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ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ӘОЖ 622:061.2/.4
КЕНІШТІ ЖЕЛДЕТУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШАМАШАРТТАРЫН ЕСЕПТЕУ
Жайсанбаев Н.Ә.,Танатаров Н.Қ.
Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье проиведены виды потерь воздуха и о ее отрицательного влияния
на качество проветривание. Кроме того путем определения скорости воздуха можно
контролировать потери воздуха в шахтах.
This article produced types of air loss and its negative impact on the quality of ventilation. Also
by determining air speed may be controlled losses of air in mines.
Ауа шығысы анықтауды туындыгер С.И. Луговский төменгi (1) теңдеудi ұсынады.
Q = 50• √Акел• Vгқк., м3/с,

(1)

бұндағы
Акел. – шартты оқтама;
Акел.=i  А. Оның мәнiн былай қабылдайды:
а) бiр ғана жоғарғы қабатпен байланысы бар кенбөлiк үшiн i = 0,157;
б) бұл да, бiрақ жоғарғы және бүйiрi жағынан байланысы болса i=0,125;
в) бұл да, бiрақ жоғарғы және 2-3 кенбөлiкпен байланысы болса, онда i=0,115;
Vгқк. –газға толған қазбаның көлемi, ол мына (2) өрнекпен анықталады
Vгқк =Vгк+ Фс ,

(2)

бұндағы
Vгк - ауаның шығатын ағысы жағындағы газдың көлемi;
Фс- бөлiнген газдың қосындылары, ол тең болады Фс = Абгк. ва.
Осы секілді теңдеулкр өте көп, дегенмен олардың барлығы желдетуге кететін
шығындарды есептеуге кері әсерін тигізбейді, әрі әрбір есептеулерді өзара салыстыруға
блады. Сондай есептерді осы мақалада келтіреміз.
1- Кесте
Кестедегі әрiп аталымдары
Әрiптер

V
S
L
P1
l2

Даярлау қазбаларын желдетуге қажет
есептер жүргiзу үшiн
Алмасу аймағының көлемi, м3
қазбаның көлденең қима ауданы, м2
желдетiлетiн қазбаның ұзындығы, м
жоғалым коэффициентi
кенжар төсiнен желдеткiш түтiгiне дейiнгi
арақашықтық, м
5

Бұл да, бiрақ тазалау
кенжары немесе кенүңгiр
үшiн
үңгiр көлемi, м3
бұл да
үңгiр ұзындығы, м
бұл да
бұл да

K
n0
n10
A

в1
d

құйынды диффузияның коэффициентi
алмасу аймағындағы шаң жиынтығының
алғашқы мәнi, м2/м3
алғашқы жел ағысының шаңдылығы
жұмыс iстейтiн (бiр мезетте) бұрғылау
аспаптарының санына байланысты
коэффициент, егер 1 бұрғылау аспабы
жұмыс iстеп тұрса, онда n10=0,8; ал екi
немесе көп болса n10=0,5.
шаңдылық қарқыны, м2/с
жел түтiгiнiң диаметрi, м

бұл да
бұл да, бiрақ үңгiрде,
м2/м3
бұл да
бұл да
бұл да
бұл да

Төменде шахтылардың шаңдылық тұрғыдан категорияға бөлiнуi және оларға қажет
шамамен мөлшерлеп берiлетiн ауа шығыны 5-ші кесте келтiрiлген.
2- Кесте
Кенiштердiң шаңдылық санаты және мөлшерленген ауа шығысы
Кенiштер санаты
I
II
III
өте жоғары санат

Шаң көлемiнiң бөлiнiп шығу
мөлшерi, м2/т
5-1000
1000-5000
5000-20000
>> 20000

6

Мөлшерленген ауа
шығысы, q
0,4 м3/т 1 минутте
0,4-2 м3/т 1 минутте
2-8 м3/т 1 минутте
>> 8 м3/т 1 минутте

3- Кесте
Ауа шығысын есептейтiн теңдеулер
өте таза жел ағысымен желдету
Өндiрiстiк
үдiрiстер

Аттыру
жұмыстары

Бұрғылау

Шаң
жиынтығын
бұрынғыша ауа жұтатын
маңдағы азайту үшiн қажет
ауа шығыны, м3/с

Q
Q

шамалы шаңдалған ауа ағысымен желдету

Барлық
қазба
бойында
(көлемiнде)
шаң
жиынтығын азайтуға қажет
ауа шығыны, м3/с

Шаң жиынтығын, бұрғышы
ауа
жұтатын
маңдағы,
азайту үшiн қажет ауа
шығыны, м3/с

Барлық қазба бойында
(көлемiнде)
шаң
жиынтығын
азайтуға
қажет ауа шығыны, м3/с

V
n
ln 0
K t n

S L2l2 n0
Q 3 2 
t P1
n

V
n0  n01
Q
ln
K  t n  n01

S L2l2 n0  n01
Q 3 2 
t P1
n  n01

в1

в1
Q
n

К  n  0,61

1

Aв
adl2

Q
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Ескерту: Теңдеудiң (3-ші кестедегі) әрiп мәндерiнiң аталымы жоғарыдағы 1-ші кестеде келтірілген.
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Сөз жоқ, желдетудiң ең негiзгi көрсеткiшi (критерия) оның экономикалық тұрғыдан
тиiмдiлiгi. Шахтыны желдету тиiмдiлiгi оған кететiн шығындарды есептеуден тұрады,
әрине, егер БҚЕ сақтай отырып, желдетуге кететiн шығын аз болса онда ол өте тиiмдi деп
есептеледi.
Желдетуге кететiн шығындар желдету және желдетпе қазбаларын құлатпай ұстап
тұруға кететiн шығындардан тұрады, сонымен қатар желдеткiштi сатып алу, желдеткiш
ғимаратының табантiрегiн (фундамент), желдеткiш арнасын, жылу және бағытөзгерткi
құрылғысын салу, жөндеуге, электр тоғына, желдеткiштi тексерiстен өткiзуге (ревизия)
және жетiлдiруге кететiн шығындар, сонымен қатар жұмысшы айлығы, желдетпенi
бақылауда, механикалық бөлiмшелердiң қызметi, жылу беру, байланыс бекетi, көлiктер
қызметi шығындарыда есепке алынады. Желдеткiш қондырғыларын пайдалануға кететiн
бiр жылдық келтiрiлген шығынды (теңге) мына теңдеу (3) арқылы анықтаймыз:
Шкел=Шэл.+Ша+Шжөн.+Шб.қ.+Шқ.з.+ЕмШж.қ. ; тенге,

(3)

бұндағы,
Шэл. –электртоғына кететiн бiр жылдық шығын, тенге;
Ша -өтемге (амортизацияh) кететiн бiр жылдық шығын;
Шжөн. –жылма-жыл жөндеуге, тексеруге, жетiлдiруге
кететiн бiр
жылдық шығын, тенге;
Шб.қ. –желдеткiштi бақылап қызмет жасауға кететiн бiр
жылдық
шығын, тенге;
Шқ.з. -қосымша заттарға кететiн бiр жылдық шығын, тенге;
Шж.қ. –желдеткiш қондырғыларының бағасы, тенге;
Ем =0,14 –күрделi шығындардың мөлшерленген тиiмдiлiк коэффициентi.
Электр тоғына кететiн шығын (теңгемен есептелген) мына (4) теңдеу арқылы
анықталады
Шэл.= [1/t]•∑{(Qжi •hжi /1000•ηжi •ηкi •ηкжi )•Ti•Ci•mi + T1•C1•m1+ T2•N1•m2}, (4)
бұндағы
n – t жыл iшiнде қондырғыны тұтынған кезеңдегi сан;
Тi –i-ге тең кезең iшiндегi қондырғының бiр жылда жұмыс iстеген уақыты, сағ.;
Сi –тұтынылған электр тогының осы i кезеіңдегi 1 кВт.сағ. бағасы, тенге;
mi –i-ге тең кезеңнiң ұзақтығы, жыл;
С2 -қозғағыш қуатының қойылған 1 кВА келетiн бағасы
тенге;
Ni –i-ге тең кезеңде электр қозғағыштардың қойылған қуаты, кВ•А;
ж, қ, к.ж. –бұлар желдеткіштің, қозғалтқыштың, тоқ торының пайдалы әрекет
коэффицентері;
Qжi –i
кезеңдегi желдеткiштiң орташа желдiк қуаты, м3/с;
hж.i.–i кезіңдегi желдеткiштiң орташа қысымы, мм.су
бағаны.
Төменде келтiрiлген шығынды (Шкел) кеніштің деректерiне сүйене оырып, бiр
жылда желдетуге кеткен жалпы шығын көлемiн есептеп шығарған мәндер 4-ші кестеде
келтiрiлген.
1. Шахтаның қызмет мерзiмi өскен сайын желдеткiш қондырғыларының п.ә.к.-тi
азая түседi;
2. Тәулiк бойы және бiр жылда 361-363 күн аралығында Бас Желдету Желдеткіші
үздiксiз жұмыс атқарып тұрғандықтан, оған кететiн барлық шығындарда бiрде өсiп бiрде
8

аз мөлшерде кемiп отырғанмен, олардың шикiзаттың өзiндiк құнының бағасын көбейтiп
жiбередi;
3. Барлық шығындардың iшiнде электртогына жұмсалған шығынның сыбағалы
салмағы басқа беске тарта жуық шығындардың барлық қосындысынан 2,5-4,7 есе артық;
4. Негiзгi фонды құрайтын қаражат шығындарды жыл сайын кеми түскенiмен,
бiрақ оларды жөндеу, тексеру, қызмет көрсету, т.б. үдiрiстер 1,2-1,4% көлемiнде өсе
бередi;
5. Бас Желдету Желдеткіші қондырғыларын жаңарту, жаңадан сатып алу алғашқы 5-7 жыл аралығында бұларға кететiн шығындардың тұрақтанып қалыптасқанын
байқауға болады.
1. Жайсанбайтегі Н.Ә. «Жерасты тау-кен жұмыстарының үрдісі». Жезқазған. 1999ж.
ЖезУ баспаханасы. 109 бет.
2. Жайсаңбай Н.Ә. Тау-кен кәсіпорнының ауатанымы. Алматы. Ғылым. 2002ж. 179 бет.
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Кесте 4
Бiр жылдық келтiрiлген шығынды есептеу
Рет
саны
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Көрсеткiш
аталымы
(белгiлерi)
Ша
Шжөн, тенге
Шб.қ.
Шқ.з., тенге
Шж.қ., тенге
Ем•Шж.қ. Ем=0,14
n1 рет
tжыл
Т, сағ
Сi, тенге
С2, тенге
mi
Ni, кВт
ж (п.ә.к.)
қ (п.ә.к.)
к.ж. (п.ә.к.)
Qж., м3/с
hж, мм су
болғаны
Шэл., тенге
Шкел., тенге

Шығындар көлемi, тенге
91798
520000
300150
215815
800000
112000
5
8
8797
7
5
4
1200
0,77
0,85
0,80
600
350

102647
670850
355180
226913
800000
112000
6
9
8485
7,3
5
5
1200
0,73
0,85
0,80
580
340

113142
778915
405800
278136
800000
112000
10
12
8408
8,1
6
9
1200
0,74
0,80
0,75
560
320

118947
850190
478925
299835
750000
105000
7
13
8421
8,6
6
6
1300
0,70
0,80
0,75
500
290

123370
872285
521305
323815
750000
105000
8
11
8471
8,6
7,5
7
1300
0,71
0,78
0,70
450
280

137208
911235
563186
369745
900000
126000
15
16
8543
7,6
8,2
14
1300
0,68
0,73
0,70
400
270

144633
993850
599875
398947
900000
126000
16
12
8362
10,1
8,2
13
1250
0,65
0,70
0,66
370
270

149066
1100285
602876
428171
850000
119000
18
17
8372
11,2
9,1
15
1250
0,6
0,65
0,64
350
250

172952
1438985
700167
469893
850000
119000
25
19
8411
12,3
9,1
22
1180
0,6
0,65
0,61
300
190

186936
1569875
789873
528985
850000
1193000
30
22
8316
14,8
10,5
26
1180
0,58
0,6
0,61
280
175

19759343
20999106

1376777
15235307

20436833
22144826

11535188
13388085

14841230
16787005

17582966
19693340

30478661
32741961

28967307
30376605

28762122
283693119

33469642
37738311

ӘОЖ 622:061.2/.4
СЫНАҚТА АЛЫНҒАН САНЫ АЗ КӨРСЕТКІШТЕРДІ
МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ РЕТІ
Жайсанбаев Н.Ә., Ибраева А.М., Танатаров Н.К.
Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье приведены порядок расчета с использованием законов
математики, полученых измерений при эксперименте
с малым данными и
соответствие их действительным значениям.
This article describes the procedure for calculating, using the laws of mathematics,
obtaining measurements in an experiment with small data and compliance with their actual
values.
Тәжірибе жүргізгенде кейде бір мәннің дерегін іс жүзінде қолдану үшін, оларды
бірнеше рет өлшеуге тура келеді. Тұрмыста қолданатын бұл көрсеткіштердің
шамашарттары дәлірек болғаны өндіріске өте қажет. Өлшеу кезінде мынадай
кемшіліктер жіберілуі мүмкін: пайдаланылатын аспаптар алдын-ала эталондық сынақ
тексерістен өтпеген; өлшеу барысында өлшем көрсететін аспаптан мән дұрыс
алынбауы; есептеу әдісін және есептеуде қателер жіберу.
Көптеген жағдайларда кеніште табиғи түрде сынақтар жүргізуге жағдай келе
бермейді. Себебі: технологиялық жұмыстар ұздіксіз жүргізілетіндіктен өлшем
жүргізетін орындарда аспаптарды ұзақ ұстап тұруға мүмкіндік тумайды, ауа
бағытының лезде өзгеріп тұруы – көрсеткіштің нақты мәнін анықтау үшін жүргізілген
өлшем дұрыс нәтиже бермейді, сонымен қатар, кеніш режиміне сәйкес сынақта
алынған деректер нақты мәнді бермейді.
Сол себебті жерасты жағдайда зерттеу жүргізгенде бір шамашарттың мәнін,
мысалы, бір нүктеде 5-6 рет өлшеудің (өлшеу нүктесінің саны 10-15 болуы да мүмкін)
қажеті шамалы. Қарастырылып отырған мақалада саны аз дерек алынғанмен, сол
алынған деректерге арнайы статикалық есеп жүргізіп, нақты бір мәнді технологиялық
жұмыс жүргізуге, солардың құжаттарын жасауға жеткілікті болатынын, әрі қойылған
шартқа сәйкес болатынын дәлелду.
Сынақ кезінде өлшенген мәндер нәтижесі математиканың статистикалық
әдісімен өңделеді. Бұл алынған деректердің, көрсеткіштердің, мәндердің маңызы өте
зор және статистикалық зерттеулерде жиі пайдаланылатын көрсеткіш.
1. Көптеп өлшенген мәндердің дәлме - дәл ортасын мына өрнек төменгі (1)
арқылы анықтайды
Хор =∑Хi/n,
(1)
мұндағы Хi – саны і – ге тең өлшенген Х- тің мәні (і=1÷∞);
N – өлшеу саны.
2. Квадраттық орта ауытқуын анықтау (тұрақты σ )
Бұл көрсеткіш (σ) тәжірибедегі нақты өлшенген мәннің оның орта мәнінен (Хi)
қаншалықты жан жақты ауытқуын көрсетеді, оны мына (2) өрнекпен арқылы табамыз
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σ =√ (∑(Хi - Хор)2)/(n-1),

(2)

Егер өлшеп алынған мәндердің арасында бір-бірінен өте алшақ ауытқулар болса,
нақты айтқанда арифметикалық ортадан 3 σ – дан көп болса, онда мұндай мәндерді
қайыра өлшеп, содан соң квадраттық ауытқуларды жаңадан есептеу керек. Бұндай
есептеуді квадраттық ауытқу үш еселенген сигмадан (σ) кем немесе оған тең болғанша
жүргізіле береді.
3. Өлшенген мәндердің толқу коэффициентін анықтау.
Толқу коэффициенті (V) өзгеріп тұратын көрсеткіш ретінде мәндердің
соншалықты алшақтығының арасын көрсетеді, яғни дәлденіп нақты қабылданған
мәнінің оның арифметикалық орта мәнімен салыстырғанда қаншалықты алшақ екенін
анықтайды.
Толқу коэффициентін (V) орта квадраттық ауытқудың арифметикалық ортаға
қатынасын проценттік қатынасын төмендегідей (3) өрнекпен анықтауға болады
V= σ /Хор •100% ,

(3)

Ескерту: Дәлелденген ғылыми зерттеулерде таукен толқу коэффициентінің мәні 2% 7% шамасында болса, қойылған тәжірибені және өлшенген көрсеткіштер мәнін
қанағаттырарлық деп айтуға болады.
4. Өлшенген орта мәннің Хор белгіленген сенімге сәйкес шектелген сенімдігін (Хшс)
анықтау.
Бұл көрсеткішті анықтаудың маңызы сонда, төлшеп алынған мәндердің саны аз
болғанда, (мысалы 4-тен 20-ға дейін), оларды есептеп, нақты қорытынды жасауға
себебі көп және сол өлшенген сандардың пайда болу мүмкіндігін анықтауға өте қажет.
Шектелген сенімділікті (Хшс) мынандай өрнекпен (4) анықтайды:
Хшс = Хор ± τ• σор,

(4)

мұндағы, τ-орта мәннің ауытқу мүмкіндігін топшылайтын сенімдік көрсеткіш
коэффициенті;
σор - арифметикалық ортаның квадраттық орта қатесі.
Ескерту: егер өлшем саны 20-дан кем не тең болғанда τ-ның мәнін төменде келтірілген
1-ші кестеден
белгілі бір сенім мүмкіндігін
(Р%) ескере отырып алады.
Арифметикалық ортаның квадраттық орта қатесі σор
төмендегідей өрнекпен (5)
анықталады:
σор = σ/√n ,

(5)

