатами; записать математические соотношения, связывающие результаты с исходными данными.
Построение алгоритма. Наиболее эффективно математическую модель можно реализовать на
компьютере в виде алгоритмической модели. Для этого может быть использован язык блок-схем или
какой-нибудь псевдокод, например учебный алгоритмический язык. Разработка алгоритма включает в
себя выбор метода проектирования алгоритма; выбор формы записи алгоритма (блок-схемы, псевдокод и
др.); выбор тестов и метода тестирования; проектирование самого алгоритма.
Программирование. Первые три этапа - это работа без компьютера. Дальше следует собственно
программирование на определенном языке в определенной системе программирования.
Программирование включает в себя следующие виды работ: выбор языка программирования; уточнение
способов организации данных; запись алгоритма на выбранном языке программирования.
Справедливости ради, надо сказать, что этот этап решения задачи было бы правильнее назвать
"Компьютерным моделированием", т. к. при решении некоторых задач можно обойтись без составления
программы на языке программирования, это можно успешно сделать, используя современные
приложения (электронные таблицы, системы управления базами данных и пр.). В этом случае не
понадобится и следующий этап - отладка и тестирование программы, а вот проведение расчетов и анализ
полученных результатов следует проводить с особой тщательностью [1].
Отладка и тестирование программы. Под отладкой программы понимается процесс испытания
работы программы и исправления обнаруженных при этом ошибок. Обнаружить ошибки, связанные с
нарушением правил записи программы на языке программирования (синтаксические и семантические
ошибки), помогает используемая система программирования. Пользователь получает сообщение об
ошибке, исправляет ее и снова повторяет попытку исполнить программу.
Проверка на компьютере правильности алгоритма производится с помощью тестов. Тест - это
конкретный вариант значений исходных данных, для, которого известен ожидаемый результат.
Прохождение теста - необходимое условие правильности программы. На тестах проверяется
правильность реализации программой запланированного сценария.
Таким образом тестирование и отладка включают в себя синтаксическую отладку; отладку
семантики и логической структуры программы; тестовые расчеты и анализ результатов тестирования;
совершенствование программы[2].
Анализ результатов. Уточнение модели. Последний этап - это использование уже разработанной
программы для получения искомых результатов Производится анализ результатов решения задачи и в
случае необходимости - уточнение математической модели (с последующей корректировкой алгоритма и
программы). Программы, имеющие большое практическое или научное значение, используются
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длительное время. Иногда даже в процессе эксплуатации программы могут исправляться,
дорабатываться.
Пример моделирования движения тела, брошенного вертикально вверх.
Рассмотрим процесс решения задачи на конкретном примере: Пусть тело брошено вертикально
вверх с начальной скоростью Vo с некоторой высоты Н. Определить его местоположение и скорость в
заданный момент времени.
На первом этапе обычно строится описательная информационная модель объекта или процесса. В
нашем случае с использованием физических понятий создается идеализированная модель движения
объекта. Из условия задачи можно сформулировать следующие основные предположения:
тело мало по сравнению с Землей, поэтому его можно считать материальной точкой;
скорость бросания тела мала, поэтому:
o
ускорение свободного падения можно считать постоянной величиной;
o
сопротивлением воздуха можно пренебречь.
На втором этапе создается формализованная модель, т. е. описательная информационная модель
записывается с помощью какого-либо формального языка.
Из курса физики известно, что описанное выше движение является равноускоренным. При
заданных начальной скорости (Vo), начальной высоте (Но) и ускорении свободного падения (g = 9,8
м/с2) зависимость скорости (V) и высоты (Н) от времени (t) можно описать следующими
математическими формулами:
V=V0-g*t, H=H0+V0*t-g*t2/2
На третьем этапе необходимо формализованную информационную «модель преобразовать в
компьютерную модель, т. е. выразить ее на понятном для компьютера языке. Существуют два
принципиально различных пути построения компьютерной модели:
создание алгоритма решения задачи и его кодирование на одном из языков
программирования;
формирование компьютерной модели с использованием одного из приложений
(электронных таблиц, СУБД и т. д.).
Для реализации первого пути надо построить алгоритм определения Координаты тела в
определенный момент времени и записать его на одном из языков программирования.
Второй путь требует создания компьютерной модели, которую можно исследовать в электронных
таблицах. Для этого следует представить математическую модель в форме таблицы функции
зависимости координаты от времени (таблицы функ. H=H0+V0*t-g*t2/2) и таблицы зависимости скорости
тела от времени (V=V0-g*t ).
Четвертый этап исследования информационной модели состоит в проведении компьютерного
эксперимента. Если компьютерная модель существует в виде программы на одном из языков
программирования, ее нужно запустить на выполнение и получить результаты.
Если компьютерная модель исследуется в приложении, например в электронных таблицах, можно
провести сортировку или поиск данных, построить диаграмму или график [3].
Далее выполняется анализ полученных результатов и при необходимости корректировка
исследуемой модели. Например, в нашей модели необходимо учесть, что не имеет физического смысла
вычисление координаты тела после его падения на поверхность Земли.
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Целью исследования является изучение использования кератина волосяных отходов в кожевенной
промышленности для производства гибкого упаковочного материала. В данной работе исследованы
физико-механические свойства кератин содержащего биодеградируемых пленок.
The aim of the research is to study the use of the keratin of hair waste from the leather industry in the
manufacture of flexible packaging material. In this paper is investigated the physico-mechanical properties of
keratin containing biodegradable films.
Ақуыз көздерінің бірі болып табылатын былғары өнеркәсібіндегі жидіту процесінен кейін қалдық
болып шығатын ешкі қылын жақсы бағалауға және экономикаға ықпал ету үшін баламалы бағалау
нысандарын зерттеу қажет. Олардың бірі экологиялық таза және қалдық мәселесін шешетін қайта
жаңартылатын пленка мен жабындар болып табылады. Зерттеудің мақсаты былғары өнеркәсібінде
қалдық болып шығатын ешкі қылынан ақуыз алу арқылы биологиялық жолмен ыдырайтын иілгіш орама
материалының өндірісінде пайдалану қолжетімділігін зерттеу болып табылады. Бұл ғылыми жұмыс ешкі
қылдарының альтернативті қолданылуы және орама материалдарының қоршаған ортаны кірлетуін
азайтатын биологиялық жолмен ыдырайтын орама материалдарын жасауды мақсат етуде.

Сурет 1. Қалдық ешкі қылы
Жидітпе процесінен кейін қой, қозы, түйе терілерінен алынған жүн және мохер ешкісі терісінен
алынған түбіт мата және кілем өндірісінде негізгі шикізат ретінде қолданылғанына қарамастан, ешкі
қылдары көп мөлшерде өзекті қабаты болу себебімен қатты болуы бұл талшықтардың тоқыма саласында
қолданылуын шектейді. Бір ешкі терісі 2,5 кг болғанда 2006 жылында өңделген қыл ешкісі терісінен
құрғақ салмағы бойынша 2,093,155 кг қыл ешкісі терісінен 418,631 кг қыл қалдығы пайда болған.
Қылдар дисулъфид қосылыстары бар кератин ақуызынан тұрады. Кератин табиғи ортада өте ұзақ
мерзімде ыдырайтын ақуыз. Алайда, дисулъфид (S-S) байланыстарының бұзылуымен оңай ыдырайды.
Дисулъфид байланыстарының үзілуі тотықтырғыш және тотықтандырғыш химикаттармен жүзеге
асырылады.
Қыл бағалы ақуыз болып табылатын кератиннің көзі болып саналады. Кератин гидролизатының
былғары өнеркәсібінде екінші (қайта) илеу процесінде қолданылатын малма (зат); құрамындағы
маңызды амин қышқылдары болғаны үшін мал жемі; бактериялармен ыдырауы арқасында биологиялық
сутегі; азот көзі болып табылу себебімен тыңайтқыш; ылғал сақтау және амин қышқылдары
табылатындықтан шаш, тырнақ және тері күтімінде қолданылатын косметика; жасушаларға
байланысатын пептид тобы табылатындықтан медициналық имплантат; жасуша дамуы үшін субстрат;
табиғи өнім болуы және қоршаған ортаға зиянды әсері болмағандықтан биологиялық жолмен ыдырайтын
пластмасса және пленка өндірісінде негізгі ингредиент немесе қоспа зат ретінде қолдану жайында
ғылыми-зерттеу жұмыстары кездеседі.
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Сурет 2. Қылдың морфологиялық құрылысы
Орамалар шикізаттан соңғы өнімге дейін бір өнімнің өндірушіден тұтыныушыға жеткізілу
кезеңдерінде тасу, қорғау және де сату жағынан өте маңызды болып табылады. Өмір сүру
стандаррттарының жоғарлауы нәтижесінде орамалар ішінде сатылатын өнімдерге сұраныс артуда.
Пластмассалардың қолданылу оңтайлығына қайшы, табиғи ортада өздігінен жойылмауы маңызды бір
экологиялық проблеманы туғызады. Биотехнологиялық жолдармен өндірілген тамақ өнімі үшін орама
пластмассалар қымбат болса да, белгілі уақыт соңында қоршаған ортада өздігінен жойылу қасиеттеріне
ие.
Қолданыс саласы шектеулі және мемлекетіміздің ие болған ақуыз көздерінен бірі болып
саналатын, былғары өндірісінде жидітпе процесі соңында қалдық болып шығатын ешкі қылыны
бағаландыру және экономикаға септігін тигізу үшін балама бағалау жолдарын зерттеу керекті болып
табылады.
Бұл ғылыми зерттеуде NaOH және Н2О2 ерітіндісімен тотықтандырумен қылдың ыдырауы
барысында ешкі қылы 100% еріді. Ерітіндегі қатты затты анықтау нәтижесінде құрғақ салмақ бойынша
40 гр ешкі қылынан 15,85 гр кератин гидролизаты дайындалды. Бұл әдіспен ешкі қылынан шамамаен
40% кератин гидролизаты алынды. Қылдың шамамен 60% рН 5,4 те тұнбаған және көп мөлшердегі
өзек қабаты құрамы және де басқа компоненттер болғаны болжануда.
Кератин мен желатиннің глицерин пластификатор қосу арқылы дайындалған пленкалардың
қалыңдықтары кератин мөлшерінің артуымен бірге артты, глицерин мөлшерінің артуымен бірге артты
және температураның артуымен азайды. Қалыңдық анықтау нәтижелеріне қарағанда, құрамында 25%
кератин болған пленкалар 0,16 мм, 50% кератин болған пленкалар 0,21 мм болып анықталды. Қалыңдық
анықтау нәтижелеріне қарағанда, құрамында 25% глицерин болған пленкалар 0,16 мм, 50% глицерин
болған пленкалар 0,19 мм, 75% болған пленкалар 0,20 мм болып анықталды. Қалыңдық анықтау
нәтижелеріне қарағанда 35oC да дайындалған пленкалар 0,22 мм, 40oC да дайындалған пленкалар 0,19
мм 50oC да дайындалған пленкалар 0,14 мм болып анықталды.
Кератин мен желатиннің глицерин пластификатор қосу арқылы дайындалған пленкалардың
созылу беріктігі кератин мөлшерінің артуымен бірге азайды, глицерин мөлшерінің артуымен бірге
азайды және температураның артуымен артты. Созылу беріктігі анықтау нәтижелеріне қарағанда,
құрамында 25% кератин болған пленкалар 16.54N/mm2, 50% кератин болған пленкалар 11.45N/mm2
болып анықталды. созылу беріктігі анықтау нәтижелеріне қарағанда, құрамында 25% глицерин болған
пленкалар 18.58N/mm2, 50% глицерин болған пленкалар 12.96N/mm2, 75% болған пленкалар 11.63N/mm2
болып анықталды. Созылу беріктігі анықтау
нәтижелеріне қарағанда 35oC да дайындалған пленкалар 11.69N/mm2, 40oC да дайындалған
пленкалар 14.12N/mm2 50oC да дайындалған пленкалар 17.12N/mm2 болып анықталды.
Кератин мен желатиннің глицерин пластификатор қосу арқылы дайындалған пленкалардың
созылу % кератин мөлшерінің артуымен бірге азайды, глицерин мөлшерінің артуымен бірге артты және
температураның артуымен азайды. Созылу % анықтау нәтижелеріне қарағанда, құрамында 25% кератин
болған пленкалар %37.37, 50% кератин болған пленкалар %17.17 болып анықталды. Созылу % анықтау
нәтижелеріне қарағанда, құрамында 25% глицерин болған пленкалар %21.1, 50% глицерин болған
пленкалар %30.81, 75% болған пленкалар %30.54 болып анықталды. Созылу % анықтау нәтижелеріне
қарағанда 35oC да дайындалған пленкалар %33.33, 40oC да дайындалған пленкалар %26.83, 50oC да
дайындалған пленкалар %22.55 болып анықталды.
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Кератин мен желатиннің глицерин пластификаторыны қосу арқылы дайындалған пленкалардың
ерігіш зат мөлшері % кератин мөлшерінің артуымен бірге артты, глицерин мөлшерінің артуымен бірге
артты және температураның артуымен артты. Ерігіш зат мөлшері % анықтау нәтижелеріне қарағанда,
құрамында 25% кератин болған пленкалар %58.42, 50% кератин болған пленкалар %57.55 болып
анықталды. Ерігіш зат мөлшері % анықтау нәтижелеріне қарағанда, құрамында 25% глицерин болған
пленкалар %52.45, 50% глицерин болған пленкалар %57.48, 75% болған пленкалар %64.02болып
анықталды. Ерігіш зат мөлшері % анықтау нәтижелеріне қарағанда 35oC да дайындалған пленкалар
%53.40, 40oC да дайындалған пленкалар %57.71, 50oC да дайындалған пленкалар %62.84 болып
анықталды.
Кератин мен желатиннің глицерин пластификатор қосу арқылы дайындалған пленкалардың ауа
өткізгіштік мөлшері кератин мөлшерінің артуымен бірге артты, глицерин мөлшерінің артуымен бірге
азайды және температураның артуымен азайды. Ауа өткізгіштік мөлшері анықтау нәтижелеріне
қарағанда, құрамында 25% кератин болған пленкалар 4.48cm3/mm2.s, 50% кератин болған пленкалар 5
cm3/mm2.s болып анықталды. Ауа өткізгіштік мөлшері анықтау нәтижелеріне қарағанда, құрамында 50%
глицерин болған пленкалар 5.30 cm3/mm2.s, 75% болған пленкалар 4.19 cm3/mm2.s болып анықталды.
Ауа өткізгіштік мөлшері анықтау нәтижелеріне қарағанда 35oC да дайындалған пленкалар 5.22
cm3/mm2.s, 40oC да дайындалған пленкалар 4.61 cm3/mm2.s, 50oC да дайындалған пленкалар 4.39
cm3/mm2.s болып анықталды.
Бұл зерттеу барысында қол жеткізілген нәтижелерге сәйкес қалдық қылдардан алынған кератин
гидролизатының пластификаторлармен бірге пленка дайындауға жеткіліксіздігі себебімен экологиялық
таза орауыш өндірісінде негізгі ингредиент ретінде пайдаланғанға қарағанда биологиялық жолмен
ыдырауды жылдамдататын қоспа ингредиент ретінде пайдалануға болады деген қорытындыға келді.
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ӘОЖ 373.1.02:372.8
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ОЛАРДЫҢ ЖҮЙЕЛЕРІН ШЕШУ
Жанақбай М.С.
Халықаралық Гуманитарлық техникалық университеті
В данной статье рассматриваются методы решения самых простейших функциональных
уравнений и их систем.
This article discusses the methods of solving the simplest functional equations and their systems.
Белгісіздері функциялар болып келген және ізделініп отырған функциялар мен белгілі
функциялар, күрделі функцияны құрастыру амалы арқылы байланысып келген (бұған қосымша,
алгебралық амалдар арқылы да байланысуы мүмкін) теңдеулерді функционалдық теңдеулер дейді.
Мысалы,

(1)

теңдеуі функционалдық теңдеу болып табылады. Бұл жерде ізделініп отырған функция белгілі
функция
пен,
-ке күрделі функцияны құрасытыру амалын қолдану арқылы, яғни
-тегі

-тің орнына

өрнегін (функциясын) қою арқылыбайланысып отыр.
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Келтірілген анықтамадан мыналар келіп шығады:
1.
Функционалдық теңдеулердің шешімдері сандар емес, өздерін анықтап
көрсетуді қажет ететін қандай да бір белгісіз фукциялар.
2.
Функционалдық теңдеулердің шешімдері болып табылатын белгісіз функциялар
мен белгілі функциялар, күрделі функцияны құрастыру амалы арқылы байланыста болады.
3.
Функционалдық
теңдеулердің
шешімі
деп,
оларды
теңбе-теңдікке
айналдыратын функцияларды айтады.
Мысалы, (1) теңдеудің шешімі
(2)
функциясы болып табылады. Бұған көз жеткізу үшін (2)-дегі

-тің орнына

- ді қойып

келесі теңдікті аламыз.
(3)
Бұдан әрі (1) теңдеудің сол жағына (3)-ті қойсақ, онда
теңбетеңдігі келіп шығады. Олай болса (2) функция
(1) функционалдық теңдеуінің шешімі [1-2].
Функционалдық теңдеулерді шешуге берілген есептер «Математика в школе» және «Квант»
журналдарындағы есептердің ішінде, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі математикалық олимпиадаларда
ұсынылған есептердің ішінде де жиі кездеседі.
Функционалдық теңдеулер ұғымы жалпы орта мектептегі математика курсын оқытудың
бағдарламасына да, педагогтік иституттар мен университеттердегі математикалық пәндерді оқытудың
бағдарламасына да енгізілмеген.
Күрделілігі орташа, қарапайым функционалдық теңдеулерді шешу үшін мектеп
математикасының шеңберінен шығатын білімдер талап етілмесе де, жоғарыда айтылған себептерге
байланысты, аталмыш теңдеулерді шешу мәселесі оқушылар мен жас мұғалімдерге белгілі бір
дәрежедегі қиындықтар тудырады.
Біз бұл мақалада жоғары сынып оқушыларын әртүрлі деңгейдегі математикалық
олимпиадаларға дайындау барысында, көрсетілген тақырып бойынша қарастырылған есептерге және
оларды шешу мәселесіне қысқаша тоқталмақпыз.
Функционалдық теңдеулерді шешудің айнымалыны ауыстыру, шекке көшу деп аталатын
және т.б. әдістері бар. Сол әдістердің ішіндегі ең қарапайымы – айнымалыны ауыстыру әдісі болып
табылады. Функционалдық теңдеулерді осы әдіс арқылы шешуге оқушыларды баулу аса қиындық
тудырмайды.
Айталық
D жиынында анықталған
функциясы берілсін. Осы жерде
функцияның аргументін міндетті түрде
әрпімен, ал функцияның өзін
әрпімен белгілеудің міндетті
емес екендігі түсінікті.Мысалы,
жазуы, сол
функциясының өзі қарастырылып
отырылғандығын білдіреді (сол D жиынында), тек қана бұл жерде оның аргументі
әрпімен, ал
функцияның өзі
әрпімен белгіленген.
Функция таңбасының астындағы аргументтің орнына тек басқа әріпті ғана емес, сондай-ақ
мейлінше күрделі болып келген қандайда бір өрнекті де қоюға болады. Мысалы, айталық қайсыбір
функциясы берілсін, онда

жазуы,

сәйкестігінің ережесі бойынша

қарастырылатын амалдарды орындаудың керектігін білдіреді, бірақ бұл амалдары
емес,

аргументі бойынша

өрнегі бойынша орындау керек болады.

Оқушыларды функционалдық теңдеулер және оларды шешу мәселесімен таныстырудың
алдында, оларға жоғарыда айтылған жайларды жете түсіндіру қажет, сондай-ақ күрделі функцияны
құрастыру амалына қатысты есептерді (дайындық есептерін) қарастыру өте тиімді.
Енді жоғарыда айтылған мәселелерге қатысты бірқатар мысалдарды қарастырамыз [1-3].
1-есеп.
функциясы берілген.
Мыналарды табыңдар:
Шешуі.
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(4) теңдеуінен
болсын, онда

2 -есеп.
Шешуі. Айталық
(4) мына түрге келеді:
Қайтадан -ның орнына
Жауабы:
3-есеп.
функциясын табыңдар.

функциясын табыңдар.
болады. Осыларды ескерсек, онда

-ті қойып, ізделініп отырған
(5)

функциясын аламыз.

және

Шешуі. Айталық (5) теңдеуде

(6)
болсын, онда

екендігі белгілі.
болады және (5) мына

түрге келеді:
Демек

. (6)-ны ескерсек, онда соңғы теңдік мына түрге келеді:
, ал бұдан

Жауабы.

екендігі келіп шығалы.
.
(7) функционалдық теңдеуінен

4-есеп.
функциясын табыңдар.
Шешуі. Егер

деп белгілесек, онда

және

,

болатындығы түсінікті. Осы алмастыруларды (7) теңдеуге қойсақ, онда
теңдеуін

аламыз.

Мұндағы

айнымалысына қарағандағы

-ның

орнына

-ті

қойсақ

(7`) теңдеуі келіп шығады. Ендігі (7`) және (7) теңдеулері арқылы құрылған
келесі жүйені қарастырамыз:
(8)
Бұдан әрі (8)- жүйедегі

-тен құтылу арқылы

-ті табамыз:

Жауабы.
5-есеп.

(9)

функционалдық теңдеулер жүйесінен

және

Шешуі. (9)- жүйенің бірінші теңдеуінде
болып, жүйенің бірінші теңдеуі келесі түрге келеді:
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функцияларын табыңдар.
алмастыруын жасаймыз. Сонда

Енді

-ның орнына

-ті қойып
(10) теңдеуін аламыз. (9)-жүйенің бірінші теңдеуін (10)

теңдеуімен алмастырып, келесі жүйені табамыз:
(11)
және

(11)-жүйені

-ге қатысты шешіп, мыналарды табамыз:

және
Айталық

болсын, онда
болады.

Олай болса

және

Бұдан әрі b -ның орнына

.

-ті қойып,

және

функцияларын аламыз.

Жауабы.

6-есеп.
функционалдық теңдеуінен
Шешуі. (12) теңдеу
жүйесіне келтіріледі:

(12)
функциясын табыңдар.
және
алмастырулары арқылы келесі теңдеулер
(13)

(13)-жүйені
-ның орнына
Жауабы:

-ге қатысты шешіп,
-ті қойып,

екендігін агықтаймыз,

функциясын табамыз.
.
Жаттығу есептері [4]

I.

Төмендегі функционалдық теңдеулерден

функциясын табыңдар:

№1.
№2.
№3.
№4.
№5.

,

№6.
II. Төмендегі функционалдық теңдеулер жүйесінен
функцияларын табыңдар:
№7.
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және

№8.
№9.
Әдебиеттер
1.
2.
3.
4.

Л.М. Лихтарников. Элементарное введение в функциональные уравнения.- СПб. : «Лань» , 1997.-160
с.
Л.М. Лихтарников, Л.В.Зорик. Функциональные уравнения.- Новгород, Новгородский пединститут,
1986.-115с.
Я.С.Бродский, А.К.Слипенко. Функциональные уравнения.- Киев: «Вища школа», 1983.-163с.
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ӘОЖ 658.26
АТМОСФЕРАНЫҢ ҒАЛАМДЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Жаппаров Қ.Т., Алибаева С.И., Кульсейтова Л.К., Джомартов Т.А.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассмотрены причины глобальных экологических проблем атмосферы и
некоторые аспекты устранения этих проблем.
In this article are considered reasons of global ecological problems of atmosphere and some aspects of
removal of these problems.
Адам тірі организмнің ең жоғары формасы бола тұрып, өзінің ойлау қабілетінің арқасында
табиғатпен өзара алмасулардағы әртүрлі шектеулерді жеңіп өте алды.
Табиғат заңдарын меңгеріп, оларды өз мүдделеріне бағындырып, ақыл-ойы мен техникалық
қаруланғандығына сүйене отырып, адам табиғат заңдарымен санаса бермейді. Табиғат пен қоршаған
ортаға көрсетілетін антропогендік әсер тым ауқымды болып кетті және биосфераның тұрақтылық
шектеріне таянды, олардың төмендегідей көріністерін байқауға болады:
бұзылмаған жерлердің ауданының күрт тарылуы, олардың тозуы (деградациясы);
қалпына келетін табиғи ресурстарды - тұщы суды, топырақ гумусын, өсімдіктердің
биомассасын - алу және пайдалану қарқыны олардың табиғи жолмен қалпына келу мүмкіндіктерінен
артып кетті;
қалпына келмейтін көптеген минералдық және отын көздерінің қорлары күрт кеміді;
адамның шаруашылық қалдықтары қоршаған ортаны қатты ластап, адам денсаулығына және
экожүйелердің ахуалына қатер төндіруде;
биосфераның ортаны реттеу функциясы нашарлап, бұл экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына
әкеліп соғуда.
Қоршаған табиғи ортаның ластануы — қандай да бір экологиялық жүйеге (биогеоценозға), ондағы
заттектердің айналымы мен алмасу процестерін, энергия және ақпарат ағынын үзетін немесе өзгертетін,
аталған экожүйенің бұзылуына әкеліп соғатын, оған тән емес жанды немесе жансыз компонеттердің,
физикалық немесе құрылымдық өзгерістердің енгізілуі. Қоршаған табиғи ортаның ластанулары:
- табиғи (табиғи құбылыстарға байланысты - су тасқындары, селдер, жанартаулардың атылуы
және т.б., пайда болған);
- антропогендік (биологиялық, микробтық, механикалық, химиялық, физикалық) болып бөлінеді.
Ластану нысандары: атмосфера, сулық орта, топырақ.
Адам өмірі үшін маңыздылығы жағынан бірінші орында оттегі тепетеңдігін сақтап қалу мәселесі
тұр, бұл проблема әсіресе экологиялық тепетеңдік айтарлықтай бұзылған аудандар үшін өте маңызды.
Соңғы 100 жыл ішінде 245 млрд.т оттегі жойылып, есесіне атмосфераға 360 млрд.т көмірқышқыл газы
шығарылды.
Техниканың дамуының қазіргі деңгейінде оттегінің пайдаланылу мөлшері, оның фотосинтез
процесі кезінде түзілетін барлық көлемінің 1/10 бөлігіне жетті. Оттегі фабрика пештерінде, кемелердің,
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автомобильдердің, зымырандар мен ұшақтардың двигательдерінде жанып кетіп жатыр. Атлантика
мұхиты үстімен ұшып өткен бір ғана ұшақ 70-150 т оттегін пайдаланады. Жүргізілген зерттеулердің
көрсеткеніндей, «Конкорд» атты француз-британ ұшағы әр секунд сайын 700 кг ауа жұтса, 320 млн.
автомобиль Жер шараның барлық халқы пайдаланғаннан артық оттегін пайдаланады. Әр адам тәулігіне
360 литрге жуық, ал спортсмендер одан әлдеқайда көп оттегін пайдаланады. Бүкіл ауа мұхиты жердегі
тірі организмдер арқылы, адамды қоса есептегенде, шамамен 10 жылда өтіп шығатыны есептеп
табылған.
Адамның атмосфераға көрсететін әсері бүкіл әлем мамандары мен экологтарының назарын
аударып отырған мәселе. Бұл да кездейсоқ емес, өйткені қазіргі заманның ең ауқымыды ғаламдық
проблемалары - «жылыжай эффекті», озон қабатыңың бұзылуы, қышқыл жаңбырлардың жаууы атмосфераның антропогендік ластануымен тікелей байланысты.
Қазақстанның өнеркәсіп мекемелерінің атмосфераға шығаратын заттарының мөлшері жылына үш
миллион тоннаға жуық, солардың 85% ірі 43 мекеменің үлесіне тиеді. Ашық су көздерінің ластану,
қоқыстану, сарқылу үдерісі онан әрі жалғасуда, олардың негізгі себебі су қоймаларына тазартылмаған
немесе тазартылу деңгейі төмен шайынды сулардың төгілуі. Жыл сайын су объектілеріне шамамен 2,5
миллион тонна шайынды төгіледі. Атмосфераны автокөліктің ластауынан туатын қатер барған сайын
үдеп келеді, мұның себебі республика территориясында автокөлік санының қауырт өсуі. Бұл мәселе
әсіресе ірі қалаларда өткір болып отыр, мұнда автокөліктің ауа бассейнінің ластануына қосар үлесі
жалпы қалалық шығарындылардың 60% немесе одан да артық бөлігін құрайды[1].
Табиғи ортаның ғаламдық өзгерістерінің маңызды экологиялық зардаптарына мыналар жатады:
− жер атмосферасында жылыжай газдарының артуына байланысты климаттың өзгеруі;
− озонды ыдратушы заттектердің (ОЫЗ) шығарылуына байланысты Жердің озон қабатының
бұзылуы;
− ормандардың шабылуы мен тозуы, топырақтың эрозияға ұшырауы, су қоймаларының ластануы,
өсімдіктер мен жануарлардың кейбір түрлерінің шамадан тыс дайындалуы нәтижесінде биологиялық
әралуандылықтың кемуі;
− жердің топырақ қабаты мен өсімдік жамылғысының бұзылуына байланысты жерлердің шөлденуі
және тозуы.
Ғаламдық эколгиялық проблемалар ең бірінші кезекте атмосфералық ауаның ластануымен
байланысты. Атмосфера планетадағы тіршіліктің басты алғышарты болып табылады. Бір миллион халқы
бар қала жылына атмосфераға 10 млн. т су буын, 2 млн. т әртүрлі газдар, 20 мың т шаң және 150 т ауыр
металдар шығарады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҮ) мәліметтеріне қарағанда зерттеу
жүргізілген елдердің жартысында ауадағы SO2 концентрациясы стандарттық нормалардан жоғары болып
шыққан.
Атмосферадағы CO2 жылыжайдағы әйнекке ұқсас, Күннен келіп жатқан сәулелі энергияны Жердің
бетіне қарай еркін өткізеді де, Жерден таралатын инфрақызыл сәулелерді (жылу сәулелерін) бөгеп
қалады, соның нәтижесінде жылыжай эффекті (көшетхана эффекті) деп аталатын кұбылыс пайда болады.
Негізгі жылыжай газы көміртегі диоксиды болып табылады (50-65% дейін), осы топқа сондай-ақ, метан,
азот оксидтері, озон, фреондар және т.б. - барлығы 30 шақты газ жатады. Жылыжай эффектінің
салдарынан Жердің жылдық орташа температурасы соңғы жүз жылдың ішінде шамамен 0,3-0,6°С
артқан. Жүйелі түрде жүргізілген бақылаулар атмосферадағы көміртегі диоксидінің мөлшері артып келе
жатқанын көрсетеді. Климаттың ғаламдық өзгеруі, атмосфераның өнеркәсіп қалдықтарымен және
автомобильдердің пайдаланылған газдарымен ластануымен тығыз байланысты. Адамзат өркениетінің
Жер климатына әсер етіп отырғаны - ақиқат, оның зардаптарын қазірдің өзінде сезініп отырмыз.
Ғалымдар 1988 жылы АҚШ-та болған шыжыған ыстық пен қуаңшылық, белгілі дәрежеде,
жылыжай эффекті деп аталатын құбылыстың - Жер атмосферасының ғаламдық жылынуының салдары
деп есептейді, ал оның себебі көміртегі диоксидін сіңіретін ормандардың жаппай шабылуы, жағу кезінде
атмосфераға кеп мөлшерде көміртегі диоксиді шығарылатын таскөмір, бензин сияқты отын түрлерінің
пайдаланылуы. Климаттың өзгеруін ғалымдар атмосферадағы «жылыжай газдарының» мөлшерінің
артуымен байланыстырады. Антропогендік көздерден атмосфераға шығарылатын CO2 басым белігін
қазба отындарды пайдаланатын энергетика мекемелері, көлік құралдары және халық тұрмыста
пайдаланатын отын береді. Мысалы, әуе лайнеры 7 сағат ұшқанда 35 т жуық оттегін жақса, жеңіл
автокөлік әр 1,5 мың километр жолына 1 т O2 жұмсайды. Шамамен CO2 осынша мөлшері атмосфераға
шығарылады. Адам тыныштық жағдайында өкпесі арқылы тәулігіне 10-11 мың дм3 ауа өткізеді, ал ауыр
жұмыс істеген кезде және ауа температурасы жоғарылағанда оттегіне деген қажеттілік 3-6 есе артуы
мүмкін. Демек, планета халқы жылына 6 млрд. тоннадан астам CO2 бөліп шығарады. Үй жануарларын
қоса есептегенде бұл сан, кем дегенде, екі есе артады. Сонымен, атмосферадағы CO2 артуына таза
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биологиялық процестердің қосатын үлесі өнеркәсіп нысандары шығаратын көмірқышқыл газының
мелшерімен шамалас болып шығады.
Қазба отындарды пайдалану қарқынының артуымен қатар атсмосферадағы CO2 мөлшерінің артуы
құрлықтағы өсімдік массасының кемуімен де байланысты болуы мүмкін. Әсіресе Оңтүстік Америка мен
Африканың жоғары өнімді ормандарының шабылуы үлкен әсер етуде. Ормандардың - «планетаның
жасыл өкпесінің» - жойылу қарқыны артып келеді, осы қарқын сақталатын болса ғасырдың соңына таман
ормандардың ауданы 20-25% кемиді. Атмосферадағы CO2 мөлшерінің қазіргі деңгейден 60% артуынан
жер беті температурасы 1,2-2,0°С жоғарылайды [2].
Климатологтар орташа температураның 0,1°С-қа өзгеруінің өзін үлкен шама деп, ал
температураның 3,5°С артуын түбегейлі өзгеріске жақын деп есептейді. Ғаламдық жылыну Солтүстік
жартышардың негізгі географиялық белдемдерінің жоғарғы ендіктерге қарай айтарлықтай ығысуына
әкеліп соғады. Атап айтқанда, ормандар жоғары ендіктерге қарай жылжыған жағдайда тундра белдемі
біртіндеп жойыла бастайды. Жылынудың құрлықтағы және теңіздегі мұздарға да елеулі әсер етері сөзсіз.
Мәңгілік тоң белдемінің ауданы айтарлықтай кемиді. Келесі ғасырда Солтүстік Мұзды мұхиттың мұз
құрсауы түгелдей еріп кетеді немесе оның орнын қыста қатып жазда еріп отыратын біршама жұқа мұз
басады. Жылыжай эффекті жауын-шашын мөлшері, жел, бұлт қабаттары, мұхит ағыстары және полюстар
маңындағы мұз бүркенішінің көлемі сияқты маңызды айнымалы шамаларды өзгерте отырып планетаның
климатын бұзады. Оның зардаптары жекелеген елдер үшін қандай болары әлі анықтала қоймағанымен
ғалымдар үрдістің жалпы бағытын айқын болжай алады. Құрлықтардың ішкі аудандары қазіргіге
қарағанда құрғақтау, ал жағалаулары ылғалды болады. Жылдың суық маусымы қысқарып, жылы
маусымы ұзарады. Буланудың артуына байланысты ауқымды алқаптардың топырақтары құрғай түседі.
Жылыжай эффектінің ең бір көбірек талқыланып жүрген және үрей тудыратын салдарларының бірі температураның жоғарылауы нәтижесінде теңіз деңгейінің көтерілуі.
Атмосфераға түтінді, құбыр арқылы шығарғанда, ұшпалы мөлшері, отынның қасиетіне және оны
жағу тәсіліне байланысты. Сонымен, отынды қабатты жағу кезінде, түтінді газбен 10-15%: отын күлі
ұшып шығады, ал алаулы жағуда және құрғақ шлак әкетілуінде күлмен ұшуы 80-90% дейін жетеді.
Ұшырылып алып кетілу мөлшерін, кемітуге жету үшін, қазандық агрегаттың соңғы
жүргізгіштігінде, оның тұндыруын ұлғайту және күл ұстағыш құрылғыны қолдану қажет. Ұшпалы
күлдерді, негізінен қазандық артына орналастырылған механикалық немесе ылғалды күл ұстағышпен
ұстайды. Күл ұстағыштың, негізгі көрсеткіші болып, шаңсыздандырмау коэффициенті жатады, ол, күл
ұстағышта ұсталған ұшпалы мөлшерінің, түтінді газ құрамындағы, ұшпа мөлшерінің қатынасына тең
болады.
Ылғалды күл ұстағыш үшін, күлді ұстау және күл ұстағыштан алып кету үшін суды пайдаланады.
Көміртектің табиғи қосылыстарынан құрамында көміртек көп заттардың бірі – түрлі отындар.
Отын қатты, сұйық және газ түрінде болады.
Қатты отын — қазба көмірлер, шымтезек, ағаш және жанғыш сланецтер.
Сұйық отын — мұнай және оның туындылары.
Газ түріндегі отын — табиғи, генератор, су, кокс және жер асты газдары.
Отынның маңызы ерекше, ол өнеркәсіптің қай саласында болмасын, ауыл шаруашылығында, үй
шаруашылығында шешуші орын алады.
Отын кұрамында негізінде көміртек, сутек және оттек болады, көміртек пен сутек неғұрлым көп
болса, сол отынның жылу бергіштік кабілеті жоғары болады.
Қазба көмірлер - отынның ең көп тараған түрі. Бұл ерте замандағы ағаштардың ауаның
қатынасынсыз айрылғанынан түзілген заттар. Мұндай айрылу кезінде оттек пен сутек бөлініп шығады,
демек, калдығында көміртек көбейеді. Көмір неғұрлым ерте түзілсе, соғұрлым ішінде көміртек көбірек
болады. Қазба көмірлерді тікелей жағуға да, әрі отынның бағалырақ түрлерін — кокс, сұйық отын, газ
түріндегі отын да алуға да пайдаланады [3].
Жер жүзінде қазба көмірдің әзіргі белгілі қоры - жуықтап алғанда 8000 млрд. т.
Шымтезек көміртек түзілу процесінің бірінші сатысында түзілетін өнім. Шымтезек шалшықты
жердің өсімдіктерінен (мүк) түзіледі. Шымтезекте көміртек 65 проценттен артпайды. Шымтезектің
кемістігі — күл көп қалады. Шымтезекпен істейтін бірнеше ірі электр станциялары бар. Шымтезекті
кұрғақ айдаса, бірнеше бағалы химиялык өнімдер бөлініп шығып шымтезек коксы калады, мұнда күкірт
аз болғандықтан, оны жоғары сапалы шойын қорытуға қолданады
Сұйық отын - жаратылыста тек мұнай түрінде ғана кездеседі. Мұнайда 83 - 86% көміртек, 11 14% сутек болады. Мұнай жылуды көп беретін жақсы отын, бірақ оны отын етіп жаққаннан да,
химиялық өңдеп, мотор отынын, машина майларын және түрлі химиялық, әсіресе газ түріндегі өнімдер
алған әлдеқайда пайдалы.
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Қатты отынның пирометриялық эффекті онша болмайды, сұйық отын -мұнайды форсунка деп
аталатын аспаппен оттықтың ішіне бүріккенде, оның ұсақ тамшылары ауамен өте жақсы араласып, қызу
жанып қатты отыннан гөрі жоғарырақ температура береді.
Генератор газы, не ауа газы қызған көмірдің ара-ара- сымен ауа үрлегеннен түзіледі. Бұл газды алу
үшін арнаулы генератор деген пеш болады.
Генератордың түтін шығаратын жеріне арнайы құбыр (1-сурет) арқылы ауа сорғышқа жалғап
оны құбыр арқылы көміртекті және сол сияқты ауаға тарайтын улы заттарды химиялық реакцияға
түсіріп, нәтижесінде ауаға шығармай жинап алып, 2-ші ретті қолданысқа қалдырылады.
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1-сурет. 1-генератор, 2,4,6-құбыр, 3-компрессор (сорғыш), 5-химиялық цех, 7-қалдықтың қоры
Генератордың газ шығатын жеріне 1-ші суреттегі 2-ші құбыр арқылы 3-ші сорғышпен сорып, 4-ші
құбырмен 5-ші химиялық реакциялар бөліміне жіберіледі. Онда қалдықты 6-шы құбыр немесе конвейер
көмегімен 7-ші қойма жинайды.
Қандай да бір болмасын жылу қозғалтқышын күнделікті қолдану арқылы энергия алуда, оны
тиімді пайдалану мақсатында қоршаған ортаға кері әсерін тигізеді.
Термодинамиканың заңына сәйкес, электр және механикалық энергияны алу кезінде көптеген
жылу мөлшері қоршаған ортаға беріледі де, біртіндеп жер бетінің орташа температурасының артуына
әкеліп соғады.
Қазіргі кезде қозғалтқыштардың орташа қуаты - шамамен 1010 квт. Егер осы қуат 3-1012 квт-ге
жетсе, орташа температура шамамен бір градусқа артады. Одан ары қарай температураның әсерінен
мәңгі мұздардың еру қаупі туады да, дүние жүзі мұхиттарының деңгейі тез арада көтеріледі.
Сонымен қатар, өте үлкен масштабта отынды жағу кезінде, жер бетінің температурасының қатаң
өседі де, атмосферадағы көмір қышқылы газының (СО2) шығуы артады. Атмосферадағы көмір қышқылы
газының су буымен бірге қосылуынан «парникті әсеріне» (парниковый эффект) әкеліп соғады. Осыдан,
атмосферадан көрінетін күн сәулесін өте нашар сіңіреді де, жер бетін қыздырады. Қыздырылған жер беті
көзге көрінбейтін сәулеленуін шығарады да, негізінен, атмосфералық көмір қышқыл газын сіңіреді.
Аспанның ашық кезіндегі жерге түсетін күн сәулесінің 10-20%-ы ғарышқа шағылып кайта кетеді.
Егер «парникті әсер» болмаса, жер бетінің температурасы шамамен 35°С жоғары болар еді. СО 2
шоғырлана ұлғаюынан жер бетінен жылулықтың сәулеленуінің сіңірілуі одан да көп болады. Оның
әсері жер бетінің температурасының артуына әкеліп соғады.
Атмосферадағы көмір қышқылы газының көлемдік шоғырлануы, атмосферадағы барлық
газдардың 0,0314%-ын құрайды. Осы шоғырлануының аздап ұлғаюы жердің жылу тепе-теңдігін тез
арада бұзады. Негізінде, қазіргі кезде атмосфераға 5 млрд. тонна СО2 одан көп мөлшерде шығарылады
деген болжам бар.
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АЛЬ-ФАРАБИ-1 НАНОСЕРІГІНЕ АРНАЛҒАН МАГНИТОМЕТРДІ КАЛИБРЛЕУ
ӘДІСТЕМЕСІН ДАЙЫНДАУ
Жилисбаева К.С., Досжан Н.С., Мухамедгали А., Лязат Ж.Т., Қасым С.Б.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Для магнитометра, как специализированного прибора, чувствительность и разрешающая
способность являются основными параметрами. Эти параметры определяют минимальную разницу
индукции и напряженности магнитного поля, которую способен регистрировать магнитометр.
Магнитометр сегодня является незаменимой вещью в составе комплектующих космического
аппарата (КА). В наше время благодаря развитию электроники и технологии микроэлектронных
механических систем появились МЭМС-магнитометры, предоставляющие функцию компаса в
микросхемном исполнении. Зачастую они входят в состав сложных навигационных систем, а в
сочетании с акселерометром и/или гироскопом представляют собой инерциальную систему, способную
точно определять местоположение КА в космосе. Данная статья описывает методику калибровки
магнитного датчика для наноспутника Аль-Фараби-1. Цель статьи заключается в описании
разработанной методики калбировки магнитометра.
For the magnetometer as a specialized instrument, the sensitivity and resolution are key
parameters. These parameters determine the minimum difference in the induction and magnetic field intensity,
which is able to detect a magnetometer.
The magnetometer is today an indispensable thing as a part of the spacecraft components.
Nowadays, due to the development of electronics and technologies of microelectronic mechanical systems
appeared MEMS magnetometers, with compass function in a chip design. Often, they are part of the complex
navigation systems and combined with the accelerometer and gyroscopes are inertial system that can accurately
determine the position of the spacecraft in space. This article describes a magnetic sensor calibration technique
for nanosatellite Al-Farabi-1. The purpose of the article is to describe the developed calibration methodology of
magnetometer.
Магнитометр магнит өрісінің бір немесе бірнеше құраушысының қарқындылығын өлшеуге
арналған құрылғы болып келеді. Бүгінде нарық екі және үш өсті интегралді орындаудағы
магнитометрлерді ұсынады.
Жердің магнит өрісі кеңістіктің әр нүктесінде тік бұрышты координаталар жүйесінің X,Y және Z
өстеріндегі үш құраушылары арқылы бағыты анықталатын Т кернеулік векторымен сипатталады (1сурет). Сонымен қатар Жердің магнит өрісін кернеуліктің Н горизонтлді құраушысымен, D магнитті
септелуімен (Н және географиялық меридиан жазықтығы арасындағы бұрыш), және I магнитті
көлбеулігімен (Т және көкжиек жазықтығы арасындағы бұрыш) сипаттауға болады.

1-сурет. Жердің магнит өрісінің құраушылары.
Магнит өрісінің негізгі сипаттамасы болып В магниттік индукция векторлық шамасы табылады.
Магнит индукциясының вектор бағыты магниттің солтүстік полюсіне әсер ететін күш бағытына сәйкес
келеді. В шамасы тесла (Тл немесе (Н/А·м))
өлшем бірлігімен өрнектеледі. Тесла магнит
индукциясының жеткілікті түрде үлкен шамасы болып табылады, сондықтан әлсіз магнит өрістерін
өлшеу үшін кіші бірлікті –микротесланы (мкТл) қолданады. Ескере кететін жайт, Жердің магнит өрісінің
толық векторы бар болғаны шамамен 50 мкТл-ны құрайды. Құжаттарда МЭМС-магнитометрлерге
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көбінесе магнит өрісін сипаттайтын басқа өлшем бірлік – гаусс (Гс) қолданылады. Гаусс СГС жүйесінде
магнит индукциясының өлшем бірлігі болып табылады. Сонымен қатар келесі теңдіктер орынды:
1 Гс = 100 мкТл,
1 Тл = 104 Гс.
Магнит индукциясы магнит өрісінің кернеулігімен келесі қатынас арқылы байланысады:
(1)
Мұндағы,
– ортаның магниттік өтімділігі,
– магниттік тұрақты.
(1)-ден шығатыны, B ~ H деп айтуға болады. Нәтижесінде, тәжірибе жүзінде Жердің магнит өрісі
векторының бағытын анықтау үшін оның Х және Y өстері бойынша екі құраушысын өлшейді (2-сурет),
ал содан кейін келесі формулалар негізінде φ бұрышын есептейді:
(2)
(3)

2-сурет. Жердің магнит өріс векторын құраушыларға жіктеу
Магнитометрдің жұмыс істеу принципін толық түсіну үшін Honeywell
компаниясының
HMC5883L датчигінің жұмысы қарастырылған болатын. Бұл датчик (3-сурет) магнит өрісін X, Y және
Z өстері бойынша өлшеуге арналған құрылғы болып табылады. Ол автомобилді навигациялық
жүйелерде, дербес навигациялық құрылғыларда, сонымен қатар космонавтикада қолданылатын жалпы
мақсаттағы магнитометрлер тобының типтік түрі болып табылады. Ондай датчиктер өздерінің жұмыс
істеу принциптері бойынша, басқарушы құрылғымен байланысу әдісі бойынша және регистрлар
құрылысы бойынша да бір – бірінен онша айырмашылықтары жоқ.

3-сурет. HMC5883L магнитометрі
HMC5883L магниттік өрісті –8 –ден +8 гаусс диапазонында өлшей алады. (GN) күшейткішінің
өзгермелі коэффициенті арқасында датчиктің сезімталдығы GN 0-ден 7-ге дейін өзгерген кезде
сәйкесінше 0.73 мГс/LSB –ден 4.35 мГс/LSB-ге дейін өзгере алады. Баптау және мәліметтерді оқу I2C
шинасында жүзеге асады. Жазу 0x3C, ал оқу 0x3D адресі бойынша іске асады. Мәліметтерді оқу
ыңғайлылығы үшін барлық шығыс регистрлеріндегі деректерде оқу аяқталғаннан соң кейіннен 0x03
адресіне көшетін шығыс регистрлер адресінің автоматты түрде өсімі (инкремент) функциясы бар.
Қарапайым жағдайда платформа горизонталді орналасатын шарт кезінде Жердің магнит өрісіне
қатысты бағытты анықтау үшін X және Y өстерінің шығыс регистрлерінен деректерді оқу, ал содан кейін
(3) формуламен сәйкес келетін бұрыш аргтангенсін есептеу қажет. Бірақ нақты болып табылатын
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жағдайда, әсіресе қосымша магнит өрісі бар жерде (мысалы, ҒА ішінде) күрделі құрылғылар құрамында
магитометрді қолдану кезінде датчикке оның көрсеткіштерін бұрмалайтын кедергілер әсер етеді.
Компасқа әсер ететін екі түрлі бұрмалану болады. Біріншісі қатты темірдің бұрмалануы (Hard Iron
Distortion) деп аталады. Ол өзінің табиғаты бойынша қосымша болып табылады, яғни алғашында
өлшенетін өріске тұрақты магнит арқылы туындайтын қосымша өріс қосылады. Осындай магниттің
датчикке қатысты өзгермейтін бағытталуы кезінде сол арқылы кірістірілген орын ауыстыруы да
өзгермейтін болады. Екінші типіне жұмсақ темірдің бұрмалануы жатады (Soft Iron Distortion). Ол
қазірдің өзінде магнит өрісі бар бұрмаланатын бөгде заттармен құрылады. Мысалы, пермаллоймен,
никельмен орындалған заттар өзінің магнит өрісін құрмайды, бірақ датчикпен өлшенетін өрістің түрін
өзгертеді. Магнит полюсіне қатысты ҒА-ның бағытталуы өзгерген кезде Жердің магнит өрісімен
магниттелген ҒА-ның бөлігі қайта магниттелгенде және өлшеу үрдісіне бұрмалану енгізілгенде жұмсақ
темірдің бұрмалану компенсациясы өте тиімді болып келеді. Сонымен, жұмсақ темір компенсациясы
күрделілеу есеп болып келеді.
Алдымен қатты темірдің әсер ету компенсация үрдісін қарастырып көрейік. Ескерте кететін жайт,
осында және болашақта компенсация екі өлшемді кеңістікте жүргізіледі. Ғарыш аппараттары үшін
міндетті болып келетін үш өлшемдегі компенсация кешенді математикалық аппаратты қолдануды қажет
етеді, және дәл қазір оны қарастырмаймыз. Бұрмалануды жоюдың алғашқы процедураларында датчик
горизонталді орналасады, және вертикалді өс төңірегінде аз дегенде бір толық айналым жасалады. Бұдан
кейін X және Y өстері бойынша максималді және минималді мәндері бар нүктелер ерекшеленеді.
Анықталған максимумдар және минимумдар мәндері нөлді ауыстыруды жою үшін қолданылады:
(4)
Анықталған коэфициенттер арқылы және алдын ала алынған (XН, YН) мәліметтер арқылы қатты
темір әдісі бойынша түзетілген шамаларды X және Y өстері бойынша келтіруге болады:
(5)
4-суретте компенсацияның осындай түрі жүргізілген эксперимент нәтижелері бейнеленген.
Эксперимент барысында датчикке жақын магнит орналастырылған болған. Төмендегі сол жақта
орналасқан график енгізілген тұрақты құраушы әсерінен фигура центрінің (0,0) нүктесінен орын
ауыстыру фактін дәл көрсетеді. Оң жақтағы графиктен көрініп тұрғандай (4) және (5) формулалары
бойынша есептеулер жүргізілгеннен кейін центр бастапқы орынға орын ауыстырады.

4-сурет. Қатты темірдің бұрмалану компенсациясы
Эксперимент барысында сонымен қатар, жұмсақ темірдің бұрмалануының аздаған әсері
жаңғыртылған болатын. Алынған бейнеден көрініп тұрғандай фигура дәл құралған шеңбер болып емес,
координаталар өстеріне қатысты көлбеулігі бар эллипс болып келеді. Магнит өрісінің осындай түрінің
өзгерісі жоғарыда айтылғандай, қосымша магнит өрісін кірістірмей, тек бар магнит өрісінің формасының
өзгеруіне әсер ететін жұмсақ темірдің бұрмалануын сипаттайды.
Осындай бұрмаланудың компенсациясы үшін ең алдымен эллипсті координаталар өстеріне
қатысты қалыпқа келтіру (нормировать) қажет, яғни оның белгілі бұрышқа бұрылуын іске асыру керек.
Осы операция барысында эллипстің (a) үлкен және (b) кіші жарты өсін анықтау қажет (5-сурет).
Радиусты есептейтін (6) формуланы эллипстің әр нүктесі үшін қолдана отырып, ара қашықтығы үлкен
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жарты өске тең болатын координата басынан максималді алыстаған нүктені және кіші жарты өстің соңы
болып келетін минималді алыстаған арақашықтықты анықтайды.
(6)
Содан кейін координатаның белгілі бір өсіне, не кіші жарты өсіне, немесе үлкен жарты өсіне
қатысты φ көлбеулік бұрышы анықталады. Осы бұрышты анықтағаннан кейін эллипстің жарты өстері
координаталар өстерімен сәйкес келетіндей эллипсті бұруды орындау мүмкін болады. (7) формула осы
операцияны орындауға қажетті бұрылу матрицасын анықтайды. Бұл матрица XТЖ және YТЖ –ның
барлық мәндерінің жиынтығы болып табылатын ν вектор – бағанға көбейтіледі.
(7)

(8)
Бұрылған эллипсті ендігі жерде жұмсақ темірді бұрмалауды жою мақсатымен шеңберге
түрлендіру қажет. Ол үшін эллипсті ұлкен жарты өс бойымен «сығу» үшін қажетті (9) формуламен
анықталатын масштабты коэффициент қолданылады.
(9)
Қажетті шеңберді алу үшін үлкен жарты өспен сәйкес келетін өс бойынша әр мән осы масштабты
коэффициентке көбейтілуі қажет. 4-суретте келтірілген осындай трансформация нәтижесін 5-суреттен
көруге болады.

5-сурет. Темірдің бұрмалану әсері компенсациясынан кейін алынған шеңбер және оның 3D моделі.
Қорытынды: Нәтижесінде, жалпы мақсаттағы магнитометрлерді қолдана отырып, кіші ғарыш
аппараттарын жобалауда қолдану үшін жеткілікті түрде дәл магнитометрді аз ақша жұмсай отырып
құрастыруға болады. Осындай магнитометрді, акселерометрді және гироскопты бір өлшемдес желіге
байланыстыра отырып, ғарыш аппаратының кеңістіктегі орнын анықтайтын толыққанды инерциалді
жүйені алуға болады.
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ӘОЖ 528.2
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН КӨЛІКТЕРГЕ АРНАЛҒАН ИНЕРЦИАЛДЫ-СПУТНИКТІ
НАВИГАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ-БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КЕШЕНІН ЖАСАУ
Ибраев А.С., Ибраева А.С., Ахмедов Д.Ш.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.
Данная статья предлагает читателям обзорную информацию по интеграции ИНС и спутниковой
навигационной системы с использованием определенного математического аппарата обработки
совместных измерений обеих систем, а именно фильтрацией Калмана.
В первой и второй части кратко описываются математические модели и экспериментальные
результаты определения местоположения объекта с помощью инерциальной и спутниковых
навигационных систем. В третьей и четвертой части приведены алгоритм интеграции ИНС/СНС и
выводы на основе результатов эксперимента.
Ключевые слова: спутниковая навигация, ориентация, инерциальная навигация, гироскоп,
одометр, фильтр Калмана.
This article offers readers an overview information about the integration of the INS with satellite
navigation system using a specific mathematical algorithm for processing measurements of both systems, namely
Kalman filtering.
The first and second parts briefly describe the mathematical model and experimental results of the object
position determination using an inertial and satellite navigation system. The third and fourth parts describe the
algorithm of INS / GPS integration and conclusions based on the results of the experiment.
Keywords: satellite navigation, orientation, inertial navigation, a gyroscope, an odometer, a Kalman
filter.
Қазіргі заманда Ғаламдық навигациялық жерсеріктік жүйелер (ҒНСЖ) азаматтық авиация, теңіз
және жер үсті навигациясы немесе геоматика сияқты көптеген салаларда шешуші рөл атқарады. GPS-тен
алынған ақпарат, қозғалып бара жатқан көліктің төңіректегі орналасуын нақты уақыт режимінде
жеткілікті дәлдікпен анықтауға мүмкіндік беретіндіктен, және дәлдігі уақытқа тәуелді нашарламайтын
болғандықтан, автономды көліктер үшін навигациялық ақпараттың негізгі көзі болып табылады.
GPS – 24 серіктен тұратын серіктер шоғырына сүйеніп, нысанның Жер бетіндегі нақты орнын кез
келген жерде, кез келген уақыт мезетінде, және кез келген ауа-райында анықтауға арналған жүйе [1].
(Әлбетте, GPS-тің қызмет көрсету аясы координат анықтау есебімен шектелмейді. Сөйте тұра, дүние
жүзіндегі ең кең тараған, және біздің есебімізге қажетті қызметі осы болғандықтан, [1]-мақалада
келтірілген осы анықтаманы қолдануға хақымыз бар деп шештік.) GPS-қабылдағышқа нысанның
үшөлшемді кеңістіктегі (3D) нақты орналасуын (x, y, z) 20 метрге дейінгі қателікпен анықтау үшін, кем
дегенде 4 навигациялық серіктің ақпараты қажет. Сонымен қатар, дифференциалдық коррекция (DGPS –
Differential GPS) деп аталатын тәртіпте жұмыс істеп, кем дегенде 5 серіктің ақпаратының көмегімен
орналасуды анықтау дәлдігін 2 сантиметрден төмен қателікке дейін жақсартуға болады. Алайда, GPS-ке
негізделген көлік навигациясының бір аса маңызды кемшілігі бар: Ағаштар, тоннель, биік ғимараттар,
арнайы сигнал тұншықтырғыштары секілді әртүрлі кедергілер сигналдың белгісіз уақыт аралығында
үзілуіне, яғни навигациялық ақпараттың жоғалуына әкеп соқтыруы мүмкін. Жүргізушінің басқаруынсыз
өзі жүретін көліктер үшін (біздің тәжірибе осындай көліктің бірінде жүзеге асты), бұндай жағдай басқару
жүйесінің уақытша істен шығуымен пара-пар. Бұл мәселенің оптималды шешімі – GPS ақпаратын
инерциалдық навигация жүйесімен (ИНЖ) интегралдау болып табылады.[3]
363

Инерциалдық навигация жүйелері (ИНЖ) Жерсеріктік навигация жүйелерінен (СНЖ) ерте пайда
болып, теңіз және әуе кемелерінің навигациясында, геодезияда, ғарыштық және зымырандық техникада
кең таралды. ИНЖ-де көліктің кеңістіктегі орналасуы инерциалдық өлшеу блоктары (IMU – Inertial
measurement unit) арқылы жүйеге әсер ететін сызықтық үдеу мен бұрыштық жылдамдықты өлшеу
арқылы есептеледі. IMU – бұрыштық жылдамдықтар датчиктері (гироскоптар) мен акселерометрлерден
тұратын өлшеу жүйесі болып табылады.[4] IMU және одометрдің көмегімен автокөліктің бастапқы
орнын білсек, оның кез келген уақыт мезетіндегі орнын сыртқы сигналдардың көмегінсіз анықтауға
болады. ИНЖ қозғалып бара жатқан нысанның орнын қосымша басқа құрылғылардан алынған
навигациялық мәліметтің көмегінсіз анықтай алғанымен, олар уақыт өткен сайын жинала беретін
кездейсоқ жүйелік қателіктерге ұрымтал келеді. Бұндай қателіктер координаттарды анықтау кезінде
соңғы нәтиженің шынайы мәннен өте қатты ауытқып кетуіне әкеп соғады. Сол себепті, әлемдік
практикада навигация нәтижелерін жақсарту мақсатында ИНЖ басқа навигация жүйелерімен
интегралданады.[5]
Интегралданған инерциалды-спутникті навигация жүйелері (ИНЖ/СНЖ) қазіргі кездегі барлық
навигация жүйлерінің ішіндегі ең перспективалы классы болып есептеледі. Олар ИНЖ және GPS-тің
әрқайсысын жеке дара қолданғандағы артықшылықтарын біріктіріп, кемшіліктерінен құтылуға
мүмкіндік береді. ИНЖ/СНЖ комплексті жүйесінің жәй СНЖ-нен артықшылықтары: сигналдың
үзіліссіздігі (GPS сигнал жоқ кезде жұмыс істей береді), нысанның бұрыштық ориентациясын есептеу
мүмкіндігі, навигациялық мәліметті қабылдау жиілігінің жоғары болуы болып табылады.[2]
Интегралданған жүйелерде микроэлектромеханикалық (МЭМС) датчиктер негізінде құрылған арзан,
жеңіл және шағын ИНЖ қолдануға мүмкіндік туады. Мұндай ИНЖ-лерді автономды пайдалану, МЭМС
гироскоптар мен акселерометрлердің жүйелік характеристикаларының тұрақсыз болуына байлансты,
навигациялық мәліметтерді анықтағанда қателіктің тез жиналуына әкеп соқтырып, көптеген қиындықтар
туғызады.[6]
GPS модуль
Біз тестіленетін GPS мәліметі ретінде INRIA (Париж-Рокенкур, Фанция) компаниясының Cybus
автоматтандырылған машинасында орналасқан Ashtech Z-xtreme GPS-қабылдағышын пайдаландық.
Эксперименталдық мәліметтер базасын жинау автор – А.С.Ибраевтың докторантура бағдарламасы
бойынша шетелдік ғылыми стажировкасы барысында, шетелдік ғылыми жетекшісі Висенте Миланестің
зертханасындағы интелектуалды көліктің көмегімен жүзеге асырылды. Мәлімет екі режимде жиналды:
RTK DGPS (RTK коррекциямен) және GPS (ешқандай дифференциалдық түзетусіз). RTK DGPS
тәртібінде есептелген координаталар жоғарғы дәлдікке ие (1-2 см) болатындықтан, оларды
қабылдағыштың шынайы координаталары ретінде қарастыруға болады. Бұл бөлімдегі біздің мақсатымыз
– GPS тәртібінде машинаның орнын есептеу дәлдігін RTK DGPS тәртібінде есептелген координаталарға
(шынайы координалар) қатысты бағалау болып табылады.
Координат бас нүктесі ретінде INRIA компаниясының негізгі қақпасын алдық. OX өсін батыстан
шығысқа қарай, ОҮ өсін солтүстікке бағыттаймыз.
Жоғарыда көрсетілген екі тәртіпте алынған қозғалыс траекториясының Матлабта салынған
графигі мынандай:

Сурет 1: GPS (жасыл) және RTK DGPS (көк) тәртіптерінде анықталған координаталар.
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Бұл екі тәртіптегі мәліметтерді қабылдау жиілігі сәйкес келмегендіктен (GPS жиілігі – 2Гц, RTK
DGPS жиілігі – 10Гц), сонымен қатар, әртүрлі кедергілердің әсерінен бұл жиіліктер әрқашан тұрақты
болмағандықтан, Алынған мәліметтерді синхронизациялау бағдарламасы құрылды. Ол үшін, алдымен
GPS тәртібінде қабылданған әрбір уақыт мезеті үшін RTK DGPS тәртібінде қабылданған ең жақын уақыт
мезеттері анықтаймыз да, тек осы уақыт мезеттерінде қабылданған мәліметтермен жұмыс істейміз.[10]
Синхронизацияланған мәлімет бойынша GPS тәртібінда анықталған координаталардың RTK режимде
анықталған координаталардан айырмашылығын есептейміз:

Сурет 2: ОХ және ОҮ өстері бойынша GPS тәртібінде есептелген координаталардың шынайы
мәннен ауытқуы (ауытқу өлшемі – метр, уақыт шкаласы - секунд)
Жоғарыда көрсетілген мәлімет бойынша GPS тәртібінде есептелген координаталардың орташа
квадраттық ауытқуы 8,8775 м^2 құрады.
Инерциалдық блок
Акселерометр және гироскоптан тұратын инерциалдық навигация жүйелері туралы көптеген
мақалалар жазылған.[1-14] Сондықтан, біздің мақаламыздың тақырыбы ИНЖ және СНЖ интеграциясы
туралы болғандықтан, тақырыптан ауытқымай, негізгі моменттерге ғана тоқталып өткенді жөн көрдік.
Инерциалдық модуль ретінде Cybus интеллектуалды көлігінің бортында орналасқан, Crossbow
Nav440-ді қолдандық. Гироскоптар мен акселерометрдің нөлдік ауытқулары және сезімталдығы алдынала калибрацияланған. Дәлдікті арттыру мақсатында автомобиль дөңгелегінде орналасқан одометрдің
көрсеткіштерін пайдаланамыз.
Одометрден алынған дөңгелектің айналу жылдамдығы туралы мәліметті кезекті екі сигналдың
келген уақыттарының аралығында жүріп өткен дистанциясын (d_a) келесі формула бойынша анықтауға
пайдаланамыз:
da

oSpeed

(1)

t

мұндағы жылдамдықтың мәні oSpeed дөңгелектегі одометрден алынған мәліметтен тікелей м/с
өлшем бірлігімен есептелінеді, t - кезекті екі өлшеудің аралығындағы уақыт (с); d a өлшем бірлігі –
метр. Біз оны СНЖ және ИНЖ мәліметтерін өзара коррекциялау үшін Калман фильтрін құрған кезде
пайдаланамыз.[1]
Алдын ала GPS мәліметін пайдаланып калибрацияланған (GPS мәліметімен салыстыру арқылы
датчиктердің жүйелік қателіктерінің тұрақты құраушылары анықталды [1]) одометр, үшөстік
акселерометр мен гироскоптан тұратын инерциалдық блок негізінде координаталарды анықтау есебі
төмендегідей нәтиже берді:
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а)

б)

Сурет 3: Каллибрациясыз (а) және каллибрациядан кейінгі (б) Инерциалдық блоктан алынған
мәлімет бойынша анықталған координаталары (қызыл) RTK DGPS мәліметімен (шынайы
координаталар, көк) салыстыру. (координаталар шкаласы - метр).
Одометр және ИНЖ арқылы алынған координаталардың дәлдігі шамамен екі сағатта 15 метрді
құрады. Бұл арзан МЭМС датчиктер үшін өте жақсы нәтиже болып табылады. Бұндай нәтижені алу,
біріншіден – одометрді қолданудың, екіншіден – гироскоптың жүйелік қателіктерін каллибрациялаудың
арқасында мүмкін болды.
Интеграцияланған инерциалды-спутникті жүйе
Мақаланың бұл бөлімін Калман фильтрациясына арнаймыз. Бірақ, әртүрлі датчиктерден келетін
сигналдардың жиілігі әр түрлі болғандықтан, алдымен синхронизация есебін шешу керек. GPS жиілігі –
5 Гц, дөңгелек датчиктері (одометр) мәліметті әрбір 25 мс сайын береді, ал IMU жиілігі – 100 Гц. GPS
жиілігінің жоғары дәлдігі оны хронометриялық контроль жүйесі ретінде қолдануға мүмкіндік береді.
[5,7]
Калман фильтрі
ИНЖ көмегімен автомобиль координаталарын анықтау кезінде көлікке әсер ететін кіші
ұйытқуларды ескере алмаймыз. Сондықтан, біз есептеген жылдамдықтың, шынайы жылдамдықпен
салыстырғанда қандай да бір қателігі болады. Ендеше, көлік координатасының өзгеру теңдеуін келесі
формула түрінде жазуға болады:
(2)
x k 1 xk vk t
k,
мұндағы xk – машинаның шын координатасы, vk – инерциалдық датчиктер бойынша есептелген
автомобиль жылдамдығы, k - кездейсоқ шама (сенсордың қателігі).
Көлікке орнатылған GPS сенсор көліктің іс жүзіндегі коордианатасын кездейсоқ өлшем болып
табылатын k қателікпен өлшейді. Нәтижесінде сенсорлардан zk қате мәліметін аламыз:
(3)
z
x
,
k

k

k

Онда, шынайы координатаға ең тиімді жуықтау:

x opt
k 1

Kk

1

zk

1

(1 K k 1 ) ( x kopt

vk

t) .

(4)

Мұндағы, 0 K 1 - Калман коэффициенті. Калман коэффициентінің К дәл мәнін табу үшін
жай ғана қателікті минимизациялау есебін шешу керек:

ek

1

xk

1

(5)

x kopt1 ,

Қателік квадратының орташа мәнін минимизмциялайтын болсақ, келесі формуланы аламыз:
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2

e

opt
k 1

ekopt

2

ekopt

2
2

2
2

,
(6)

Kk

ekopt1
1

2

мұндағы,

2

2

- GPS қателіктеріның дисперсиясы,

2

- d a қателіктерінің дисперсиясы; оларды

СНЖ және ИНЖ сәліметтерін RTK DGPS мәліметтерімен салыстыра отырып, оңай есептеуге болады. [514]
Есептеу нәтижесінде, ИНЖ/СНЖ гибридті жүйесінің көмегімен координаталарды орташа
квадраттық ауытқуы шамамен 3,3654 дәлдікпен есептедік (Сурет 4). Яғни, СНЖ және ИНЖ
әрқайсысының жеке-жеке анықтаған координаталардан дәлдігінен әлде қайда жоғары дәлдікке ие
болдық. Алынған траектория СНЖ арқылы алынған траекториядан әлде қайда тегіс. Бір айта кететін
жайт – RTK DGPS тәртібінде шынайы координаталарды анықтау барысында, кедергілердің әсерінен
базалық станциямыз арқылы жасалған дифференциалдық коррекция үзіліссіз болған жоқ. Сол себепті,
өкінішке орай, шынайы координаталарды анықтау дәлдігі төмендеу болды. Сондықтан, ИНЖ/СНЖ
жүйесінің көмегімен анықталған координаталар дәлдігі бұдан да жоғары екендігіне сенімдіміз.