мұндағы, σ – квадраттық орта ауытқу.
n – өлшем саны.
Шектелген сенімділіктің Хшс маңызы мынада: берілген сенімдік мүмкіндігінің
шамасынан сенімдік көрсеткіш коэффициентінің (τ) қоса ескергенде, арифметикалық
ортаның мәні (Хор ) нақты мәннен қаншалықты ауытқитынын көрсетеді
1- Кесте
Қойылған анықтау шартының пайызы (%)
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өлшем саны
τ - сенімдік көрсеткіш коэффициентінің
n -1
80%
90%
99%
95%
1
3.08
6.31
12.71
63.66
2
1.89
3.92
4.30
9.93
3
1.64
2.35
3.18
5.84
4
1.53
2.13
2.78
4.0
5
1.48
2.02
2.57
4.03
6
1.44
1.94
2.45
3.71
1.41
1.90
3.50
7
2.37
8
1.40
1.86
2.31
3.36
9
1.38
1.83
2.26
3.25
10
1.37
1.81
2.23
3.17
11
1.36
1.80
2.20
3.11
12
1.36
1.78
2.18
3.06
13
1.35
1.77
2.16
3.01
14
1.34
1.76
2.15
2.98
15
1.34
1.75
2.13
2.95
16
1.34
1.75
2.12
2.92
17
1.33
1.74
2.11
2.90
18
1.33
1.73
2.10
2.88
19
1.33
1.73
2.09
2.86
20
1.32
1.73
2.09
2.85
Жоғарыдағы айтылған математикалық әдіспен іс жүзінде алынған деректерді
есептеу туралы мысал төменде келтірілген. Сынақ жүзінде, айталық, арнаулы аспаппен
кеніш ауасының оттегі (О2) құрамын өлшеп, оның зертханалық жағдайда нақты
құрамын анықтадық. Анықталған деректердің барлығын 2-ші кестеге топтастырып,
сосын қалған мәндерді есептейік.
2- Кесте
Кеніште арнайы өлшеп алынған деректер
Өлшем
саны,
n
1
2
3
4
5
6
7
8

Оттегінің
(О2)
құрамы
(%)

20,5
19,6
19,3
20,1
19,2
20,0
19,3
19,7
∑Хi =157.7

Хор

σ

V,(%)

σор

Х

Х-= 18,6
19,7

2,4582

-

-
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2,326

-

2,37

Х+=20,78

-

-

1. Арифметикалық ортаны Хор анықтаймыз:
Хор=(∑Хi)/n=157.7/8=19,7.
2. Квадраттық орта ауытқуды (2) өрнек арқылы анықтаймыз:
σ=√ ((∑[(20,5-19,7)2 + (19,6-19,7)2 + ... + (19,7-19,7])2/(8-1))=
√((∑[(0,80)2+(-0,1)2 + ….+(0,3)2 +(0,4)2+(0)2])/7)=
=√((∑[(0,64+0,01+0.16+0,16+0,25+0,09+0,16+0)])/7)=√(1.47/7)=√0.21= 0,4582.
Әрі қарай алынған мәндердің ішінде арифметикалық орта мәннен 3 σ-дан артық
шамалар барма әлде жоқ па соны анықтаймыз және оны былай анықтап аламыз.
Хор• σ =3•0,4582=1,3746.
Түбір астындағы айырмалардан көрініп тұрғандай, бұлардың арасында 1,3476дан үлкен сандар жоқ, турасын айтқанда, ол мәндер +0,80 және -0,4 арасында ғана, яғни
қайыра тәжірибе жүргізіп оларды жаңадан өлшеудің қажеті жоқ, әрі σ-ны қайыра
есептемейміз.
3. Вариация коэффициентін анықтаймыз V%
V = σ/(Хор •100% )= 0,4582/(19,7•100%) = 2,326.
Өлшеп алынған мәндердің ішінен ең жоғарғы Х1=20,5 және ең төменгі Х2=19,2
өлшемдерінің арифметикалық ортадан қандай шамада ауытқыйтынын анықтайық.
Жоғарғы ауытқуы: V=(20,5-29,7)/20,5•100%=3,9%.
Төменгі ауытқуы: V=(19,2-19,7)/19,2∑•100%=-2,6%.
Көріп отырғандай арифметикалық ортадан өлшенген мәндердің ауытқуы 3,9% тдан – 2,6% -ға дейінгі аралықта, яғыни, олардың нақты өлшенген мәндері
қанағаттандырады.
4. Шектелген сенімдікті Хшс (4-ші өрнек) анықтаймыз:
Сынақта өндірісте пайдалануға нақты керек мәнді алатын болсақ, онда, алдын ала сенім мүмкіндігін Р=95% -ға тең деп аламыз (демек, өлшенген мәндерден 5%
шамасында қате жіберуге болады), енді нөмірі 1-ші кестеден (n-1) сәйкес сенімдік
көрсеткіш коэффициентін τ=2,37 болады {бұны (n-1) мен Р=95% - дың қыйылысқан
жерінен табамыз)}.
Сонда осылардың мәнін 4-ші өрнекке қою керек:
Хшс =19,7±2,37•0,4582.
Бұның екі мәнін табамыз, яғыни
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Х+=19,7+2,37•0,4582=20,7859.
Х- = 19,7-2,37•0,4582=18,6141.
Демек, екі мәннің екеуі де, яғни Х+=20,7859 және Х- = 18,6141 өлшенген
сандарды (2-ші кестені қараңыз) толық қамтып отыр, егер ол сандар осы екі мәннен
артық не аз болса, ондай мәндерді есептке кіргізбей, есептен шығарып тастап, барлық
есептеуді басынан бастап қайыра жүргізу керек.
Қорытынды:
1. Практикада пайдалануға тек қана арифметикалық орта мәнді ғана емес,
өлшенген мәннің кез келгенін іс жүзінде пайдалануға болады;
2. Математика заңы таукен көрсеткіштерін іс жүзінде қолдануға болатын нақты
мәндерді өте көп өлщеулер жүргізу арқылы алу шарт еместігін дәлелдейді;
3. Түбір астындағы сандар айырмасы минус белгісі болсада, олар оң таңбалы
болып келеді, себебі оларды квадраттаймыз;
4. Сенім мүмкіндігін таңдап алы – алға қойылған мақсатқа байланысты.
1.Ушаков К.З. Бурчаков А.С. Медведьев И.и. Рудничная аэрология. М. Недра. 1978г. 439
бет.
2. Ушаков К.З. Бурчаков А.С. Пучков А.А. Медведьев И.И Аэрология горных
предприятий. М. Недра. 1987г. 421бет.
3. Рудничная вентиляция. Справочник. М. Недра. 1988г. 440бет.
4. Жайсанбайтегі Н.Ә Тау-кен кәсіпорнының ауатанымы. Алматы. Ғылым. 2002ж. 179
бет.
5. Жайсанбайтегі Н.Ә. Жерасты тау-кен жұмыстарының үрдісі. ЖезУ баспаханасы.
Жезқазған. 1999ж. 109бет.
6 Камаров Р.К., Жайсанбаев Н.А. (монография) Көмір саласының кешенді дамуын
қамтамасыз етуде газсыздандыру жұмыстарын зерттеу және жетілдіру жолдары. Қарағанды,
ҚарМТУ, 2016ж. 10,5 баспа табақ.
ӘОЖ 622:061.2/.4
ТАУЖЫНЫСТАРЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН
ЕСЕПТЕУ ЖОЛДАРЫ
Жайсанбаев Н.Ә., Ибраева А.М., Танатова А.О.
Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье приведены порядок расчета необходимых показателей горных
пород применением законов математики. Уравнение и формулы дают возможность
произвести расчеты объемов и площадей поверхности откосов.
This article describes the procedure for calculating the necessary parameters of rocks using
the laws of mathematics. Equations and formulas make it possible to make calculations the
volume and surface area of slopes.
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Кенді қазу кездерінде жердің жоғарғы қабатында пайда болған тікжарлы қиялар
кездеседі. Тік жарлы қиялардың пайда болуы әр түрлі жағдайларға байланысты.
Кенді аршып алғанда, таужыныстарды қопаруға төмен тік түсетін төтелдерде
қопарылғыны аттыру арқылы, тепсеңді қиялар жасайтыны белгілі. Бұл жағдайда, осы
қиялардың тепсең аралық беттері алғашқы кезде тік жар түрінде немесе соған жақын
болады да, соңынан опырылып, еңкіш бетке айналады. Жоғарғы қабаты аршылған, ал
төменгі қабаттары кеулеп (аралас тәсілмен) қазылған кенорындарда тік жарлы қиялар
әрбір қазым деңгейінде пайда болып түрады. Тік жарлы қиялардың опырылуының
кезеңдеріндегі көлемін табу және бұлай опырылудың шегі қай жерде болатынын білу,
өндірістің қажеттігіне қарай пайдаланылатын нысандардың қауіптілік жағынан қандай
күйде екенін бағалап тұруға - өте құнды мәлімет болып табылады. Бұл мақалада
осының төңірегіндегі ізденістердің нәтижесін есептеп білу жоғарыдағы жағдайларға
сәйкес технологиялық үрдістерді жүргізуге үлкен септігі тиеді. Оны төменгі жаңдайға
орай есептеу өрнектерімен дәлелдеп көреміз. Математиканың ережелерәіне сүйене
отырып, кейбір кездерде шартты ұсыныстарды пайдаланамыз .
Биіктігі Н0 = OBt тік жарлы қияның опырылу кезеңдерін тік бұрышты
мекендік өзектердің жүйесінде қарастыру үшін мекендіктердің басталу нүктесін
қияның жоғарғы жиегіне орналасқан деп қабылдаймыз.
Қиядағы кейбір ерекше нүктелердің мекендіктері шартты (условно)
жағдайда
келтірілді. Мысалы, қиядағы бірінші сырғу беттің ұзындығын СВ=1 (бірлік алаңша)тең
деп аламыз. Сонда бірінші құлайтын денені ОВСД нүктелерімен шектейміз. Бұл дене
құлаған соң қияда жаңадан ашық бет пайда болды. Енді келесі сырғу бет осы ВС
сызығымен жарыса жатады және мұның да еңкіш бұрышы (Ө) болады. Осы кездегі
қияның биіктігі ОВі=Ү} болса, қияның құлауы мүмкін бөлігінің тереңдігінің өсу
шамасын мына (1) өрнектен табамыз
∆y = y1 –yв;

(1)

Тікжарлы қиядағы бұзылудың кезеңдері (2) өрнекптен жазылады
(2)
болып табылады.
Сонда еңкіш бетті қия тік жарға басқа бір нүктеге ауысатын (мысалы С нүкте), онда ол
жағдайды төменгі (3, 4, 5,) өрнектер арқылы тапқан болар едік.
;

(3)

;

(4)
;

(5)

Осы екі сырғу беттердің ұзындықтарының орташа мәнін (6) өрнекпен біріктіріп жазуға
болады.
(6)
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Талдау жасап қарастырғанда ол ұзындығы трапецияның орташа сызығы болып
есептеледі және оның мәнін мына (7) теңдеу арқылы табамыз.
;
және мұндағы
анықтпаймыз

хСІ

мен

(7)

хс таңбаларының мәндерін төменгі (8) өрнек арқылы
h = (y1 – Ht - sina) cosa,

(8)

Енді осы трапецияның ішінде орналасқан кеннің массасы (9) өрнек арқылы табылады
M = •h•L

(9)

L мен һ мәндерін (8) пен (9) теңдеулерінен алып қойғаннан және аздап түрлендіргеннен
кейін, төменгі (10) теңдеуді табамыз
M =0,5(1 – Hт - sina(1 +в -2Нт) •
•ctga+H1{[(1–Hт)/sina]-1}•cosa,

(10)

Егер кен денесінің түрі параллелепипед тектес болса, онда оның массасы мына (11)
өрнек арқылы анықталады
,

(11)

Оларға хс1 мен хс мәндерін қойғаннан кейін төменгі теңдеумен (12) анықталады
,

(12)

енді сырғитын дененің жалпы массасы тең болады (13 теңдеуді қараңыз)
,

(13)

Сырғытушы тангенс кернеуінің шамасы мына (14) өрнекиен анықталады
(14)
егер тепе-теңдік жағдайда болса, (15) таңдеу арқылы табуға болады
(15)
тангенс кернеулердің мәндерін орындарына қойып, олардың айырымын нөльмен
теңестіріп барып (16) өрнекпен табуға болады
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, (16)
және мұны ықшамдап мынандай квадрат теңдеу (17) шығарады
,(17)
екенін ескеріп қайта жазсақ, бұл теңдеудің түрі былай (19) болады
,

(19)

Енді осы айтылған әдістерді былайша
қарастырсақ,
онда
аршып немесе аралас тәсілмен қазғанда
анық
көрінетін
жерсілемдердің бұзылуы жағдайында қарастырсақ, бұл есептеу былай жүреді деп
жормалдауға болады. Тереңдік Н > Нқс болғанда, Нцс тереңдігінің астында еңкішті
сырғу пайда болады да, бағандар сол бетпен жылжуға дайын тұрады. Ең алдыңғы
(қазым жағындағы) бағанның табанында одан кейіңгісінің табанындағы сырғу бетінің
жалғасы болатын бет пайда болысымен, осы екі баған бірдей алға жылжуға дайын
болады. Осылай бағандар тізбегін соза берсек, ең биік сырғу беті, ең соңғы қатардағы,
биіктіғі Нцс болатын, бағанның астында болады, ең жоғарғының жалғасы болу үшін,
біртіндеп, тереңдей береді. Бұлардың ең төменгісі қияның жоғарғы жиегінің астында
болады. Осылай пайда болған сырғу сызығының үстіндегі жерсілем алдындағы
кедергіні бұза алатын көлемге жеткенде, таужыныстар қазылған кеңістікке қарай
сырғи алады. Екінші және одан кейінгі, қазым жағындағы, бағандардың астындағы
сырғу сызықтар да сырғи бастайды.
Жерсілемнің осындай пішінденуінің кезінде таужыныстардың бағандары сырғу
бетпен өздері жылжып кетеді де, олардың табандарында ешқандай кемелдену
болмайды.
Сонда, қорыта айтқанда, егер сырғу беттерінен жоғары жерқабаттың көлбеу
бағытта ығысуы шектеулі болса, онда астыңғы қабат кемерленуі мүмкін, онда да
болашақ кемердің алды ашық болған жағдайда. Егер сырғу беттердегі таужыныстардың
көлбеу бағытта ығысуына мүмкіншілік болса, онда олар ашылған жаққа қарай сырғу
беттерімен жылжуға тырысады және ешқандай кемер түземейді.
1. Жоғарыда келтірілген өрнектер мен теңдеулер шартты түрде пайда болған қия
беттердің негізгі көлемі мен аудандарын есептеуге мүмкіндік береді;
2. Ең биік сырғу беті біртіндеп тереңдей береді, ал бұлардың ең төменгісі
қияның жоғарғы жиегінің астында болады;
3 Сырғу сызығының үстіндегі жерсілем алдындағы кедергіні бұза алатын
көлемге жеткенде, таужыныстар қазылған кеңістікке қарай сырғи алады;
4. Қазым кеңістік жағындағы пайда болған бағандардың астындағы сырғу
сызықтар сырғи бастайды.
1. Агошков М.И., Рыжов В Ж., Гринёв P.M. Изменение качества руды в процессе
выпуска и управления им при системах разработки с обрушением руды и вмещающих
пород. Горный журнал. - М.: 1968. - №2.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА НАБЛЮДЕНИЯ СДВИЖЕНИЯ ГОРНЫХ
ПОРОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Жайсанбаев Н.Ә., Маширбеков С.К.
Жезказганский университет им. О.А. Байконурова
Бұл мақалада таукен жыныстарының сырғуы және қазып алғанда жер бетінің
өзгеруі қалыпты әдістерімен жүргізілген қарастырылған. Олар геомеханикалық
үдірісті толық көрсетпейді. Сонымен қатар, суретте кернеулердің таралуы және
қауіпті деформациялық аймағы келтірілген.
In this article discusses existing methods for the observation of the rock movement and
surface in the development of mineral deposits does not fully reflect the real geomechanical
processes. Furthermore, the figure, which shows the distribution of the voltage and the zone
of dangerous strain.
Разработка месторождений полезных ископаемых неизбежно вызывает
преобразования геологической среды: от незначительных деформаций земной
поверхности до значительных подвижек по границам структурных блоков и
техногенных землетрясений. В области влияния горных работ зачастую оказываются
жилые и промышленные объекты, разрушение которых может привести к тяжелым
последствиям, причем последствия техногенной деятельности проявляются не только в
период эксплуатации горного предприятия, но и в период, следующий за его
ликвидацией.
Параметры напряженно-деформированного состояния массива горных пород
относятся к основным факторам, определяющим закономерности развития процесса
сдвижения и деформирования горных пород и земной поверхности в областях влияния
разработки месторождений полезных ископаемых. На основании этих данных делаются
прогнозные оценки развития процесса сдвижения и принимаются решения о
безопасной эксплуатации объектов, попадающих в область влияния горных разработок.
Основным, а зачастую и единственным способом определения параметров напряженнодеформированного состояния массива горных пород являются натурные
инструментальные измерения смещений в пространстве и во времени специально
оборудованных точек земной поверхности – реперов наблюдательных станций.
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Существующие методики по наблюдениям за сдвижением горных пород и земной
поверхности при разработке месторождений полезных ископаемых не полно отражают
реальные геомеханические процессы, происходящие при формировании вторичного
напряженно-деформированного состояния массива горных пород, поскольку измерения
смещений реперов производятся но неравномерной измерительной сетке только в двух
плоскостях – в вертикальной и в направлении профильной линии. К тому же не
охваченной геодезическими измерениями остается обширная область техногенного
влияния горных разработок – зона, в которой имеют место деформации, вызванные
перераспределением техногенных нагрузок.
Упрощенный подход к оценке деформационных процессов в двухмерном
пространстве влечет за собой ошибочные представления о состоянии охраняемых
объектов, что нередко приводит к аварийным ситуациям. Для решения современных
задач геомеханики и принятия решений по охране объектов от влияния горных
разработок необходима достоверная информация о распределении деформаций в
трехмерном пространстве, которую, в свою очередь, невозможно получить без знания
величин и направлений полного вектора смещений точек, распределенных по всей
области влияния горных разработок [1,2].
Рисунок 1 – Взаимосвязь измеренных деформаций εизм породного массива с
направлениями

Рисунок 1 – Взаимосвязь измеренных деформаций εизм породного массива
с направлениями профильных линий I, II и III
Практика инструментального контроля результатов теоретических исследований
процесса сдвижения традиционными геодезическими методами свидетельствует о том,
что недостаточно выполнить измерения деформаций породного массива по
профильным линиям, заложенным в главных сечениях месторождения, поскольку в
20

условиях действия анизотропного поля напряжений, а также при несовпадении
направления главных напряжений с осями мульды сдвижения, измеренные по
профильной линии деформации в одной и той же точке будут изменяться от
максимальных до минимальных значений зависеть от направления профильной линии
и разворота осей полярной эпюры деформаций (рис. 1). Это связано с несоответствием
современным теоретическим представлениям о закономерностях деформирования
породного
массива
информации,
получаемой
традиционными
методами
инструментального контроля.
Данное несоответствие приводит к тому, что в результате инструментальных
наблюдений, выполненных по линейной схеме измерений (рис. 2), контролируется не
полный трехмерный вектор смещений [υ ν ω], а его проекции на вертикальную и
горизонтальную плоскости ξ и η, в общем случае несовпадающие с направлениями
осей главных деформаций [1,2,3]. Таким образом, необходимо привести в соответствие
методы инструментального исследования процесса сдвижения современным
теоретическим представлениям. Для достижения поставленной цели в работе решены
следующие задачи:
- обоснована геомеханическая модель исследуемой области деформирования;
- разработаны и сформулированы геомеханические принципы построения
площадной наблюдательной станции;
- разработана экспериментальная методика измерений смещений реперов
наблюдательной станции, исследованы погрешности и условия применения;
- проведены промышленные эксперименты по проверке основных положений
разработанной методики.

Рисунок 2 – Измеряемые сдвижения при традиционной линейной схеме измерений (1) и
при измерении полного вектора сдвижения (2)
Таким образом, исследования, направленные на получение новых знаний о
закономерностях формирования вторичного напряженно-деформированного состояния
и совершенствование методов изучения его параметров на качественно новом уровне
актуальны для науки и практики современного горного дела.
Процесс сдвижения горных пород и земной поверхности, сопровождающий
разработку месторождения, зарождается непосредственно у места производства горных
работ. Для открытых горных работ это выработанное пространство карьера,
ограниченное его бортами. Для подземных работ это выработанное пространство,
образованное в результате проведения очистных работ.
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В зависимости от параметров разрабатываемого месторождения, процесс сдвижения
от подземных работ может локализоваться в налегающей породной толще или выйти на
земную поверхность. Схематично общепринятая модель процесса сдвижения
представлена на рис. 3. Мульда сдвижения имеет три основные зоны: зону обрушения,
зону трещин и зону плавных деформаций.
В случае разработки месторождения открытым способом вместо зоны обрушения в
геомеханической модели используется карьерное пространство.
Совершенствование методов инструментальных наблюдений за развитием
процесса сдвижения актуально лишь для зоны плавных деформаций, где охраняемые
объекты сохраняются в эксплуатации и для обеспечения их безопасности необходима
надежная и полная информация о процессе деформирования земной поверхности
[1,2,3]. Кроме этой области, в массиве горных пород и на земной поверхности
формируется обширная область деформирования, распространяющаяся на несколько
километров, в которой проявляются сдвижения и деформации с меньшими
градиентами. Размеры внешней и внутренней областей деформирования были
определены по результатам компьютерного моделирования и подтверждены
экспериментальными методами.

1 – рудное тело; 2 – выработанное пространство; 3 – зона обрушения; 4 – провал;
5 – зоны террас и трещин; 6 – зона плавных деформаций.
Рисунок 3 – Схематичная модель процесса сдвижения
Совершенствование методов инструментальных наблюдений за развитием
процесса сдвижения актуально лишь для зоны плавных деформаций, где охраняемые
объекты сохраняются в эксплуатации и для обеспечения их безопасности необходима
надежная и полная информация о процессе деформирования земной поверхности.
Кроме этой области, в массиве горных пород и на земной поверхности формируется
обширная область деформирования, распространяющаяся на несколько километров, в
которой проявляются сдвижения и деформации с меньшими градиентами. Размеры
внешней и внутренней областей деформирования были определены по результатам
компьютерного моделирования и подтверждены экспериментальными методами.
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Таким образом, в области влияния горных разработок формируются
внутренняя зона деформирования, образующаяся непосредственно вокруг
выработанного пространства под воздействием уравновешенной системы сил, и
внешняя, возникающая за счет нарушения изостазии при перемещении полезного
ископаемого и вскрышных пород. Размеры внутренней зоны, в соответствии с
принципом Сен-Венана, составляют 2-3 средних радиусов выработанного
пространства, а у внешней зоны, в соответствии с решением Бусинеска,
практически заметные деформации могут распространяться на 20-30 средних
радиусов.
Основные параметры геомеханической модели определяются деформационными
свойствами и структурой массива горных пород, первоначальным и техногенным
напряженным состоянием массива горных пород, геометрическими параметрами
разрабатываемых рудных тел. Скальный массив горных пород, имеющий сложную
иерархически блочную структуру, в геомеханической модели представляется в виде
упругой однородной изотропной среды с интегральными деформационными
характеристиками, определяемыми на базах, соответствующих конкретным задачам
сдвижения горных пород.
Геометрические параметры модели сдвижения горных пород определяются, с
одной стороны, существующими представлениями о строении верхней части земной
коры, а с другой стороны, размерами, формой и взаимным расположением техногенных
объектов. При этом их реальные границы заменяются правильными геометрическими
фигурами, а распределение техногенных нагрузок внутри объекта производится по
определенным математическим законам.
Геомеханические принципы построения площадной наблюдательной станции,
обеспечивающей получение пространственных компонент поля деформаций за счет
измерения полных трехмерных векторов смещений реперов.
Для получения полной картины процесса сдвижения с учетом анизотропии поля
начальных напряжений и иерархически-блочного строения массива необходимо чтобы
инструментальными измерениями были охвачены внешняя и внутренняя область
деформирования и обеспечена возможность выявления аномалий в развитии процесса
сдвижения. Для этого необходимо, в отличие от линейного принципа построения
наблюдательной станции, обеспечивающего определение параметров деформаций
только по направлениям профильных линий, организовывать инструментальные
наблюдения по площадному принципу с определением пространственного тензора
деформаций породного массива [1,2].
Базовым элементом площадной наблюдательной станции с минимальным
количеством реперов является треугольник (рис. 4). При проведении нескольких серий
инструментальных наблюдений, определяются пространственные координаты реперов
на каждый момент времени мониторинга, что позволяет определить полные вектора
смещений находящихся в вершинах базового треугольного элемента.
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Рисунок 4 – Определение тензора деформаций по полному вектору сдвижений реперов
базового треугольного элемента
Величины относительных удлинений εх и εy и сдвиговых деформаций εхy для
базового элемента наблюдательной станции может быть определен как по
деформациям интервалов деформационной розетки ε12, ε13 и ε23, так и непосредственно
по полным векторам смещений реперов наблюдательной станции Δ1, Δ2 и Δ3. Выбор
конкретного метода определения главных компонент плоского тензора деформаций
зависит от способа получения исходных данных геомеханического мониторинга. Для
определения вертикальных деформаций используются вертикальные компоненты
смещений реперов, по которым вычисляются величины наклонов, кривизны и радиуса
кривизны.
Таким
образом,
для
получения
объемного
тензора
деформаций,
характеризующего напряженно-деформированное состояние массива, необходимо
измерить полные вектора смещений реперов наблюдательной станции, образующих
базовый треугольный элемент.
Основные научные и практические результаты работы заключаются в
следующем:
Установлен основные закономерности формирования вторичного напряженнодеформированного состояния массива горных пород в области влияния горных
разработок. Выделяются внутренняя зона деформирования, образующаяся
непосредственно
вокруг
выработанного
пространства
под
воздействием
уравновешенной системы сил, и внешняя, возникающая за счет нарушения изостазии
при перемещении полезного ископаемого и вскрышных пород.
Обоснованы основные параметры геомеханической модели разрабатываемого
месторождения для исследования процессов сдвижения земной поверхности. Размеры
внутренней зоны, в соответствии с принципом Сен-Венана, составляют 2-3 средних
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радиусов выработанного пространства, а у внешней зоны, в соответствии с решением
Бусинеска, практически заметные деформации могут распространяться на 20-30
средних радиусов [1].
Доказано, что получение объемного тензора деформаций, характеризующего
напряженно-деформированное состояние массива, достигается за счет измерения
параметров полных векторов смещений реперов наблюдательной станции, образующих
базовые треугольные элементы, с использованием математического аппарата механики
сплошной среды.
Произведена практическая проверка разработанной методики на горных
предприятиях для решения задач, связанных с охраной сооружений и природных
объектов от вредного влияния горных разработок и это позволит повысить надежность
охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок и
полноту выемки полезного ископаемого из недр.
Вывод:
1.В данной
статье рассмотрены вопросы существующие методики по
наблюдениям за сдвижением горных пород и земной поверхности.
2.При разработке месторождений полезных ископаемых не полно отражают
реальные геомеханические процессы.
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УДК 623:063.2/.5
СООТВЕТСТВИЕ СКОРОСТЕЙ ДОСТАВОЧНЫХ МАШИН ПРАВИЛАМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Жайсанбаев Н.Ә., Отеген С.А.
Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Бұл мақалада «Казахмыс» Корпорацииясының кеніштерінде соңғы бес жыл
ішінде жүргізілген хронрометражды бақылаудың қорытындылары келтірілген, бұнда
автосамосвалдардың жерасты жол төсенішін жасағанға дейінгі және оны
жасағаннан кейінгі машиналардың орташа қозғалыс жылдамдығы анықталған.
Тасымалдау машиналарының орташа қозғалу жылдамдығы ұсынылған.
This article presents the results of chronometry been observing over the last five years
spent in the mines of the Corporation "Kazakhmys", which were defined weighted averages
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dump speeds before and after the construction of the roadway. Letter of recommendation
value of the traffic speed of the machine.
Скорость движения подземных доставочных машин (другого шахтного
транспортного оборудования в целом) актуальна в связи с необходимостью
определения нормативных скоростей их, сдля повышение Правила Промышленной
безопасности. Безусловно в шахтных условиях на данный вопрос в большей степени
оказывает
качества дорог, кроме того очень важно существенный показатель
производительность оборудования [2,3].
Для написания этой статьи нами были использованы
результаты
хронометражных наблюдений за последние пять лет проведенные на шахтах
Корпорации «Казахмыс», где были определены
средневзвешенные значения
скоростей движения автосамосвалов до и после строительства дорог. Результаты
измерений приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что скорость на внутри панельных участках составляет
6,0км/час, а при ремонте
дороги откаточного штрека скорость снижается от
16,21км/ч. до 13,6км/час, т.е. на 16,1%.
Скорость движения доставочных машин, в целях соблюдения Правила
Промышленной Безопасности [1,3] и сохранения безопасной тормозного пути (при
неприведенных обстоятельстыах) с отремонтированной дорогой в откаточном штреке
(внутри панельный участок трассы – без ремонта) принять скорость 13,6 км/час было
бы целесообразно.
Таблица 1
Средневзвешенные значения скоростей движения автосамосвалов

Характеристика дороги и (или) её участков

1
1
1.Дорога до начала строительства от забоя до
рудо спуска, усредненная
2. Внутри панельные участки дорог без ремонта
3. Дорога откаточного штрека после ремонта (без
учета внутри панельного участка)
4 Дорога от забоя до рудоспуска после ремонта в
откаточном штреке (с учетом неремонтируемого
внутри панельного участка)

Скорости движения,
км /ч
Среднее
величин
С
Без
Расстоян
а,
грузом
груза
ие пункта
скорост
, км
и, км/ч
2
3
4
5
продолжение таблицы 1
2
3
4
5
1,46

8,95

8,84

8,89

0,25

5,74

6,31

6,01

1,43

15,29

17,25

16,21

1,935

13,58

13,61

13,6

Хронометражные наблюдения скоростей движения автосамосвалов на шахты 67
рудника,
результаты которых представлены в таблице 2 показывают, что
средневзвешенное
по всем участкам значение скорости составило 10.4 км/ч.
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(исключение составляет участок 1, где скорость 13,5км/час. Наблюдение показали,
что снижение скорости движения на других участках обусловлено наличием
обводненных участков дорог с разбитым дорожным полотном (глубокие колеи и ямы с
водой) [1,2]. Если сравнивать данные таблицы 1 с данными таблицы 2 то видим, что
скорость от 13,6 км/ч снизилась до среднего по всем участкам до 10,4 км/час. Это
было связано ухудшением за прошедший рассматриваемый период общего состояния
дорог.
Проведение таких наблюдений было необходимостью для определения средних
скоростей движения автосамосвалов иустановлениеих нормативных значений в
соответствии Правилам Промышленной Безопасности [2,3].
Порядок проведение наблюдений за работой автосамосвалов TORO 50+ один
хронометражист располагался в забое (место погрузки), а другой у рудоспуска (место
разгрузки). Фиксировались номер автосамосвала, его прибытие и убытие,
продолжительности операций в забое и у рудоспуска, при этом остановки для
разминовок не было учтено, однако учитывались в составе продолжительности
времени движения.
Таблица 2
Скростей движения автосамосвалов
Погрузка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Скорость движения самосвала, км/ч

Расстоян
ие
№№
Пункт погрузки
вывозки
участка
по уч-ку,
км
уч-к № 3
Бл. 7С-1(7-1)
1,50
уч-к № 3
Бл. 7С-1(7-1)
1,50
уч-к № 5
П-1-1зап(6-2)
2,40
уч-к № 5
П-1-1зап(6-2)
2,40
уч-к № 5
П-1-1зап(6-2)
2,40
уч-к № 5
П-1-1зап(6-2)
2,40
уч-к № 2
П-13зап (9-1)
1,24
уч-к № 2
П-13зап (9-1)
1,26
уч-к № 4
П-13(9-1)
0,42
уч-к № 4
П-13(9-1)
0,42
уч-к № 1
П-12вост(9-1)
0,66
уч-к № 1
П-12вост(9-1)
0,66
Средние значения скоростей, км/ч

Порожнего

Груженно
го

11,39
11,87
11,24
11,16
9,81
8,47
12,16
8,85
9,28
7,56
13,52
14,51

9,76
10,49
11,37
10,29
9,73
8,31
6,70
12,96
7,60
6,78
12,27
12,02

11,0

9,9

В обе стор

10,49
11,37
11,38
10,71
9,72
8,39
8,75
10,52
8,45
7,13
12,93
13,15
10,4

При хронометраже работы автосамосвалов MT 5020, MT 42 и Cat AD30
хронометражист располагался в кабине оператора на сидении пассажира, при этом
имелась возможность фиксирования продолжительности разминовок на линии.
Расстояния доставки L от добычного забоя до рудоспуска взяты по маркшейдерским
замерам. Значения скоростей движения автосамосвалов определены по формулам:
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Vгр = L/tгр ;

Vср = 2L / (tгр + tпор);

Vпор = L / tпор;

где:

Скорость,км/ч.

где, Vгр, Vпор и Vср - скорости движения автосамосвала груженого, порожнего и
средняя в обоих направлениях соответственно;
tгр и
tпор – время движения груженого и порожнего автосамосвала
соответственно.
По определенным для каждой трассы от панели до рудоспуска скоростям
рассчитаны средневзвешенные значения со следующими:
- количество рейсов - для значений скоростей по участку;
- объем добычи с панели - для значений скоростей руднику.

Графики скоростей движения подземных автосамосвалов на рудниках ПО ЖЦМ в
зависимости от условий работы (легкие, средние, тяжелые)

25

20

y = 6E-07x 2 - 0,0009x + 12,911

15

10

y = 5E-07x 2 - 0,0007x + 10,832
5

y = 5E-07x 2 - 0,0007x + 9,4598
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Рисунок 1. Зависимость скорости от расстояния
Как видно из рис.1, чио с увеличением расстояния доставки средние скорости
движения автосамосвалов растут, это связано тем, что скорость на внутри панельных
участках дорог низкая, не превышающая среднее значение 6 км/ч. С другой стороны
эти участки дорог ограничены размерами панели, составляют в изменяющемся общем
расстоянии откатки постоянную часть, доля которой уменьшается по мере увеличения
расстояний откатки [3]. Соответственно, с увеличением расстояний доставки низкая
скорость на внутри панельной дороге в меньшей мере сказывается на общей скорости
движения автосамосвала и она растет.
В данном случае средние скорости (в обе стороны) определены с учетом
разминовок, которые неизбежны на однорядных дорогах. Доля времени разминовок в
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процентах от общего времени цикла доставки с увеличением расстояния доставки
снижается, как показано на рисунке 2.
Следовательно, влияние затрат времени на разминовки с увеличением
расстояния доставки будет в меньшей степени сказываться на величине цикла
доставки, при этом скорость автосамосвала будет увеличиваться. К Кроме того,
с
увеличением расстояния от рудоспуска
расширяется зона свободного маневра
транспортного средства и снижается вероятность возникновения разминовок.
Процент времени разминовок от общего времени цикла доставки автосамосвала

процент разминовок

25
20
y = 1E-06x2 - 0,0112x + 23,545
R2 = 0,7515

15
10
5
0
0

500

1000

1500

2000

2500
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3500

4000

плечо доставки,м.