Сурет4: көк жолақ - RTK DGPS бойынша координаталар, қызыл жолақ - INS/GPS бойынша
координаталар (Калман фильтрациясының нәтижесі)
Ғаламдық жерсеріктік навигация жүйелерін автоматтандырылған автомобильдерге қолдану –
абсолютті позициялауды жоғары дәлдікпен жүзеге асыруға мүмкіндік беретін мықты техника болып
табылады. Дегенмен, бұл тәсілдің бір кемшілігі бар: СНЖ сигналы кедергіге ұшыраған кезде (тоннель,
ағаштар, биік ғимараттар, арнайы сигнал тұншықтырғыштары, т.б.) көлікті басқару үшін басқа бір
навигация жүйесін қолдануға тура келеді.
Екі IMU және бір одометрден тұратын ИНЖ жүйесін пайдалану – GPS сигналдарын қабылдау
мүмкіндігі жоқ жағдайда көлік қозғалысын бақылауға алудың жақсы шешімі болып табылады. Тестілеу
нәтижелері арзан МЭМС датчиктер және одометрдің көмегімен кедергілі аймақтан шығуға жеткілікті
уақыт аралығында жақсы дәлдікпен координаталарды анықтауға болатынын көрсетеді. Мұндай жүйе
тегіс жолды қалалық аймақтарда ешқандай проблемасыз жұмыс істей алады.
ИНЖ-нің әртүрлі кездейсоқ ұйтқуларға сезімталдығының әсерінен дәлдігін қысқа уақыт
мерзімінде жоғалтып алуы проблемасын, GPS және IMU мәліметтерін өзара түзету арқылы шешуге
болады. ИНЖ арқылы есептелген координаталарға СНЖ-нен сигнал келіп түскен мезетте түзету
енгізіліп, уақыт өткен сайын жиналатын кездейсоқ қателікті болдырмайды. Ал, ИНЖ мәліметі болса,
СНЖ-нің шашыраңқы нәтижелерін тегістеп, шынайы координатаға өте жақын нәтижелер алуға
мүмкіндік береді. Сөйтіп, интеграцияланған ИНЖ/СНЖ жүйесі - автоматтандырылған көліктер үшін
СНЖ және ИНЖ жеке пайдаланғанан арзан (бір жиілікті СНЖ және арзан МЭМС датчиктерді пайдалану
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мүмкіндігіне байланысты) болады, үзілссіз позициялауға мүмкіндік береді және
нәтижелермен қамтамасыз етеді.
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АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУДЫҢ КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ
Казимова Д.А., Тұрсынғалиева Г.Н.
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
В статье рассмотрены вопросы криптографических средств защиты информвации.
Проанализирована классификация криптографических средств защиты информации. Выделены общие
сведения об симметриных и асимметричных криптоалгоритмах. Приведены примеры реализации
симметричных и ассиметричных криптоалгоритмов.
In article are considered questions of cryptographic means of an informvation protection Classification is
analysed of cryptographic means of information protection. General information is allocated about the
symmetric and asymmetric cryptoalgorithms. Examples are given of realization of symmetric and asymmetric
cryptoalgorithms.
Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі бүгінгі таңда тек біздің елдегі ғана емес,
сонымен бірге барлық дамыған елдерге тән өткір мәселенің бірі болып табылады. Ақпараттық қауіпсіздік
мәселесіне мүдделілік ақпараттық қоғам өмірінің барлық саласындағы рөлінің артуымен байланысты.
Ақпаратты қорғау және қауіпсіздендіру – жалпы айтқанда, бір объектіден басқа объектілерге
берілетін немесе белгілі бір физикалық ортада сақталатын ақпараттың бөгде объектілерден тәуелсіздігін
сақтау, яғни ақпараттың өзгермей, тиісті жеріне толығымен жетуін қамтамасыз ету деп қарауға болады.
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Қазіргі уақытта ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау ұғымдарының рөлі анағұрлым
өсуде. Бұл ақпарат көлемінің және жалпы ағында тасымалданатын мәліметтердің саяси, экономикалық
маңызды ақпарат үлесінің динамикалық көбеюіне байланысты.
Қорғау құралдарының көбісі шифрлерді қолдану арқылы өзгертуге негізделеді. Шифр – бұл
кілтпен және өзгерту алгоритмімен берілетін «шифрленген мәліметтер жиынынына ашық мәліметтер
жиынының аударылған өзгерістер жиынтығы» [1].
Ақпаратты өзгерту жолдары арқылы қорғаудың осындай математикалық әдістерін зерттейтін
кешенді ғылымды криптология деп атайды және ол екі қарама-қарсы бағыттан тұрады: криптография
мен криптоталдау. Критографияның тапсырмасы құпиялылық пен заңдылықты қамсыздандыру арқылы
ақпаратты өзгерту әдістерін зерттеу болып табылады. Криптоталдаудың тапсырмасы кілтті білмей-ақ
криптография әдістеріне қарсы тұру болып табылады. Осы әрбір жіктеліу мінездемелік сипаттамалар
тобына негізделеді:
1.
Кілттер типі:
− симметриялық шифрлер (кілтпен криптографиялау) – хабарламаны шифрлеу мен дешифрлеу
үшін бір кілт қолданылады (ақпаратты блогтау);
− асимметриялық шифрлер – шифрлеу алгоритмінде екі кілт қолданылады: ашық кілт - ашу үшін
барлығына рұқсат кілт, және жабық кілт - қабылдаушыға ғана белгілі кілт.
2.
Ақпаратты блоктау өлшемі:
− ағындық шифрлер – бір биттегі кодтау бірлігі; кодтау нәтижесі алдыңғы кіру ағымына
байланыссыз;
− блоктық шифрлер – блоктық кодтау бірнеше байттардан (4-32) тұрады. Кодтау нәтижесі берілген
блоктың барлық бастапқы байттаына байланысты. Бұл схема файлдарды кодтау мен ақпараттың пакеттік
берілуі кезінде қолданылады.
3.
Мәліметтерге жасалатын әрекеттер сипаттамасы:
− орын ауыстыру – ақпарат блогы (биттер, байттар және т.с.с) өзгертілмейді, олардың орналасу
реті өзгереді;
− алмастыру (ауыстыру) – берілген алмастыру схемасына сай ақпарат блогы өзгереді;
− аналитикалық әдістер (матрицалық);
− аддитивтік әдістер (гаммалау) – бастапқы мәтінді өзгерту. Бұнда бастапқы мәтін жалған
кездейсоқтық тізбектер символдарымен қосылады;
− қиыстырылған әдістер.
Кодтау үш топқа бөлінеді: мағыналы, символдық, қиыстырылған. Ақпараттың криптографиялық
жабылу әдістерінің жіктелуін сипатталған схемасы 1-суретте көрсетілген [26].

1 сурет. Криптографиялық әдістердің жіктелуі
Кілтпен криптографиялау – бұл барлық тұлғаларға танымал мәліметтерді өзгерту алгоритмі.
Өзгерту нәтижесі «кілттің» кейбір параметрлеріне байланысты. Оған тек жіберуші мен қабылдаушы ғана
ие болады. Симметриялық криптоалгоритмдердің жұмыс істеу қағидасы 2 суретте көрсетілген.
Симметриялық жүйелер үшін шифрлеу үшін де, дешифрлеу үшін де бір ғана кілт қолданылады.
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Сондықтан, шифрленген мәліметтер сенімсіз арнамен берілген уақытта кілт сенімді арнамен берілуі
қажет. Шифрлеу процедурасы тасымалданатын мәліметтерді жасыруға бағытталған. Тасымалдау
процесі екі алгоритмді қолданады: E (Encipherment, шифрлеу) мен D (Decipherment, дешифрлеу),
әрбіреуі екі кіруден (хабарламадан, кілттен) және бір шығудан (шифрлеу нәтижесінен) тұрады. Е
шифрлеу алгоритмінде бастапқы мәтін k (kеу) кілтін қолданумен Y шифрленген мәтініне өзгертіледі.

2 сурет. Симметриялық криптожүйенің жалпы схемасы
Сәйкесінше, D дешифрлеу алгоритмінде Y мәтін k кілті арқылы қайта қалыпқа келтіріледі.
Мәтінді өзгерту үшін бір кілтті екі қарама-қарсы функциялар қолданылады: шифрлеу үшін - Y=Еk(X, k)
және дешифрлеу үшін - X=Dk(Y, k); мұндағы k- E және D функцияларының параметрі. Шифр сенімділігі
алгоритм белгілі деген болжаммен бағаланады. Егер кілт анықталса, онда алгоритм де анықталған болып
табылады. Себебі, дешифрлеу процедурасы мен D функция белгілі болғандықтан. Егер k кілті
анықталса, онда шифрленген бастапқы мәтінді қайта қалыпқа келтіру мүмкін емес.
Криптография мен криптоталдау негізінде шифрленген мәтін шынайы тіл мәтінінен алынған деген
болжам жатыр. Ал, дешифрлеудің қарапайым әдістері, мысалы, мәтінде алфавит әріптерінің
үлестірілуімен шартталған сияқты артық зерттеулермен байланысқан. Компьютерлік мәтіндер одан да
бетер артық жазылған, себебі ASCII кодының символдарымен құралған.
Ауыстыру әдісімен шифрлеу алмастыру деп аталатын алгебралық операцияларға негізделген.
Криптографияда алмастырудың төрт түрін белгілейді:
1.
Моноалфавиттік (Атбаш шифрі, Цезарь шифрі, Полибия шаршысы және т.б.).
2.
Гомофондық (Гомофония шифрі).
3.
Полиалфавитті (Виженер шифрі, Джефферсон цилиндрі, Уэтстоун дискісі, Enigma және
т.б.).
4.
Полиграмдық (Плейфер шифрі, Хилл шифрі).
Келесі мысалдарда 1-кестедегі алфавитті қолданамыз.
Кесте 1. Шифрлеу алфавиті
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Қарапайым ауыстыру шифрлері.
Моноалфавитті (бір алфавит) алмастыруда ашық мәтіннің алфавитінің әрбір әріпіне сәйкесінше
осы алфавиттан шифр-мәтіннің бір әрпі қойылады. Ашық мәтінді моноалфавитті алмастыру ережесіне
сай ашық мәтін келесі формуламен өзгертіледі:

yi

(k1 * xi

k2 ) mod N ,

(1)
мұндағы yi – i -ші алфавит символы, k1 , k2 – тұрақтылар, xi – i -ші ашық мәтін символы, N –
алфавит ұзындығы.
Атбаш әдісі. Шифрлеу алфавиттің i-ші әріпінің ( N i 1 ) бойынша алмастырылуына
негізделген. Яғни алфавиттің бірінші әрпі соңғы әрпімен алмастырылады, екіншісі соңғы әріптің
алдындағы әріппен,..., соңғысы біріншісімен.
Гронсфель шифрі – Цезарь шифрін сандық кілтпен модификациялау. Ол үшін хабарлама
символдарының астына кілттің саны жазылады. Егер хабарлама кілттен ұзынырақ болса, онда кілттің
жазылу циклы қайталанады. Цезарь шифріндегі сияқты 3-ті емес, шифрлік-мәтін сандық кілтке сәйкес
алфавит бойынша жылжуды алады.
Бофор шифрі. Шифрлеу келесі формулалармен жүзеге асады:
yi ki xi (mod n) немесе yi xi ki (mod n) (2)
Гомофондық ауыстырудың шифрлеу алгоритмі. Бастапқы мәтіннің әрбір әріптері бірнеше
шифрлеу алфавитінің символдарымен кезекпен шифрлене алады. Шифр-алфавиттер өзара қиылыспауы
керек, яғни шифр-алфавиттер арасында ортақ символдар болмауы керек
Виженер шифрі. Бұл – мәтінді кілттік сөзді қолдану арқылы полиалфавитті шифрлеу әдісі. Шифр
1585 жылы француз дипломаты Блез де Виженермен сипатталған және жылжудың айнымалы мәнімен
Цезар шифрінің өзгертілуін көрсетеді. Жылжу мәні кілт символымен анықталады. Мысалы, кілттік сөз
«один» бастапқы мәтін әріптерінің келесі жылжу тізбегін береді: 2(о)-1(д)-9(и) -1(н) - 2(о)-1(д)-9(и) -1(н)
және т.с.с. Шифр-мәтін кесте бағандарынан мәтін және жол әріптері бойынша символдарды таба
отырып, кілттің сәйкес әрпін алады.
Полиграмды әдіс.
Плейфер шифрі –моноалфавитті ауыстырудың шифрі. Алфавит матрицаға орналастырылады.
Ашық мәтін матрица алфавитіндегі символдар жұбына алмастырылатын (Xi, Xi+1) символдарының
жұптарына келесі ережелер бойынша бөлінеді: (Xi, Xi+1) символдары, матрицаның бір жолында
ораналасқан, оң жаққа қарай орналастырылған (жол бойынша циклдық жылжу) символдарға
ауыстырылады; (Xi, Xi+1) символдары, матрицаның бір жолында орналасқан, бағанда өзінен төмен
орналасқан символдарға ауыстырылады (бағана бойынша циклдық жылжу); (Xi, Xi+1) символдары
тікбұрышқа қарама-қарсы бұрыштар болып табылады. Сол/оң жақ бұрыштаңы символ қарама-қарсы
сол/оң бұрыштағы символдарға ауыстырылады; Xi=Xi+1 символдарының арасына арнайы символ
қойылады.
Цезарьдің шифрлеу әдісі k1 1 , k2 3 болатын қарапайым ауыстырудың жеке түрі болып
табылады:

yi

( xi

3) mod N .

(3)
Бұл әдіс бастапқы әріптен K әріпке жылжу арқылы хабарламаның әріптерін алмастыруға
негізделген (сурет 3).
Мысал. Келесі функция Цезарь әдісімен жолды шифрлеуге мүмкіндік береді.
{toCod – шифрленетін жол}
function Chezar(toCod: string): string;
{leng_toCod – toCod жолының ұзындығы}
Var ind, leng_toCod : integer;
begin
leng_toCod := length(toCod);
for ind := 1 to leng_toCod do
{Alft – алфавит "А" .."Я"+"_", алфавит ұзындығы=33}
toCod[ ind ] := Alft[Pos(toCoe[(ind +3) mod 33])];
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Atbash := toCod;
end;

3 сурет. Цезарь әдісімен жолды шифрлеу
Алфавиттің 30-шы символын шифрлеуде шифрлеу функциясы дұрыс жұмыс істемейді, себебі
алфавиттің соңғы элементінің орнына алфавиттің 0-дік элементі таңдалады. Бұл қателікті болдырмау
үшін циклға тексеру шартын қосуға болады:
for ind := 1 to leng_toCod do
if (ind +3) mod 32<>0 then
toCod[ ind ] := Alft[Pos(toCod[(ind +3) mod 33])]
else
toCod[ ind ] := Alft[Pos(toCod[33])];
Бұндай шешім тиімсіз, сондықтан жасанды амал – алфавитке кедергі элементтерді ("АБВ") қосуды
қолданамыз.
Alf:=alf+’АБВ’; {Alft – алфавит "АБВ ..ЭЮЯ_АБВ"}
leng_toCod := length(toCod);
for ind := 1 to leng_toCod do
{Alft – алфавит "А" .."Я"}
toCod[ ind ] := Alft[Pos(toCod[ind +3])];
Мысалы, егер Юлия Цезарьдің VENI VINI VICI (келдің, көрдің, жеңдің) танымал фразасын
аталған әдіспен шифрлесек, онда SBKF SFAF SFZF шығады.
Келесі криптографиялық құралының негізігі түрі асимметриялық криптография алғашқыда бір
объектіден екіншіге хабарламаларды жіберу құралы ретінде ойлап табылған. Осыған байланысты, келесі
ұғымдарды қарастырайық: «жіберуші» - ақпаратты шифрлейтін және қорғалмаған арна бойынша
жіберетін тұлға, «қабылдаушы» - ақпаратты қабылдайтын және оны бастапқы күйге келтіретін тұлға.
Асиметриялық криптоалгоритмдердің басты мақсаты екі кілтті қолданудан тұрады: хабарламаны
шифрлеу үшін бір кілтті, ал дешифрлеу үшін басқа кілтті қолданады.
Асимметриялық криптографияның екінші қажетті шарты болып шифрлеу кілті белгілі болған
жағдайдың өзінде де, шифрлеу процедурасының қайтымсыздығы табылады. Яғни, шифрлеу кілті мен
шифрленген мәтіннің бар болғанымен, бастапқы хабарламаны қайта қалыпқа келтіру мүкіндігі жоқ.
Мәтінді шифрлеу екінші кілт – дешифрлеу кілті болғанда ғана мүмкінді. Сондықтан, хабарламаны
жіберетін шифр кілтін ашпай-ақ қоюға болады. Бұл шифрлеу кілті «ашық кілт» деп аталады. Ал,
хабарламаны қабылдаушы «жабық кілт» деп аталатын дешифрлеу кілтін құпияда ұстауы қажет.
Асимметриялық криптографияның үшінші қажетті шарты – ашық кілтті білу жабық кілтті тауып алуға
мүмкіндік бермейтіндігі.
Асимметриялық шифрлеуді қолдану кезіндегі хат алмасу жүйесін қарастырайық. N абоненттердің
әрбіреуіне өз жұптық кілттері құрылады: «ашық» Ej және «жабық» Dj, мұндағы j – абонент нөмірі.
Барлық ашық кілттер бүкіл қолданушыларға қолжетімді. Әрбңр жабық кілт тек иесіне ғана белгілі.
Мысалы, №2 абонент ақпаратты №7 абонентке жибере отырып, шифрлеуге E7 кілтін қолданады. E7
кілтіне және арнаға қолжетімді болғанымен, мәтінді дешифрлеу мүмкін емес, себебі, ашық кілт бойынша
шифрлеу процедурасы орындалмайды. Хабарламаны қайта қалыпқа келтіру тек D7 кілтінің көмегімен
ғана жүзеге асырылады. Егер хабарлама кері бағытта (7-ші абоненттен 2-ші абонентке) жиберілсе, онда
E2, D2 кілттері қолданылады.
Осыған байланысты, біріншіден, асимметриялық жүйелердегі бар кілттердің саны мен абоненттер
санының байланысы сызықтық. Ал, симметриялық жүйеде квадратты.
Екіншіден, k жұмыс станциясының құпиялылығы бұзылса, зиянкес тек Dk кілтін ғана білуі мүмкін.
Бұл тек №k абонентке келетін барлық хабарламаларды ғана оқуға мүмкіндік береді. Бірақ, абоненттің
атынан хат жібере алмайды.
RSA алгоритмі. Электронды-сандық қолтаңба (ЭНҚ) жүйесінің алғашқы танымал жүйесі
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R S A болды. Оның алгоритмі 1977-78 жылдарда Рональдом Ривест, Ади Шамир және Леонард Адльман
сияқты зерттеуші-математиктермен жасалған.
R S A сандық қолтаңбаның құрылу және тексеру сызбасы 4 суретте көрсетілген.

4 сурет. R S A сандық қолтаңбаның жалпылама сызбасы
Кез-келген асимметриялық алгоритмнің бірінші кезеңі ашық және жабық кілттердің құрылуынан,
ашық кілттің таралуынан тұрады. R S A алгоритмі үшін кілттерді құру келесі операцияларды
орындаудан тұрады [2]:
p және q екі қарапайым сандары таңдалады.
1.
n p q есептеледі.
2.
3.
e саны таңдалады, ( p 1) (q 1) сандары сияқты қарапайым.
4. e d ( p 1)(q 1) y 1 теңдеуі Евклид әдісімен бүтін сандарға есептеледі, мұндағы d, y
– белгісіз айнымалылар.
5. (e, n) жұбы ашық кілт ретінде жарияланады.
6. d саны – (e, n) сандар жұбының көмегімен шифрленген хабарламаны оқуға арналған жабық
кілт.
Осы сандардың көмегімен шифрлеу үрдісін қарастырайық:
1. Жіберуші өз хабарламасын k trunc (log 2 (n)) битке тең бөліктерге бөледі.
k
2. Бұндай бөлікті (0; 2

1) аралығынан алынған mi саны ретінде көрсетуге болады. Осындай
e

барлық сандар үшін ci (( mi ) ) mod n өрнегін есептеуге болады. ci бөліктері шифрленген
хабарламалардан тұрады. Бұл бөліктерді ашық арна бойымен жіберуге болады, себебі, қарапайым сан
модулін дәрежеге шығару орындалмайтын математикалық есеп. Оған кері есеп «соңғы өрістегі
логарифмдеу» деп аталады және күрделі есептердің бірнеше қатарынан тұрады. Осылайша, егер
зиянкестер e және n сандарын білсе де, ci арқылы mi бастапқы хабарламаларды оқуды ол тек mi
мәнінің толық ізделуін қолданумен ғана орындайды.
Эйлер теоремасының сәйкес, егер n саны екі p және q қарапайым сандары түрінде көрсетілсе,
( p 1)( q 1)

mod n 1 теңдігі орындалады.
онда кез-келген x үшін x
Сондықтан, дешифрлеудің қабылдау жағында d санын қолданамыз. R S A -хабарламаларды
дешифрлеу үшін осы формуланы қолданамыз. Формуланың екі жағын дәрежелерге келтіріп, x -ке
көбейтеміз:
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y
x

y ( p 1) ( q 1)

mod n

x
x

y ( p 1) ( q 1) 1

mod n

1

y

1
(4)

1 x

x

Негізі заманауи прцессорларға үлкен сандарды дәрежеге шығару операциясы тіпті уақыт бойынша
тиімделген алгоритмдер бойынша шығарылса да, көп жұмысты талап етеді. Сондықтан, хабарлама мәтіні
сеанс кілтін қолданумен бөліктік шифрлерге кодталады, ал сеанстың кілті қабылдаушының ашық
кілтінің көмегімен асимметриялық алгоритммен шифрленеді және файлдың басына орналастырылады.
Сандық қолтаңбалар технологиясы. Ақпараттық қауіпсіздіктің тағы да бір мәселесі – хабарлама
авторының шынайлығын тексеру. Бұл асимметриялық шифрлеу теориясының көмегімен жеңіл шешілуі
мүмкін. Егер осы мәселені симметриялық криптография көмегімен шешсе, онда өте қажырлы жұмыс пен
күрделі схеманы қолдану керек.
Қорғалмаған арнамен мәтінді жіберу керек болды, ол тасымалдау кезінде өзгерту әрекетінен
сақталған. Бұл жағдайда тасымалданатын мәтін үшін хэш-функция есептеледі. Осындай хэш-функция
мәнін беретін басқа мәтінді таңдауға болады, бірақ мәтін мағыналы болатындай әрі бізге оңтайлы жаққа
қарай өзгеретіндей (мысалы, төлемақының үш есе азаюы) он-жиырма байтқа мәтінді өзгерту – өте
күрделі. Осындай мүмкіндікті жою үшін хэш-функциялар криптоалгоритмдер сияқты күрделі болып
құрылады.
Егер қолданушыға хэш-қосындылар әдісімен өзгертілуден қорғалған мәтінді жиберсек, онда ол
өздігінен қабылдаушы жақта хэш-функцияны мәтіннен таба алады және біз жіберген мәтінмен
салыстыра алады. Егер мәтіннің бақылау қосындысындағы бір бит ең болмағанда алынған хэш-мәннің
сәйкес битіне сай келмесе, онда мәтін тасымалдау кезінде рұқсатсыз өзгертулерге ұшыраған болып
табылады.
Тасымалдауға дайын хэш-қосындыны бірнеше k -битті hi бөліктерге бөлеміз, мұндағы k – R S A
алгоритмі бойынша хабарламалардың өлшемі. Әрбір бөлікке s i

(( hi ) d ) mod n мәнін есептейміз,

мұндағы d – жіберушінің жабық кілті. Енді si бөліктерден тұратын хабарламаны желі бойынша
жіберуге болады. Белгілі hi және si бойынша құпия кілтті табу қаупі жоқ. Сонымен қоса, хабарламаны
e
d *e
кез-келген алушы hi бастапқы мәнін (( si ) ) mod n (( hi ) ) mod n hi операциясын орындау
арқылы табады. (e, n) - ашық кілт. d жабық кілтін білмей мәтінді өзгертуге болмайды, демек хэш-

қосындыны да өзгерте алмайсыз, және s'i сияқтыларды есептей алмайсыз.
Осыған байланысты мәтіннің хэш-қосындысымен әрекет «керісінше асимметриялы шифрлеуді
білдіреді»: жіберу кезінде жіберушінің жабық кілті, хабарламаны тексеру үшін жіберушінің ашық кілті
қолданылады. Сипатталған технология электронды қолтаңба деп аталады. Жіберушіні жеке
идентификациялайтын ақпарат болып d жабық кілті (виртуалды қолтаңба) табылады. Осы ақпаратқа
қол жеткізбейінше жоғарыда айтылған тексеру алгоритмі оң нәтиже беретіндей (текст, si ) жұбын құру
мүмкін емес.
MSWord құжатында элетронды сандық қолтаңбаны (ЭСҚ) қолдануға мысал келтірейік. ЭСҚ-ны
қосу үшін Microsoft Office батырмасы – Дайындық – Сандық қолтаңбаны қосу (кнопка Microsoft Office –
Подготовка – Добавить цифровую подпись) командасы орындалады. Қалып-күй жолында «Бұл құжаттың
қолтаңбасы бар» деген белгі көрінеді
ЭСҚ туралы мәлімет алу
үшін ЭСҚ жарлық шерту керек. Құжатты өзгерткенде қолтаңба жарамсыз болып табылады (сурет 5).
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5 сурет. ЭСҚ-ны тексеру нәтижесі
Электронды қолтаңба алгоритмін асимметриялық шифрлеу процедурасында құру үшін кілттердің
коммутативті қасиеті орындалатындай ашық және жабық кілттерді орындарымен ауыстыру керек.
Сондықтан, бүгінде ақпараттық технологиялар саласында қызмет істейтін қазіргі заманғы білікті
маман ақпараттық қауіпсіздік облысында негізгі ережелерді білуі және пайдалана алуы қажет, ақпаратты
қорғаудың негізгі құралдарын қолдана алуы тиіс.
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В работе рассматривается вопрос об управление портфелем ценных бумаг, а именно,
оптимальное управление портфелем на основе VaR –методики, т.е. меры для оценки риска портфеля.
Появление этой методики важно для кредитных институтов, так как она одна из основ акционерных
инвестиционных технологий. Также рассматриваются различные меры риска инвестора и их
использование при решении поставленных задач. Получены динамические стратегии размещения
активов, цены которых моделируются стохастическими дифференциальными уравнениями
непрерывного времени на основе броуновского движения.
In work the question about management of a portfolio of securities, namely, optimum control of a
portfolio on the basis of VaR – a technique, i.e. a measure for an assessment of risk of a portfolio is considered.
Emergence of this technique is important for credit institutes as it one of bases of joint-stock investment
technologies. Also various measures of risk of the investor and their use at the solution of objectives are
considered. Dynamic strategy of placement of assets which prices are modelled by the stochastic differential
equations of continuous time on the basis of Brownian motion are received.
Түйінді сөздер: VaR, оңтайлы басқару, портфель, стохастикалық үлгі, қаржылай актив.
Заманауи портфельдік теорияның бастамасы Г. Марковицтің [1] мақалаларында, содан кейін В.
Шарп [2] және Дж. Линтнердің [3] еңбектерінде жарияланды. Марковиц бойынша, портфельді
оңтайландыру тапсырмасы – берілген орташа табыс барысында қауіпті минималдандыру (means-variance
analysis – MVA) болып табылады. Дж. Тобин [4], нарықтық портфель, яғни қазіргі уақытта
инвесторларда қолданысқа ие болған барлық құнды қағаздардың жиынтығы тиімді болып келетінін
көрсетті. Сонымен қатар, қауіпсіз активтері бар кез келген нарықтық портфельдің комбинациясы,
күтілетін табысы аз болғанына қарамастан тағы да қауіпі төмен тиімді портфельді береді. Бұл идея
сылбыр портфельдік менеджменттің іргетасын қалады, аталмыш менеджмент бойынша инвестор,
портфельді жасау барысында толығымен нарықтық порфельге бағытталады және портфель құрылғаннан
кейін оның құрамының өзгеруіне аса мән бермейді. Сылбыр менеджмент, нарықтық зерттеулер мен
портфельді құру кезіндегі шығындарды минималдайды және, осы ретте, орташа табысқа қол жеткізуге
жеткілікті түрде кепілдік береді.
Қазіргі қарқынды даму кезеңінде, стохастикалық талдауды пайдаланумен байланысты
портфельдік теорияның бөлімдерін бастан кешіруде. Бұл, негізгі (акциялар мен құнды қағаздар) және
өндірістік (форвард, фьючер, опцион және т.б.) құнды қағаздардың эволюциясын сәйкес сипаттау кезінде
бәрінен де қолайлырақ болып келетін, сондай-ақ динамиканың, яғни қосымша уақыт параметрінің
қарастырылуына мүмкіндік беретін кездейсоқ процестердің жалпы теорияларының әдістері.
Осы бағыттағы ең алғашқы еңбек, броундық қозғалыс тұжырымдамасына математикалық
анықтама берген және сол анықтаманы акция курсының өзгеру динамикасы үлгісінде пайдаланған,
сонымен қатар опционның инвестициялық бағасының формуласын анықтаған Л. Башельенің [5] ұзақ
375

жылдар бойы белгісіз болып келген диссертациясы еді. Осы саладағы жұмысты, теріс мәндерді
қарастырмауға мүмкіндік берген акция курстарын сипаттауға арналған геометриялық броундық
қозғалысты ұсынған, әйгілі экономист П. Самуэльсон [6] жалғастырды. Қазіргі уақытта бұл үлгі, 1973
жылы еуропалық опциондардың – қауіпті активтер бағасының өзгеру процесінің винерлік болып
табылатыны туралы болжамға негізделген Блек-Шоулздың опциондарына арналған бағаларды құру
үлгісінің ұқсас бағаларын есептеуге арналған нақты формулаларға ие болған, Ф. Блек пен М. Шоулздың
[7] аттарымен байланысты. Стохастикалық дифференциалдық теңдеулердің техникасы мен
арбитраждылық емес қағидасы, диффузия теңдеуінің шешімін табуға арналған туынды құралсаймандарды бағалау тапсырмасын шешуге мүмкіндік береді. Берілген формуланың артықшылығы,
оның тек бақыланатын немесе бағаланатын нарықтық көрсеткіштерге негізделетіндігінде.
Value-at-Risk (VaR) - портфель қаупін бағалауға арналған ең танымал шама. Оның пайда болуы
несие институттары үшін ерекше маңызды болды, себебі ол, акционерлік инвестициялық
технологиялардың негізінде жатады. Мысалы, Bank of International Settlements (BIS), активтердің
қауіпіне қатысты жеке капиталы мөлшерінің нормативтерін орнату барысында негіз ретінде VaR
әдістемесін пайдаланады.
Қазіргі таңда, «Value-at-Risk» термині үшін жалпы тұтынылатын ұқсас форма жоқ, жиі жағдайда,
«қауіп төнген баға», «қауіпті ескеретін инвестиция тұжырымдамасы», «қауіпті баға» терминдері
кездеседі. Берілген еңбекте, біз, ағылшынша аббревиатураны VaR пайдаланамыз. VaR әдістемесі, қауіпті
бағалаудың біріңғай көрсеткішіне алып келетін нарықтық конъюнктура (баға, курс, пайыз және т.б.)
тербелістерінің белгісіздігімен байланысты барлық қауіптерді жояды. Осы ретте, VaR әдістемесі, әр
түрлі портфельдер бойынша, сондай-ақ белгілі бір уақыт кезеңіндегі жеке қаржылай құрал-саймандар
бойынша қауіптерді салыстыруға мүмкіндік береді. Мұндай баға ретінде, ақшалай бірліктермен
сипатталатын берілген ықтималдығы бар, белгілі бір уақыт кезеңіндегі портфель бағасындағы (қаржылай
құрал-сайман) шығындардың шегі қарастырылады. Ол, үш фактормен анықталады: уақыт көкжиегі
(берілген уақыт кезеңі), ықтималдылықпен мәндес, ақшалай түрдегі нақты шама.
Нарықтық қауіптің күйзелістік емес бағасын анықтау үшін, қарастырылып отырғаннан ең
жағымсыз жағдайлардың біршама үлесі (әдетте 5% немесе 1%) алынып тасталынады, яғни кездейсоқ
шаманың мүмкін мәндерінің аралығы қысқарады. Қауіп бағасы деп, қалған 95% немесе 99%
жағдайлардың ішіндегі ең жағымсызынан пайда болатын шығын саналады. Аралықтың ені, және
сәйкесінше қауіптің бағасы, уақыт көкжиегінің ұзындығына және шетке ысырылған жағымсыз
жағдайлар үлесіне, яғни болжамдалған мәннің осы аралыққа сәйкес келу ықтималдығына тәуелді
болады. Аралықтың төменгі шекарасының мәні қауіп шамасы болып табылады, VaR. 100%-дық және
шетке ысырылған жағымсыз жағдайлардың қабылданған үлесі арасындағы айырмашылыққа тең
ықтималдықпен бірге, портфельдің шығындары VaR мәнінен аспайды деп есептеледі. Уақыт көкжиегінің
ұзындығы ретінде, портфельді басқарудың таңдалынған стратегиясымен анықталатын мерзім, немесе
портфельді нарықта сатуға болатын мерзім саналады. Осылайша, VaR мәнінде жойылу қауіпін ескеруге
болады.
1 Негізгі нәтижелер
VaR анықтамасы бойынша – бұл портфельдің күтілетін табысы мен оның берілген α ықтималдығы
бар мүмкін болатын минимал бағасы арасындағы айырма. Олай болса, алдымен, 1 – α маңыздылық
деңгейі барысында α-квантиль деп аталатын осы минимал бағаны анықтап алу қажет. α-квантиль арқылы
инвестордың соңғы капиталын белгілейміз. Қалыпты үлестірілген кездейсоқ Z шама үшін, ол тең,
мұндағы α - стандартты қалыпты N(0,1) үлестірілімнің квантилі.
Инвестиция портфелінің бағасы
(1)
теңдеуімен сипатталады. Берілген дифференциалдық теңдеудің шешімі Ито [8] формуласының
көмегімен табылады:

X (t )
Мұндағы,

–

x0 exp

r1

r

1
2

-дегі евклид нормасы. Осыдан кейін,

2

t

W (t ) .

(2)

- стандартты броундық қозғалысы

деп, ал
– логнормальді түрде үлестірілген екенін пайдаланып - вариациялық портфельдің
күтілетін мәнін және α-квантильді табуға болады:
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яғни, ереже бойынша α - 1%-дан (Базельдік комитеттің талаптары) 5%-ға дейін (RiskMetrics
стандарты) тең.
Қауіпке тап болған баға (VaR) – бұл портфельдің күтілетін табысы мен оның минимал мүмкін
болатын мәні арасындағы айырма:
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Инвестициялық тұрғының соңында VaR өлшемінде шектеулі портфельдің күтілетін бағасын
максималдау есебін шығарамыз:
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R

: b 0 шарты барысында есептің шектік шартын келесі түрде жазуға
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болады:
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Енді бастапқы тапсырманы екі бөлікке бөлуге болады:
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Бірінші тапсырманың Лагранж көбейткіші арқылы шешімі төмендегідей болады:
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Екінші тапсырма сызықтық емес теңдеудің шешімін табуды қажет етеді.
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1

(

r1) T

l (b).

Бұл жерде, b нөлге ұмтылғандықтан сол жақ бөлігі де нөлге ұмтылады және b шексіздікке
ұмтылатын болса - шексіздікке ұмтылады. Оң жақ бөлігінде b нөлге ұмтылатын болса, онда оң жағы
шексіз артады және керісінші, b шексіздікке ұмтылса, онда оң жағы нөлге ұмтылады.
Mathematica бағдарламасының көмегімен есептейтін болсақ, онда шешімі келесідей: b - оң және
сол жақ бөліктерінің жалғыз ғана қиылысу нүстесі болып табылады.
Қауіпті автивтерден тұратын портфелдің VaR – Т-ға қатысты тұрақты түрде артады (1-суретті
қараңыз).

1-сурет – бір құнды қағаз бен екі акцияны қамтитын портфельдің VaR
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Сондықтан үлкен Т барысында VaR өлшеміне шектеулі оңтайландыру тапсырмасының шешімі,
портфельдегі қауіпті активтер үлесінің аз болуына әкеп соқтыруы мүмкін. Бұл, ұзақ уақыт аралығындағы
акция салымдарының қауіпсіз инвестициялардан тиімдірек екенін көрсететін нарықтың статистикалық
зерттеулеріне қарама-қайшы келеді [9].
CaR-әдістеме негізінде портфельді оңтайлы түрде басқару
Қауіп астындағы капитал (Capital-at-Risk – CaR) – инвестордың берілген қауіп деңгейінде
жоғалтуға дайын болатын қаражат мөлшері. Ол, тек қауіпсіз инвестициялардан тұратын портфель
табысы мен соңғы капиталдың α-квантилінің табысы арасындағы айырмаға тең:
2
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Егер CaR әдістемесін, Т функциясы ретінде қарастыратын болсақ, онда осы параметрді қауіпті
капиталдың өзіндік оңтайлы шамасын анықтай отырып, активтерді иемдену кезеңін анықтау үшін
қолдануға болады (2-сурет).

2-сурет –әртүрлі табыстылыққа арналған бір қауіпті активтен тұратын портфельдің CaR
Бірдей шарттарда актив табысы неғұрлым жоғары болған сайын, дәл осы активке ұзақ уақыт бойы
(2-суреттегі кескін) инвестициялау соғұрлым тиімді екені анық, өйткені қауіп астындағы капитал, уақыт
өте келе, тек кеміп қана қоймай, сонымен қатар, теріс бола бастайды. CaR мұндай анықтамасы,
шығындардың қауіпсіз инвестициялардан түскен капиталдан асып түсу мүмкіндігін шектейді.
Орташа табысы қауіпсізден өзгеше болатын, ең болмағанда бір акцияның бар болуы үлкен Т
барысында теріс CaR бар акциялар мен құнды қағаздардан тұратын портфельдің бар екенін көрсетеді.
Яғни мұндай жағдайларда, тек құнды қағаздарды инвестициялау, оңтайлы шешім болып табылмайды.
Бір жағынан алып қарағанда, бұл факт, қор нарығының эмпирикалық деректеріне сәйкес келеді, екінші
жағынан, ол, қауіп шамасы ретінде CaR, VaR және вариация әрекеттері арасындағы айырмашылықтың
бар екенін көрсетеді. Құнды қағаздардағы уақыт кезеңіне және нарықтық коэффициенттерге тәуелсіз
түрде, инвестор капиталына сәйкес келетін вариацияға қатысты портфель, әрқашан оңтайлы болып
келеді. Мұның барлығы, тіпті Марковиц портфелінің классикалық оңтайландыру тапсырмасында шектеу
ретінде CaR әдістемесін пайдаланған жөн екенін көрсетеді.
С тұрақтысы, CaR максимал мәніне тең болатын қауіпсіз инвестициялардың капиталынан асып
кетпеуі тиіс. Қарсы жағдайда мұндай шектеу, мәнін жоғалтады.
Тапсырманың шектік шартын келесі түрде түрлендіруге болады:
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Алдыңғы тапсырмаларға ұқсас түрде, сызықтық функция ? барысында максимум мәнге жетеді.
Барлық ? бойынша табу қажет. Берілген өрнекті (6) теңдеудің сол жағына орналастыра отырып, келесі
түрлендіруге қол жеткіземіз:
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Максималдандырылатын
функция
сызықтық
болғандықтан,
квадраттық
теңсіздікті
қанағаттандыратын ең үлкен -ны табу жеткілікті. Бұл – квадраттық теңдеудің ең үлкен түбірі.
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Стохастикалық үлгілердің тәжірибеде қолданылауы
Мысал ретінде, 2008 жылдың 20 маусымындағы жағдай бойынша қауіпсіз активтен және екі
акциядан - Walt Disney Company (DIS), Walt Disney Company (MCD), Hewlett-Packard Company (HPC)
тұратын портфельді қарастырамыз. Сауда келісімдері туралы ақпарат бойынша келесі мәліметтерді атап
өтуге болады (1-кесте):
1-кесте – Есептік деректер
Күтілеті
Құбылма
Ковариация
ij

н табыс

DIS

DIS
0.0521

MCD
0.0240

HPC
-0.0327

MCD

0.0240

0.0379

-0.0221

0.2696

HPC

-0.0327

-0.0221

0.0845

0.0731

i

лылық

i

0.0883
0.2284
0.1947

0.2908
Иемденудің әр түрлі кезеңдері, дәлірек айтқанда, жылдар, жыл үшін оңтайлы портфельді
құрастырамыз. Олардың әрқайсысы үшін табыстылықтың қауіпсіз жарнасын есептеу қажет, мысалы,
«The Wall Street Journal» журналында жарияланған сәйкес орындалу мерзімдері көрсетілген, алайда
табыстар туралы мәліметтері берілген үлгі үшін жарамсыз болып келетін қазыналық вексельдердің
котировкасын пайдалануға болады. Бұл, қарапайым (күрделі емес) пайыздар әдісі бойынша есептелген,
қазыналық вексельдерді сату барысында дисконт туралы деректерге негізделген табыстылық
көрсеткіштері. Сондықтан, күрделі пайыздар: , , әдісі бойынша үзіліссіз есептелген қазыналық
вексельдер бойынша жылдық табыс жарнасын табу қажет.
Бастапқы капитал
ш.б., ал шығын көлемі 95% ықтималдылықпен
ш.б.
аспайтын, яғни
болатын шарттарын ескере отырып, инвестор портфелінің құрамын
анықтаймыз. Mathematica жүйесінде есептеулер жүргізе отырып, берілген деректердің негізінде келесі
нәтижелерге ие боламыз (2-кесте):
2-кесте – әр түрлі әдістерді қолдану барысындағы портфельдің оңтайлы құрылымы
0
1
2
3
Күтіле
Күтіл
тін
баға етін табыс
(ш.б.)
Va
0.9
0.0
0.0
101
3.4%
R
463
0.0078
493
121
709
Ca
0.8
0.1
0.0
102
5.7%
R
515
0.0217
364
336
848
Va
0.9
0.0
0.0
103
3.4%
R
630
0.0058
345
082
361
Ca
0.6
0.2
0.0
110 06
10.1%
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R

949

0.0483
851
682
9
0.0
0.0
155
4.5%
R
928
0.0017
074
014
546
Ca
9.9
1.9
9.4286
894%
R
8.5628
2.3260
712
177
6*1014
VaR әдістемесін пайдаланудағы басты кемшілігі - портфельдің болашақтағы бағасын нақты
төмендететін портфельдегі қауіпсіз активтердің шамадан тыс үлкен үлесі. Олай болса, CaR-әдістемесін
пайдалану туралы - ол ұзақ мерзімдік инвестициялау барысында тиімді болады деген қорытынды
жасауға болады.
VaR әдістемесі, қауіптің бағалық, ықтималдық және уақыттылық сипаттамаларын біріктіруге
мүмкіндік береді, бұл оны қауіптің дәстүрлі шамаларынан (мысалы, табыстың, вариация
коэффициентінің стандартты ауытқуы және т.б.) тиімді түрде ерекшелейді. Оның көмегімен нарықтың әр
түрлі сегменттеріндегі қауіптерді бағалауға және қауіпі жоғары позицияларды анықтауға болады,
мысалы, портфельді құру иілгіштігінің көмегімен. Бұл тұжырымдама, үлкен көлемді операциялары бар
өтімді нарықтарда өте пайдалы және ақпаратты ұсыну мен сауда-саттыққа шектеу қою мақсатында
қолданылуы мүмкін.
VaR тұжырымдамасына негізделген әдістемелерді пайдалану үшін, қаржы құралының қазіргі
уақыттағы нарықтық бағасын, құбылмалылықты, болжамдалған инвестициялық көкжиекті және қажетті
сенімділік деңгейін білу қажет. VaR мәні, іс жүзіндегі деректердің жинақталған қорына сүйенеді, және
оны сандық түрде өлшенетін қауіптер үшін есептеуге болады. Портфельдің әрбір құрамдас бөлігі үшін
деректердің үлкен массиві қажет болғандықтан, қажетті ақпаратты жинақтау немесе олардың нарықтық
бағасын үнемі бақылап отыру қиын. Қиындықтар, нашарлап бара жатқан нарық жағдайларында
инвестициялық позицияларды жабу, VaR әдістемесінде қарастырылмаған қосымша шығындарды
тудыруы мүмкін екендігімен байланысты.
Va