Разминовки

Полиномиальный (Разминовки)

Рисунок 2. Время разминовок (%) в зависимости расстояния доставки
Хронометраж показывает, что
на снижение скорости оказывает
неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Продольные неровности и
волнистость полотна вызывают сильное биение в сцепке и балансире. Поперечные
неровности (ямы, выступы, глубокая колея) вызывают боковую качку и опасность
соударения машины со стенками выработок [3]. В обоих случаях для соблюдения мер
безопасности водитель вынужден снижать скорость.
Заметному росту средних скоростей движения препятствуют ограничения для
обеспечения безопасности движения (максимальная разрешенная скорость в шахте 20
км/ч, при разминовках и на поворотах не более 10 км/ч, на спусках не более 15 км/ч).
Снижение скорости происходит на подъемах. Так, согласно расчетам груженый
автосамосвал на подъемах 70 (12,3%) движется со скоростью 6,0 – 7,5 км/ч, а на
подъемах 130
(23,1%) - со скоростью 4,0 – 5,0 км/ч. Следует отметить, что
фактические средние скорости движения автосамосвалов в различных условиях работы
размещаются в интервале от 7,5км/ч. (тяжелые условия) до 18,9км/ч. (легкие условия).
Таким образом выбор скоростей производить по таблице 3 представленных ниже.
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Выводы
1. Средневзвешенная скорость движения автосамосвалов по всем рудникам
превысила норматив 10 км/ч. и составила значение 11,93 км/ч. средневзвешенном
расстояне доставки 1777 м. (см. табл.3);
2. При удовлетворительном состоянии дорог на том же расстояний откатки
средневзвешенная скорость по результатам анализа имеет значение 13,2 км/ч. ;
3. Для удовлетворительного состояния дорожного полотна следуеть установить
скорость – 13,0 км/ч.;
3. В процессе хронометража на трассах с благоприятными условиями работы
зафиксированы средние скорости, доходящие до 20,0 км/ч. Однако, эти скорости нельзя
рассматривать в качестве нормативных, т.к. присутствует ряд объективных факторов,
приводящих к снижению скорости:
4. Выбор скоростей движения для планирования работы автосамосвалов и
уточненных расчетов производительности, плановых наработок и необходимого
количества машин рекомендуется производить по таблице 3.
Таблица 3
Рекомендованные значение скоростей

Средние скорости движения и количество рейсов за 1 час в зависимости от условий
работы и расстояние доставки
Количесво рейсов за 1ч.
Средняя скорость (км/ч.) для условий
работы
тяжелы
легкие
средние
тяжелые
легкие
средние
Расстояние, м.
е
250
12,72
10,69
9,32
6,2
5,9
5,7
500
12,61
10,61
9,23
5,0
4,6
4,3
750
12,57
10,59
9,22
4,1
3,8
3,5
1000
12,61
10,63
9,26
3,6
3,2
3,0
1250
12,72
10,74
9,37
3,1
2,8
2,6
1500
12,91
10,91
9,53
2,8
2,5
2,3
1750
13,17
11,14
9,77
2,6
2,3
2,1
2000
13,51
11,43
10,06
2,4
2,1
1,9
2250
13,92
11,79
10,42
2,2
2,0
1,8
2500
14,41
12,21
10,83
2,1
1,9
1,7
2750
14,97
12,69
11,32
2,0
1,8
1,6
3000
15,61
13,23
11,86
2,0
1,7
1,6
3250
16,32
13,84
12,47
1,9
1,7
1,6
3500
17,11
14,51
13,13
1,9
1,7
1,5
3750
17,97
15,24
13,87
1,9
1,6
1,5
4000
18,91
16,03
14,66
1,8
1,6
1,5
Примечание. Количество рейсов за 1 час работы дано для средневзвешенных
продолжительностей погрузки - 6,0мин и разгрузки - 1,31мин
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КЕНІШТЕГІ АУА ЖОҒАЛЫМЫНЫҢ САПАЛЫ ЖЕЛДЕТУГЕ КЕРІ ӘСЕРІ
Жайсанбаев Н.Ә., Танатаров Н.Қ.
Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье проведены виды потерь воздуха и о ее
отрицательного
влияния на качество проветривание. Кроме того путем определения скорости воздуха
можно контролировать потери воздуха в шахтах.
This article carried kinds of air loss and its negative impact on the quality of
ventilation. Also by determining air speed may be controlled losses of air in mines.
Жоғалым - нақты жұмыс орынына жетпей ауаның (ескерiлмеген жағдайлар
болуы мүмкiн) бiр бөлiгiнiң жоғалуын айтады. Бұл құбылыс бос кеңiстіктерде‚
кентiректер арасында‚ желдеткiш арналарында‚ далдалар маңында болады. Жоғалым
түрлерiн былай жіктеуге болады:
1. Жалпы кенiштiк жоғалым (Рж.к.ж.) желдеткiштiң қуаты мен шахтаға қажет
ауаның айырмасын құрайды‚ ол төменгi (1) өрнекпен анықталады
Рж.к.ж. = 100•( Qж.қ - Qжак)/Qж.қ,%,

(1)

бұндағы
Qж.қ - желдеткiш қуаты‚ м3/мин;
Qжак- шахта торындағы барлық бекеттердi желдету үшiн
жалпы ауа
көлемi‚ м3/мин.
2. Жерастындағы ауа жоғалымы (Рж.а.ж‚ %) - бұл таза ауа және ластанған ауа
арасындағы таукен қазбаларында туындайтын айырмашылықтан туады‚ ол мына
(2) өрнекпен анықталады:
Рж.к.ж. = 100•( Qж. - Qжак)/Qж.,%,

(2)

бұндағы
Qж - жер үстінен шахтаға түсірілген ауа көлемi‚ м3/мин.
3. Жерүстi ауа жоғалымы (Ржүаж.,%) кенiш таукен қазбаларының жердiң бетiмен
опырылған‚ құлаған аймақтармен байланысынан болады‚ оны (3) өрнек арқылы
анықтайды:
Ржүаж = 100•( Qж - Qжак)/Qж.,%,
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(3)

Бұндағы белгілер аталымы жоғарыдағы өрнектерде келтірілген.
Егер сараптама жасасақ, онда ауа жоғалымы желдетуге қажетті ауа көлемі
нақты жұмыс жасап тұрған қазбаларға толық жетпейді, ол дегеніңіз қазбалар дұрыс
желдетілмегендіктен (ластанған ауа кеншілердің денсаулығына кері әсерін тигізеді)
кенжарларда газ, шаң-тозаң жұмыс орнынан аластатылмайды, сыртқа шығарылмайды.
Ауа жоғалымы желдеткiш торының аэродинамикалық кедергiсiнің артуына
әкеліп соқтырады‚ бұл жағдайда кенiшке түсетiн ауа көлемi тұрақты болмайды және
бас желдеткiштің желдік өнімділігіне (производительность) өсе түседi.
Сондықтан, кенішке түсірілген (жер үстінен) нақты ауа көлемі әрбір жұмыс
атқарып тұрған кенжарларға, қазбаларға толық жеткізіліп тұрғанын білі үшін, осы
таукен қазбаларындағы ауаның жылдамдығын өлшеу арқылы дерек алып тұруға
болады.
Бұндай бақылауды арнайы әдіспен, мына төмендегі келтірілген бағытта
жүргізуге болады:
А) Даярлау және тазалау қазбаларынан сыртқа шығатын ағыстар (кен өндіру
кенжарларында‚ қдеңгейде‚ қкеніш шекараларында т.с .с.);
Б) Кенiшке түсiрiлген бас (превоисточник) ауа ағысында‚ түсiрiлген ауаның жеке
қазбаларға бөлiну нүктелерiнде‚ даярлау қазбаларының кенжарында, оқшауланған
желдету желдетпелерiнде;
В) Камераға (үңгiрлерге) түскен және шыққан ауа ағыстарында.
Өндірістік Қауіпсіздік Ережелеріне (ӨҚЕ) сәйкес газды емес және газдан I- және
II-категорияға жататын кеніштерде‚ үңгiрлерде (камереларда) ауа шығысын айына бiр
рет бақылау керек; III-категорияға жататын кеніштетаукен қазбаларында - кем дегенде
айына екi рет; ал өте жоғары категориялы кеніштерде және кенеттен лақтырыстан
қауiптi кеніштерде айына үш рет, ал Оқшауланған Жергiлiктi Желдеткіштегі (ОЖЖ)
ауа шығысы (расход) айына бiр рет (сиретiлмей) бақыланып тұруы шарт. Жалпы
ауаның көлемi мына теңдеумен (4) анықталады:
Qак = Sқ• vаож‚ м3/сек,

(4)
бұндағы
Sқ -қазбаның көлденең қимасының ауданы‚ м2 ;
vаож -ауа орташа жылдамдығы‚ м/с.
Ауа қозғалысының орташа жылдамдығы желөлшем (анемометр) аспабымен
өлшенедi. Желөлшемнiң жұмыс iстеуi жылдамдық қысымының оның қалақшаларына
(желөлшем аспабы АСО-3) немесе айналма заттарына (МС-13) (вертушка) әсер етiп
оларды айналысқа түсiредi. Ауа жылдамдығы мына өрнекпен (5) анықталады
vаож = а + в•n ,
(5)
бұндағы
n - қалақшалардың айналу жиiлiгi‚ 1/с ;
а‚в - әрбiр желөлшем аспаптарының сандық коэффициентi (оларды ауа
жылдамдығын өлшеу арқылы теңдестiру жолымен анықтайды).
lс жүзiнде қалақша желөлшем аспабы (АСО-3) және айналма желөлшем түрi
(АС-13) кеңiнен пайдаланылады, қалақша желөлшем АСО-3 ауа қозғалысының
жылдамдығын 0,3-5 м/с аралығында ғана өлшей алады. қалақшаларға ауа ағымы әсер
етiп‚ оларды айналдырып‚ шек тәрiздес жеке бекiтiлген жебенi айналдыра бастайды.
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Санау механизмi арнайы тетiк (арретир) арқылы iске қосылады. Ауа қозғалысының
жылдамдығы мына жолмен жүргiзiледi:
1.
ауа ағысына iске қосылғанға дейiн‚ санау механизмiнен бастапқы сан n1 жазып
алынады;
2.
желөлшемдi ауа ағымына орналастырып оны iске қосу уақытын t1 белгiлеу
керек;
3.
100 секунд өткен соң санау механизмi тоқтатылып‚ тоқтатылған уақытты t2
белгiлеп алу керек;
4.
желөлшемнен екiншi сан n2 алынады;
5.
қалақшалардың айналма жиiлiгi vаож анықталады
n = (n1 - n2) • (t2 - t1),
6.

(6)

Ендi есептелген n мәнi бойынша жөлөлшем құжатын пайдаланып‚ оған сәйкес
келетiн ауа қозғалысының орташа жылдамдығы анықталады. Ескерту:
өлшенген мәндi (v) нақтырақ болу үшiн‚ өлшемдi 3-4 рет (таңдап алынған
әдiспен) қайталау қажет. Таңдап алынған тәсiл бойынша‚ төменде ауа
қозғалысының жылдамдығын аспап арқылы өлшеп, оның анықтаған мәндiн 1шi кестеге толтырдық.

1-ші кесте
Ауа қозғалысының жылдамдығының мәндері
Рет
саны
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n1

n2

n=n2-n1

tci

605
799
995
1284
1584
1881
2275
2677
-

799
995
1284
1584
1881
2275
2677
3075
-

194
196
289
300
297
394
402
398
-

100
100
150
150
150
200
200
200
-

n
t
1,94
1,96
1‚93
2‚00
1‚98
1‚97
2‚01
1‚99
-

n

v ‚ м/с
5‚41
5,44
5‚39
5‚5
5‚47
5‚45
5‚52
5‚49
Uор=5‚4
5

S,
м2
7‚1
7‚3
6‚9
7‚2
7‚3
7‚1
7‚2
7‚0
Sор=7‚13

Q,
м3/с
38‚41
39‚7
37‚2
39‚6
39‚93
38‚73
39‚7
38‚39
Qор=38‚92

Жылдамдықты өлшегенде нақты мәндi дәлдеп анықтау үшiн‚ өлшемдi бiрнеше
рет қайталау керек (бiз келтiрген жинақта өлшем 8 рет жүргiзiлген). әрбiр өлшемдегi
қатенiң санын азайту үшiн‚ өлшем уақыты 100‚ 150 және 200 секундке тең деп
алынған. Желөлшем аспабынан алынатын санақтан қате жiбермеу үшiн‚ бiрiншi өлшем
жүргiзiлгендегi сан екiншi өлшемнiң соңы, ал ол үшiншi өлшемнiң басы болады, әрi
қарай өлшем осы жолмен жүргiзiле бередi. Ауа жылдамдығының нақты мәнiн анықтау
үшiн‚ желөлшем аспабы құжатында келтірілген сызбаны және арнайы берiлген мына
(7) теңдеудi пайдаланамыз
v =2‚5+ 1‚5•ni ‚м/с,
33

(7)