0.9
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БИОЛОГИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА ДИАЛОГТІК
ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Қожанияз Т.Б., Сыздықова А.Қ.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье излагается о методике обучения диалогического взаимодействия, проведенные
с целью развития знаний учащихся
This article describes a technique of training dialogic interaction conducted in order to develop students'
knowledge
Оқушының білім алуға деген құштарлығын ояту үшін қазіргі заманда мұғалім көп ізденіп,
сабақтың тиімді өтуіне жұмыс жасауы қажет. Білім сапасы оқушының білімге деген құштарлығымен,
қызығушылығына тікелей байланысты. Сабақ барысында оқудың белсенді әрекет әдістерін қолданудың
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нәтижелілігін осыдан көруге болады. Оқудың белсенді әдістеріне: пікір-таластар, өзін-өзі бағалау, тест
құру және бірін – бірін тексеру жатады.
Бұл бағыт мұғалімнің жұмысын түбегейлі өзгертеді. Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға
шығармашылықпен жұмыс жасауға итермелейді, себебі оқушы білімді өздігінен іздену арқылы алу керек
болса, мұғалім оқушының білім алуына себептер, жағдайлар тудыру керек. Ол үшін мұғалімнің сабақты
жан-жақты дайындауы қажет, сабақ үстінде қандай болмасын оқушы тарапынан әртүрлі сұрақтар
туындау мүмкін сол жерде мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді. 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
технологиялар меңгеруі қажеттілігі туындап отыр. Жоғары технологиялар заманында адамға жан-жақтан
түрлі ақпарат келіп түседі, сондықтан казіргі заман адамы ақпараттармен жұмыс жасай біліп, қажетін
алып қолдана алу бейімділігін қажет етеді [1].
Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Диалогтік
оқыту кезінде Мерсер мен Литлтонның пайымдауынша оқушының пәнге деген қызығушылығы артады,
оның білім денгейінің өсуіне әсер етеді, берілген тақырыпты тереңірек түсінуге мүмкіндік береді
.Мерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың оқуына ажырамас бөлшегі болып табылады және
әңгімелесудің үш түрін сипаттаған. Осы оқуда қолданылатын әңгімелеу түрлері: әңгіме-дебат, топтық
әңгіме, зерттеушілік әңгіме. Оқушылар сыныптастарымен, құрдастарымен диалог жүргізген кезде сыни
тұрғыдан ойлап зерттеу жүргізуге қабілетті болады. Білім беруде диалогтың маңызы зор, мұғалім
оқушылармен тікелей байланыс жасайды, ой тастайды, әр түрлі деңгейдегі сұрақтар қояды.
Диалог - сабақ барысында оқушы мен мұғалім арасындағы , оқушы мен оқушының арасындағы
жүргізілетін қарым-қатынас. Мерсер мен Литлтон(2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың
қызығушылығын арттырумен қатар, интерактивті қарым-қатынас пен достарымен бірігіп жүргізілген
жұмыстың балалардың оқуына және когнитивті дамуына әсер ететіндігі айтылған. Выготский кіші
жастағы балаларды когнитивті даму әрекеттері әлеуметтік қарым- қатынас үдерісінде, яғни, анағұрлым
қабілетті оқушылармен араласу және мәдениет, қоршаған ортамен өзара қарым-қатынас жасау арқылы
оқушыларды ересектерше ойлау әдісін қалыптастырады [2]. Сыныпта оқушыларға сұрақ қою үлгісі
«бастама- жауап-кейінгі әрекет» бойынша жүзеге асады. Мерсердің (1995) бұл модель әнгіме сыныпта
бастама жасайтын және оны бақылап отыратын адам мұғалім болатынын көрсетеді. Сұрақ қою маңызды
дағдылардың бірі болып табылады. Оқушыларға дұрыс қойылған жағдайдағы сұрақ, сабақ берудің тиімді
құралына айналады және оның оқушылардың оқуына қолдау көрсетіп, оны жақсарта, кеңейте алады.
Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін, мұғалімдер қолданатын сұрақтардың екі түрі
болады. Төмен дәрежелі және жоғары дәрежелі сұрақтар. Төмен дәрежелі сұрақтар нақты бір жауап
арқылы қайтарылады, ал жоғары дәрежедегі сұрақтар оқушылардың білім алуына түрткі болу үшін әр
түрлі техникаларды пайдалана білуіне, сынақтан өткізу және қайта бағыттау сияқты пайдалануға болады
[3]. Түрткі болу сұрақтары оқушының жауабын алу үшін және оқушы жауабын түзетуге көмектесу үшін
қолданылады. Сынақтан өткізу сұрақтары оқушылардың өз ойларын анық білдіруге, идеяларын
дамытуға көмектесетіндей етіп құрылуы қажетті.
Мысалы, сабақта топтастыру кезінде «түстер», «жануарлар», «ай таулары», «пазлы жинауға»
қарай топталса, топта ақылдасып, кеңесіп, бір ойға келіп сипаттама , түсінік берді. Бұл жерде «диалог
модулінің» топтық және жеке түрін көруге болады.«Диалогтік» сөзі оқу проблемасын қою және оның
шешімін табуға оқушылар мұғалімнің арнайы дайындап келген диалогы арқылы жету дегенді білдіреді.
Келтіру диалогында проблеманы қоюда мұғалім қадам-қадаммен оқушыларды тақырыпты өздері
анықтауға әкеледі. Мен оқушыларға әр -түрлі сұрақтар қоюды жоспарладым. Бұны қолданған себебім
оқушыларды әр-түрлі сұрақтар арқылы сабаққа қызығушылығын арттырамын, терең ойлануына
мүмкіндік беремін. Түрлі мүмкіндіктерге қарай оқушыларға түрткі болу сұрақтарын қоюды сабағыма
енгізіп отырдым. Интерактивті тақтаны пайдаланып тақырып бойынша суреттерді көрсете отырып, әр
сабағыма ой қозғау әдісін қолдандым. Оқушылардың ойларын жинақтап, оқушының жауабына
көмектесу, өткен материалға оралуға, ой салуға, дұрысын қабылдауға және сабаққа толығырақ жауап
беруге итермелеуге, сабақ мақсатын аша білуге түрткі болуды көздедім.Мысалы, 6-сыныптың сабағында
оқушылар жаңа тақырыпты менгеру кезінде , оқулықпен жұмыс жасады. Олар тақырыпты оқып
болғаннан кейін, өзара пікірге түсті. «Жапырақ деген не? Жапырақ сабаққа қалай орналасады?
Жапырақтың түр өзгерістеріне не жатады? » деген сұрақтарға өзара пікірлесіп, талқылап жауап
берді.Осы жерде зерттеушілік әңгіме жүргізілді және оқушылар «Жапырақ» сөзіне ассоциация құрды.
Екінші сабағымда «Қарлы кесек» әдісін пайдаланып өткен тақырыпты қайталаттым. Оқушылар бірбіріне сұрақтар қойып, сыныптастарының қойылған сұрақтарына жауап беру арқылы, дәлелдеме ретінде
мазмұнының қысқаша айтып кетті. Тақырып бойынша «Жуан және жіңішке» әдісін пайдаланып, сынып
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оқушылары Адина мен Ақбота әңгіменің мазмұнына байланысты сұрақтарды өзара қойып пікірталасқа
түсті.
Топтық әңгіме кезінде оқушылар түрлі идеяларды ортаға салды. Әңгімелесу түрлерінің беретін
нәтижесіне көңіл бөлсек, сапалы білім берудің бірден- бір жолы-диалогтік оқытуды үнемі жүзеге асырып
отыру. Әсіресе ауызша сабақтарда зерттеушілік әңгіме арқылы жақсы нәтижеге жетелейді (Барнс, 1976
пен Мерсер, 2000). Диалогтік оқыту өзінің тек мазмұнымен оқушыларды бірден жаңа бір өлшемге
шығарып, жаңа психологиялық жағдайға әкеледі. Тәжірибе көрсеткендей, әдеттегі бірсарынды сынып
сабағындағы үндемес оқушылар диалогтік кезінде (Барнс, 1971) өте белсенді болды. Оқығаны туралы
өзінің бағасын бере отырып, пікірін, ойын дұрыс айта біледі. Оқушылар күрделі емес пікір сайысқа
қатысқанда, өз ойын аргументтеу, дәлелдей білуді үйренгенінің өзі мен үшін де, оқушы үшін де жетістік
болды. Сабақ барысында диалогтік оқытуды енгізуде өзгерістер байқадым, оқушыларымның
жауаптарына сенімділігін көрдім. Сабақ үдерісінде оқушылар өз беттерінше жұмыс жүргізіп, жаңа
тақырыпты өздері ізденушілікпен меңгере бастады, түсініктерін талдауға мүмкіншілік алды. Мен оларға
тек бағыт, бағдар беруші болдым. Топтық жұмыстар оқушылардың бірлесіп жұмыс жасауына, бірге
шешім қабылдауына жағдай жасады, өз ойларымен толық ақпарат алды. Әр сабағымда диалогтік
оқутыды үнемі жүзеге асырып отырдым, себебі биология пәні ауызша жеткізуді, оқиғанын қандай да бір
дәлелдемелерді қажет ететін пән болып табылады. Оқушылар топтық таныстырылым жасау мен жаңа
тақырыпты игеру мен түсіну үшін тиімді болып табылды. Мәтінмен жұмыс жасағанда оқушылар топтық
таныстырылым қорғау арқылы жүзеге асырды.Осындай белсенді жұмыс түрінде оқушылар шапшаң
жұмыс жасаулары қалыптасады, тез шешім қабылдаулары дағдыланады, сөйлеу мәдениеті қалыптасады,
өзгерістерді байқадым, оқушыларымның жауаптарына сенімділігін көрдім.
Өткізген сабақтарымда сынып оқушыларының өзара білімін дамыту мақсатында бірлескен
сұхбатынан: оқушылар бірін – бірі оқытады, пікірлеседі, ой бөліседі, әңгімелеседі.Бұның бәрі де
диалогтық оқыту әдістері негізінде жүзеге асып отырады. Оқушылардың тілдік қорын молайтуға, білім
деңгейін көрсете алуына, білімін әділ бағалауына оң әсерін тигізетініне сенімім мол.Жаңаша ізденіс,
жаңаша көзқарас жалғасын тауып, ел ертеңі келешек ұрпақтың білім алудағы жетістікке жету жолында
нәтижелі еңбек ететініме сенімдімін.
Қорытындылай келе, егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына кіру болса,
ол өркениетке жетуде жан –жақты дамыған , рухани бай тұлға қалыптастыру болып отыр. Баланы
ізденушілікке баулу оған зерттеу дағдысы мен білігін игерту бүгінгі білім беру саласының маңызды
міндеті болып табылады.
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ӘОЖ 58
ҰЛЫТАУ ТАУ ЖОТАСЫНЫҢ ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ
Қожанияз Т.Б., Бисаринова А.Н.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассмотрены разновидности представительства реликтовой флоры
This article examines the variety of relict flora representation
Ұлытау аймағында шөлейтке бейімделген өсімдік түрлері көбірек таралған. Далалықтарда өсімдік
жамылғысы сирек, маусымдық өзгерістер анық байқалады. Ерте көктемде, топырақта ылғал мол, жауыншашынды кезде өсімдіктер барлық жерлерде қаулап өседі де, жаз шыға жылдам қурайды. Күзде салқын
түсіп, жаңбыр көбейген кезде көптеген өсімдіктер қайта көгереді.
Бұл өңірде көпжылдық өсімдіктерден тырсық, боз бетеге, тарақ бидайығы, сирек бас жусан, қара
жусан, сұр жусан, көкпек, тұзды жерлерде сораңның көптеген түрлері және өзен алқаптары мен
көлдердің жағалауларында бидайық, ақмамықтың бірнеше түрі, ши мен су оты өседі.
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Өлкенің оңтүстік-батыс бетіндегі шөлдерге қарағанда құмдарда өсімдік түрлері көп. Оларда
ағаштар мен бұталар да, шөп түрлері де өседі. Ақ сексеуіл, құм қарағаны, жүзген, жыңғыл, жиде, тал
секілді ағаштар мен бұталар, қияқ, өлең, құрақ, еркек сияқты көпжылдық шөптер – осы құмды өңірге тән
өсімдіктер.
Көнеліктің көзі, тірі қазбалар, немесе реликтер дегеніміз көне замандарда тіршілік еткен, қазіргі
кезде климаттық жағдайға байланысты жойылып, ареалы қысқарып бара жатқан түрлер. Реликтер өткен
дәуірлердің қалдықтары ретінде және флоралар түзілуінің тарихи жолындағы белгілері ретінде олардың
қалыптасуын танып-білуге біраз мүмкіндік туғызады. Реликтерді даралаудағы қиындықтар жөнінде В.В.
Вульф (1941), Н.А. Бирштейн (1947), А.И. Толмачев (1974) және олардың небір жұмбақ сырлары жайлы
М.С. Байтенов (1985) айтқан еді [1].
Түрлер ареалдарының үзілуін (дизъюнкция), популяциялардың географиялық бытыранқылығын,
систематикалық жақын түрлердің салыстырмалы-морфологиялық анализін мұкият зерделеген соң, біз бір
қатар түрлерді реликті деп есептеп бөліп шығарып отырмыз.
Палео және неореликтілер жайлы М.С. Байтенов (1986) былай деп жазады: «К палеореликтам
относятся таксоны, формирование которых связано с миоценом и первой половиной плиоцена –
отрезком времени, характерезующимся относительно теплыми климатическими условиями. Неореликты
– это виды, формирование которых проходило во второй половине плиоцена и четвертичного периода –
отрезке времени, ознаменовавшемся значительным похолоданием климата и образованием горных
сооружений».
Жезқазған аймағы реликті флорасында, біздің ойымызша, тек неореликтілер ғана емес,
түрлердің бір бөлігі плиоценның аяқ кезінде, ал екінші бөлігі – төрттік кезенде қалыптасқан деген
ойдамыз.
Зерттелген аймақ территориясында реликтті бір түрді айқындап отырмыз: еркек усасыр.
Төменде аннотация түрінде сол реликтің сипаттамасын бердік.
Еркек усасыр (Dryopteris filix-mas) – солтүстік жартышардың
қазіргі кездегі
қырыққұлақтарының көне түрлерінің бірі. Ареалы – ұлан байтақ голарктикалық. Бәлкім бұл тұр неоген
кезеңінде Палеарктиканың қоңыржай ендіктерінің шалғынды орман ценоздарын құрауға қатысқан болар.
Сарысу жүйесінде усасыр қырыққұлағы Ұлытауда, Қаракеңгір бастауында өседі. Батыста бұл түрдің ең
жақын кездесетін жері – Орал таулары. Осыны ескерсек, Ұлытаудағы Dryopteris filix-mas популяциясын
реликті деп есептеуге болады.
М.М. Иьин (1941) D. filix-mas – Торғай флорасының элементі, «... которые на Европейской
равнине и в Сибири, за исключением южносибирских гор (Алтай-Саны), были уничтожены в течение
ледниковского периода»,
кейін «...проникнув в миоцене вместе с Тургайской флорой в Европу,
подверглись известному формообразовательному процессу и уже в изложенном виде проникли,
возможно в плиоцене, в пределы Западной Сибири», – деп есептейді.
Біздің ойымызша, D filix-mas
неогендік элемент бола тұра, плиоцен кезеңінін аяғында түсе бастаған суыққа төзе алмай, оңтүстікке
қарай, Тянь-Шань тау жүйесіне, дала жазықтықтарына қоңыс аударған. Шамасы, плейстоценде, суық
күшейе түскенде, түрдің ареалы бөлшектеніп, соның салдарынан таралуда ірі дизъюнкциялар пайда
болған. Палеарктикалық дала және орманды дала аймақтарында бұл түрдің ареалына голоценнің
ксеротермиялық дәуірі одан әрі апатты ықпалын тигізді. Соның салдарынан түрдің үзік ареалы әрі қарай
үзіле түсті. Осы заманда Ұлытау, Қарқаралы сияқты тау жүйелері мезофильді усасыр қырыққұлағына
пана болып, қазіргі кезге дейін сақталып келуіне мүмкіндік жасады. Реликті усасырдың бұл түрін
Қазақстанның Қызыл кітабының екінші басылымына ұсынып отырмыз.
Эндемді түрлер дегеніміз ареалы шағын, яғни белгілі бір жерге тән, басқа жерде кездеспейтін
түрлер. Біз Жезқазған аймағына тән эндемді 3 түрді айқындадық: ол – Альберт қызғалдағы, ұлытау
түймешетені, Салалы гүлкекіре т.б. Олар жалпы сирек флораның 28% құрайды [2].
Төменде сол эндемдерге сипаттама берейік. Түрлер систематикалық ретпен орналасқан.
Альберт қызғалдағы (Tulipa albertiі)
Лалагүлдер тұқымдасы
Сирек кездесетін, ареалы қысқарып бара жатқан, эндемикалық түр. Аса сәнді ірі гүлді жуашықты
өсімдік. Гүлі сары, қызыл немесе қызғылт түсті. Гүлінің ортасында қара дағы бар. Жапырақтары
көкшіл, жиегі ширатылған. (сурет 1).
Альберт қызғалдағы
аймақта адырлардың шағыл-тасты
беткейлерінде сирек өседі. Жергілікті тұрғындармен жиналу салдарынан оның популяция қоры азайып
барады. Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген.
Ұлытау түймешетені –– Tanacetum ulutavicum.
Астралылар
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Түймешетен туысының Қазақстанда 15 түрі өседі. Бүл түр - ареалы қысқарып бара жатқан сирек
кездесетін эндем. Биіктігі 25см-ге жететін көпжылдық шөптесін өсімдік. Денсін түк басқан, сол себептен
өсімдіктін түсі солғын-жасыл. Жапырақтары қауырсынды тілімделген. Гүлдері ашық сары түсті
себеттерге жиналған. Оның жиекті гүлдерінің күлтесі түтік тәрізді мен тілше тәрізді гүлдердің
арасындағы аралық гүлдер. Маусым-шілде айларында гүлдейді [3].
Ұлытау тауларының
жартастары мен тасты тау беткейлерінде кездеседі. Мал жайылысына
байланысты жапа шегуде.
Салалы гүлкекіре – Centaurea bipinnatifida.
Астралылар
Қазақстанда бұл туыстың 27 түрі кездеседі. Олар – сабағы тік өсетін немесе төселіп өсетін,
кейде сабақсыз біржылдықтар, екіжылдықтар мен көпжылдықтар. Жапырағы бүтін жиекті немесе
тілімденген, түксіз немесе түк басқан.
Салалы гүлкекіре – тамыр маңы мен төменгі жапырақтар қолтығында ақ, кигіз тәріздес түктері
бар, биіктігі 80 см-ге жететін эндемдік көпжылдық. Тік өскен, жоғарғы жағы тармақталған сабағы біреу
ғана. Жапырағы жіңішке бөліктерге екі мәрте тілімделген. Гүлдері сары түсті. Маусымда гүлдейді.
Ұлытау жоталарында, тасты беткейлерде өседі.
Пайдалы өсімдік түрлеpінe адам баласы барлық уақытта да тиісті көңіл бөлген. Соңғы жылдары
өсімдіктердің емдік түрлерін пайдалану кең өpic алып отырғаны белгілі. Жергілікті тұрғындар дәрілік
өсімдіктердің шикізатын жүйесіз және қарқынды даярлау салдарынан дәрілік шөптер қоры күн санап
күрт азаюда. Өсімдіктердің нәсілдік қорын (генофонд), алуан түрлілігін сақтап қалу және табиғи қорын
тиімдi пайдалану — бүгінгi күннің басты мәселелерінің бipi.
Зерттелген аймақ территориясында жойылу қаупі төнген бip қатар пайдалы түрлер анықталды:
сәнді-декоративтік – 8 түр (25%), дәрілік 5 түр (15,6%), жем-шөптік 2 түр (6,2%), тағамдық —2 түр
(6,2% )
Жергілікті тұрғындар флораның ең осал бөлігін, яғни сирек кездесетін және көбірек қayiп-қатер
төніп тұрған түрлерін, қорғау жұмысына саналы түрде араласу керек. Ол үшін олар өсімдіктерді ic
жүзінде танып, оның мәнін түсініп, әсемдік мәнің сезе білу қажет, сондай-ақ, олар сирек кездесетін
өсімдіктep туралы түсініктері болуы керек. Төменде зерттелген аймақ флорасының сирек кездесетін, әрі
өзінің пайдалық қасиетіне байланысты жойылып бара жатқан түрлерге тоқталайық.
Сәнді-декоративтік түрлер
Ақбоз тұңғиық- Nymphaea tetragona
Тұңғиықтар тұқымдасы
Тамырсабағы тік өскен, жапырағы сопақ шеңберлі пішіндес (ұзындығы – 9 см, ені 5 см)
көпжылдық. Гүлі ақ түсті, күлтесі 10-12 жапырақшалы. Түйіні жалпақ конус пішіндес, аналығының
ауызы қошқыл-қызыл, 7-10 сәулелі. Зерттелген аймақта қалдық суларда кездесетін бұл түрдің
популяциясы өте аз. Оның үстіне соңғы жылдары байқалған су режимінің күрт кемуін ескерсек, ақбоз
тұңғиықтың шағын популяциясын сақтап қалу үшін бұл түрді кідіртпей қорғауды талап ету қажет.
Дәрілік түрлер
Шілтер жапырақ шайқурай — Hypericum perfоratum
Шайқуралар тұқымдасы
Көпжылдық шөптесін өсімдік, биіктігі 30-80 см. Денесі жасыл, кейде көкшіл-жасыл. Қос
қырлы сабақтары тік келген. Жапырақтары қарама-қарсы орналасқан, сары гүлдері сабақтың төбесінде
қалқаншаға ұксас сыпыртқы шоғырына жиналған. Гүл cepiгi 5 мүшелі. Мамыр-маусым айларынан бастап
жаз бойы гүлдеп, шілде-тамызда жеміс береді.
Шайшөптің бытыстырғыш, өт айдағыш, жара жазғыш қасиеті бар. Ғылыми медицинада
шайқурайдан алынатын иманин және новоиманин антибиотиктері жараны, ipiңдi iciк, күйіктерді, шиқан,
гайморит т.б. ауруларды емдеу үшн қолданады. Шайқурайдың iшек құрт және несеп айдағыш қасиеті бар
екендігі эксперимент жүзінде дәлелденген (Қожабеков,1981).
Тағамдық түрлер
Тау жуа — Allium galanthum
Жуалар тұқымдасы
Биіктігi 60-83 см-ге дейін жететін, сопақша келген етженді жуашықтары бар көпжылдық жуа.
Жуашықтары қоңыр қабыршықтармен қапталған әрі сыртынан жуан, шырынды, iшi қуыс
жапырақтармен қапталған. Сабағы тығыз, жуан, 2-3 жапырағы бар. Олар цилиндр пішіндес, iшi қуыс,
ұшына қарай жіңішкерген. Аса байқалмайтын жүйкелі, ақ түcтi жұлдызша тәpiзді гүлдepi тығыз шар
пішінді шатырша шоғырына жиналған. Маусым айында гүлдейді [4].
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Жуаның бұл түpi шашыраңқы кездеседі және де өзінің, тамаша тағамдық қасиетіне байланысты
сирексіп кетті. Сондықтан тау жуа қорғауды талап етеді: жуа жинаушыларға тиым салынуы қажет.
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ӘОЖ 58
ҰЛЫТАУ ТАУ ЖОТАСЫ ТҮТІКТІ ӨСІМДІКТЕР ФЛОРАСЫ ЖӘНЕ ОЛАРҒА
СИПАТТАМА
Қожанияз Т.Б., Саржан А.A.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассмотрены виды флора трубчатых растений Улытауского региона
This article describes the types of flora tubular plants Ulytau region
Жезқазған аймағы кең-байтақ отанымыздың дәл орталығында орналасқан. Табиғаты қатаң, өлке
жерінде Сібірдің қатқыл аязды қысы мен Орта Азияның ыстық аптабы ұштасып жатады. Өйткені
Қазақстанның жазық бөлігінде жатқан бұл өлкеге солтүстіктен Арктика мен Сібірдің суық
ауасы,оңтүстіктен ыстық құрғақ ауалар еркін енеді. Жер бетінің алатын жылуы мол болғанымен, түсетін
ылғалы аз, сондықтан ішкі суға(өзен, көл)тапшы келеді. Бірақ аймақтың қойнауы пайдалы қазбаларға өте
бай.
Халық көп қаныстанған елді мекендегі ауаның, судың сапасы зиянды заттардың қосылуынан
нашарлап, адамдардың денсаулығына зиян тигізуде. Сондықтан бүгінгі таңда адам экологиясы барлық
экологиялық мәселелердің ішінде өзектісі болып отыр. Осындай табиғи ортадағы сан алуан құбылыстар
мен өзгерістерді білгіміз келсе, жергілікті жер, туған өлкеміздің физикалық және экономикалық
географиясын егжей – тегжейлі оқып – үйренуіміз қажет.
Арқаның тасты, құмды, шөлді-шөлейтті қойнауында және жер бетінде ежелгі дүние мәдениетінің
ошақтары (Жезқазған, Арғанаты, Атасу, Беғазы-Дәндібай ) көп сақталған. Олардың көпшілігі біздің жыл
санауымыздың бұрынғы замандарда (көне тас дәуірі – 40 мың – 10 мың жыл бұрын ) пайда болған.
Кейінгі тарихи уақыт ғасырларында салынған сәулет өнерінің ескерткіштері де бар[1].
Жезқазған аймағы флорасында Қазақстанның Қызыл кітабына енген түрлер кездеседі(Шренк
тобылғытүсі, түйесіңір, Бектауата тиынтағы, Бетпақдала сылдыршөбі, Траутфеттер строгановиясы,
альберт қызғалдағы, т.б). Сондай- ақ, аймақ флорасында сирек эндемикалық түрлердің саны да
баршылық. Олар-шөл самерариясы, сумнечив астрагалы, кіндікті лепехиниелла, Ұлытау түймешетені,
жабық жемісті кәріқыз, т.б. Арелы шағын әрі популяция қоры аз бұл түрлер адамның іс-әрекетінің
әсерінен азайып барады.
Осы күндері өзінің пайдалы қасиетінен аса зиян шегетін түрлер саны көбейіп барады. Атап
айтқанда тағамдық жуалардың ең дәмдісі әрі ерте көктейтін – тау жуа, шипалық қасиеті бар – дәрілік
шелна, құмдық солыбас, шәйқурай, жұпаргүл, сәнді гүлдейтін – қызғалдақтар, сепкілгүлдер, т.б.
Олардың популяция қоры жергілікті тұрғындардың жаппай жинау салдарынан күрт қысқаруда. Осынау
сирек кездесетін және сиреп бара жатқан түрлер қорғауды қажет етеді.
Зерттеліп отырған аймақ Н.И.Рубцовтың (1952) геоботаникалық аудандастыру схемасы бойынша
Ұлытау-Жоғарғы Сарысу геоботаникалық округқа жатады.
Жарық көрген бірқатар жұмыстарды қорытындылай келе (Левина, 1938; Кубанская,1956, 1980;
Карамышева, Рачковская, 1965; Калибернова, 1984) және біздің зерттеулеріміздің нәтижелерін талдай
отырып, Ұлытаудың үйлесімді өсімдіктер бірлестіктері келесі типтерден түзілгендігі жайлы айтуға
болады: ағашты-бұталы бірлестіктер, шалғынды бірлестіктер, су, су маңы бірлестіктері, далалық
бірлестіктер және шөлдік бірлестіктер.
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Ағашты-бұталы үйлесімді өсімдіктер типі. Ценоз құрайтын ағаштар – қотыр қайың (Betula
pendula), үшкіржеміс жиде (Elaeagnus oxycarpa), көктерек (Populus tremula). Бұталардан – талдар (Salix
triandra, S.cinerea, S.rosmarinifolia), ішдәрі қаражеміс (Rhamnus cathartica), сынғақ итшомыр (Frangula
alnus), татар ұшқаты (Lonicera tatarica), қотыр раушан (Rosa laxa) және қара қарақат (Ribes nigrum). Олар
Сарысу өзені аңғарларының терең сайларында, әсіресе, оның ең ірі саласы Қаракеңгірдің ортаңғы
ағысының шалғынды топырақтарында түрлі шөпті және астықты шөптесін жамылғысы бар бұталы-ағаш
әртүрлі бірлестіктерін құрайды.
Биіктігі 5-10 м-ге жететін бірінші ярусты қотыр қайың, үшкір жеміс жиде құрайды. Екінші, бұталы
ярус талдармен, ішдәрі қаражеміспен, қотыр раушанмен және қарақатпен түзілген. Үшінші және
төртінші ярусты астықтар (Phragmites australis, Calamagrostis epigeios, Bromopsis inermis) және түрлі
шөптер (Licopus excelsus, Ranunculus lingua, Sanquisorba officinalis, Lathyrrus pratensis, Inula britannica)
өкілдерінен құралған шөптесін жамылғысы түзеді.
Өзен жайылмасының өсімдіктер жамылғысында бұталардың алар орны ерекше. Олар негізінен
талдардан (Salix cinerea, S. rosmarinifolia S. triandra) кейде татар ұшқаты және раушаннан құралған.
Өзен аңғарларындағы сайлардың шалғанды-сортаң топырақтарында, құрғақ жылғалардың
жағалауларында, сайларда жыңғылды-ажырақ (Aeluropus littoralis, Tamarix ramosissima) бірлестіктері
орналасқан. Сорларда тікентүкті жыңғылдан (T.hispisa) алған ценоздар кездеседі (Кубанская, 1956). Осы
автор Сарысу маңындағы құмдарда жүзгеннен (Calligonum aphyllum, C. caput-medusae) құралған
бірлестіктерді көрсеткен. Олар малдың шамадан тыс көп жайылғандығы салдарынан шөптесін өсімдік
бірлестіктерінің жойылуы нәтижесінде пайда болған деп есептейді.
Шалғынды үйлесімді өсімдіктер типі. Шалғынды бірлестіктер негізінен өзендер мен жылғалар
жайылмасында орналасады. Шалғындар түрлішөпті үйлесімді бірлестіктерінен құралған: орал миясы
(Glycyrriza uralensis), орта хартолепис (Chartolepis intermedia), дөңшіл қазтамақ (Germanium collinum),
кәдімгі сәбізшөп (Silaum silaus), кәдімгі мыңжапырақ (Achillea millefolim), сортаң құртқашаш (Iris
halophila), кейде онда қотыр итмұрын және астықты-түрлішөпті (Euphorbia microcarpa, Rumex confertus,
Vexibia alopecuroides, Elytrigia repens, Bromopsis inermis, Hordeum brevisubulatum) ценоздар кездеседі.
Шалғынды ценоздардың арасында бір қатар солтүстік элементтерді кездестіруге болады. Олар:
батпақты парнасия (Parnassia palustris), дәрілік шeлна (Sanquisorba officinalis), түкті қияқөлең (Carex
tomentosa), арпа (Hordeum brevisubulatum)[2].
Сайлардың сортаң шалғынды топырақтарында арпабас-бидайық (Eiytrigia repens, Bromopsis
inermis), түлкіқұйрық-арпа-бидайық (Elytrigia repens, Hordeum brevisubulatum, Alopecurus arundinaceus)
және басқа ценоздарды кездестіруге болатын. Терең сайлардың батпақты топырақтарында оңтүстік
қамыс өседі.
Соңғы жылдары өзен-көлдердің гидрологиялық режимі айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Тек
ерте көктемде - көкек, мамыр айларында ғана аз уақытқа жайылмаларды су басып, жазда - су тек
қарасуларда сақталады. Өзен аңғарларының топырақтары құрғауға шалдығып, шөл далаға айнала
бастады. Осыған байланысты шалғынды өсімдіктер бірлестігі деградацияға ұшырады. Оған оның үстіне
шөптесін жабындысы жақсы сақталған жерлерде жүйесіз шөп шабу және жайылымдарды шамадан тыс
пайдалану да әсерін тигізеді. Соның нәтижесінде мұнда арамшөптер мен жеуге жарамсыз өсімдіктер
кеңінен тарала бастады. Олар: алабұталы көкпек (Аtriplex tatarica), жатаған бүргешөп (Pulicaria vulgaris),
адыраспан (Peganum harmala), итсигек (Anabasis aphylla), парсы қараушаны (Hulthemia berberipholia), т.б.
Су, сумаңы үйлесімдік өсімдіктер типі. Олар негізінен аил қоғамен (Tуpha angustifolia), Жерар
елекшебімен (Juncus gerardii), теңіз өлеңшөбімен түзілген батпақты шалғындар түрінде болады. Терең
қарасулар мен көлшіктерде гидро-гигрофитті қоға, өлеңшөп, тағы басқа бірлестіктері кездеседі.
Арналардың қайрандарында кәдімгі жебежапырақ (Sagittaria sagittifolla), теңгебас (Butomus umbellatus),
тағы басқа түрлері басымырақ кездесетін жетілмеген топтастықтар өседі. Таяз суларда су қарағайы
(Hippuris vulgaris), орамжапырақ шылаң (Potamogeton perfoliatus) жиі кездеседі.
Су өсімдіктер бірлестігі негізінен шылаңдардың түрлерінен (Рotamogeton lucens, P. perfoliatus, P.
crispus), кәдімгі дүңгіршек (Utricularia vulgaris), үшқұлақ балдыршөп (Lemna trisulca), астықтық және
бақажапырақты алисмалар (Alisma gramineum, A.plautago-aguatica) түрлерінен құралған. Олар суы таяз
арналарда, жағалауларда және суы аз көлшіктер мен тоғандарда кездеседі.
Далалық үйлесімді бірлестіктер типі.
Тау беткейлерінде ашық қаштанды саз-құмды
топырақтарында кездесетін далалық түрлішөптік ұсаққияқ-өлең-бетеге-қаулық бірлестіктер түрінде
болады. Құм даланың негізгі эфидикаторлары: еркек (Agropyron fragile), қаулар (Stipa sareptana,
S.capillata, S.borysthenica), құм бетегесі (Festuca beckeri).
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Солардың арасында сирек болса да жалған бетеге (Festuca pseudovina) және псаммофит –
қоңырбас келлерия (Koeleria cristata) кездеседі. Астықтардан кейін екінші орынды ұсақ қияқөлеңдер
алып тұр.
Қырқалы құмдарда, көне арналардың табанында ашық каштан топырақтарында далалық
өсімдіктер бірлестігінің псаммофитті түрі кездеседі. Олар қау (Stipa pennata) және құм бетегесінен
құралған.
Далалық өсімдіктер бірлестігінің гемипсаммофитті түрі - қаудың (Stipa capillata, S.lessingiana,
S.sareptana) түрлерінен түзілген және олар құмды, жеңіл саздақты ашық каштанды топырақтарда
кездеседі [3].
Шөлдік үйлесімді өсімдіктер типі. Жартылай бұталы ценоздар тау етегінде кездеседі. Олар –
сорларда өсетін бұйырғын-қаражусандар (Artemisia pauciflora, Anabasis salsa), сортаң сұр топырақта
өсетін - бұйрығынды (Anabasis salsa) және қатпарлы сорларда өсетін қара жусанды (Artemisia
pauciflora) бірлестіктер.
Көпшілікке белгілі тағамдық өсімдіктердің біреуі арпа. Дәрі жәсау үшін арпаның дәні
қолданылады. Оның құрамында белоктар, майлар, көміртектер, ферменттер болады. Оны әлемнің басқа
халықтары сияқты біздің бабаларымыз да егіп өсіріп, күнделікті тағамына, мал азығындық жемге, кейбір
ауруларды емдеу үшін емге ұтымды қолдана білді. Оны негізінен ұзақ аурудан шаршап, жүдеген
адамдарға қуат беріп, жылдам көтеру үшін, арықтап көтерем болған малға қаракөже жасап беріп
әлдендіру үшін пайдаланған.
Қайыңның бүршігі мен жапырағында, гүлі мен діңінің қабығында және ағашы мен шырынында
емдік қасиеттер бар. Оның бүршіктері мен жапырақтарының құрамында эфир майы, қара май,
флавоноидтар, сапониндер мен С дәрумені бар[4].
Медицинада бүршігі мен жапырағын бүйрек ауруларына қарсы ем ретінде қолданады.
Қайың – ақ түсті қабығымен ерекшеленетін әдемі ағаш, оларды елді мекендерді көгалдандыру,
әсемдік үшін саябақтарда көшеттерінен немесе тұқымынан қолдан өсіреді.
Қайың ағашының бұтағы мен діңі берік, әрі шымыр. Сүрегі құрылыста және жиһаз жасау үшін,
жас жапырағы мен бүрі және оның діңінде өсетін қайың қара саңырауқұлағы (чага) медицинада және
парфюмерияда пайдаланылады.
Қайың қабығын тіліп, одан ағатын шырынды ішуге болады. Қайың шырынында 20%дай қант, кальций оксиді және хош иісті заттар бар. Оны несеп жүргізетін, ішек құртын түсіретін, қан
тазартатын дәрі ретінде пайдаланады.
Сүйелді қайыңды егіс қорғайтын орман алқабы үшін отырғызады.
Жанғыштық қасиеті жоғары болғандықтан, отын ретінде пайдаланады.
Сонымен қатар Ұлытау тау жотасы пайдалы өсімдіктер түрлеріне өте бай. Оның ішіңде маңызды
болып саналатын медицинаға аса қажетті өсімдіктер тобы — дәрілік өсімдіктер болып табылады. Қай
заманда болмасын, адамзат өсімдік өнімдерінің тағамдық жағына ғана емес, сонымен қатар емдік,
шипалық жағына да көңіл бөлген. Өсімдік тағамдарын ем ретінде пайдалану сонау көне заманнан бері
дағдыға айналған. Қазіргі кезде бұлардан жасалатын препараттардың тиімділігі өз алдына, сондай-ақ,
олардың биологиялық сіңімділігі жоғары болуымен қатар, бойға тез таралады, зияңды заттарды
бейтараптандырады және олардың ағзадан шығуын тездетеді, ағзаның қорғаныш күшін күшейтеді.
Сонымен қатар азықтық, техникалық , сәндік мақсатта пайдаланылатын түрлері де бар.
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты.
В статье повествуется взаимосвязь между здоровьем человека и окружающей среды, повышения
активности современной рабочей среды и в организме ребенка.
The article tells of the relationship between human health and the environment, increasing the activity of
a modern working environment and in the body of the child.
Денсаулық сақтау мәселесі ерте заманнан бері өзекті мәселе. Денсаулықты сақтау біздің
дәуірге дейін 5-2 ғасырда ежелгі Римде құлдардың денсаулығы жұмыс қабілеттілігіне жауапты
адамдар болған. Осы кезеңде грек оқымыстылары салауатты өмір салтына сай дене жаттығулары мен
шынықтырудың маңызды негізін қалаған.
Педагогикада алғаш рет денсаулықты қорғау идеясын Платон ашып, оны жалғастырған
Аристотель болса, табиғи жинақтау идеясын Я.А.Коменский дамытты. Бұл қағида адам табиғаттың бір
бөлігі болғандықтан, оның заңдылықтарына бағынады[1.16 б.]
Ж.Ж.Руссо
табиғи жинақтау идеясы бойынша табиғат балаға көмек беретіндігін айтса,
Л.Е.Борисов, О.Е.Евстифеев, В.Н.Касаткин, И.В. Круглов, О.Л.Трещев, В.И.Харитоновтар денсаулық
сақтау технологиясын оқыту мәселесін
алға қойды. М.В.Антропов, В.В.Зайцев, В.Д.Сонькин
еңбектерінде денсаулық дәрежесінің мониторингісі жасалды. Е.В. Быков, С.М. Малых, В. Н. Носкин,
Е.Е. Чепурный денсаулық деңгейін жоғарылату жолдарын көрсетті. Сондықтан ғылыми білімнің
денсаулықтың түрлі дамуында денсаулық сақтау технологиясының мәселесі қазіргі заман педагогының
дәрежесіне және тәрбиелеушілерге байланысты шешіледі. Бұл үрдіс медициналық педагогикалық
әлеуметтік жағынан денсаулықты сақтау және қалыптастыруға бастау болғаны сөзсіз.
Қазіргі заман жағдайында білімдік іс-әрекет үрдісінде баланың денсаулығын сақтаудың
педагогикалық және әлеуметтік маңызы арта түсуде. Соңғы жылдардың ішінде елімізде бала өлімінің
көбеюі, бала туудың азаюы жөніндегі зерттеулерде көрсетілген. Осы көрсетілген тұжырымдамалар
болашақ ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізеді. Орыс ғалымы Д.И.Зелинский өз зерттеулерінде
соңғы он жыл ішінде балалардың денсаулығының нашарлауы көбейіп кеткен. Дені сау балалар
ауыратын балалардың жарты пайызын құрайды. Адам денсаулығы мен қоршаған ортаның
өзара
байланысы қазіргі экологиялық және валеологиялық білім мен тәрбиені жетілдіру мәселелері
туындайды.
З.И.Тюмасев, Е.Г.Кушнин өз зерттеулерінде экологиялық және валеологиялық жүйенің адам
денсаулығына қатынасын қарастырады.
И.Прошек польша мектебінің, И.Мюллердің дат мектебінің, Д.Шребер неміс мектебінің
тәжірибелерін ала отырып, балалардағы төзімділікті, жайсыз климат жағдайларына тұрақтылықты
қалыптастыру, көңіл – күйді жақсарту тәжірибелері енгізілген. Дене шынықтырудың дәстүрден тыс
әдістері қолданылған: өз денесін иеленуге арналған хатка-йога жаттығулары; газ алмасу мен қан
айналымын жақсартатын тыныс алу жаттығулары; К.П.Бутейконың терең тыныс алуды жоюға арналған
тексеру үзілісі; тратака - көру қабілетін жақсарту және көзбен шамалауды дамыту[2.44 б.]
Дене - өмірлік маңызды дене мүшелерінің жұмыс белсенділігін арттырады; Нүктелі-сауықтыру
массаждары әртүрлі ауруларды алдын алады; сонымен қатар релаксация – көңіл – күйді, хал – жағдайды
жақсартуға әсер ететін, психикалық және физикалық босаңсуға арналған релаксациясы.
Дене тәрбиесінен авторлық бағдарламаны құрастырудың мақсаты - денсаулықты дене
шынықтырудың дәстүрден тыс әдістерін пайдалана отырып, физикалық, психологиялық тұрғыдан
нығайту болып табылады.
Бағдарламаның міндеттері:
дәстүрден тыс әдістерді қолдана отырып, әр баланы өз бетімен шынығуға үйрету;
жаттығулардың барлық түрлерін нақты орындауға, қимыл - қозғалыс қажеттілігін
дамыту;
жүйке жүйесін қорғау және нығайту шараларын қолдану, шаршағандықты және
жарақаттануды алдын – алу;
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толықтай физикалық дамуға жету: дене үйлесімділігі, жасына сәйкес ағзаның
адаптациялық қабілеттері және дамыған функциялары, физикалық жұмыс және ақыл-ой
қабілеттілігін дамыту;
дене сымбаттылығын қалыптастыру, мәдени-гигиеналық дағдыларын бекіту.
Сонау ықылым заманнан бері адам баласы үзақ өмір сүрудің жолын қарастыруда. кезінде осы
қағиданың негізі болған аристотельдің іліміне сүйенсек: «жанды дене қозғалмаса өледі» деген түжырымдамасы сол дәуірден бері адамзаттың ұзак, жасауының, ЯҒНИ, салауатты өмір сүрудің негізгі
ілімі болып табылады. мысалы, қара қарға әр нәрсені бір шоқып жүріп 300 жыл жасайды екен. сағатына
10 м қозғалатын тасбақа да 200 жыл өмір сүреді. сонда, аллаһтың әмірімен табиғат заңына бақылау
жасасақ, сол жаратқан иеміздің іліміне жүгінсек, бізге, яғни, адамзатқа қанша өмір сүрудің жолыққанша
іздесек те жетістіктің шығыны көрінбейді. енді саналы түрде табиғаттың табиғи болмысын өз
қолымызбен бұзып, бүгінгі таңда адамзат өзін-өзі жоюға әрекеттенуде.
Осылайша, адамзаттың жер бетінен жойылып кетуге қаупі бар тарихи кезеңде түрганда не істеу
керек? Адам баласы қалай өмір сүру керек?
Яғни, болашақ өмірді жалғастыру үшін бүкіл әлем бойынша әр халық өзінің үлттық бейнесін
және денсаулыгын сактауды қарастыруда[3.9 б.]
Демек, бүгінгі таңда Қазақстанда күн тәртібінде тұрған әлеуметтік маңызы зор мәселенін, бірі халық денсаулығы. Республика көлемінде халықтың 80% -ы әр түрлі ауруға шалдыққан. Егеменді ел
болганнан бері қарай білім беру жүйесіне реформа жүргізудің салдарынан, оқушы-жастардың тәрбиеден
. Сырт қалуы келеңсіз жағдайда согып отыр. Ягни, ата-аналардың, оқытушы-мұғалімнің ішімдікке,
есірткі, шылым шегуге бейімделіп, саналы түрде уақытынан бұрын денсаулықтарын өз қолдарымен
жоюда.
Келесі бір мәселе, адам баласының өз қолымен жасаған табиғат апаты. Бір мысал алайық, атом
радиациясы-ның кеселінен су кепті, жер тозаңға, тас күлге айналды, өсімдік өсуін тоқтатты. Ауа
қозғалысы өзгергендіктен, жер бетіндегі тіршілік күн өткен сайын апатқа ұшырауда. Міне, тіршіліктің,
болашақ жанды заттардың жер бетінен жойылу қаупінің негізі осында. Бұл қағиданың негізінде, енді
адамзат тіршілікті сақтап қалудың жолын іздеуде. Демек, денсаулықты сақтап,ұзақ өмір сүрудің бір-ақ
жолы бар.Ол - салауатты өмір сүру салты.
Салауатты өмір сүрудің мақсаты
Қазіргі кезеңдегі қоғамның әлеуметтік-экономикалык дамуында орын алып отырған қиындықтарға
қара-мастан, салауатты өмір сүрудің мемлекеттік жүйесі түпкілікті, жалпы адамзаттың рухани
байлықтарға негізделуі тиіс. Ол жеке бастың үйлесімді дамуына, денсаулықты нығайтуға, адамдардың
тіршілік үшін белсенділігін арттыруга ықпал жасауды өзінің басты мақсаты етіп алуы керек.
Осындай арнаулы нұсқауды және қогамның салауатты өмір сүруін өз деңгейіне жеткізу
барысындағы белгілі шараларды іске асыру үшін адамның жеке басына мынадай міндеттер жүктеледі:
Ең әуелі, адам ағзасының дұрыс жүмыс істеуі үшін дене қүрылысының биологиялық,
физиологиялық, анатомиялық құрылымымен таныс болу;
ағзаның қай мүшесінде кемістік пайда болса, оны табиғи заттардын, әсерімен қалпына
келтіру;
адам ағзасының өз деңгейінде дұрыс жұмыс істеуі үшін (әрине, өмірдің өр кезеңінде)
оған саналы түрде жағдай жасау;
денсаулықты сақтаудың негізгі принципі - аристотельдің «жанды дене қозғалмаса өледі»
деген қағидасын басшылыққа алу;
табиғатта жанды да, жансыз да дененің өмір сүруінің негізгі көзі - ауа, күн, су
құрылымдары болғандықтан, денсаулықты сақтау үшін осы аталған табиғат құбылыстарын
дұрыс пайдалана білу;
жеке бастың тазалығы;
дұрыс тамақтану жүйесі;
экологияның бұзылуына байланысты күнделікті тіршілікте сауықтыру жүйесін өз
бетінше саналы түрде шығармашылық жүйемен үйлестіру;
жас ерекшеліктерін ескере отырып, ағзаның күш -қуатын пайдаланудың міндеттерін
білу;
дененің жан-жақты үйлесімді дамуы;
дене шынықтыру - сауыктыру ісін меңгеру процесінде жеке бастың айқындалуы;
серуендеу және саяхат жасау жүйесінен хабардар болу.
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Орыс ғалымы И.П. Павлов айтқандай, ұйқы тек ми қабыршақтарының жұмысын ғана тежеп
қоймай, оның ішкі құбылыстарын да осы жүйеге жетелейді. Бұл жүйе, ЯҒНИ, ми құрылысы, тек ұйқы
қанып, дұрыс дем алғанда ғана адам денесі сергіп, ертеңгі тіршілікке деген қабілет арта түседі. Бұл
жайында немістің атақты философы Бәкон «Әрбір ұйқысыз түн - соншалықты күнге өміріңді қысқартады
» деген. Бұл сөзді әр адам өз өмірінің өлшемі деп қараса, салауатты өмір сүрудің негізгі қағидаларының
бірі осы болар еді.
Жеке тұлғанын қалыптасу жүйесінің әлеуметтік маңызы. Әрбір елдің мемлекеттік
болмысы мен күш-қуаты оның мүшелерінің денсаулыгына ғана байланысты екенін адамзат тарихының
ілімі дәлелдеп отыр.
Мәселен, XIX ғасырда адамдар жұмыстың 10% ғана қолмен орындаса, қалған 90% рөлін техника
атқарады. Оның өзінде, сол 10%-дың қол жұмысы дегеніміз - отырып немесе тұрып техниканың жұмыс
істеп тұрған тетігін басқару мен реттеу ғана болады. Осының салдарынан адам баласының күнделікті
тіршіліктегі денсаулығын толық қамтамасыз ететін қозгалысы азаяды. Бұл де деніңіз адам агзасының
жұмысы бұзылып, денсаулығының төмендеуі, нақтырак айтқанда ауруға шалдығуына әкеп
соқтырады[4.2 б.]
Адамзаттың ойшылы Аристотель «жанды дене қозгалмаса өледі» деген қагидасын әр адам
күнделікті тіршілігінің бағдарламасы деп түсінуі керек. Осыған орай, қосымша қозгалыстың әлеуметтік
маңызы неден түрады? Адам баласы жаратылысынан бері ұзақ өмір сүрудің тиімді жолдарын іздеумен
келеді. Бұл - жеке бастың арнаулы уақыт тауып, тұрақты түрде дене шыныктыру жаттығуларымен
шұғылдануы.
Дене шынықтыру жаттығуларымен тұрақты түрде шұғылдану деген сөз - салауатты өмір сүрудің
негізгі көзі. Дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылданудың өзіне тән мақсатты жүйесі болады.
Таңертең орыннан тұрганнан бойды жазу үшін далага шықпайтын адам сол төсегінін, жанында
тұрып-ақ керіліп-созылып, отырып-тұрып, басын қозғап, одан қолды жоғары-төмен, алдыға-артқа созып,
жалпы қолды созып, аяқтың сілтеуімен бірге денені оңға-солға бұрып, еңкейіп-шалқайып, аяқты оңғасолга сілтеу, т.с. сияқты жалпы дамыту жаттығуларын 10-15мин. аралығында орындауға болады.
Аса пайдалы қозғалыс - таңертеңгілік бой жазу жаттығуларын 15-20 мин. Аралығында далаға
шыгып серуендеп, реті келсе, жүгіріп, жаттыгуларды құрал-жабдықтармен орындап келген адам күні
бойында өте сергек жүретіндігі гылыми негізде дәлелденген. Осылайша, күнделікті үзбей таңертеңгілік
бой жазу жаттыгуларын орындау ақыл-кеңес, немесе қаражатты талап етпейді. Тек жеке түлғаның өзінің
дені сау болсын деген ынтасы мен ниеті болу керек. Әсіресе, аз қозғалыста болатын кеңсе қызметкерлері
үшін бүл өте қажет-ақ.
Салауатты өмір сүру үшін әлеуметтік маңызы бар дене шынықтыру жаттығуларының бір
түрімен тұрақты түрде үзбей шүғылдануды - спортпен шұғылдану дейді. Спортпен шүғылдану деген
жаттыгудың бір түрімен үнемі шұгылданып, оны дағдыға айналдыру. Әрине, күнделікті таңертеңгілік
бой жазғанда орындалатын жалпы дамыту жаттығуларынан гөрі бүран қойылатын талап жогары,
Спортпен шүгылдану үшін әркім өзінің арзасының мүмкіншілігін білу керек. Салауатты өмір сүремін,
ұзақ жасаймын деп жүріп, мүмкіншіліктен тыс күш түсіріп, ағзаны ауруға шалдықтырып алмау керек.
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Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті
Оксиды молибдена очень интересны разнообразием полезных свойств. Апробирована
возможность их применения в качестве ион – селективных электродов, хемихромных индикаторов,
катодов химических источников тока, датчиков оксидов углерода.
Цель
работы
–
исследование
влияния
времени
электролиза
на
электрохимическоеосаждениемолибдат-ионов в кислых растворах электролитов.
В качестве объекта работы использовались водные растворы электролитов, содержащие
молидат-ионы. Вработе использованы следующие методы: гальваностатический
электролиз,
элементный электронно-зондный микроанализ.
Получаемые осадки оксида молибдена не зависимо от условий электролиза выделяются на
гладкой поверхности основы из свинца в виде компактных, полублестящих, без внешних отклонений
покрытий черного цвета, с синеватым оттенком. По данным рентгеновского анализа состав осадков
отвечает преимущественно формуле МоО.Рассчитаны технологические параметры процесса
восстановления молибдат-ионов,позволившие определить оптимальные условия для проведения
электролиза: выход по току 55 %; плотность тока при рН = 5,2 равна 0,17 А/см2.
Ключевые слова: электрохимия, электролиз, электрохимическое восстановление молибдатионов,электронно-зондный микроанализ.
Molybdenum oxides are very interested in a variety of useful properties. Possibility of its application as
ion-selective electrodes, chemichromium indicators, cathodes of chemical power sources, sensors of carbon
oxides was tested.
The goal of the study is investigation of the influence of electrolysis time on the electrochemical
deposition of molybdate-ions in acid electrolyte solutions.
The objects are aqueous electrolyte solutions containing molybdate-ions. The following methods were
used: galvanostatic electrolysis, elemental electron probe microanalysis.
Regardless of electrolysis conditions the resulting precipitation of molybdenum oxide is allocated on the
basis of the smooth surface of lead in the form of compact, semi-bright, black coatings without external
deviation, with a bluish tinge. According to X-ray analysis, precipitation composition primarily responds to the
formula MoO. Calculated technological parameters of the reduction process of molybdate-ions, which allowed
to determine the optimal conditions for electrolysis: current efficiency of 55 %; current density at pH 5.2 is 0.17
A/cm2.
Keywords: electrochemistry, electrolysis, electrochemical reduction of molybdate ions, electron probe
microanalysis.
ТӘЖІРИБЕ ӘДІСТЕМЕСІ
Электролиз барысында RXN-350d маркалы тоқ көзі, IKA RET basic маркалы магнитті
араластырғыш, реостат, вольтметр және амперметр қолданылды. Катод ретінде қорғасын, анод ретінде
платина электродтары пайдаланылды. Электролиз үрдісі бөлме температурасында, 1200, 1800, 2400,
3000, 3600 секунд уақыттарында жүргізілді. Кернеу – 9,6 В.
Тәжірибелік жұмыста қажетті аммоний молибдатының тұзының (NH4)6Mo7O24·4Н2О 0,1; 0,3; 0,5
моль/л концентрациялары дайындалды. Есептелінген құрғақ тұз мөлшері аналитикалық таразыда
өлшеніп алынды. Өлшенген тұз 250 мл өлшеуіш колбасында, 0,5 моль/л концентрациялы натрий
сульфатында Nа2SO4 ерітілді. Катод ретінде қорғасын, анод ретінде платина электродтары
пайдаланылды. Электролиз үрдісі 1200, 1800, 2400, 3000, 3600 секунд уақыттарында жүргізілді.
Электродтар әр электролиз соңында тазаланып, дистильденген сумен шайылып, кептіріліп,
аналитикалық таразыда өлшенді.
ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
Молибден қосылыстарының сулы ерітінділерінің электролизі нәтижесінде катодта молибденнің
тоықсыздануы біртіндеп сатылап жүреді. IV-VI топ металдарының жоғарғы оксидтері тек біртіндеп
тотықсызданады. Мұндай оксидтер торларындағы басты ақаулар түйін аралық металл иондары болып
табылады. Осыдан катодтық поляризация кезінде түзілген иондардың төмен тотықтары қабықшаның
өткізгіштігін арттыруы керек. Дәл осындай құбылыс оттегінің жойылуына қарай оттегілік
ваканциялардың түзілуінен де болады. Осылайша оксидтік қабықшаның тотықсыздануы оның
электрөткізгіштігінің жоғарылауымен қатар жүреді. Мұның әсерінен оксид өрісіндегі кернеулік
төмендеп, оттек құрамды бөлшектердің (О2- немесе ОН-) бөлінуі тоқтайды. Біртіндеп тотықсызданған
оксидті құрамында әр түрлі тотығу дәрежесіне ие металл иондары бар, кристалдық күйдегі полимерлі
391

тізбектерден тұратын заряд тасымалдаушы кешендердің жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Осыған
байланысты протонға біртіндеп тотықсызданған ионның бастапқы генерациялық орнына
тасымалдануына қажеттілігі болмайды да, сутегінің бөлінуіне қолайлы жағдайлар туындайды. Шынында
да, катодта түзілетін молибденнің қышқылды қосылыстары протонның разрядталуының катализаторы
болып табылады. Сондықтан молибденді уақыт бойынша артатын металдық тұнбалар ретінде бөліп
алуға болмайды. Оксидтік қабықша үрдіс соңында жоғары электрөткізгіштікке ие болатындықтан, одан
әрі оның тотықсыздандыруы тоқтатылады да сутектің тотықсыздануы басталады.
Тотықсызданған молибденнің құрамында оттегі бар қосылыстары протон разрядталу сатысы бар
үрдістерде электрокатализатор қасиеттеріне ие болуы керек [1]. Кейбір ауыспалы металдардың оксидтер
фазасына диспергирленген асыл металдар негізінде жасалған материалдар сутегінің бөліну және тотығу
реакцияларында,
оттегінің
анодтық
бөлінуі
мен
катодтық
тотықсыздану үрдістерінде
электрокатализаторлар ретінде қолданылуы мүмкін [2, 3]. Мұндай екі компонентті жүйелер жоғары
спецификалылықпен қатар мультифункционалды активтілікке ие. Мұндай активтілік кезінде бір уақытта
өтетін реакциялық сатылардың саны артады [4].
Зерттеу нысаны болып рН = 5,7, концентрациясы 0,1; 0,3; 0,5 моль/л (NH4)2MoO4 тұзының сулы
ерітіндісі алынды. Барлық тәжірибелік жұмыстар бөлме температурасында жүргізілді. Катодтық үрдістің
эффективтілігі шартты тоқ бойынша шығым мөлшері бойынша бағаланды. Тоқ бойынша шығым
рентгенспектральді анализ мәндері бойынша есептелінді. Бұл мәліметтерге сай ерітіндінің фазалық
құрамы молибден оксидінің стехиометриялық емес Мо4О11· nН2О формуласына сай, мұнда молибденнің
әр атомына 2,75 оттегі атомы тең келеді. Демек ол бес Мо2О5 және алты валентті МоО3 молибден
оксидтерінің аралық оксиді болып табылады. Бірінші жуықтау бойынша оны молибденнің пента
оксидінің екі еселенген 2Мо2О5 түрі ретінде қарастыруға болады. Оның құрамында молибден мен оттегі
атомдары келтірілген қатынаста байланысқан. Мо2О5 түзілу реакциясын мына теңдеумен көрсетуге
болады:
2Мо
+ 6Н+ + 2е → Мо2О5 +3Н2О
(1)
Мұндағы
Э = [Мо2О5 ]/2·26·8 = 5.07г/(А·сағ).
Электролизден кейін алынған тұнба 7-10 сағат бойы 25°С температурада кептірілді. Алынған
тұнба массасы аз (0,0319 г) болғандықтан, шартты тоқ бойынша шығымды есептеу кезінде судың
массасы ескерілмеді.
Әдебиеттерден белгілі қорғасын сутегі бөлінуінің аса кернеуі бойынша жоғарыэлектродтар
қатарына жатады, яғни сутегінің бөлінуі электртеріс потенциалда жүзеге асады. Сондықтан молибдатиондарының электролизін қорғасын электродында жүргізілді. Электролиз нәтижесі бойынша металдың
тоқ бойынша шығымы, тоқ тығыздығы және энергия шығымы есептелінді.
0,1 моль/л концентрациялы ерітінді электролизі нәтижесінде уақыттың өтуімен тоқ бойынша
шығым дажоғарылайды. Электролиз барысында ерітінді температурасы жоғарылады, ерітінді лайланды.
Электрод бетінде қара түсті қабықша, оның үстінгі бөлігінде көкшіл жұқа қабықша түзілді (1-2
суреттер). Молибден оксидтерінің арасында Мо2О3 қара түсті болып табылады.

а)

ә)

Сурет 2. Қорғасын электродының электролизге
дейінгі (а) және электролизден кейінгі (ә) өнімнің
фотосуреттері

Сурет 1. 0,1 М (NH4)2MoO4 . Тоқ бойынша
шығым мен уақыт арасындағы тәуелділік
қисығы
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0,3 моль/л концентрациялы ерітінді электролизі нәтижесінде тоқ бойынша шығым уақыт артқан
сайын жоғарылайды. Электролиз барысында ерітінді температурасы жоғарылады, ерітінді түсі көкшіл
түске ауысты. Электрод бетінде жылтыр қара түсті қабықша түзілді (3-4 суреттер). Молибден
оксидтерінің арасында Мо2О3 қара түсті болып табылады.

а)
ә)
Сурет 3. 0,3 М (NH4)2MoO4 . Тоқ бойынша шығым
Сурет 4. Қорғасын электродының электролизге дейінгі
мен уақыт арасындағы тәуелділік қисығы
(а) және электролизден кейінгі (ә) өнімнің фотосуреттері
0,5 моль/л концентрациялы ерітінді электролизі нәтижесінде тоқ бойынша шығым уақыт артқан
сайын төмендейді. Электролиз барысында ерітінді температурасы жоғарылады, электролизден кейін
ерітінді түбінде ақ түсті тұнба түзілді. Электрод беті қанық қара түсті қабықшамен қапталды (5-6
суреттер). Түзілген қабыршақтың түсіне байланысты бұл қосылыс МоО болуы мүмкін.

а)
Сурет 5. 0,5 М (NH4)2MoO4 . Тоқ
бойынша шығым мен уақыт арасындағы
тәуелділік қисығы

ә)

Сурет 6. Қорғасын электродының
электролизге дейінгі (а) және электролизден
кейінгі (ә) өнімнің фотосуреттері

Алынған қара түсті қаптама таза метал болып табылмайды. Ол молибдат-иондарының металға
дейін тотықсыздануының аралық өнімдері. Катодта құрамында жалпы мөлшері 50-60% молибден бар
молибденнің оксино-гидроксинды фазасы түзіледі.
Алынған молибден оксидінің тұнбалары қорғасын төсемесінің бетінде жылтыр қара түсті қаптама
ретінде тұнды. Қалыпты температурада кептірілген, қалыңдығы 25 мкм болатын оксидті қаптама
электрод бетіне жақсы адгезиялануымен және механикалық тұрақтылығымен сипатталады. Ауа
қатысында 180-250° температурада қыздырған соң қалыңдығы 5-7 мкм-ден жоғары болатын қаптамалар
тез бұзылғыш және қолмен ұсатаған кезде алынып қалады. Сонымен қатар осы температураларда
қыздыру нәтижесінде қаптама құрамындағы кристаллизацияланған су жойылады және материал
құрылысы реттеледі. Бұл құбылыс материалдың электрохимиялық қасиеттеріне жақсы әсер етеді.
дифрактометрлік рентгенқұрылымды анализ нәтижелері бойынша тұнба құрамы МохОу формуласына
сәйкес келеді (1-кесте). Ауа қатысында 600°С-дан жоғары температурада қыздырғанда тұнба құрамы
өзгеріп, бір фазалы МоО3 жүйесіне айналады.
Кесте 1
Электролиз нәтижесінде алынған қаптаманың рентгенспектральді анализ нәтижелері
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Элемент мөлшері,
%

O

Na

Mo

Барлығ

Pb
ы

Концентрация , моль/л
0,1

34,9

3,07

52,04

1
0,3

34,3

4,55

54,26

2
0,5

9,9

100,00

6,8

100,00

2,0

100,00

8
7
35,6

4,98

2

57,38
2

а)
ә)
Масштаб: а) 100мкм; ә) 30 мкм

а)
ә)
Масштаб: а) 500мкм; ә) 100 мкм

Сурет 13. Аммоний молибдатының 0,1 моль/л
концентрациясынан алынған қабыршақ беті

Сурет 14. Аммоний молибдатының 0,3
моль/л концентрациясынан алынған қабыршақ
беті