Осыған ni мәндерiн қойып‚ ауа қозғалысының жылдамдығын анықтаймыз. Әрбiр
өлшем жүргiзілгенде‚ сол жердегi таукен қазбаларының көлденең қимасының ауданы
да өлшенген. 1-шi жинақты көңiл аудара қарасақ‚ аудан мәндерi де бiр-бiрiнен көп
ауытқи қоймаған (1‚8% - 2‚3 % арасында ғана). Желөлшем
аспабымен
ауа
қозғалысының жылдамдығын әртүрлi әдiспен де өлшеуге болады [1-2].
1. Ауа жоғалымының желдету сапасына тигізетін кері әсері қамтылған және
олардың негізгісінің сипаттамалары келтірілген;
2. Ауа жоғалымының пайда болатын орындары көрсетілген: бос кеңiстіктерде‚
кентiректер арасында‚ желдеткiш арналарында‚ далдалар маңында болады.
3 Ауа жылдамдығы кеніш қазбаларына нақты барып тұратын ауа көлемін біліп
тұруға үлкен септігі тиеді;;
4. Желөлшем аспабымен ауа қозғалысының жылдамдығын әртүрлi әдiспен де
өлшеуге болады.
1. Жайсанбайтегі Н.Ә. «Жерасты тау-кен жұмыстарының үрдісі». Жезқазған. 1999ж.
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МЕХАНИЗМ СДВИЖЕНИЯ ПОРОДНЫХ СЛОЁВ
НАД ГОРНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Жайсанбаев Н.Ә., Маширбеков С.К.
Жезказганский университет им. О. А. Байконурова
Бұл мақалада массивті қазып алғанда тереңдеген сайын оның жағдайының
қалыңдығына сәйкес өзгеретіні айтылған. Таужыныстарының және оның
құрылымының бұзылуы массивке түскен жүктемеге байланысты. Ұңғымаларды
бұрғылап табиғи бақылауда таужыныстарының жағдайы сырғуының 450-700
шамасында болады екен.
.
This article describes the state of the array with depth, undermining, depending on the
capacity of the reservoir. Destruction of rocks and disturbance of structures with increasing
maximum load on the array. In-situ monitoring using wells in the state of rocks shows that
their displacement is of the order of 450-700.
Сдвижение горных пород (а. rock displacement; н. Gebirgsbewegung; ф. deplacement
des roches; и. dislocacion de rocas, deslizamiento de rocas) — перемещение и
деформирование массива горных пород вследствие нарушения его естественного
равновесия
при
ведении
горных
работ.
Непосредственно над очистной
выработкой слои пород теряют сплошность и обрушаются в выработанное
пространство. Высота зоны обрушения составляет от 2 до 6 m (m — вынимаемая
мощность пласта, рудного тела), выше последовательно располагаются зона
трещинообразования (высота 20-40 m), где в прогибающихся слоях образуются
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трещины, полностью пересекающие слои примерно по нормали к напластованию, и
толща, где горные породы расслаиваются, прогибаясь без образования трещин. Вокруг
очистной выработки за счёт зависания и прогиба пород образуется зона опорного
давления, в которой породы в основном сжимаются, и за счёт этого площадь на земной
поверхности, подвергающаяся сдвижению, по размеру всегда превышает площадь
отработанного угольного пласта. При углах падения пластов больше угла трения по
контактам слоев в массиве горных пород, расположенных по восстанию от верхней
границы горных работ, возникает область сдвижений по напластованию. Разработка
крутопадающих пластов вызывает сдвижение горных пород лежачего бока пласта.
Часть массива твердых пород, подвергшаяся деформациям под влиянием горной
выработки, называется областью сдвижения горных пород. Величины и распределение
сдвижений и деформаций в области сдвижения горных пород зависят от горногеологических условий. Величина сдвижений земной поверхности находится в прямой
зависимости от вынимаемой мощности пласта и площади выработанного пространства
и в обратной от глубины горных работ, а также зависит от способа управления кровлей.
Часто для характеристики условий подработки сооружений пользуются понятием
кратности подработки — отношением глубины подработки к вынимаемой мощности
пласта. Чем больше кратность (при прочих равных условиях), тем меньше деформации
земной поверхности. Зависимость максимальных оседаний от площади выработанного
пространства характеризуют понятием о полноте подработки. Полной подработкой
считается такая подработка, при которой дальнейшее увеличение площади
отрабатываемого пласта не приводит к увеличению максимального оседания земной
поверхности [1,2].
На земной поверхности при её подработке образуется мульда сдвижения, в которой
сдвижения распределяются неравномерно, и вследствие этого возникают вертикальные
(наклон, кривизна) и горизонтальные (растяжения, сжатия) деформации, а
подрабатываемые сооружения могут получить повреждения вплоть до разрушения. Для
уменьшения деформаций земной поверхности применяют т.н. горные меры, к которым
относятся разработка пластов с закладкой выработанного пространства, что уменьшает
деформации земной поверхности на 50-90%; разработка на неполную мощность пласта
(снижает
деформации
пропорционально
уменьшению
вынимаемой
мощности); камерная система разработки с закладкой камер (уменьшает деформации
на 90-95%). Горные меры включают также частичную отработку пласта по площади
(уменьшение длины лав и размеров выработанного пространства по простиранию),
уменьшающую деформации на 40-95%, и разработку пластов в свите с разрывом во
времени более продолжительным, чем процесс сдвижения горных пород от одного
пласта. Для исключения вредного влияния на подрабатываемые сооружения оставляют
предохранительные целики. Для защиты зданий и сооружений от вредного влияния
сдвижения горных пород применяют конструктивные (строительные) меры: разделение
зданий на отсеки, усиление стен стальными тяжами и железобетонными поясами,
анкеровка в стены концов балок перекрытий, выравнивание надземной части здания с
помощью
домкратов,
устройство
компенсационных
траншей,
гибких
железобетонных плит в уровне пола подвала или цоколя, введение связей между
колоннами и стенами, преобразование жёстких узлов каркаса в шарнирные.
Разрушение горных пород нарушение сплошности природных структур горных
пород (минеральных агрегатов, массивов горных пород) под действием естественных и
искусственных сил. Разрушение — сложный физический или физико-химический
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процесс, характер развития которого зависит от величины и скорости приложения
нагрузки, напряженного состояния объекта, его прочности и структурных свойств. В
соответствии с этим разрушение может протекать на микро- и макроскопическом
уровнях. Микроскопическое разрушение (размеры зоны разрушения до 1 мм) возникает
в месте контакта разрушающего элемента с породой и сопровождается разрывом связей
между
зёрнами
или
нарушением
химических
связей
в кристалле,
микротрещинами, сдвигом вдоль поверхностей скольжения. Макроскопическое
разрушение (размеры зоны разрушения 1 см и более) характеризуется развитием одной
или многих трещин, нарушающих сплошность массивов в значительных объёмах. Во
всех случаях разрушение начинается с процесса на микроскопическом уровне, при
определённых условиях приобретающего макроскопические масштабы.
Естественное
разрушение
происходит
в
результате
гравитационных
(оползни, оседания грунтов, обвалы, осыпи), вулканических, глубинных тектонических
процессов, выветривания, других природных процессов и явлений [1,3].. На горных
объектах естественное разрушение сопровождается обрушением подземных горных
выработок, бортов карьеров и т.п. и представляет собой негативный фактор, влияние
которого снижают выбором специальных технологических схем ведения работ,
креплением выработок, закреплением грунтов и т.д. С другой стороны, нарушение
сплошности полезных толщ (например, под действием горного давления) упрощает
процессы выемки, а разрушение породных толщ интенсифицирует дегазацию горных
пород (см. Подработка).
Искусственное (принудительное) разрушение — основной процесс технологии
добывания и переработки твёрдых полезных ископаемых. Осуществляется в результате
главным образом механического и взрывного воздействия на горные породы, в
меньшей степени — гидравлического, взрыво-гидравлического, термического,
электрического, электромагнитного, комбинированного. При этом разрушающие
нагрузки носят или квазистатический характер (скорости их приложения измеряются
единицами
или
десятками
м/с)
—
возникают
при бурении,
резании,
механическом дроблении, или динамический (сотни и тысячи м/с) — при ударном
и взрывном разрушении (см. Взрывное разрушение).
Разрушение при бурении скважин имеет ряд особенностей и происходит путём
отделения от массива частиц различной крупности в пределах плоскости забоя при
наличии только одной обнажённой поверхности и возрастании с глубиной
влияния горного давления. Наибольшее распространение получил механический
способ бурения, при котором разрушение имеет объёмный, усталостный или
поверхностный характер. В первом случае, когда напряжения в породе превышают
предел её прочности, порода разрушается на некоторую глубину, которая сохраняется
при перемещении породоразрушающих элементов по забою и может превышать их
внедрение. Объёмное разрушение наиболее эффективно, т.к. требует наименьших
удельных затрат энергии. Усталостное разрушение происходит при контактных
напряжениях меньших, чем прочность породы, и наступает после многократного
воздействия нагрузок в результате образования и постепенного развития в породе
микротрещин. При ещё меньших значениях напряжений происходит поверхностное
разрушение, когда породоразрушающие элементы, перемещаясь по забою без
внедрения, истирают породу. Такой процесс наименее эффективен, т.к. ведёт к
интенсивному износу инструмента
и
отличается
высокими
удельными
энергозатратами.
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Характер сдвижения породных слоёв над выработанным пространством лав в
значительной мере определяет надежность работы добычных участков угольных шахт.
Изучение механизма взаимодействия слоёв даёт возможность прогнозировать
поведение кровли в процессе выемки угля, а значит определять рациональные
параметры очистных работ, обеспечивающие надёжную работу лав.
В настоящее время изучению этой проблемы уделяется постоянное внимание.
Проведен большой объём натурных, лабораторных, аналитических исследований
поведения породного массива. Натурные исследования Ж.М. Конлыбаевой, Ф.Н.
Клиновицкого, И.В. Хохлова и других дают чёткую картину образования над
выработанным пространством лав зон обрушения пород, трещиноватости, плавного
прогиба, очередности сдвижения породных слоёв, механизма формирования опорного
давления. Лабораторные исследования на моделях из эквивалентных материалов
подтверждают полученную картину.
Область сдвижения пород над выработанным пространством имеет три
характерные зоны. Первая – это обрушенные породы, причём беспорядочно
обрушаются породы на высоту до (1,5…2)m, где m – мощность пласта. Выше,
обрушение происходит упорядоченными блоками, длина которых кратна ширине
захвата комбайна. При залегании непосредственно над пластом прочных пород
беспорядочное обрушение не наблюдается.
Вторая – зона трещиноватых пород с системой трещин от растяжения с сжатием,
возникающей при изгибе слоёв с потерей сплошности.
Третья – зона плавного изгиба слоёв без потери сплошности.
Наблюдениями за поведением пород по скважинам, пробуренным с поверхности / 1
/, установлен угол изгиба слоёв и угол обрушения, равные соответственно 45 о и 70о для
пород с крепостью более 2. Эти величины подтверждаются моделированием процесса
сдвижения пород на моделях из эквивалентных материалов[2,3]. Последовательность
прогиба и обрушения породных слоёв над выработанным пространством при
моделировании конкретных горно-геологических условий разработки позволяет
представить характер формирования опорного давления на кромку пласта по
периметру очистной выработки.
Угол прогиба, обрушения слоёв ограничивают зону сдвижения и соответственно
число слоёв, участвующих в формировании опорного давления. Зная размер зоны
сдвижения и соответственно число породных слоёв в ней, а также характер сдвижения
пород, можно определять величину опорного давления при любом положении лавы в
пределах выемочного поля. Давление на опору можно определить, как сумму давлений
отдельных слоёв.
Результаты комплексных исследований позволили установить механизм сдвижения
породных слоёв над выработанным пространством, основой которого является
разделение массива на группы слоёв, в которых более прочный слой несёт на себе
пригрузку вышележащих менее прочных слоёв. Эти группы слоёв прогибаясь,
формируют опорное давление на призабойную часть пласта, а также на
подготовительные выработки, определяя характер разрушения и обрушения пород
кровли.
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При наличии в кровле мощных и прочных слоёв обрушение каждого из них
приводит к повышению горного давления на призабойную часть пласта, крепь
очистной и подготовительных выработок, что приводит к их деформациям[1,2,3].
Для обеспечения стабильной работы лав важно знать периоды обрушения групп
слоёв. Учитывая, что разрушение непосредственной кровли происходит впереди
очистного забоя в зоне опорного давления для выяснения характера разрушения
необходимо определить величину опорного давления (Роп).
Рсп   Pi   H , МПа.

Представив породные слои как балки, защемленные с двух сторон до первичной
посадки слоя, можно определить давление его на опору / 3 /:
Рi 
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где S – единичная площадка, м2;
h – мощность несущего слоя, м;
γ – объёмный вес породы, МН/м3;
l – предельный пролет породного слоя, м;
а – единичная ширина балки-полоски, м.
Предельный пролет слоя определяется из выражения:
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где σ0 и σр – предел прочности породы соответственно на сжатие и растяжение в
массиве, МПа;
Σhi – сумма мощностей слоёв пригрузки, м;
h – мощность рассчитываемого слоя, м;
λ – коэффициент бокового распора;
Н – глубина залегания слоя, м.
Суммарное давление породных слоёв, заключенных в зоне сдвижения кровли над
выработанным пространством, на опору, т.е. на кромку угольного пласта, определяет
величину опорного давления:
Сравнивая величины σо и Роп можно определить
непосредственной кровли в зоне опорного давления.

характер

разрушения

При Роп > 2σо – порода разрушается в зоне опорного давления на мелкие фракции,
способные просыпаться вслед за проходом комбайна в призабойное пространство.
При Роп < 2σо разрушение непосредственной кровли происходит блоками, длина
которых кратна ширине захвата исполнительного органа комбайна.
Зная шаг посадки кровли и характер её обрушения, можно выбирать рациональные
способы управления кровлей и тем самым избежать завалов лав.
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Определения шага первичной посадки и характера разрушений непосредственной
кровли для условий шахт ПО «Жезказганцветмет» показало хорошую сходимость
результатов. Апробация на руднике «Жомарт» позволила определить шаг первичной
посадки с ошибкой до 15% и приняв частичную закладку, избежать завалов лав.
Вывод:
1. В данной статье рассмотрены вопросы состояния массива с ростом
глубины подработки в зависимости от мощности пласта.
2. Разрушение горных пород и нарушение структур с ростом максимальной
нагрузки на массив.
3. Натурные наблюдение с помощью скважин за состоянием горных пород
показывает, что их сдвижение состовляет порядка 450-700.
1. Конлыбаева Ж.М. Закономерности сдвижения пород в массиве. – М.:
Наука, 1968. – 108 с.
2. Болгожин Ш. А-Г, Клиновицкий Ф.Н. Геомеханические условия охраны
подготовительных выработок при отработке угольных пластов. – Алма-Ата:
Наука, 1982. – 88 с.
3. Лобков Н.И., Носач А.К., Исаенков А.А., Казакова Е.И. Шахтные
исследования деформации подготовительных выработок в зоне опорного
давления. В сборнике трудов региональной конференции «Наука-жизньпроизводство». – Красноармейск: КФ ДонГТУ, 1996. – с. 27-28.
УДК 656.13
ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПОЖАРОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Макашев Б.К., Аимбетова Г.Б.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Мақалада өрттің алдын алу мен сөндірудің автоматтандырылған жүйесі
туралы айтылған.
In the clause it is told about the computerized system of extinguishing and fire
preventing.
Автоматические системы пожаротушения служат для быстрого реагирования на
признаки возгорания и предотвращения пожара. Их можно сравнить с пожарной
командой, постоянно находящейся на объекте.
Целью применения автоматических установок пожаротушения является
локализация и тушение очагов возгорания, сохранение жизней людей и животных, а
также недвижимого и движимого имущества. Использование подобных средств
является наиболее эффективным методом борьбы с пожарами. В отличие от ручных
средств пожаротушения и систем сигнализации они создают все необходимые условия
для результативной и оперативной локализации пожаров с минимальным риском для
здоровья и жизни.
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Автоматические системы позволяют предотвратить или своевременно потушить
пожар. Без участия человека они обнаруживают загорание и после подачи сигнала
тревоги начинают ликвидацию пожара в начальной стадии его развития [1].
Принципиальная схема установки автоматического пожаротушения показана на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема установки автоматического пожаротушения
1 – аппарат для хранения огнетушащего вещества; 2 – устройство для подачи
огнетушащего вещества; 3 – устройство включения системы; 4 – устройство для
обнаружения пожара и оповещения о ней; 5 – устройство выпуска огнетушащего
вещества; 6 – очаг горения.
При возникновении загорания датчик-извещатель 4 обнаруживает место
загорания и оповещает устройства включения 5 системы, которое, в свою очередь,
приводит в действие устройство подачи огнетушащего вещества 2 через устройство
выпуска 5, которое ликвидирует загорание.
По принципу действия автоматические системы для тушения подразделяются на
устройства, предназначенные для подачи огнетушащего вещества равномерно по всей
площади помещения. Для этого чаще всего используют распыленную воду, пену или
порошковые составы. Имеются устройства для заполнения огнетушащим веществом
всего объема защищаемого помещения. В таких случаях обычно используют водяной
пар, диоксид углерода, инертные газы.
Используются также локальные системы, предназначенные для защиты
технологических аппаратов, оборудования. Для этого используют вещества,
тормозящие процесс горения и порошковые составы. Обычно системы автоматического
тушения классифицируют по применяемому огнетушащему веществу. По этому
основанию выделяют следующие типы установок: водяные, порошковые, газовые,
пенные и аэрозольные.
Наиболее распространенными видами систем автоматического пожаротушения на
производстве являются водяные установки.
Водяные установки бывают спринклерные и дренчерные. Спринклерные
установки предназначены для локального тушения очагов пожара в быстровозгораемых
помещениях, например, деревянных, а дренчерные — для тушения пожара сразу на
всей территории объекта.
Спринклерные установки предназначены для тушения местных (локальных)
загораний на отдельных участках невзрывоопасных помещений, а дренчерные—для
общего тушения пожара на всей площади помещений, в том числе и опасных по
взрывам. Сеть трубопроводов спринклерных установок снабжена спринклерными
головками (рис.2). Их выходное отверстие нормально закрыто клапаном 5, который
удерживается медными пластинками, спаянными легкоплавким припоем — замком 6.
Замки рассчитаны на определенную температуру (72, 93, 141, 182 °С) [2]. При
возникновении загорания под головкой поднимающийся вверх теплый воздух
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расплавляет припой, пластины самораскрываются, клапаны с помощью мембраны
выталкиваются из седла и отверстие открывается. Вода из отверстия попадает на
розетку и разбрызгивается во все стороны в радиусе 1,5. ..2 м на площади пола под
спринклерной головкой. Одновременно могут срабатывать несколько головок, что
обеспечивает интенсивное тушение очага пожара. Отличительной особенностью
спринклерних установок является то, что их система трубопроводов постоянно
заполнена водой или воздухом под давлением. При открывании клапана одной или
нескольких спринклерных головок давление в системе падает, что является сигналом
специальному устройству для включения насосов.
В спринклерных системах тушения ороситель (спринклер) монтируется в
трубопровод, заполненный водой, специальной пеной (если в помещении температура
выше 5°С) или воздухом (если в помещении температура ниже 5°С). При этом
огнетушащее вещество постоянно находится под давлением [4].