Aлынған эксперименттік мәліметтерге сүйене отырып, таза металл түріндегі молибденді
электрохимиялық жолмен тұндырып алу күрделі үрдіс екені байқалады. Молибдат- иондарының
тотықсыздану үрдісі қолданылып отырған электролиттің түріне, концентрациясына, рН ортаға,
температураға тәулді өзгеретіні анықталды. Молибденнің электрохимиялық тотықсыздану үрдістерінен
алынған нәтижелерге негізделе отырып төмендегідей тұжырымдар жасалды:
1. Электролиз нәтижесі бойынша рентген-спектрлік анализ жасалынды, Мо мөлшері ~58% құрады
2. Зерттеу жұмыстары бойынша электрод бетінде біртұтас қаптама түрінде молибденнің оксидті
қосылыстары алынды. Элекролиз үдерісінің жүргізілу уақыты артуымен тоқ бойынша шығымның мәні
де артатыны анықталды.
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ЖЕР – РЕСУРСТАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ҒЫЛЫМИ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Куланда М.Ш., Арна Қ.
Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті
Жер – өндіріс құралы. Адамдар жерді пайдаланып жұмыс істейді. Оның үстіне, ол – өндіргіш
күш. Себебі, жерге бидай тұқымын ексең, ол күзде бірнеше есе көбейіп шығады. Енді осылардың
сыртында жер – табиғи фактор. Осындай үлкен ерекшеліктеріне байланысты адамдардың жермен
қарым-қатынасы бірнеше заңдылықтар бойынша реттеледі.
Земля - производственный инструмент. Люди работают, используя землю. К тому же она –
производящая сила. Потому что, посеянное пшеничное зерно, осенью произрастает, увеличиваясь в
несколько раз. Кроме того, земля является природным фактором. В зависимости от этих больших
особенностей, отношение людей к земле регулируется по несколькими правилами.
The land is the production tool. People work using the land. Besides it is making force. Because the grain
of wheat sown in autumn grows increasing several times. Depending on these great features of the attitude of
people to the land is regulated by a few rules.
Жер реформасы - республика экономикасының нарықтық қатынастарға көшу кезеңіндегі жаңа жер
иелену және жер пайдалану жүйесін құру жөніндегі құқықтық, экономикалық және ұйымдастырутехникалық шаралар кешені болып табылады. Оның негізгі міндеті - әртүрлі шаруашылық жүргізу
формаларына жаңа құқықтық, экономикалық және әлеуметтік жағдайлар жасау мақсаты мен жер
қатынастарын өзгерту, демек жаңа жер құрылысын қалыптастыру және осының негізінде тұрақты түрде
ауылшаруашылық өнімінің көлемін арттырып отыру.
Осы міндетті жүзеге асыру барысында жер реформасын, оның жеке кезеңдерін ғылымиәдістемелік тұрғыдан қамсыздандыру, осы жөнінде бірқатар аса сонылы зерттеулер жүргізу қажеттілігі
пайда болады.
Совхоздарды жекешелендіру және колхоздарды қайта құру жөніндегі жалпы аграрлық реформа,
негізіне аграрлық-экономикалық ғылымының ұсыныстары тиісті деңгейде ескерілмей, ал, кей кезде
мүлде оларға кері жүргізілді. Бұл күрделі процесс шеттен тыс асығыстықпен, аймақтар мен
шаруашылықтардың нақты табиғи және экономикалық ерекшеліктері еленбеуімен сипатталады.
Шаруашылықтың басым бөлігі тек атауларын ғана өзгертіп отырды, ал қалыптасқан
экономикалық қатынастарын өзгертуге ұмтылу-ауылшарушылығы өндірісінің құлдыраіуына әкеліп
соқтырды. Егістік көлемдері мен мал басы күрт қысқарды. Осының бәрі жұмыс орындарының азаюына
шаруашылық жүргізу жүйесінің, сонымен бірге топырақ қорғау егіншілік жүйесінің сақталмауына себеп
болды.
Жер реформасы жалпы аграрлық реформамен өзара байланысты. Экономикалық салаларда орын
алған қиыншылықтар елдің жер қорының баласына да едәуір теріс ықпал жасады. Экономикада әсіресе
оның аграрлық саласында орын алған дағдарыс елеулі түрде ғылымның дамуына да айтарлықтай теріс
әсер етті.
Біз жаңа міндеттер жүгін арқалатып отырған бұл кезеңге қалай жеттік, осы уақытқа дейін қандай
шараларды жүзеге асырдық? Енді осыған келейік.
Ол үшін жерге мемлекеттік меншік монополиясын жою мен жердің. Ендігі кезекте қолға алынып
отырған міндеттердің бірі жер ресурстарын инвестиция тартудың сенімді көзіне айналдыру болып отыр.
Оны шешу үшін нарықтық жер айналымын қалыптастырудың, фискалды саясатты іске асырудың, жер
телімдерінің ипотекалық несие мәселелерін шешудің құқықтық-нормативтік құжаттарын жетілдіруіміз
керек. Осы ретте назар аударатын үлкен мәселе жер кадастры болып отыр. Міне, осы мәселелерді шешу
арқылы біз өзіміздің жер кадастрымызды әлемдік үлгіге сай қалыптастыратын боламыз.
Жер ресурстарын, оның ішінде, ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдаланудың тағы бір жолы
– оны қорғау, осы туралы заңдылықты бұзуға жол бермеу, мемлекеттік бақылауды қатаң жолға қою және
жүзеге асыру [1].
Біз бұл мақсатқа жер мониторингін жүргізуді жоғары деңгейге жеткізу, жердегі өзгерістерді дер
кезінде анықтау, болжам жасау және кері әсері бар үдерістердің алдын алу арқылы қол жеткізе аламыз.
Әлемнің озық елдеріндегі жақсы тәжірибелер мен нарыққа көшуімізге байланысты туындайтын
қазіргі заман талаптары жер ресурстарын басқарудың әдістері мен қағидаттарын және олардың ғылымиәдістемелік негіздерін қайта қарастыруды қажет етеді. Басқарудың осындай элементтерінің қатарына
ГИС-технологиялар негізінде жаңа жер кадастрын жүргізу, жерді төлемді пайдалануға көшу, жердің
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нарықтық айналымын қалыптастыру, жер және жерге орналастыру мониторингін жүргізу технологиясы
жатады. Бұл мәселелер қазір қолға алынып, іске асырылуда.
Жер ресурстарын жаңа жағдайда басқару ісі өңірлік бағдарлама қабылдау, жерге орналастырудың
ішкі шаруашылық жобаларын ландшафтық-экологиялық негізде жасау, ауылшаруашылық жерлерін
инвестиция тартудың негізгі көзіне айналдыру арқылы іске асырылады.
Ғылыми бағдарламаның негізін құрайтын жоғарыдағы әрбір үлкен мәселе зерттеулер жүргізе
отырып, олардың нәтижесін жер пайдалану ісінде қолданып көруді қажет ететін дербес тақырып болып
табылады. Олардың әрбірінің, атап айтатын болсақ, мемлекеттік жер кадастрының, жер мониторингінің,
жерге орналастыру және жерді төлемді пайдалану жөніндегі әдістемелер мен нормативтердің еліміздің
экономикалық жағдайының жақсаруына тигізетін ықпалы елеулі. Бұл шаралардың қай-қайсысы
болмасын өздерінің инновациялық сипатына сәйкес еліміздің 2012-2014 жылдарға арналған үдемелі
индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын, сондай-ақ өңірлік даму бағдарламаларын жүзеге
асыруға тікелей әсер етуге тиісті.
Осы айтылған жайттар кең-байтақ жеріміздің қасиеті уақыт өткен сайын әр қырынан ашыла
түскендігін көрсетеді.
Міне, осы тұста біз жердің өзіне тән ерекшелігін, маңызы мен мәртебесін есте ұстауымыз қажет.
Жер – өндіріс құралы. Адамдар жерді пайдаланып жұмыс істейді. Оның үстіне, ол – өндіргіш күш.
Себебі, жерге бидай тұқымын ексең, ол күзде бірнеше есе көбейіп шығады. Енді осылардың сыртында
жер – табиғи фактор. Бүкіл жаны бар тіршілік оның аясында дамиды. Одан қуат алады.
Осындай үлкен ерекшеліктеріне байланысты адамдардың жермен қарым-қатынасы бірнеше
заңдылықтар бойынша реттеледі. Жерді сақтау, қорғау мәселелері көбінесе, Жер кодексі мен табиғат
қорғау заңдарына бағындырылса, адамдардың үй салу үшін жер телімін алуы, оны пайдалануы Жер және
Азаматтық кодекстермен, басқа да заң аясындағы актілердің қатысуымен реттеліп отырады. Ал жерді
өндірістік тұрғыдан, қазына байлығы ретінде игеру, оның күтіміне мән беру, басқа да ерекшеліктерін
көбіне Жер кодексі мен экономикалық саланың заңдары реттейді[2].
Кеңес кезеңінде Қазақстанда қолданған жер кадастрінің жүйесі КСРО барлық республикасына
ортақ болатын. Бұл жүйеде ең басты мақсат барлық жер қорының иесі мемлекет мүддесін қорғау болып
табылатын. Одақтың ыдырауымен және республикалардың егемендік алуымен байланысты жер
қатынастары да түбегейлі өзгерді. Қазақстан Республикасында басталған жер реформасы жерге деген
меншіктің көп түрлерін енгізуді, жерлердің кейбір санаттарын жеке меншіктеуге көшуді көздеп отыр.
Мұндағы ой, жерді жеке меншікке алған азаматтар және заңды тұлғалар ауыл шаруашылық өнімдерін
алу және басқа да мақсаттар үшін олар жерлерді тиімді пайдаланады.
Жер реформасы жүру барысында жер қатынастары өзгеріп, жетілуде жаңа заң, нормативтік
хаттамаларды қабылдау кең орын алуда. Мысалы, «Меншік туралы», «Жер реформасы туралы», «Жер
кодексі», «Шаруа қожалықтары», заңдары қабылданып, өзгеріп жатыр. 1995 ж. желтоқсан айында
қабылданған заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің «Жер туралы» жарлығында жер
реформасының бірнеше жылдар тәжірибелері ескеріліп, жер қатынастарына түбегейлі өзгерістер
енгізілген, мысалы: жерлердің кейбір санаттарына жеке меншік құқықтарын енгізу; жеке меншіктердегі
жерлерді нарық айналымына қосу; азаматтарға және заңды мемлекеттік емес тұлғаларға тұрақты
пайдалану құқығында берілген жер учаскелерін нарықтық айналым қосуға мүмкіндік беру. Сөйтіп жер
нарығының қалыптасуына құқықтық негіз салынып, жерге жылжымайтын мүлік статусы берілді. Бұл заң
қабылданған соң жерлермен келесі әрекеттер жүргізу мүмкін болды: сату; сатып алу; айырбастау;
сыйлау; жер учаскелерін кепілдікке беру; ипотекалық операциялар және т.б.
Мұндай түбегейлі жер қатынастарының өзгерістері, әрине, Қазақстан Республикасында
мемлекеттік жер кадастрінің жаңа жүйесінің қабылдануын талап етті. Сондықтан, «Жер туралы»
жарлығының 113, 114-баптарында жер кадастрінің негізгі талаптары және жаңа жағдайда оны жүргізу
шарттары келтірілген. «Жер туралы» 113-бабына сәйкесті Мемлекеттік жер кадастры Қазақстан
Республикасы жерінің табиғи және шаруашылық жағдайы туралы, жер учаскелерінің орналасқан жері,
көлемі, шекарасы, олардың сапалық сипаты, жер пайдаланудың есебі мен жер учаскелерінің бағалануы
туралы мәліметтердің, өзге де қажетті мәліметтердің жүйесі болып табылады. [2]
«Жер туралы» жарлықта жерлерді тиімді пайдалануды, қорғауды қамтамасыз ету мақсатымен
Қазақстан Республикасында жаңа мемлекеттік жер кадастры жүйесін енгізумен қатар, жаңа жер
қатынастарын ескере отыра, жерді үйлестіру, жерлер мониторингісі, жерлерді пайдалануды, қорғауды
мемлекеттік бақылау жөнінде жүргізілетін жұмыстарға негізгі талаптар қойылған.
Жерді үйлестіру келесі жұмыстарды жүргізуді қамтамасыз етеді:
—
жерді үйлестірудің республикалық, облыстық схемаларын және жер ресурстарын
пайдаланудың, жақсарту мен қорғаудың бағдарламаларын әзірлеу;
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—
жер пайдаланудың және жер иеленудің жаңа құрылымдарын құру мен кәзіргі
қолданыстағысын ретке келтіру жобаларын жасау, жер учаскелерін орналасқан жерінде (карталарда)
бөлу мен шекараларын белгілеуді, жер пайдалануға, иеленуге құқық беретін құжаттар жасау;
—
елді мекендердің жер-шаруашылық құрылысының, жеке жер пайдаланушылардың, бүлінген
жерлерді жаңғырту мен жаңа жерлер игеру жобаларын, сондай-ақ, жерді пайдалану мен қорғауға
байланысты басқа да жобалар әзірлеу;
—
жерлерді есепке алу, пайдаланылмай жатқан жерлерді анықтау, топографиялықгеодезиялық, карторгафиялық, топырақтық, геоботаникалық және басқа зерттеу мен іздестіру
жұмыстарын жүргізу;
—
кадастрлік және жер қорларын пайдалану, олардың жағдайлары жөніндегі басқа да
карталарды әзірлеу;
—
жер бағалау жұмыстарын жүргізу.
Мемлекеттік жер кадастрын жүргізу, жерді үйлестіру, жерлерді пайдалану мен қорғауды және жер
ресурстарын мемлекеттік басқарудың өзге де функцияларын бақылауды ақпараттық жағынан
қамтамасыз ету мақсатымен жердің жай-күйін жүйелі қадағалап отыруға, ондағы болып жатқан
өзгерістерді анықтау мен оларды бағалау жер мониторингінің мазмұнын құрады.
Жерлерді тиімді пайдалану мен қорғау барысын мемлекеттік бақылау мақсатымен
республикамызда жер қорларын басқару жөніндегі Агенттік құрамында Мемлекеттік жер инспекциясы
құрылды.
Мемлекеттік бақылаудың міндеттері жер Заңдарының тиісінше атқарылуына, мемлекеттік
органдардың, заңды тұлғалардың, азаматтардың жерді ұтымды пайдалану мен қорғау жөніндегі
шараларды орындауын қамтамасыз етуге саяды. Өздерінің құзыреті шегінде жерді пайдалану мен қорғау
мәселелері жөніндегі мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын органдардың нұсқаулары барлық жер
учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар үшін міндетті. Жерді пайдалану мен қорғауға
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
Мемлекеттік жер кадастрі бюджеттік қаржы есебінен Қазақстан Республикасының бір жүйесі
бойынша жер қорларын басқару жөніндегі мемлекеттік органдармен жүргізіледі. Оны жүргізу
тәртібін Үкімет белгілейді. Бүгінгі күні мемлекеттің жерге қатысты жүргізетін саясаты толық
айқындалып, олар заң негізінде бекіді. Осы заңдылықтардың қалай сақталып, орындалатындығына
байланысты. Мұның өзі Жер ресурстарын басқару агенттігімен қатар ендігі салмақ жүгі ауып отырған
жергілікті әкімдіктерге орасан зор міндеттер жүктейді. [3]
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АДАМНЫҢ ТІРЕК-ҚИМЫЛ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ
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Адамның тірек-қимыл жүйесінің жасына байланысты ерекшеліктері қарастырылды.
Рассмотрены возрастные особенности опорно-двигательной системы человека.
In this article considered age-related features of the muscular-skeletal system of man.
Адамның тірек-қимыл жүйесі адамға белгілі бір пішін берумен қоса,сүйектердің бір- бірімен
байланысуы,бұлшықеттердің
жиырылу
қасиетінің
нәтижесінде
денені
қимылға
келтіріп
отырады.Яғни,тірек-қимыл жүйесіне сүйектер мен сүйек аралық байланыстар және бұлшықеттер
жатады.
Адам ағзасында өсумен бірге даму қатар жүреді. Даму-дегеніміз ағзаның сапалық
көрсеткіші.Ағзаның дамуы деп сан көрсеткіштерінің сапалық көрсеткіштерге айналып, ұлпалардың
жекешеленген белгілі бір қызмет аткаруға бейімделуін, организм мен оның жеке мүшелерінің қызметінің
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артуын, баланың ақыл-ой өрістерінің молаюын,есеюін айтады. Адам ағзасының дамуы екі түрде
өтеді.Олар: физикалық және функциялық даму.
Ағзаның физикалық дамуының көрсеткіштері барлық мүшелерге бірдей: мүшенің ұзындығы, ені,
тереңдігі, көлемі, аумағы, салмағы, алып жатқан орыны т.с.с.Адам дүниеге келгеннен бастап,осы
физикалық даму көрсеткіштері айына,жас мөлшеріне байланысты дәрігерлік мекемелерде бақыланып
отырады.Яғни,бұл тұста адам ағзасындағы мүшелердің өсу қарқыны анықталады.
Ағзаның функциялық дамуының көрсеткіштері әр мүшенің атқаратын қызметіне байланысты
әртүрлі. Мысалы, жүректің функциялық дамуын анықтау үшін оның систолалык немесе минуттык
көлемін өлшейді.Ол дегеніміз жүректің бір минуттық соғысы қанша болуы керектігі,астың қанша
уақытта қорытылуы керектігі,қанның айналымының дұрыс жүруі,өкпеде газ алмасу жұмысының
реттелуі т.с.с мүшелердің қызметін көрсетеді.
Өсу мен дамуды анықтауда адам өмірін негізінен үш кезеңге бөліп қарастырады: өсіп даму
және жетілу, кемелдену, қартаю.Олардың бір-бірінен айырмашылығын дене көрсеткіштерін өлшеп,
организмнің даму дәрежесін анықтап және сыртқы ортамен байланысын тексеру аркылы білуге
болады.[2]
Тұлғаның кеңістікте қозғалып жүруі, денені тік қалыпта ұстауы, теңдікті сақтау қабілеттері
адамның сүйек-ет жүйесінің қасиеттері мен қызметіне байланысты.
Қаңқа (скелет) 200-ден астам сүйектерден тұратын адамның негізгі тірек тұлғасы. Олардың көбі
бір-бірімен буын арқылы жалғасып, қозғалмалы келеді. Қаңқаға бұлшық еттер бекітілген.. Ол
жұлынның, мидың және көптеген ішкі мүшелердің сауыты болғандықтан, қорғану қызметін де атқарады,
яғни жұмсақ мүшелерді (жүрек, бауыр, өкпе, ішек-қарын, бүйрек т.б) соққыдан және басқа да түрлі
жағымсыз әсерлерден қорғайды. Ішкі мүшелер тірек-қимыл жүйесінің қоршауымен ойыс қаңқалардың
ішкі қабатына бекініп орналасады.Адамның қимыл-қозғалысы организмдердің эволюциялық дамуында
қалыптасқан, оған тән морфологиялық және функциялық денені тік ұстауға, қимыл-қорғанысқа ет пен
сүйектен басқа тірек-қимыл жњйесіне кіретін буындар, сіңірлер, тарамыстар қатысады.[3]
Адам қаңқасының негізі сүйек қан тамырлары мен нервтер отетін сүйек каналдарының
айналасында орналасқан о с т е о н деп аталатын жұқа пластинкалардан тұрады. Сүйектің сыртында
с ү й е к қ а б ы бар. Тек қана буындарда сүйек қабының орнына шеміршек болады. Остеондардың
орналасуына қарай сүйек екі түрлі заттардан тұрады: тығыз және кемік заттар.Т ы ғ ы з з а т т а р
кемік сүйектің сыртын ала орналасқан.Кемік сүйекте остеондар айқыш-њйқыш орналасады да, арасында
саңлаулары көрінеді. Жілік сүйектерінің майы және қуыстары болады. Жілік майының каналдарында
сары түсті, ал кемігінде қызыл түсті май бар. Себебі кемік сүйектерде қан түйірлері эритроциттер,
лейкоциттер және тромбоциттер өніп дамиды.
Сүйек қабы сәл қызғылттау екі қабықтан тұрады: сыртқы және ішкі қабықтар. Сыртқы қабығы
тығыз, ішкі қабығы жұмсақ, борпылдақ дәнекер ұлпасынан тұрады. Ішкі қабығында сүйектердің өсуін
қамтамасыз ететін клеткалар о с т е о б л а с т а р болады.
Сүйек қабының қан тамырлары мен нервтері бар. Сүйектің 1/3 болігі органикалық жоне 2/3 бөлігі
бейорганикалық заттардан тұрады.Егер сүйекті күйдірсек о с с е и н жанады да, бейорганикалық заттары
қалады. Ондай күйдірген сүйекті оп-оңай сындыруға немесе үгуге болады. Сүйекті тұз немесе азот
қышқылына салса, бейорганикалық заттары еріп, тек органикалық заттары қалады. Ондай сүйекті оңай
майыстыруға болады.Яғни,сүйектің жылтырлыгы, серпімділігі оның органикалық затына, ал мықтылыгы
бейорганикалық затына байланысты.
Сүйектің құрамы атқаратын қызметіне, адамның жасына қарай әртүрлі келеді. Жас балалардың
сүйегінде органикалық заттар, ересек адамда минерал заттары кобірек болады.[1]
Адам қаңқасы бас, тұлға, аяқ- қол сүйектері болып жекелей қарастырылады.
Т ұ л ғ а сүйектеріне омыртқа жотасы, 12 қос қабыргалар мен кеуде суйегі жатады.
О м ы р т қ а ж о т а с ы - бүкіл дененің тірегі. Ол бір- бірімен буын арқылы жалғасқан 33-34
омыртқадан тұрады. Омыртқа жотасын беске бөледі: 7мойын, 12 кљкірек немесе кеуде, 5бел, 5 сегізкђз, 45 қуйымшақ омыртқаяары. Мұның ішінде құйымшақ және сегізкоз омыртқалары бір-бірімен бірігіп
кеткен, қалғандары жеке-жеке болады.
Әрбір омыртқаның д е н е с і , д о ғ а л а р ы және ө с і н д і л е р і болады. Омыртқаның тығыз
жері - денесі. Омыртқалардың доғалары жұлын орналасатын омыртқа жотасының к а н а л ы н (өзегін)
құрады. Омыртқаның 7 өсінділері бар: омыртқаның ортаңғы тұсынан басталып артқа қарай өскен 1 арқа
өсіндісі, доғаның шетінен басталып жоғары және төмен бағытта орналасқан жіп 2 буын өсінділері, екі
жанында орналасқан жњп бүйір өсінділері болады. Омыртқалардың жалпы құрылысы ұқсас болғанымен,
өзіндік ерекшеліктері де болады.
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Эволюциялық даму кезінде қабырғалар көлденең өсінділерімен бірігіп бітуіне байланысты
өсінділері ұзын болады.Ересек адамның сегізкөз омыртқаларының арасы бірігіп сегізкөз сүйегіне
айналады. Оның сыртқы ортасында бірігіп кеткен арқа осінділерінен пайда болған ортаңғы сегізкөз
қыры, оның екі жағынан бірігіп кеткен буын беттерінен пайда болған бүйір қыры, көлденең бүйір
осінділерінен пайда болған бүйір қыры болады. Біріккен омыртқа тесіктерінен пайда болған сегізкөз
каналы омыртқа жотасы каналының жалғасы болып есептеледі. Оның алдыңғы және артқы бетінде
нервтер мен тамырлар өтетін тесігі болады.
Баланың алғашқы 1 жасында омыртқа жотасының өсуі жедел жүреді. Жаңа туған нәрестелердің
омыртқаларында алты сүйектену нүктелерін коруге болады. Олар 1 жасқа таман біріге бастайды.
Омыртқалардың эпифизі алғашкы жылы шеміршек күйінде сақталады. Омыртқа аралығындағы
буындардың шеміршектері қалың және серпімді келеді. Сондықтан олардың омыртқа жотасы
ересектермен салыстырғанда жеңіл қимылдайды. Жаңа туған сәбидің омыртқа жотасында
физиологиялық иілімдері болмайды, 2-3 айда баланың мойыны бекігеннен кейін мойын л о р д о з ы (
лат. лордоз - алға қисаю, иілу), 6 айдан кейін отыра бастағанда кеуде жңне сегізкөз к и ф о з- д а р ы (лат.
кифоз — артқа қарай иілу, қисаю), 1 жасқа жакындап, бала жүре бастағанда бел лордозы пайда
болады.Бұл кезеңде баланы дұрыс ұстап,дұрыс отырғызуына,аяғының дұрыс басуына жете көңіл бөлген
жөн.Сонымен қатар баланың киімі мен төсек жабдықтары да таза мақта матадан болуын қамтыған
дұрыс.Аяқ киімнің бала аяғының ішке қарай басуына бейімделмеуін болдырмау үшін,дұрыс таңдау
жасаудың маңызы зор.
Бірақта, бір жастағы баланың омыртқа жотасының иілуі нашар әрі тұрақсыздау болып келеді:
таңертең ұйқыдан тұрғанда нашар, кешке таман күшейе бастайды. 2-3 жаста омыртқа одан әрі қарай
сүйектене береді. Бұл мезгілде омыртқаның денесі сүйектен, ал эпифиздері шеміршектен тұрады.
Омыртқааралық буын шеміршектері елі де болса қалындау болып, омыртқа жотасы жақсы қимылдайды.
Бұл кезде сегізкоз, құйымшак омыртқалары біріге бастағанымен аралары толық бітпейді. Омыртқа
жотасының физиологиялық қалыпты иілістері күшейе түскенімен, әлі де болса тұрақсыз болғандықтан,
баланың бойы таңертең олшегенде 5-6 см ұзын (ересек адамда 2-3 см ғана), кешке олшегенде
соншалықты аласа болып тњрады. 4-5 жасқа дейін омыртқалар тез осіп, иілістері толық қалыптасады.
Бұл кезден бастап балалар мен ересек адамдардың омыртқа жотасында физиологиялық қалыпты 2
лордозы (мойын және бел омыртқа), 2 кифозы (кеуде және сегізкөз) иілістері түзіледі. Отырғанда салмақ
бел омыртқа иілісіне кобірек түсіп, ол қисаяды, ал жатқанда мойын және бел омыртқаларының иілістері
тњзеледі. Бала омыртқасының сүйегінің қатаюы жылдам болғанымен, олардың диафиздерінде шеміршек
қалың болады және омыртқа аралық шеміршектері биік келеді. Сегізкөз бен құйымшақ сүйектері біте
бастайды. Қыз балаларда 7-11, ер балаларда 7-13 жас арасында омыртқаның денесі мен эпифиздерінің
арасында жұқа болса да, шеміршекті қабаты сақталады. Омыртқа аралық шеміршектер қалың
болғандықтан омыртқалар әлі де өседі. Яғни,омыртқа эпифиздерінің сүйектенуі 18-20 жаста аяқталады.
Сонымен қатар,мектеп жасына дейінгі балалардың омыртқалары ұзарып, жуандайды. 5-6 жастағы
балалардың омыртқа жотасы тез қисаяды. Омыртқааралық шеміршектердегі заттың алмасуы өте күшті
болады. Сондықтан түрлі жағдайлардың әсерінен омыртқаның өсуі тез бұзылып, омыртқа жотасының
патологиялық сколиозы (бір жақ бүйіріне қарай қисаю), лордозы, кифозы т. б. өзгерістері пайда болады.
Мысалы, өте жылдам 8-12 м/сек қозғалғанда мойын және көкірек омыртқалары зақымдалады. Бала оте аз
қозғалғанда да ұсақ зақымдар пайда болып, олардың негізінде кейіннен омыртқа кемшіліктері дамиды.
Омыртқа жотасының өсуі жігіттік пен бойжеткендік кезеңге дейін байқалғанымен, әр түрлі белімдерінің
омыртқалары бірдей өспейді. 1,5 жасқа дейін барлық омыртқалар бірдей оседі, 1,5-3 жас арасында мойын
және кеуденің жоғарғы омыртқалары нашар оседі.
Омыртқа аралығындағы шеміршектер жоғарыдан томен қарай қалындай түседі. Ол
шеміршектердің ұзындығы бүкіл жотаның 1/4 болігіне тең. Бұлар омыртқа жотасын серпімді етіп, жанжаққа қимылдауға мүмкіндік тудырады.І-ші құйымшақ омыртқасы тек қана жартылай шеміршекпен
жалғасқан, сондықтан арасында аздаған кеңістік болады да, басқа омыртқалардың жалғасуынан
ерекшелеу жарты ай тәрізді болады.Ұзынды-қысқалы сіңірлер омыртқа жотасын бекітіп, қимылдау
мүмкіндігін томендетеді, оны үзілуден сақтайды Көрші омыртқалардың бір-бірімен қимылы
шектелгенімен, жалпы омыртқа жотасының қимыл мүмкіндігі мол. Ол 160 градусқа дейін еңкейіп, 145
градусқа дейін шалқаяды, оңға-солға 165 градусқа, ал өз өсінде 120 градусқа дейін қозғалады. Бұған
қоса, омыртқа жотасының иілістері дененің серпімді болып, жеңіл қозғалуына мүмкіндік тудырады.[2]
Тұлға сүйектеріне омыртқа жотасынан басқа к ө к і р е к қ у ы с ы н құратын қ а - б ы р ғ а
және т ө с сүйектері жатады.
Қ а б ы р г а. Адам денесінде 12 қос қабырғалар бар. Әрбір қабырға жалпақтау ұзын сүйектен және
шеміршекген тұрады. Олар бір-бірімен жалғасып кеткен. Қабырғаның б а с ы, м о й ы н ы, д е н е с і
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болады. Оның омыртқамен жалғасқан жерін қабырға басы деп атайды да қалған жері мен басының
арасындағы жіңішкелеу жерін мойын дейді. Қабырға денесінің алдыңғы жақ ұшы төс сүйегімен
жалғасады.
Қабырғалардың сүйектенуі баланың 2-айлығында VI- VII қабырғаларда басталады, 3-4 жасқа
келгенде қабырғаның ортасы мен бұрышында ғана тығыз сүйектері болады, яғни қабырғаның 40%-ында
ғана остеондық құрылысы болады, 6-7 жаста қабырғаның алдыңғы жағы толық сүйекке айналады.
Төс суйегі — жалпақ сыңар сүйек. Дененің көкірек қуысының алдыңғы сызығының бойында
орналасады.Т ө с сүйегінің денесі, тұтқасы, семсершесі болады. Төс тұтқасының жоғарғы жағында м о й
ы н д ы р ы қ, екі жағында б ұ ғ а н а, және жеті-жетіден қабырға ойындылары бар.І-ші қабырға
ойындысы төс тұтқасы мен денесінің қосылған жерінде басталып, УІІ-кабырға ойындысы тос денесі мен
семсершесінің қосылатын жерінде болады. Тос сүйегінің болімдерінің арасындағы шеміршек 30 жасқа
дейін болады. Төстің төменгі жағының шеміршектері 15-16 жаста, жоғарғы жағының шеміршектері 2125 жаста сүйекке айналып, төс сүйегінің бөліктері жалғасып, арасы бітіп кетеді, ал семсершенің
сүйектенуі 30 жасқа дейін созылады.
Негізі, адамның көкірек қуысы жұмыртқа пішіндес болады, бірақ жасына, еңбегіне, ауруға
байланысты өзгеруі мүмкін.Денені бүкірейтіп жүру,орындыққа қисық отыру,ауыр сөмкені дененің бір
жағына салмақ түсіріп ұстау т.с.с әдеттер кеуде қуысы ғана емес,барлық дененің қисаюына әкеп соғады.
Өкпе мен жүректің жұмысы, дамуы нашарлайды.1 жастағы баланың көкірек қуысы екі бүйірінен
қысылған конус тәрізді, 12-13 жаста ғана ересек адамның көкірек қуысындай болады.
Адам денесінің аяқ-қолдардарының сүйектері екі белдеуді құрайды: иық және жамбас белдеулері.
Омыртқа жотасының жоғарғы жағында екі жауырын сүйектері орналасқан. Олар бұғана және тос
сүйектерімен жалғасады. Жауырынның сыртқы бұрыштары иық басы сүйегі арқылы қол сүйектерімен
жалғасады.. Жаңа туған сәбидің жауырын сүйегінің иық, құс тұмсық осінділерінде, буын бетінде,
омыртқа жақ шетінде, жоғарғы және теменгі бұрыштарында шеміршектер болады. Жауырын сүйектері
жігіттерде 19-20, қыздарда 18 жаста қатады. Б ұ ғ а н а латынныћ 8 әрпі тәрізді иілген сүйек. Бала туар
алдында оның төс жақ ұшынан басқа жері сүйекке айналы үлгереді. Ал тос жақ ұшының сүйектенуі
жігіттерде 24, қыздарда 23 жаста аяқталады. Қ о л жауырынмен қозғала біткен иін сүйектерінен, шынтақ
пен шыбық сүйектерінен құралған білек сүйектеріне, білезіктің ұсақ сүйектері, бес ұзын алақан сүйектері
мен саусақ сүйектерінен тұратын қолдың басынан тұрақты. Қолдың басы сүйектері кеудеге қарай
бағытталған алақан ойығын түзеді. Алақан ойығы жаңа туған нәрестеде қалыптаса бастап, 10-13 жаста
толық аяқталады. Осы мерзімде саусақ сүйектерінің қатуы да аяқталады. Сондықтан мекгепке дейінгі
және бастауыш сынып оқушыларының сурет салуы, жазуы өте баяу болады. Ұзақ уақыт жатгықтырса,
саусакқа күш түсуіне байланысты оның сүйектері тез қатады да, ұзын болып оседі. Мысалы, күйшілердің
саусақтарын айтуға болады.Т о қ п а н ж і л і к немесе иық сүйектері 20-25 жаста қатайып, екі басында
тек шеміршектері қалады. Бұл жіліктің ұзарып осуі оның басындағы осу нүктелеріне байланысты
болғандықтан, 22 жасқа дейін жілік басын кесуге болмайды. Кессе, жілік өспей қысқа болып
қалады.К ә р і ж і л і к т і ң қатуы 20-25 жаста жігіттерде, 17- 20 жаста қыздарда аяқталады. Ш ы н т
а қ сүйегінің өсуі жігіттерде 18-22 жаста аяқталады, бой жеткендерде сәл ерте қатады.Б і л е з і к
сүйектерінің қатуы 14-16 жаста аяқталуға жақын болады. Ең алдымен ІІІ-ші, ең соңында І-ші және У-ші
сүйектері қатады.С а у с а қ сүйектері 16-18 жаста қатып аяқталады.
Ж а м б а с б е л д е у і сегізкөзден жене онымен қимылсыз біріккен екі жамбас сүйектерінен
құралған. Жамбас сүйектерінің алдыңғы жағы бір-бірімен қимылсыз біріккен. Жамбас сүйектерінің
ойысында о р т а н ж і л і к т і ң басы бекіген. Жамбас пен ортан жілік қозғалмалы буын арқылы
бірігеді. Адамның жамбас сүйектері кең тостақан тәрізді қуыс жасайды. Себебі адамның тік жүруіне
байланысты ішек-қарынның салмағы осы жамбас сүйектеріне түседі. Ортан жіліктің екінші шеті
а с ы қ т ы ж і л і к пен оның ш ы б ы ғ ы- н а жалғасады. Ал олар т о л а р с а қ , б а қ а й
сүйектері және б а қ а й ш ы қ т а н құралған т а б а н сүйектерінен тұрады.
Бала туғаннан кейін алғашқы 5 жылда ортан жілік тез өседі де, 5-9 жас арасында қыздардың ортан
жілігі жылдан жылға баяулап, ер баланың жілігі бір қалыпта баяу өседі. Жілік басы мен мойыны 14-20
жаста бірігіп кетеді. Осы мерзімде ұршықтары, мойыны, денесі бір-бірімен жалғасады. Ортан жілік 18-20
жаста өсуін тоқтатады. Асықты жілік пен оның шыбығының сүйектері қыздарда 16-18, жігіттерде 19-20
жасқа дейін өсіп, одан әрі қарай өсуін тоқтатады. Олар төмен қарай өседі, яғни ұзарады. Асықты жіліктің
шеміршектері бала неғұрлым тез жүріп кетсе, соғұрлым тез өседі.
Табан сүйектері өкше, бақайшақ және аяқ саусақтарының сүйектерінен құралған. Өкше
сүйектеріне нағыз өкше сүйегі, тепкіш, қайық , сына, куб тәрізді сүйектер жатады. Бұлардың өсуі
бойжеткендерде 16-18, жігіттерде 18-20 жасқа дейін байқалады.
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Б а қ а й ш а қ т а р бес ұсақ жұмыр пішінді әртүрлі сүйектерден тұрады. Қыздарда - 17,
жігіттерде - 20 жасқа дейін өседі.
Бес саусақ сүйектерінің тортеуі 3 сүйектен, ал бас бармағы 2 сүйектен құралған, бір-бірімен
буындасқан сүйектерден тұрады. Ең алдымен І-саусақтардың сүйектері осе бастайды да кейіннен IV-V
саусақтар сүйектері жетіледі. Барлығының өсуі 15-20 жаста аяқталады.
Т а б а н сүйектері бір-бірімен буын арқылы күмбезденіп қосьшған. Табан күмбезі баланың аяғын
басу барысында толық қалыптасады. Табан күмбезі сүйектерді мықтап бекітіп тұратын тарамыстардың
даму барысында пайда болып, табанға күш түскенде оның күмбезі төмендейді. Жалаңаяқ жер басып
жүру, бұлшық еттерді күшейтетін түрлі жатгыгулар, спорт ойындары жалпақ табанның алдын алады,
яғни оны болдырмайды, табан күмбезін дњрыс қалыптастырады. Табан күмбезі 13-17 жасқа дейін
қалыптасады. Сондықтан бойжеткендерғе 17-18 жасқа дейін биік өкшелі аяқ киімді киюғе болмайды.
Себебі ондай аяқ киімдер табан күмбезінің дрыс қалыптаспауына байланысты аяқты тез шаршатады.
Балалар мен жастардың аяқ киімдерінің өкшесі 1,5-2 см болғанда табан күмбезі жақсы болып, табан
еттері мен сіңірлері жақсы дамиды.[2]
Бас сүйектері екі негізгі бөліктен тұрады: ми сауыты және бет сүйектері. М и с а у ы т ы адамның
миы орналасқан үлкен қуыс. Ол мандай, жұптасқан төбе, шүйде және екі самай, негізгі және көз торы
сүйектерінен тұрады. Ми сауыты самай сүйегінің тесігі арқылы ішкі құлақпен, шүйде сүйегінің үлкен
тесігі арқылы омыртқа озегімен ( омыртқа каналы деп те аталады) жалгасқан. Б е т
с ү й е к т е р і жоғаргы және төменгі жақ, шықшыт-бет, тандай сүйектері, кеңсірік желбезегі,
мұрын сүйегі мен мұрынның төменгі кеуілжігі және коз қуысы сүйектерінен тұрады.Кішкентай
балалардың ми сауыты бет сүйектерінен ертерек дамиды. Бет сүйектері алғашқы 1 жаста және жыныстық
жетілу мерзімінде, әсіресе 13-14 жаста күшті өседі. Дегенмен ересек адамның езінде ми сауытының
көлемі бет сүйектерінің көлемінен артық болады: нәрестенің ми сауьггы бет сүйектерінен 8 есе, ересек
адамда 2-2,5 есе артық.Жаңа туған сәбидің ми сауытының сүйектері бір-бірімен жұмсақ дәнекер ұлпадан
тұратын қабықшамен жалғасады. Бұл қабықша бірнеше сүйектердің қосылатын жерінде үлкен болады.
Ондай жерін баланың е ң б е г і деп атайды.Маңдай еңбегі 1 жасқа жақындағанда, қалғандары 2-3 айда
бітеді де, қатты қабықпен жабылады. ми сауыты сүйектерінің арасындағы жіктері 4 жасқа жақындағанда
бірігіп кетеді де олардың өсуі тоқталады.
Жаңа туған нәрестенің жақ сүйектерінің т і с т е р і болмайды. Баланың тісі ең алғаш 5-6 айда өсе
бастайды (сүт тістері шығады), 6 жасқа жақындағанда сүт тістері түсіп, орнына тұрақты тістері шығады.
Ең соңғы тұрақты тістері — ақыл тістері жыныстық жетілуден кейін пайда болады. Жалпы алғанда
тістердің шығуы, осуі, тұрақты тіске ауысуы баланың дене шынығуына, жетілуіне байланысты. Бет
сүйектері өсіп жетілгеннен кейін баланың тұрақты бет өлпеті қалыптасады., яғни оның түрі тұрақты
болады.
Мектептегі гигиеналық талаптардың бірі - оқушының п а р т а д а о т ы р у ережесі. Осыған
орай,оқу жылының басында сынып жетекшісі оқушыларды дене ерекшеліктеріне сай отырғызуы керек.
Аласа бойлы балалар мен нашар еститін оқушылар алдыңғы қатарда, көзі нашар көретіндерді терезеге
жақын, ұзын бойлыларды соңғы қатарға отырғызады. Яғни,әрбір тоқсан сайын балалардың дене
ерекшеліктерін ескере отырып, 1-ші қатар мен 2-ші катардағы, алдыңғы парталар мен соңғы
парталардағы балалардың орынын ауыстырып отырғызған жөн. Бұл талаптар орындалған жағдайда
оқушылардың денесі қисаймай дұрыс өсіп, тек жақыннан немесе алыстан кору жағдайының пайда
болуына кедергі болады, яғни оқушылардың дұрыс өсіп жетілуіне қолайлы жағдай жасалынады. Партада
немесе үстелде отырғанда оқушының денесі тік орналасып, орындыққа терең отыру керек. Кітап оқып,
қағаз жазганда баланың басы сәл алға еңкейеді. Оның козі мен қағаз аралығы 35-40 см шамасында болу
керек. Оқушының кеудесі мен парта аралығында 3-4 см немесе оқушының жұдырығы өтетіндей аралық
болу керек. Оқушының арқасы орындық арқалығына сүйеніп отырғанда оның бел омыртқасы, сегізкөз
сүйектері мен жауырынының төменгі бұрыштары орындық арқалығына тиіп тұрады. Баланың ұршық
және тізе буындары тік бұрыш жасап бүгіледі, аяқтары еденге немесе партаның аяқ қойғышына тіреледі,
білектері үстелдің үстінде еркін орналасады. Оқушының екі иығы бір деңгейде болғанын қадағалап
отыру керек. Партада дұрыс отырып үйренген жағдайда оқушылар сабақ кезінде шаршамай еркін
отырады, көздері талмайды, бар зейіні сабақта болады. Егер дұрыс отырмаса, арқа, аяқ-қол еттері тез
шаршап, баланың сабаққа зейіні төмендеп,жас жеткіншектің дене бітімі дұрыс қалыптаспайды.
Яғни,балалардың дұрыс өсіп жетілуі үшін отбасында да,балабақшада да,мектепте де гигиеналық
талаптардың қатаң орындалуы шарт.
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УДК 666.973.6
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕНОБЕТОНА С ХИМИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ
Монтаев С.А., Мизюряев С.А., Рыскалиев М.Ж., Изгалиев Е.Д.
Западно – Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Montayev S.A., Mizuriaev S.A., Ryskaliyev M.Zh., Izgaliyev E.D.
West Kazakhstan Agrarian-Technical University named after Zhangir khan
Түйін. Құрылым түзуді жеделдететін қоспамен және қоспасыз кератинді көбіктүзгіштің
цемент қатаюына әсері бойынша мәліметтер келтірілген.
Резюме. Приведены данные по влиянию кератинового пенообразователя на сроки схватывания
цементов без добавки и с добавками модификаторами ускорителями структурообразования.
Summary. The data on the effect of keratin frother on setting time of cement without additives and with
the addition of accelerators of structure modifiers.
Ключевые слова: пенобетон, пенообразователь, кератин, модифицированные добавки, цемент,
пена.
Введение. Главным преимуществом зданий, построенных из ячеистого бетона, является
благоприятный микроклимат внутри помещений, высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
ограждающих конструкций.
Производство ячеистого бетона развивается по двум основным направлениям: ячеистые
газобетоны автоклавного и неавтоклавного твердения и пенобетоны автоклавного и неавтоклавного
твердения.
Однако производство наиболее эффективного по теплофизическим свойствам пенобетона
сдерживается из-за отсутствия производства в достаточном количестве пенообразователей, обладающих
мелкой дисперсностью и высокой устойчивостью пены.
Ученые из Индии исследовали совместимость пенообразователя с химическими добавками в
пенобетоне. При этом в составе пенобетона использовали крупный заполнитель и арматуру включая
легкие волокна. Так же приведены исследования долговечности пенобетона и влияния различных
факторов на свойства пенобетона [1].
Имеется исследование пенобетона на основе трех смесей и их структура и пены в затвердевшем
состоянии. Ими получены пенобетон на прочность при сжатии 0,74 Мпа и теплопроводность 0,054 Вт/м
[2].
В работе [3] установлен, что использование пенобетона уменьшает нагрузку на фундамент,
способствует энергосбережению и снижает затраты в ходе строительства. Кроме того использование
пенобетона снижает сметную стоимость за счет низких затрат на транспортировку по сравнению с
бетоном.
А.А. АХУНДОВ НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ОДНОЗНАЧНО ПРИШЕЛ К УТВЕРЖДЕНИЮ, ЧТО ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОБЕТОНА
ДОСТАТОЧНО ПРОСТА В СРАВНЕНИИ С ГАЗОБЕТОНОМ. В ПРИГОТОВЛЕННУЮ ЦЕМЕНТНОПЕСЧАНУЮ СМЕСЬ ДОБАВЛЯЕТСЯ ПЕНА, ПОЛУЧЕННАЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ АГРЕГАТЕ –
ПЕНОГЕНЕРАТОРЕ. ПОСЛЕ СОВМЕЩЕНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ БЕТОННОЙ СМЕСИ С ПЕНОЙ
ПРОИЗВОДЯТ ФОРМОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ [4, 5]. ЭТОТ БЕТОН
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕВОСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ И ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
К ПЕРСПЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ МОЖНО ОТНЕСТИ И ПРЕДЛОЖЕННУЮ В.А.
МАРТЫНЕНКО ДВУХ СТАДИЙНУЮ ТЕПЛОВЛАЖНУЮ РАЗРАБОТКУ ИЗДЕЛИЙ В КАССЕТНЫХ
ФОРМАХ, ГДЕ НА ПЕРВОЙ СТАДИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОПАРИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ, А НА
ВТОРОЙ – АВТОКЛАВНАЯ ОБРАБОТКА ПО СОКРАЩЕННОМУ РЕЖИМУ[6]. ДАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ФОРМ И СОКРАТИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ ЗА СЧЕТ УСКОРЕНИЯ ТВЕРДЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА.
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В РАБОТЕ [7] ПРИВОДЯТСЯ ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА,
ПРИМЕНЯЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ЖИЛЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ.
Г.П. САХАРОВ ПРЕДЛАГАЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ СТЕН ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ ОСНОВАННЫЙ НА
ПРИМЕНЕНИИ ПЕНОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПУСТОТАМИ ИЛИ
ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПОРОПЛАСТОВ. ВЕЛИЧИНА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ КАМНЕЙ С
ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ СОСТАВЛЯЕТ 400-450 КГ/М3, А ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ НА 15-17%
МЕНЬШЕ, ЧЕМ У МОНОЛИТНЫХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ТАКОЙ ЖЕ ПЛОТНОСТИ [8].
О ВОЗМОЖНОСТИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ С.А.
ГУСЕНКОВЫМ, В.М. СМИРНОВЫМ, С.Д. ГАЛКИНОЙ И В.С. ЕРОФЕЕВЫМ. ОНИ РАЗРАБОТАЛИ
ПРОГРЕССИВНУЮ ТЕХНОЛОГИЮИ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ПРОИЗВОДИТЬ ПЕНОБЕТОН ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 400 ДО 1200 КГ/М3, ТВЕРДЕЮЩИЙ ПРИ
АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ. ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ПЕНОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ УЛУЧШЕНИЮ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ. СОЗДАННОЕ ИМИ
ОБОРУДОВАНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ МАЛОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТЬЮ И ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ
ИЗДЕЛИЯ С ВЫСОКИМИ ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИМИ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ [9].
А.И. ХАРХАРДИН И Л.С. ВЕСНИН ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА ЗАВИСИМОСТЬ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ
ВИДА И СВОЙСТВ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПЕНОАКТИВИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА И
ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК; КОНСТРУКЦИИ ПЕНОГЕНЕРАТОРА И КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ФОРМЫ ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ТЕПЛОВУЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1 М3 ПЕНОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СОСТАВЛЯЮТ 161-362 РУБЛЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ ПЕНОБЕТОНА [10].
Учитывая достоинства немецких пенообразователей фирм «Неопор-Систем» и «ЭДАМА» в части
высокой устойчивости и стабильности пен, и недостатки российских синтетических пенообразователей в
части их низкой жизнеспособности, то есть высокого синерезиса, мы остановили свой выбор на
отечественном кератиновом пенообразователе, который по физико-химическим характеристикам не
уступает немецким.
МЕТОДЫ.
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
ВКЛЮЧАЕТ
ГИДРОЛИЗ КЕРАТИНОВОГО СЫРЬЯ, КОТОРЫЙ МЫ ВЕЛИ В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ БОМБАХ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ СТАЛИ. ГИДРОЛИЗ ВЕЛИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 130 ±
5ОС С ДОБАВКАМИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОЛНОМУ
РАСТВОРЕНИЮ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ. ПОЛУЧЕННЫЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ МЫ ПОДВЕРГЛИ
ФИЛЬТРАЦИИ, А ЗАТЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ С
ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ СВОЙСТВ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ.
Нормальная густота цементного теста (для испытаний были приняты цементы марки М 400, т.к. во
всех рекламных проспектах Германских фирм "Неопор-систем" и "Эдама" рекомендуются цементы
марки 400) снизилась у всех цементов независимо от завода-изготовителя.
Для исследований пенообразующей способности, полученного нами кератинового гидролизата,
был использован метод аналогичный методу, предложенному Бикерманом. Критерием оценки
пенообразующей способности является объем пены, полученной в результате барботирования воздуха
через стеклянный фильтр.
Исследования пенообразующей способности, полученного нами белкового гидролизата, начали с
изучения его рН и поверхностного натяжения. Показатель концентрации водородных ионов определяли
иономером ЭВ-74. Значение рН через одни сутки после получения гидролизата и его нейтрализации
находилось в пределах 5,80 - 5,82. Плотность растворов составляла 1,0 - 1,015 г/см3. Поверхностное
натяжение
определяли по методу Вильгельми, основанному на определении силы втягивания платиновой
пластинки, обусловленной поверхностным натяжением жидкости.
Поверхностное натяжение растворов различных концентраций мы определяли в
термостатируемой ячейке. Изотермы поверхностного натяжения приведены в таблице 1.
Таблица 1- Изотермы поверхностного натяжения растворов из кератинового пенообразователя
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Концент
0,1
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
рация, %
σ, Н/м
58,9
54,6
47,3
45,7
44,5
41,3
37,9
37,3
36,8
36,5
36,5
Дискуссия и результаты.
Результаты испытаний влияния пенообразователя (концентрации 2,5 % или 0,5 % от массы
цемента) на нормальную густоту и сроки схватывания цементного теста представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние вида пенообразователя на нормальную густоту и сроки схватывания
цементного теста
Цементы,
затворенные
растворами
Сроки схватывания, час-мин
Нормальная
пенообразователя различных фирм
густота, %
начало
конец
Цемент без добавки пенообразователя:
Шымкентский
26,3
3-35
6-10
Усть-Каменогорский
25,7
3-20
6-40
Цемент, затворенный 2,5 %-ным раствором пенообразователя фирмы "Неопорсистем":
Шымкентский
25,3
2-40
5-25
Усть-Каменогорский
24,9
2-10
5-10
Цемент, затворенный 2,5 %-ным раствором пенообразователя фирмы "Эдама":
Шымкентский
25,5
2-45
5-30
Усть-Каменогорский
24,9
2-20
5-45
Цемент, затворенный 2,5 %-ным раствором пенообразователя, разработанного нами
Шымкентский
25,7
3-40
6-20
Усть-Каменогорский
24,5
3-35
6-15
Концентрация пенообразователя 2,5 % была принята в связи с тем, что Германские фирмы
"Неопор-систем" и "Эдама" рекомендуют такую концентрацию ПАВ для изготовления как ячеистых
пенобетонов с плотностью от 300 кг/м3 до 1000 кг/м3, так и бетонов с поризованным цементным камнем
плотностью выше 1200 кг/м3 до 1800 кг/м3. Кроме того, наши эксперименты также показали, что при
концентрации пенообразователя 2,5 % достигается оптимальная кратность равная 13-14 и высокая
стабильность пен, в пределах 180-200 мин.
Экспериментальные данные, приведенные в таблице 2 показывают, что пенообразователи фирм
"Неопор-систем" и "Эдама" сокращают начало схватывания цементов на 24,2-38,7% и 14,3-31,3%
соответственно. Применение этих пенообразователей сокращает также и конец схватывания цементов на
13,9-27,2 и 13,1-20,0 % для растворов пенообразователей фирм "Неопор-систем" и "Эдама"
соответственно. Приведенные данные по влиянию этих пенообразователей на нормальную густоту и
сроки схватывания цементов показывают о их благоприятном действии на цемент.
Определение влияния разработанного нами протеинового пенообразователя на сроки схватывания
цементного теста показали незначительное удлинение, как начала, так и конца схватывания. Так,
например, начало схватывания удлинилось на 5 и 15 мин для Шымкентского и Усть-Каменогорских
цементов, что составляет 1,5 и 4,7% соответственно. Конец схватывания цементов удлинился на 10 мин
для цемента Шымкентского завода. Конец схватывания цемента Усть-Каменогорского завода наоборот
сократился на 25 мин, что составляет 4,0% соответственно. Этот факт по видимому можно объяснить
ошибкой опыта, т.к. в самом ГОСТе допускаются отклонения в погружении иглы прибора Вика – не
более 1 мм.
Таким образом, эксперименты показали, что при затворении цемента растворами
пенообразователей отмечается пластифицирование цементного теста и сокращение начала и конца
схватывания при применении немецких пенообразователей. В случае затворения цемента
разработанными нами пенообразователями отмечается удлинение начала схватывания у всех
испытанных цементов и сокращение конца схватывания у Усть-Каменогорского цемента.
Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что поверхностное натяжение уменьшается с
повышением концентрации кератинового пенообразователя. Однако после некоторого значения
концентрации, равной 3%, происходит стабилизация величины поверхностного натяжения. Объяснить
это можно, вероятно, насыщением адсорбционных слоев двухсторонних пленок, что является
проявлением специфических свойств белковых ПАВ. Эта специфичность белковых поверхностноактивных веществ, проявляется в очень медленном установлении равновесного значения поверхностного
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натяжения. Медленное формирование равновесного адсорбционного слоя объясняли диффузией
глобулярных молекул к межфазной поверхности и развертыванием на ней полипептидной цепи. Данное
обстоятельство объясняет известный из практики факт более высокой устойчивости пен белковых
растворов, чем пен из синтетических ПАВ.
Кратность пены из кератинового пенообразователя находится в пределах 11 – 13 в зависимости от
концентрации водного раствора пенообразователя.
Процесс синерезиса (50%-ное истечение жидкости из выгнанной пены) находится в пределах 90 –
110 мин.
Следующим этапом наших исследований явилось определение влияния кератинового
пенообразователя на сроки схватывания цемента.
Исследования проводили по стандартной методике (на приборе Вика) с той лишь разницей, что
вместо воды затворения цементного теста брали растворы пенообразователя принятых концентраций.
Эксперименты проводили на Усть-Каменогорском портландцементе марки 400 и Шымкентском
портландцементе, также марки 400.
Опыты показали, что растворы пенообразователя обладают пластифицирующим действием на
цементное тесто. Нормальная густота цементного теста снизилась для обоих видов вяжущего.
Результаты испытаний, влияния водного раствора пенообразователя концентрации 2,0 и 2,5 % (0,4 и 0,5
% от массы цемента) на нормальную густоту и сроки схватывания цементного теста приведены в
таблице 3. Концентрации пенообразователя 2,0 и 2,5 % были приняты в связи с тем, что предыдущие
эксперименты показали наибольшую стабильность пен и их оптимальную кратность, равную 11 – 13 при
указанных концентрациях пенообразователя.
Из таблицы 3 видно, что добавка пенообразователя в воду затворения пластифицирует цементное
тесто, снижение водопотребности доходит до 7,1 %. Этот факт является ценным свойством белковых
пенообразователей, так как дает возможность снижения расхода цемента при изготовлении бетонов, а
также позволяет снизить технологическую влажность готовых пенобетонных изделий.
Таблица 3 - Влияние пенообразователя на нормальную густоту и сроки схватывания цементного
теста
ЗаводыНормальная густота при
Сроки схватывания при концентрации
изготовители
концентрации
пенообразователя, ч-мин
цементов
пенообразователя, %
0,4 % от 0,5 % от
начало
конец
массы
массы
0,4 % от 0,5 % от 0,4 % от 0,5 % от
цемента
цемента
массы
массы
массы
массы
цемента
цемента
цемента
цемента
Усть25,5
25,2
3 – 35
3 – 45
7 – 40
8 15
Каменогорский
Шымкентский
25,1
25,0
3 – 10
3 – 20
6 – 55
7 - 45
Однако этим пенообразователям свойственны и отрицательные стороны, что проявляется в
небольшом удлинении сроков начала и конца схватывания цемента. Так, например, начало схватывания
Усть-Каменогорского цемента удлинилось на 60 – 75 мин, а конец схватывания – на 30 – 60 мин при
затворении цемента раствором пенообразователя 0,4 и 0,5 %-ной концентрации соответственно. При
затворении Шымкентского цемента растворами кератинового пенообразователя таких же концентраций
удлинение сроков начала и конца схватывания цемента составляет соответственно 40 и 75 мин, а
снижение водопотребности цементного теста составляет 8,5 %.
Удлинение
сроков
схватывания
цементов,
затворенных
растворами
кератинового
пенообразователя, от 30 до 75 мин является нежелательным, так как при этом снижается
оборачиваемость форм и соответственно производительность предприятия, выпускающего пенобетоны.
В особенности отрицательные стороны этого явления проявляются в случае применения кассетных
форм, когда на разборку форм, чистку и смазку и их сборку затрачивается 5 – 8 ч рабочего времени.
Более прогрессивной является резательная технология, когда формуется большой массив длиной
до 6 м, высотой до 0,6 м и шириной до 1,2 м. После набора пластической прочности этот массив
разрезается короткими струнами на блоки необходимых размеров и на поддоне направляется в камеру
тепловлажностной обработки. Главным преимуществом резательной технологии, кроме низкой
металлоемкости и высокой производительности, является отсутствие так называемого «пристеночного»
эффекта. Этот факт лишний раз подтверждает достоинства резательной технологии ячеистых бетонов.
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Для ускорения процессов структурообразования пенобетона нами выбрана комплексная добавка,
состоящая из пластификатора «Лигнопан Б-2», который кроме пластифицирующего эффекта обладает и
свойствами ускорителя твердения бетона и одновременно повышает вязкость пенобетонной смеси, плюс
нитрат-нитрит кальция (ННК) – известный ускоритель твердения, который дополнительно уплотняет
структуру межпоровых перегородок пенобетона и повышает его прочность.
Испытания проводили по методике, описанной выше, на тех же цементах и при таких же
концентрациях водных растворов кератинового
пенообразователя. Разница в экспериментах
заключалась в том, что при приготовлении цементного теста вместе с водой затворения вводили добавки
«Лигнопан Б-2» в количестве 1,5 %, а дозировка ННК составляла 0,5 % от массы цемента.
Опыты показали, что введение этих добавок не увеличило нормальной густоты цементного теста,
а даже несколько снизило этот показатель, что является положительным фактом. Объясняется это
пластифицирующим действием добавки «Лигнопан Б-2», состоящей из очищенного технического
лигносульфоната [19]. Компоненты введенных добавок (Лигнопан Б-2» и ННК) хорошо совмещаются
между собой, что проявляется в отсутствии коагулюма в водном растворе и цементном тесте. Снижение
нормальной густоты цементного теста с приведенной комплексной добавкой составило 9,5 – 15 %.
Результаты испытаний по определению сроков схватывания этих цементов, затворенных
растворами кератинового пенообразователя 0,4 и 0,5 %-ной концентрации, содержащего комплексную
добавку «Лигнопан Б-2» и ННК, приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Влияние комплексной добавки «Лигнопан Б-2» и ННК на сроки схватывания цемента,
затворенного растворами кератинового пенообразователя
Завод Сроки схватывания при концентрации раствора пенообразователя, ч-мин
изготовитель
начало
конец
цемента
0,4 % от массы
0,5 % от массы
0,4 % от массы
0,5 % от массы
цемента
цемента
цемента
цемента
Усть0 – 50
1 – 10
2 – 45
3 – 05
Каменогорский
Шымкентский
0 – 45
0 – 55
2 – 15
2 - 55
Из данных, приведенных в таблице 4, видно, что начало схватывания цементного теста,
содержащего комплексную добавку, затворенного 0,4%-ным водным раствором кератинового
пенообразователя, сократилось на 2 ч 25 мин на Усть-Каменогорском цементе и на 2 ч 20 мин на
Шымкентском цементе в сравнении с исходными значениями сроков начала и конца схватывания этих
цементов.
Полученные результаты убедительно доказывают эффективность предлагаемой комплексной
добавки, состоящей из «Лигнопан Б-2» и ННК. При применении этой добавки за смену можно
произвести две заливки пенобетона, то есть повысить оборачиваемость форм и производительность
предприятия в два раза при применении кассетной технологии производства пенобетонных блоков.
Изучение скорости набора пластической прочности пенобетона – сырца с добавкой ускорителя
твердения и структурообразования представляет значительный теоретический и практический интерес.
Исследования проводили на образцах пенобетонной смеси, где, по расчетным данным, после
твердения пенобетона ее средняя плотность должна быть 600 кг/м3. Такая плотность пенобетона
выбрана не случайно, так как он является конструкционно-теплоизоляционным материалом и пользуется
в настоящее время большим спросом строителей. Бетон такой плотности при низких значениях
коэффициента теплопроводности (0,14 Вт/(м·оС) имеет достаточную прочность – класс от В1 до В2.
Для изучения скорости набора пластической прочности пенобетона – сырца был применен
конический пластометр, разработанный академиком П.А. Ребиндером.
Ранее проведенные исследования по определению скорости истечения жидкости из пены,
выгнанной через пеногенератор, под давлением сжатого воздуха 0,6 МПа показали, что 50 % жидкости
вытекает через 90 – 110 мин при применении кератинового пенообразователя концентрации 0,4 и 0,5 %
от массы цемента соответственно. Поскольку кератиновый пенообразователь удлиняет сроки начала и
конца схватывания цемента почти на 1 ч. Применение комплексной добавки – ускорителя твердения и
структурообразования сокращает сроки начала и конца схватывания цемента примерно на 2 ч (начало
схватывания) и 4 ч – конец схватывания, представляет большой практический интерес исследование
кинетики набора пластической прочности пенобетона – сырца.
Изучение кинетики набора пластической прочности пенобетона необходимо для точного
определения времени распалубки и начала разрезки массива на мелкие блоки.
На рисунке 1 представлены пластограммы пенобетона – сырца, приготовленного на кератиновом
пенообразователе концентрации 0,4 и 0,5 % от массы цемента. Концентрация комплексной добавки –
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ускорителя твердения в обоих случаях составляла 1,5 % - «Лигнопан Б-2» плюс 0,5 % ННК. Расход
комплексной добавки – ускорителя твердения мы умышленно оставили постоянным с целью выяснения
его влияния на скорость набора пластической прочности пенобетона при различных концентрациях
раствора пенообразователя.

1 – концентрация раствора пенообразователя 0,4 % от массы цемента;
2 - концентрация раствора пенообразователя 0,5 % от массы цемента
Рисунок 1 – Кинетика набора пластической прочности пенобетона - сырца
Заключение.
Приведенные физико-химические характеристики, разработанных нами кератиновых
пенообразователей не уступают немецким пенообразователям для производства пенобетонов и дают
возможность производить пенобетоны на основе отечественных экологически чистых и более доступных
дешевых пенообразователей.
На основании проведенных экспериментов можно прийти к выводу, что для приготовления
пенобетонов целесообразнее применять концентрацию пенообразователя 0,4 % от массы цемента при
дозировке комплексной добавки 1,5 % - «Лигнопан Б-2» плюс 0,5% ННК. Однако нельзя сбрасывать со
счетов и дозировку пенообразователя 0,5 % от массы цемента, так как при такой дозировке повышается
стабильность пены, то есть ее жизнеспособность.
Как показывают результаты анализ пластограмм, что с увеличением концентрации раствора
пенообразователя рост пластической прочности замедляется. При добавке комплексного ускорителя
твердения «Лигнопан Б-2»» плюс ННК распалубку пенобетонных изделий можно начинать уже через 40
– 50 мин, когда пластическая прочность достигает 0,16 и 0,152 МПа при концентрации раствора
пенообразователя 0,4 и 0,5 % соответственно. Установлено, что в образце без добавки – ускорителя
пластометр зафиксировал нулевое значение пластической прочности в рассматриваемом промежутке
времени (от 0 до 50 мин).
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ПРОИЗВОДСТВА

УДК 002
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ
Мухтарова З.Б.
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева
Мақала ЖОО-ның білім беру ортасының ақпараттық қауіпсіздігінің (АҚ) заманауи мәселелерін
баяндауға, қолданыстағы өте тиімді құралдарды, әсіресе желіаралық қалқандарды сипаттауға
арналған. Желіаралық қалқандар қорғаныстың алғашқы сызығын қамтамасыз етеді және желінің
қажетті құрамдастардың бірі болып табылады. Мақалада ЖОО-ның ақпараттық-білім беру ортасын
(АБО) жоғары қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мақсатында шешуге келетін желіаралық қалқандарды
қолданудың бірнеше шектеулері көрсетілген.
The article is devoted to presenting contemporary issues of information security (IS) of the university’s
educational environment, the description used by high-performance tools, in particular, firewalls. Firewalls
provide the first line of defense and are a necessary component of the network. The article highlights some
restrictions of using firewalls to be decided in order to ensure high security of the university’s informationeducational environment (IEE).
Современная образовательная система (ОС) представляет собой сложную распределенную
компьютерную систему, осуществляющая автоматизированную обработку информации, связанную с
процессом обучения студентов и переподготовкой состава. Для ориентации в больших потоках учебной
информации и осуществления эффективной учебной деятельности ОС использует самые современные
информационные, компьютерные, сетевые, программные, мультимедийные, коммуникационные и
коллаборативные технологии.
Одним из наиболее эффективных направлений применения информационных технологий в
образовании, по мнению отечественных и зарубежных специалистов, является внедрение систем
совместной учебной работы на основе коллаборативных технологий, представляющих собой совместное
согласованное обучение, обучение в дистанционном режиме, стратегическое управление
образовательным учреждением.
Эффективность обучения во многом зависит от уровня разработанности элементов
информационно-образовательной системы, от степени их соответствия основным концептуальным
целевым установкам развития профессиональной образовательной организации, а эффективность самой
образовательной системы зависит от информационной безопасности [1].
В настоящее время образовательные организации сталкиваются с возрастающим числом
всевозможных угроз для своих образовательных систем – различными компьютерными вирусами,
несанкционированным доступом к
конфиденциальной информации, разнообразными типами
компьютерных и сетевых атак на инфраструктуру ОС [2].
Качественное создание безопасной образовательной информационной системы заключается в
выборе оптимального метода защиты информации, соответствующего всем параметрам критерия
эффективности и учитывающего наличие уязвимостей и взаимосвязей между ними. В связи с этим,
одной из самых актуальных задач, которые имеются сегодня перед разработчиками и персоналом
технического сопровождения ОС, является полное решение проблемы информационной безопасности
[3].
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В образовательных организациях циркулируют информации различного уровня доступа и
функционального наполнения. Эту информацию можно разделить на два основных типа с точки зрения
регламентации распространения и использования: общедоступная и ограниченного доступа.
Информация ограниченного доступа должна подвергаться защите от воздействия различных событий,
явлений, как внутренних так и внешних, способных в определенной мере нанести ущерб данной
информации [4].
В области защиты информации и компьютерной безопасности наиболее актуальными являются
три группы проблем:
нарушение конфиденциальности информации;
нарушение целостности информации;
нарушение работоспособности информационно-вычислительных систем.
Объектами защиты информации образовательной информационной среды являются:
личные информации профессорско-преподавательского состава и студентов;
личные дела студентов;
база данных тестирования и результатов тестирования;
защита интеллектуальной собственности.
Носителями угроз безопасности информации являются источники угроз. В качестве источников
угроз могут выступать как субъекты, так и объективные проявления, причем источники угроз могут
находиться как внутри ИС – внутренние источники, так и вне нее – внешние источники [5].
Каждая система должна обеспечить безопасность внутренних информационных ресурсов и
защитить данные в процессе их передачи в интернете. К функциям первой области относятся
межсетевые экраны (МЭ) (или брандмауэры – firewalls), которые позволяют разделить сеть на две или
более частей и обеспечивают защитные механизмы от несанкционированного доступа (НСД). Если ВУЗу
необходимо обеспечить безопасность информации в сетях, которая находится на расстоянии, тогда
применяют средства виртуальных частных сетей (VPN). Организация удалённого доступа делается не
через телефонную линию, а через Internet, что делает данный процесс дешевле и технически лучше.
Очень важно, чтобы передаваемые данные, до того как дойдут к месту назначения, не были искажены,
уничтожены или просмотрены посторонними людьми. К комплексу сетевой безопасности относятся
также системы обнаружения (IDS) и предотвращения вторжений (IPS), которые определяют возможное
вторжение изнутри системы и сигнализируют об этом, в отличие от МЭ, направленных «наружу»[7].
Использование межсетевых экранов – это первый шаг, который должна сделать любая
организация, подключающая свою корпоративную сеть к Internet. Межсетевые экраны осуществляют
механизмы контроля доступа из внешней сети к внутренней за счет фильтрации всего входящего и
исходящего трафика, пропуская только авторизованные данные. Они функционируют на основе
информации, получаемой от различных уровней эталонной модели OSI, и чем выше уровень OSI, на
основе которого построен межсетевой экран, тем выше уровень защиты, обеспечиваемый им.
Существуют три основных вида межсетевых экранов: пакетный фильтр, шлюз на сеансовом уровне и
шлюз на прикладном уровне. Также существует технология построения межсетевых экранов,
объединяющая в себе положительные свойства всех трех названных типов. Эта технология называется
Stateful Inspection. И в настоящее время практически все предлагаемые на рынке МЭ относятся к этой
категории (Stateful Inspection Firewall). [10]
На текущий момент многие производители межсетевых экранов страдают от недостаточного
набора функциональных возможностей для полноценной защиты корпоративных образовательных сетей
и приложений, а также от низкой пропускной способности. При этом основной недостаток проявляется
в самой архитектуре межсетевого экранирования. Традиционные межсетевые экраны до сих пор
используют старые правила и политики безопасности, основанные на IP-адресах и TCP/UDP портах, в
тоже время, как современные приложения способны использовать как нестандартные порты, так и
активно использовать огромное число портов TCP/UDP.
Ниже приведены наиболее существенные ограничения в применении межсетевых экранов:
отсутствие защиты от авторизованных пользователей. МЭ в состоянии ограничить доступ
чужих лиц к ресурсам, но он не может запретить авторизованному пользователю скопировать ценную
информацию или изменить какие-либо данные, к которым этот пользователь имеет доступ;
ограничение пропускной способности. Традиционные МЭ являются довольно узким местом
сети, так как все соединения должны проходить через МЭ и в некоторых случаях изучаться МЭ;
отсутствие защиты новых протоколов и сетевых сервисов. МЭ разграничивают доступ по
широко распространенным протоколам (HTTP, Telnet, SMTP, FTP и другие). Это реализуется при
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помощи действия "посредников" (proxy), которые обеспечивают контроль трафика, передаваемого по
этим протоколам или за счет указанных сервисов. И хотя количество таких "посредников" достаточно
велико, они применяются не для всех новых протоколов и сервисов;
сложность сетевой инфраструктуры. Некоторые сети используют топологию или некоторые
сервисы таким образом, что применение МЭ требует существенной перестройки всей сетевой
инфраструктуры;
возможность обхода межсетевого экрана. Межсетевые экраны не могут защитить ресурсы
сети в случае неконтролируемого использования в ней модемов;
традиционные МЭ являются по существу средствами, только блокирующими атаки. В
большинстве случаев они защищают от атак, которые уже находятся в процессе осуществления. Более
эффективным было бы не только блокирование, но и упреждение атак, то есть устранение предпосылок
реализации вторжений.
Ознакомившись с описанными проблемами, многие, возможно, сделают вывод, что межсетевые
экраны не способны обеспечить полную защиту корпоративной образовательной сети от
несанкционированного доступа. Но это не так. Межсетевые экраны являются необходимым, но,
действительно, недостаточным средством обеспечения информационной безопасности. Они
обеспечивают лишь первую линию обороны. Для защиты информационных ресурсов ИОС необходимо
применение комплексной системы информационной безопасности, которая позволит эффективно
использовать МЭ и компенсировать их недостатки с помощью других средств безопасности.
Таким образом, в настоящее время важно говорить о комплексном подходе к проблеме
безопасности в информационной образовательной среде и разработке оптимального метода,
соответствующего всем необходимым критериям. Выявленные противоречия и недостатки межсетевых
экранов, также изучение других средств защиты информации позволили сформулировать проблему
исследования: определить пути повышения эффективности информационной безопасности
профессиональной образовательной организации.
Считаем целесообразным провести научно-исследовательскую работу, посвященную системному
изложению политики, стандартов, технологий и процедур ИБ ОС, а также описанию предложенных
высокоэффективных методов обеспечения ИБ на основе построения VPN-сетей, с применением
межсетевых экранов, IDS, IPS. Предложенные методы обеспечения ИБ локальных серверов
образовательной системы будут протестированы, и предложены для внедрения и использования в
учебных организациях.
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ӘОК 911.37.091.373
МЕКТЕП ГЕОГРАФИЯ КУРСТАРЫНДАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ДҮНИЕТАНЫМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДАҒЫ ТОПОНИМИКА
ҒЫЛЫМЫ ЖАЙЛЫ КІРІСТІРУ САБАҚТАРЫ
Серикбаева М.Г., Женсикбаева Н.Ж.,
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ
Рассмотрена роль топонимики в школьном географическом образовании. Описываются основные
уроки изучения топонимики в школе. Характеризуются топонимические термины для развития
интереса у школьников.
The toponymics role in school geographical education is considered. The main lessons of studying of
toponymics at school are described. Toponymic terms for development of interest in school students are
characterized.
Топономика география ғылымында географиялық жалпы атауларды зерттейтін ерекше бір
ғылым саласы ретінде қолданылып, географиялы жалғы атаулар топонимдер деп аталып жүр.
Топонимдер заман ағымына сай толысып, жанарып, қазіргі уақытта маңызды қызмет атқаруда.
Өйткені жер бетіндегі өзен, су, тас, елді мекендер мен алуан түрлі ірілі-ұсақты нысандардың бәрі де
нақтылы есім-атауға ие. Мысалы, орта ғасырда өмір сүрген құлама ғалым, Орта Азияның картасын
жасаған Махмұт Қашғари география ғылымының дамуына зор үлесін қосты. Оның «Диуани лұғат аттүрік» атты еңбегі тіл, география ғылымдарына және бүкіл түрік әлеміне ортақ ірі энциклопедиялық
қазынасын, ғалымдар «XI ғасырдың Орталық және Орта Азияда жасалған түріктің географиялық
ескерткіші деп атайды».
Ал, ішкі Азияны зерттеушілерінің ішінен топонимика мәселелеріне айрықша көңіл бөлген
тұңғыш ғалым әрі ағартушы шығыс халықтарының география саласында айтарлықтай толымды да
жемісті ғылыми зерттеулер жүргізген Ш.Уалиханов болды. Географиялық саяхаттар нәтижесінде
жинаған ғалымның жер-су атаулары жөніндегі мәліметтері кейінгі ұрпақ үшін баға жетпес бай мұра
болып табылады [1].
Қазіргі уақытта мектеп қабырғасында оқушылардың отан сүйгіш қасиеттерін (патриотизм)
арттыру үшін өлкетанулық тұрғыдан жер-су атауларын (топонимика) оқыту мәселелерін қарастыруымыз
керек деп ойлаймыз. Әрбір азамат туған жердің географиялық атауларын білуі қажет. Мектепте
оқушыларды еркін ойлау мен талпынысқа баулу мұғалімге қажетті әдістердің ең бастысы дейміз.
Топонимикалық материалдарды жүйелі түрде қолдану арқыллы оқушылардың білімін тиімді түрде
жетілдіруге болады.Қазіргі уақытта география сабағында жаңа әдістер мен тәсілдерді қолдану аясында
білім берудің технологиясы мен жаңа бағыттары қолға алынуда. Соның ішінде топонимика мәселелерін
оқытудың жаңа бағытын қарастыру маңызды рөл атқарады. География сабағында топонимика пәнінің
дағдыларын меңгерту, қызықтыру, ойлау, есте сақтау ерекшеліктерін дамыту үшін әр түрлі әдістәсілдерді қолдануға болады [2].
Әдебиеттермен
жұмыс
(тарихи,
мұрағаттық,
картографиялық,
географиялық,
лингвистикалық және т.б);
Қазақстың халықтық және географиялық терминологиясын топтастыру;
Топонимикалық карталарды кескін картаға түсіру;
Топонимикалық диктан жазу;
Топонимикалық викторина, ойын-сөз жұмбақ құрастыру т.б.;
Туристік нысандарды анықтаудағы маршруттық бағыттарын құрастыру;
Топонимдерді қалпына келтіру (унификация) реттеу және тілдік қабаттарды (стратиграфия)
анықтау.
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Оқушылардың топонимика ғылымы жайлы түсініктерін қалыптастыру үшін ең алдымен жалпы
топонимикалық сөздіктерге назар аударған жөн. Ғылым салаларының аталу мағынасы туралы
мәліметтерден бастаған дұрыс.
Қазақстан топонимдерінің қазіргі физикалық географияны оқытуда пайдалану үшін, тарихи
мәліметтерге сүйеніп, Қазақстан жерінде болған халықтар туралы материалдарды пайдалана отырып,
олардың болғандығын дәлелдейтін топонимдерді, сонымен қатар, қазақ халқымен туыстас басқа да, түрік
және қазақ тайпаларының ертедегі дәуірінен бастап, Қазіргі ұлт болып қалыптасуына дейінгі дәуірдегі
топонимдермен байланыстыра зерттеу жұмыстың басты мақсаты болып табылады. Оқушыларға ең
алдымен топонимиканың ғылым салаларының мағынасы жайлы жұмыс атқарған дұрыс. Топонимикамен
тығыз байланыстағы ғылым салалары туралы мәліметтерді 1-кестеден көруге болады.
Кесте 1 Топонимикамен тығыз байланыстағы ғылым салалары
Ғылым салалары
Астронимика
Гидронимика
Зоонимика
Космонимика
Ойконимика
Оронимика
Фитонимика
Урбанимика
Хрематонимика

Мағынасы
ауа кеңістігінде жарық дүниелер аттары туралы ілім
өзен, су, көл және теңіз аттары туралы ілім
хайуанаттар аттары туралы ілім
галактика және жұлдыздар тобының аттары туралы ілім.
үй, ауыл, туған ел аттарының қойылуы (аталуы) жолдары туралы ілім
тау аттары туралы ілім
өсімдіктермен байланысты аттары туралы ілім
қала, көше, аттарының даму, өгеру заңдылықтары туралы ілім
әр
заман
тұсындағы
түрлі
мекемелердің,
газет-журналдардың,
кинофильмдердің, пароход және поездардың, самолеттердің аттары туралы ілім

Сонымен қатар, тұған өлкеге байланысты географиялық нысандардың лингвистикалық
топонимикалық сипаттамалары маңызды рөл атқарады. Мысалы:
1. Алтай дәуіріндегі атаулар (Арғанаты, Сілеті. Бақанас т.б.).
2. Көне түркі дәуіріндегі атаулар (Балқаш, қыпшақ).
3. Көне қазақ тіуііндегі атаулар (Қарқарау\ы т.б.)
4. Жана қазақ тіліндегі атаулар (Ақсу, Сарысу, Шалсүрінген).
5. Басқа тілден енген атаулар:
6. а) Иран тілінен- Бетпакдала; б) «Араб» тілінен- Мазарлар; в) «Монғол» тілінен — Баянаул,
Дегерес; г) «Угор» тілінен; д) «Орыс» тілінен енген топтар.
«Қазақстанның физикалық географиясы» курсынан сарамандық жұмыс атқардық. Мақсаты:
Оқушыларға Қазақстанның физикалық картасынан адам және ру аттарына топонимдерді анықтап,
дүниетанымдылығын арттыру болып табылды. Оқушылар топ бойынша бірігіп адам атына және ру
аттарына қойылған топонимдерді картадан іздестірді.
Адам атына қойылған топонимдер: Абай, Абыралы (аудан, Семей облысында), Айса (станция,
Қарағанды облысында), Ақболат (станция, Семей облысында), Аманкелді (Қостанай облысында),
Байғанин (аудан, Ақтобе облысында), Байжансай (жұмысшы поселкасы, Оңтүстік Қазақстан облысында),
Байқадам (аудан орталығы, Жамбыл облысында), Байсерке (станция, Алматы облысында), Елтай
(станция, Ақмола облысында), Жамбыл (облыс, қала, аудан), Жәнібек (аудан, Батыс Қазақстан
облысындад, Жоламан (станция, Алматы облысында), Ескендір (жұмысшы поселкасы, Оңтүстік
Қазақстан облысында), Кенжалы (станция, Гурьев облысында), Малдыбай (станция, Жамбыл
облысында), Сапақ (станция, Қызылорда облысында), Таңсық (станция, Семей облысында), Тарғын
(станция, Шығыс Қазақстан облысында). Оқушылардың қызығушылықтарын арттырған топонимикалық
атауларды 1-суреттен көруге болады.
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Сурет 1 Оқушылардың қызығушылықтарын арттырған топонимикалық атаулар
Оқушыларға гидрологиялық сипаттамасын беретін индикатор терминдерді талқылап дәптерлеріне талдау
жасау ұсынылады. Гидронимдер құрамындағы индикатор-терминдер 2-кестеден көруге болады.
Кесте 2 Гидронимдер құрамындағы индикатор-терминдер
Гидронимдер
Өзен аттары (потомонимдер)
Көл аттары (лимнонимдер)
Микрогидронимдер
Табиғи
Антропогендік
әрекетті
бейнелейтін су нысандары
Гидрографиялық метафаралар

Индикатор-терминдер
айрық, ақсу, ағын, аща, ащысу, бақанас, еспе, ирек,
жайма, жайылма, жарма
ащы, балқаш, батпақ, бидайық, былқылдақ,
жалаңаш, жалпақ, жалтыр, көп, қақ, қайыр,
Индикатор-терминдер
арасан, бұлақ, бастау, көз, қайнар, жылға, жыра,
тамшы, тұма, үйірім, шүмек
апан, арық, бөгет, бөген, еспе, канал, кемежай

ауыз, аяқ, бас,ерін, қолтық, көз, кіндік, құлақ, қолқа,
мойнақ, тамақ
Жоғарыда көрсетілген топонимикалық атаулармен жұмыс істеуде оқушылардың тұған өлкеге
деген қызуғушылықтары артып, картамен жұмыс істеу дағдысы қалыптасып, топонимика ғылым
саласының маңыздылығын зор екендігін көруге болады.
Қорыта айтқанда оқушылардың туған жеріндегі жер-су атауларының шығу себептерін білу олардың
туған жерді сүюге ынтасын арттырып, белсенділігін шындайды. Әдістемелік оқу-жаттығу, тәрбие
жүйесі, топонимикалық карталарды пайдалану, оқу-жаттығу технологиясын пайдалану арқылы
(оқушыларды туған жердің табиғатын аялау) оқу үрдісінде ғылыми нәтижелер мен мол жетістіктерге қол
жеткізуге болады.
Әдебиеттер
1.Қ.Т. Сапаров «Топонимиканың геоэкологиялық негіздері». Павлодар: ПМУ «Кереку» баспасы. 2007.-129б.
2. Г.Б.Мәдиева, С.К. Иманбердиева. Ономастика: зерттеу мәселелері. 2005.-240б.

ӘОЖ 911.37.091.373
ГЕОГРАФИЯ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРҒА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ
НЕГІЗДЕРІ
Слямханова Ұ.С., Женсикбаева Н.Ж.
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.
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Рассмотрены основные методы экологического образования и воспитания в школьной
географии. Описывается роль экологического воспитания. Анализируются основные направления в
географии в целях экоогического воспитания учащихся.
The main methods of ecological education and education in school geography are considered. The
role of ecological education is described. The main directions in geography for ecological education of pupils
are analyzed.
Оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беру мәселесі барынша күрделі, сан қырлы және өте
маңызды болғандыктан, алдыңғы катарлы философтердің, психологтердің, педагогтердің назарын
ерекше аударып отыр.
Жалпы білім беретін мектептерде оқушыларға білім беру мен тәрбиелеудің негізгі жолдарын атап
көрсеткен Қазақстандағы табиғат зерттеушілерінің бірі академик
Н. Сарыбеков.
Оның табиғат
қорғауға тәрбиелеу жайлы көптеген еңбектері үлкен жетістіктерімен жалпы білім беретін мектептерде,
орта және жоғары оқу орындарында пайдаланылуда.
Жалпы білім беретін мектептердегі оқу-тәрбие жұмыстары қоғамның табиғатпен қарымқатынасын қамтамасыз ету бағытында, яғни, табиғатты идеологиямен, саясатпен, экономикамен,
адамгершілікпен, ғылыми теориямен байланыстыра оқыту арқылы жүзеге асырылуы керек.
Адамзат тарихы табиғат тарихымен тікелей байланысты. Қазіргі кезде адам мен табиғаттың
дәстүрлі өзара әрекетінің салдары үлкен экологиялық мәселеге айналуда. Адамды қоршаған ортаға
қамқорлықпен қарауға дағдыландыратын экологиялық тәрбиені мектеп жасынан бастау қажет.
Прус королі Вильгельмнің бұл армияның жеңісі емес, австриялықтарды прусс мұғалімі жеңді"
деген қанатты сөзі тарихтан белгілі. Басқаша айтқанда, австриялықтарды жеңген прустің білім беру
жүйесі деген сөз. Осы сөздің аясында экологиялық дағдарысты қоршаған ортаны қорғау саласының
мамандары ғана емес, арнайы экологиялық білім беру жүйесі шешеді деуге болады.
Экологиялық білім беру мынадай үш мәселені шешуі тиіс:
1. Адекватты экологиялық көріністерді формалау, яғни "адам-табиғат" жүйесінің өзара
байланыстары туралы көріністер;
2. Табиғатпен қарым-қатынасты формалау;
3. Табиғатпен қарым-қатынастағы әдеп, дағдылар мен біліктіліктер жүйесі мен
стратегиясын формалау.
Оқушыны табиғатқа жауапкершілікпен қарауға баулу - күрделі әрі үзақ мерзімді қажет ететін
үрдіс. Оның нәтижесі анықталған білім мен біліктерді игеру ғана емес, табиғи ортаны жақсартуға,
қорғауға қажетті талап пен дағдылардың, эмоциялық қатынастардың дамуы болуы тиіс.
Экологиялық тәрбие үрдісін тиімді жүргізуге тікелей ықпал ететін, экологиялық мәдениеттің
негізгі бөліктерінің бірі болатын түлғаның жеке жан дүние саласына әсер етуді күшейту қажеттілігі
байқалады. Ал қалыптасқан жағдайды түбегейлі өзгерту қазіргі заманғы философтар мен
мәдениеттанушылар айқындаған қоғамдағы экомәдениет құндылықтарының негізінде экологиялық
тәрбие мәселесін ғылыми тұрғыдан шешу арқылы іске асырылады.
Экологиялық тәрбие берудің негізгі мәселелері мыналар жатады:
- экологиялық білімді тереңдету және кеңейту;
- танымды, мінез-құлықты тәрбиелеу;
- экологиялық әрекет барысында оқушылардың коғамдық, шығармашылық, танымдық
екпінділігін дамыту;
- табиғатты қорғау сезімін ояту, т.б.
Экологиялық білім әмбебап, пәнаралық сипатқа ие. Сондықтан ол жалпы білім берудің барлық
формаларына енуі тиіс.
Экологиялық тәрбие беру тәсілдерінің қазіргі кезде жиі қолданып жүрген тәсілдерінің бірі – пән
мазмұнын экологияландыру. Бұл - мектеп оқушыларына оқытылатын пәндер негізінде экологиялық
білім мен тәрбие беру деген сөз, яғни пәнді оқыту барысында бұрыннан оқытылып келген
тақырыптардың мазмұнын қосымша экологиялық мәліметтермен толықтыра баяндау.
Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінде жүргізіліп жатқан реформа оны сапалық түрғыда
нарықтық экономика, қоғамдық-эко-номикалық қатынастарды ғаламдандыру, дамудың ақпараттық
кезеңінде қоғамның өтуі жағдайында қайта құруға бағытталған.Қазақстан Рес-публикасы тұрақты
дамудың жаңа жолына түскенде экологиялық білім беру мен тәрбиенің маңызы арта түсуде. Бұл
білгірліктер Президент Н.Назарбаев ұсынған "2030 стратегиясы" бағдарламасында басты орында тұр.
Экологиялық білім - қазіргі білім беру жүйесінің өзекті мәселелерінің бірі.Білім беру үрдісінде экологиялық
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білім және тәрбие беру үздіксіздігі мен сабақтастығының маңызы айрықша зор. Оларды жүзеге асыру
үшін білім жүйесін тұтасынан және оның жеке кезеңдері мен деңгейлерін кешенді түрде жетілдіретін
шаралар қажет. Бұл мәселені шешудің бірден-бір жолы экологиялық білімді жеке түлғаны қалыптастыру
екенін көпте-ген ғалымдар өз еңбектерінде айтқан.Экологиялық білім беруді ЮНЕС-КО-ның жіктелуі
бойынша формалды (мектептегі білім), бейформалды (мектеп қабырғасынан тыс) және формалды оқудан
тыс (бос уақытта кітап оқу, көпшілікке таралатын ақпарат, тұрмыстағы қарым-қатынас) бөліктерден
тұратын оқыту жүйесінде жүзеге асады деп қарастыруға болады. Мұндай білім берудің негізгі ұстанымы
- үздіксіздікте. Үздіксіз білім беру О.Аббасова, А.Владиславлев, В.Махлин, А.Фурсов, М.Сарыбеков,
К.Мусин, А.Бақтығұлов, А.Ғалымов, Н.Ивлев, У.Мұқанова, т.б еңбектерінде түйінделген.
Мектепте экологиялық білім мен тәрбие берудің орталығы - сабақ. Сабақ арқылы мұғалім мен
оқушы арасында барлық оқу-тәрбие жұмыстары әдіс-тәсілдер арқылы жүзеге асады. География
сабақтарында экологиялық білім мен тәрбие берудің үлгісін 1-суреттен көруге болады.
Суреттен көріп тұрғанымыздай, географиялық сабақтың сыныптар бойынша қарастырылатын
экологиялық байланыстылығын көруге болады. Экологиялық білім мен тәрбие берудің басты кілті
географиялық сабақ және сабақтан тыс өткізілетін табиғатпен байланыс жұмыстары. Оған экскурсиялар,
қосымша сабақтар, апталық, үйірме, тәрбие сағаттар, шығармашылық кештерді жатқызуға болады.
Мысалы, оқушылармен әрдайым жүргізілетін кештердің бірі «XXI-ғасыр географы». Бұл кеште
экологиялық мәселерерді мұғалім туындатып, оның шешілу жолдарын оқушылар плакатта, интерактивті
тақталарда көрсетіп өз ойын еркін жеткізе алу мүмкіндігі зор.
Сыныптан тыс экологиялық тәрбие беру бағытында жүргізілетін жұмыстардың түрі өте көп. Бірақ
бәрінің де мақсаты - баланы жан-жақты жетілдіру, оның бойында табиғатқа деген сүйіспеншілікті
қалыптастырып оны аялай білуге тәрбиелеу және эстетикалык сезімін дамыту. Тек олардың қай түрін
оқушылармен жүргізу керек дегенде міндетті түрде ескерілетін нәрсе: оқушылардың жас ерекшелігі,
жүргізілгелі отырған жұмыс мазмұны, тәрбиенің өз мүмкіндіктері.
Бүгінгі күннің негізгі талабы мен мақсаты табиғатты қорғау шаралары. Жас ұрпақты табиғатты
сүюге, аялауға, қорғауға тәрбиелеу, яғни жас жеткіншектерге экологиялық тәрбие беру. Экология ұғымы
табиғат пен тіршіліктің барлық түрінің арасындағы байланысты білдіреді. Олай болса табиғатты қорғау
осы экологияның негізі емес пе? Қазіргі таңда көптеген экологияға байланысты жұмыстар жүргізілуде.
Мектептерде табиғатты қорғауға байланысты кеш, апталық, дәріс, т.б. өткізу мәселесі өркендеуде.
Көптеген өркениетті елдерде экология жеке пән ретінде жүргізіледі, ал біздің оқу жүйемізде экология
ғылымының тек кейбір элементтері мен терминдері ғана жаратылыстану пәндерінде қосымша берілуде.

Сурет 1 География сабақтарында экологиялық білім мен тәрбие беру
Мұндай сабақтардың басты мақсаты – оқушыларда экологиялық дүниетанымдылығын
қалыптастыру, экологиялық мәдениетті тұлғаның қалыптасуына көмектесу.
Ертедегі нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, жастарды табиғатты сүюге, олардын экологиялық
мәдениетін қалыптастыруда құнды құрал болып саналады.
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Осындай ұлттық дәстүрімізге негізделген табиғат қорғау жұмыстарын біраз уақыттан бері
экологиялық үйірме арқылы жүзеге асырудамыз. Бұл үйірме жұмысына оқушылармен қоса сынып
жетекшілері, ата-аналар да атсалысуда.
География пәнінен «Туған өлкенің табиғатын қорғау» тақырыбында педагогикалық іс-тәжірибе
кезінде конференция сабақ ұйымдастырылды.
Сабақтың тәрбиелік мақсаты - оқушыларды айналадағы ортаның тазалығына жауапкершілікпен қарауға
баулу және қызықты деректер келтіру арқылы пәнге қызықтыру.
Дамытушылық мақсаты - оқушыларды бақылай білуге, бақылау нәтижелерін талдап түсінуге
үйрету экологиялық сауаттылыққа бағдарлау.
Газет материалдары, қорықтар, табиғат жайындағы әр турлі әдеби кітаптардан көрме
ұйымдастырылды. Қабырғаларда нақыл сөздер, кестелер ілінді.
Мұғалім сабақтың тақырыбы мен мақсатын түсіндірген соң қоршаған ортаның қазіргі кезеңдегі
ластануы мен одан қорғау жолдары жөнінде қысқаша әңгімелейді.
Конференция оқушылардың әр түрлі әдебиеттерді пайдаланып дайындаған қызықты баяндамаларымен
жалғасты. Мысалы, «Экологиялық дағдарыстар және олардан шығу жолдары» жөнінде бір оқушы қазақ
жеріне көмек керек екеніне, полигондардың зиянын, олардың тез арада жабылуы қажеттігіне тоқталды.
Осындай жүргізілген сабақтардан үзінді көп келтіруге болады.
Ел Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жолдауында мемлекеттік "Жасыл ел"
бағдарламасын іске асыруды өрістетуді міндеттегені баршаға аян.
Ауданымыздағы экологиялық ахуалды сауықтырып, турғындардың денсаулығын жақсартудың
маңызды шараларының бірі - елді мекендерді көркейту, көгалдандыру.
Ата-бабамыз айтып кеткендей, "Ана көркі - алдындағы баласы, жердің көркі - желкілдеген
ағашы". Олай болса, туған өлкемізді жасыл желекке бөлеу - өзіміз үшін де, өзгелер үшін де, болашақ
ұрпақтар үшін де үлкен міндет. Себебі бір түп жасыл желектің өзі ауаны тазартып, оның ылғалдылығын
арттырып, шуды азайтып, елді мекенді желден, құмнан, ыстықтан, суықтан, тұзды-шаң, улы газдардан
сақтап, ауаны оттегімен қамтамасыз етіп отырады.
Адамның табиғатты өзгертуі қауіпті жағдайға айналып отырған кезеңде атамекенге қамқорлық
қажет-ақ. Әсіресе, қуаңшылықты, экологиясы нашар біздің мекен ететін аймағымыз үшін қою көлеңкелі
ағаштарды егу өте қажет.
Баланың табиғаттан алған әсерін әңгімелеп суреттеп беруі оның қиялына қанат бітіріп, табиғат
жөніндегі түсінігін айқындауға ықпалын тигізеді. Табиғаттағы әдемілікті сезініп. қабылдау дағдысы
өзінен-өзі келе қоймайды, оны дамыту, жағымды іс-әрекет түріне айналдыру ата-аналардың және
тәрбиеші-ұстаздардың көмегімен жүзеге асырылады. Демек, олардың өз бетінше әрекет жасауын
бақылау оның мазмұнын талдау балалардың жеке басы ерекшеліктерінің экологиялық тәрбиелілігінің
деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай іс-әрекет түрлері арқылы баланың жеке тұлға ретіндегі
дамуын оның экологиялық тәрбиесімен тікелей сабақтастықта байланыстыруға болады [1-2].
Оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беру деп адамның қоршаған табиғи ортаға саналы
көзкараспен қарап, оның байлықтарын үлкен парасаттылықпен пайдаланатын, табиғи ресурстарды
байыта түсудің қажеттілігін түсінетін, қоршаған табиғи ортаны қорғауға белсене араласатын көзқарасты
қалыптастыруды айтамыз.
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ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ АЛМАСТЫРУЛАРДЫ ҚИЫНДЫҒЫ ЖОҒАРЫ
АЛГЕБРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУГЕ ҚОЛДАНУ
Сунатулла Ә.А.
Халықаралық Гуманитарлық техникалық университеті
В данной статье рассматриваются методы решения алгебраических задач повышенной трудности с
помощью тригонометрических подстановок
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This article discusses methods for solving algebraic problems of increased difficulty with the help of
trigonometric substitutions
Алгебралық қиындығы жоғары есептерді шешуде әртүрлі тектегі алмастырулардың
қолданылатындығы және мұндай алмастырулардың - есептерді шешуді жеңілдетудің өте тиімді құралы
болып табылатындығы белгілі. Сондай алмастырулардың бірі – тригонометриялық алмастырулар. Бірақ,
зерттеу жұмысымыздың нәтижелері көрсеткендей мектептерде де, болашақ математика мұғалімін
даярлайтын жоғары педагогикалық оқу орындарында да оқыту процесінде алмастырулардың бұл түрін
қарастыруға көңіл бөлінбейді. Бұл құбылыстың басты себебі – мектептің математика курсында
тригонометриялық алмастырулар ұғымының арнайы түрде қарастырылмайтындығы және бұл
алмастыруларды қолданып шешуге болатын арнайы есептер жүйесінің мектеп оқулықтарында жоқтығы.
Ал, кейбір алгебралық қиындығы жоғары есептерді таза алгебралық әдістермен шешу
көптеген қиындықтар тудырады, шатасуларға душар етеді. Керісінше, көптеген қиындығы жоғары
күрделі алгебралық есептерді сөз болған алмастырулардың көмегімен тригонометриялық функциялар
тіліне аудару арқылы шешу процесі әрі қысқа, әрі түсінікті, әрі тартымды болып келеді.
Сондықтан жоғары сынып оқушыларына сөз болған алмастырулар туралы мағлұмат беру
қажет деп білеміз. Бұл мақсатты математикалық үйірмеде, факультативтік сабақтарда, қосымша және
қайталау сабақтарында іс жүзіне асыруға болады. Жоғары сынып оқушыларын алгебралық қиындығы
жоғары есептерді көрсетілген алмастыруларды қолданып шешуге баулу – олардың пәнге
қызығушылығын арттырады, математикалық ой-өрісін кеңейтеді, математиканың пәнішілік
байланыстарын түсінулеріне жол ашады [1].
Енді, оқыту процесінде қарастыруға болатын бірқатар алгебралық қиындығы жоғары
есептерді тригонометриялық алмастыруларды қолдану арқылы шешу мәселесіне тоқталамыз.
Алгебралық есепті шешуде айнымалыны алмастыруға қолданылатын тригонометриялық
функцияны таңдап алу – оның (теңдеулердің, теңдеулер жүйесінің, теңсіздіктің, ықшамдалатын
өрнектердің, функцияның және т.с.с.) түріне, яғни есептің жеке өзіндік құрылысына байланысты болады.
I.
Егер алгебралық есептің құрамындағы -тің мүмкін мәндер жиыны:
кесіндісі болса, онда

a)

немесе

алмастыруын;
аралығы

b)

болса,онда

немесе

алмастыруын жасау қажет.

Егер алгебралық есептің құрамында:
түбірі

II.
a)
онда

бар

болса,

алмастыруын жасау қажет. Бұл жағдайда көрсетілген түбір

мына түрге келеді:

;
түбірі

b)

бар

болса,

онда

алмастыруын жасау қажет. Сонда түбір келесі түрге келеді:

түбірі бар болса, онда

c)
,

алмастыруын жасау қажет. Көрсетілген түбір бұл жағдайда

мына түрге келеді:
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түбірі

d)

бар

болса,

онда

алмастыруын жасау қажет, сонда берілген түбір келесі
түрге келеді:
.
түбірі

e)
бар болса, онда

алмастыруын жасау қажет. Сонда

берілген түбір мына түрге келеді:
[1].
Енді мысалдар қарастыралық [1].
теңдеуін шешіңдер.

1-Мысал.
Шешуі. (1) теңдеуіндегі
жерде

(1)

- тің мүмкін мәндер жиыны -

. Сондықтан бұл

алмастыруын жасаймыз, сонда (1) мына түрге келеді:
.
(2) теңдеу

(3)
ғана

және

(2)

аралығында келесі теңдеуге мәндес болады:

(4)

теңдеулердің

түбірлерінің

ішіндегі

аралығында жатады, яғни

тек

түбірі

. Олай болса (1) теңдеуінің жалғыз

ғана түбірі бар және ол мынаған тең:
.
2-Мысал.
Шешуі.

(5)
функциясының ең кіші мәнін табыңдар.
(5)-тің

анықталу

облысы

.
Ендеше

алмастыруын енгіземіз, сонда (5) мына түрге келеді:
.
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(6)

-

(6)
өзінің
болғанда.Бұдан
ғана

ең кіші мәнін
екендігі

-дің ең үлкен мәнінде қабылдайды, яғни
келіп шығады, өйткені
-дің тек осы

аралығында жатады. Демек ,

мәндері

. Ондай болса,
.

3-Мысал.
(7)
теңдеуін шешіңдер.
Шешуі. (7) теңдеуіндегі -тің мүмкін мәндерінің жиыны алмастыруын жасаймыз, сонда (7) келесі түрге келеді:

кесіндісі. Сондықтан

.
Бірақ

, сондықтан

ал бұдан

болғандығы келіп шығады.
4-Мысал.

(8)

теңдеулер жүйесін шешіңдер.
Шешуі.
болғандықтан
енгіземіз. Сонда (8) жүйенің бірінші теңдеуі мына түрге келеді:

және

алмастыруларын

(9)
Айталық

болсын, онда

болады. Егер

болса, онда

; ал егер

болса, онда

болады. Осыдан (8) жүйенің келесі шешімдерін аламыз:
,
Берілген теңдеулер жүйесі симметриялы, демек оның төмендегідей тағы алты пар шешімі болады:

Ескерту. Егер (9) теңдеулер жиынтығындағы бірінші
теңдеуінің орнына екінші
теңдеуін алып қарастырғанда да осы нәтижені алған болар едік.
Жаттығу есептері [2-5].
Теңдеулерді шешіңдер:
1.
2.

.
.

3.
4.

.
.
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5.

.

6.

.

7.

.

8.

.

Теңдеулер жүйелерін шешіңдер:

9.

10.

11.

Функциялардың ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңдар:
12.

.

13.

.

14.

15.

.

.

16.

17.

.

.

18.

.

19.

.

Функциялардың ең кіші мәнін табыңдар:
20.
21.

22.

.

.
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23.

24.

25.

.

Функциялардың ең үлкен мәнін табыңдар:
26.
27.

28.

.

.

.
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ӨСІМДІКТЕР МЕН ЖАНУАРЛАРДЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТІРІ ТАБИҒАТ
БҰРЫШЫНДА ОРНАЛАСТЫРУДЫ ҮЙРЕНУ
Татамбаева К.М., Сыздықова А.К.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассмотрены вопросы выбора растений и животных и их размещение в живом
уголке
This article describes how to select plants and animals and their placement in the living area
Тірі табиғат мүйісі арнайы бөлмеде (реті келсе) немесе биология кабинетінде орналастырылады.
Табиғат мүйісінде жануарлар мен өсімдіктер тек қана сақталмайды, ол – сабақта және сыныптан тыс,
сабақтан тыс жұмыстарда бақылаулар мен тәжірбиелер жүргізілетін орын. Бұнда оқушыларға пәнге
деген қызығушылығын, танымдық
қызығушылығын арттыру, балалардың ой-өрісін кеңейту
мүмкіндігінің зор екендігі сөзсіз.
Кез келген мектепте тірі табиғат мүйісінің болуы оқушылардың мәдениетіне, әсемдік дамуларына
және оқу-тәрбие үрдісінің міндеттерін шешуде ықпалы зор.
Табиғат мүйісін жасауда бірінші мәселе – оқу үрдісінде пайдаланылатын тірі нысандар
орналастыру. Оқушылар бұл жерде бағдарламаға сәйкес бақылаулар жүргізіп, тірі нысандармен
тәжірбиелер жасайды. Оқу-тәжірбие алаңы сияқты бұл жерде де жануарлар мен өсімдіктерді ұзақ
бақылау зерттеушілік біліктіліктің дамуына ықпал етіп, сарамандық жұмыстың ыңғай-дағдысын игеріп,
тірі табиғаттың көп түрлілігінің куәсі болады.
Биология кабинеті мен оқу-тәжірбие алаңын ұйымдастырған тәрізді тірі табиғат мүйісін жасауда
да оқушылардың ат салысып, белсене араласқаны жөн. Жануарлар мен өсімдіктердің орналастырылуы
және оларды ұстау биологиялық, санитарлық-гигиеналық ережелерге сай болуы тиіс. Мұғалімнің
кеңесімен балалар өсімдіктер мен жануарларды күту және бақылаудың күнделігін құрып, кесте жасайды.
Тірі нысандармен жұмыс істеу барысында оқушылардың еңбек мәдениеті, біліктілігі мен дағдылары
қалыптасып, табиғатқа деген аяушылық және қамқорлық сезімдері оянып көзқарастарына әсер етеді [1].
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Өсімдіктер мен жануарларды орналастырғанда олардың жарыққа, ылғалға, топыраққа, жылуға
деген талаптары ескерілуі керек. Осыған байланысты жабайы және мәдени, ылғалды жердің, құрғақ
ауданның, қоңыржай белдіктің деп топтарға біріктіріп орналастырады. Аквариумда балықтар,
моллюскалар және су өсімдіктері, террариумде (жазда оқу-тәжірбие алаңындағы) жануарлардан басқа
мүктер мен ылғалды жер өсімдіктері болады.
Тірі табиғат мүйісіндегі барлық нысандар құжаттар және этикеткалармен белгіленеді. Өсімдіктер
мен жануарлар аттары жазылған этикеткалар әрбір тірі нысанның жанына – торлар мен гүл ыдыстарына
бекітіледі. Құжаттарда мекендейтін ареалдарды, қазіргі ұстаудағы орны, жасы жөнінде мәліметтер
беріледі.
Табиғат мүйісіндегі өсімдіктер сәндік бөлме өсімдіктері, жабайы шөптесін өсімдіктер және
тұқыммен, тамырмен, өркен кесіндісімен, жапырағымен, түйнектерімен және пиязшықтарымен
көбейетін өсімдіктер, ағаштар мен бұталардың сабақтары болады.
Әртүрлі мақсаттағы сабақтарға көп, бірнеше мәрте пайдалану үшін бөлме өсімдіктерінің түрлері
таңдап алынады. Олар қазтамақтар, бальзамин, фуксия, колеус, традесканция, бегониялар, алое,
фикустар.
Көпшілік бөлме өсімдіктері температураның өзгерісіне аса сезімтал келеді. Қысқы уақыттарда
көпшілік тропиктік және субтропиктік (африка бальзамині, патша бегониясы, колеус т.б.) өсімдіктерге
ең азы 18-20 С температура керек. Одан төмен температурада көпшілік жағдайда олар өліп қалуы
мүмкін [1].
Қысқы уақытта көпшілік өсімдіктер артық жылылыққа да суық сияқты нашар төзеді, олар әрі
ауаның құрғақтылығынан да зардап шегеді. Осыған байланысты тірі табиғат мүйісінде өсімдіктерді
орналастырғанда олардың
биологиялық ерекшеліктерін ескеріп, терезе ашылуынан, жылыту
құралдарынан қашығырақ жерлерге қойған жөн. Бөлмеде қажетті ылғалдылықты ұстау үшін жайпақ
ыдыстарға су құйып, азайып, буланып кеткен кездерде үстеп отырылады. Өсімдіктерге жақын
орналастырылған аквариумдар ауаның ылғалдылығының көтерілуіне әсер етеді. Ылғалдылықты қажетті
деңгейде ұстап тұрудың тиімді жолы – ретті түрде үнемі суарып және су бүркіп отыру.
Бөлмені желдеткенде ұзақ та қатты желдің соғуынан сақтау керек, ол көпшілік өсімдіктер мен
ұсақ жануарларға қауіпті. Гүл ыдыстарындағы топырақ үнемі аз ылғалды болып тұруы керек. Ол үшін
оқушыларды топырақ ылғалдылығының сыртқы белгілерімен таныстырып қойған жөн:
1.Сыртқы түрі бойынша – құрғақ топырақ, ылғал топыраққа қарағанда ақшылдау;
2.Дыбысы бойынша – егер құрғақ топырақты гүл ыдысын сыртынан түрткілеп ұрса, дыбыс ашық
болады, ал ылғалды топырақты гүл ыдысынан – қатаң дыбыс шығады;
3.Ұстағанда – құрғақ топырақ шашылғыш келеді, ал ылғалды – қолға жұққыш, жабысқақ болады.
Өсімдіктерді суарғанда бөлме температурасындай немесе одан 2–3
жоғары температурадағы
сумен суарады. Су құбырынан келген суды міндетті түрде біраз уақыт қойып тұндырған дұрыс. Су
құйғышпен су құйғанда оны топыраққа жақын ұстау керек. Өсімдіктерді суарғанда топырақтың барлық
өн-бойына сіңетіндей етіп суды мол құю керек, артық су біраз уақыттан соң ыдыс түбіндегі тесіктен
астыңғы табаққа ағып кетеді, ол суды сонан соң төгеді. Астыңғы табақта судың үнемі тұруы топырақтың
ашуына әкеліп соқтырады, ал топыраққа ауа келіп тұруының жеткіліксіздігі өсімдік тамырының шіруіне
әкеліп соқтырады [2].
Өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып көктем, күз кезеңдерінде үнемі үстеп
қоректендіріп отырылады.
Тірі табиғат мүйісінде оқу-тәжірибе алаңынан немесе танымжорық кезінде топырағымен қазылып
әкелінген жабайы өсімдікке арналған орын болуы керек. Оны кішірек ыдысқа егеді. Бұл өсімдіктер ұзақ
бақылағанды талап етеді, оларды да тәжірибелер жүргізуге пайдалануға болады.
Оқу үрдісіне қажеттелігіне байланысты кейбір өсімдіктерді тұқымынан өсіреді. Бұл тұқымның
өнуін бақылау, фенологиялық даму ерекшеліктерін бақылау сияқты жұмыстарға қажет.
Өсімдіктердің дұрыс өсіп дамуы үшін тазалық қажет және шамамен айына бір рет жапырақтарды
суланған губкамен сүртіп отыру керек. Өсімдіктерді күтуге үнемі оқушыларды тартқан дұрыс.
Бөлме өсімдіктерін күту үшін арнайы ыдыс (табақ, өсімдік егетін ыдыс-горшок) және құралсайман керек. Қыш ыдыс (горшок) пайдаланған дұрыс, себебі бұндай ыдыстың қабырғасында
саңылаулар (пора) болады, осы саңылаулардан ылғал буланатындықтан топырақтың температурасы
бөлме температурасынан төмен болады және осы саңылаулардан тамырға ауа өтіп тұрады. Кейбір
жерлерде гүл ыдысының сыртын бояп қою кездеседі, бұл дұрыс емес, бояу ауаның өтуін тежеп
тамырдың тыныс алуына кедергі жасайды. Сонымен бірге бөлме өсімдіктерін өсіру үшін темір, жылтыр
(глазурьленген) және пластик ыдыстарды, сонымен қоса дренаждық саңылауы жоқ ыдыстарды
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пайдалануға болмайды. Осының барлығы топырақтың ашып кетуіне, тамырдың шіруіне және өсімдіктің
өлуіне әкеліп соқтырады.
Тірі табиғат мүйісіндегі өсімдіктерді күту үшін мынадай құрал-жабдық қажет: тыңайтқыштық
сұйықтар, топырақ елейтін және топырақ құрамын дайындайтын елеуіш, суқұйғыштар (1-2 литрлік
көлемде), бөлме температурасын өлшеп отыратын термометрлер, өсімдіктерге су бүріккіш, бақша
пышағы және қайшы, өсімдіктерді сүртетін губка, өсімдіктерді суаратын құбыр суын тұндыруға
арналған ыдыс [3].
Табиғат мүйісінде өсімдіктерден басқа, сабақта тәжірибе көрсетуге арналған әртүрлі ұсақ
жануарларды ұстатуға болады.
Тірі нысандарды алып келмес бұрын оларды ұстайтын орын (аквариумдер, террариумдар, торлар)
және қоректерін дайындап алу керек.
Әртүрлі аквариумдар мысалында су жануарлары мен су өсімдіктерінің әртүрлерін үйлесімді ұстау
мүмкіндігін көрсетуге болады (элодея, мүйіз жапырақ, бақа оты, дүңгіршек шөп).
Бунақденелерді ұстау және бақылау үшін тірі табиғат мүйісінде инсектариум болуы керек. Онда
бунақденелердің даму үрдісіндегі түрленуді бақылау қолайлы. Жауын құрттарын ұстауға, әртүрлі
бақылаулар жасауға арналған қамбаны қолдан жасауға болады.
Террариумдарда жорғалаушылар мен қосмекенділерді ұстау тиімді. Оны жабдықтағанда сонда
ұсталатын жануардың мекен ету ортасын ескеру қажет. Қосымша жылу қажет болса оны электр лампасы
көмегімен беріп, ылғалдылықты арнайы пластик ыдысқа ылғал құм салу арқылы қамтамасыз етуге
болады.
Құстар мен ұсақ сүт қоректілерді әртүрлі көлемді торларда немесе вольерлерде орналастыру
керек. Онда торларды арнайы жем қалталармен, астаулармен жабдықтайды. Құстар үшін құс торының
кергіші (қонақтау орны) және сүтқоректілер үшін олар тығыла алатын арнайы үйшік ойластырылады.
Үйшіктер мен жем қалталар және астаулар қалыптары жануарларды қолға ұстаудың белгілі талаптарына
сәйкес болуы шарт.
Жануарларды қатар – қатар үлдірік–сөрелермен ағзаның жарық пен жылу талабын ескере отырып
орналастырған орынды. Құстар, жорғалаушылар және бірқатар омыртқасыздарды жарығы молырақ
жерлерге қарай, ал қосмекенділер мен жасырын тіршілік ететін бунақденелілерді жарығы өткір емес,
шамалы жерлерге орналастыру керек. Көпшілік жануарларды қоректендіру кезінде шартты
рефлекстердің қалыптасуын қадағалауға арналған тәжірибелерге және олардың даму ерекшеліктерін ұзақ
бақылауға пайдалануға болады. Жануарлардың әртүрлі қоректің қайсысын таңдап алатынын, олардың
ұрықтану кезеңіндегі күйлеулерін (көбею кезіндегі мінез-қылықтарын) бақылауға, және шартты
рефлекстермен байланысты тәжірибелерге және т.б. бақылауға болады.
Тірі табиғат мүйісінде әртүрлі көлемдегі тірі нысандарды ұстау ұстаздан осы жұмыстарды
тыңғылықты ұйымдастыруды талап етеді.
Осы табиғат мүйісінде оқушылар және үйірмешілер жұмыс істей алады. Оқушылар арасына
қандай да бір өсімдіктерді немесе жануарларды күтіп баптауға деген, олардың қалыпты тіршілігін
қамтамасыз ете алады деген балаларды талап-ниеттілердің ішінен таңдап алып жауапты етіп
тағайындайды. Табиғат мүйісіндегі атқарылатын жұмыстарды бақылау үшін тапсырмалар мен
кезекшіліктің кестесін құрады [4].
Жануарларды ұстау оларға алдын-ала қорек дайындауды, ал өсімдіктер үшін топырақ дайындауды
талап етеді.
Өсімдіктерге және жануарларға бақылау жүргізетін және тәжірибе жұмыстарын атқаратын
оқушылар үйірме отырыстарында орындалған жұмыстар жөнінде есеп беріп отырады. Егер тәжірибелер
оқу бағдарламалары бойынша болса, онда олардың нәтижесі жөнінде оқушылар тікелей сабақтарда есеп
береді. Бақылаулар және тәжірибелер жөніндегі үздік деп табылған есеп берулер биология кабинетіндегі
ауыспалы қабырға газеттерінде, стенділерде ілінеді. Кейбір жұмыстарды биологиялық олимпиадаларға
ұсынуға болады.
Сонымен тірі табиғат мүйісінің құрамы және онда атқарылатын жұмыс тірі табиғат нысандары
жөнінде оқушылар білімінің жетілуіне себеп болады, оларды дамытады, бақылауды үйретеді, танымдық
қызығушылық және әсемдік (эстетикалық) талғам қалыптастырады, биологиялық мамандықты таңдауға
бағдарлайды, тірі нысандарды күтіп баптаудың еріктік сапалары мен еңбек дағдысын шынықтырады,
топтасып, ұжымдасып еңбек етудің ыңғай-дағдысына тәрбиелейді.
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Күн энергетикасы – ғаламшарымыздың энергетикалық нарығының жақын болашақта қарыштап
өсу мүмкіндігі бар, тез дамып келе жатқан саласы болып табылады. Фотоэнергетика өз кезегінде
экологиялық тазалығымен ерекшеленеді. Отынды үнемдеп жұмсау, қоршаған ортаның ластануын
және электр энергиясының өзіндік құнын төмендету қажеттілігіне байланысты, Қазақстанның отынэнергетикалық кешенінің алдына электр энергиясын өндіруге кететін отын шығындарын азайту
тапсырмасын қойған абзал.
Solar energy is a real, rapidly developing sector of the energy market of our planet with perspective
opportunities for the further growth in the near future. Photo energy has such a positive quality as ecological
purity. In connection with the necessity of rational use of fuel, decrease of pollution of the environment and
reduction of electric rates it is necessary to the fuel and energy complex of Kazakhstan to set the task of
reduction of fuel consumption for power generation.
Многочисленные
исследования,
проведенные
квалифицированными
специалистами,
подтверждают тот факт, что при нынешних темпах научно-технического прогресса через четверть века
природное топливо, такое как нефть, газ и уголь не сможет в полном объеме соответствовать
потребности мирового запроса на душу населения. Поэтому современные методы и способы добычи и
переработки традиционного топливо обречены на невостребованность и дальнейший отказ от
эксплуатации [1].
Одним из перспективных решений этой проблемы выработки электрической энергии и ее
потребления является разработка и применение возобновляемых источников электроэнергии. По
подсчетам специалистов, их доля в мировом потреблении в ближайшие 50 лет возрастет от 24% до 50%.
Одним из самых выгодных источников этой возобновляемой энергии является солнечная энергия, ввиду
ее продолжительности, а точнее, постоянности. Для более эффективного получения солнечной энергии
стоит разъяснить саму суть происхождения и, отталкиваясь от этого, вырабатывать методы ее
переработки. Солнечные лучи, достигающие поверхности Земли, делятся на два вида: прямые и
рассеянные. Прямые солнечные лучи – это те, которые берут начало у поверхности Солнца и достигают
поверхности Земли. Мощность прямого солнечного излучения зависит от состояния атмосферы,
положения Солнца над линией горизонта, а так же от положения поверхности Земли по отношению к
Солнцу. Рассеянные солнечные лучи, поступающие из верхних слоев атмосферы, зависят от того, как
прямые лучи отражаются от окружающей среды и поверхности земли. Таким образом, количество
энергии может варьироваться от невероятно высоких в снежных местах, до незначительных в плохо
освещаемых местах.
Неиссякаемый поток солнечных лучей доставляют на Землю больше энергии, чем необходимо.
Среднее значение доставляемой энергии равняется 1018 кВт*ч, и стоит учитывать, что на сушу
приходится 20%.
Энергопотребление отличает экономически развитые страны от развивающихся. Эта величина
описывает не только уровень достижений в технологической сфере страны, но и сам процесс
продвижения и объемы загрязнения. Не секрет, что помимо развития старых способов добычи
электроэнергии, придется искать новые, более экологически чистые аналоги. Примерами могут служить
атомная и ветро-гидроэнергетика. Для некоторых развитых стран, как Франция, подобные технологии
получения энергии уже на сегодняшний день являются основными.
Но и в получении солнечной энергии есть свои недостатки, и самым главным из них является
стоимость. По этой причине многие специалисты по всему миру сейчас стараются сделать солнечные
элементы более эффективными и снизить стоимость за счет замены некоторых деталей на более
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дешевые, но такие же функциональные. Главными показателями энергетических фотоэлементов
являются величина проводимой нагрузки, интенсивность солнечного напряжения и рабочая температура.
Главными недостатками солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС) являются:
– высокая стоимость материалов, перерабатывающих солнечную энергию в электроэнергию
постоянного тока;
– применение инверторов, понижающих КПД;
– аккумуляторных батарей, применяющиеся в качестве дополнительных источников, и
обеспечивающих постоянное электроснабжение потребителей, тем самым повышая стоимость
электростанции.
Пути решения данных проблем до сих прорабатываются и предсказывается, что в течении пару
десятилетий, данные недостатки будут исправлены путем внедрения дополнительных альтернативных
материалов и путем создания новых видов фотоэнергетических приборов [2].
Будущее, несомненно, принадлежит альтернативной, экологически чистой, а самое главное –
возобновляемой солнечной энергетике. Солнце является практически неисчерпаемым, абсолютно
безопасным, в равной степени всем доступным источником энергии. Количество солнечной энергии во
много раз превышает энергию мировых запасов природных энергетических ресурсов. Кроме того, это
количество почти в десять тысяч раз больше современного энергопотребления. Поэтому от нее есть и
свои выгоды, как для окружающей среды, так и для экономики страны. В программных документах и
посланиях президент Н.А.Назарбаев также указывает на необходимость расширенного использования
возобновляемых источников энергии.
Солнечная энергетика основана на двух формах получения солнечной энергии. Одной из форм
являются солнечные тепловые системы, которые вырабатывают низко потенциальное тепло, т. е. вода
разогревается в установках солнечным излучением и используется для коммунально-бытовых целей.
Главным видом оборудования здесь являются плоские солнечные коллекторы. Их общемировое
производство, по оценкам специалистов, составляет более 2 млн м2 в год, а выработка тепла достигает
107 миллиардов калорий. Это направление требует отдельного изучения, т. к. широкое применение таких
тепловых систем в южных регионах нашей страны является крайне важным, и необходима специальная
программа для развития этого альтернативного вида получения энергии.
Однако основной и наиболее выгодной формой использования солнечной энергии являются
фотоэлектрические системы для прямого преобразования солнечного излучения в электрическую
электроэнергию. Эти системы не содержат каких-либо движущихся механизмов и не основаны на
тепловых преобразованиях, что сказывается на их надежности и долгом сроке службы. Другие
преимущества солнечных батарей – это экономичность, бесшумная эксплуатация, экологическая чистота
и способность работать в условиях дождя и рассеянного света при облачности. Этот вид солнечной
энергии получил название фотоэнергетика (ФЭ). Современный мировой рынок ФЭ – это
быстроразвивающаяся сфера мировой экономики с возрастающим темпом роста и спроса. Объем
производства солнечных фотоэлектрических систем с 2000 по 2004 год увеличивался в среднем на 30
процентов в год, в предкризисные 2005–2007 годы превышал 50 процентов, а в наиболее трудный 2008
год составил 11 процентов.
Согласно рассчетам, установленная мощность ФЭ должна вырасти к 2030 г. почти в 2 раза и
составить 1000 млрд. Вт. Такое небывалое увеличение обусловлено принятием развитыми странами
специальных программ с ясно выраженной практической направленностью: более 100 тысяч солнечных
крыш в Германии и 200 тысяч солнечных крыш в Японии, 1 млн солнечных крыш в США и, во-вторых,
государственной поддержкой. Например, в ЕС на развитие фотоэнергетики до 2010 г. выделено 3 млрд
евро, а в США 6,3 млрд долларов. При реализации этих проектов большая часть стоимости установок
оплачивается из государственных бюджетов, причем государство выкупает энергию, производимую
солнечными батареями, по цене, в 10 раз превышающей рыночную, а также предлагает налоговые
льготы и субсидии производителям солнечных батарей, монтируемых на крышах различных
сооружений.
Осуществление этих программ позволяет создать развитый рынок для использования солнечной
энергии и выявить как наиболее успешные схемы государственной помощи потребителям и
производителям этих систем, так и совершенные технологические фотоэлектрические системы, которые
уже стали прототипами промышленных разработок. Другим важным обстоятельством является
возможность снабжения электроэнергией населенных пунктов, расположенных в солнечных районах, но
не имеющих доступа к центральному снабжению. Людей, проживающих в таких регионах,
насчитывается в мире более двух миллиардов. Солнечная энергия могла бы стать доминирующим
придаточным источником энергии и для многих отдаленных районов Казахстана [3].
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Одним из необходимых ресурсов для строительства солнечных агрегатов является кремний,
который по степени распространенности в земной коре занимает второе место после кислорода,
составляя почти 30 процентов по весу, что является важным при планировании больших объемов ФЭ. В
настоящее время проводятся широкомасштабные разработки технологий, снижающих стоимость
«солнечного» кремния, который вследствие более низких требований по содержанию примесей должен
быть значительно дешевле «электронного» кремния, т.е. кремния, используемого для изготовления
полупроводниковых электронных приборов.
Очевидно, что для Казахстана достаточно строительства одного комплексного завода с детальной
разработкой технического задания на его проектирование, включая решение вопросов инфраструктуры и
энергообеспечения. Задание должно включать организацию следующих производств: обогащенного
кварца и сверхчистых углеродных стержней, металлургического кремния чистотой 98,5-99,5%, а также
исходных газов для хлорсиланового производства поликристаллического «солнечного» кремния и ФЭП.
В принципе, продукция каждого из вышеперечисленных производств должна быть ориентирована на
экспорт. Также представляется целесообразным включение отдельного задания на производство
«солнечного» кремния металлургическим путем, исключающим хлорсилановые переделы.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ДЖЕЗКАЗГАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (март 1955 - декабрь 1956 гг.) [1]
Алланиязов Т.К., Толеукызы Б.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Мақалада Жезқазған партия ұйымдарының 1955 жылдың наурызынан 1956 жылдың
желтоқсан аралығындағы ұйымдастырушылық тұрғыдан нығаюы қарастырылады.
The article considers the issues of establishment strengthening of Zhezkazgan party within period from
March 1955 till December 1956.
Организационное укрепление Джезказганской городской партийной организации являлось одним
из ключевых условий успешного решения задач хозяйственного и культурного строительства города
Джезказгана. Это обуславливает необходимость изучения содержания, характера и особенностей
данного аспекта деятельности Джезказганского ГК КПК в рассматриваемый период. Кроме того, без
научного анализа существа вопроса история Джезказганской городской партийной организации будет
выглядеть неполной, усеченной, поскольку организационный аспект позволяет увидеть динамику
изменений качественных и количественных параметров партийной организации города.
Освещение вопроса организационного укрепления Джезказганской партийной организации и ее
руководящей роли предполагает последовательное изучение следующих компонентов:
- Рост и укрепление рядов первичных партийных организаций, очищение от дискредитировавших
себя членов и кандидатов в члены КПСС.
- Качественный состав рядов Джезказганской партийной организации – партийный стаж, возраст
и образование членов КПСС.
- Руководящая роль Джезказганской партийной организации – количественный (численный) и
процентный состав членов КПСС занятых непосредственно на производстве.
- Подбор, воспитание и расстановка кадров.
Изложение вопросов организационно-партийной работы представлено в проблемнохронологическом плане. Здесь последовательно выделены три этапа: 1) от 1-й до 3-й, 2) от 4-й до 7-й, 3)
от 8-й до 11-й городских партийных конференций.
Организационно-партийная работа. 1-й этап.
К середине марта 1955 года в 41 первичной партийной организации города на партийном учете
состояло 865 коммунистов, в том числе 802 члена и 63 кандидата в члены КПСС. Члены КПСС
распределялись следующим образом.
По партийному стажу: с 1917 по 1930 год – 41, с 1931 по 1940 год – 125, с 1941 по 1945 год – 332,
с 1946 по 1950 год – 179, с 1951 и позже – 125 человек. По образованию: с высшим и незаконченным
высшим – 83, со средним – 121, с незаконченным средним и начальным – 598 человек. По
национальному составу: русских – 335, казахов – 349, украинцев – 54, других – 64. По полу: мужчин –
645, женщин – 127. В числе членов КПСС имелось рабочих – 228, ИТР – 330, служащих – 139 человек
[2].
Приведенные статистические данные показывают: во-первых, наличие большинства членов КПСС
с довоенным стажем; во-вторых, предельно малую долю коммунистов с высшим и средним
образованием; в-третьих, незначительную (около 25%) долю рабочей прослойки. Если первый
показатель являлся сильной стороной качественной характеристики городской партийной организации,
то второй и третий показатели ослабляли ее в значительной мере. Более того, как отмечалось на 1-й
партийной конференции [3]:
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«многие первичные партийные организации недостаточно занимаются ростом рядов партии
за счет рабочих и инженерно-технических работников промышленных предприятий города» [4].
Так, например, за 1954 год и 2 месяца 1955 года партийные организации ЖДЦ ДРУ, медьзавода и
треста «Казмедьстрой» не приняли в свои ряды ни одного человека. Поэтому, указывал Саратов [5],
задачи городской партийной организации состоят в том, чтобы:
«постоянно заниматься ростом рядов партии за счет рабочих ведущих профессий и
передовой части советской интеллигенции, строго соблюдая принципы индивидуального отбора»
[6].
Как решалась эта задача видно из материалов 2-й партийной конференции [7]. В ноябре 1955 года
в составе городской партийной организации насчитывалось 964 членов и 79 кандидатов в члены КПСС.
За период с марта по ноябрь в члены КПСС принято 44 и в кандидаты 45 человек. Среди принятых в
КПСС рабочие составили 19, ИТР – 19 и служащих – 7 человек. Из них членов ВЛКСМ – 28 человек,
женщин – 7. Кроме того, в партийную организацию влились 224 человека, прибывших из других
районов. Снято с учета 99 человек. Таким образом, за отчетный период городская партийная организация
выросла на 178 человек. В ней насчитывалось 47 первичных организаций и 29 цеховых. Вновь создано 7,
в том числе в Джиландинской экспедиции, Заготзерно, Московской экспедиции и др.[8].
Вместе с тем, как отмечалось в отчетном докладе:
«Серьезным недостатком является то, что в партию мало приняли рабочих ведущих
профессий. Совершенно не было роста в партию за счет врачей, учителей и другой советской
интеллигенции. Некоторые парторганизации в погоне за количественным ростом принимали в
партию людей морально разложившихся, имевших судимость и не подготовленных для
вступления в партию, бюро горкома отказало в приеме 7 товарищам».
В качестве примера была приведена партийная организация Джезказганского медьзавода, где
приняли кандидатом в члены КПСС тов. Мадиева, который:
«не был подготовлен для вступления, утерял комсомольский билет, имел нарушения
трудовой дисциплины и неправильно вел себя в быту, имел связь с посторонними женщинами, в
результате чего вторая жена вынуждена была уйти от него к своим родителям» [9].
Проблемой городской партийной организации с момента ее создания являлось наличие в ее рядах
коммунистов с просроченным кандидатским стажем. Ко 2-й партийной конференции несколько
улучшилась работа с кандидатами в члены КПСС и молодыми коммунистами. Если к моменту первой
городской партийной конференции имелось 63 кандидата, 58% которых имели просроченный
кандидатский стаж, то к началу второй конференции количество кандидатов с просроченным стажем
сократилось до 45% [10].
За период с марта по ноябрь 1955 года из рядов КПСС были исключены 5 человек за моральное
разложение и нарушение партийной и государственной дисциплины, в том числе: Галдин и Орешников
(ДРУ), Шашурашвили и Семенов (трест «Казмедьстрой). В этой связи Саратов отмечал:
«Эти факты говорят о том, что необходимо и впредь очищать нашу партию от моральноразложившихся людей недостойных быть в рядах партии» [11].
5 коммунистов утеряли партийные билеты в результате:
«потери большевистской бдительности, благодушия и ротозейства… Особенно
неблагополучно с этим делом в партийной организации треста «Казмедьстрой». В этой
организации 4 коммуниста утеряли партийные билеты: товарищи Клименко, Закиров, Семенов,
Почекиро» [12].
Имели место факты, когда отдельные коммунисты уезжали из города без снятия с партийного
учета. Указав на это, Саратов отметил, что:
«сейчас в горкоме находится 8 учетных карточек на товарищей, не снявшихся с партийного
учета» [13].
За нарушение партийной и производственной дисциплины 18 человек получили строгие
партийные взыскания, в том числе:
«бывшему начальнику милиции т. Джабагенову объявлен строгий выговор, на члена партии
т. Дивееву за клевету и антипартийные высказывания наложен строгий выговор, директору базы
механизации треста «Казмедьстрой» тов. Комарову за хулиганское поведение объявлен строгий
выговор» [14].
Как видно из вышеприведенных данных, спектр нарушений партийной дисциплины
коммунистами Джезказгана был достаточно широк и разнообразен. Но наказания по партийной линии
свидетельствовали о том, что Джезказганский ГК КПК в целом был благосклонен к тем, кто терял
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партийные билеты, кто не смог в силу профнепригодности организовать работу милиции, кто клеветал и
антипартийно высказывался, кто хулиганил в общественных местах.
Касаясь вопроса о характере и содержании организаторской работы бюро Джезказганского ГК
КПК и аппарата в целом, Саратов отметил, что выполняя решения вышестоящих партийных органов и
первой городской партийной конференции, Джезказганский ГК КПК за отчетный период провел 4
пленума ГК КПК и 5 собраний городского партийного актива. На пленумах и активах обсуждались
решения январского и июльского (1955 года) пленумов ЦК КПСС, важнейшие решения ЦК КПК и
Карагандинского ОК КПК, а также вопросы деятельности городской партийной организации. На
заседаниях бюро ГК КПК было заслушано 4 организационно-партийных вопроса. Все принимаемые
решения были направлены на улучшение работы промышленности и транспорта, на устранение
недостатков организационно-партийной и партийно-политической работы [15].
Затронул секретарь ГК КПК и проблему выполнения принимаемых решений:
«не все принимаемые решения строго выполнялись, так как бюро горкома, его отделы и
секретари партийных организаций неудовлетворительно занимались организацией выполнения
принятых решений, многие решения бюро с большим опозданием высылались в первичные
партийные организации, не доводились до сведения коммунистов. Взять для примера решение
бюро горкома от 19 мая „О строительстве первой очереди завода железобетонных изделий“, в
котором намечены были конкретные сроки пуска завода. С этими сроками были согласны и
руководители треста. Но в результате того что это решение не было под контролем
промышленного отдела, оно оказалось не выполненным. Этот пример говорит о том, что
организаторская работа вокруг выполнения принимаемых решений стоит на низком уровне, что
секретари горкома, зав.отделами, инструктора мало бывают на производстве, в цехах, сменах,
шахтах, участках, непосредственно на местах не оказывают необходимой помощи в устранении
недостатков, не организуют выполнение принимаемых решений, больше занимаются
составлением всевозможных справок и проектов решений. Новому составу бюро необходимо
перестроить работу всего аппарата горкома, приблизить его к производству, чтобы инструктора и
другие работники аппарата не менее 50%
рабочего времени находились в партийных
организациях» [16].
Характеризуя работу бюро и членов ГК КПК, Саратов подчеркнул:
«все члены бюро и большинство членов горкома принимали активное участие в партийной
работе. Все вопросы решались коллегиально, с принципиальных партийных позиций. Но
необходимо отметить, что со стороны отдельных членов и кандидатов в члены горкома было
несерьезное отношение к выполнению даваемых поручений. Например, члену горкома тов.
Ахметову было поручено подготовить справку о работе Подхоза-Рудник для отчетного доклада, но
к этому поручению он отнесся формально. Недостаточно принимали участие в работе горкома его
члены товарищи Анисимов, Сабитов, Барсуков Д.Н. За этот период выбыло из нашей партийной
организации 6 членов городского комитета партии: товарищи Сизионов, Тастамбеков, Одинцова,
Хохлова, Джабагенов, Дмитриенко» [17].
Особое внимание секретарь ГК КПК уделил руководству первичными организациями. Он
отметил, что:
«бюро горкома в своей практической работе все решения партии и Правительства и
вышестоящих партийных органов проводило в жизнь через первичные партийные организации,
оказывало им повседневную помощь, направляло на решение политических и хозяйственных
задач, стоящих перед партийными организациями, на улучшение внутрипартийной работы» [18].
В практике бюро ГК КПК было ежемесячное проведение совещания секретарей партийных
организаций, на которых обсуждались практические вопросы, стоявшие перед партийными
организациями, обсуждались планы работ, проверялось выполнение принимаемых решений,
вскрывались недостатки, намечались меры по улучшению работы, осуществлялся обмен опытом. Такие
совещания секретари партийных организаций считали:
«школой улучшения партийной работы» [19].
Проведенный трехдневный семинар секретарей партийных организаций также оказал им помощь
в устранении существенных недостатков в руководстве предприятиями, комсомолом, профсоюзами.
Помимо совещаний и семинаров бюро ГК КПК на своих заседаниях заслушало работу шести первичных
партийных организаций и по отдельным вопросам 3 партийные организации. Подготовка вопросов и
решения бюро ГК КПК способствовали устранению вскрываемых недостатков в работе, в ходе
подготовки оказывалась практическая помощь.
Но, отмечал Саратов:
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«несмотря на оказанную помощь секретарям партийных организаций, уровень
внутрипартийной работы во многих партийных организациях остается низким. Взять для примера
партийную организацию треста «Казмедьстрой», где секретарем был тов. Комм, он за 9 месяцев
провел только 3 партийных собрания, не занимался воспитанием коммунистов и аппарата в духе
критики и самокритики, все вопросы решались по семейному, боясь задеть друг друга, а это
привело к тому, что аппарат треста был оторван от производства, породило чувство
безответственности за порученное дело.
Эти примеры говорят о том, что отдельные секретари потеряли чувство ответственности за
порученное дело и совершенно правильно поступили коммунисты на отчетных собраниях, не
избрав их вновь секретарями партийных организаций» [20].
Наряду с негативными примерами имелся и положительный опыт внутрипартийной работы. Так, в
партийной организации Джиландинской экспедиции, где секретарь Крупко, регулярно проводились
закрытые и открытые партийные собрания, на повестку дня ставились не только производственные, но и
внутрипартийные вопросы, собрание готовились
многими коммунистами. В парторганизации
проводилась большая организаторская работа, направленная на выполнение принимаемых решений. Все
коммунисты имели партийные поручения, повышали свой идейно-теоретический уровень, регулярно
платили членские взносы. Хорошо была поставлена работа редколлегии стенной газеты.
Парторганизация систематически осуществляла контроль за хозяйственной деятельностью, оказывала
большую помощь в деле выполнения и перевыполнения производственных показателей, улучшению
быта трудящихся. Все коммунисты участвовали в социалистическом соревновании.
Однако, указывал Саратов, этот положительный опыт не был обобщен и распространен на все
партийные организации города [21].
На прошедших отчетно-выборных собраниях приняло участие более 800 коммунистов, выступило
в прениях 143 человека. В партийной организации поссовета Рудника работа была признана
неудовлетворительной. Секретарями партийных организаций вновь было избрано 13 коммунистов. Эти
примеры, отмечал Саратов, говорят о том, что:
«отчетно-выборные собрания прошли на высоком идейно-политическом уровне, на основе
большевистской критики и самокритики недостатков в работе, показали значительный рост
коммунистов» [22].
Касаясь деятельности Джезказганского ГК КПК по подбору и расстановке кадров, Саратов прямо
заявил, что эта работа находится на низком уровне. Из 34 номенклатурных должностей на бюро ГК КПК
было утверждено только 71 человек. Отдельные ответственные работники не отвечали деловым и
политическим качествам, в результате чего за отчетный период были освобождены от работы директор
пивоваренного завода Куразов, директор школы ФЗО Бегаев, секретарь парторганизации рудничной
площадки треста «Казмедьстрой» Сабитов, начальник отдела кадров треста «Казмедьстрой» Дюсеков,
председатель постройкома Анисимов, несколько директоров школ и многие другие.
Отдельные руководители предприятий нарушали партийный принцип подбора и расстановки
кадров. В качестве примера Саратов отметил директора Джезказганского продснаба Гальперина,
который:
«несмотря на серьезную критику в его адрес на первой городской партийной конференции
выводов не сделал, ряд материально ответственных работников, не внушающих доверия,
переставлял с одной должности на другую, в результате такие кадры как тов. Канделака, из
шоферов был назначен директором магазина, Мамеашвилли имевший судимость тоже стал
директором магазина, Амерханян, прибывший по оргнабору, по воле тов. Гальперина стал
продавцом ларька. Эти жулики похитили около 200 тыс. рублей государственных средств и
скрылись из города. Политическую слепоту проявил начальник Джиландинской экспедиции тов.
Гоголев, принявший на должность кассира не проверенного человека некую гражданку
Похадаеву, которая похитила 120 тыс. рублей и скрылась, не оставив ни личного листа по учету
кадров, ни других каких документов» [23].
Констатируя эти неприглядные, но вполне типичные для деятельности руководителей продснабов
на всей территории СССР, факты секретарь ГК КПК лишь призвал партийных и хозяйственных
руководителей строго руководствоваться партийным принципом подбора, расстановки и воспитания
кадров.
Как отмечал в отчетном докладе на 3-й городской партийной конференции секретарь
Джезказганского ГК КПК Архипов, в декабре 1956 года городская партийная организация насчитывала в
своих рядах 1187 членов КПСС и 139 кандидатов в члены КПСС, объединенных в 77 первичных
парторганизаций. Имелось два парткома – в Джезказганском рудоуправлении, объединявшем 21
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цеховую парторганизацию и в тресте «Казмедьстрой». За период между 2-й и 3-й партийных
конференций было вновь создано 13 первичных парторганизаций, в связи передислокацией
ликвидирована парторганизация в экспедиции №28
Из 1327 членов и кандидатов в члены КПСС 1118 мужчин и 203 женщин. По национальному
составу: русских – 630, казахов – 437, украинцев – 120, других национальностей – 140. По партийному
стажу: с 1918 по 1930 г.г. – 40, с 1931 по 1940 г.г. – 150, с 1941 по 1945 г.г. – 479, с 1946 по 1950 г.г. –
226, с 1951 по 1956 г.г. – 292 человека. По образованию: с высшим и незаконченным высшим – 154, со
средним – 239, с незаконченным средним и начальным образованием – 974 человека (64%) [24].
В докладе Архипова было уделено более пристальное внимание организационно-партийной
работе в городской партийной организации в период между 2-й и 3-й партийных конференции.
Там, где коммунисты возглавляют творческую инициативу, отмечал 2-й секретарь ГК КПК,
изучают и распространяют опыт, непримиримы к недостаткам, там налицо успехи. В этом отношении
показательна была работа партийной организации шахты №31-32 (секретарь партийной организации
Сеилов), обогатительной фабрики (секретарь партийной организации Авдеев).
Улучшилось дело с руководством цеховыми партийными организациями и постановка
организационно-партийной работы в партийной организации рудника (секретарь парткома Омаров,
заместитель Джуматаев). Здесь общерудничные партийные собрания, заседания парткома проводились
регулярно, неплохо была поставлена проверка исполнения принятых решений, значительно улучшилось
дело с расстановкой коммунистов на решающих участках производства.
Вместе с тем, указывал
Архипов, имелись такие парторганизации, где с постановкой
организационно-партийной работы дело обстоит неблагополучно – прокуратура (Рыспеков), горсвязь
(Зуева), ФЗО №22 (Айдаркулов), в ряде цеховых парторганизаций рудоуправления, треста
«Казмедьстрой». Здесь нарушался Устав КПСС, не соблюдались сроки проведения партийных собраний,
партийные собрания проводились редко, на обсуждении их не выдвигались актуальные вопросы, взятые
из жизни данной партийной организации, а в своем большинстве проводили только по тем вопросам,
которые рекомендовал ГК КПК.
Неудовлетворительно обстояло дело с проведением открытых партийных собраний. Поясняя этот
момент, Архипов отметил следующее:
«XX съезд КПСС указал на основной недостаток некоторых партийных организаций –
отрыв некоторых из них от беспартийных масс. Некоторые наши секретари партийных
организаций стараются обсуждать все вопросы на закрытых партийных собраниях, хотя такой
надобности подчас и нет. Так, в партийных организациях 18 дистанции пути (секретарь тов.
Шаяхметов), ШСУ (тов. Иванова) и других, подавляющее большинство из проведенных
партийных собраний были закрытыми» [25].
Продолжая тему, секретарь ГК КПК обратил внимание на то, что партбюро медьзавода (бывший
секретарь Байсалбаев) плохо осуществляло руководство цеховыми партийными организациями.
Неслучайно, поэтому, в 4-х цеховых парторганизациях треста СУ-3 (бывший секретарь Щедрова), ЖКО
(бывший секретарь Круглов), СУ-6 (бывший секретарь Лихачев), СУ-1 (бывший секретарь Шалабаев)
работа парторганизаций была признана неудовлетворительной. Архипов в этой связи вопрошал:
«Спрашивается, где было партбюро и его секретарь тов. Шатилов, почему допустили до
этого, своевременно не оказав этим парторганизациям помощи».
Нашлись и виновные:
«В слабой постановке всей организационно-партийной работы в цеховых парторганизациях,
партгруппах повинен в первую очередь орготдел горкома партии (зав. тов. Шеметов), работники
которого за отчетный период не удосужились собрать партгрупоргов, секретарей цеховых
парторганизаций, побывать на местах и с ними провести должную работу».[26]
На прошедших в октябре – декабре 1955 года отчетно-выборных партийных собраниях (в 71 из
77 первичных парторганизациях) присутствовало из 1327 членов и кандидатов в члены КПСС
состоящих на учете 1162 человека, в прениях выступило 331 человек. Работа была признана не
удовлетворительной в 5 организациях: шахтостроительного управления (бывший секретарь Ибраев) и 4
названных выше. Большинство выступивших на собраниях, отмечал Архипов:
«критиковали секретарей, членов бюро за то, что они еще по настоящему не перестроили
свою работу в свете решений XX съезда КПСС, что у нас еще до сих пор в организационнопартийной работе имеют место формализм, не чувствуется еще, чтобы партийная организация по
настоящему, по партийному интересовалась бы жизнью данного предприятия, учреждения, что
отдельные секретари партбюро (тов. Шатилов) – трест, бывший секретарь медьзавода (тов.
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Байсалбаев) слабо еще осуществляли партийный контроль над хозяйственной деятельностью
предприятий…
Коммунисты 18 дистанции пути на своем отчетно-выборном собрании требовали от своего
нового секретаря парторганизации обратить особое внимание на производственную, партийную
дисциплину членов КПСС, покончить со склоками между коммунистами.
О слабом выполнении собственных решений, отсутствии должного контроля говорилось на
партийном собрании 8-го паровозного депо, шахты «Покро», ШСУ и др.».[27].
Отчетно-выборные и отчетные собрания в своей основе прошли на должном организационнопартийном уровне. Случаев нарушения партийной демократии, нарушения Устава КПСС, инструкции
ЦК КПСС «О порядке проведения выборов руководящих партийных органов» за исключением в 8-м
паровозном депо не было.
Из 71 парторганизаций, в которых были проведены отчетно-выборные собрания – 26 секретарей
парторганизаций сменились, из них как не справившиеся – работа признана неудовлетворительной – 5
секретарей, 5 – в виду перехода их в другие организации, по болезни, старости, переходе на пенсию.[28]
Выполняя решения XX съезда КПСС Джезказганский ГК КПК в 1956 году уделял значительно
больше внимания делу регулирования рядов городской партийной организации. В период между 2-й и 3й партконференций городская партийная организация выросла на 223 члена и 60 кандидатов в члены
КПСС. С декабря 1955 года по декабрь 1956 года кандидатами в члены КПСС принято 85 человек, из них
23 (27%) рабочих, 50 (66%) ИТР, 12 (14%) служащих. Тогда как в 1955 году принято в только 45 человек
[29].
В тресте «Казмедьстрой» из 19 принятых кандидатами в члены КПСС 9 рабочих, 6 ИТР и 4
служащих. Неудовлетворительно пополняло и регулировало рост рядов КПСС парторганизация
медьзавода, где из 14 принятых кандидатами в члены КПСС рабочих всего 4 человека, ИТР 7 и
служащих 3. Не уделялось внимания этому важному делу в парторганизации ШСУ, где из 2 принятых не
было ни одного рабочего.
Многие партийные организации промышленных предприятий не проявляли заботу о пополнении
своих рядов при наличии возможностей.
Все это, подчеркивал Архипов, свидетельствовало о том, что секретари парторганизаций 18
дистанции пути (Шаяхметов), горсвязи (Зуева), Джезказганской ГРП (Рожнов), автобазы №1 (Габбасов)
и еще восьми партийных организаций, которые за отчетный период не приняли в свои ряды ни одного
человека, не вели с рабочими повседневной, кропотливой работы, не создали актив из беспартийных
масс из среды которого можно было бы пополнять свои ряды [30].
Отдельные секретари партийных организаций не серьезно относились к подготовке к приему в
кандидаты в члены КПСС тех или иных претендентов. Об этом красноречиво говорит тот факт, что за
отчетный период бюро ГК КПК отказало 14 претендентам в приеме в кандидаты в члены КПСС в
основном в связи с неподготовленностью. Примечателен тот факт, что в числе тех, кому было отказано,
не было ни одного рабочего, все они были инженерно-техническими работниками и служащими и имели
в большинстве своем среднее и высшее образование. Это наглядно подтверждает, что в ряды КПСС
активно стремились из карьеристских соображений в основном из непролетарской среды и Джезказган
не был исключением.
Архипов отмечал, что имели место и такие случаи, когда:
«отдельные секретари партийных организаций не уделяют должного внимания
качественному составу принимаемых в партию. В погоне за количеством принимают всех
подавших заявление, принимают тех, кто ни чем себя не проявил в общественной жизни, в работе,
а также тех, кому и по другим причинам, пока нельзя быть в партии» [31].
К сожалению, фамилии и имена отдельных секретарей Архипов не назвал, но здесь важно то, что
их не серьезное отношение к качественному составу принимаемых в ряды КПСС не просто
противоречило Уставу КПСС, оно свидетельствовало об отсутствии у них принципиальной позиции, их
либерализме и, в конечном итоге, являлось показателем уровня так называемых «партийных вожаков»,
призванных направлять деятельность партийных организаций на осуществление задач экономического,
социального и культурного строительства в Джезказгане.
Но в целом же, резюмировал секретарь ГК КПК:
«с регулированием роста рядов партии за отчетный период дело улучшилось – мы выросли
как в количественном, так и в качественном отношении» [32].
Этому способствовало и то, что в марте 1956 года Джезказганский ГК КПК подвергся тщательной
проверке бригадой Карагандинского ОК КПК по вопросам расстановки коммунистов на производстве и
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положением дел с регулированием роста рядов КПСС, которая предложила ряд практических
мероприятий, направленных на устранение отмеченных недостатков. Но все же, подчеркнул Архипов:
«положение с регулированием роста рядов партии остается у нас еще не совсем таким,
каким требует XX съезд партии» [33].
За отчетный период несколько улучшилась дело с расстановкой коммунистов на решающих
участках производства. Выполняя решения XX съезда КПСС, решение бюро Карагандинского ОК КПК
во всех крупных партийных организациях были проведены партийные собрания с вопросом «О
расстановке коммунистов на решающих участках производства». В результате положение несколько
улучшилось – часть коммунистов добровольно, часть по убеждению были направлены:
«из контор на производство» [34].
Отдельные из них, как отмечал Архипов, уже приобрели специальности и в настоящее время
неплохо работают на производстве:
«В тресте «Казмедьстрой» коммунист Сейтжанов работал экспедитором, в этом году
окончил курсы шоферов и ушел в производство, тов. Платонов в прошлом инспектор по кадрам
также приобрел специальность шофера и работает на производстве. Тов. Жанабеков – работал
пом. по хозяйственной части СУ-2, сейчас работает мастером основного производства».
Тем не менее, констатировал секретарь ГК КПК:
«до сих пор с расстановкой коммунистов на решающих участках производства обстоит у нас
неблагополучно, по-прежнему большая часть коммунистов не занята непосредственно на
производстве, на решающих его участках. Так, в рудоуправлении из 382 коммунистов, состоящих
на учете, работающих в шахтах бурильщиков, взрывников, скреперистов и других, занятых на
подземных работах, всего 148 коммунистов. В тресте «Казмедьстрой» из 324 коммунистов,
непосредственно на производстве работают штукатурами, каменщиками, плотниками,
механизаторами 166 человек. На медьзаводе из 206 коммунистов непосредственно работают на
производстве: флотаторами, слесарями, электриками и других 84 человека. В целом же по городу
из 1327 коммунистов 462 рабочих, 326 ИТР и 539 служащих» [35].
Чтобы приведенные цифры, отражающие численность коммунистов, занятых непосредственно на
производстве, могли более наглядно представить реальную роль партийных организаций по руководству
добычей руды на предприятиях ДРУ, промышленном и гражданском строительстве в управлениях треста
«Казмедьстрой» и в производственных цехах медьзавода, достаточно показать процентное соотношение
рабочих, ИТР и служащих в общем числе коммунистов.
В ДРУ – подземные рабочие составляли 38,7%; в тресте «Казмедьстрой» - строители и
механизаторы - 51,2%; на медьзаводе – флотаторы, слесаря, электрики - 40%.
В целом по городу из общего числа коммунистов рабочие составляли - 34,8%, служащие - 40,6%,
инженерно-технические работники - 24,5%.
Именно поэтому Архипов подчеркнул, что:
«в части регулирования роста рядов партии, правильной расстановки коммунистов
городскому комитету партии, первичным партийным организациям следует руководствоваться,
прежде всего, указаниями XX съезда КПСС и помнить, что главным является не количественный,
а качественный отбор в партию передовых людей, прежде всего из числа рабочих, ИТР, помнить,
что в интересах дела, в интересах дальнейшего подъема производства следовало бы еще раз
тщательно пересмотреть состав коммунистов с тем, чтобы перевести значительную часть из
канцелярий в цеха, шахты, строительные участки» [36] .
Еще одним существенным недостатком являлось то, что в отдельных организациях и
предприятиях партийная прослойка была слабой. Так, из 964 человек, работающих на фабрике,
коммунистов всего 52, из 420 человек, работающих на ТЭЦ, коммунистов – 23, из 489 человек,
работающих в ЖДЦ, коммунистов – 15, из 338 человек, работающих в РМЗ, коммунистов – 8.
За отчетный период, отмечал Архипов, несколько улучшилась работа с кандидатами в члены
КПСС, что дало некоторые положительные результаты. Так, если в ноябре 1955 года из 79 кандидатов в
члены КПСС с просроченным кандидатским стажем было 36 человек (45%), то в декабре 1956 года из
139 кандидатов в члены КПСС с просроченным стажем насчитывалось 55 человек (39%).
Плохо работали с кандидатами в члены КПСС в парторганизации поссовета Рудника, в которой из
2 кандидатов оба были с просроченным стажем: Шалакова с 1946 года и Такиева с 1943 года. Немногим
лучше обстояло дело в парторганизациях станции Джезказган и треста «Казмедьстрой» [37].
Из 55 кандидатов в члены КПСС с просроченным кандидатским стажем только двое имели стаж
по 10-13 лет, двое – с 1951 года, трое – с 1953 года, девять – с 1954 года, остальные 39 – с 1955 года [38].
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Из 1327 коммунистов, состоявших на партийном учете, 135 (10%) имели партийные взыскания.
Это свидетельствовало о том, что секретари партийных организаций крайне неудовлетворительно
проводили политико-воспитательную работу с коммунистами и, особенно, с молодыми коммунистами.
За отчетный период бюро ГК КПК наложило партийные взыскания с занесением в учетную карточку на
42 членов и кандидатов в члены КПСС, 9 взысканий было наложено без занесения и 9 человек
исключены из КПСС, автоматически выбыло 2, из них 1 переведен из членов КПСС в кандидаты, 2
кандидатам продлен кандидатский стаж.
Данные партийные взыскания были наложены за следующие проступки:
«за морально-бытовое разложение, пьянки, хулиганство, феодально-байское отношение к
женщине – 21 взыскание или 41%, за нарушение производственно-финансовой дисциплины, за
грубость в обращении с подчиненными, за плохой подбор кадров, за использование своего
служебного положения в корыстных целях – 15 взысканий или около 30%, за оторванность от
партии, неуплату продолжительное время членских взносов, непосещение партийных собраний – 3
взыскания, 9 взысканий за утерю партийных билетов и 1 за утерю кандидатской карточки» [39].
Завершая тему, Архипов отметил:
«За отчетный период за морально-бытовое разложение, за плохую постановку
организационно-партийной работы, бюро горкома КПК вынуждено было наложить партийные
взыскания и освободить от обязанностей секретарей партийных организаций – 4 человек:
Балмагамбетова – бывшего секретаря парторганизации ОТК рудоуправления за пьянку,
Жанмаилова – бывшего секретаря парторганизации горфо за издевательство над семьей, за
хулиганские действия в общественном месте, Габбасова – бывшего секретаря парторганизации
ФЗО №22 и Сеитова – бывшего секретаря парторганизации ФЗО №16 за плохую постановку
политико-воспитательной работы в школах» [40].
Итоги освещения вопросов организационно-партийной работы за 1-й этап.
Представленные сведения об организационно-партийной работе в период между мартом 1955 года
и декабрем 1956 года дают возможность сформулировать следующие выводы:
во-первых, наблюдался стабильный рост численности Джезказганской городской партийной
организации;
во-вторых, росла численность первичных организаций, имелось два парткома, создавались новые
цеховые и первичные организации;
в-третьих, в городской партийной организации преобладали коммунисты с довоенным и военным
партийным стажем:
в-четвертых, предельно малой была доля коммунистов с высшим и незаконченным высшим
образованием;
в-пятых, имели место случаи приема в КПСС некоторыми партийными организациями
недостойных кандидатов, которые пресекались бюро ГК КПК;
в-шестых, в составе вновь принимаемых в ряды КПСС в основном преобладали инженернотехнические работники и служащие;
в-седьмых, организаторская работа бюро и ГК КПК в целом оставляла желать лучшего, низким
был уровень контроля и организации выполнения принимаемых решений, имевшийся положительный
опыт работы некоторых партийных организаций не обобщался и не распространялся;
в-восьмых, внутрипартийная работа первичных партийных организаций города не находилась на
должном уровне;
в-девятых, расстановка коммунистов на решающих участках производства не отвечала
требованиям, которые предъявлялись требованиям вышестоящих партийных органов;
в-десятых, несмотря на значительные издержки в организационно-партийной работе, бюро
Джезказганского ГК КПК, его секретари, а также руководители партийных организаций города: а)
накапливали положительный опыт, б) учились на своих ошибках, в) вырабатывали необходимые навыки,
необходимые для партийных руководителей, преодолевали трудности роста как города, так и городской
партийной организации.
Количественные характеристики, отражающие организационно-партийную составляющую
деятельности Джезказганской городской партийной организации за период с марта 1955 года по декабрь
1956 года представлены в таблице №1.
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Таблица №1.