Рисунок 2 – Автоматическая огнегасительная установка:
а – схема спринклерной головки в рабочем и нерабочее состоянии (1 – розетка; 2 –
дуга; 3 – клапан; 4 – насадок; 5 – питающий трубопровод; 6 – легкоплавкий замок);
б–схема спринклерной установки (1– центробежный насос; 2 – водонапорный бак; 3 –
магистральный трубопровод; 4 – питающие трубопроводы; 5 – спринклерная головка; 6
– контрольно-сигнальный клапан; 7 – сигнальное устройство).
Существуют комбинированные спринклерные системы, в которых подводящий
трубопровод заполнен водой, а питающий и распределительный — могут заполняться
воздухом или водой в зависимости от сезона. Ороситель закрыт тепловым замком,
который представляет собой специальную колбу, рассчитанную на разгерметизацию
при достижении определенной температуры окружающей среды.
После разгерметизации спринклера давление в трубопроводе становится меньше,
благодаря чему открывается специальный клапан в узле управления. После этого вода
устремляется к детектору, который фиксирует срабатывание и подает командный
сигнал на включение насоса.
Спринклерные системы пожаротушения служат для локального обнаружения и
ликвидации очагов возгораний со срабатыванием противопожарной сигнализации,
специальных систем оповещения, защиты от дыма, управления эвакуацией и
предоставлением информации о местах возгорания. Срок эксплуатации не сработавших
оросителей составляет десять лет, сработавшие или поврежденные спринклеры
подлежат полной замене. Во время проектирования трубопроводной сети ее делят на
секции. Каждая из таких секций может обслуживать одно или сразу несколько
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помещений, а также может иметь отдельный узел управления противопожарной
системой. За рабочее давление в трубопроводе отвечает автоматический насос.
Дренчерные автоматические системы пожаротушения
отличаются от
спринклерных тем, что в них отсутствуют тепловые замки. Также они отличаются
большим расходом воды и возможностью одновременного срабатывания всех
оросителей. Сопла оросителей бывают различных видов: струйными с высоким
давлением, двухфазными газодинамическими, с распылением жидкости с помощью
ударения с дефлекторами или путем взаимодействия струй.
При проектировании дренчерных завес учитываются: тип дренчера,
предполагаемый напор, расстояние между оросителями и их количество, мощность
насосов, диаметр трубопровода, объем резервуаров с жидкостью, высота установки
дренчеров.
Дренчерные завесы решают следующие задачи: локализация пожара, разбиение
площадей на контролируемые секторы и недопущение распространения возгораний, а
также вредных продуктов горения за пределы сектора, охлаждение технологического
оборудования до приемлемых температур.
Выводы: промышленные предприятия должны быть оборудованы установками
для автоматического тушения и предотвращения пожара. Для этого в настоящее время
широко применяются возможности автоматики. О таких возможностях и шла речь в
данной статьи. Ликвидация пожаров при помощи воды – один из наиболее
эффективных и безопасных методов для большинства случаев, однако, такой способ
борьбы с возгораниями требует больших затрат на воду, необходимую для тушения
пожара. Поэтому, нужно строительство капитальных инженерных сооружений для
бесперебойной подачи воды.
1. К.Н.Архипов, Н.В.Соловьев. Основы техники безопасности и противопожарной
техники. Учебное пособие. – М.: Недра. 1997. – 296с.
2. О.А.Ахметов, В.Н.Кустов, Э.А.Майлыбаев. Борьба с пожарами на промышленных
объектах. – Алматы. Издательство Казахстан. 1999. – 188с.
3. Л.В. Гладилин, В.И.Шутский. Автоматизация в горнодобывающей
промышленности. – М.: Недра. 1988. – 227с
4. Я.С.Повзик и др. Система автоматического пожаротушения – М.: Недра. 1990. –
285с.
УДК 622
ПОВЫШЕНИЕ ХОДИМОСТИ ШИН САМОХОДНОГО ГОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Хамитова Г.Ж.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада өздігінен жүргі қондырғылардың шиналарын дұрыс таңдау
жөнінде ұсыныстар, сондай-ақ шиналарды пайдалану тәртібі мен олардың жүру
ұзақтығы жоғарылату мәселелері келтірілген.
In this article are provided recommendations about a right choice of tires, and also
service regulations and increase in a run of tires.
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Автомобильная шина – один из наиболее важных элементов колеса,
представляющая собой упругую резинометаллотканевую оболочку, установленную
на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным
полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых
несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс,
реализации и восприятия сил.
Одна из важнейших проблем повышения эффективности использования
самоходной техники – это снижение затрат на шины, которые, как свидетельствуют
зарубежные источники, в условиях горнорудных предприятий составляют около 10 %
стоимости новой машины и треть суммы всех эксплуатационных расходов.
Практически 2/3 всех шин, используемых на горнотранспортном оборудовании, не
достигают оптимального срока службы, т.е. не дорабатывают до естественного износа
протектора, а преждевременно выходят из строя из – за внешних механических
повреждений или внутреннего нарушения структуры шины.
Проведенные в различное время испытания и опыт эксплуатации шин на
рудниках Жезказгана подтверждают указанную зарубежную информацию: для
различных машин и типов шин преждевременный выход из строя из – за пробоев
протектора, повреждений боковин и внутренней структуры составляет от 60 % до 85 %.
Частая повреждаемость шин связана в основном с низким качеством их
эксплуатации и неправильным выбором типа шины и давления воздуха в ней.
В настоящее время в корпорации «Казахмыс» имеется и эксплуатируется
большое количество типов и моделей шин как диагональных, так и радиальных
различных производителей и продавцов: MICHELIN (Франция), BRIDGESTONE
(Япония), GOOD YEAR (США) и других менее известных фирм [1].
Это многообразие шин, самодеятельность эксплуатационников при их установке
приводят к преждевременному выходу из строя или самих шин или машин. Поэтому
необходимо систематизировать как закупку, так и использование шин в соответствии с
рекомендациями изготовителей шин и техники.
Одна и та же модель шины одной и той же фирмы может иметь различное
исполнение (усиление) и соответственно стоимость будет разная. В погоне за меньшей
ценой иногда закупаются шины одной и той же модели, но с меньшей нормой
слойности (диагональная шина) или вместо двух звездочек – одна (радиальная шина). В
этом случае цена шины меньше, но нагрузочная способность хуже.
Шины одного и того же типа могут иметь различное качество и ходимость.
Замечено, что шины фирмы MICHELIN, особенно изготавливаемые в Испании, в
последнее время показывают худшую ходимость в сравнении с BRIDGESTONE. Шины
GOOD YEAR по ходимости значительно уступают BRIDGESTONE и MICHELIN.
Следует иметь в виду, что диагональные шины изготавливаются с мощными
боковыми стенками и они хорошо показывают себя в условиях значительных ударных
и абразивных воздействий, но имеют плохую эластичность и стойкость от внутреннего
перегрева (не пригодны для длительных перемещений на сравнительно высокой
скорости).
Радиальная шина имеет более тонкую боковую стенку, более эластична и имеет
хорошую демпфирующую способность, хорошо противостоит внутреннему перегреву
и может работать на сравнительно больших скоростях и расстояниях движения,
широко используется для амортизации и демпфирования в машинах, не имеющих
специальной подвески ходовой части. Современные мощные радиальные шины (VSDL,
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VSNT, XMINE D2 и др.) по усилению боковых стенок приближаются к диагональным
шинам, но стоят они дорого и требуют некоторого ограничения по скорости движения
и дальности перемещения.
Ассоциацией предприятий по производству шин и дисков скальные шины с
особо глубоким протектором относятся к классу L-5, к которому относятся модели
XRD2, XLDD2, XMineD2 (все «Michelin») и VSDL («Bridgestone») [2]. По обозначению
той же Ассоциации эти шины относятся к типу А ( из А, В, С), который означает, что
протекторы изготовлены из стойкого к порезам состава с армированными боковыми
стенками и предназначены для горно-транспортных машин и других медленно
передвигающихся транспортных средств, работающих в тяжелых условиях, где
существует опасность порезов, проколов и других повреждений.
Все радиальные шины фирм «Michelin» и «Bridgestone» соответствуют
международному стандарту на шины TRPA и ETRTO.
Опыт эксплуатации машин на пневмоколесном ходу показал, что при работе в
подземных условиях имеет место чрезвычайно высокий износ шин. Исследованиями
выявлено две стадии процесса износа:
- на первой стадии, составляющей 60 – 65 % возможного пробега шин,
происходит истирание выступов протектора;
- на второй – полное истирание протектора и начало разрушения корда.
Несоблюдение элементарных правил эксплуатации шин приводит к
преждевременному выходу их из строя. Так, 60% всех шин [3], не дорабатывая до
нормативного срока службы, выходят из строя из – за механических повреждений и
теплового разрушения. Продолжение эксплуатации шины с незначительными
дефектами, которые легко устраняются при своевременном ремонте, приводит к тому,
что в числе ремонтопригодных остается всего лишь 10 – 15 % всех шин, находящихся в
эксплуатации.
При полном истирании протектора снижается удельная нагрузка на поверхность
шин с дорогой, но вместе с тем возрастает опасность аварийного разрушения шины при
наезде на острые куски породы. Вероятность аварийного разрушения повышается, если
давление воздуха в шине ниже нормального.
Таким образом, предприятие несет от этого следующие убытки:
- шины списываются, не доработав нормативного ресурса;
- затрачиваются огромные средства на приобретение новых шин;
- из-за простоев по причине частого выхода из строя шин.
В процессе эксплуатации по мере износа протекторов изменяются рабочие
характеристики шин. Для наиболее полного их использования в заданных условиях
эксплуатации необходимо знать закономерность износа шин в зависимости от
состояния трассы, режима движения и пробега, а также предельно допустимую
величину износа. Интенсивность изменения технического состояния шин
автосамосвалов в определенных условиях эксплуатации и режимах работы зависит от
силы взаимодействия шины с дорогой, температуры шины в зоне контакта с дорогой и
технического состояния агрегатов машины. В свою очередь она влияет на
интенсивность изменения технического состояния двигателя, силовых агрегатов
трансмиссии и ходовой части. Так, несбалансированность колес повышает износ шин и
трансмиссии; давление воздуха в шине влияет на динамическую нагрузку,
приходящуюся на крепления агрегатов, на расход топлива, а следовательно на нагрузку
самих агрегатов. Эти факторы воздействуют главным образом на напряжение и
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температуру шины в зоне контакта с дорогой, интенсивность изнашивания, а также на
долговечность шины, которая и определяет экономичность перевозок.
Основным видом разрушения шины является механохимическое изнашивание. В
процессе такого вида изнашивания шин выступы дорожного полотна внедряются в их
поверхность. При этом возникают напряжения и деформации в зоне касания, величина
которых зависит от условий нагружения, сил трения, свойств материала шин, формы и
размеров неровностей дорожного покрытия. В результате многократно повторяющихся
воздействий частицы шины отделяются от ее поверхности при относительно
небольшой силе трения между шиной и сопрягаемой поверхностью при невысоких
контактных напряжениях.
Как показывают исследования [4-6] интенсивность износа шин зависит от
многих факторов:
- от состояния дорожного покрытия трассы;
- от величины и интенсивности изменения крутящего и тормозного моментов;
- касательной нагрузки на колесо;
- давления воздуха в шине;
- температуры в зоне контакта шины с дорогой;
- проскальзывания шины относительно дороги в зоне контакта.
При выборе, закупке и использовании шины в первую очередь необходимо
обращать внимание на ее нагрузочную способность. Каждый тип шины имеет свою
предельную нагрузку при определенном давлении воздуха в ней. Предельная нагрузка
зависит от нормы слойности (для диагональных шин) и количества звездочек (для
радиальных шин). Предельная нагрузка шины должна быть с запасом по отношению к
фактическим нагрузкам, возникающим в шине при движении машины. Перегруженная
шина более подвержена порезам, физической усталости, у нее быстрее изнашивается
протектор. Перегрузка шины на 20 % снижает срок ее службы до 70 % нормального, а
недогрузка на те же 20 % увеличивает срок службы до 156 %.
Не рекомендуется закупать крупные партии шин, особенно у малоизвестных
фирм и посредников, без проверки и испытаний в условиях рудников.
В настоящее время практически для всех технологических пневмоколесных
машин определен типаж и рекомендованы после согласования с фирмами –
изготовителями оборудования конкретные модели шин, многие из которых испытаны в
условиях рудников, некоторые проходят испытания, а остальные получили
подтверждение эксплуатационников о их пригодности для использования в шахтах и
карьерах горнорудных предприятий.
Шины для подземных автосамосвалов.
Для автосамосвалов транспортный режим характерен движением по почве
рудной залежи, спланированной и зачищенной с частичным покрытием на отдельных
участках щебенкой или рудной мелочью. Дорожное полотно имеет неровную
поверхность; выбоины глубиной до 200 мм шириной до 2 – 3 м на каждые 100 м пути.
Трасса транспортирования руды к стволу длиной до 3 км имеет около 10 закруглений с
углом поворота от 10 º до 90º. Движение груженого автосамосвала производится, как
правило, на подъем. Все это влияет на режим движения транспортной машины.
Как показали хронометражные данные автосамосвалы из забоев выезжают по не
укатанному грунту со скоростью 4 – 8 км/час. По основной трассе груженые машины
движутся со скоростью 6 – 10 км/час. Перед каждой выбоиной водитель
притормаживает машину до скорости 2 – 4 км/ч и при выезде из выбоины разгоняет
машину до номинальной скорости. При подъезде к каждому повороту трассы водитель
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также снижает скорость до допустимой величины из условий безопасного движения.
Таких замедлений и разгонов на всей трассе может быть до 20 – 30. При замедлениях и
разгонах часто происходит пробуксовка колес. Как показали хронометражные
наблюдения, при замедлениях и разгонах особенно груженой машины резко
увеличивается интенсивность изнашивания шин.
Позиция разработчика – фирмы Tamrock Sandvik по вопросу выбора шины для
своего автосамосвала ясна: шина должна иметь достаточную грузонесущую
способность, отличные подрессоривающую и демпфирующую способности, хорошее
сцепление их с дорогой. Эти свойства необходимы для того, чтобы не имеющая
собственной подвески машина не подвергалась интенсивным динамическим нагрузкам
во время движения по плохим дорогам. Этим требованиям отвечают радиальные шины
транспортных типов Е3 и Е4, но они в значительной степени хуже, чем более мощные и
дорогие типа L5, противостоят механическим повреждениям (пробои, порезы и т.п.). В
свою очередь, шина L5 хуже противостоит тепловым внутренним разрушениям и
имеет более жесткие упругие характеристики.
Указанные доводы нашли подтверждение в результатах эксплуатации
автосамосвалов TORO40D с различными типами шин.
Машины первой партии поставки комплектовались с завода шинами MICHELIN
**
ХКА Е3, которые в начале эксплуатации показали очень низкую ходимость (800
моточасов), а после принятых мер по очистке дорог 1500 моточасов – предел для этой
шины, работающей в шахтах по дорожному основанию, образованному после взрыва.
Затем самостоятельно, несмотря на возражения фирмы Tamrock Sandvik,
корпорация начала применять шины XMINE D2 L5, а в последующем и шины
BRIDGESTONE VSDL**L5, которые дали двойное увеличение ходимости около 3000
моточасов.
В процессе совместных с фирмой Tamrock Sandvik работ по совершенствованию
подземного автосамосвала, разработанными корпорацией техническими требованиями
на модернизацию TORO40D, задана комплектация большей грузоподъемности
автосамосвала шинами 29,5R25 XMINE D2 L5.
Однако,
сохраняя
свою
позицию,
фирма
снова
укомплектовала
модернизированные TORO50 + шинами BRIDGESTONE VLТS**Е4.
Первые же результаты эксплуатации дали снижение ходимости этих шин до
1500 моточасов.
Позиция снабженцев – это стремление закупать шины чем дешевле, тем лучше.
Эксплуатационники к требованиям снабженцев добавляют и свое: чем мощнее и
способнее противостоять порезам и пробоям, тем шина лучше. Отсюда идут пожелания
и требования установить на автосамосвал TORO 40D так называемое «катки», а это не
что иное, как диагональная шина SТМS типа L5S фирмы BRIDGESTONE,
устанавливаемая фирмой Tamrock Sandvik на погрузчиках TORO-0011, LH514.
Здесь надо иметь ввиду, что эта шина для погрузчиков имеет очень малый
грузоскоростной индекс 28т·км/ч, тогда как для автосамосвала TORO40D в наших
условиях и режиме эксплуатации необходима шина с индексом не менее 90 т·км/ч.
Последствия использования этой шины на автосамосвале – это внутренние перегрев и
расслоение при интенсивной эксплуатации. Кроме того, из – за собственной жесткости
шины автосамосвал будет испытывать значительные динамические перегрузки во
время движения по плохим дорогам.
Шины для погрузчиков и ПДМ.
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– TORO 0011, LH514 фирма Tamrock Sandvik комплектует диагональными
шинами SТМS фирмы BRIDGESTONE. Эти шины работают без цепей с учетом того,
что TORO 0011, LH514 используются в качестве ПДМ. Однако, при интенсивном
использовании машины в транспортном режиме, в связи с низким грузоскоростным
индексом шины SТМS (28 т·км/ч), целесообразнее устанавливать VSМS или ХSМ D2,
которые рекомендованы для проверки в наших условиях. При использовании
TORO0011, LH514 в качестве только погрузчика целесообразно придерживаться
отработанной на погрузчиках Cat 980 тактике использования шин и цепей.
– Cat 980 традиционно применяется с дешевыми шинами и защитными цепями.
На ВЖР имеется опыт эксплуатации на погрузчике Cat 980 № 90, где шины
фирмы GOOD YEAR с двумя комплектами цепей отработали 2,5 года на переднем и 3,0
года на заднем мостах. В связи с этим проработана возможность и целесообразность
применения более мощных шин.
Характеристики моделей шин фирмы GOOD YEAR, которые могут
использоваться на погрузчиках Cat 980, приведены в таблице 1.
Анализ указанных характеристик показывает, что шина RL-5К имеет глубину
протектора в 2 раза больше, чем шина RL-2+. Следовательно, ходимость ее должна
быть больше примерно в 2 раза.
Кроме того, рисунок протектора (размеры и расположение грунтозацепов) в
большей степени соответствует условиям работы совместно с защитной цепью. В этом
отношении рисунок протектора шины GP-4B-AT также предпочтителен в сравнении с
шиной RL-2+.
Применение более прочных шин имеет следующие преимущества:
- увеличивается ходимость шины;
- уменьшается количество замен шин, а следовательно, меньше затраты труда на
эти операции и в меньшей степени повреждаются детали крепления колеса (шпильки,
гайки, резьбы в ступице и т.п.).
Однако более прочные шины RL-5К, GP-4B и т.п. имеют заметно большую
стоимость.
При правильных выборе, установке и эксплуатации шины низкий ее ресурс
полностью определяется качеством и состоянием шахтных дорог.
Таблица 1
Характеристики радиальных шин фирмы «GOOD YEAR», применяемых и
рекомендуемых для погрузчика Cat 980 с защитными цепями
Характеристики
1. Ширина шины, мм
2. Диаметр шины, мм
3. Длина окружности, мм
4. Радиус при статической
нагрузке, мм
5. Глубина протектора, мм
6. Предпочтение к рисунку и
форме протектора
7. Предельные нагрузки:
- для шины с одной звездочкой
тонн

RL-2+
693
1748
5492

GP-2B L3
681
1737
5457

GP-4B-AT
698
1753
5507

RL 5К L5
703
1783
5601

775

762

792

803
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35

53

87

-

+

+

++

15,0

15,0

15,0

15,0
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при давлении, бар
- для шины с двумя звездочками
тонн
при давлении, бар