Кол-во первичных организаций
Кол-во членов КПСС
Кол-во кандидатов
Число
кандидатов
с
просроченным стажем
Число
членов
КПСС
с
партвзысканиями
Число исключенных из КПСС

март
1955
41
802
63
36
Нет
данных
Нет
данных

Число сменившихся секретарей
п/о (в т.ч. не справившихся)

ноябрь
1955
47
964
79
36

декабрь
1956
77
1187
139
55

18*

135

5

9
26 (5)

* Цифра неполная – примечание автора.
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УДК 304.2
ТЕМА КУЛЬТУРЫ НА КАЗАХСТАНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕКАНАЛА 24KZ)
Камали Н. К.
Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева .
Берілген мақаланың басты тақырыбы – 24kz тәуліктік ақпараттық телеарнасындағы мәдениет
тақырыбын қамтуы. Бір қатар шығарылымдар сарапталып, тақырыптың маңыздылығы мен
журналисттің ақпарат жинауындағы қолданылған әдістері қарастырылды.
This article examines the coverage around the clock news channels 24kz theme culture art of the country.
Analyzed a number of interesting issues, journalistic supply and the urgency.
Обо всех изменениях в различных отраслях жизни человек узнает из СМИ. Определенная
тематика нацелена на определенную аудиторию. В данном случае, объектом исследования статьи
выступит культурная тематика. А именно, культурная тематика на казахстанском телевидении. Для
начала необходимо разобраться с такими терминами, как «СМИ», «культура», «телевидение».
Средства массовой информации – это система сообщения визуальной, словесной, звуковой
информации по принципу широковещательного канала, которая охватывает массовую аудиторию и
имеет периодическую форму распространения.
Культура – а) материальная – результат производства и освоения предметов и явлений
материального мира,
б) духовная – совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их производству,
освоению и применению.
Телевидение – это средство массовой коммуникации, использующее в своей творческой ипостаси
киноязык. Пишет Виталий Третьяков в своей статье «Что такое телевидение?».
Функции культуры: познавательная, оценочная, регулятивная (нормативная), информативная,
коммуникативная, социализации.
Е.П. Прохоров, считая журналистику полифункциональной системой, различает следующие шесть
функций журналистики:
- коммуникативную,
- непосредственно-организаторскую,
- идеологическую,
- культурно-образовательную,
- рекламно-справочную,
- рекреативную.
Руководствуясь данными определениями и функциями СМИ, в частности, культурнообразовательной функцией, можно сделать вывод, что культурная тематика на казахстанском
телевидении, радио, газете должна быть. Вопрос в другом. В каком объеме, и с какой
периодичностью.
На сегодняшний день проекты и передачи на отечественном телевидении, посвященные
культурной тематике, можно пересчитать по пальцам одной руки. Как правило, маленький
островок культуры всегда наиболее уязвимый и малочисленный.
«24 KZ» – первый в Казахстане круглосуточный новостной телеканал. Это один из немногих
отечественных телеканалов, который имеет в своей копилке программу, посвященную теме культуры и
искусства «Новости культуры». На сегодняшний день телеканал занимает лидирующую позицию в
республике по оперативности работы и охвату картины дня. 1 сентября 2012 года состоялся первый эфир
телеканала. Главной особенностью 24 KZ является частота выхода в эфир новостных блоков. В
частности, каждый полчаса телезрители могут видеть саму свежую сводку новостей на казахском и
русском языках. Программа «Мәдениет жаңалықтары/Новости культуры» выход в эфир 2 раза в неделю.
Хронометраж программы – 5 минут. Съемочная команда «Новостей культуры» собирает самые
интересные новости в сфере культуры и искусства нашей страны, обрабатывает и выдает в эфир в
формате 2-ух минутных сюжетов.
Тема культуры и искусства крайне необходима на казахстанском телевидении. В силу последних
реформ, на отечественном радио пространстве объемы программ культурной тематики сократился в
разы. В связи с чем возникает острый голод среди потребителей информации.
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Приведем пример. Кинокартина нашего соотечественника, режиссера Ерлана Нурмухамбетова
«Ореховое дерево» получила сразу две награды на 225-ом Международном кинофестивале Азиатского
кино в Везуле. Специальный приз международного жюри «За способность вызвать улыбку, несмотря на
сложную экономическую и политическую ситуацию» и специальный приз кинокритиков «За живой и
смелый портрет сельской жизни». «Ореховое дерево» было показано в основной конкурсной программе
и получила высокую оценку жюри и зрителей. Данное, радостное для отечественного кинематографа
событие, было освещено на сайте новостного агентства inform.kz, на портале tengrinews.kz, а также на
телеканале 24kz в программе «Мәдениет жаңалықтары/Новости культуры».
Стоит отметить, что в программе «Новости культуры» на 24kz освещается и международная
тематика. 12 апреля 2016 года в эфире республиканского канала вышел сюжет о культурной жизни
города Тбилиси. Съемочная команда «Мәдениет жаңалықтары/Новости культуры» посетила Грузинский
театр оперы и балета имени Палиашвили, а также Грузинский Национальный музей. Эти храмы
искусства вобрали в себя многолетнюю историю грузинского народа, и всего Закавказья в целом.
Грузинский Национальный музей развернул в своих залах богатейшую коллекцию, которая берет начало
от зарождения жизни на земле до творений ведущих художников прошлого столетия, таких как Нико
Пиросмани, Гиа Бугадзе, Давид Какабадзе, Ладо Гудиашвили. А залы Грузинского театра оперы и балета
имени Палиашвили, выполненные в псевдо-мавританском стиле, хранят историю тех великих людей,
которые наблюдали за действом на сцене из зала. При подготовке сюжета журналист программы
«Мәдениет жаңалықтары/Новости культуры» сотрудничала с посольством Грузии в Республике
Казахстан и Тбилисским Государственным университетом имени Иванэ Джвахишвили, в частности с
профессорско-преподавательским составом.
Еще одной значимой темой, которую освещает программа «Новости культуры» являются
достижения Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». В выпусках программы регулярно
освещались постановки и концертные программы в ведущем театре страны. 19 января 2016 года в
выпуске программы «Мәдениет жаңалықтары/Новости культуры» было освещено важное для всей
страны мероприятие – премьера легендарной оперы Джузеппе Верди «Травиата».
Одной из особенностей программы являются портретные зарисовки с молодыми актерами
столичного театра «Жастар». Данный театр может похвастаться разножанровыми постановками,
смелыми режиссерскими решениями, а также талантливым актерским составом. С периодичностью раз в
неделю в эфир выходили интервью с молодыми, но уже успевшими заявить о себе, актерами театра
«Жастар». Героем программы за 22 марта стал актер столичного театра Мейиргат Амангельдин. Он
рассказал телезрителям о своей мечте, работе, а также любимых ролях.
Современный Казахстан переживает период национального возрождения; в докладе Президента
Н.А. Назарбаева перемены в стране характеризуются как возрождение национальной государственности.
Также возрождаются и народные ремесла, народные обычаи, обряды и национальные виды спорта,
религия титульной нации, национальное образование и казахский язык, песенный жанр и стихосложение
на казахском языке.
На XIII сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Н.А. Назарбаев подчеркнул:
«Мы должны приложить все усилия для дальнейшего развития казахского языка, который
является главным фактором объединения всех казахстанцев. В то же время создать благоприятные
условия, чтобы представители всех проживающих в стране народностей могли свободно говорить,
обучаться на родном языке, развивать его».
Творческая жизнь страны плотно насыщена событиями: еженедельно проходят вернисажи
художественных выставок, почти 10 лет ежегодно проводится Международные кинофестивали,
организуются фестивали классической хореографии и современного танца, смотры авторской песни и
поэтические встречи. Активно развивается шоу-бизнес, звезды казахстанской эстрады не сходят с
экранов телевизоров. Залы казахстанских театров, по крайней мере, в Алматы, стали заполняться почти
полностью. Фильмы казахстанских режиссеров получают престижные премии на международных
смотрах. Возрос объем издательской продукции.
За годы независимости Республики Казахстан в сфере культуры произошли изменения
позитивного характера. Важнейшим аспектом реформирования явилась разработка законодательной
базы по вопросам развития культуры. Подобные активные меры со стороны государства в пользу
поддержки культуры стали основой расширения сети учреждений, предприятий культуры и искусства,
активного возрождения народного творчества.
В целом, современные культурные процессы в Казахстане отражают происходящие в стране
позитивные перемены, связанные с углублением демократических реформ. Овладение культурным
наследием – это основа исторической памяти народа, без которой, в свою очередь, не бывает истинного
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патриотизма. Преодоление этой инерции исторического беспамятства особенно важно для воспитания
подрастающего поколения.
В связи с этим возникает острая потребность в создании телевизионных программ, посвященных
теме культуры. Ведь данная тема очень обширна и многогранна. Кино, театр, хореография,
исполнительство, изобразительное искусство. Все это требует должного освещения.
При должном и своевременном освещении данных отраслей творчества, Казахстан сможет стать
одним из самых развитых стран в мире в сфере культуры и искусства.
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УДК 591.9:599.32
О ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ САЙГАКА (SAIGA TATARICA L.) В КАЗАХСТАНЕ
Нурушев М.Ж., Байтанаев О.А, Саухимов О.Е.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Ақбөкендердің Қазақстанда соңғы кезде көп өлім жітімге ұшырау себептерін анықтай отырып,
олардың көбеюі мен сақталу жолдары жөніндегі мәселелері қарастырылады.
The article considered the problem of saiga conservation in Kazakhstan
Сайгак, как и лошадь, - знаковое животное в Центральной Азии, олицетворяющее развитие
степной цивилизации. Сохранить популяции сайги помогут совместные действия отечественных ученых
и природоохранных ведомств.
Как известно, сайгак - древнейшее копытное животное Евразии, ровесник мамонта и шерстистого
носорога, пережившее ледниковую эпоху 20 тыс. лет назад. В Казахстане наиболее многочисленным
животным среди диких копытных является сайгак – saiga tatarica L. Еще в недавнем прошлом он являлся
фоновым видом копытных животных, численность которого превышала 1 млн. голов. Ныне в республике
обитает три, почти полностью изолированных друг от друга, популяции сайгаков – бетпак-далинскоарысская, устюртская и уральская [1].
Сайгаки – постоянно кочующие животные, в течение года они преодолевают 3-4 тысяч
километров. Для них наиболее постоянными и ограниченными по площади являются места зимовок и
массового окота. Отмечен очень слабый контакт с домашними животными, вследствие чего особой
конкуренции между ними нет. Если наиболее избирательным по растительности среди домашних
животных является лошадь, поедая каждую восьмую из всего разнотравья, то сайгаки потребляют только
более 20 видов из тысячного разнообразия степной растительности, то есть каждую пятидесятую. При
этом они используют в пищу лишь 12-23 кг/га растительности в год, в то время как домашние животные
- 100 и более кг/га, что говорит о слабой нагрузке на пастбища. Кормоемкость пастбищ республики в
полном достатке может обеспечить годовой рацион от 2 до 3 млн сайгаков без нанесения ущерба
окружающей среде. Они же частично удобряют почву, втаптывают семена, благодаря их копытам
происходит опыление многих редких растений, эндемиков Степи. Все это свидетельствует о возможных
колоссальных перспективах разведения степных антилоп на территории Казахстана не только как
видового разнообразия, но и в перспективе как промыслового вида копытных [2].
Под угрозой вымирания. За последние 27 лет казахстанские популяции претерпели существенные
изменения. Резкий спад численности сайгаков наметился, начиная с 1988 года, а в 2000-м их количество
снизилось до 34800, и в 2003 году достигло критической отметки – 21200 голов [3-5].
Надо отдать должное природоохранному ведомству республики. Благодаря усилению охранных
мероприятий и активизации деятельности специальных мобильных групп по защите редких видов
животных численность сайги в последующие годы стала заметно возрастать. Так, в период 2004-2009
годов их количество повысилось с 30000 до 81000 голов. За последние пять лет, с 2010-го к началу 2015
года, эта цифра увеличилась в 3,6 раза.
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В разрезе популяций следует отметить устойчивый рост уральской популяции копытных и
постепенное снижение устюртской. Начиная с 1981 года, бетпак-далинская популяция сайгаков редеет
преимущественно от эпизоотий пастереллеза, вызванного усилением количества весенних осадков. Так,
в 1988 году зарегистрирована гибель около 500 тысяч голов. Следует отметить, что в 1988 году, также,
как и весной (2-9 мая) 2015 года, выпало 3-4 нормы осадков в течение недели.
Сайгаки – представители копытных сухих степей и пустынь с жарким климатом - очень боятся
влажной погоды с резким понижением температуры. Проводя исследования на территории низовья р.
Сарыторгай (июнь 1986-1987 годов), мы установили, что сайгаки очень чутко реагируют на осадки. Если
в обычные дни летнего месяца количество стад на лучших пастбищах насчитывали от 80 до 300 голов, то
после проливного дождя животные за день мигрировали. После чего здесь встречались лишь сайгакиодиночки.
В течение 70-80-х годов прошлого века массовые падежи сайгаков на территории Казахстана
имели место 8 раз. Так, в 1971/72, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1983/84, 1984/85, 1987/88, 1993/94 гг. В
1971/72 гг. по всей республике погибло около 400 тыс. голов, а зимой 1976/77 гг. пало более 100 тыс.
сайгаков. После зимы 1987/88 гг. в пустыне Мойынкум, а также в предгорьях Чу-Илийских гор
произошел падеж около 45 тыс. копытных животных. Следует отметить, что в суровые, многоснежные
зимы погибает до 50-70% самцов, принимавших участие в гоне. Известно, что в период гона самцы не
пасутся, сгоняют самок во временные гаремы и тратят много энергии на спаривание [6,7]. Всего от джута
в Казахстане за 60-ти летний период по нашим оценкам погибло около 700 тыс. сайгаков.
Последняя крупная по своим масштабам эпизоотия отмечена в мае 2015 года на территории сразу
трех областей. Всего по состоянию на 22 июня 2015 года было утилизировано 148800 туш сайгаков.
Значительному ослаблению материнского организма сайгака способствовала и возрастная
биология плода. Именно в последний месяц беременности масса плода увеличивается в массе в два раза.
В основной массе пало материнское поголовье, причем определенное их количество пало на стадии
самих родов.
Общеизвестно, что при резком снижении иммунитета животного выявляется пастереллёз
(pastereullosis; синоним геморрагическая септицемия) — инфекционное заболевание, относящееся к
группе зоонозов, протекающее преимущественно как септическое заболевание. Возбудителем
пастереллеза являются бактерии рода Pasteurellaсем. Brucellaceae. Они обладают патогенностью ко
многим видам животных. Пастереллез протекает как острая и хроническая инфекция с инкубационным
периодом от 1 до 9 дней. Заболевание сопровождается септицемией, симптомами поражения верхних
дыхательных путей и энтеритом. Тяжесть болезни у одного и того же вида животных может быть
различной. Весьма широко распространено бациллоносительство.
Погибло около 50,4% всего поголовья сайгаков Казахстана, или 61,4% этих копытных
бетпакдалинской популяции. К настоящему времени оставшиеся животные рассредоточены мелкими
группами на значительной территории, что затрудняет ведение мониторинга и оперативной охраны. До
настоящего времени у экспертов существовали две ключевые версии причин возникновения массового
падежа.
Первая, как основная, базировалась на причине изменения климата, когда в данной зоне за одну
неделю выпало 3-4 нормы осадка, что было обусловлено сменой западного циклона на южный. Данные
Казгидромета наглядно показывали значительно превышавшее норму количество выпавших осадков на
месте массового падежа сайги в Костанайской области, сопровождавшегося резким понижением
температуры и усилением ветра. Так, по данным метеостанции области за первую декаду мая выпало от
17 до 75 мм осадков при норме 8-10 мм.
Безусловно, это основной фактор, вызвавший острую тимпанию рубца желудка сайгака с
переходом в анаэробную энтеротоксемию и пастереллез. Болезнь вызывается поеданием животными
сочной зеленой травы, увлажненной обильными атмосферными осадками. Брожение корма в
пищеварительной системе сайгаков провоцирует бурное размножение соответствующих бактерий
(вздутие), выделяющих токсины, проникающие через кровеносные сосуды и внутренние органы,
поражая нервную систему. Значительному ослаблению материнского организма способствовала и
возрастная биология плода. Именно в последний месяц беременности масса плода увеличивается в два
раза. Если учесть, что сайгаки могут оттягивать сроки отела в неблагоприятные дни (в поисках сухого
места), положение материнских особей еще больше осложнилось. В основной массе пало материнское
поголовье, причем значительное их количество пало на стадии самих родов.
При резком снижении иммунитета животного выявляется пастереллез — инфекционное
заболевание, относящееся к группе зоонозов, протекающее как септическое заболевание. Возбудителем
пастереллеза являются бактерии рода Pasteurella сем. Brucellaceae. Они обладают патогенностью.
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Заболевание сопровождается септицемией, симптомами поражения верхних дыхательных путей и
энтеритом. Весьма широко распространено бациллоносительство.
Наряду с казахстанскими учеными данное заключение подтвердили специалисты Российской
сельхознадзора в референтной лаборатории по особо опасным болезням. Во всех пробах они обнаружили
возбудителя геморрагической септицемии, или пастереллеза. Именно он стал причиной падежа сайги в
Казахстане. Комиссия экспертов Министерства сельского хозяйства РК обнародовала данное
заключение.
Вторая, гептиловая гипотеза, согласно которой гибель сайгаков произошла вследствие отравления
ракетным топливом гептилом, содержащим ядовитые компоненты при запуске ракет с космодрома
"Байконур", в том числе и остатки советского биологического оружия, содержащего патогенные
микроорганизмы, не имеет под собой научного обоснования. Последняя авария ракеты-носителя
"Протон-М" произошла 16 мая, а первые случаи падежа сайги отмечены раньше, 10-11 мая 2015года,
совершенно в другой зоне.
Эффект "бутылочного горлышка". Одной из существенных причин снижения жизнеспособности
сайгаков, на наш взгляд, является резкое обеднение их генетического разнообразия, вызванное эффектом
"бутылочного горлышка". Такое понятие в генетике отражает резкое снижение генетического
разнообразия, которое происходит между двумя циклами динамики численности (критического спада и
подъема). Кривая узкой части схожа с горлышком бутылки, отчего и такое образное название.
После катастрофического снижения численности происходит обеднение генофонда вида, и при
последующем повышении численности генетическое разнообразие не восстанавливается.
Анализ многолетней динамики популяций сайгака показывает, что этот вид дважды испытал
эффект "бутылочного горлышка". Первый имел место в конце 1940-х годов, когда встречались
единичные табунки сайгаков, не более нескольких сотен голов в каждом. В этот отрезок времени в
республике обитало не более 5-10 тысяч сайгаков. В 1950-е годы благодаря мерам по запрету охоты,
численность вида быстро выросла, и был организован промысел. Второй раз резкое снижение
численности отмечено в период с 1985 по 2003 годы, когда численность сайги приблизительно с одного
миллиона голов упала до 21,3 тысяч голов, то есть сократилась на 97,9%.
Обеднение генетического разнообразия ведет к снижению адаптивного потенциала популяции, то
есть жизнеспособности животных (снижение иммунитета к некоторым инфекциям, закрепление
аллелей, ведущих к генетическим болезням).
На наш взгляд, «подпитка» популяций сайгаков бактериями сальмонелл изначально произошла на
территории пустынь Мойынкум, Кызылкум и Устюрт, где существуют сочетанные природные очаги
чумы и пастереллеза. В период наиболее высокой численности изучаемых антилоп они зимовали именно
там. Начиная с 60-х годов прошлого века, штаммы пастерелл выделяли от больших песчанок по всему
Мойынкуму, а также на северо-западе Кызылкума и в северной части плато Устюрт.
Пастареллы могли попасть в организм сайгаков во время зимовки. В этот отрезок времени их
генетическое разнообразие было на относительно высоком уровне, поэтому случаев массовых
заболеваний пастереллезом не отмечено. И лишь с 80-х годов стали возникать вспышки пастереллезной
инфекции у сайги в результате действия эффекта "бутылочного горлышка". Между тем мойынкумский
очаг продолжает быть активным и в нынешнее время. Так, с 2010 по 2015 годы только от большой
песчанки противочумной службой изолированы десятки штаммов возбудителя чумы. При
серологическом исследовании грызунов на пастереллез результаты оказались положительными в
Кызылкуме (2015 год). Эти данные подтверждают активизацию сочетанных очагов чумы и пастерллеза.
Ученые-чумологи Южного Казахстана предполагают, что вымирание больших песчанок в
Мойынкуме происходит именно от данной инфекции. Причем, при алиментарном заражении грызунов
разными дозами пастерелл происходило их выживание. И только после провокации (купания в холодной
воде) они стали болеть и погибать. Переохлаждение способствует острому течению инфекционного
процесса, сопровождающегося их гибелью. То же самое происходило и с сайгаками. Весной при резком
похолодании, сопровождаемом дождями, они переохлаждались, ослабевали, и у них развился
пастереллез, приведший к массовому падежу. Пусковым механизмом служит названный генетический
синдром [8-9].
Если в мае 2016 года в местах массового окота сайгаков будет холодная и дождливая погода, то их
гибель от пастереллеза неизбежна. Таков негативный прогноз. Но как избежать нового падежа
животных, сохранить популяцию?
На основании проведенных исследований считаем необходимым проведение ряда
профилактических мер до весны следующего года.
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Во-первых, необходимо осуществить опрыскивание водным раствором противопастереллезной
вакцины, разработанной в НИИ МОН РК с вертолетов на малой высоте степной растительности в апреле
на территории мест массового окота сайги. Как показал эксперимент, у антилоп после поедания пучков
сена, обработанных вакциной, в организме вырабатывался стойкий иммунитет против пастереллеза в
течение 6 месяцев.
Во-вторых, следует провести исследования по определению границ массового окота сайгаков с
целью дальнейшего опрыскивания вакциной и создания комфортных условий для родов. Особенно
необходимо усилить охрану мест массового окота сайгаков, так называемых «зон покоя». В таких зонах
должна запрещаться всякая хозяйственная деятельность (выпас скота, проезд автомашин) за 10-15 дней
до окота и 15-20 дней после него. Неотложной задачей является борьба с волками и бродячими собаками.
В-третьих, восстановление генетического разнообразия сайгака, на наш взгляд, надо производить
внутривидовым скрещиванием казахстанского и монгольского подвидов. Целесообразно "прилитие
крови" в небольших объемах для пополнения истощенного генофонда. Генетическое разнобразие
монгольских сайгаков находится в норме, так как их численность плавно снижалась до депрессивного
уровня на протяжении многих десятилетий.
И, наконец, мы считаем важным наладить комплексное научное сопровождение по вопросам
разведения всех трех популяций. Эта работа по силам вузу, имеющему статус исследовательского
университета, где есть квалифицированные специалисты, возможен космический мониторинг и
желательна непосредственная близость к объекту исследования. Всем этим критериям соответствует
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, ученые которого могли бы стать
координаторами программы по спасению сайгаков. В данной программе, с нашей точки зрения, должны
быть задействованы ученые КазНУ им. аль-Фараби, Инновационного казахстанско-японского Центра
КазНАУ, аккредитованной лаборатории ННМЦ, НИИ зоологии и биологической безопасности. Не
помешает нами и опыт Австралии, достигшей успехов в восстановлении кенгуру. Уверены, что помощь
будет оказана как со стороны Комитета науки МОН РК, так и ФАО, МСОП, ЮНЕП, WWF и ПРООН,
всегда проявляющих заботу и внимание судьбе животных редких и исчезающих видов. Только
совместные и слаженные усилия помогут сохранить сайгака как вид в фауне млекопитающих нашей
страны.
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ОҚУШЫЛАРДА МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒДАРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
Нұрымбетова Ж.И.
Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования ценностей и
ценностных ориентаций у молодежи. В статье речь идет о приоритетах современной
молодежи, их ценностях. Раскрыты принципы работы педагога по формированию ценностных
ориентаций учащихся.
В статье исследование системы ценностных ориентаций личности представляется особенно
актуальной проблемой. Дается понятия, ценность система ценностных ориентаций индивида. В
статье рассматриваются особенности процесса формирования ценностных ориентаций молодежи
под влиянием семьи.
Ключевые слова: ценности; ценностные ориентации;
образование; нравственное
воспитание; духовное воспитание; старшеклассники; современная молодежь. Индивид, ценность,
социализация, мировоззрение, молодежь, семья.
The article is devoted to the to date issue of the day of forming of values and valued orientations for
young people. In the article the question is about priorities of modern youth, their values. Principles of
work of teacher are exposed on forming of the valued orientations of students.
In the article research of the system of the valued orientations of personality appears the especially
issue of the day. Given concept, value system of value orientations of the individual. The article discusses the
features of the formation of value orientations of young people under the influence of the family.
Keywords: value; valuable orientations; education; moral education; spiritual education; high school
students; modern youth. The individual, value, socialization, world view, youth, family.
Қазіргі әлемдік өркениетте экономикалық жағдайларға сәйкес білімдік және тәрбиелік
мақсаттарды стандарттау, білім берудің бағыты тұлғаның құндылығын жалпы дамыту және жеке
жағдайда құндылық бағдарын дамыту қажеттілігі орын алып отыр.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасында білім берудің негізгі міндеті – білімдік шоғырланудан нәтижеге бағытталған
құндылықтық тұрғыға көшу деп көрсетілген [1].
Оқушы өзінің отбасынан және балабақшадан меңгеріп келген алғашқы құндылық бастауларын
мектепте жүйелі түрде жүргізілетін оқу-тәрбие үдерісінде толықтыра түседі. Сондықтан білім беру
жүйесінің барлық сатысында оқушылардың мәдени құндылық бағдарын қалыптастыруға ерекше көңіл
бөлінуі қоғам қажеттілігінен туындап отыр.
Құндылықтар мәселесі, соның ішінде мәдени құндылық бағдары қай кезеңде де өзінің өзектілігін
жоймай, педагогика ғылымының зерттеу нысаны болып келеді. Мәдени құндылықтарды танып білу,
меңгеру және ұлттық мәдениеттің қалыптасу негіздері ағартушылар Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин,
А.Құнанбаев, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, А.Байтұрсыновтың рухани мұраларынан бастау алады.
Философтар мен мәдениеттанушылар Т.Ғабитов, Ғ.Есім, Д.Кішібеков, т.б. құндылықтардың әлеуметтікфилософиялық мәнін айқындаған. Құндылық бағдардың қалыптасуының теориялық негізін Т.Парсонс,
Р.Б.Перри, А.В.Кирьякова, Н.Г.Казакина, А.И.Титаренко, т.б. қарастырған.
Философ Т.Қ.Ғабитов «құндылықтар – қасиеттер» дей отырып, бұл қасиеттердің бала кезден, ана
сүтімен бірге өзінің ана тілі арқылы, мораль негіздері ретінде, өз тарихын, мәдениетін, әдет-ғұрыптары
мен салт-дәстүрлерін игеру нәтижесінде орнығатындығын ерекше бағаласа, психологтар құндылықтарды
тұлға аралық қатынас тұрғысынан қараудың өзіндік мәні бар екенін айтады.
Педагогикалық сөздікте: «құндылық – адамның ішкі құқы, ізгілігі, адамдармен қарым-қатынасы,
іс-әрекет кезіндегі көрсетілетін тұрақтылығы, қайырымдылығы, мейірімділік тәрбиесі», - делінген [2, 86
б.].
Мәдени құндылықтардың құрылымын, табиғатын зерттейтін философиялық, әлеуметтанымдық,
педагогикалық еңбектерге шолу жасай отырып «мәдени құндылық» ұғымының мәнін нақтыладық.
Мәдени құндылықтар – әрбір халықтың, этностың мәдениетінің өзегі, жеке тұлғаның ішкі
мәдениетінің іргетасы. Ол әрбір этникалық қауымдастықтардың өзіндік тұрмысы, табиғаты, мәдениеті
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негізінде түзген құндылықтарының жүйесі: мәдени мұралар, халық шығармашылығы – ұлттық өнеріміз:
сәулет, мүсін, кескін өнері, дәстүрлі музыка болып табылады деп анықтама береміз.
Сонымен, оқушының бойында жеке тұлғалық қасиеттерді қалыптастыруда мәдени құндылық
бағдардың алатын орны зор.
Өйткені:
- мәдени құндылықтардың әлеуметтік жағдайларға байланысты қалыптасу ерекшелігі мен даму
жолы, олардың дәстүрлі ой-санаға, дүниетанымдық түсініктерге, әсемдік сипатына және рәміздік
белгілеріне қатысты мазмұндық ашылуы, оқушыларды мәдени тұрғыдан жетілдіріп, білім береді;
- мәдени құндылық ретінде өнерді тереңірек меңгеріп, онымен практика жүзінде шұғылдану,
өнерді дұрыс қабылдап, түсінуге, зор көркемдік талғаммен таңдай білуге, жақсы мен нашарды айыра
білуге, жеке және ұжымдық іс-әрекетке деген жаңаша талғамын қалыптастыруға тәрбиелейді;
- мәдени құндылық негізінде оқушыларға жан жақты тәрбие беру олардың теориялық
білімдерін жетілдіреді, тәжірибеде оларды еркін қолдана білуге үйретеді, оларды шығармашылық
ізденістерге жетелейді, осы арқылы оқушылардың бойында тұлғалық сапаларды, сезімдерді, рухани
сананы дамытады.
Құндылық бағдар мінез-құлықты реттейтін тұлғаның мотивациялық аясының бөлігі болып
табылады. Бүгінде білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқушыларда құндылық бағдарды
қалыптастыру болып табылады. Мұнда ең алдымен рухани және адамгершілік тәрбиеге мән береді.
Рухани тәрбие – бұл адамды орнықты және үйлесімді дамытуды қамтамасыз ететін өмірге деген
құндылықты қатынасты қалыптастыру болып табылады. Бұл борыш, әділеттілік, шынайылықты және
жауапкершілікті сезімді тәрбиелеу [3, 46 б.].
Адамгершілік тәрбиесі – бұл адамда жауапкершілігі, гуманизмді, мінез-құлықтың жоғары
мәдениетін, жалпыадамзаттық құндылықтарды түсінуге және сақтауға ұмтылысты, жауапкершілік
сенімді және әдетті, патриотизмді қалыптастыру болып табылады [3, 68 б.]
Руханилық және адамгершілік – бұл тұлғаның негіздері.
Құндылық бағдарды біз адамның материалдық және рухани игіліктердің жиынтығына
салыстырмалы орнықты, әлеуметтік шартталған, таңдамалы қатынасын түсінеміз. Олар тұлғаның
қоршаған ортамен қатынасын анықтайды.
Қоғамның дамуындағы қазіргі кезеңде құндылық бағдарды қалыптастыру жалпы білім беретін
мектептің мұғалімдерінің маңызды міндеті болып табылады. Құндылық бағдар тұлғаның негізі, оның
мінез-құлқын реттеуші болғандықтан, мұғалімдер «құндылық» және «құндылық бағдар» ұғымдарының
мәнін білу керек. Мұғалім білім беру үдерісінде тұлғаның рухани-адамгершілік құндылық сапасын
дамытудың жолдарын таба білу керек.
Құндылық бағдар негізінде тәрбие барысында қалыптасқан белгілі бір құндылықтар жүйесі
жатады. В.П.Тугариновтың пікірінше, құндылықтар былайша бөлінеді: өмір құндылықтары (өмір,
денсаулық, өмір қуаныштары, өздері сияқтылармен қарым-қатынасы), мәдени құндылықтар
(материалдық және рухани) және әлеуметтік-саяси құндылықтар (қоғамдық тәртіп, бейбітшілік,
қауіпсіздік, еркіндік, әділеттілік, адамгершілік және теңдік) [4].
Адамға дүниені құндылықпен қабылдау тән. Қоршаған ортаның әрбір құбылысына ол өз пікірін
есепке ала отырып қатынас жасайды. Сондықтан жеткіншек жастан құндылық бағдарды қалыптастыру
маңызды, себебі олардың адамның өмірінің мәніне және салтына үлкен әсері бар.
Педагог бірізділікпен оқушыларда қоғам өмірнің әртүрлі аясында құндылықтар және құндылық
бағдар туралы түсінігін кеңейтіп және терңдетуге тиіс. Бұл міндеттерді шешу үшін мынадай психологопедагогикалық ұстанымдары қолдану керек:
1. Гуманизм ұстанымы (қамқорлық, қиын жағдайда көмектесуге ұмтылысы);
2. Топта, ұжымда тұлғалық ыңғай ұстанымы (тұлғаның топпен бірге болуы, оның негізгі
құндылықтарын қабылдауы);
3. Жетекші іс-әрекет ұстанымы (тұлғаның қалыптасуында жетекші роль атқаратын ісәрекеттерді анықтау);
4. Жүйелілік ыңғай ұстанымы (қоғамның рухани және жалпыадамзаттың құндылықтарын
тұлғаның құндылықтарына айналдыру);
5. Бастамшылық және әлеуметтік белсенділік ұстанымы (оқушылардың өнерпаздығы, өзін өзі
басқаруы);
6. Тұтастық және кешендік ыңғай ұстанымы (жалпыадамзаттық, еңбек және адамгершілік
тәрбиесінің бірлігі).
Бұл ұстанымдарды қолдану адам өміріне, сүйіспеншілікке, өзін өзі дамытуға, тұлғаның
адамгершілік дамуына құндылық бағдарды қалыптастыруға септігін тигізеді.
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Қазіргі білім беру үдерісінде құндылық бағдар және оқушылардың әрекетінің объектісі болып
табылады. Білім беру – адамның әртүрлі өмірлік аядағы құндылықтары туралы оқушыларға түсінік
берудің іргетас негізі болады. Рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруда педагогикалық
технологияларды, ұстанымдарды, әдістерді және тәсілдерді қолдану білім беру жүйесін жетілдіруге
септігін тигізеді.
Дүниежүзіндегі дамыған елдерде қоғамдық және экономикалық прогресс жүзеге асуда. Білім
беруде жаңа тұрғылар пайда болуда. Технологиялардың жаңаруына қоғамның дамуы, адамда пайда
болатын жаңа көзқарастар, білім берудің рөлінің өзгеруі әсер етеді. Мектептегі тәрбиенің жаңа
құрылымы оқушыларда адамгершілік тәрбиесіндегі өзгерістерге әкеледі.
Жастар – бұлар болашақты алып жүрушілер. Сондықтан олардың құндылық бағдарын зерттеу
қажет, себебі олар өздерін анықтау керек және әлеуметтік дүниеге енуі қажет. Егерде жеткіншектердің
көзқарастарын талдап қарасақ, онда консервативтілік және инновациялық мүмкіндіктің ұштасып
жатқанын байқаймыз. Әрине, бұл әсердің өзін-өзі анықтауда көрінісін табады.
Мектепті бітіргеннен кейін жастар жаңа өмірді бастайды. Сондықтан мектепте олардың дұрыс
құндылық бағдарын қалыптастыру қажет.
Жастардың құндылық бағдарын зерттеуде ғалымдар П.Сорокин, Т.Парсонс, Р.К.Мертон,
А.Г.Здравомыслов, В.Я.Ядов, И.С.Кон және т.б. көп үлес қосты.
Бүгінде дүниенің бейнесі өзгеруде, онда адам басқаша қарастырылуда, жастар күнделікті
таптаурыннан бас тартуда, құндылықтар қайта қарастырырылуда. Жас ұрпақта адамгершілік
құндылықтарының қалыптасу деңгейі талапқа сай емес. Жастар нарықтық жағдайға қажетті сапаларды
меңгеруге ұмтылуда. Жоғары сынып оқушыларында кәсіптік және өмірлік өзін өзі тану жүріп жатады,
болашақта өз орнын анықтау үдерісі басталды. Жоғары сынып оқушылары мамандықты таңдап, оларды
меңгертетін жолдарды іздестіреді. Олардың оқу әрекеті кәсіптік бағдармен шартталған, болашаққа
бағытталған.
Осы арада жоғары сынып оқушыларында қазірге және болшаққа ұмтылысында
қанағаттанғандығының үлкен мәні бар.
Жоғары сынып оқушысы дербес адамгершілік таңдауға көшкенде оның алдына «болады және
болмайды», «істегім келмейді және қажеттілік» деген т.б. көптеген қайшылықтар шығады. Осы
таңдауларды жасауда кейбіреулерінде ұялшақтық, еріншектік, жеңілтектік пайда болады. Ересектердің
өміріне сәтті өту үшін оларға көп күш салу қажет.
Мемлекет нарықтық экономикаға көшкеннен кейін өзгеретін жағдайға тез бейімделетін
шығармашылық, дамитын адамды қалыптастырудың қажеттігі пайда болды. Осыдан келіп мектептің
оқыту-тәрбиелеу үдерісінің мақсатын қайта қарау міндеті пайда болды. Соңғы жылдары жастар енетін
мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жағдайы түбегейлі өзгерді. Құндылықтар және нормалар
өзгешеленді, мінез-құлықтың моделі басқашаланды. Осыған байланысты жастардың әлеуметтенуі,
құндылық бағдарын қалыптастыру өзекті мәселеге айналды.
Мақаланың мақсатына сай оқушыларда мәдени құндылық бағдарын қалыптастыру үшін тәрбие
беру жұмыстары жүйеленіп, оны тиімді жолдарымен жүзеге асырудың жолдары белгіленді. Сондықтан
оқушының жалпы және психикалық дамуының жеткілікті деңгейін қамтамасыз ету үшін, ең алдымен
оқушының пәндік білімдерінің жиынтығын ғана қарастырып қоймай, оқу әрекетін қалыптастыру
негізінде жеке тұлғасын тәрбиедеуге көңіл бөлінді. Бұл кезеңдегі жұмыстың мақсаты оқу үдерісі
барысында мәдени құндылықтар бағдарын қалыптастыру: оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай
мәдени құндылықтарды меңгерту; білімнің базалық деңгейін ескере отырып, білімдік танымдық бірлік
негізі; оқыту және тәрбиелеу үдерісі негізінде мәдени құндылықтарды қалыптастыруға көңіл бөлінді.
Оқушының тұлғасын қалыптастыру мәселесінде оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздері мен
мұғалімнің практикалық жұмысты ұйымдастыру тәжірибесінің бірлігі негізінде жүзеге асырылады.
Сондықтан тәжірибелік жұмыста оқушы бойында ұлттық мәдени құндылықтарды қалыптастыруда әрбір
оқушының, әр сыныптың ерекшеліктері мен қабілеттерін ескеру, оқу және тәрбиелеу үдерісінде өнер
құралдарын кеңінен пайдаланылды.
Оқушылармен жүргізілетін жұмыстың негізгі мақсаты – мәдени құндылық бағдарына деген
қарым-қатынасты қалыптастырып, мәдениеттегі шығармашылық іскерлік дағдыларының дәрежесін
арттыру болғандықтан, осы мақсатқа төмендегідей міндеттері шешілді: мектептегі сынып
оқушыларының мәдени құндылық бағдарын игеру тәсілдерін меңгерту; мәдени құндылықтар жөніндегі
түсініктерін кеңейту; мәдени құндылықтар бағдар талаптарын іске асыруына жағдай жасау.
Жоғарыда аталған әдістемені талдау – біздің зерттеу мәселеміздің әр кезеңдегі қалыптасуын, өнер
пәндерінің мазмұнын мәдени құндылық бағдарын қалыптастыруға пайдаланып, мәдени құндылықтарды
игерудегі оқушының іс-әрекеттерін жетілдіруді қамтамасыз етті.
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УДК 37(002)
МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН КУРС: ОБЗОР, ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В КАЗАХСТАНЕ
Омаров Г.К.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
В данной статье рассматриваеться МООК(;англ. Massive open online courses, МООС)- новая
тенденция в мировой оброзавательной среде. Даётся определение МООК , классификацмя и развития.
И рассматриваеться внедрение и переспективы развития в Казахстане.
In this article it is considered Massive open online course, the new tendency in the world education.
There is the definition of MOOC, its classifications and development in this article. The implementation and
development perspectives in Kazakhstan are also considered in this article
МООС(;англ. Massive open online courses, МООС) - это массовые открытые онлайн курсы, одна
из самых популярных и перспективных тенденций в мировом образовании. МООС дают возможность
совершенно бесплатно изучить любой предмет или дисциплину в удобное для вас время и в комфортном
для вас темпе. Курсы предоставлены ведущими высшими учебными заведениями мира, такими как
Стэнфорд, Гарвард, Массачутского института технологий, Университет Джона Хопкинса и сотнями
других. Самые популярные МООС представлены на таких платформах, как Coursera , Edx , Udacity и
многих других. МООС идентичны тем курсам, которые читаются университетскими преподавателями
своим собственным студентам, они записаны на видео и выложены в интернет для открытого и
бесплатного доступа в сопровождении других учебных материалов и проверочных тестов.(2)
МООС дают возможность открыть для себя новые области знаний, подготовиться к экзаменам,
пройти курс переподготовки, повысить квалификацию или просто удовлетворить любопытство. Они
одинаково интересны школьникам, студентам, преподавателям, профессионалам и всем, увлекающимся
самообразованием. Таким образом, где бы вы ни жили и каков бы ни был ваш социальный статус,
отныне, если у вас есть доступ во всемирную патину, вы можете совершенно бесплатно стать
слушателем лекций преподавателей Стэнфорда, Гарварда, Массачутского института технологий,
Университета Джона Хопкинса, Университетов Мельбурна и Торонто и многих других известнейших
университетов. Студенты могут не только прослушать лекции для самообразования, но и пройти по ним
экзамены и получить сертификат, который можно предоставить заинтересованному работодателю для
карьерного роста или в приемную комиссию университета для увеличения своих шансов на поступление
в университет. Некоторые университеты уже начали принимать эти сертификаты как подтверждение
пройденного курса, засчитывая “заработанные” на них баллы в пользу степени бакалавра или магистра.
Массивные открытые онлайн-курсы (МООС) представляют собой интерактивный курс направленный на
участие в крупномасштабных интерактивных образовательных курсах через открытый доступ в
Интернет. В дополнение к традиционным материалам таких как видео и печатные материалы, МООСs
предоставляет интерактивные возможности для пользователей, которые позволяют создать сообщество
студентов, преподавателей и тп. МООСs являются последним этапом развития в дистанционном
образовании и которые в настоящее время зачастую используют открытые образовательные
ресурсы.МООСs возникла около 2008 года в рамках открытых образовательных ресурсов. 2012 стал
"годом МООС", благодаря нескольким хорошо финансируемым проектам, связанных с ведущими
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университетами это - Coursera, Udacity, и EDX. Другие проекты такие как Khan Academy, и
Udemy рассматриваются как аналогичные МООСs, но отличаются от трех вышеуказанных в том, что они
работают вне системы университетов и в основном обеспечивают индивидуальные занятия, благодаря
чему студенты могут проходить их в своем собственном темпе. Заметим, однако, что Udacity отличается
от Coursera и EDX в том, что у него нет календаря и расписания. Практически студенты могут начать
курс в любое время. Термин МООС был придуман в 2008 году в Университете Манитобы, где в
дополнение к другим студентам еще 2300 могли участвовать в онлайн-обучении бесплатно. Все
содержание курса было доступно через RSS-каналы, и учащиеся могли в них участвовать через
обсуждения в Moodle, сообщения в блоге, Second Life, и синхронных онлайн-встречах. Этот термин был
придуман Девидом Кормье из Университета Остров Принца Эдуарда, и старшим научным сотрудником
Брайаном Александром из Национального института технологии в ответ на курс, разработанный во главе
с Джорджем Siemens Атабаски из университета и Стивен Даунс «Национального исследовательский
совет (Канада)». Вскоре возникли другие независимые МООСs о. Джим Жених из Университета
Вашингтона, Мэри и Майкл Branson, Смит York College, Университет города Нью-Йорка, приняли эту
структуру и создали платформу для открытых онлайн курсов.(
Осенью 2011 года Стэнфордский университет начал с трех курсов, каждый из которых обучалось
около 100.000. После огласки и регистрации большого числа этих курсов, Дафна Коллер и Эндрю Нг
начали Coursera. Благодаря использованию технологии уже разработаных в Стэнфордском университете,
Coursera удалось запустить два курса - машинному обучению Эндрю Нг и баз данных Дженнифер
Widom, которые были первыми двумя классами МООС Стэнфорда и шли в прямом эфире. Coursera
впоследствии объявила о партнерстве с рядом других университетов, включая Университет
Пенсильвании, Принстонский университет, Стэнфордский университет и Университет Мичигана. Будучи
обеспокоеными коммерциализацией онлайн-образования MIT начал в конце осени, рразработку
свободной и открытой онлайн-платформы, запущеную в марте 2012 года. Вскоре к этой инициативе
присоединился Гарвардский Университет. Проект был назван EDX, весной примоединились
Университет Калифорнии, Беркли и др.(1)
В конце 2012 года, Открый университет Великобритании запустил британскую версию МООС
провайдера Futurelearn, как отдельную компанию, которая сотрудничает и с другими университетами. В
марте 2013 года на подобный шаг пошел и Открытый Унверситет Австралии анонсировав проект
Open2Study. Оба проекта Futurelearn и Open2Study намерены опираться на опыт своих базовых
университетов.
МООС поставщиков появились также и в других странах, в том числе Iversity в
Германии. Некоторые организации также имеют свои собственные МООСs - в том числе можно назвать
компанию Google.
Хотелось бы выделить два момента, вносимых МООС в современное профессиональное
образование, которые на наш взгляд позволяют отнестись к складывающейся ситуации и этому
феномену более чем серьезно:
1.Посредством МООС дистанционное, онлайн обучение миру впервые предлагают самые гранды
мирового образования: Масчусетский Технологический Институт, Гарвард, Стэнфорд,Беркли.
2.«Взрывообразность» развития МООС и синхронность действий трех главных
игроков: Coursera, EDX, Udacity свидетельствует о тщательной подготовке и планировании. Операция
имеет признаки захвата глобального рынка. Цель у образовательных платформ МООК более чем дерзкая
– совместными усилиями «заново изобрести» образование в мировом масштабе, и сделать его доступным
каждому желающему.
В МООС в основном используються 3-4 программные платформы. Это Coursera.,Edx , ,Khan
Academy и Udacity
1. Coursera по праву можно считать «лицом» МООК-движения. Это организация основана в 2012
г. профессорами компьютерных наук Стэнфордского университета. В данном отношении Coursera не
стала первопроходцем, но благодаря правильно выбранной стратегии и коммерческому профилю,
сегодня именно она является безусловным лидером в онлайн образовании. На октябрь 2015 г. на сайте
было свыше 10 млн. зарегистрированных участников и более 860 бесплатных курсов. География также
впечатляет – с ресурсом работают 115 учебных заведений. Имеются официальные приложения для iOS и
Android.
2. Edx . Масчусетский Технологический Институт совместно с Гарвардом создали платформу
Edx. В его основе лежит некоммерческая направленности и открытый исходный код, на котором
работает ПО проекта. За 2 года своего существования на ресурсе зарегистрировалось свыше 3 млн.
человек. Количество представленных курсов – более 300.
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3. Академия Хана также достаточно известный проект, который в своё время стал одним из
первых, подошедших к вопросам образования с точки зрения интерактивности и геймификации. В числе
организаций, жертвующих деньги на развитие проекта – Google и фонд Гейтса. На сегодняшний день на
сайте собрано более 3600 минилекций на более чем 20 языках. Особенность – много уроков и целых
программ по школьным предметам, а также готовые методики, по которым родители могут заниматься с
маленькими детьми.
4. Udacity не настолько популярен, как предыдущие площадки, но свою историю начал раньше. В
то время как Coursera и EdX только создавались, на нём уже было более 10 курсов по
программированию. Сегодня их около 40, а платформа так и осталась верной своей тематике.(4)
В мире существует два типа МООС : хМООС и сМООС
1. хМООС использует когнитивно-бихевиористский подход, цель обучения определяется
преподавателем, он ориентирован на изучение технических дисциплин, где можно автоматизировать
проверку выполненных заданий, наблюдателей в курсе практически нет, преподаватели выполняют
преимущественно контролирующие роли, курсы открыты для всех.
2. сМООС использует коннективистский подход, цель обучения определяется учеником, курс
предназначен для изучения гуманитарных дисциплин, огромное количество участников в курсе,
преподаватели выполняют разные роли, для курса характерна открытость обучения, диалога, дискуссии
и бесед, и т.п.
Для объяснения различий между хМООС и сМООС можно воспользоваться метафорой.
хМООС — это открытая дверь. Вы можете войти, вы можете слушать бесплатно.
сМООС — это открытое сердце. Вы становитесь частью сообщества, вы будете приняты и обласканы.
Обучение в хМООС бесплатно для студентов, поэтому обсуждаются возможные варианты
получения прибыли. Предполагается, что студент будет платить за сертификат, идентификацию
тестирования, оплачивать работу наставников. Остальные доходы могут давать спонсоры, продажа
информации о студентах работодателям или продажа курсов различным организациям.
Для сМООС характерно: структурированная сеть, использование ежедневного бюллетеня,
большое количество содержания, социальный подход к обучению. сМООС способствует кластеризации
людей вокруг центрального ядра.
Следующий вопрос , что такое когнитивно-бихевиористский и коннективистский подход?
1. Когнитивно-бихевиористский подход или конгитивно-поведенчиский подход. Конгитивный
подход(англ. cognitive approach
Подход к обучению, основанный на положениях когнитивной психологии и
предусматривающий в процессе
обучения опору на принцип сознательности, учет различных когнитивных стилей, характерных дляучащ
ихся конкретной учебной группы, и учебных стратегий, которыми они при этом пользуются. Согласно
такому подходу учащийся является не только объектом обучающей деятельности преподавателя, нопреж
де всего активным участником процесса учения. Создателями подхода считаются Дж. Брунер и У.Риверс
. К. п. основывается на следующих положениях
1) развитие мышления является неотъемлемой составной процесса . Обучение не строиться только на
восприятии и механическом заучивании единиц правил. Учащихся
следует вовлекать в активный процесс познания сути изучаемых явлений, когда создаются условия дл
я реализации личностных ориентиров;
2) учащиеся должны являться активными участниками процесса обучения, индивидуальные инте
ресы и особенности которых необходимо учитывать
3) процесс учения носит не только личностно, но и социально обусловленный
характер. В связи с этимучащиеся и учителя должны вовлекаться в процесс взаимного познания и
понимания друг друга исотрудничества в период обучения. К. п. иногда рассматривается как синоним те
рмина познавательный
подход. К. п. к обучению получил реализацию различных вариантах
сознательно-практического метода
Поведенческий подход, основанный на теории бихевиоризма, предполагает изменение поведения
человека путём поощрения и подкрепления желаемых форм поведения и отсутствия подкрепления
нежелательных форм.
Коннективистский подход. Коннективизм основывается на теориях сети, сложноорганизованных и
самоорганизующихся систем.. Учение - процесс, который происходит в неопределенной, туманной и
меняющейся среде, в которой постоянно происходят сдвиги основополагающих элементов. Этот процесс
не может находиться полностью под контролем личности. Учение может поддерживаться извне и
состоит в сопряжении информационных источников. Это объединение информационных узлов позволяет
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нам подниматься на более высокий уровень понимания. Коннективизм подчеркивает неусточивый,
динамический характер учения. Наши решения основываются на постоянно изменяющихся основаниях.
(George Siemens - Канада) во многом продолжает идеи высказанные Вилемом Флуссером и
прикладывает их к образованию.(2)
МООС все отчетливее проявляют признаки «подрывных» или «разрушительных» инноваций,
которые изменяют соотношение ценностей на рынке . При этом старые продукты становятся
неконкурентоспособными просто потому, что параметры, на основе которых раньше проходила
конкуренция, становятся неважными.
Основные опасности грозят:
1.Национальным системам образования в целом, которые быстрее и больше чем сейчас будут
проигрывать мировым лидерам с их доступными программами МООС.
2.Внутри национальных систем - университетам среднего уровня, которые будут проигрывать на
сузившемся рынке традиционного очного образования ведущим национальным университетам. При этом
конечный потребитель «образовательных услуг» только выигрывает, американские вузы близки к
реализации главных целей модернизации образования: обеспечению качества и доступности. Например,
казахстанские студенты открывают следующие возможности революции в высшем образовании страны
[3]:
- Во-первых, слушатели могут зарегистрироваться и прослушать видеолекции в ведущих ВУЗов
Казахстана и получить сертификаты . И если в случае переводов сертификатов на кредиты , массовость
курсов MOOC будет возростать.
- Во-вторых, массовые онлайн курсы откроют путь к переквалификации сотен тысяч казахстацев.
Для срелних и региональных вузов целесообразней по договору использовать платформу открытых
онлайн курсов национальных университетов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В ШКОЛЕ
Рахимова Ж.Ш.
Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина
Кауханова М.С.
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
Мақалада үстел теннисінің артықшылығы және мектептегі осы спорт түрінің сабақтар
арасындағы үзілістерде, дене шынықтыру сабақтарында, секциялық отырыстарда ұйымдастыру
технологиясы туралы егжей-тегжейлі сипаттайды.
The article describes in detail about the benefits of tennis and Technologies of this kind of sport in the
school at lessons of physical training, breakout sessions, during breaks between lessons.
Настольный теннис (также употребляется название «Пинг-понг») — вид спорта, спортивная игра,
основанная на перекидывании специального мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определённым
правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда мяч не будет отбит противником или же,
отбитый мяч из-за слишком большого динамического усилия перелетит за территорию стола игрока [1]
Игра происходит на столе размером 2,74 метра на 1,525 метра. Высота стола — 76 см. Стол
обычно сделан из ДСП или похожего материала и выкрашен в зелёный, тёмно-синий или чёрный цвет.
Посередине стола находится сетка высотой 15,25 см. При игре используются ракетки, сделанные из
дерева, покрытого одним или двумя слоями специальной резины с каждой стороны. Мяч для настольного
тенниса сделан из целлулоида. Размер мяча — 40 мм в диаметре, масса — 2,7 г. Мяч должен быть
окрашен в белый или оранжевый цвет [2].
Настольный теннис укрепляет мышцы, стабилизирует кровяное давление, нормализует
деятельность кровообращения и других жизненно важных систем человеческого организма. Он
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положительно влияет на зрение человека, ведь человек в процессе игры постоянно следит за движением
мячика, таким образом, выполняя специальную гимнастику для глаз. Игра развивает быстроту реакции,
реакции прогнозирования, а также улучшает оперативное мышление, умение концентрировать и
переключать внимание [2,3].
Подобное влияние на организм оказывает почти любая спортивная игра. Почему же из всего
многообразия существующих средств физического воспитания учащихся школы включение упражнений
из настольного тенниса является предпочтительным? Что нужно для организации настольного тенниса в
школе?
Прелесть настольного тенниса заключается в том, что эта спортивная игра доступна.
Во-первых, инвентарь для настольного тенниса можно приобрести в любом спортивном магазине.
Купить недорогие теннисные ракетки и мячики для игры не составляет особых проблем для школы.
Теннисный стол прослужит много лет. На одном столе могут одновременно играть от 2 человека, если
это одиночные игры, 4 – если это парные игры, от 6-ти до 10-ти – если это специальные задания с
элементами соревнования и без них. Таким образом, для организации настольного тенниса на уроках
физической культуры для малокомплектной школы нужны всего 1-2 стола, в обычной – от 2 до 5.
Во-вторых, вместе могут заниматься девочки и мальчики, высокие и низкорослые, физически
крепкие и ослабленные ребята, и даже ученики, имеющие ограниченные физические возможности, т.е.
настольный теннис может применяться в активно внедряемом в настоящее время инклюзивном
образовании. Этот вид спорта неконтактный, а значит практически нетравмоопасный [3].
В-третьих, простые правила этой увлекательной игры позволяют учащимся самостоятельно
осуществлять судейство. Учителю не нужно стоять возле каждого стола. Игры на счет приносят массу
удовольствия и приятных эмоций [2].
Итак, если учитель физической культуры владеет достаточным уровнем знаний, умений и навыков
настольного тенниса, и инвентарь для него уже имеется, то организовать и развивать настольный
теннис в школе можно: 1) на уроках физической культуры, 2) на секционных занятиях, 3) во время
перемен между уроками.
Настольный теннис на уроках физической культуры целесообразно включать в программу
средних и старших классов во второй или третьей четвертях, особенно, если в школе нет лыжной
подготовки.
В процессе обучения необходимо осуществлять решение образовательных, развивающих и
воспитательных задач.
Образовательные:
- дать необходимые теоретические знания по настольному теннису;
- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку;
- обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса.
Развивающие:
- развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, гибкость,
быстроту, выносливость;
- развивать двигательные способности посредством игры в теннис;
- развивать морально-волевые качества;
- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время игрового
досуга.
Воспитательные:
- пропаганда здорового образа жизни;
- способствовать развитию социальной активности обучающихся: чувства самостоятельности,
ответственности;
- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя
свою индивидуальность [3].
На более специализированных секционных занятиях настольным теннисом обучение носит
спортивно-оздоровительный характер. В программу должны входить теоретическая подготовка, общая
физическая подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка, техническая подготовка,
тактическая подготовка, игровая подготовка.
В теоретической подготовке рассматриваются темы: 1) техника безопасности на занятиях
настольным теннисом; 2) история настольного тенниса, его развитие в Республике Казахстан; 3) влияние
физических упражнений на организм спортсмена; 4) гигиенические требования к занимающимся
спортом и др.
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Общая физическая подготовка включает в себя упражнения для развития основных физических
качеств [4].
Специальная физическая подготовка включает в себя упражнения для развития специфических
физических качеств. Таких, например, как чувство мяча, специальной выносливости и др. Здесь очень
часто применяют упражнения со скакалкой. Некоторые тренеры называют скакалку вторым, после
ракетки, оружием теннисиста.
Основные технические приемы должны быть освоены в технической подготовке, а именно:
исходные положения (стойки), способы передвижений, способы хвата ракетки, подачи, технические
приемы без вращения мяча, технические приемы нижним вращением, технические приемы с верхним
вращением. Умение придать мячу вращательное движение играет большую роль в технике настольного
тенниса.
Тактическая подготовка рассматривает вопросы тактики нападения и защиты. [5]
В игровую подготовку следует включать специальные игры, эстафеты с элементами настольного
тенниса, игровые одиночные и парные спарринги, соревнования. Соревнования можно проводить самого
разного уровня: в учебных параллелях, первенства школы, товарищеские встречи с учителями,
родителями, между сборными командами других школ [4,5].
Размещение теннисных столов и ракеток в фойе позволит учащимся играть в настольный теннис
во время перемен между уроками. Этот вид занятий носит оздоровительный характер. Снимает общую
усталость и напряжение после уроков, на которых учащимся приходится долгое время сидеть за партой.
Умение играть в теннис повышает социальный статус и помогает в дальнейшей жизни. Процесс
обучения увлекателен и интересен. В настоящее время много уже взрослых людей приходят учиться
настольному теннису и жалеют, что не научились этой игре в детстве. Занятие настольным теннисом отличный шаг на пути к здоровому образу жизни, поддержанию физической формы, общению и
приобретению новых друзей, а для кого-то он откроет путь в большой спорт [2].
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Ссылка на сайт www.wikipedia.org.
Козлова А.В., Сысоев А. «Влияние занятий настольным теннисом на зрение»
Захарова О.В., Кононников Э.В «Настольный теннис в школе»
Жданова Н.С. «Настольный теннис. Рабочая программа»
Амелин А. Н., Пашнин В. А. «Настольный теннис» изд. 2-е, доп.– Физкультура и спорт, 1985.
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ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РУХАНИ МӘДЕНИЕТТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Сембинова Л.А., Сағындық Е.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті.
The article is devoted to the role of spiritual culture in the development of the individual in today is youth.
Статья посвящается о роли духовной культуры7 в становлении личности в современной
молодежи..
Қазақстан Республикасының Президенті Н.А.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында:
“Өткенді пайымдау арқылы қазіргі заман мәдениетін жан-жақты дамыту қажет” [1] деп үлкен мәселені
алдыға қояды.
Ал мәдениетті дамыту адамның тұлғалық іс-әрекеті негізінде орындалады.
Тұлға – бұл жаңа сападағы, индивидтің өзімен бірге іштен тумаған, белгілі тарихи-мәдени
ортада өтетін өмір барысында қалыптасатын әлеуметтік – психологиялық және моральдық қасиеттер
қосындыларының иесі, ақиқат болмысты тануға және өзгертуге бағытталған жасампаз әрекет субъектісі.
Басқаша айтқанда ол қоғамның өмір тәжірбиесін бойына сіңіріп байыған, жетілген адам.
«Ақыл-ой дегеніміз -рух» деген Гегель ойынша, рух- ақиқаттың тікелей өзі, адамдардың
адамгершілік өмірі. Руханикалық өмір идеалдылық феноменімен тығыз байланыста, осы мағынада ол
адам мен қоғам арасындағы дәнекер.Тұлға қоғамдағы барлық құндылықтарды рухани мәдениет
құралдары арқылы бойына сіңіріп, қабылдайды. [2]
Тұлғаның қалыптасуы оның әрекеттену және ой алмасу процесінде өтеді. Бұл индивидтің
әлеметтендіру процессі. Адамның ішкі сипаты дүниеге көзқараспен бірге қалыптасады. Рухани немесе
ішкі дамуда алғашқы орында тіл мәдениеті тұр. Қазақ тілін дамыту негізінде жалпы ұлттық мәдениетті
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дамытамыз. Сондықтан біздің мемілекетімізде мәдени шараларды іске асыруда алғашқы орында қазақ
тілін дамыту мәселесі қаралуда. Қазақ тілі жөргектен, яғни отбасынан басталып жоғарғы билікке деиін
көлемде өз қызметін атқаруы қажет.Орыс тілімен қатарласа жүрген 50 пайыздық деңгейіндегі көлемнен
көтерілуінің қажеттігі туындауда. Мемлекеттік қызметте де, өндірісте де, ғылымда да, білім беруде де
бұрынғы орыс тілінің деңгейінде қолданылу жолдарын қарастыруымызды қажет етеді.
Тұлғаның рухани мәдениетті дамытудағы екінші жолы –атадан балаға мұра болып келе жатқан
ескінің көзін паш ету. Бұған мұражай, музей, қазақи театр жұмыстарын жандандырып, Қазақстан
өңіріндегі тарихи –мәдени өңірлерге туристік жолдар ашу, қазақ қоғамының өткен өмірімен таныстыру
жолдарын жатқызамыз. Эстетика, этика деген руханилықтың түрлері мәдени-тарихи, әлуметтік мәнен
туындайтынын естен шығармуымз керек.
Келесі бағыт-адамдық қасиетті көтеру. Қазақи ұстамдылық, сыпайлылық, сабырлықты қоғамға
қайта әкелу. Абай айтқандай баға жетпес құнды қасиеттерімізді ұрпаққа қалдыру, ұйрету, сабақтастық
жалғасын жасау. Ол үшін әр қалада қазақ мәдени орталықтар құрылса. Бұл орталықтарда қазақи әдеп,
тәртіп ережелерімен қатар қазақ халқының тарихынан, өмірінен хабарлар алатындай мүмкіндік жасалса.
Бүгінгі даму-өткен кезеңдердің тәжірбиесі. Адам өз бойына өткен кезеңнің тәжірбиесін жинақтап,
сұрыптап, оның рухын өз бойына жинақтайды. Сонда оның бойында өтен кезең мәдениетінің белгілері
бар қазіргі, жаңаша мәдениет пайда болады. Өткен мәдениет мазмұнын аша отырып, құндылықтарын
бойына сіңіре отырып одан рухани нәр алып, бүгінгі заман ағымына ілесу -қазіргі қоғам адамының
алдында тұрған үлкен іс. Ал оны орындай алмаса өзіне сай еріктілік дәрежесіне жете алмайды, біреуге
көшірме болуы ықтимал.Бұл тұлғалық қасиет емес.
Рухани байлықтың көзі ана, бала, аға ұрпақ. Олай дейтініміз тұлға қалыптасуы үшін ана баламен
көп уақыт өткізу қажет.Баланы өсіру, еңбекке тәрбиелеу, тәлімге баулу-ең қиын,ең үлкен іс. Ал қазіргі
ананың оған мүмкіндігі жоқ. Қоғамда болып жатқан ұлы өзгерістер жас буын өкілдерінің
дүниетанымына өз әсерін тигізуде. Шетелдік «мәдениет» ағымымен ілесіп, еліктеушілердің
психологиясына өзгерістер енуде.Арақ ішу аздай енді жастарымыз есірткіге бой ұрғызды және қазақ
қоғамына жат қылықтар ене бастады. Сондықтан болашақ тұлғаны қалыптастырудағы негізгі роль
атқаратын ана тәрбиесіне көңіл бөлінуі керек. Ал аға ұрпақ мәдени мұраны бізге жеткізуші, яғни ақылқазынамыз. Президент жолдауында осы үш буынға қамқорлық жасау қолға алынады. Бұл тұлғаның
қалыптасуында әлеуметтік қамсыздандыру негізінде мәдениетті дамытудың бір тармағы болып тұр.
«Адам азса заман тозады» дегендей өз заманымызда дұрыс өмір сүре отырып келешекке мәдени
құндылықтарымызды жеткізу-басты міндет.Адам құндылықтарында табиғатқа қамқорлық деген
бар.Қазіргі таңда экологиялық проблемалар төңірегінде жасалып жатқан шаралар көп.Дегенменде әр
адам өзін қоршаған табиғатқа аяушылдықпен, қамқорлықпен қарауы абзал.Ол рухани дамуының бір
жағын көрсетеді.[3]
Тұлға қалыптастыруда білім беру мен тәрбиелеу орындарының маңыздылығы жоғары. Білім алу
тұлғаның қоғам алдындағы және қоғам мүшелерінің алдындағы міндетін жүзеге асырып олардың
біртұтастығын, бірлігін қамтамасыз етеді. Білім бере отырып тәрбиелік, мәдени бағытта істер атқарылуы
тиіс. Соған байланысты әр білім ошағы спорттық, мәдени, тарихи орталықтар жұмысын және рухани
қазына қоймасы-кітаптар мен оқулықтардың сапалылығына, кітапханалардың бүгінгі күн талабына сай
қызмет атқарылуын қадағалап, қазақтың әдеби тілінің дамуына дәнекер болғаны жөн.
Тұлғаның ішкі жан дүниесінің талабы мен мәдениет талабы адамның жүйкесіне әсер етеді. Бұл
қарама–қайшылық мына жағдайда өтеді:тұлға адамдардан қолдау іздейді, сол үшін талпыныс әрекеттерін
жасайды немесе өзін қоғамнан аластатады. Осындай кезде теріс әрекетке жол бермес үшін рухани
тәрбие, дұрыс қолдау қажет. Ол болмаған жағдайда қоғамға қарсы іс-әрекеттер жасалуы мүмкін. Соның
себептерiнен шиеленiстер, қақтығыстар қазiргi террористiк iс-әрекеттер де болады. Сондықтан
отбасында, еңбек ететін ұжымда, көпшілік орындарда, қоғамда барлығына жайлы рухани ахуалдың
қалыптасуына түрткі болып отыруымз керек.
Әдебиеттер
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АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ БЕЛЕСІ
Сыздықова А.Қ., Татамбаева К.М.
Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье рассматриваются достижения академической мобильности образования
This article discusses the issues of academic mobility.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің кезекті жолдауында Қазақстанды әлемдік деңгейдегі білім
орталығына айналдыру қажеттілігіне баса назар аударған еді. Әлемдік озық тәжірибелерді талдап,
таразылай отырып жасалған Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында – жоғары оқу орындарының қызметін жоғары білім берудің
әлемдік үлгісіне сәйкестендіріп, академиялық ұтқырлықты қалыптастыру- жүзеге асырылуға тиісті
міндеттердің бірі ретінде көрсетілген.
Академиялық ұтқырлық –бұл білім алушылардың немесе оқытушы-зерттеушілердің білім алуға
немесе зерттеу жүргізуге байланысты өз ЖОО-да кредиттік жүйеге негізделген білім беру
бағдарламасының міндетті қайта сынақтан өту тәртібіне және ережеге сәйкес семестр немесе оқу
жылына белгілі академиялық кезеңге өтуі. [1]
Академиялық ұтқырлық жеке даму мен еңбекке орналасу мүмкіндігі үшін маңызды және ол жанжақтылыққа, сыйластыққа тәрбиелейді, өзге мәдениеттерді игеруге мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта оқыту үрдісінде Академиялық ұтқырлық жүйесін қолдану оң нәтиже беруде.
Академиялық ұтқырлық жүйесіне көшу- ұлттық білім мен тәрбие беруді жаңа сатыға көтеруге және
әлемдік білім мен ғылымды нығайтуға өз ықпалын тигізеді
«Өткенге қарап басымызды иеміз, ертеңге қарап білек сыбанамыз» демекші, бүгінгі студент ертеңгі азамат. Сондықтан ЖОО-ның, оқытушының ең басты міндеті - рухани бай, жан-жақты дамыған
дарынды тұлға қалыптастыру.
Қазіргі кезеңде қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік, экономикалық өзгерістер білім саласына
да өз әсерін тигізуде. Заман талабына сай студенттердің білімге деген қызығушылығын арттыру, жеке
тұлға ретінде жан- жақты дамыту негізгі мәселе болып отыр. Білім беру саласында жастарға білім беру
мен тәрбиелеуде негізгі буын болып саналатын ЖОО- да оқыту мен тәрбиені жақсарту қажеттілігі
туындады. Себебі оқытудың дәстүрлі әдістері қазіргі уақытта тиімділігі аз болып табылады.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 8- бабында «Білім беру жүйесінің басты
міндеті- ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке
адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар
жасау».
Ғылымның қай саласы болсын оқытушы алдына зор міндеттер жүктейді. Соның ең бастысысапалы білім мен саналы тәрбие беруде студенттердің шығармашылық қабілеттерін, ақыл ой
белсенділігін дамыту. Себебі ертеңгі өскелең ұрпақ оқытушы берген білімді игеріп қана қоймай, оны әрі
қарай өзінің белсенді, зерделі танымдық іс-әрекетімен сабақтастыруы тиіс.
Шығыс даналығы былай дейді «Маған айтсаң ұмытып қаламын, көрсетсең есімде қалар. Істеуін
көрсетіп берші, үйреніп аламын».
Бүгінгі таңда қоғамымыздың жаңа қарқынмен дамуы, ғылыми-техникалық прогресстердің
жетістіктері, еліміздің өркениетті елдер қатарынан көрінуі білім беру жүйесіне де ықпал етпей қойған
жоқ.
Академиялық ұтқырлық Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінің дамуының негізгі
басым бағыттарының бірі болып табылады. Бүгінгі таңда университетте академиялық ұтқырлық
бағдарламалары сәтті жүзеге асырылуда. Жетекші Қазақстандық жоғары оқу орындарында студенттердің
білім алуы, сондай-ақ оқытушылар мен ғалымдардың қызмет атқаруы көңіл қуантарлық жағдай.
Қазір сапалы білім алуға ұмтылған студенттер саны өсіп келеді. Осының бір айғағы ретінде
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің профилактикалық медицина, биология және фармация
факультетінің биология мамандығының 2-курс студенттері үстіміздегі жылдың мамыр айында
академиялық ұтқырлық бағытында тәжірибе алмасты. Олар Жаратылыстану кафедрасының биология
мамандығының жұмыс- оқу бағдарламасына сәйкес ботаника және зоология пәндерінен оқу- дала
практикасынан тәжірибеден өтті.
Биология саласында білім деңгейінің барлық деңгейімен сатысындағы өтілетін пәндердің
негізгісі – жануартану пәні (зоология).
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Жануартану пәнінен оқу –дала практикасы кезінде студенттер өз мүмкіндіктерін біліп, жарқын
да жайдарлы қанағаттану көңіл-күйін сезіне алады. Оқу –дала практикасы кезінде студент өз еңбегінің
жемісін көреді. Студенттер өз еңбектерінің нәтижесін көріп, өзін-өзі бағалайды. Өз бетімен жұмыс істеу
студент біліміне ғана әсер етпей, сонымен қатар мінез-құлқына да тигізер әсері зор. Студенттерді
тиянақтылыққа, бастаған ісін жемісті аяқтауға, төзімділікке, ұстамдылыққа тәрбиелейді.
Сонымен бірге оқу- дала практикасы студент бойындағы жауапкершілікті оятады.
Жауапкершілікті сезіне отырып студенттің ізденімпаздылығы, шығармашылығы дамиды. Сабақта алған
білім дағдысын ойлау барысында қолдану мүмкіндігі студенттердің зор ынтасын тудырады, білгенін
тереңдетіп, жаңа іс-қимылға жетелейді.
Топтың студенттеріне оқу-дала практикасының бағдарламасымен таныстырылып, жалпы
мақсаттары мен міндеттері жайлы түсіндірді.
Олар Жезқазған аймағының фаунасы және флорасымен танысты. Сонымен қатар Жезқазған
қаласының сыртында орналасқан Мемлекеттік Ботаникалық бағына саяхат жасады.
Дала практикасы студенттердің қадағалау қасиеттерін дамыту үшін, қиын емес тәжірибе
жүргізуге, дұрыс қорытынды жасауға және бақылауды жинақтауға керек.
Студенттер Кеңгір су қоймасының батыс жағалауындағы омыртқасыз жануарлардың түрлерімен
танысып, әр түрлерін жинауға кірісті.
Жиналған омыртқасыз жануарлар түрлерін аудиторияға әкеліп, реттелді.. Барлық омыртқасыз
жануарларды реттеп, керекті құрал – жабдықтар арқылы кейбір түрлерін кептіруге әзірлеп, келесі
түрлерін тиісті фармалинге толы шыныға орналастырды.
Барлық жиналған омыртқасыз жануарларды, әрбір ерекшелігіне байланысты, олардың атын,
түрін, тұқымдасын анықтады. Белгілі болған омыртқасыз жануарлардың құжаттарын дайындап және де
қазақша, орысша, латынша аттарын анықтап енгізді.
Студенттер дайындаған жұмыстарды мұғалімге тапсырып, барлық анықталған омыртқасыз
жануарлардың түрлерінің құжаттарын жинақтап, қорытындылады.
Оқу дала практикасы студенттердің топтастыру, өздік жұмыстарын өткізу және алдағы болатын
сынақтарға есеп беруімен қорытыланды.
Осындай тең дәрежеде Академиялық ұтқырлық Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған
университетінің жаратылыстану кафедрасының
биология мамандығының 2-3 курс студенттері
Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің профилактикалық медицина, биология және фармация
факультетінің биология мамандығы бойынша екі апталық тәжірибе алмасуға барып қайтты.

Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің профилактикалық медицина, биология және
фармация факультетімен арадағы байланыс зор шығармашылық мақсаттарға жетелейді деп сенеміз.
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ӘОЖ 56.900
ҰЛТТЫҚ СПОРТ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНДЕГІ ОРНЫ
Толегенов Т.
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
Казахский народ является одним из сокровищ культурного наследия, в том числе богатство
страны. Национальные игры начались в глубинах педагогики населения.
Казахские национальные игры требуют мужество, смелость, ловкость, интеллект.
Казахские национальные игры: кокпар, борьба, тенге алу, кыз куу и т.д. спортивные казахские
национальные виды получили большую популярность в стране.
Kazakh people is one of the treasures of the cultural heritage, including the country's wealth. National
Games began in the depths of public pedagogy.
Kazakh national games require courage, agility, intelligence.
Kazakh national game: kokpar, kures, tenge alu, Kyz kuu etc. Kazakh national kinds of sports have
received a lot of popularity in the country.
Қазақ халқы материалдық мұраларға қоса мәдени қазыналарға да аса бай халықтарының бірі.
Сондай қомақты дүниелер қатарына ұлттық ойындары да жатады. Бүгінгі замандастарымыз бен болашақ
ұрпақтарыңыздың оларды оқып үйреніп, өздерінің кім екендіктеріне барлау жасауына, ата –
бабаларының психологиялық болмысы мен бүгінгіні байланыстыра білулеріне, дәстүрлер жалғасын
өрістетіп, ұлт ойындары септігін тигізеді. Ұлт ойындары әлеуметтік – экономикалық жағдайларына
үйлесімді жасалғандай әсер береді.[1] Олай дейтініміз, ойындардың көпшілігі сол көшпелі тұрмысқа
лайықталып, арнайы материалдық әзірліксіз ойнала беретіндігінде ғана емес, сонымен бірге халықтың
психологиялық ерекшеліктерімен байланыстылығында. Ойын барысында бала өзінің назарын қимылды
орындау әдісіне емес, мақсатқа жетуге аударады. Ол ойын шартына бейімделіп, ептілік көрсетіп, сол
арқылы қимылды жетілдіріп, мақсатты әрекет етеді. Балалар ойын арқылы шынығып, өзінің бойындағы
табиғи дарынын шындай түседі. Ойынға халық ерекше мән берген. Сондықтан, халық оған тек ойын –
сауық, көңіл көтеретін орын деп қарамаған. Ең бастысы ел қорғауға қабілетті болашақ қайраткер, өзінің
осы қабілетін шаршы топтың алдында, баршаға тең еркін бәсекеде жеңіп алуға тиіс болған. Сондай - ақ
454

талапты жас ойын өнеріне жасы үлкен, танымал ұстаздан үйреніп, жаттығатынын, аянбай тер төгетінін
байқаймыз. Ұлттық қимыл – қозғалыс ойындары осылайша атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра болып
жалғасып, халықтың дәстүрлі шаруашылық, мәдени, өнер тіршілігінің жиынтық бейнесі де, көрінісі де
болған.
Ойын өнер ретінде әдебиет пен мәдениеттің сан алуан түрлерімен қабысып, бірін - бірі
толықтырып байыта түседі. [2]
Өзінің өлең – жырларында халық ойынды тәрбие құралы деп танып, оның бойындағы жастарды
ойландырып, толғандыратын қасиеттерін аша түседі. Ойын тек жас адамның дене күш – қуатын
молайтып, оның ақыл – ойының толысуына, есейіп өсуіне де пайдасын тигізеді.
Тарихының кенелігіне қарамастан, ойын үнемі жаңа, ескірмейтін нәрсе. Өйткені, күн сайын
дүниеге келіп жататын сәбилердің қиялын қозғап, сезімдерін аялайтын, денеге қуат, жанға саулық беріп,
рухани азық болатын да осы қимыл қозғалыс ойыны.
Қимыл-қазғалыс ойынында бала назар аудару және бұлшық еттің дәрежесін реттеуді
үйренеді: ойынның қалыптасқан түрлеріне байланысты ол қимылды тынығумен кездестіре алады.
Бұл бақылығыштыққа, тапқырлыққа тәрбиелеуге, қоршаған ортадағы жағдайдың өзгеруіне
қарап бағдар белгілеу, қалыптасқан жағдайдан жол тауып шығу, тез шешім қабылдап, оны жүзеге
асыру, батылдық, ептілік, мақсатқа жетудің өзіндік әдісін таңдау қабілетін қалыптастыруға
көмектеседі. Міне, ойын дегеніміз тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан-ойға жетелейтін, адамға
қиялы мен қанат бітіретін осындай ғажайып нәрсе, ақыл-ой жетекші, денсаулық кепілі, өмір
тынысы. Ұлттық қимыл-қозғалыс ойындардың сауықтыру, тәрбиелеу және білім беру маңызы сансалалы, біреқ іске асыру үшін мұғалімнің шығармашылық көзқарасы және педагогтың шеберлігі
қажет.
Ұлттық ойындар өзінің бастауын халықтың педагогикасының тұңғиығынан алады. Қазақтың
ұлттық
ойындары
ерлікті,өжеттілікті,
батылдықты,
шапшандықты,
ептілікті,
тапқырлықты,табандылықты т.б. мінез-құлықтың ерекшеліктерімен бірге күш- қуатын молдығының,
білек күшін, дененің сомданып шығуын қажет етеді. Сонымен бірге бұл ойындар әділдік пен
адамгершіліктің жоғары принциптеріне негізделген.
Қазақтың ұлттық ойындары: көкпар, сайыс, күрес, теңге алу, қыз қуу, т.б. спорттық сипатпен
бірге үлкен тәрбиелік маңызға да ие болды.
Қазақ халқының ұлттық ойындары елдің өмірімен тығыз байланысты, оның шаруашылық,
экономикалық, әлеуметтік тұрмысынан туған. Сондықтан, оның тәрбиелік маңызы аса жоғары, әрі
құнды.
Қазақ халқының өмірінде ойын араласпаған бірде-бір тұрмыс шаруашылық саласы жоқ десе
болады. [3]
Дегенімен, халық ойынның неше алуан түрлерін туғызып қане қойған жоқ, соны іс- жүзінде
қолданып, оның тәрбиелік, білімділік жақтарын да көре білді.
Бастауыш мектептердегі балалардың дене тәрбиесі барысында қозғалмалы ойындарға жетекші
роль берілді. Дене тәрбиесінің негізгі құралдары мен әдістерінің бір ретінде көп қозғалысты ойындар
сауықтыру және тәрбие, білім беру міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік ашады.
Ойын барысында балалардың қозғалғыш ширақтығы бүкіл организімде жігерлі жағдай
туғызады, алмасу процестерін күшейтеді, өмірлік тонустарын арттырады.
Қимыл-қозғалыс ойындары балалардың игеріп үлгерген қимылы дағдыларын жетілдіру және
дене қабілетін қалыптастыру әдісі ретінде қызмет етеді.
Қимыл - қозғалыс ойындары өзінің мазмұны мен формасы жағынан эстетикалық әрекет
болып табылады. Балалардың бұрын игерген қимылдары оларға қолайлы дәлдікпен, қалыптылықтан,
ептіліктен, ерекше мәнерліліктен көрінеді.[4]
Ойындардың, әсіресе, халық ойындарының эстетикалық сипаты ойын бастауымен,
әңгімелесумен, санамақпен, байи түседі.
Балаларға музыка ерекше эстетикалық ықпал жасайды: ол балаларды жігерлендіреді, олардың
көңіл күйін біріктіреді, қимылға эстетикалық сипат береді.
Қимыл-қозғалыс ойындарының сан қырлы тәрбиелік маңызы, олардың мектеп жасындығы
балалар үшін ыңғайлылыгы, ойындардың қуанышты, балаларды өзіне таррарын әрекет саласын
туғызады осылардың бәрі қимыл - қозғалыс ойындарын балалардың күнделікті өмірінің ажырағысыз
бағалы серігі ретінде айқындайды. Эмоциялық өрлеу балалардың жалпыға ортақ мақсатқа жетуге
ұмтылысын туғызады және тапсырманы айқын түсінуінен қимылдың жақсы үйлесімінен, кеңістікте
және ойын жағдайында неғұрлым дәл бағдар белгіленуінен, тапсырманы жедел қарқынмен
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орындауынан көрінеді. Мақсатқа жетуге ұмтылу қуанышы балалардың осындай әуестену кезінде әр
түрлі кедергілерді жеңуге көмектесетін жігердің ролі артады.
Қимыл- қозғалыс балалардың игетіп үлгерген қимылы дағдыларын жетілдіру және дене
қабылетін қалыптастыру әдісі ретінде қызмет етеді. Ойын кезінде бала өзінің назарын қимылды
орындау әдісіне емес, мақсатқа жетуге аударады. Ол ойын шартына бейімделіп, ептілік көрсетіп, сол
арқылы қимылды жетілдіріп, мақсатты әрекет етеді. Ойын процесінде балалардың қозғалғыш
ширақтығы бүкіл организмде жігерлі жағдай туғызады, алмасу процестерін күшейтеді. Ойындардың
балалар үшін әр түрлі педагогикалық жіктеулері бар. Ойындар мазмұны бойынша қимыл-қозғалыс
ойындарды және спорттық ойындарға бөлінеді. Қимыл-қозғалыс ойындары шартты формада өмірлік
немесе ертегі оқиғасын бейнелейді.
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ҚАЗАҚСТАНДА ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
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В данной статье рассматриваются особенности развития правового
Казахстане
In this article compulsory educational measures are described