5,0

5,0

5,0

5,0

18,5
6,5

18,5
6,5

18,5
6,5

18,5
6,5

Несмотря на существующие трудности с ремонтом и поддержанием в хорошем
состоянии шахтных и карьерных дорог, элементарные и самые необходимые меры по
уходу за дорогами могут обеспечить заметное снижение повреждаемости шин и
увеличение их ресурса выше нормативного, т.к. используемые в корпорации машины
оснащены в основном мощными и самыми современными моделями шин.
Из наименее трудоемких и дающих ощутимый эффект – это очистка дорог от
просыпей руды и посторонних предметов, зачистка и уборка просыпей в призабойном
пространстве по трассе движения погрузчика и в местах установки автосамосвалов под
погрузку.
Из крайне необходимых мер, но требующих дополнительных затрат – это
засыпка выбоин и неровностей рудной мелочью, выравнивание и укатка дороги.
Важно также наличие качественного дренажа и содержание дорог в сухом виде.
При проектировании и профилировании дорог на закруглениях и серпантинах
крайне необходимо создание поперечных уклонов для исключения бокового увода и
скольжения шин, снижения нагрузок на них.
При эксплуатации и техническом обслуживании машин необходимо соблюдать
следующие правила.
- Контролировать нагрев шин. Если температура шины после интенсивного ее
использования приближается к 100°, это значит, что или давление в шине ниже
нормального или установлен не тот тип шины.
- Давление как низкое, так и высокое одинаково опасно для шины. Пониженное
давление приводит к внутреннему перегреву, результатом которого является
растрескивание боковых стенок и отделение резины от ткани как в каркасе, так и в
протекторе шины. На колесных погрузчиках это приводит к резкому проседанию
передних шин во время загрузки ковша и образованию морщин на боковинах и, как
результат, выходит шины из строя.
Повышенное давление ведет к увеличению жесткости и большей
подверженности порезам, проколам и разрывам. В связи с ухудшением сцепления
такой шины с дорожным полотном увеличивается пробуксовка и абразивный износ
шины.
Для избежание ошибок при накачке шин во время техобслуживания
рекомендуется рядом с ниппелем нанести краской значение рекомендуемого давления
в шине.
- В перерыве между погрузочными операциями поверхность рабочих площадок
необходимо зачищать погрузчиком или бульдозером от просыпей и разбросов руды, во
время установки под погрузку водителя автосамосвалов должны стараться как можно
меньше совершать маневров. Оператор погрузчика должен профессионально вести
разгрузку ковша в кузов автосамосвала, не допуская образование просыпей, т.к.
попавший под колеса кусок руды может стать причиной повреждения шины, а
водитель автосамосвала по требованиям безопасности зачастую не имеет права
покидать кабину.
- Для внедрения ковша погрузчика в навал руды не следует использовать напор
самой машины, вместо этого надо использовать возможности гидравлики: поворотом
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ковша создавать колебательные движения с ощутимой амплитудой и своевременными
кратковременным поднятием стрелы ковша поднагружать (придавливать) передний
мост.
- При работе на погрузчиках с блокирующимся дифференциалом, особенно на
скользком основании, необходимо включить блокировку для исключения пробуксовки
колес.
- На заднеприводных карьерных автосамосвалах со сдвоенными колесами не
допускается монтаж на них шин разного диаметра (разные типы шин или разная
степень изношенности), т.к. шина большего диаметра из – за перегрузки выйдет из
строя преждевременно.
- На полноприводных машинах (оба ведущих моста), обычно не имеющих
межосевого дифференциала, не допускается установка шин, разница диаметров
которых превышает 6 %. В противном случае будет иметь место повышенный износ
шин, а главное, самое слабое звено трансмиссии (мост, кардан, коробка передач) может
выйти из строя из-за перегрузок. Фирмы изготовители трансмиссий также
категорически запрещают использование на транспортных машинах различного рода
заполнителей шин и защитных цепей.
Расходы на шины в условиях подземных рудников Жезказгана составляет
значительную долю (до 10 %) в себестоимости перевозок. Поэтому снижение
интенсивности износа и продление срока службы как шин, так и СГО с минимальными
затратами является одной из важных задач технической эксплуатации подземного
самоходного оборудования.
1. Промежуточный отчет. Внедрение новой техники АО «ЖЦМ» и научнотехническое обеспечение при эффективной эксплуатации самоходного горного
оборудования. Книга 1. 2005. НИПИцветмет. Жезказган. -104 с.
2. Maintenance off the road tyers. Bridgestone corporation. – Tokio, Japan, 1995. –
P.52.
3. Временные правила отбраковки для направления в ремонт крупногабаритных
шин и камер подземных машин (для техников шиномонтажных бригад, контролеров и
комиссий по списанию шин) – Жезказган, ЖезказганНИПИцветмет, 2003. -12 с.
4. Авдонькин Ф.А. Теоретические основы технической эксплуатации
автомобилей. – М.: Транспорт, 1985.
5. Запорожцев А.В., Кленников Е.В. Износ шин и работа автомобиля. –М.:
НИИавтопром, 1971.
6. Гроссов А.В. Повышение эффективности эксплуатации и ремонта карьерных
мобильных машин. – М.: Недра, 1983.
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УДК 669.168
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВА ИЗ
ОГАРКОВ ХВОСТОВ ЖЕЗКАЗГАНСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Шевко В.М., Каратаева Г.Е., Айткулов Д.К., Нурпеисова А.М
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, г.Шымкент
Статьяда Жезқазған байыту фабрикасының қышқылды-хлорлаушы қалдықтарды күйдіріп,
HSC – 5.1 кешенді программаның көмегімен алынған термодинамикалық моделдеуде қайта өңделген
күйіндінің қорытындысы көрсетілген. Күйінді – көміртегі – темір жүйесіндегі тепе теңдік қатынасы
температураға тәуелділігі табылды және көміртегі мөлшері FeSi, FeSi 2, Fe3Si, Fe5Si3, CaSi, CaSi2, SiC,
SiO, Si, CaSiO3, MgSiO3, BaSiO3, CO, CO2 құрылымынан шығарылып салынады. Темір силициді және
кремний 1300 0С температурада құралады. Температураны 1500 - тан 1900 0С-қа дейін көтерсе,
кремнийдің күйіндіден ферроқорытпаға өткендегі тепе-теңдік дәрежесін 23,1-23,4% - тан 71,3-75,7% ға дейін көтереді. Күйінді салмағынан 34% көміртегі және 30% темірдің қатысуымен 1900 0С
температурада 40,7% кремниймен ферроқорытпа құрылады.
To the article results are driven the modinamics designnof processing of condle end of the oxidation –
chlorinating burning of tails of the Dzhezkazgan washery, got through a programmatic complex HSC-5.1. It is
found that equilibrium cooperation in the system condleend-carbon-iron depending on a temperature and
amount of carbon is accompanied by formation of FeSi, FeSi2, Fe3Si, Fe5Si3, CaSi, CaSi2, SiC, SiO, Si, CaSiO3,
MgSiO3, BaSiO3, CO, CO2. Formation of silicides iron and silicon marked at a temperature more than 1300 0С.
Increase of temperature from 1500 to 1900 0С will allow to promote the equilibrium degree of transition of
silicon from a candle end in a ferro-alloy from 23,1-23,4% to 71,3-75,7%. In presence a 34% carbon and 30%
iron from mass of candle end at 1900 0С a ferro-alloy is formed with maintenance of 40,7% silicon.

В настоящее время в Казахстане накоплено 20 млр.т твердых отходов горнометаллургического комплекса [1]. Значительная доля этих отходов приходится на
хвосты обогащения руд. При обогащении руд цветных металлов до 95-98% горной
массы в виде хвостов в отвалы, с которыми теряются до 40% металлов, извлекаемых из
недр [2-4]. В мире ежегодно количество хвостов увеличивается ≈ на 80-85 млн. т. В
Казахстане только на двух обогатительных фабриках накопилось около 1 млр. т.
хвостов обогащения (Джезказганской ≈400 млн.т., Балхашской ≈600млн.т.) [5]. Хвосты
Джезказганской обогатительной фабрики относятся
к категории техногенных,
ландшафтных. Несмотря на некоторый опыт в переработке хвостов (дофлотация,
выщелачивание), в Казахстане проблема комплексной переработки хвостов до
настоящего времени остается актуальной.
Организация переработки хвостов гораздо менее затратное дело, чем
разрабатывать новое природное месторождение. Затраты на переработку техногенных
отходов, например, хвостов обогащения, в 2-3 раза меньше чем на переработку
природного сырья. Извлечение металлов из хвостов первичной переработки и
некондиционных руд широко применяют в США, Канаде, Франции, Австралии,
Бразилии и других странах [6].
Цель работы заключалась в определении закономерностей влияния температуры
и количества углерода в системе огарок окислительно-хлорирующего обжига
Джезказганской обогатительной фабрики- углерод ( при постоянном количестве
железа) на восстановление кремния и железа и формирование ферросплава.
Исследования проводились при помощи программного комплекса HSC – 5.1,
основанного на принципе минимизации энергии Гиббса [7]. Исходный огарок
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содержал 69,7%SiO2, 7,8% Al2O3, 4,5% Fe2O3, 4,71% MgO, 4,8% BaO, 8,5%СаО.
Количество железа в системе составляло 30% от массы огарка.
В таблице 1,2 и на рисунках 1,2 дана информация о равновесной степени
распределения кремния и железа в системах огарок – углерод (30% от массы огарка) и
в системе огарок – углерод (34% от массы огарка). Из равновесного материала следует,
что
во взаимодействии (в зависимости от температуры) принимают участие
следующие вещества: SiO2, FeSi, CaSiO3, Al2SiO5, MgSiO3, SiO(g), Si, BaSiO3, Fe, Fe3Si.
При 30% углерода заметное (0,1%) формирование FeSi в системе наблюдается при
13000С, Si - 14000С, Fe3Si -13000С, FeSi2 -16000С, Fe5Si3 -15000С.
SiC в системе
0
отмечается при 1700 С. Максимальная степень перехода кремния в FeSi (αSi(FeSi))
отмечается при 1700-1900 0С (43,34-44,74%) αSi(Si)
- при 1800-1900 0С (21,2424,94%), αSi(Fe3Si)- при 1400-1500 0С (1,63-1,94%). В небольшой степени кремний
переходит в СаSi (0,72% при 1900 0C), в FeSi2 (0,84-0,92% при 1700-1900 0С), Fe5Si3
(0,16-0,23% при 1500-1600 0С). Нежелательный переход Si в SiOг становится заметным
при Т>1500 0С. Максимум этого процесса (10,59%) наблюдается при 1900 0С. Железо
при Т>1600 0С переходит в FeSi (86-89% при 1700-1900 0С). Суммарная степень
перехода кремния в ферросплав в виде силицидов и элементного кремния при 1500 0С
составляет 23,1%, 1700 0С-59,02%, 1900 0С-71,3%.
Увеличение количества углерода до 34% от массы огарка способствует
увеличению αSi(Si) до 28,7%, αSi(СаSi) до 1,2%, αSi(FeSi2) до 0,9%, αSi(SiС) до 4,8% и
уменьшает αSi(SiОг) до 8,9%. Суммарная степень перехода кремния в ферросплав
при 1500 0С
составляет 23,4%, при 1700 0С -59,2% и при 1900 0С-75,7%. Ферросплав
образующийся при 1900 0С содержит 40,7% Si.
Увеличение количества углерода до 38% от массы огарка позволит увеличить
степень перехода кремния и огарка в сплав до 78,53%.
Заключение
На основании проведенных исследований по термодинамическому
моделированию взаимодействия огарка Джезказганской обогатительной фабрикиуглерод можно сделать следующие выводы:
-Равновесное взаимодействие в системе в зависимости от температуры и
количества углерода сопровождается образованием FeSi, FeSi2, Fe3Si, Fe5Si3, CaSi,
CaSi2, SiC, SiO, Si, CaSiO3, MgSiO3, BaSiO3, CO, CO2; образование силицидов железа и
кремния отмечается при температуре более 1300 0С;
-увеличение температуры от 1500 до 1900 0С позволит повысить равновесную
степень перехода кремния из огарка в ферросплав от 23,1-23,4% до 71,3-75,7%.
-В присутствии 34% углерода и 30% железа от массы огарка при 1900 0С
формируется ферросплав с содержанием 40,7% кремния.
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Таблица 1 – Влияние температуры на равновесную степень распределения кремния (%) в системе огарок – углерод (30% от
массы огарка)
0
T , C SiO2 FeSi CaSiO3 SiOg Al2SiO5 MgSiO3
Si
BaSiO3 FeSiО3 Fe3Si CaSi SiC FeSi2 Fe5Si3 CaSi2
∑
1000 67,84
0
12,93
0
6,56
9,8
0
2,7
0,31
0
0
0
0
0
0
100,09
1100 68,12 0,001 12,93
0
6,56
9,58
0
2,69
0,10
0
0
0
0
0
0
99,99
1200 68,26 0,04
12,93
0
6,56
9,5
0
2,69
0,04
0,02
0
0
0
0
0
100,06
1300 67,42 0,67
12,93
0
6,56
9,41
0,02
2,69
0,02
0,36
0
0
0
0
0
100,09
1400 62,22 4,44
12,93 0,005
6,56
9,33
0,18
2,69
0,01
1,63
0
0 0,002
0
0
100,01
1500 45,64 19,50 12,93 0,107
6,51
9,08
1,44
2,69
0,003 1,94
0
0 0,062 0,16
0
100,08
1600 21,91 38,11 12,86
1,21
6,51
8,66
7
2,69
0
0,41
0
0
0,46
0,21
0
100,04
1700 5,74 43,34 12,64
4,23
6,51
7,25
14,66
2,69
0
0,06 0,005 1,9 0,86
0,10
0
100,01
1800 1,28 44,54 11,41
7,22
6,35
4,2
21,24
2,69
0
0,01 0,097 0
0,93
0,04
0
100,05
1900 0,34 44,74
7,63
10,59
5,62
1,8
24,94
2,67
0
0
0,72
0
0,84
0,03
0,03 99,98
Таблица 2 – Влияние температуры на равновесную степень распределения железа (%) в системе огарок – углерод (30% от
массы огарка)
T ,0C
FeSi
Fe
FeSiO3
Fe3Si
FeO
FeSi2
Fe5Si3