государства в

Дербес даму жолына түскен Қазақстан құқықтық мемлекет идеясын қабылдады. «Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заң оны «тәуелсіз, демократиялық және
құқықтық» деп жариялады.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы егеменді және тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасып,
өркениетті, демократиялық-құқықтық қоғам құру жолына түскеніне 26 жыл болды. Мұндай жолдағы
мемлекеттің негізін қалау азаматтық қоғамнан бастау алатыны белгілі. Осыған орай Қазақстан алдымен
азаматтық қоғам құру жолына түсті.
Азаматтық қоғам мазмұны мен анықтамасына келсек, бұл қоғам- мемлекеттік құрылымнан тыс
қалыптасатын әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени қоғамдық қатынастардың жиынтығы деп
көрсетіледі. Азаматтық қоғам – саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және құқықтық жағынан
жоғары деңгейде жетілген азаматтардың мемлекеттен тыс, бірақ мемлекетпен бірлесе отырып, дамыған
құқықтық қатынастарды қамтамасыз ететін қоғамның түрі [1].
Бүгінде Қазақстан Республикасы азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет құру жолына түсті.
Қазақстандағы азаматтық қоғамның пайда болуына, дамуына, қалыптасуына келетін болсақ, Қазақстанда
азаматтық қоғам Қазақстан егемендік алғаннан кейін қалыптасты. Осы мәселеге қатысты атақты ғалым
Белгібаев Қазақстандағы азаматтық қоғамның пайда болуы мен дамуын екі кезеңге бөліп қарастырады
[2]. Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуының бірінші кезеңі 1985-1991 жылдарды қамтиды.
Бұл кезде азаматтық қоғам түсінігі туралы қоғам психологиясы өте әлсіз және қоғамның саяси мәдениеті
өте төмен дәрежеде болды. 1992 жылдан бастап Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуының
екінші кезеңі басталды. Осы кезеңде азаматтық қоғам өте әлсіз еді. Сондықтан да азаматтық қоғамның
жаңа мемлекеттің құрылуына көмегі тимеді.
Әрине азаматтық қоғам құру қазіргі Қазақстан жағдайында талпыныс ретінде көрініс беруде. Оған
мысал ретінде халықтың саяси ынтасын, қоғамдық ұйымдар мен партиялар құруын, саяси
проблемаларды, әсіресе, азаматқа қатысты оның еркін тұлға ретінде дамуы, мемлекеттің адам өміріне
араласуының шектелуі мәселесін алға тартуда. Алайда азаматтық қоғам қалыптастыру үшін алдымен
оған арнайы ұйымдар, яғни институттар қажет. Ол институттар мемлекеттік емес, мемлекеттен тыс
қалыптасуы шарт. Осы мақсатта, қазіргі Қазақстанда азаматтық қоғам дамып, қалыптасуы үшін мына
институттар жұмыс жасап келеді:
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1. Үкіметтік емес ұйымдар институты. Бұл институт Қазақстандағы азаматтық қоғамның негізі
болып табылады.
2. Жергілікті басқару органдар институты.
3. «Ақсақалдар кеңесі» институты [3].
Аталған институттар қазіргі жағдайда объективті себептерге байланысты керегінше дамымай
отыр. Бұлардың ішінде күшті дамығаны үкіметтік емес ұйымдар институты болып отыр. Ол, негізінен,
шетелдік донорлардан және қалалық бюджеттен қаржыландыруымен дамып келеді.
Азаматтық қоғам институттарының дамуы үшін мемлекет бұл процестің жасампаздық сипатта
өрбуіне, азаматтардың саяси белсенділік танытуына қажетті жағдайлар жасап, қолдауы қажет. Бұл
тұрғыда Қазақстан Президентінің Қазақстан халқына жолдауындағы тапсырмасына сәйкес Қазақстан
Республикасында үкіметтік емес ұйымдарға қолдау жасаудың мемлекеттік тұжырымдамасы жасалған.
Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуы қоғам өмірін демократияландыру мен құқықтық
мемлекет қалыптасуының алғышарты. Яғни, үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсетудің мемлекеттік
тұжырымдамасы жасалып қана қоймай, Президент жанындағы Демократия және азаматтық қоғам
мәселелері жөніндегі ұлттық комиссияның өкілеттілігін кеңейтіп, азаматтық қоғамды қалыптастыру мен
оның институттарын шынайы дамыту мемлекеттік саясаттың бір бұтағына айналуы тиіс. Мұндай
кешенді іс-шаралар тәуелсіз Қазақстан Республикасының Ата Заңда көрсетілген мұратқа сай құқықтық
мемлекет жолында дамуына игі ықпалын тигізері хақ.
Қазақстанның саяси жүйесінің демократизациялануы, өркениетті нарықтық экономика мен
құқықтық мемлекетті құру үшін азаматтық қоғамның маңызы зор. Бүгінгі күні Қазақстанда азаматтық
қоғамның құрылуы үшін керекті институттық негіз жасалған. Бірақ азаматтық қоғамның нәтижелі жұмыс
істеуі үшін алдын ала институциялық жағдайлар жасау жеткіліксіз болып отыр. Азаматтық қоғамның
Қазақстанда жетілмеу себептері оның мәдени-әлеуметтік жағдайлардың толық дамуымен байланысты.
Қазақстанда азаматтық қоғамның дамуы үшін әлеуметтік эволюция қажет. Әрине бұл азаматтық
қоғамның мәдени-әлеуметтік дамуын қол қусырып күтіп отыруын қажет етпейді. Мәдени-әлеуметтік
даму уақытқа ғана байланысты емес, ол мемлекеттің, қоғамның және оның институттарының белсенді
күш салуына байланысты.
Азаматтық қоғамда азаматтардың халықаралық дәрежеде танылған ережелерге сай құқықтары мен
бостандықтары сақталып, заң үстемдік етеді. Азаматтық қоғам материалдық, қоғамдық, саяси және
мәдени тұрғыда жоғары дәрежеде дамыған кезде құқықтық мемлекетке айналады. Құқықтық мемлекетконституциялық басқару тәртібі қамтамасыз етілген, шын мәнісіндегі билік бөлінісі мен олардың тиімді
қарым-қатынасы мен өзара бақылауы жүзеге асырылған, саясат пен билік құрылымына әлеуметтік
бақылау орнатылған, дамыған құқықтық жүйе мен тиімді сот билігі қалыптасқан мемлекеттік құрылым.
Құқықтық мемлекеттің негізінде демократиялық жолмен қабылданған заң алдында барлық қоғам
мүшелерінің тең саналуы, заңның халықтық еркін білдіруі және жеке адамның құқықтары мен
бостандықтарының қамтамасыз етілуі танылады. Пікір алуандылығы кең өріс алады.
Қазақстан Республикасы өзінің саяси жүйесінің келешегін құқықтық мемлекеттің қалыптасып
дамуымен байланыстырады. Бұл бағытта атқарылып жатқан істер баршылық.
Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекетте ең бірінші орында азамат, оның құқықтары мен
бостандықтары, заңдық тұрғыда қорғалынуы тұрса - құқықтық демократиялық мемлекетте ең жоғарғы
заңдық күші бар-Конституция зор маңызға ие болады. Осыған сәйкес Қазақстан Республикасы 1995
жылы Конституциясы демократиялық қоғам құру мен әрбір жеке адамның автономиясының заң
жүзіндегі кепілдіктерін қамтамасыз етуге қажетті құқықтық жағдайлардың негізін қалады. Олардың
қатарында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының конституциялық негізде бекітілуі, билік
тармақтарының бөлінуі, тәуелсіз Конституциялық бақылаудың, заңның үстем болуы, идеологиялық және
саяси әр алуандылықтың өрістелуі және т.б. Конституцияда бекітілген азаматтық қоғам мен құқықтық
мемлекетті дамытудың ұстанымдары бар.
Қазақстан қоғамында азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекетті орнықтырудың басты
алғышарттары мен ұстанымдарын негіздеп, оны қамтамасыз етуде қоғамдық саяси өмірге
демократиялық нысанды енгізу бірден бір дұрыс бағыт болып табылады.
Сонымен жоғарыдағы қарастырылған мәселелерді қорыта келе, азаматтық қоғам мен құқықтық
мемлекет құру жолында Қазақстанда күрделі процестер жүріп жатыр деп айтуға болады. Атап айтар
болсақ құндылықтарды бағалау, рухани бағдарлардың жаңа мәнге ие болуы, қоғамдық сананың
трансформациялануы билікке, қоғамға, саяси жүйеге деген көзқарастарды қалыптастыруда. Бұл
жағдайда авторитарлық басқару әдісінен бас тартып, азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет негізін
құруға бағыт алған Қазақстан саяси басқару жүйесі, өз қызметінде демократиялық нормалар мен
принциптерді басшылыққа алуы қажет. Себебі қазіргі таңда Қазақстанда азаматтардың құқықтары мен
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бостандықтары, биліктің бөлінуі, жаңа Конституция қалыптасып жария етілгенімен, халық билігі немесе
демократия типіндегі билік формасы біздің қоғамымызда әлі қалыптасқан жоқ. Біздің қоғамымыз қазір
екі жүйеде дамуда. Бір жағынан ұлтаралық татулық, келісім, халықтың билікке деген сенімі түрлі саяси
күштердің барлығының көрінісі бар, ал екінші жағынан–қоғамның барлық саласын қамтыған
жемқорлық, қатаң орталықтанған билік, үкіметке деген сенімсіздік және қоғамдағы қалыптасқан жүйеге
деген қанағаттанбаушылық бар [4,86]. Осыдан ой түйіндейтіміз азаматтық қоғам елімізде қалыптасу
сатысында, әлі елімізде шынайы саяси билікке бәсекелес болатын, саяси күштердің теңдігін қамтамасыз
ететін, үкімет қызметіне бақылау жасай алатын күш қалыптаспай жатыр. Оған кедергі болып жатқан
бұрынғы тоталитарлық тәртіп пен номенклатуралық жүйеге үйренген- қоғамдық сана. Ескертетін бір
жағдай Қазақстандағы демократияның дамуы халық қалауымен емес, биліктің саяси бағытынан
туындаған. Батыс елдері демократиялық бағытқа жаңа қатынастардың дамуы нәтижесінде, атап айтқанда
құқықтар мен бостандықтарды құрметтеу, мемлекет қызметінің шектелуі, жергілікті өзін басқаруға деген
ұмтылыстың ұзақ процесінде түсті. Осыған сәйкес Қазақстан да өзіне қажетті құндылықтарды енді
игеріп, азаматтық қоғам бағытына енді ғана аяқ басты. Ал бұл процесс Қазақстан үшін ұзақ та күрделі
процесс болмақ.
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ӘОЖ 342
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАСҚАРУ НЫСАНЫ
Төлеуқызы Б., Нагиева А., Нурмаганбетова М., Сағындық Е.
Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезказған Университеті
В данной статье рассматриваются формы правления Республики Казахстан
In this article forms of government in Republic of Kazakhstan are described.
Парламенттік құрылыс, мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық. Мемлекеттік билікт үш
тармаққа заң шығарушылық, атқарушылы, сот билігіне бөлінеді. Халық қабылдаған Конститутцияның
үстемдігі және жоғарғы заңдық күші басқарудың осындай нысана таңдаудың заңдық негізі болып
табылады.
Қазақстан Республикасының Конституциясы халықты мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы
деп жариялап қана қоймайды. Ол халықтың егемендігін жүзеге асырудың негізін қалайды.
Конституцияға сәйкес актіні халық атынан билік жүргізу құқығы Қазақстан Республикасының
Президентіне және Парламентіне берілген. Мемлекеттік биліктің өз өкілеттігі шеңберінде өзінің үш
тармағы арқылы жүргізуі қандай да болсын, бір органның зорлық-зомбылық жасауына жол берілмейді.
Сөйтіп, мемлекеттік органдардың демократиялық негізде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Айталық, Заң
шығарумен тек Парламент қана айналысады. [1,187-188].
Республикалық басқару нысаны биліктің мұрагерлігін немесе мемлекеттік билікті ұзақ уақыт бойы
иеленуді танымайды. Айталық, Президент бес жылға сайланады. Мәжіліс депутаттары төрт жылға
сайланады. Сенат депутаттарының бір бөлігі екі жылға, екінші бөлігі төрт жылға сайланады. Мәслихат
депуттары төрт жылға сайланады. Мемлекеттік қызмет жасының шегі Конституцияда белгіленген.
Мұндай тәртіп мемлекеттік ақпарат кадрларын заңдық тұрғыдан жаңартып отырады, белгілі бір
мөлшерде бюрократиялық пен тоқыраушылықтан сақтайды. Өкілетті органдарды мезгіл-мезгіл
жаңартып отыру, кадрлардың орнын ауыстыру, мемлекеттік ақпаратты идеялық жаңартуға, алғы лектегі
әріптестерінің тәжірибесіне сыни көзбен қарауға, қоғам өміріне ғылым мен практиканың үздік
жетістіктерін енгізуге бағыттайды.
Мемлекет Конституциясында тікелей көрсетілгеннен өзге жағдайларда адамдардың, азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарын шектей алмайды. Конституциялық құрылымды қорғау қоғамдық
тәртіпті адам құқығы мен бостандығын, халықтың денсаулығы мен адамгершілігін сақтау мақсатында
қажетті деңгейде ғана адам мен азаматтың құқығы мен бостандығының шектелуіне жол берілетіндігі ҚР
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Конституциясында тура көрсетілген (39-бап, 3-тармақ). Бұл арада мынадай екі маңызды жайтқа назар
аударған жөн:
1) Парламент қабылдаған заңдардың, яғни нормативтік-құқықтық актілердің негізінде және соған
сәйкес ерекше жағдайларда құқықтар мен бостандықтар шектелуі мүмкін. Ал, белгілі бір жағдайларда
Президент шектеуі мүмкін. Басқа ешбір, тіпті ең жоғарғы деңгейдегі заңға сәйкес актілердің өзі мен
конституциялық құрылымды қорғау, қоғамдық тәртіпті сақтау, т.б. түрлі себептермен адам мен
азаматтың құқығы мен бостандығын шектеуге болмайды.
2) Қоғамдық ізгілікті қорғау. Ізгілікті нормалар құқықтық нормалар сияқты айқын және белгілі бір
деңгейде белгіленбеген. Дегенмен, ол құқықтық нормаларды қалыптастырудың негізі болып табылады
және қоғамдық өмірдің гүлденуіне қызмет етеді. Қоғамдық ізеттілікті конституциялық тұрғыдан қорғау
Қазақстанда республикалық басқару нысанының ең жоғарғы гуманистік көрінісі болып табылады.
Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жарияланған кезден, Президенттік институттың
қалыптасуының екінші кезеңі басталады. Ең бастысы, осы кезеңде Президент тәуелсіз мемлекеттің
басшысы болды. Мемлекеттік биліктің заң шығарушылық, атқарушылық, сот билігі тармақтарына
бөліну принципінің қабылдануына орай Президент тек мемлекет басшысы ғана емес, республиканың
атқарушы билік басшысы деп танылды.
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы Конституциясы Президентті мемлекеттік биліктің
атқарушылық тармағына да қосылуы Президент мәртебесін бәсеңдетті. 1993 жылғы ҚР
Конституциясында 1978жылғы Қазақ КСР Конституциясындағы «Президенттің жоғары мемлекеттік
билік пен басқару органдарының өзара әрекеттерін қамтамасыз ететіндігі» (114-бап) қағидасы алынылып
тасталды.Оның есесіне, Жоғарғы Кеңестің орны, өкілеттілігі күшейтілді, шын мәнінде шексіз болды.
Қазақстан Респубикасының Жоғарғы Кеңесі тәуелсіз мемлекеттің заң шығарушы және өкілдік органына
айналды.
Осыған орай, 1993 жылғы ҚР Конституциясы күшті заң шығарушылық билік бағытын ұстанды.
Ол кезде президенттік билік туралы айту қиын еді және атқарушылық билікпен шектелді. Сондықтан
1993 жылғы ҚР Конституциясында Президенттің жоғары мемлекеттік билік органдарының Сондықтан
1993 жылғы ҚР Конституциясында Президенттің жоғары мемлекеттік билік органдарының өзара
әрекетін қамтамасыз ету туралы құқығы туралы қағида болған жоқ [2].
ҚР Жоғарғы Кеңесі 1993 жылы желтоқсанда президентке заң қабылдау өкілеттігін беріп,
басқарудың президенттік жүйесіне алғы, қуатты серпіліс берді. Президентке уақытша заң қабылдау
өкілеттілігін беру туралы заң қабылдаған кезден Қазақстан Республикасында президенттік басқару
жүйесін қалыптастырудың жеңілдетілген процесі басталды деп есептеуге болады. 1995 жылғы ҚР
Конституциясы Қазақстанды Президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет деп жариялады.
Жоғарыда айтылғандай, Конституцияда: «Президенттік басқару нысаны» қолданылады. Бұл белгілі бір
деңгейде даулы ұғым. Ғылыми әдебиеттерде «басқару нысаны» деп республика мен монархия
ұғынылады. Президенттік билік парламентарлық билік сияқты әдебиеттерде басқару жүйесі ретінде
сипатталады.
1995 жылғы ҚР Конституциясы бойынша Қазақстан Республикасында Президенттік басқару
жүйесі белгіленді. Қазақстан Республикасында президенттік басқару жүйесінің мынадай сипаттары бар:
Президент – мемлекет басшысы;
Президент алдында – Үкімет өзінің барлық қызметімен жауапты және Конституцияда көзделген
жағдайда ғана Парламент алдында есеп береді;
Президент Үкімет мүшелерін тағайындайды немесе қызметтен босатады; ішкі және сыртқы
саясатының негізгі бағыттарын белгілейді;
Президенттің Парламенттің кезектен тыс сессиясын шақыруға, Парламент қабылдаған заңдарға
тыйым салуға құқы бар;
Конституциялық негізде, Президент заңдар және заңдық күші бар Жарлықтар шығарады;
Президент Парламентті тарата алады;
Президент лауазымы бойынша Қарулы Күштердің Бас Қолбасшысы болып табылады;
Президенттің елдің аумағында, жекелеген аумақтарында, әскери жағдайды жекелеген немесе
жаппай жұмылдыру шараларын қолдануға құқылы;
Президент кешірім жасауға, марапаттауға, азаматтық беруге құқылы.
Қазақстан Республикасы Президент мәртебесінің аталған қағидалары президенттік басқару
бірқатар өзіндік қырларымен белгіленгендігін көрсетеді. Барлық мемлекеттерде президенттік жүйе
кезінде президенттердің негізгі өкілеттерімен, негізінен осындай қырларымен сипатталады [3,132-133].
Қазақстанның тәуелсіздік алған сәтінен республикада жаңа демократиялық қоғам орнату міндеті
еліміздің және Елбасымыздың, стратегиялық бағытынын, ажырамас бөлігі болды. Сол кездердің өзіндегі
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алғашқы конституциялық құжат - 1991 жылы қабылданған «Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңда және 1993 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының
Конституциясында- демократиялық қоғам мен құқықтық мемлекет құру жөніндегі міндеттер басты бағыт
ретінде айқындалса, 1995 жылы қабылданған Ата заңымызда қоғамды демократияландыру процестерінің
жан-жақты мәселелері негізгі басымдыққа ие болды. Демократиялық даму – Қазақстанның саналы, ерікті
түрде жасаған таңдауы. Құқықтық мемлекет құру мен қоғамды демократияландыру – қайшылықты, ұзақ
та күрделі процесс. Құқықтық мемлекет құру, қоғамдық өмірді демократияландыру, жалпыұлттық
келісім мен ынтымақ Қазақстан Республикасының әлемдік қауымдастықтың лайықты толық мүшесі
болып енуінің басты шарты болып табылады. Біздің мемлекетімізде барлық азаматтардың теңдігі
барлығының заң алдындағы бірдей жауапкершілігі, кімнің қай ұлтқа жататындығына қарамастан, бірдей
екендігі әуелден-ақ нақты көрсетілген. Әрине, кейбір жағдайда жергілікті ұлт – қазақтардың мүддесі
ерекше ескеріледі. Мұндай жағдайға ұлттық мәдениетті, тілді өркендету, қазақ диаспорасының руханимәдени және басқа да байланыстарын қалпына келтіру, олардың өз Отанына қайтып оралуына қолайлы
жағдайлар жасау жатады. Басқа елдер деңгейімен салыстырмалы түрде алғандағы экономикалық
байлыққа қол жеткізудің алғышарты – бүкіл қоғамдық өмірді демократияландырған тұрақты құқықтық
мемлекет құру болып саналады.
Құқықтық демократиялық мемлекетте Конституция, яғни біздің қоғам өмірінің Негізгі Заңы аса
жоғары мәнге ие. Конституция жобасы Конституция қабылдаудан бұрын бүкілхалықтық талқылаудан
өтті.
Біздің Конституциямыз бойынша «Қазақстан халқы егемендіктің иесі, республикадағы
мемлекеттік биліктің жалғыз қайнар көзі» болып табылады. Республикада тек қазақтар ғана емес, басқа
ұлт өкілдері де тұрады. Сондықтан саяси ымыраға келу қажет болғандықтан жас мемлекетіміздің
тыныштығын, оны одан әрі нығайтуды ойлауымыз керек. Конституция Қазақстанның демократиялық,
құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде дамуына қолайлы жағдай жасайды. Заңда белгіленген
барлық тұжырым, қағидалар өмірдің барлық салаларын өркениетті заң жүзінде басқаруға жағдай жасап
отыр. Еліміздің бұл Негізгі Заңы бірінші рет Қазақстан Республикасын президенттік басқару
нысанындағы біртұтас мемлекет деп жария етті. Бұл мемлекеттің құзырына өз аумағының тұтастығын,
сырттан қол сұғылмауын және бөлінбеуін қамтамасыз ету толығымен жатқызылады. Конституцияда
демократияның түпкі мәні ерекше айқындалады. “Демократия” деген грек сөзін өз тілімізге аударсақ,
халықтың билігі деген мағына шығады. Осы тұжырым қағида Негізгі Заңның үшінші бабында нақты
бейнеленген. “Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық” нақты жазылған. Конституцияда
республикадағы мемлекеттік билік біртұтас деп жарияланған. Бұл билік Конституция бойынша үш
тармаққа – заң шығарушы, атқарушы және сот жүйесі болып болып дараланған. Мұндағы мақсат билікті
біржақты иемденіп кетушілікті болдырмау үшін олардың аражігі ажыратылып, әрқайсысынан
конституциялық өкілеттіктері айқындалған. Олар бір-бірінің ісіне қол сұқпайды, әрқайсысы өз құзыреті
шегінде қызмет етеді. Негізгі Заңда саяси бостандықтарға кең кепілдік берілген. Саяси қозғалыстар
Конституция шеңберінде емін-еркін өмір сүріп, қызмет ете алады. Оған ешқандай қысым жасалмайды.
Жаңа Конституцияның тағы бір басты артықшылығы – меншіктердің әр алуандығын мойындап,
оны заң жүзінде бекітті. Енді Қазақстан республикасында мемлекеттік меншікпен қатар жеке меншік те
өз күшіне еніп, заңмен қорғалады. Негізгі заң меншіктің қызмет аясы мен мақсатын да айқындап берді.
Меншік атаулы қоғам игілігіне ғана жұмсалуға тиіс, ол адамзат мүддесіне қарсы қызмет етпеуге тиіс.
Сонда ғана меншік иесін қорғауға кепілдік жасалады.
Демократиялық принциптер Конституцияның арнайы “Адам және азамат” атты екінші бөлімінде
айқын көрініс тапқан. Мемлекеттің саяси жүйесі Конституцияда нақты көрініс тапқан. Саяси жүйенің
негізгі тұғыры – президенттік басқару жүйесі Конституцияда алғаш рет заңдастырылған. Қазақстан
Республикасы президенттік басқару нысанындағы мемлекет болып жарияланған. Президентке елдің ішкі
және сыртқы саясаттарын анықтау міндеті жүктелген. Ол мемлекеттік биліктің барлық тармағының
келісіп жұмыс істеуін және олардың халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Президент заң
шығарушы, атқарушы, сот жүйелерінің бәріне бірдей қатынаста болады. Бәрінің жұмысын үйлестіріп,
мемлекеттік биліктің дұрыс жүргізілуіінің кепілі болып танылады [4,221].
Сонымен күшіндегі Конституция бірінші кезекте заңдар, Қазақстан Республикасы Президентінің
жарлықтары, Конституциялық Кенестің шешімдері арқылы нормативтік құқықтық дамуды және де
мемлекет пен азаматтық қоғамның барлық институттарымен барынша қорғауды талап етеді. Әлемдік
конституциялық-құқықтық ойдың дамушылық, озат идеяларына негізделген XXI ғасыр Қазақстан
Республикасының концепциясын өндеу мақсатында ғалымдардың, саясаткерлердің қоғам
қайраткерлерінің терең талдау және болжау жұмысы да қажет деп есептейміз.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Бұл мақалада камелетке толмағандардың әлеуметтік психологиялық қылмыстық
жауапкершілігі қарастырылады
In this article social psychological preconditions of criminal liability of under-age children are
described
Решение проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних связано с анализом
закономерностей развития личности с оценкой множества факторов и обстоятельств воспитания
подрастающего поколения.
Процесс формирования личности носит объективный характер, он зависит прежде всего от
социально-экономических условий и политических институтов, от характера и структуры общественного
сознания, которые сложились в той или иной стране, на том или ином этапе исторического развития.
З.А. Астемиров отмечает, что при установлении уголовной ответственности несовершеннолетних
решающую роль должны играть не приходящие обстоятельства, влияющие на уровень и структуру
преступности, а условия формирования личности, то есть не столько криминологическая, сколько
социально-психологическая ее оценка [1].
Социально-психологический
аспект
уголовной
ответственности
несовершеннолетних
предполагает выяснение того, на каком этапе своего развития, формирующаяся личность приобретает
способность нести эту форму ответственности, то есть становится ответственной с точки зрения [2].
Рассматривая проблему уголовной ответственности несовершеннолетних в социальнопсихологическом аспекте, необходимо выделить решающий критерий, которые, отражая уровень
сознания личности, степень ее социализации, одновременно служил бы предпосылкой иной
ответственности.
В качестве такого критерия в уголовном праве принято рассматривать понятия “вменяемость”.
В этимологическом понимании вменяемость означает субъективную возможность лица нести
ответственность за совершенное им уголовно-наказуемое деяние. В законе не дано ясного обозначения
“вменяемости” и рассматривается им, антитеза невменяемости.
В уголовном законодательстве зарубежных стран даются понятия “невменяемости” и
“вменяемости”. В итальянской судебной практике вменяемость определяется, как компонент природного
характера уголовной ответственности человека”. А невменяемость, как медико-правовое понятие,
определяющее патологическое, психологическое состояние лица, которое полностью или частично
исключает возможность сознавать и желать. Любая аномалия, не связанная с психическим
расстройством, но присущая характеру или чувствительности лица, не влияет на его вменяемость. Так не
дают основания для признания лица невменяемым “состояние волнения, расстройства темперамента,
моральные или социальные пороки чувств, не связанные с психическим заболеванием лица” [3].
В японском уголовном праве вменяемость определяют как антитезу невменяемости.
Невменяемость японские законодатели обозначают, как неответственно-способные и относит к ним:
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- “помешанных – лица, которые близки к отсутствию оценочных способностей из-за дефектов
психики и по другим причинам, при нем в таком состоянии порой бывают и нормальные люди по
причине сильной степени алкогольного опьянения” (ст. 39 УК);
- несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (ст. 41 УК) [4].
Итак, обобщая все выше сказанное можно понятие “вменяемости” и “невменяемости”
разграничить и опровергнуть то, что вменяемость является антитезой невменяемости. Вменяемость
может служить предпосылкой уголовной ответственности несовершеннолетних только в том случае,
если ее рассматривать как свойство личности, приобретенное его на определенном возрастном этапе
развития. Формироваться это свойство может только в связи с возрастом, в то время как лишится его
человек может по разным причинам и прежде всего в результате душевной болезни. Поэтому нельзя
вменяемость считать антитезой невменяемости. Иными словами: содержание вменяемости главным
образом социально-психологическое. Оно является социально-правовой категорией, а содержание
невменяемости в основном медико-психиатрическое, оно является социально-биологической категорией
и поэтому правовым понятием [5].
Предпосылки и специфику уголовной ответственности несовершеннолетних следует искать в
условиях формирования личности и, прежде всего в ее социально-психологической сфере. Способность
нести эту форму правовой ответственности личность приобретает на определенном этапе своего
развития и социализации, по мере расширения круга ее общественно значимых связей и отношений и
накопления его более или менее значительного социального опыта.
Для того, чтобы нести уголовную ответственность личность должна достигнуть такого уровня
развития, который дает ей возможность понимать общественную опасность определенных уголовным
законом деяний, усвоить нормы закона и руководствоваться ими в своем поведении.
В качестве критерия уголовной ответственности несовершеннолетних можно использовать
понятие “вменяемости”, которое следует понимать более широко в социально-психологическом плане, в
неразрывной связи с возрастными особенностями формирующейся личности.
В уголовном праве вопросу о возрасте, как об определенном психофизическом свойстве человека,
придается исключительно большое значение. Объясняется это тем, что возраст наряду с вменяемостью
является тем основным обстоятельством, обязательное установление которого в каждом конкретном
случае необходимо для признания человека, совершившего общественно опасное деяние, субъекта
преступления.
“Чтобы нести уголовную ответственность за совершенное общественно-опасное деяние, лицо
должно достичь определенного уровня развития, приобрести известный жизненный опыт, дающий ему
возможность правильно оценивать свое поведение, отдавать себе отчет в его общественной значимости и
правовых последствиях. Такие качества человек приобретает лишь с возрастом, в результате накопления
личного жизненного и социального опыта. Не достижение установленного законом возраста, ни при
каких обстоятельствах не могут подлежать уголовной ответственности, ибо они еще долго и не всегда в
полной мере способны понимать общественную значимость своих поступков, критически оценивать свое
поведение, а, следовательно, и нести за него ответственность перед обществом” [6].
“Возраст и возрастные особенности для права имеют значение не только и не столько как
природные биологические свойства человека, а как определенная социально-психологическая категория.
Определяя возрастной критерий уголовной ответственности, законодатель исходит из ряда
обстоятельств: анализа преступлений, совершаемых подростком, учета особенностей развития
несовершеннолетних и в соответствии с этим из возможности понимать общественное значение
совершаемых поступков и обязанности понести наказание за содеянное” [7].
Однако вопрос о привлечении к уголовной ответственности несовершеннолетних имеет свои
особенности и его нельзя понять в полной мере без рассмотрения исторических этапов развития
уголовного законодательства.
В уголовном кодексе РК законодатель различает 3 возрастные категории несовершеннолетних. К
первой категории относятся лица до 14 лет, которые не подлежат уголовной ответственности. К второй
категории относятся лица от 14 до 16 лет, несущие ответственность только за преступления,
перечисленные в части 2-й ст. 15 УК РК. И к последней, к третьей возрастной категории относятся лица
от 16 до 18 лет, которые в следствии отставании в психическом развитии, не связанном с психическим
расстройством во время совершения преступления небольшой или средней тяжести не мог в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо
руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.
Возрастная классификация несовершеннолетних наиболее разработана в разделах психологии,
связанных с педагогикой и служащих интересам обучения дошкольного и школьного воспитания. В
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рамках несовершеннолетия выделяются 3 возрастные категории, каждая из которых отражает
определенную степень формирования личности, разный уровень вменяемости и поэтому имеет
самостоятельное значение в плане решения вопроса об уголовной ответственности: 1 – детское, возраст
от 11 до 12 лет; 2 – подростковая, возраст от 12 до 15 лет; 3 – раннего юношества, 16-17 лет.
Если общепризнанно, что лица первой возрастной категории 1 возрастной категории с точки
зрения уголовного права невменяемы и ответственности не несут. А лица 3-й группы вменяемы и
подлежат уголовной ответственности, то такой ясности нет в отношении лиц подросткового возраста.
Здесь не может быть категорического решения вопроса о уголовной ответственности.
Подростковый возраст это период ярких контрастов и противоречий в жизни
несовершеннолетнего вызванных бурным процессом биологического созревания и социального
самоутверждения личности. В этом возрасте происходит интенсивное развитие во всех сферах духовной
жизни (в интеллектуальной, волевой и эмоциональной) делается значительный шаг в сторону
социализации личности, образно говоря “отрыва ее от биологической почвы”. Однако все еще
наблюдается проявление биологического элемента в поведении особенно у подростков младшего
возраста (12-13 лет). Что не может не отразится на вменяемости и ответственности. Очевидно для
старшего подросткового возраста (14-15 лет) больше характерно становление личности. В этот период
развитие слишком динамично, несовершеннолетний не достиг еще достаточной устойчивости
функционирования организма и психической сферы, не приобрел необходимого социального опыта.
Поэтому еще состояния, безусловной вменяемости, чтобы можно было категорично решать вопрос о его
уголовной ответственности. В соответствии с этими разграничениями законодатель четко определил
круг деяний, за совершение которых ответственность наступает с 14-летнего возраста. При этом
законодатель исходил из признания данной категории относительно вменяемый, то есть по
определенному кругу деяний она признается вменяемой, причем не уменьшено, а достаточно вменяемой.
В то же время в отношении остальных деяний эта категория признается невменяемой.
Таким образом, возрастные категории, возраст совершеннолетия имеет свои особенности,
которые складываются на протяжении всей истории развития уголовного законодательства. Нижний
предел возрастной категории, с которого наступает уголовная ответственность и возраст
совершеннолетия во всех государствах разный, это связано с уголовно-правовой политикой, с уровнем
экономического развития, с историей развития права в этом государстве и с менталитетом, характерным
каждому государству.
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УДК 347
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Төлеуқызы Б., Шаяхметов Р., Купеев С., Жумашев К.
Жезказганский Университет им.О.А.Байконурова
Бұл мақалада тәрбие беру жөнінде мәжбірлеу шараларын колдану баяндалған.
In this article compulsory educational measures are described.
Особенность ответственности несовершеннолетних, совершивших преступления, состоит в том,
что им могут быть назначены не только меры наказания, но и принудительные меры воспитательного
воздействия. Применение воспитательных мер всегда отдается предпочтение перед возможностью
применения уголовного наказания. В постановлении Пленума Верховного суда РК указывается то, что
суды должны учитывать обстоятельства, указанные в статье 80 и 81 УК, и обсуждать в каждом
конкретном случае с учетом обстоятельств дела и личности несовершеннолетнего подсудимого
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возможность применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных
ст. 82 УК [1].
Из комментария к статье 81 УК РК можно сделать такой вывод, что освобождение от
ответственности с применением принудительных мер воспитательного характера возможно при наличии
следующего взаимосвязанных условий:
1) совершение преступления небольшой или средней тяжести;
2) совершение преступления впервые;
3) положительная характеристики личности подростка, позволяющая прийти к убеждению, что
цель его исправления может быть достигнута принудительными мерами воспитательного воздействия.
Такая убежденность должна складываться на основе характера общественной опасности деяния,
данных о личности преступника.
Принудительные меры воспитательного воздействия отличаются от уголовного наказания. Они не
ставят лицо в положение осужденного, не создают судимости и не могу рассматриваться, как наказание.
Статья 81 нового УК по сравнению с аналогичными положениями ранее действовавшего
Уголовного законодательства (УК КазССР от 22 июля 1959 г.) содержат 2 явных отличия. Во-первых
сказано, что принудительные меры воспитательного воздействия могут применяться не только при
совершении преступления наименьшей степени тяжести (преступлений, не представляющих большой
общественной опасности, по ранее действующему УК и преступления небольшой тяжести – по новому
УК), но и преступлений средней тяжести. Во-вторых, названная статья не указывает кем эти меры могут
быть назначены. Анализ показывает, что применение этих мер возможно только по решению суда.
В УК РК перечень принудительных мер воспитательного воздействия расширен по сравнению с
действующими УК КазССР (ст. 10). Новый УК РК вводит новые виды принудительных мер
воспитательного воздействия, такие как возложенные обязанности загладить причиненный вред,
ограничение досуга, установление особых требований в поведения несовершеннолетнего.
Согласно ст. 82 УК несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные
меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзором родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего;
д) помещение в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для
несовершеннолетних.
Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетним вреда, причиненного его деянием, и
последствием повторного преступления предусмотрены УК. Несовершеннолетний предупрежден, что в
случае совершения нового деяния,
предусмотренного УК, он будет привлечен к уголовной
ответственности и осужден.
Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих. Либо на
специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на
несовершеннолетнего и контроля за его поведением (ст. 83 УК РК).
Для решения вопроса о передачи несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, должны быть собраны необходимые данные о моральном облике, отношение
соответствующих лиц к своим обязанностям воспитание несовершеннолетнего. Следующим также
выяснить, имеют ли эти лица возможность в зависимости от состояния здоровья, характера работы,
материального положения и т.п., реально осуществлять присмотр за подростком. Естественно, что при
таких обстоятельствах, как чрезмерная занятость родителей и лиц, их заменяющих, работой, их
моральный образ жизни, утрата родительского авторитета, длительная тяжелая болезнь, попытки
помешать установлению истины по делу и т.д., целесообразно применять в качестве меры
принудительного воздействия передачу под надзор родителей и лиц, их заменяющих [2]. Допустим, что
родители несовершеннолетнего преступника и лица, их заменяющие, отвечают всем выше
перечисленным требованиям. Суд своим постановлением решает применить данную меры
воспитательного воздействия, но где гарантия того, что родитель подвергнет своего потомка
подобающему воспитательному воздействию и будет ли он исправлен? Чтобы получить положительный
результат воспитания, нужно отдавать несовершеннолетнего в руки специалиста, который обладает
специальными знаниями по обращению с такими личностями, у которых в результате возрастных
особенностей возникают внутренние образования в виде извращенного поведения. Полагают, что ни
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родители, ни лица их заменяющие не смогут осуществить подобающее воспитательное воздействие,
которое может осуществить специализированный орган.
В комментарии говорится, что применении к несовершеннолетним, воспитывающимся в
специализированных государственных учреждениях, в качестве принудительной меры воспитательного
воздействия, передачи несовершеннолетнего под надзор администрации эти учреждений предполагает
выяснения обстановки и состояние дисциплины. Особую осторожность по решению вопроса о
применении данной меры необходимо соблюдать по делам несовершеннолетних, совершивших побеги
из учреждений, в которых они воспитывались. В таких случаях, передача несовершеннолетнего под
надзор того же учреждения может помешать процессу перевоспитания и задачам принудительных мер.
Для того, чтобы при применении принудительной меры воспитательного воздействия получить
желаемый результат, то есть перевоспитания несовершеннолетнего, путем передачи по надзором
родителей, лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган целесообразнее
исключить надзор родителей или лиц, их заменяющих и возложить эту обязанность на
специализированный государственный орган. Преимущество специализированного государственного
органа заключается в том, что в нем несовершеннолетний находится под контролем специалистов,
получают со стороны специалистов определенное воспитательное воздействие, результатом которого, в
действительности следует исправления несовершеннолетнего.
Контроль за исполнением несовершеннолетним назначенной ему принудительной меры
воспитательного воздействия возлагается на специализированный государственный орган
постановлением судьи.
Как уже отмечалось, закон не конкретизирует, какие специализированные государственные
органы выполняют эти задачи.
Предусмотренный уголовным законом специализированные государственные органы могут стать
социальными службами, в задачу которых входило бы защита интересов и помощь несовершеннолетним,
а также контроль за их поведением. Направления деятельности этих органов определены уголовным
законом: они осуществляют надзор за совершеннолетними, ограничивать досуг и устанавливать особые
требования к поведению несовершеннолетнего и т.д. трудоустраивать несовершеннолетнего, давать
заключение, на основе которого суд, придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления
в дальнейшем не нуждается в применении мер воспитательного воздействия.
В уголовном законодательстве ничего не сказано о мерах, принимаемых в случае
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного
воздействия. Эти меры должны заключаться в том, что государственные органы ставят вопрос об
отменении воспитательных мер в случае уклонения подростка от их исполнения и, наоборот, о
досрочном освобождения от требования специализированном или лечебно-воспитательном учреждении.
Таким образом, в УК РК также, как и в УК КазССР не определяются юридические последствия
систематического неисполнения несовершеннолетним назначенной ему принудительной меры
воздействия.
Обязанность загладить причиненный вред состоит в непосредственном устранении
несовершеннолетним своими силами причиненного вреда либо в возмещении материального ущерба,
поэтому при назначении такой меры учитывается имущественное положение несовершеннолетнего и
наличие у него соответствующих трудовых навыков. Следует учитывать также состояние здоровья
несовершеннолетнего, насколько такая мера реальна для исполнения.
Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего –
наиболее серьезная мера воспитательного воздействия, поскольку связана с заметным ограничением
свободы времяпрепровождения несовершеннолетнего и ставит его под контроль специализированных
государственных органов. При ее реализации несовершеннолетний помещается в условия оградить его
от негативных влияний среды [3].
Новым важным положением является обязанность несовершеннолетнего, если того требует
государственный орган, осуществляющий контроль за ним, продолжить образование в образовательном
учреждении.
Требование трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа
подтверждает значение этих органов как центра социальной адаптации несовершеннолетних
правонарушителей.
Перечень ограничений, которые могут быть установлены не являются исчерпывающим. В каждом
конкретном случае они будут определяться индивидуально с учетом их эффективности применительно к
каждому подростку.
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В специальные и лечебно-воспитательные учреждения направляются несовершеннолетние,
совершившие умышленное преступление средней тяжести.
Новый УК РК помещение несовершеннолетнего в специально-воспитательные или лечебновоспитательные учреждения рассматривает как один из видов принудительных мер воспитательного
воздействия, а также как УК КазССР. В отличии от УК КазССР, в котором не указывался срок
требований несовершеннолетнего специально-воспитательных или лечебно-воспитательных учреждений
в новом УК РК минимальный срок пребывания несовершеннолетнего в таких учреждениях не должен
быть ниже 6 месяцев, а максимальный срок не должен превышать 2-х лет. Пребывание в названных
учреждениях может быть прекращено достаточно в связи с достижением лицом совершеннолетия, а
также если на основании заключения специализированного государственного органа, обеспечивающего
исправление, суд придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления в дальнейшем не
нуждается в применении данной меры.
Продление пребывания в специальном воспитательном или лечебно-воспитательном учреждении
после истечения срока допускается только в случае необходимости завершить несовершеннолетнему
общеобразовательную или профессиональную подготовку, но не более чем до достижения им
совершеннолетия.
Порядок и условия нахождения несовершеннолетних в специальных воспитательных и лечебновоспитательных учреждениях определяется законодательством.
Уголовный кодекс предусматривает, что несовершеннолетнему может быть одновременно
назначено несколько принудительных мер воспитательного воздействия. Продолжительность срока
применения таких мер, как передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного органа, ограничение досуга, установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего, а также помещение в специальное восстановительное или учебно-воспитательное
учреждение для несовершеннолетних, устанавливается органом назначившим эти меры, то есть судом
[4].
Особенности правого и фактического статуса несовершеннолетних позволяет в ряде случаев
решить задачу достигаемые в отношении взрослых заключением под стражу, с помощью иных
принудительных мер воспитательного воздействия, перечисленных в статье 82 УК. Однако известно, что
самоконтроль у несовершеннолетних снижен, а поэтому любая избранная мера воспитательного
воздействия должна быть дополнена иными мерами, обеспечивающими высший контроль за его
поведением. Исходя из этих собраний, по делам несовершеннолетних необходимо:
а) детализировать содержание избираемый несовершеннолетнему меры воспитательного
воздействия;
б) при выборе принудительных мер воспитательного воздействия уделяет пристальное внимание
особенностям психологии несовершеннолетнего, условиям жизни и воспитания, окружению;
в) в каждом конкретном случае придавать избираемой мере воспитательного воздействия
воспитательный аспект.
Подводя итог, можно сказать, что принудительные меры воспитательного воздействия – это
уголовно-правовые меры, применяемые к несовершеннолетним, совершившие впервые уголовнонаказуемое деяние небольшой или средней тяжести, не влекущие судимости, имеющие цель исправления
и перевоспитания осужденного.
1. Сборник Постановлений Пленума Верховного суда РК 1992-1999 г., Алматы, ТОО “Баспа”,
1999г., с. 153
2. Комментарии УК РК под ред. Рогова И.И., Рахметова С.М. А. 2000, с. 182
3. Кашепова В.П. Указ.раб., с. 32
4. Комментарии к УК РК. А.: “Баспа”, 2000, с. 180
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» - ҰЛТТЫҚ ИДЕЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ - ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ
САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ БАСТЫ ҚАҒИДАСЫ
Торгаутова Ш.А.
«М.Әуэзов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті
Сегодня в мире экономический кризис и политическая нестабильность, чтобы сохранить путь к
устойчивому развитию растущей экономической и социальной конкурентоспособности страны,
важное значение имеет национальная идея.
Казахстан-многонациональная страна, залог стабильного и устойчивого развития является
межнациональное согласие. Сегодня в нашем государстве наблюдается процесс сосуществования
многих социокультурных структур и традиций в одном государстве, и для дальнейшего процветания и
стабильности необходима связующая идея развития государства.
Идея в переводе с греческого слова это ценности, мысли. Понять природу национальной идеи
«идеи» и «нации» должны сосредоточиться на определении научных понятий. Национальная идея
должна заключаться в сохранении нации, жизнь нации, желания и намерения, развитие исторического
наследия. Для единства, сплочения и развития интеллектуальной нации Казахстана Президент
Республики Н.А. Назарбаев выдвинул идею - вечного государства. В основе этой концепции семь
компонентов для процветания страны экономический рост на основе инноваций и индустриализации,
обществу всеобщего труда, сохранение и равзитие культуры и языка нации, национальная безопасность
и единство участия страны в глобальных и региональных вопросах.
Today, the world economic crisis and political instability, to keep the way to sustainable development of
growing economic and social competitiveness of the country, the importance of the national idea.
Kazakhstan, a multiethnic country, the pledge of stable and sustainable development is an inter-ethnic harmony.
Today in our country there is a process of coexistence of many socio-cultural structures and traditions in one
state, and for the further prosperity and stability necessary links the idea of the state of development.
The idea is translated from the Greek word is the value of thought. To understand the nature of the
national idea "ideas" and "nation" should focus on the definition of scientific concepts. The national idea should
be to preserve the nation, the nation lives, desires and intentions, the development of the historical heritage. For
unity, cohesion and the development of intellectual nation of Kazakhstan President NA Nazarbayev proposed the
idea - the eternal state.
The basis of this concept of the seven components for the prosperity of the country's economic growth
through innovation and industrialization, society of universal labor, saving and ravzitie culture and language of
the nation, national security and the unity of the country's participation in global and regional issues.
Кілттік сөздер: идея, национальные традиции, общественное сознание, социально-экономическое
развитие, научное исследование
Keywords: idea, national traditions, social consciousness, social and economic development, scientific
research
Қазіргі таңдағы әлемдегі экономикалық дағдарысы мен саяси тұрақсыздықтың ішінде еліміздің
тұрақты даму жолын сақтап, экономикалық және әлеуметтік бәсекеге қабілеттілікті өсіріп,
интеллектуалды азаматтарды қалыптастыруға маңызды атқарушы-ұлттық идея. Қазіргі Қазақстандағы
қоғамның санасындағы өзгерістер тарихи тағдыр мен ұмыт болған ұлттық дәстүр мен құндылықтарды
қайта жаңғыртумен сипатталады. Ол бірнеше ғасыр бойы бірнеше түрлі мәдени деградация немесе
трансформацияға ұшыраған ұлттық мәдениетті қайта өркендету, мемлекеттік деңгейде ұлттық идеяның
негізін құрайтын түбегейлі құндылықтарды қайтару, қалпына келтіру және ғасырлар бойы қалыптасқан
қазақ халқының асыл қазынасы – мәдени-рухани мол мұраны игеру сияқты міндеттерді шешуді
жүктейді.
Сонымен қатар, тәуелсіздік алған жылдардан кейін еліміздің алдындағы өзекті мәселелердің бірі –
жаңа заман талабына жауап бере алатын мемлекеттің ұлттық идеясын жасау мәселесі мен қатар, қазіргі
модернизациялану жағдайында қоғам өміріндегі ұлттық идеяның алатын орнын анықтап, рухани жетілу,
адамгершілікті дамыту, идеологиялық біріктіру қызметтерін кеңейту мүмкіндіктерін іздестіру қажеттілігі
туды.
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Қазақстандық көпұлтты қоғамның қазіргі ұлттық даму сатысындағы өзіне тән ерекшеліктердің
бірі – әртүрлі құндылықтар негізінде қалыптасқан сан-алуан әлеуметтік-мәдени құрылымдардың қатар
өмір сүруі және олардың әрқайсысына сәйкес қоғамдық сана мен мінез-құлық үлгісінің пайда болуы деп
айтсақ болады.
Ұлттық идеяның табиғатын түсіну үшін, алдымен «идея» мен «ұлт» түсініктерінің ғылыми
анықтамаларына тоқталуымыз қажет.
Идея сөзі грек тілінен аударғанда көрініп тұрған нәрсе, бейне, яғни, мағына, ой, пікір, маңыз, мән
ұғымдарын білдіретін, түрлі мағынада қолданылатын философиялық термин. Идея болуға тиістінің
жалпы кескінін көрсетеді, соның жалпы бағытын анықтайды. Сол идеяның негізінде кейін тұтас бір
жүйелер, олардың нақты түрлері мен формалары өрлейді. Осы жағынан алғанда идеялар саяси және
әлеуметтік өмірде, көркем өнерде, дінде, философияда шын мәнінде белгілі бір (жалпы амзаттық,
ұлттық, гуманистік, т.б.) құндылықтармен тығыз байланысып жатады. Қоғамдағы әрбір адамның өзіндік
идеялары, өмірге деген көзқарастары, идеалдары мен құндылықтар жүйесі бар. Бұлар жиналып келіп,
адамның рухани жан дүниесін құрайды. Сонымен, идея – бар нәрсені емес, басқа ұғымдардан өзгеше әлі
жоқ нәрсені, жасалуға тиіс дүниелерді білдіреді. Идея өзі тарихи дамудың нәтижесі ретінде өзінің даму
барысында өзінің көптеген қырларын айқындап толысқан ұғым. Ол бүкіл даму тарихындағы жасалған
рухани байлықтардың бәрін бойына сіңірген, бір жүйеге біріктірген.
Ал, «ұлттық» термині ұлтқа тиесілі деген мағынаны білдіреді. «ұлт» ұғымына Қазақстанның
ұлттық энциклопедиясында былай деп анықтама берілген: ұлт – ортақ тілі, қалыптасқан мәдениеті,
біріктіруші салт-дәстүрлері мен діні бар адамдардың әлеу¬мет¬тік бірлестігі. Сонымен бірге, көптеген
ұлттардың ортақ аумағы, ортақ экономикасы, сол ұлт өкілдерін біріктіретін мемлекеті болады. Ұлт
қалыптасуында адамдардың бірлігінің бастауы болатын ортақ этногенетикалық тек те маңызды рөл
атқарады. Осындай талап тұрғысынан қарастыр¬ғанда «ұлт» және «этнос» ұғымдары біріне бірі өте
жақын, этнос ұлттың туып, қалыптасуына негіз болады. Дегенмен, әлі де философиялық және саясиәлеуметтік ой-пікірде «ұлт», «этнос» категориялары туралы бір арнаға тоғысқан түсінік қалыптаспаған.
Осылайша, қазіргі қоғамдық өмірдің реформалануы мен демократиялануы жағдайында, Қазақстан
Республикасы мен ТМД-да болып жатқан түбегейлі өзгерістер тұсында ұлттық идеяны қалыптастыру –
тарихи қажеттілік, әрі уақыт талабы болып табылады.
Жоғарыда айтылғандардан көретініміз, халыққа ортақ бағыт-бағдар беретін ұлттық идеяны
қалыптастыру көпұлтты қоғамды біріктірудің, экономикалық және саяси тұрақтылықты сақтау,
мемлекетті әрі қарай дамуына маңызды шарты болып табылады.
Ұлттық идея, академик Д. Кішібековтың пікірінше, тамырын тереңнен алады және этностың
болмыстық табиғатын түзеді, оның тарихымен және мәдениетімен байланысты болады. Ұлттық идея
этникалық сезімдердің негізінде пайда болады. Ал идеология қоғамдық сананың жоғары даму сатысы
болып табылады. Егер ол ұлттық идеяға негіз¬делсе, оны құндылықтармен толықтырса, күшке ие
болады. Идеялардың маңызды топтастырушысы болып табылатын идеология стихиялы түрде пайда
болмайды, оны адамдар қалыптастырады және оның өзіндік мақсаты мен қызметі болады. Ұлттық
идеяның одан айырмашылығы – оны адамдар жасамайды, ол табиғи түрде пайда болады [3].
Ал, тарих ғылымдарының докторы Х.Әбжанов ұлттық идеяны былайша сипаттайды: «ұлтты
сақтайтын ұлттық идея болуы керек. Ол ұлттың өмір сүруі, тілегі, ниеті, ойы дегенге саяды. Сондықтан
да ұлттық идеяны ұлт мұраты деп қабылдасақ, мәселенің тоқ етерін тапқанымыз» [4].
Елімізде анағұрлым кең интеграцияны білдіретін «еуразияшылдық» идеясы да кеңінен
талқыланды. Сондай-ақ, қоғамның идеялық шоғырлануына септігін тигізетін әлеуметтік-экономикалық
сипаттағы «Қазақстан – 2030» стратегиясы, «Әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің санатына ену»,
«Қазақстан жолы–2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», «Зияткерлік ұлт қалыптастыру», «Мәңгілік
ел» «Жаңа қазақстандық арман» [2]. идеялары ресми билік тарапынан да қызу пікірталастар тудырып
отыр
Ұлттық идея, ел Президенті Назарбаевтың пікірінше, қоғамның дамуына қарай туындайды.
Осыған орай «Қазақстан-2030» Стратегиясы біздің осы заманғы ұлттық идеямыздың негізі бола алады
дей келе, ұлттық идеяның мынадай басты тұғырларын анықтайды: бірінші тұғыры – ел бірлігі; екінші
тұғыры – экономиканың бәсекеге қабілеттілігі; үшінші тұғыры – интеллектуалдық жасампаз қоғам;
төртінші тұғыры – өркениетті мемлекет.
Қазір біздің елде де дүниежүзінің өркениетті елдеріндегідей, «ұлттық» сөзі «мемлекеттік» деген
ұғыммен бірдей қолданылады. Демек, «ұлттық банк», «ұлттық экономика», «ұлттық валюта» сияқты
сөздерде «ұлттық» сөзі тек қазақ ұлтының сөзі деп түсінілмейді, ол бүкіл қазақ халқынікі деп түсініледі.
Сол сияқты «ұлттық идея» дегенде де біз тек қазақ халқының идеясы туралы емес, жалпы Қазақстан
халықтарының идеясы туралы сөз болып отыр деп түсінуіміз қажет. Сонда, ұлттық идея – қазақ ұлтының
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және Қазақстан жерін мекендеген өзге ұлттық диаспора өкілдерінің қатысуымен жасалады. Еліміздегі
ұлттық идея мен азаматтық идеясын үйлесімді біріктіріп, жалпыұлттық идеяны жасау арқылы елімізді
түрлі ұлт өкілдерінен құралған біртұтас азаматтық және саяси қауымдастыққа айналдыру
мемлекетіміздің ұлттық саясатының басты мақсаты болуы керек деп ойлаймын.
Ел Президенті жолдаудың бірінде «Мәңгілік Ел» — ұлттық идеясын тұжырымдап негіздеді.
Мұнда Қазақстанның мемлекеттік сәйкестілігін және халқының бірлігін нығайту үнделген. Ел
Президенті өз Жолдауларында айтып өткендей, қазақстандық ұлттық идея этникалық тиістілігіне
қарамастан еліміздің барлық азаматтарының мүдделерін біріктіре отырып, көп ұлттылыққа сүйенуі
керек; қазіргі қазақстандықтардың ділін қамтуы керек; елдің өзіндік ерекшеліктерін және
қазақстандықтардың жақсы жақтары мен үздік сапаларын нақты түрде көрсетуі қажет.
Сонымен қатар, біздің еліміздің ұлттық идеясы уақыт сынынан өткен қазастандық жол
тәжірибесінен туындайтын нақыт құндылықтарға құрылуы керек. Жаңа Қазақстандық Патриотизмнің
негізі бола отырып, барлық қазақстандықтар біріктіретін және оларды «Қазақстан — 2050» стратегиясын
іске асыруға жұмылдыратын «Мәңгілік Ел» идеясына көрініс тапты. «Мәңгілік Ел» – бұл барлық
қазақстандықтарды біріктіретін жалпы ұлттық құндылықтар және еліміздің болашағының іргетасын
құрайды» деп айтып өткен Елбасы өз Жолдауында. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының негіздемесі жеті
негізгі мемлекет құраушы бағыттар және жалпы ұлттық құндылықтарды дамытқан болып табылады.
1. Тәуелсіз Қазақстан және Астана Бүгінде Қазақстан тәуелсіз, зайырлы мемлекеттің барлық
белгілеріне ие: әлемдік қауымдастық мойындаған мемлекеттік шекара, Қазақстан көптеген әлем
елдерімен екі жақты қатынастарда беделді және жауапты серіктес ретінде танылған. Егемендік жылдары
ішінде жаһандық және өңірлік экономикалық жүйелердің бір бөлігі болған динамикалық экономика
құрылған, елде қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған ауқымды даму стратегиялары
мен бағдарламалары, жобалары іске асырылуда. Қазақстанның тәуелсіздігін қазақстандық этникалық топ
өкілдерінің барлығы мойындайды. Астана – тәуелсіздіктің алғашқы сәтті жетістіктерінің бірі, барлық
қазақстандықтардың патриоттық мақтанышы. Халық жұмылып тұрғызған Астана барлық өңір үшін
дамуға күшті түрткі болды, барлық қазақстандық экономиканың локомативіне айналды. Тәуелсіздікті
қадірлеу және Астананы сүю – Қазсақстан патриоты мен азаматының маңызды сапалары.
2.Ұлттық бірлік, қоғамымыздағы бейбітшілік пен келісім Қазақстандық қоғамдағы
этносаралық келісім Ата заңда және басқа да Заңдарда берік бекітілген. 1995 жылы Қазақстан
халықтарының Ассамблеясы – азаматтық бейбітшілік пен келісімнің бірегей институты, жалпы
қазақстандық бірлік негізі құрылды.
Халқымыздың қоғамдық келісімі мен жалпы ұлттық бірлік, барлық азаматтардың этникалық, діни,
нәсілдік тиістіліктерінежәне өзге де өзгешелектеріне қарамастан тең құқықтығы – әркімнің және
барлығының табысы мен лайықты өмірін білдіретін тұрақты шоғырландырылған фактор. Қазақстан
Республикасының әр азаматының патриоттық борызы – Қазақстанның халықтарының достық пен келісім
дәстүрін сақтап, ұлғайтып, ұрпақтан ұрпаққа беру.
3.Зайырлы қоғам және жоғары рухтандырушылық Біздің еліміз әлемдік қауымдастықта
рухани әлем мен келісімнің оң үлгісі ретінде қабылданады. Мемдекеттік және қоғамдық өмірдің зайырлы
сипаты экономикадағы өрлеудің, білім беру, денсаулық сақтау және мәдениеттің ұлттық жүйесін
табысты дамытудың ең маңызды шарты. Сонымен қатар, қазақстандықтар үшін әрқашан рухани беталыс
пен адамгершілік құндылықтар мағызды болады, әрқашан діни-мәдени дәстүрлер, әр азаматтың белгілі
бір дінді ұстану немесе ешқандай дін ұстанбау құқығы сұраныста болады.
XXI ғасырда Қазақстанда мәдениет пен дін диалогының ғаламдық орталықтарының бірінің
өкілдігі бекітіледі.
4.Индустрияландыру және инновация негізінде экономикалық өсу Экономикалық өсу – бұл
біздің ең маңызды міндетіміз, мұның шешіміне Қазақстанның өңірлік және жаһандық бәсекеге
қабілеттілігі тәуелді. Біздің басты міндетіміз – өндірісті, білім мен ғылымды біріктіру, инновациялықиндустриялық кластерлерді дамыту. Сондықтан елімізде ғылым саласының шешуші реформалары, білім
беру жүйесін жаңғырту жүргізілуде, техникалық және кәсіби мамандарды даярлаудың жаңа тиімді
жүйесі жасалды. Инновация қосу қазіргі индустрия — бұл ағымдағы жүзжылдықтағы барлық жетістікті
мемлекеттің магистральды жолы. Мықты индустриялық база инновациялық өрлеуге ауысу негізі болады,
экономикада инновациялық өсу нүктерлерін жасауға мүмкіндік береді. Тек осы негізде Қазақстан
бәсекеге қабілетті экономика, бәсекеге қабілетті мемлекет, бәсекеге қабілетті қоғам болады.
Экономикасын бекітген, индустриялық, инновациялық Қазақстан – бұл нағыз патриоттар міндеті.
5.Жалпыға бірдей еңбек қоғамы Жалпыға бірдей еңбек қоғамы – қазақстандықтарды әлеуметтік
жұмыспен қамтудың ең маңызды шарттарының, қазақстандық отбасылар табысының тұрақты өсуінің,
өмір сапасын тұрақты жақсарту, барлық қазақстандық еңбекшілердің шығармашылық және өмірлік
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әлеуеттерін толықтай ашу кешені. Еңбек өнімділігін арттыру – өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында,
энергетикада, инфрақұрылымдық қызмет салалары мен секторларында, мемлекеттік және корпоративтік
басқару жұмыс атқаратын барлық патриоттардың үлкен еңбегі. Қазақстанның барлық шынайы
патриоттарының маңызды міндеті – қоғамымызда бастамашыл, лайықты, адал еңбек құндылықтарына
негізделген әлеуметтік оптимизмді нығайту.
6.Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы Туған жеріміздің тарихында бірнеше
мыңжылдықтар бар, оның беттерінде ата-бабаларымыздың ұлы істері сақталған. Қазақ халқының тарихы
– бұл бірігу тарихы. Тек бірлікті сақтай отырып қана, қазақтар бірегей мәдени-өркниеттік кодқа, ортақ
тілге және дәстүрге ие халық ретінде сақталып қалды. Тариз бізді сабақ алуға, даналық пен төзімділікті
үйренуге, тағдыры ортақ халық күшіне деген сенімді нығайтуға үндейді.
Өз еліңнің тарихын біоу, түсіну және құрметтеу – әр қазақстандық-патриоттың міндеті. Ортақ
мәдениет – Қазақстан халықтары бірлігінің негізгі тіректерінің бірі, еліміздің жаһандық әлемдегі өзіндік
ерекшелігін сақтаудың маңызды шарттарының бірі. Қазақстан жері мыңжылдықтар бойы мәденит пен
өркениеттің кездесуі мен өзара әрекеттесуінің жері болды. Осының арқасында сақтауға және дамытуға
тұрарлық бай бірегей мәдение мұра қалыптасты.XXI ғасырдағы мемлекеттік тілдің мақсаты, міндеті
және тағдыры – Қазақстан халықтарының ортақ тілі болу. Әр нағыз патриоттың парызы – мемлекеттік
тілді білу және отандастармызға оны меңгеруге көмектесу. Сонымен қатар, Қазақстандағы барлық
ұлттың тілдерін дамыту үшін жағдай жасау, үштілділік принципін енгізу де маңызды.
7. Ұлттық қауіпсіздік және еліміздің жалпы әлемдік және өңірлік мәселелерді шешуге
ғаламдық қатысуы — мемлекетіміздің белсенді, теңдестірілген, сындарлы және жауапты ішкі
саясатының басты мәні[5]. Бұл – Қазақтанның басқа мемлекеттермен ауқымды ынтымақтастығы мен
өзара әрекетін дамытудың, еліміздің біріктірілген жобаларға, өңірлік және ғаламдық қауіпсіздікті
нығайту бойынша жұмыстарға қатысуының мағыналы негізі. XXI ғасырда ұлттық қауіпсіздігінің
орнықты жағдайларын өңірлік және халықаралық қатынастар жүйесінінен тыс жасау мүмкін емес.
Елбасы Н.АӘ Назарбаев тұжырымдаған ұлттық идеяның іргетасы егемендік жылдары ішінде көп ұлтты
Қазақстанда этникалық тұтастықтың – Қазақстан халқының, құндылықтар жүйесі ортақ, тарихы ортақ,
тағдыры мен мақсаты ортақ қазақстандықтардың қалыптасуының мойындалуы болып табылатынын айта
кеткен жөн.
«Біз, қазақстандықтар, біртұтас халықпыз! Біздің тағдырымыз да ортақ – ол біздің «Мәңгілік Ел»,
біздің беделді және ұлы Қазақстан! «Мәңгілік Ел» – бұл біздің жалпы қазақстандық үйіміздің ұлтық
идеясы, ата-бабаларымыздың арманы»[1]. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуының кепілі екені
даусыз. Отанымыздың әлемнің дамыған елдері қатарынан орнымызды ойып алып, саяси беделімізді
арттыра түсуге негіз болмақ. Қарапайым ел жұртшылығының өмірі де назардан тыс емес. Мемлекет
байлығы – халқымыздың әл-ауқатын жақсарту, бейбіт өмір сүруді қамтамасыз ету, халықтың
денсаулығын нығайтуға берілетін ұлттың дамуы басты қағидалары болып табылады. Сонда ғана
дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болары анық. Елін, жерін сүйген әр азамат мәңгілік елдің жасай
беруіне өзіндік үлесін қосуы тиіс.
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УДК. 745 (075.8)
ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ В ЖИВОПИСИ И ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЯ
Торебаев Б.П., Калдыбаев Р.Т., Рахматуллаева К.А.
Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова
Мақала живопистік шығарма және мата киім дизайнындағы түстік контраст шешіміне
арналған. Бұл мақалада композициядағы түрлі түстердің үйлесімі және контрасттың мәні, оның
айқындыққа жетудегі ролі мен символикасы баяндалған Сонымен қатар авторлар түстік
композицияның колористикалық құрылысын және түстердің бір біріне әсер-ықпалын талдаудан
өткізген.
The paper is devoted on the choosing the contrast color in the skening work and desing of textiles. The
article describes the garmony of colors, essence of contrast, and its role in the achievement of expressive of the
compositjon, as well as the symboiism of the contrast and the combination of contrasting colors. The autors
analyze the colioristic structure compozition and interference of colors.
Одна из самых обширных и сложных эстетических проблем – гармония цветов – издавна
интересует художников и дизайнеров, так как именно она составляет художественную основу
цветоведения Цветовая гармония – это искусство и наука, в которой действуют свои законы и правила,
касающиеся цвета. Гармонию цветов мы можем рассматривать как гармонию цветовых отношений, как
совокупность цветовых комбинаций с учетом всех основных характеристик цветов – светлоты,
насыщенности, цветового тона, а также формы и размеров, занимаемых этими цветами площадей.
Главным эстетическим критерием указанных гармоничных сочетаний является визуальная оценка[1].
По древнегреческой мифологии Гармония – дочь бога войны Ареса и богини любви и красоты
Афродиты; это означает, что в ней слиты противоположные и враждующие начала. Поэтому гармония
как непременный спутник красоты подразумевает использование контраста как одного из средств ее
достижения. Таким образом, прекрасное не есть механическая сумма абстрактных элементов.
Симметрия, правильность, плавность линий, чистота цвета и т.п. являются компонентами прекрасного,
однако точно так же компонентами прекрасного могут быть и асимметрия, неправильность, резкость
линий, неопределенность цвета и т. п.
Контраст (от франц. contraste – противоположность) различие форм, размеров, фактур, цветов и т.
д. Контраст – необходимое условие для достижения выразительности композиции и, в конечном счете,
гармонии. Контрасту в самой общей форме можно определить, как противопоставление предметов или
явлений, резко отличающихся друг от друга по тем или иным качествам или свойствам. Но при таком
определении в стороне остается сущность контраста, и отмечаются лишь его внешние условия. А суть
контраста, очевидно. Можно видеть в том, что резко противоположные по каким-либо параметрам
предметы или явления вместе вызывают в нас качественно новые ощущения и чувства, которые не могут
быть вызваны при восприятии их по отдельности. Эти психофизиологические последствия, вызываемые
действием контраста, играют важнейшую роль в структуре живописного произведения.
Проблема цветового символизма является одной из центральных при изучении взаимосвязей
между цветом и психикой. Символика контраста часто используется художниками в целях передачи
определенного мировоззренческого содержания. Не каждому известно, что на могиле самого
неоднозначного лидера СССР Никиты Хрущева установлен черно-белый памятник, который, по задумке
опального скульптора Эрнста Неизвестного, символизировал извечный антагонизм, постоянную борьбу
светлого, прогрессивного, с одной стороны, и темного, реакционного, с другой.
Анализируя колористический строй композиции и взаимное влияние цветов, мы сталкиваемся с
интересным явлением, которое называется цветовой контраст, отличающийся особой эмоциональностью.
Цветовой контраст – это один из приемов, методов достижения выразительности композиции в
изобразительном, декоративном искусстве, дизайне и
архитектуре, заключающихся в
противопоставлении одного цвета другому. Впервые явление контраста описал Леонардо да Винчи в
трактате о живописи: когда цвета близки по тону и равноудалены от глаза, то наиболее светлым будет
тот, который контактирует с наиболее темным цветом; и наоборот, темный цвет будет казаться наиболее
«мрачным», рядом с самым светлым. Цветовой контраст является одним из исключительно важных
формообразующих элементов, участвуя в образовании свойства декоративности. Вместе со светотенью и
линейной перспективой он способствует созданию ощущения пространственной глубины. Цветовая
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гармония, колорит и светотень в качестве одного из обязательных структурных элементов включают в
себя тот или иной вид контраста.
Если применительно к композиции, на первый взгляд очень простое понятие
– «контраст»
означает всякое противопоставление двух свойств, то в цветоведении контраст – это кажущееся
изменение цвета по светлоте (световой или ахроматический контраст, который находится между
темными по тону цветами и светлыми) или цветовому тону (хроматический контраст, который находится
между холодными оттенками цветов и теплыми) в зависимости от окружения.
Контрастные сочетания – одно из главных средств композиции. Контраст активизирует форму.
Широко использовали контраст цветов, света и тени Рембрандт, Матисс, Ван Гог и другие известные
художники. Гармоничные сочетания контрастных цветов имеют активный, напряженный и динамичный
характер. Прежде чем начинать построение гармоничного сочетания контрастных цветов, необходимо
выбрать исходный цвет, после по цветовому кругу следует приблизительно определить
соответствующий ему контрастный цвет. Рекомендуется брать один цвет, например, исходный,
желательно предельно насыщенный. Кроме того, лучше взять цвета, сближенные по светлоте, так как
активный светлотный контраст снимает цветовую напряженность. Третий цвет можно брать из теневого
ряда любого из контрастирующих цветов[2].
Цвет и общий колорит, обладающие огромной силой эмоционального воздействия на
человеческие чувства, являются основными средствами художественной выразительности в дизайне
текстиля. Выразительность же и богатство колорита текстильного орнамента, прежде всего, зависят от
хроматического контрастирования цветов (цветовых тонов). Для достижения этой цели в отдельных
орнаментальных мотивах локальный цвет следует, как бы разложить на составные части, на оттенки,
контрастирующие между собой (например, простой зеленый цвет может состоять из холодного и
теплого, желтоватого и синеватого оттенков). Кажущееся изменение по цветовому тону и насыщенности
цвета называется хроматическим контрастом. Его можно выразить противопоставлением теплого и
холодного или красноватого и зеленоватого оттенков цветов. Взаимодействие таких оттенков локального
цвета придает последнему цвету не только насыщенность, но и звучную живописность. Например, на
зеленом фоне желтый цвет становится слегка оранжевым, а в окружении зеленого цвета красный цвет
кажется более ярким. Это является основой взаимодействия цветов в искусстве вообще и в текстильном
орнаменте в частности[3].
В композициях текстильного рисунка цветовой контраст должен быть подчинен принципам
построения структуры; согласовываясь с другими изобразительными приемами и средствами, он должен
выражать, раскрывать замысел настроения, облегчать его прочтение. Для ткани, выполняющая роль
доминанты цветовое решение орнаментальной композиции должно строиться на более контрастном
сочетании элементов по светлоте или цвету. Контрастный цвет, включающий в композицию в
незначительном количестве, не может играть доминирующей роли. Цельность композиции будет
создаваться за счет преобладания одного или группы родственных цветов.
Как известно, орнамент всегда строится на смешанных контрастах (пятна композиции различны и
по светлоте, и по цветовым тонам, и по насыщенности, либо по фактуре). Бывают и чистые контрасты:
либо по светлоте, либо по цветовому тону, либо по насыщенности, либо по фактуре. На игре контрастов
основано следующее направление в подборе цвета: абстрактные текстильные рисунки и цветы в полной
гамме темных оттенков, а также ультра-ярких, смещение которых представляет реальность и
воображаемую абстракцию, и конкретику.
Сочетанием контрастных цветов можно добиться большой чистоты и звучания каждого цвета в
отдельности. Чистый цвет и чистая форма могут вместить в себя весь мир», – считал основатель стиля
оп-арт (сокращенный вариант англ. optical art оптическое искусство) художник из Парижа Виктор
Вазарелли. Произведения оп-арта строились на световых эффектах и контрасте цветов. Комбинациями
простых геометрических форм и хроматических цветов художников достигали эффекта ожившего
пространства. Несмотря на то, что графическая иллюзия вызывала у зрителей что-то вроде легкое
головокружения, оп-артом заинтересовался мир моды. Ткани с этими мотивами часто используют в
классической одежде высокого качества.
Новым было в этом виде искусства и то, что оно было чисто беспредметным искусством. Иллюзия
третьего измерения создавалась с помощью конструкции с оптическими и световыми эффектами. В
оптической живописи простые однотипные элементы располагаются так, чтобы дезориентировать глаз,
не допустить становления целостной структуры. Искусство света и цвета – оп-арт переживало свой
«звездный час» в середине XX века, но и по сей день, он продолжает жить как в «чистой живописи, так и
в декоративно прикладном, дизайнерском искусстве. Например, знаменитый черно-белый рисунок
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клетки «куриная лапка», или «собачий зуб», появившийся в 1960-х актуален до сих пор. Ткани с этими
мотивами часто используют в классической одежде высокого качества.
Чистая контрастность по светлоте может иметь место не только в ахроматических композициях,
но и существуют композиции однотонные, в которых отсутствуют контрастности по цветовым тонам и
насыщенности. Например, оранжевую краску разбелим до светлого слабонасыщенного. Потом ту же
краску, примешивая к ней черную, доведем до насыщенности, равной до насыщенности светлой
оранжевой; после этого процесса примешиваем к оранжевой краске белую и черную краску в таких
количествах, в результате получить средний тон, насыщенность которого та же, что и найденных раньше
светлого и темного тонов. Все эти три слабонасыщенных цвета контрастны по светлоте.
Роль цвета необходимо учитывать при оформлении тканей для одежды разного назначения, так
как цветовое решение дизайна костюма в контрастных тонах создает определенные эмоциональные
настроения. В контрастных тонах создается, как правило, костюм для отдыха, путешествий, прогулки на
природе, для занятий спортом, а также для танцевальных вечеров. В этой одежде цвет должен быть
активным, не только способствующим не только появлению хорошего настроения, но и раскованности
поведения.
Нередко избегают резких контрастов в пользу контрастных оттенков одной цветовой группы – к
примеру, красного с розовым или фиолетового с сиреневым цветом. При смешении различных цветовых
групп остается неизменным такой параметр, как светлота – например светлые полутона синего со
светлыми полутонами зеленого цвета. Нередко избегают резких контрастов в пользу контрастных
оттенков одной цветовой группы – к примеру, красного с розовым или фиолетового с сиреневым цветом.
К созданию своего образа надо подходить, как живописному произведению. При этом можно сочетать
несочетаемое: зеленый и голубой, розовый и горчичный. Среди цветовых фаворитов, не выходящего из
женской моды является сочетание фиолетового и зеленого цвета.
Один из самых ярких трендов на мировых подиумах – сочетание контрастных цветов – причем не
только двух, но и трех, и четырех. Традиционно принято в белые комплекты вводить кроме красного и
синие цвета, но более изысканным считается сочетание синего с зеленым и лиловым. Розового цвета
легко сочетать не только белым и красным, но и также с серым, зеленым, синим[4]. «Сочетать можно и
три, и пять цветов», заявила на семинаре «Занимательная колористика» дизайнер-стилист Галия Медеу,
– «но нужно знать некоторые правила. Так, необходимо учитывать пропорции, насыщенность каждого
цвета, отсутствие и наличие принтов. Хорошо сочетаются противоположные цвета, но одной
насыщенности, сильный черный противопоказан с другими темными оттенками, но хорош с красным,
оранжевым, коралловым, а просто идеален с белым».
Белый и черный цвета универсальны и элегантны изначально. В сочетании эти контрастные цвета
дополнительно подчеркивают и оттеняют друг друга, что создает неповторимую и утонченную гамму.
Контраст черного и белого цвета выражает четкость, ясность: «черным по белому» (совершенно четко,
ясно, недвусмысленно, определенно). Самое популярное и элементарное сопоставление белого и черного
может сопровождаться ощущением некоторого шока вследствие внезапного перехода от белизны к
черноте, кажущимся изменением масштабов и светлоты, возникновением пространственного эффекта и
т. п. Таким образом, контрастирующие цвета способны вызывать целую цепь новых ощущений. Эти
психофизиологические последствия, вызываемые действием контраста, играют важнейшую роль в
структуре живописного произведения.
Примечательно, что субъективные представления о контрасте бывают весьма обманчивыми.
Например, многим кажется, что самый резкий контраст существует между белым и черным цветом. Это
не так, в ряду цветов, находящихся в контрастных отношениях, пара белый и черный цвет занимает
далеко не первое место. Вот этот ряд: 1-желтый и черный цвета, 2 – зеленый и белый, 3 – красный и
белый, 4-синий и белый, а черный и белый цвета занимает 5 – место.
Итак, после ознакомления контрастами можем понять, что мы не воспринимаем каждый
отдельный контраст, а оцениваем их в совокупности. Различное сочетание контрастов по тону и светлоте
дает неодинаковое ощущение цветового контраста.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ
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Төлеуқызы Б., Бектурсын Б.,Бабакиев А.
Ө.А.Байқоныров атындағы Жезказған университеті
В данной статье рассматриваются особенности правотворческой деятельности
Республики Казахстан.
This article discusses the features of the law-making activities of the Republic Kazakhstan.
Құқық шығармашылық мемлекеттің жұмысының ең күрделі, өте жауапкершілікті түрі. Норма
шығармашылық қоғамдағы қарым-қатынастарға тікелей ықпал ететін негізгі жол, құқыққа мемлекеттік
күш беретін құрал. Құқық шығармашылық тек мемлекеттің жұмысы, мемлекеттің, қоғамның, жеке
адамдардың мүдде-мақсатын іске асыратын, орындайтын бірден-бір айқындалған жол. Басында норма
туралы ой-пікір табиғи жолмен қалыптасып, жаңа қатынастарды реттеуге, басқаруға үлес қоса бастайды.
Бірте-бірте ой-пікір норманың жобасына айналады. Сөйтіп мемлекеттік органның қарауына,
талқылауына түседі.
Қоғамды басқаруда мемлекет пен құқық сан алуан нормативтік актлерді өмірге әкеліп, ескіргенін
жаңартып, кемшіліктері болса толықтырып отырады. Бұл процесте заңға көп күрделі талаптар қойылады.
Заң неғұрлым мазмұны жағынан өмір талаптарына сәйкес, халықтың ойы мен негізгі мүдделерін терең
қамтыса, нысаны жағынан да әбден жетілсе соғұрлым ол тәуелсіз демократиялық мемлекет құру күресіне
тиянақты үлесін молынан қосады, заңның беделі артады. Сол себепті заң жобасын жасауға оны жанжақты талқылауға көпшілік халықтың, қоғам ұйымдарының белсене қатысуы біздің жалпы халықтық
мемлекетімізде заңдылыққа айналды. Өте маңызды заң жобалары халықтың талқылауына түседі. Заң
қабылдайтын орган-Парламент көпшіліктің ұсыныстарына жіті көңіл бөледі, оның тұрақты
комиссияларында мұқият тексеріліп, Парламентке арналған ұсыныстар алынады. Демократияның
қағидалары осылайша заң қабылдау саласында іс жүзіне асады. Заң жобасы туралы пікір айтуда
азаматтарға, олардың қоғамдық ұйымдарына шек қойылмайды [1]. Мұндай ұсыныстар тиісті мемлекеттік
органдарда жан-жақты қаралады. Заң жобасын ұсынудың ерекше түрі бар, оны депутаттар тобы мен
мемлекеттің Үкіметі ғана жасай алады. Олардың ұсынған заң жобалары Парламенттің талқылауына
түседі. Заңға тәуелді нормативтік актілер де осылай жан-жақты талқылаудан өтіп барып қабылданады.
Құқық шығармашылықтың негізгі қағидалары:
1.Демократизм мен жариялық- шығармашылық прцесіне қалың бұқара, қоғамдық ұйымдар,
бірлестіктер, еңбек ұжымдары, саяси партиялар, ақпарат, заңгерлер, ғалымдар қатысып, өздерінің
пікірлерін айтып, ұсыныстарын береді. Өте күрделі мәселе бойынша жалпы халықтық референдум
жүргізіледі.
2. Заңды кәсіпқойлық-мемлекеттің заң шығармашылық органдарының кәсіпқойлық саласын
көтеру, оның жұмысына заңгерлерді, ғалымдарды, социологтарды, политологтарды т.б. тәжірибелі
азаматтарды қатыстыру. Заң шығармашылық процестің сапасын көтеру үшін: біріншіден-қысқа және
ұзақ мерзімді заң шығару жоспары болу керек; екіншіден-заң және заңға тәуелді нормаларды шығару көп
жылғы тексерістен, тәжірибеден өткен ережелері болу қажет; үшіншіден-заңның жобасын тәуелсіз
ғылыми сараптамадан өткізіп барып, парламентте талқылау керек; төртіншіден-парламенттегі
депутаттардың құқықтық сауаттылығын қалыптастыру қажет.
3.Құқық шығармашылықтағы заңдылық-жаңа қабылданатын нормалар Конституцияның
талаптарына сәйкес өмірге келуі қажет. Егерде мемлекеттің ең жоғарғы өкілетті органдары
Конституцияға нұқсан келтірсе, ол мемлекеттен жақсылық күтуге болмайды.
4.Құқық шығармашылық процесінің ғылыми сапасын көтеру-бұл үшін қоғамның саясиэкономикалық, мәдени -әлеуметтік жүйелерін жан-жақты зерттеп, олардың ғылыми тұрғыдан
талаптарын анықтап, қорытынды тұжырымдар жасап, оны қалай сапалы заңға айналдыру жолдарын,
бағыттарын белгілеу. Ол ғылыми тұжырымдарды тәжірибеден, тексерістен өткізіп алу керек [2].
Қазақстан Республикасының Конституциясында заң және заңға тәуелді актілерді шығарудың,
қабылдаудың, бекітудің толық әдістемесі көрсетілген. Заң шығаруда ұсыныс құқығы – Праламент
депутаттарында және Үкіметтің құзырында.
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Қазақстан Республикасының заң шығару процесінің ерекшеліктері бар. Бұл процесс, әдетте, заң
шығару қызметінің сатылары және олардың бірізділігі арқылы дамып отырады.
Бірінші ол заң шығару быстамасынан басталады. Заң шығару бастамашылығы құқығы
субъектінің Парламент қарауға міндетті. Заң жобасын және Парламенттің өзге актісінің жобасын
ресми енгізуі заң шығару бастамашылығы болып табылады. Бұл құқық Парламенттің депутаттарына
және Үкіметке Конституция бойынша берілген.
Мәжілістің комитеттері заң жобасын қабылдап қарайды, олар алдын ала заң жобасын
әзірлейді. Бұдан кейін заң жобасын Мәжіліс бюросының қарауына тапсырады. Бюро заң жобасы
жұмысының қорытындысын тұрақты комитетте қарап, оны Мәжілістің пленарлық отырысының
қарауына беру туралы шешім қабылдайды.
Заң жобасы Мәжілістің пленарлық отырысының қарауына беріледі. Мұнда заң жобасы бір рет,
әдетте, екі рет, кейде одан да көп пысықталады. Одан кейін Мәжіліс депутаттары қараған және жалпы
санының көпшілік дауысымен мақұлданған заң жобасы Сенатқа беріледі, ол онда әрі кеткенде 60
күннің ішінде қаралуға тиісті. Сенатта алдымен комитеттерінде, кейін бюро, пленарлық отырысында
заң жобасы қаралады. Сенат депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданған жоба
заңға айналады және ол он күннің ішінде Президенттің қол қоюына беріледі. Президент заң жобасын
Конституциялық Кеңеске Конституцияға сәйкестігін тексеруге бере алады. Президент заңға қол
қойғаннан кейін заң жарияланады.
Қоғамдағы құқықтың ең күрделі негізін құрайтын нормативтік – құқықтық актілер. Бұл жүйеге
қоғамдағы қатынастарды ретеп, басқарып отыратын нормативтік актілердің басым көпшілігі кіреді.
Құқықтың басқа негіздері (әдет – ғұрып, мораль, діни т.б. нормалар) жалпы мемлекеттік қатынастарды
реттеп, басқара алмайды, тек нормативтік актілерге қосымша күш ретінде жұмыс атқарады.
Нормативтік
актілер қоғамның, жеке адамдардың мүдде – мақсатын іске
асыратын
экономикалық, саяси, әлеуметтік, ұлттық, халықаралық қатынастарды реттеп, басқарады. Көне дәуірде
нормативтік актілер тек мемлекеттік қатынастарды ретеп, басқарып отырды [3]. Қазіргі кезде әлемдегі
барлық мемлекеттерде құқықтық нормалар қатынастарды ретеп, басқарудың басым түріне айналып
отыр. Өйткені қоғамда мемлекеттік билікті іске асыруда, демократияны дамытуда, құқықтық
мемлекетті қалыптастыруда нормативтік актілер ең шешуші рөл атқарады.
Нормативтік – құқықтық актілердің мазмұнының сипаттамасы:
1) Бұл актілерді мемлекеттің билік өкілеттігі бар органдары қабылдайды. Қабылдаудың заңды
тәртібі болады. Оны орындау міндетті.
2) Бұл процесте мемлекеттің егемендігі іске асып отырады. Оның маңыздылығы қабылданған
нормативтік актілерден көруге болады.
3) Нормативтік актілердің мазмұны құқықтық нормалармен сәйкес, дәлме – дәл болуға тиісті.
Өйткені мемлекеттік органдар акті деген атпен әртүрлі мағынада құжаттар шығарып жатады.
4) Нормативтік актілер заңды бөлу үшін міндетті түрде тиісті нысанда шығарылады. Онда
барлық реквизиттері көрсетілуі қажет.
Нормативтік актілердің өмірге келуі, дамуы, өзгеруі, жаңаруы объективтік процесс [4]. Оның
негізгі себептері: қоғамның экономикалық базисының өзгеруі, соған сәйкес қоғамның саяси,
әлеуметтік, мәдени, таптық мүдде – мақсаттарының өзгеруі.
Бұл объективтік өзгерістер өмірге субъективтік өзгерістерді қалыптастырады:
- мемлекеттік билік дамып, жаңарады;
- мемлекет пен құқықтың функциялары өзгеріп, нормативтік актілерді дамытады;
- құқықтық қатынастар прогрестік өзгерісте болады;
- рухани сана – сезім, білім дамиды.
Қоғамдағы осы объективтік және субъективтік өзгерістерді реттеп, басқару үшін нормативтік
актілер үнемі үзіліссіз даму процесінде болады [5]. Бұл процестің сапалы дамуын қамтамасыз ету
үшін:
- құқықтық шығармашылықтың сапасын жақсарту;
- лауазымды тұлғалардың кәсіпқойлығын, білімінғ тәжірибесін көтеру;
- мемлекеттік тұлғалардың қызметінің сапасын жақсарту.
Нормативтік – құқықтық актілер – ресми заңды нормативті мемлекеттік күші бар нормалар.
Нормативті-құқықгық актілердің негізгі мақсаттары — кұқық нысандары баска басқадағыдай құқықтық ақпаратты сақтап жөнді жағдайда қажетті жерлерге жеткізеді. Бұл жағынан нормативтіқұқықтық актылар өте қолайлы жетілген құқық нысаны - мемлекет және «жәй» субъектілер үшін.
Мемлекет сол арқылы оперативті түрде құқықтық реттейді, қоғамның құқықтық қажеттілігіне көңіл
аударады, барлық қоғамдық процесстерді басқару жұмысына координация жасайды.
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ШАРТТЫҢ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Төлеуқызы Б.,
Ө.А. Байконуров атындағы Жезказған Университеті
В данной статье рассматриваются некоторые особенности и разновидности договоров
This article describes the features and the variety of treaties translation.
Көптеген азаматтық құқықтық шарттар бір – бірінен бөлуге мүмкіндік беретін нақты
ерекшеліктерімен және жалпы қасиеттерімен ажыратылады. Көптеген және әртүрлі шарттарды
толығымен дұрыс түсіну үшін оларды жеке түрлерге бөліп жүзеге асыру қабылданған. Бұндай бөлудің
негізінде зерттеу мақсатына байланысты алынған әртүрлі санаттар алынуы мүмкін. Шарттарды
жекелеген түрлерге бөлу тек теориялық қана емес, сонымен қатар маңызды практикалық мәнге ие. Ол
азаматтық айналымның қатысушыларына өз қызметтерінде аса қажетті шарт ерекшелігіне қарай талдау
мен қолдануға, өз қажеттіліктеріне қарай үлкен көлемде осындай шартты пайдалануына мүмкіндік
береді.
Шарттар әртүрлі мәмілелердің бірі болғандықтан; оларға мәмілелердің әртүрлі түрлерге бөлінуі
мен таратылуы да қолданылады. Сондықтан мәмілелердің барлығына оларды бөлудің консенсуалды
және тең негіздегі шындығының жалпы белгілері шарттарға да таратылады [1]. Бұнда бір жақты
мәмілелерге таратылмайтын және тек шарттарға ғана қатысы бар бөліністер көрсетіледі.
Азаматтық құқықтық шарттар өздерінің заңдық бағыттарына сәйкес бөлінеді. Негізгі шарттар
жұмысты атқаруда, қызмет көрсетулерде, мүліктерді бөлуде және материалды айырбастаумен
байланысты қатысушы жақтардың құқығы мен міндетін туындатады.
Алдын – ала жасалатын шарт, бұл шарт бойынша тараптар алғашқы айтылған тараптарға сәйкес
оны болашақта жасауға міндеттенеді. (мүліктік аудару, қызмет көрсету немесе жұмыс орындау туралы).
Ниет хаттамасы егер онда алғашқы шарт күші берілгені туралы айтылмаса, ол алғашқы шарт күші
берілгені туралы айтылмаса, ол алғашқы шарт болып саналмайтынын ескеру қажет. Шартты алдын – ала
жасалған шарт деп мойындау үшін ол Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 390 – бабының
2 – 4 тармақтарындағы талаптарға сәйкес болуы тиіс [2]. Атап айтқанда, алдын – ала жасалатын шарт
негізгі шарт үшін заңдарда белгіленген нысанда, ал егер негізгі шарт нысаны белгіленбесе, жазбаша
түрде жасалады. Алдын – ала жасалатын шарт нысаны туралы ережелердің сақталмауы оның жарамсыз
болып қалуына әкеліп соқтырады.
Алдын – ала шарттарды практикада орны бар ниет туралы келісімдерден ажырата білу керек. Ниет
туралы көрсетілген келісімдер жақтардың болашақта шарттық қатынастарға түсуінің жағдайларымен
анықталады. Бірақ ниет туралы келісімдер, егер онда басқаша көрсетілмесе, жақтардың қандай да бір
құқығы мен міндеттерін туындатпайды. Сондықтан ниет туралы келісімнен қатысушылардың біреуі бас
тартса және осындай көрсетілген келісімнен шарт жасасуда кез – келген оған құқықтық іс - әрекет әсер
етпеуі мүмкін және оның тек қызметтік әрекетіне ықпал ете алады.
Аралас шартта заңда немесе басқа да нормативтік құжаттарда көрсетілген әртүрлі шарттардың
элементтері болады. Тараптардың аралас шарт бойынша қатынастарына; егер тараптардың келісімі мен
немесе аралас шарттың мәнінен өзгеше туындамаса, аралас шартта элементтері бар шарттар туралы
заңдардың тиісті бөліктері қолданылады. Мысалы, аралас шарт деп мүлікті сақтауға бергенде оны
ақысыз пайдалану құқығын қамтитын шарттарды және тағы басқа айтуға болады.
Аралас шарттың сонымен қатар, басқа да жаңа шарттардың пайда болуына бірден – бір негіз
болып отырған елімізде қалыптасып келе жатқан нарықтық экономика.
Көрсетілген шарттар шарттарды орындауды талап ететіндігіне байланысты бөлінеді. Ереже
бойынша, шарттар қатысушылардың пайдасына қарай жасалады және осы шарттардың орындалуын
талап ету құқығы тек оның қатысушыларына ғана тиесілі [3]. Сонымен бірге шарттарды жасауда
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қатыспаған жақтардың пайдасына сәйкес шарттар да кездеседі, яғни үшінші жақтың пайдасына
жасалатын шарттар.
Әдетте міндеттемелер бойынша құқықтар мен міндеттерді алатындар – сол міндеттемеге
қатысушылар. Алайда азаматтық айналымда басқа да түрлі міндеттемелер кездеседі, кейбір
міндеттемелер мен талап құқығын міндеттемеге не тікелей өзі, не өзінің уәкім арқылы қатыспайтын
үшінші жақ алады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 391 – бабына сәйкес тараптар несие берушіге емес,
шартта көрсетілген немесе көрсетілмеген және борышқордан міндеттемені өзінің пайдасына орындауды
талап етуге құқығы бар үшінші жаққа борышқор орындап беруге міндетті деп көрсеткен шарт үшінші
жақтың пайдасына жасалған шарт болып танылады.
Көрсетілген ережелер заңдармен, басқа құқық актілермен немесе шарттармен өзгеше көзделмеген
жағдайларда қолданылады. Темір жол туралы жарлықтың баптарына сәйкес жүк тасушы мен жол жүк
тасушымен жасалған тасымалдау шарты жүк алушының келісімінсіз де өзгертілуі мүмкін, егер жүк
алушы тасымалдау шарты бойынша туындаған құқықтарын пайдаланғанына ниетін жеткізсе болады.
Борышқор шартта өзінің несие берушіге, қарсы қоя алатындай қарсылықтарын үшінші жақтың
талаптарына қарсы қоюға құқылы. (АК 391 – бап, 3- тармақ).
Егер жүк алушы тасымалдаушыға әкелген жүктің тиісті емес сапада әкелінгенін талап етсе, онда
соңғысы жүктің сапасы жүкті тасымалдаудың жүзеге асыратын жүк тасушы жұмыскердің кінәсінен
болды деп нұсқауға құқылы.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 399 – бабының 4 – тармағына сәйкес шарт
жасасуға міндетті тарап оны жасасудан жалтарса, екінші тарап шарт жасауға мәжбүр ету туралы талап
қойып сотқа жүгінуге құқылы.
Шартқа қатысушы жақтардың құқықтары мен бостандықтарын бөлу сипатына қарай барлық
шарттар көпжақты және біржақты болып бөлінеді. Біржақты шарт бір жаққа тек міндетті тудырады. Ал
көп жақты шарттарда әрбір жақ құқыққа ие болады және басқа жақпен қатынасы бойынша бір уақытта
міндет атқарады.
Көптеген шарттар өзаралық сипатта болады. Сату – сатып алу шарты бойынша сатушы сатып
алушыдан сатылған заттың құнын төлеуді талап етуге құқығы бар және осы алынған затты сатып
алушыға бір уақытта беруге міндетті. Сатып алушы өз кезегінде оған сатылған затты алуына талап ете
алады және алынған заттың құнын төлеуге міндетті. Олармен қатар біржақты шарттар да кездеседі.
Мысалы, займ шарты біржақты болып табылады, себебі займ беруші осы шарт бойынша қарызды
қайтаруды талап етуге құқылы және займшының алдында белгілі бір міндеттер алады. Ал займшы
керісінше, шарт бойынша ешқандай құқықты ала алмайды және қарызды қайтаруға ғана міндеттеме
алады.
Шарттарды біржақты және көпжақты деп бөлудің тәжірибелік маңызы зор.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 284 – бабында тараптардың өзара міндеттерді
орындауы және қарсы талаптары қарастырылған.
Шарт ақылы және ақысыз болып бөлінеді. Көрсетілген шарттар материалды игіліктерді
айырбастау сипатына қарай бөлінеді.
Ақылы шарт бойынша өз міндетін атқарған жақ ақысын алуға, не қарсы талап қоюға құқылы
мысалы, тапсырылған затқа, атқарылған жұмысқа, істелген қызметке ақша алады, тапсырған мүлкінің
құнын алады. Бір тарап екінші тарапқа одан ақы алмай, немесе еш нәрсе бермей ұсынуды міндетіне алған
шарт ақысыз шарт болып табылады. Шарт бойынша тарап өз міндеттемелерін орындағаны үшін ақы
алуы немесе бір – біріне бірнәрсе беруі керек болса, бұл ақылы шарт болып табылады.
Ақылы шарт болып бір жақтың мүлкінің берілуі басқа жақтың мүліктік жағына кездесуіне
байланыстылығы табылады. Ал ақысыз шартта мүліктің берілуі басқа жақтың мүліктік жағынан ақысыз
жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 406 – бабына бір тарап (сатушы) мүлікті
(тауарды) екінші тараптық (сатып алушының) меншігіне, шаруашылық жүргізуіне немесе жедел
басқаруына беруге міндеттенеді, ал сатып алушы бұл мүлікті (тауарды) қабылдауға және ол үшін белгілі
бір ақша сомасын (бағасын) төлеуге міндетті.
Консенсуалды (келісім) және нақты шарт. Консенсуалды шарт дегеніміз әр жақтың келісімі
бойынша жасалатын шарт. Бұл шарт алар келісімге келген бойда күшіне енеді де әр жақтың құқықтары
мен міндеттері туындайды.
Мысалы сатып алу-сату шарты консенсуалды шарт болып табылады. Ол, екі жақ барлық елеулі
жағдайлар бойынша келісімге келген сәттен бастап аяқталған (сатып алу-сату шарты жасалған) болып
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табылады [4]. Шарттың жасалуы мен орындалуының бір уақытпен сәйкес келуі (жасалған сәтінде
орындалатын шарттың болуы) бұл ережені өзгертпейді.
Мүлікті жалдау шарты консенсуалды құқықтары мен міндеттері тек тараптардың келісімі
негізінде пайда болатын, өзара өтеулі болып танылады.
Жалпы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 540-бабына сәйкес мүлікті жолдау
шарты бойынша жалға беруші жалға алушыға мүлікті ақыға уақытша иеленуге және пайдалануға беруге
міндеттенеді.
Мердігерлік шарты да консенсуалды шартқа жатады.
Нақты шарт дегеніміз заттарды тапсыруы сәтінде ғана құқықтар мен міндеттер туғызатын шарт
болып танылады. Мысалы: займ шарты, азаматтардың қатысумен сақтау шарты. Тараптардың арасында
шарттың барлық елеулі ережелері бойынша талап етілетін нысанда келісімге қол жеткен кезде шарт
жасалды деп есептеледі.
Шарт жасасу шарттық қатынастарға түсу жөніндегі ұсыныстан басталады. Шарт жасалғанмен
тараптардың арасында белгілі құқықтық қатынастар пайда болып, олардың орындалмағаны үшін
тараптар жауапқа тартылуы мүмкін.
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ӘОЖ 342.9
ОТБАСЫ–ТҰРМЫСТЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР САЛАСЫНДАҒЫ ЗОРЛЫҚ–
ЗОМБЫЛЫҚТАР, ЯҒНИ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ КОДЕКСІНІҢ 73 БАБЫНЫҢ 1,2,3-ШІ БӨЛІКТЕРІМЕН КӨЗДЕЛГЕН
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
Ж. Шөженов Қарағанды обл. №2 Қазбекби аудандық сотынын соты
Б. Төлеуқызы
Ө.А.Байқоныров атындағы Жезказған университеті
В данной статье рассматриваются противоправные действия в сфере семейно бытовых
отношений.
This article discusses illegal activities in the sphere of family and domestic relations.
Қазіргі таңда отбасы–тұрмыстық қарым-қатынастар саласындағы зорлық– зомбылықтың алдын
алу мәселесі маңызды рөлге ие. «Отбасы–тұрмыстық қарым–қатынастар саласындағы зорлықзомбылықтардың алдын-алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданып, «Отбасы–
тұрмыстық қарым–қатынастар саласын-дағы зорлық-зомбылықтардың алдын-алу мәселе-лері бойынша»
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.
2008 жылғы 1 қаңтарда құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында Қазақстан
республикасының Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық бұзушылық туралы кодексіне
«Отбасы–тұрмыстық қарым-қатынастар саласындағы құқыққа қарсы іс-әрекеттер» деп аталатын 73 бап
енгізілді.
Жаңа заң отбасы–тұрмыстық қарым–қатынастар саласындағы азаматтардың бостандығы мен
конституциялық құқықтарын қорғауға бағытталған. Жыл сайын елімізде мыңға жуық адамдар отбасытұрмыстық зорлық-зомбылыққа душар болады екен. Солардың басым бөлігі әйелдер мен балалар.
Отбасылық зорлық- зомбылықпен күресу туралы заңда қамауға алу, еріксіз емделуге (сот шешімімен)
және ата-аналық құқықтарынан айыруға дейінгі шаралар қарастырылған [1].
Осы баптың бірінші бөлігінде құқық бұзушымен отбасы-тұрмыстық қарым–қатынастағы
азаматтарға сыйламаушылық көрсетіліп, былапыт сөйлеу, қорлап тиісу, кемсіту, үй заттарныа зақым
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келтіру және жеке тұрғын үй немесе пәтер ішіндегі жасалған олардың тыныштығын бұзатын басқа да
әрекеттер, егер бұл іс-әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгілері болмаса, айлық
есептік көрсеткіштің бірден үшке дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не он тәулікке дейінгі мерзімге
әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады.
Ал, екінші бөлігі бойынша осы баптың
бірінші
бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған іс-әрекеттер, айлық есептік көрсеткіштің үштен
беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не он тәуліктен он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік
қамауға әкеп соғады.
Отбасы–тұрмыстық, қарым–қатынастар деп:
бірге тұратын немесе тұрған;
некеде тұрған;
бұрынғы ерлі-зайыптылар;
жақын туыс адамдардың арасындағы қатынастар түсініледі.
Судья, орган (лауазымды адам) әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау кезінде әкімшілік
құқық бұзушылық жасалғанын, осы адамның соны жасауға кінәлілігін, оның ол әкімшілік жауаптылыққа
жататынын, мүліктік залал келтірілгенін анықтауға, сондай-ақ істі дұрыс шешу үшін маңызы бар басқа
да мән-жайларды анықтауға міндетті.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау кезінде анықтауға жататын мән-жайлар.
Ақыл-есі дұрыс, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кезде он алты жасқа толған жеке адам және
заңды тұлға әкімшілік жауаптылықта болуға тиіс.
Әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін жеке адамдарға мынадай жазалар қолданылуы
мүмкін: ескерту жасау; әкімшілік айыппұл салу; әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы не нысаны
болған затты өтемін төлеп аып қою; әкімшілік құқық бұзушылықты жасау құралы не нысаны болған
затты, сол сияқты әкімшілік құқық бұзушылықты жасау салдарынан алынған мүлікті тәркілеу; арнаулы
құқықтарынан айыру; лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, біліктілік аттестатынан (куәліктен) айыру немесе
қызметтің белгілі бір түрі не белгілі бір іс-әрекеттер жасауға оның қолданылуын тоқтата тұру; жеке
кәсіпкердің қызметін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу; заңсыз салынып жатқан немесе салынған
құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау; әкімшілік қамауға алу; шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды
Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен кетіру;
Әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін заңды тұлғаларға 1)-6),8) тармақтарындағы жазалар
тағайындауға жатады.
Әкімшілік жаза, осыған заңмен уәкілеттік берілген судья, органдар (лауазымды адамдар)
әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып
табылады және осындай құқық бұзушылық жасаған адамның осы кодексте көзделген құқықтары мен
бостандықтарынан айыруға немесе оларды шектеуге қояды.
Әкімшілік жаза әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру және құқық бұзушылықты жасаған
адамды заң талаптарын сақтау және құқық тәртібін құрметтеу рухында тәрбиелеу, сондай-ақ, құқық
бұзушының өзінің де, сол сияқты басқа адамдардың да жаңа құқық бұзушылық жасауының алдын алу
мақсатында қолданылады.
Әкімшілік жаза әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамға тән, ар азабын тарттыруды немесе
оның адамгершілік қадір-қасиетін қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның іскерлік беделіне зиян тигізуді
мақсат тұтпайды.
Әкімшілік айыппұл салу және әкімшілік қамауға алу тек негізгі әкімшілік жазалар ретінде ғана
қолданылуы мүмкін.
Әкімшілік айыппұл әкімшілік құқық бұзушылық үшін заңнамалық актіге сәйкес белгіленетін
айлық есептік көрсеткіштің белгілі бір мөлшеріне сай келетін көлемде салынады [2].
Әкімшілік қамауға алуды судья ерекше жағдайларда жеке адамдарға қарсы әкімшілік құқық
бұзушылықтардың жекелеген түрлері және осы кодекстің ерекше бөлігінде көзделген басқа да құқық
бұзушылықтар үшін қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге тағайындайды.
Алайда, жүкті әйелдерге және он төрт жасқа дейінгі балалары бар әйелдерге, он сегіз жасқа
толмағандарға, 1 және 2-ші топтағы мүгедектерге, сондай-ақ елу сегіз жастан асқан әйелдер мен алпыс
үш жастан асқан еркектерге әкімшілік қамауға алуды қолдануға болмайды.
Қазақстан Республикасы ӘҚБК-нің 73 бабымен әкімшілік істі қарап, әкімшілік жауаптылық
белгілеу кезде жәбірленуші мен құқық бұзушылық жасаған адам бітімгершілікке келген кезде іс
тоқтатылып қысқартылуға жатады (64 бабы). Бітімгершілікке келу жәбірленуші мен әкімшілік құқық
бұзушылық жасаған адам қол қойған жазбаша келісім негізінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар сот
жәбірленушіге бітімгершілікке келуден туатын жағдайды түсіндіру қажет,
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Көптеген жағдайда учаскелік полиция инспекторлары жанұяда қауіпті қақтытығыстардың болып
жатқанын біле тұра, жәбірленушінің арызы немесе ауызша шағымының болмауына байланысты олардың
конституциялық құқықтарын бұза алмайды және олардың жеке өмірлеріне араласа алмайды.
Тек, енді Әкімшілік кодексте «Медиация туралы» заның қолдану туралы өзгерістерді тездетіп
енгізу керек, өйткені қазіргі кезде қылмыстық заңдарда ізгілендіруге байланысты, соттарда қаралып
жатқан істердің басым көпшілігі «Отбасы-тұрмыстық қарым-қатынастар саласындағы құқыққа қарсы ісәрекеттер» деп аталатын 73 баптағы қарастырылған әкімшілік істер. Алайда, заңға өзгерістер
енгізілмегендіктен медиациямен әкімшілік істер қысқара алмайды.
Жезқазған қаласының мамандандырылған әкімшілік соты 2015 жылдың екі айында «Отбасытұрмыстық қарым-қатынастар саласындағы құқыққа қарсы іс-әрекеттер» деп аталатын 73 баптағы
қарастырылған барлығы 22 әкімшілік істер қаралды, оның ішінде 3 адам әкімшілік қамауға алынды, 12
адамға әкімшілік айыппұл салынды, 17 адамға ескерту жасалды, 2 іс тараптардың бітімгершілікке
келуіне байланысты қысқарды.
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УДК 930 (092)
ЖЕЗҚАЗҒАН АУДАНЫНДАҒЫ КОЛХОЗШЫ ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЖЕҢІСКЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ
(1941-1945 жж)
Уржанов А., Кенжекова Б.К.
В статье на документальном материале раскрываются узловые аспекты историй
Жезказганского района в период Великой Отечественной войны. Определяется вклад в победу женщины
колхозников Жезказганского района.
The article defines the contribution the victory of women farmers Zhezkazgan region
Ұлы отан соғысы жылдарындағы майдан мен тылдың мызғымас тығыз бірлігінің арқасында
кенес одағы ұлы жеңіске қол жеткізді. Соғыс жағдайында ауыл шаруашылығы еңбекшілерінің еңбек
жағдайлары мен міндеттері күрт өзгерді. Колхозшылар ел басына түскен сын сағаттарды жақсы түсініп,
өздерінің барлық күш жігерін аямай, жанкешті еңбек ете отырып, «еңбектің бәрін жеңбек» екендігін
дәлелдеді..Әскерге кеткен қазақстандықтардың 2/3 бөлігі ауылдар мен селоларда тұратын еңбек
адамдары болатын. Сондықтан олардың орнын негізінен әйел адамдар басты[1].
1941 жылы Қазақстандағы колхозшылардың жалпы саны 1350,1 мың адам болып, оның ішінде
колхоз жұмысына 506,9 мың ерлер, 577.2 мың әйелдер қатысты. Ал, 1942 жылдың 1 қаңтарында
Қазақстанда 6809 колхоз болса, олардағы еңбекке жарамдыларын 491200 ерлер, 593407 әйелдер құрады.
Республиканың колхоз далаларындағы бүкіл еңбекшілердің 60-65 пайызын әйелдер құрады.Осы кезеңде
республиканың өнеркәсіптеріндегі әйелдердің үлес салмағы 1940 жылғы 26,2 пайыздан ,1942 жылы 45,2
пайызға көбейсе, ал, ауыл шаруашылығындағы әйелдердің үлес салмағы 2-2,5 есеге көбейді. Тек ғана,
1942 жылдың өзінде ғана республиканың ауыл тұрғындарынан Қызыл Армия және өнеркәсіп
орындарына 215,5 мың ер адамдар аттандырылды. Осылайша, әйелдер майдан мен өндіріс оындарына
кеткен ерлердің орнын басты.1940 жылы жалпы елдегі колхоздардағы еңбекке жарамды әйелдердің үлес
салмағы 56 пайызға жетсе, Қазақстанда ол 48 пайызды құрады[2]
1941 жылы 2 августе Жезқазған аудандық партия комитеті Қазақстан КП Орталық комитетінің
«Красные орлы» колхозшыларының үндеуіне орай қабылдаған қаулысына сәйкес,
колхоздарда
штаттағы төраға мен есепші ғана қалдырылып, селподағы ер адам әйел адаммен алмастырылып,
фермадағы бақташылар, күзетшілер орнын үшінші топтағы мүгедектер басса, ферма меңгерушілеріне
әйелдерді қою ұсынылып, ер адамдарды егіс және ауыл шаруашылығы жұмыстарына тарту көзделді.
Арам шөпті отауға әйелдер мен жасөспірімдер түгелдей тартылды. Күндіз шөп шабу және егін ору
жұмыстары атқарылса, жер айдау, зяб жырту жұмыстарын ай жарығымен атқаруға тура келді. Ұсталар
болса дала қостарында тікелей жөндеу жұмыстарын жүргізді. Алғашқы жеміс өнімдерін жинап, астық
бастырудан бастап ауылшаруашылығы өнімдерін мемлекетке дер уақытында өткізу үшін, оны қатаң
бақылау, колхоз мүлкін қорғау, өрттен сақтау, тасымалдау жұмыстары ұйымдастырылып, әр үш күн
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сайын ауылдық советтің төрағалары алған міндеттемелерінің орындалысы туралы аудандық партия
комитетіне ақпарат беріп отырды[3].
1941 жылы күзде «Красные орлы» колхозының үндеуін басшылыққа алған «Талап», «Қызыл
әскер» колхоздары таңның атысы, күннің батысына дейін жұмыс істеуге шешім қабылдап, 16-60 жас
аралығындағы колхозшыларды жұмылдыра отырып, картоптарды қазып, капуста жинады[4]. 1941 жылы
республика колхозшыларының ерен еңбектерінің арқасында мемлекетке 1940 жылмен салыстырғанда
30493 тонна картопты, 6472 тонна жеміс-жидекті артық өткізді[5].
Қазақстан колхозшылары 1942 жылдың егініне қауырт дайындалды. Өйткені, 1942 жылы
фашистер Сталинградқа келіп тірелгенде, жаудың қолында 107 мың колхоз, 3000 МТС , жылқының 40 %,
мүйізді ірі қараның 38 %, қой мен ешкінің 28 %, шошқаның 59 % қалған болатын. Майданда
қалыптасқан ауыр жағдай тыл еңбеккерлерінің алдына ауыр міндеттерді жүктеді. Қазақстан КП
Орталық комитеті мен Халық комиссарлар кеңесі 1942 жылы 9 наурызда «Республиканың колхоз және
совхоздарында 1942 жылғы көктемгі егісті мерзімінде аяқтаудың шаралары»[6] туралы қаулы қабылдап,
ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне көктемдегі тұқым себуді қысқа мерзімде аяқтау, күш-көліктерді
дұрыс пайдалану жүктелді. 1942 жылы ауыл шаруашылығы саласында жұмысшы күші мүлде азайып,
1939 жылмен салыстырғанда 500 мыңдай адамға кеміді. [7]. Жағдайдың соншалықты ауыр болуына
байланысты билік қатаң шараларға баруға мәжбүр болды. ВКП (б) Орталық Комитеті мен СССР Халық
комиссарлар кеңесі 1942 жылы 13 сәуірде «О повышении для колхозников обязательного минимума
трудо дней» атты қаулы қабылдап, колхоздарға міндетті еңбеккүн шегін көтеруді ұсынды. Қазақстан
үшін бұл шек 120 еңбеккүн болып белгіленді.Еңбекке жарамды колхозшылардың еңбеккүні бейбіт
кезеңдегі 250 еңбеккүннен, соғыс жылдары 350 еңбекккүнге дейін өсті. Ел басына түскен ауыртпалықты
терең сезінген колхозшылардың еңбек белсенділігінің соншалықты артқандығын, еңбеккүн шегін
орындамағандардың 1940 жылғы 25,4 пайыздан, 1944 жылы 12 пайызға кемігендігінен айқын аңғаруға
болады[8].
Мамандардың тапшылығынан шығудың жолын іздестірген Қазақстан Компартиясы Орталық
комитеті мен Қазақ ССР Халық комиссарлар кеңесі 1941жылы 7 шілдеде «Әйелдер есебінен механизатор
кадрлар резервін дайындау туралы» қаулы қабылдап, тез арада қысқа курстар арқылы әйелдер мен
қыздар арасынан ауыл шаруашылығына қажетті механизаторларды дайындауды жүктеді[9].
КССРО- дағы ауыл шаруашылығындағы механизатор кадрлардың арасындағы әйелдердің үлес
салмағы 1940 жылы 9 пайыз болды. Алайда соғыс жағдайды мүлде өзгертіп, соғыстың алғашқы үш
жылында республиканың механизатор кадрларының қатарын 49 мың әйел толықтырды. Соғыс еншкімге
жеңілдік бермей, жеңіс үшін кәрі-жас, әйелдер, жасаөспірімдер еңбек сапында тұруға мәжбүр болды.
Соғыс әйелдердің еңбек белсенділігін адам сенбестей көтерді. Әйелдерді колхоз жұмысына тартып,
оның белсенділігін көтеруде әйелдер кеңестері ерекше орын алды. Ірі кәсіпорындарда, колхоздар мен
совхоздарда әйелдер кеңестері құрылып, жұмыс істеді. 1944 жылы республикада 4269 әйелдер кеңестері
болды. [10]. 1944 жылы Қарсақпай поселкесіндегі әйелдер, ауданның барлық әйелдеріне үндеу жолдап,
ол аудандық газетте жарияланды. Үндеуде әйелдердің күшімен мектептерді, мектеп
маңындағымоншаларды жөндеуді жаз айларында бітіріп, жағылатын отындарды ерте дайындау, оқу
жасындағы балалардың есебін алу, оларды оқуға тегіс тарту, егістен мол өнім алу үшін, егісті күтуді өз
шептеріне алып, арам шөптерді отау, зиянды жәндіктермен күресу, шығырдың, тоғанның суларын
үнемдеу,егістен мол өнім алу үшін бар күш-жігерді салу,бұзау күту, сиыр сауу, отан қорғаушылардың
отбасыларына көмектесу, шөп шабу, қора жөндеу, колхоз уставын бұзушылармен аяусыз күрес жүргізіп,
неміс басқыншыларынан азат етілген аудандарға көмектесуге шақырды. [11].
Әйелдер колхоздардың өндірістік-әкімшілік аппараттарына тартыла бастады. 1941 жылдың 1
қаңтарында 265 әйел
- колхоздардың басқармасы, орынбасары, 248 әйел - егіс суарушылар
бригадирлері, 1520 әйел - тауарлы мал фермаларының меңгерушісі қызметтерін атқарды. Соғыс
жылдарындағы республика колхоздарындағы еңбекке жарамды тұрғындары санының өсімі төмендегі
кестеде көрсетілген. [12]. (Балақаев103-113 бб
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Кестеден соғыс жылдарында колхоз өндірісінде ерлердің үлесі кеміп, керісінше, әйелдер мен
жасөспірімдердің үлес салмағының артқандығын айқын аңғаруға болады. Колхоздардағы әйелдердің
үлес салмағы 70-80 пайызға жетті.
Соғыс жағдайында маман кадрларды дайындау уақыт күттірмейтін іс болғандықтан, жергілікті
жерлерде қысқа курстар, семинарлар, үйірмелер ашылып ауыл шаруашылығына қажетті мамандарды
қысқа мерзімде дайындау қолға алынды. Жезқазған ауданында ауыл шаруашылығы мамандары өте
тапшы болғандықтан 1942 жылы мамандарды дайындау үшін ауданда арнайы семинарлар, қысқа
курстар, үйірмелер ашылды.1942 жылы 15 сентябрде ауданнан колхоздарға көмектесу үшін 3 бухгалтер
мен есепші жіберілді. 1942 жылдың екінші жарты жылдығында ауыл шаруашылығына мамандар
дайындау үшін арнайы жоспар жасалынып, аудан бойынша өндірістен қол үзіп 10 күн ішінде 23 шопан,
15 күн ішінде 30 сауыншы , 1 ай мерзімі көлемінде 13 ферма меңгерушілерін, 10 күн ішінде 10
жылқышы, 1 ай көлемінде 9 ветфельдшер, өндірістен қол үзбей 9 ферма меңгерушілерін дайындау
көзделді[13]..
Соғыс жылдарында колхоздарда кадрлар жиі өзгеріп отырды. 1941 жылдыі 1 қаңтарынан 1943
жылдың қыркүйегіне дейінгі аралықта колхоздардың 8785 басқармасы ауыстырылса, олардың 4565
армия қатарына шақырылды. Соғыстың аяғына қарай колхоздардың басшы кадрларында 226 әйел колхоз
төрағасы (1940 жылмен салыстырғанда үше есе артық), 2926 әйел есепші және санақшы болып, 36,4
пайызын құрады (1940 жылы 3,2 пайыз).Мал фермаларының меңгерушілерінің арасындағы әйелдердің
үлес салмағы 1940 жылы11,3 пайыз болса, ал 1944 жылы олардың үлесі 25,9 пайызды құрады. [14].
Партия, совет ұйымдары мен колхоз жетекшілерінің жалпы халықты, әйелдер, жасөспірімдер мен
оқушыларды жұмысқа жұмылдыра отырып жүргізілген жанқиярлық жұмыстың нәтижесінде
агротехникалық жұмыстар ойдағыдай жүргізіліп, өткен жылдармен салыстырғанды егін түсімінің өсуіне
қол жеткізілді. Ауданда көктемгі егіске тұқым себу 5-6 жұмыс күнінде аяқталса, ал жиын -терім облыс
бекіткен мерзімнен бір ай бұрын аяқталды. Әсіресе «Аманкелді», «Бірлестік», «Байқоңыр» колхоздары
тарыдан 30 центнер, бидайдан 18-19 центнерден өнім алып, рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. [15].
1942 жылғы майданда қалыптасқан ауыр жағдайларға байланысты, мал шаруашылығын дамыту
оңай болған жоқ. Ол маусымдық сипат алғандыктан жыл бойына бағып- қағуды қажет етті. Тәжірибелі
шопандар майданға атганды. 1939 жылғы санақпен салыстырғанда, 1942 жылы Қазақстанда
ауылшаруашылығы еңбекшілерінің саны 600 000 адамға азайды. Колхозшылар мен совхозшылар ез
еркімен еңбек күнін таңғы 5 тен, кешкі 22.00 дейін үзартуға мәжбүр болды. Әрбір шаруа 2-3 адамның
жүмысын атқарды[16].
1943 жылы аудандағы мал шаруашылығын дамытуда зор табыстарға қол жеткізіп, қабылдаған
жоспарларын асыра орындаған еңбек озаттары мемекеттік марапаттарға ұсынылды. «Аралтөбе»
колхозының қой тауарлы фермасының меңгерушісі Жидебаева Орынша аналық саулықтан жоспарды103%, ешкіден - 123%, жүн қырқуды 100% орындады[17]. Ер адамдардың орнын басқан әйелдер еңбектің
озық үлгісін көрсетті. «Аралтөбе» колхозының төрайымы Даулетбаева 1943 жылғы ауыл шаруашылығы
жұмыстарының барлық түрлері бойынша жоспарды бірінші болып аяқтады. «Бірлестік» колхозының
ферма меңгерушісі Утееваның басшылығымен ферма бойынша әр сиырдан орташа сүт сауу 1000 литрді
құраса, 144 сиырдан, 144 бұзау алынды. «Байқоңыр» колхозының сауыншысы Наурызбаева соңғы жеті
жылда жас төлдерді аман сақтағандықтан, Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі президиумының Құрмет
грамотасымен марапатталды[18].
1943 жылдың көктемгі егіс жұмыстарына дайындық Жезді ауданының колхоздарында күрделі
жағдайда жүргізілді. Әсіресе армияға кеткен жұмыс күштерінің орнына бау-бақша салушы
бригадирлерді табу, қар тоқтату, көң төгу жұмыстарын атқару оңай болмады. 1943 жылы науырыз
айында өткен аудандық партия комитетінің бюросы қалыптасқан жағдайды талқылап, аудандық атқару
комитеті мен аудандық жер бөліміне нақты тапсырмалар жүктеді. Партия және кеңес органдарының
жүргізген ұйымдастырушылық жұмыстары мен ауыл еңбеккерлерінің қажырлы еңбегінің арқасында
1943 жылғы тұқым себу жоспары ауданның колхоздары бойынша 105 % орындалып, егіс көлемі 1942
жылмен салыстырғанда 400 гектарға өсті. Аудан диқандарының қажырлы еңбектерінің нәтижесінде 1943
жылы «Байқоңыр» колхозының суландыру бригадирі, майдангердің жұбайы Есилбаева Бүбіш өзіне
бекітіліп берген жердегі тарыдан 333% өнім алды[19].
Соғыс жылдарында
колхоздарда қол еңбегі үлесінің артуына байланысты еңбекті
ұйымдастырудың звенолық жүйесі кеңінен таратылды. 1944 жылы Қазақстанның колхоздарында 26,4
мың егісті суару звеносы, 4,1 мың бақшалық, және 671 бағбандық звенолар жұмыс істеді. Сол сияқты,
арнайы әйелдердің және жастардың звенолары құрылды. 1944 жылы республикада 2231 әйелдер звеносы
болды.1944 жылы колхоздардың алқаптарында 3793 жастардың звеносы болса, 1945 жылы олардың саны
4668 жетті[20]. Звенолық жүйе жемісті жұмыс істеді. Жезқазған ауданындағы алдыңғы қатарлы
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колхоздардың бригадалары мен звенолары дәнді дақылдардан 1944 жылы жоғары өнім алды.
«Байқоңыр» колхозының колхозшылары дәнді дақылдардан гектарына 14 центнерден өнім алса, «Сталин
» колхозындағы Бираддинованың звеносы тарыдан гектарына 30 центнер, «Бала -Жезді» колхозындағы
Оразованың звеносы гектарына 120 пұттан бидай алды[21].
Жезді өңірінің колхозшы әйелдері өздерінің жанкешті еңбектерінің арқасында Ұлы жеңісті
жақындатуға өздерінің сүбелі үлестерін сылайша қосқан болатын.
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УДК 159.922
ТРУДНОСТИ ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ
Цай Л.Т.
КГКП « Медицинский колледж г. Жезказган»
Медициналық жұмыскердің мамандығы барлық уақытта жауапты және асыл болып
есептеледі.Ал шын мәнінде, оны жақсы көретіндер ғана оған өмірін арнайды. Және олардың
ешқайсысына қиындықтар қорқынышты емес.
Profession medical practice all times was considered. The most responsible and noble. And only those
who truly loves people dedicates her life. And none of them are not afraid of difficulties.
Необходимость в освещении данной темы вызвана тем, что студенты, зачастую, не всегда
понимают, что медицина - очень непростая профессия, требующая много моральных и физических сил.
Они должны знать, что спасение здоровья, жизни людей - задача трудная и только те, кто понастоящему предан своему делу, станут настоящими медицинскими работниками.
Все лучшее на Земле создано любовью к своему делу, своей профессии. В народе говорят, что
хорошая работа два века живет. Живет и дольше, нередко тысячелетиями. Любовь к своей профессии,
полное знание избранного дела становятся не просто добрым пожеланием или личным делом человека, а
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объективной необходимостью. И это, в первую очередь, касается тех, кто выбрал для себя самую
трудную, ответственную кропотливую работу: медицину. Это профессия, которая требует упорного
труда, добросовестности, аккуратности, настойчивости, терпения. Начиная с внешнего вида и заканчивая
профессиональной деятельностью, медицинский работник обязан быть на высоте, помнить о том, что
ему вверяют самое дорогое: здоровье и жизнь человека.
Медицинская профессия – это своеобразное, исключительное отношение человека к человеку.
Перед тем, как вступить на этот ответственный трудовой путь общественного служения, молодой
человек до поступления в медицинское учебное заведение с максимальной честностью, без которой
нельзя представить себе медицинской профессии, должен проверить себя и искренность своего
внутреннего влечения к данной работе. Осуществление этой профессии без внутреннего к тому
побуждения – ошибочный шаг. Деятельность медработника трудна и многообразна. Сколько волнений
приходится ему переносить за состояние больных, которые вверяют ему свою жизнь. Поэтому в учебных
медицинских заведениях проводится серьезная работа по обучению и воспитанию грамотных, научно
мыслящих студентов, которые посвятят свою жизнь служению медицине; специалистов с развитым
сознанием высокого долга перед Родиной и готовностью безотказно служить ей. Звание медработника
достигается, однако, не только накоплением медицинских знаний. Медицинский работник должен быть
всесторонне образованным человеком. В задачи его входит не только забота о больном, но и здоровом
человеке, и работа должна быть направлена и против болезни, и против всего того, что создает болезнь.
Будущие медицинские работники должны знать, какие душевные качества потребуются от них
при общении с больными. Они должны честно и добросовестно относиться к занятиям, к знакомству с
историей медицины, с деятельностью выдающихся ее представителей всех времен, с отечественной
медициной.
Медработник должен знать и то, какие трудности он может встретить на своей работе. Ему, может
быть, придется столкнуться с инфекционными болезнями, что связано с риском заразиться, потому что
эпидемии нередко избирали своими жертвами медиков. Сколько медработников, часто безымянных,
погибли при исполнении своих обязанностей, при научных опытах, в экспедициях, на полях сражений,
спасая раненых. Но если человек выбрал эту нелегкую, но благороднейшую деятельность осознанно, его
не запугать никакими трудностями.
В настоящее время все большую ответственность возлагают на работу медицинской сестры,
которая должна не только безукоризненно выполнять свои обязанности, но и владеть теоретическими
знаниями, быть настоящим помощником врача. Она должна всегда поддерживать профессиональный
уровень своей деятельности, и постоянное накопление специальных знаний и умений - долг каждой
медсестры. Она должна быть компетентной не только в своем деле, но и в отношении моральных и
юридических прав пациента.
Профессиональная компетентность дает медицинской сестре моральное право самостоятельно
принимать соответствующее решение в неординарных ситуациях и осуществлять руководство младшим
медицинским персоналом. Она должна поддерживать авторитет и репутацию сестринской профессии,
нести личную моральную ответственность за поддержание на должном уровне и совершенствование
стандартов сестринского дела. Медицинская сестра должна также критически оценивать уровень своей
профессиональной подготовки и практических навыков и не претендовать на ту степень компетентности,
которой не обладает.
Конечно, главными аспектами профессиональной деятельности медицинской сестры являются
уход за пациентами, облегчение их страданий, восстановление
и укрепление их здоровья,
предупреждение болезней. Но для реализации указанных целей при выполнении своих функциональных
обязанностей медсестра должна также знать и соблюдать основные этические принципы, как
гуманность и милосердие.
Можно много и долго описывать тяжелый и ответственный труд медицинских работников, но
все равно желающих постичь это благородное дело не убавляется. Все потому, что профессия
медицинского работника дает гораздо больше красивых, радостных и морально высоких чувств, в основе
которых лежит прекрасное, ни с чем несравнимое, служение человечеству.
Это и великий труд, и великая радость.
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