100
1000
0
99,12624
0,627496
0
0,363013
0
0
100
1100
0,002767
99,72883
0,201513
0,005006
0,133261
0
0
100
1200
0,086405
99,72883
0,075504
0,154307
0,05574
0
0
100
1300
1,345186
96,41458
0,034563
2,185589
0,028338
0
0
100
1400
8,860987
81,3498
0,017856
9,753868
0,016675
0,002343
0,021386
100
1500
38,89212
49,11118
0,006058
11,58594
0,007541
0,061737
0,553179
100
1600
75,97996
20,51823
0,000999
2,446208
0,002084
0,459649
0,729085
100
1700
86,40465
12,05182
0
0,392219
0,00081
0,862217
0,335611
100
1800
88,81035
10,15366
0
0,063478
0,000489
0,925306
0,153687
100
1900
89,2113
9,852365
0
0,008954
0,000403
0,836681
0,102998
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Рисунок 1. Влияние температурты на равновесную степень рапсределения
кремния (%) в системе огарок – углерод (30% от массы огарка)
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Рисунок 2. Влияние температурты на равновесную степень рапсределения
железа (%) в системе огарок – углерод (30% от массы огарка)
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ӘОЖ 373.2
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙНЫМЕН ӨРІЛГЕН ТІЛ ДАМЫТУ
Абдигожина К.С., Коккозова О.У.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Умирбекова А.К.
К.Карасаева атындағы БГУ - аспиранты
В статье рассматривается современный подход в обучении родному языку. В
процессе игры идет обучение не столько общению, сколько воспитанию личности,
гармоничной, и, как того требует жизнь, социально-адаптированной.
The article discusses the current approach to the teaching of the native language.
During the game is not so much communication, how much the education of the individual,
harmonious, and, as required by life, socially-adapted.
Қазақстан Республикасының мектепке дейін тәрбиелеу және оқытудың
мемлекеттік стандарты мектепке дейінгі мекемедегі коммуникативтік-тілдік
құзіреттіліктің қалыптастырудың негізгі тапсырмалардың бірі ретінде анықтайды.
Қазіргі заманғы балалар жоғары ақпарат тоғысында өмір сүруде. Олармен жанды
қарым-қатынасты теледидар мен компьютер алмастырады, бұл мектепке дейінгі
жастағы баланың белсенді сөздерді қолдануына кері әсерін тигізеді.
«Балаға таныс емес бес сөзді үйретсең, ол сол сөзді үйрену үшін ұзақ қиналады,
ал осындай таныс емес жиырма сөзбен суреттер арқылы көрсетсең, ол оны тез қағып
алады» К.Т. Ушинский айтқандай, көрнекі материал басқа құралдарға қарағанда оңай
игеріледі [1].
Тілдің қоғамдық, тәрбиелік қызметі ерекше екені мәлім. Өйткені тіл адамдардың
бір-бірімен пікір алысып, қарым - қатынас жасайтын құралы.
Тіл мәдениетін меңгеру - адамның сәби шағынан іске асатын, келе-келе біртіндеп
жетіліп отыратын нәрсе.
Қазақ балалар әдебиетінің атасы Ы.Алтынсарин балаларды оқыту - тәрбиелеу
ісінде ауыз әдебиеті шығармашылығының маңызды орын алатынын айта келіп:
«Өмірге қажетті ауызекі сөйлеу дағдыларына жаттықпайынша, қай - қай тілде болса да,
еркін, жүйелі сөйлеу мүмкін емес» - деген болатын. Мектепке дейінгі педагогиканың
теориялық және практикалық мақсаты - жас ұрпақтың ой-өрісін, сана сезімін кеңейте
отырып, өмірге қажетті білім дағдыларға үйрету. Сол себепті педагогика мен «Балалар
бақшасындағы тәрбие бағдарламасында» сәбидің тілін дамыту, ауызекі сөйлеуге
үйрету, үйренгенін күнделікті өмірде пайдалана білуге жаттықтырып отыру ісіне назар
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аударады. Өйткені, баланың айналадағы өмірді танып, білудегі басты жәрдемшісі - тіл
болып табылады.
Сондықтан оқу жылында жоспар жасағанда баланың жақсы сөйлей білуін
бағдарлау, сөздік қорын дамыту, жұмысында өте мұқият қарау қажет.
Ол үшін әр тәрбиеші, бақша меңгерушісі бағдарламада берілген материалдарды
ыждағаттықпен оқып, үйренуі керек. осыдан соң қандай тақырыпты қай кезде, қалай,
қандай мақсатта, қай сабақпен байланыстыра өткізу керектігін анықтай отырып, әр
сабаққа қажетті материалдарды, балаларға қойылатын нақты сұрақтарды дайындап
жоспар жасайды.
Тіл дамыту сабақтарында көзделетін негізгі мақсат - баланың сөздік қорын
байыту, сөйлем құрап айтуға, әңгімелей білуге үйрету.
Баланы сөйлеуге үйрету, тілін дамыту, ой - өрісін кеңейту жұмысында топтағы әр
баланың сөйлеу дәрежесін байқап, анықтау керек. Сонда ғана оқыту - үйрету ісінде
неге көңіл бөлуге болатынын айқындалады. Баланың сөздігі балаларды жекелей
бақылау негізінде нақтылы, көрнекі материалдарға сүйене жүргізіледі [2].
1. Әңгімелеу, әңгіме құрастыру.
2. Сөзді түсініп айту дәрежесін байқау.
а. Балаға бірнеше таныс заттар мен ойыншықтарды көрсетіп сұрап, түр-түсін,
атын, пішінін айтқызу.
ә. Тәрбиеші бір затты айтады, бала сол затты танып әкеліп беруі керек.
б. Балаға күн сайын жиі пайдаланатын заттарды суреттен көрсетіп, оның атын,
қажеттілігін айтқызу.
Тілді үйрету әдісі:
1. Еліктеу әдісі
2. Сөйлеу әдісі
3. Қайталап айту әдісі
4. Құрастырып айту әдісі
Бала сөйлеген кезде қолдап отыру қажет. оған қысқа жауап бере салмай,
мүмкіндігінше әңгімеге айналдыру керек. Баланың ақыл ойы мен тілінің жетілуі үшін
зор мәні бар сенсорлық қасиеттері тез даму үстінде болады.
Тіл-адамзат қоғамында қатынас, сөйлесіп пікір алысудың құралы ретінде қызмет
атқаратын құбылыс. Тіл мен қоғам өзара тығыз байланысты, біріншіден, тілсіз ешбір
қоғам өмір сүре алмайды. «Тілсіз ұлт құрымақ».
Тіл-адамзат қоғамның өмір сүруінің қажетті шарты. Екіншіден, тіл қоғам бар
жерде ғана өмір сүреді. Қоғам – тілдің өмір сүруінің шарты. Қоғамның өмір сүруі үшін,
тіл қаншалықты қажет.
Тіл-тірі тарих. Онда халықтың ғасырлар бойы жинақтаған іс- тәжірбиесі мен
даналығы бар. Санының аздығы мен көптігіне қарамай, әрбір халық өз тілінде асыл
армандары мен әсем жан дүниесін, барша жақсылық атаулыға құрметін, адамзат
бақытына кесір келтіретіндерге лағынетін бейнеленген. Тіл –оны жасаушы халықтың
тарихы, шежіресі, бүкіл өмірінің
жаңғырығы мен ізі, арманы мен алдағы үміті, қайғысы мен қуанышы, күллі рухани
өмірінің үні естіліп тұрады. М. Жұмабаев тілдің осы бір қасиеттері жайында былай
дейді, «Қазақ тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз түнде тымық, біресе
құйынды екпінді тарихы, сар далада үдере көшкен тұрмысы, асықпайтын, саспайтын
сабырлы мінезі – бәрі көрініп тұр» [3].
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Сонымен, тіл - адам қоғамының рухани өмірінде объективті тіршілік ететін,
қарым-қатынас қызметін атқаратын, ой қаруы болып саналатын аса құнды құбылыс.
«Тіл –адамдық белгісі, жұмсайтын қаруының бірі».
«Тіл» немесе «тіл дамыту» - пән аралық түсінік: ол лингвистикалық,
психологиялық және әдістемелік әдебиеттерде кездеседі. Лингвистика тіл және оның
даму заңдарын зерттесе, психалогия адамның бір –бірімен қатынаста ойын, еркін,
сезімін және пікірін жеткізу үшін тіл материалдарын қолдану процесі- сөйлеуді
зерттейді. «Тіл» дегеніміз белгілі бір ұлттың ішкі заңдылықтарын қалыптасып, жүйеге
түскен қатынас құралы екені белгілі. Ал даму күрделі түрде көшу деп түсіндереді.
Психика даму үшін жаңа мен қатар бұрыннан қалыптасқан негіздер болуы шарт.
Қазақтың көрнекі психологі М. Мұқанов психиканың дамуында көнеден қалған негізді
инвариант оған тіркелетін жаңаны «өзгеріліші » деп атады.
Бұл туралы М. Мұқанов былай дейді. «Психиха үнемі өзгеріске ұшырайды, бірақ
оның құрамы бәрі бірдей өзгермейді, оның және аз мөлшерде дамуға ұшырайтын
қасиеті бар. Сонымен қатар, аз өзгерілетін қасиеттері (инвариант) психалық дамудың
тірегі және негізгі шарты болып есептеледі».
Тіл дамыту мәселесіне де осыны айтуға болады. Яғни баланың сөздік қоры
игерген тіл бірліктің негізінде (су, сушы, сулық, суару) молаяды.
Оқу – тәрбие процесінің міндеті балаға тек білім беру ғана емес, сонымен қатар, әр
түрлі дағдылар қалыптастыру болып табылады. Дағды адам әрекетінің қайқайсысынада да ерекше маңыз алады. Ол іске шапшаң, шұғыл кірісуге мүмкіндік
береді. Дағдының нәтижесінде адам санасы қызметті түпкілікті, шешуші кезеңдерінде
жұмылдырылады. Бұл жұмыстың табысты болуын қамтамасыз етеді. Тіл дамытудың
мазмұны мен салалары. Коммуникативтік (қарым-қатынастарды зерттейтін)
лингвистика саласындағы қазіргі ғылыми зерттеулердің нәтижелері тіл дамытудың
көптеген теориялық және практикалық мәселерін, оның ішінде ең алдымен тіл
меңгертудің мазмұнын жаңаша құру қажеттілігін көрсетуде. Қазіргі тіл білімі күні
бүгінгі дейін лингвист зерттеушілердің назарынан қағыс қалып келген адамдардың тіл
саласында қызметі. Тіл арқылы қарым-қатынасқа түсуі, коммуникативтік және
танымдық мәні бар міндеттерді ойдағыдай шешуде, өзара түсінісуге септігін тигізетін
тәсілдер мен құралдарға ерекше көңіл бөлуде.
Қазіргі лингводидактикада оқыту мазмұны проблемасы тіл игерудегі оқу-тәрбие
процесінің барлық құрамдас бөліктерінің ішіндегі жетекші сала – оқыту мазмұнын
басты орынға қоюмен шешіледі.
Қазақ мектептеріндегі оқытылатын ғылым негіздері ана тілі арқылы жүргізіліп,
оқушының дүниетанымын, ой-өрісін, тіл байлығын, ауызша және жазбаша сөйлеуін
дамыту қазақ тілінің қалыптасқан заңдалықтары арқылы жүзеге асырлады. Сондықтан
бастауыш сыптарында ана тілінің заңдалықтарын жете меңгеріп, әдеби тіл
нормаларында еркін сөйлеп, сауатты жаза білу міндеті қойылып отыр. Өткені
тілдамыту - сайып келгенде ой дамыту.
Тіл дамыту – ана тілі әдістемесінің аса жауапты да күрделі саласының бірі. Оның
күрделі болуының себебі, бала тілін дамыту міндетін жүзеге асырушы мектепте
жүргізілетін пәндер қазақ тілі мен әдебиетке ғана болмай, оның сөйлеу әрекетіне де
тікелей тәуелді.
Мектепке дейінгі тәрбие жұмыстарында жүргізілетін тіл дамыту әдістемесі –
балаларға білім жүйесін меңгертуге, тілге деген
икемділігі мен дағдыларын
қалыптастыруға ықпал ететін әдіс-әдістері мен формалар, принциптер мен оқытудың
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мазмұны жайындағы ілім. Жалпы әдістеме ғылымының бір саласы. Басқа ғаламдар
сияқты тіл дамыту әдістемесі де теориялық ғылымдардың соңғы жетістіктеріне
негізделе дамиды.
Тіл мәдениетінің негізгі зерттеу объектісі – сөз, сөздің дұрыс айтылуы, сауатты
жазылуы. Нәтижеде айтатын деген ойдың айқын да анық, әсерлі де көркем жетуі.
Сөздің мәнерлігі дегеніміз – адамның сөйлеу кезіндегі эмоциялық қалпын білдіре
алуы, яғни әрбір сөйлемді өзінің сазымен айта алуы. А Макаренко бұл жөнінде:
«...сіздің сөзіңізден өзіңіздің еркіңізді, сіздің мәдениетіңізді, сіздің жеке ерекшелігіңізді
сезіне алатындай болуы керек», - деген болатын [4].
Мәнерлеп сөйлеу, дыбыстарының қырын сындырып айту ежелгі ауыз әдебиеті
үлгілерінен, шешендік сөздерден келе жатқан заңдылық. Сөзді қандай қатесіз жазу
қажет болса, оны құлаққа жағымды, әуенді, мәнерлі етіп айту да сондай қажет.
Тілдің тіл болуы үшін ең қажетті фактор – ойлау, пайымдау екені белгілі.
Адамның ми қабатында жинақталған ой тіл арқылы сыртқа шығады, сөйлеу арқылы
неше мәрте айтылса да белгілі бір сөйлеу жүйесіне бағынбаса, түсініксіз болады. Ой
тілге әсер етеді, тіл сөзге әсер етеді, сөзден сөйлеу пайда болады.
Тіл дегеніміз - сөздік белгілердің жүйесі. Ал белгі – шындық пен болмысты
білдіретін бөлшек. Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткіземіз. Ақыл – ой жетістігі
болып табылатын, ақиқат, өмірдің бейнелуін қамтамасыз ететін ең жоғарғы танымтүйсік адамға ғана тән және ол-сөйлеу актісімен тікелей байланысты форма. Яғни
адамдар бұл бейнелерді қалыптастыруда тілді пайдаланады, бір-бірімен қарымқатынасқа тіл арқылы түседі, бейненің бар болмасын суреттеу үшін, бір-біріне жеткізу
үшін тілдік блоктарды түзеді.
Тіл мен сөйлеу жайындағы ғалымдардың пікіріне келсек , ерекше концепция - Фде Соссюрдің тұжырымы. Оның пікірінше, тіл дыбыстың өзі, дыбысталу. Яғни, тіл барлық дыбыстық таңбалардың жиынтығы болса, сөйлеу – дыбысталудың жиынтығы.
Ғалым «Язык - это система знаков ипрвил их комбинрования; речь же это
использование нашей языковой систсмы в целях общения». Ф. Соссюр тілмен сөйлеуді
ажырата келіп, олардың әрқайсынына тән айырмашылықтарды нақтылап көрсетеді. Тіл
- әлеуметтік, ал сөйлеу –жеке құбылыс.
Тіл-тұрақты және ұзақ өмір сүретін процесс, ал сөйлеу – тұрақсыз және жиі
өзгеріп отырады.
Тіл адамның миымен, санасымен бірге өзі қалыптасатын процесс, ал сөйлеу
әркімнің өзі дамытып отыратын процесс.
Осылайша, тіл мен сөйлеудің ара жігін ажырата келіп, олардың өзара тығыз
байланысты екенін де атап өтеді.
Қазақ лингвистикасында тіл мен сөйлеуге қатысты мәселелерді анықтап, олардың
айырмашылықтарын көрсетуге тырысқан тілші - Т.Р. Қордабаев. Ол: «сөйлеу дегенімізтілді қатынас жасау процесінде өз ойын басқаларға білдіру, басқаның ойын білу
мақсатында қолдану деген сөз», - дей келіп, тіл мен сөйлеу бір-бірімен ажырамас
бірлікте – деп көрсетеді.
Дидактикалық принциптер әр пәнді оқыту әдістемесінің теориялық негізі болып
саналады. Қазақ тілін оқытумен байланысты тіл дамыту жұмысы да мынадай
дидактикалық принциптерге негізделе жүргізіледі [5].
1.Сөйлеу мен ойлаудың бірлігі принципі арқылы оқушы тілмен ойлау бір-бірімен
байланыста екендігін ұғады. Тілсіз ойлаудың болмайтындығы, әрбір ой тіл арқылы ғана
көрінетіндігін, яғни сөйлеуді ойлаудан бөліп алудың мүмкін еместігін түсінеді. Бұл
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принцип арқылы оқушының ойлау әрекетін дамыта отырып, түрлі ой қортындыларын
жасай білу дағдыларын қалыптастырылады. Яғни, бір нәрсені екінші затпен салыстыру,
талдау, жинақтау, қорытындылау, жүйелеу, белгілі затты белгісізбен салыстыру тағы да
басқа түрлі ойлау әрекетін үйренудің нәтижесінде ой арқылы білім жүйелерін
меңгереді.
Сондай-ақ, бұл принципті іске асыруда екінші басты мәселе – оқушылардың
орфографиялық ережелерді саналы меңгерудін қалыптастырып, дұрыс сөйлей білуге,
сауатты, қатесіз жазуда дағды беру. Мысалы, орфография мен орфоэпияға қатысты
ережелерді, дәлірек айқанда, айтылумен жазылуы түрліше келетін сөздер бар.
2. Тіл дамыту жұмысында ауызекі сөйлеу мен жазба тілінің бір - бірімен
байланыстылық принципі де басты орын алады. Адам бірімен – бірі сөйлеу тілі
арқылы тікелей қарым-қатынас жасайды. Сөйлеу тілі арқылы адам екінші бір адамның
айтқан сөзін есиді, тыңдайды, әрі оны – пікір алысып сөйлеседі. Адам осындай сөйлесу
барысында тілдің түрлі көркемдік тілдік құралдарын пайдаланады. Мысалы, мақалмәтел, теңеу, салыстыру, әсіелеу, сөзге екпін түсіріп айту, ерекше үнмен, ырғақпен
айту, ымдау тағы да басқа әрекеттер арқылы сөйлеу процесінде екінші бір адамға ойын
жеткізеді.
Ал жазбаша сөйлеу – графикалық жазу таңбалары арқылы іске асады. Жазбаша
сөйлеу тілінде адам ойын жай сөйлеммен де, құрамалас сөйлем түрімен де бере алады.
Демек, жазбаша сөйлеу тілінде белгілі жүйел байланыс болады. Адам сөйлеммен ойын
жүйелі беруде тілдегі түрлі жалғау, жұрнақ , түрлі тыныс белгілерін ( нүкте, қос нүкте,
үтір, сызықша тырнақша, леп белгісі т.б.), синоним, омоним, теңеу, салыстыру сияқты
тілдік құралдары пайдаланады.
Ауызекі сөйлеу тілін жақсы меңгерген, оған жаттыққан оқушы ойын жазбаша да
дұрыс, жүйелі бере алады. Сондықтан бұл екі процесс бір-бірімен бірлікте, байланыста
қаралғанда, жүргізілгенде ғана дұрыс нәтиже береді.
Елімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер, мемлекеттік жаңа құрлымдардың
өмірге келуі, Қазақстанның егемендігінің нығаюы, осының бәрі туған тілімізге деген
ескі көзқарастарды қайта қарап, жаңаша негізінде құруды талап етіп отыр. Сол себепті
тілді оқытуда да, оның қадыр-қасиетін шәкірттерге түсіндіріп, ұлылығы н кеңдігін
оларға ұқтырғанымызды да алдынан өмірдің, өзі ұсынған соны идеяларды батыл
басшылыққа алып бүгінгі қоғам мүддесіне лайықты жан –жақты жетілген, бойында
ұлттық сана мен психология қалыптасқан парасатты азамат тәрбиелеп өсіру –
отбасының, балабақшаның, барша халықтық міндеті. Замана алға қойған бұл
міндеттерді өз мәнінде шешу үшін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру мазмұнын
түбегейлі жаңарту көзделуде. Қазіргі өмірдің өзінен туындап отырған талаптарды
орындау, жаңалыққа жаршы болу үзілісіз тәрбие негізінің бастау бұлағы-мектепке
дейінгі ұйымдардан басталғаны орынды.
Бала тәрбиесінің негізгі отбасында қаланатындықтан, халқымыздың ғасырлар
бойы ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе жатқан отбасылық бала тәрбиесі дәстүрлерін,
фольклорлық мұраларын балабақшада педагогикалық процесті ұйымдастыруда кеңінен
пайдалану мүмкіндіктері бар. Халық даналығынан туындаған нақыл, әңгіме, ертегі,
мақал-мәтел, жұмбақ-жаңылпаштар баланың ой-өрісін, тілін дамытып , дүние танымын
жетілдіруге ықпал етері сөзсіз. Балаға бұл рухани мұраларды игерту белгілі бір жүйеде,
олардың жас ерекшелігіне сай түсінігіне лайықты, басқа тәрбие жұмыстарымен
сабақтас болуы тиіс. Осыған орай «Адамдық асыл мұрат», «Балалар өмірі –ұрпақтарға
өнеге», «Ақ дастархан», «Еңбек түбі -зейнет», «Жер байлығы ел байлығы»
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тақырыптарында көбірек жұмыс жүргізген абзал. Мұнан –баланың сәбилік шағынан
бастап, имандылық-инабаттылыққа жататын жағымды мінез-құлық ережелердің
қарапайым негіздері –тазалық, әдептілік, ізеттілік, жомарттық, кішпейілділік,
еңбексүгіштік қасиеттеріне баулып, бойларына сіңіру. Туған еліне, жеріне ұлттық
құндылықтарды мұраларды мақтаныш тұту сезіміне басқа халықтарға достыққа
тәрбиелеу болып табылады. Ең бастысы балалардың тілін дамыту, көркем сөйлеуге
және есте сақтау қабілеттерін қалыптастырады.
Өтілетін әрбір тақырып жайында ұғымдарын кеңейтіп, сөздік қорын байыту. Үй
ішіндегі адамдардың аттарын атап айтуға үйрету: әке, шеше, ата, апа, сөздерін
тиянақты меңгерту. Өзі отбасы мүшелері туралы «Біздің үй-ішіміз», «Бұл мен», «Менің
атам», «Отбасындағы мереке», тақырыптарындағы суреттер көрсетіп, әңгімелестіру, 34 сөйлем құрату
Бұл салада ең бірінші сурет бойынша немесе белгілі бір мәтін мазмұны бойынша
жазылатын шағын шығарма, суреттер түрлеріне тоқталуға болады.
Жұмыс жүргізер алдында бүкіл балалардың назарын суретке аударып, ауызша
айтылған әңгіме өткізу. Соңынан сол ауызша айтылған әңгімеге тақырып қойып, толық
ойын білу керек. Кейде суретті іліп қойып, алдын ала ауызша пікір алысып, ат
қойғаннан кейін, уақыт белгілеп бір-біріне сұрақ қоюға тапсырма берген де жөн.
Мәтінде кездестіруі мүмкін кейбір қиын немесе жаңа сөздердің мағынасын ашу тиіс.
Қазақ мектебінің бастауыш сыныбында грамматикалық ойындар арқылы оқытуға
байланыста алынған ғылыми қағидалар мен тұжырымдар қазақ тіл білімі мен қазақ
тілін оқыту әдістемесін теориялық тұрғыдан толықтырады, қазақ тілін грамматикалық
ойындар арқылы оқытуға арналған басты талаптар мен ұстанымдар қазақ тілін оқыту
техналогияларын дамытады.
Балалардың білуге деген ынтасы мен мүмкіндігін толық пайдалану және оларды
оқу барысында үздіксіз дамытып отыру, сабақта алған білімдерін практикда қолдану
дағдыларын қалыптастыру үшін сабақта ойын түрлерін пайдалану қажет.
Грамматикалық ойындардың тиімділігін балалардың сабақтың әр кезеңіндегі орны
мен міндетін, мақсатын дәл анықтап, оны қолданудың практикасын болашақ бастауыш
сынып мұғалімнің жетік меңгеруін, шеберлік танытуын, ойынға қажетті материалдарын
алдын-ала дайындап алуға, ойын үрдісіне оқушыларды белсенді қатыстыруын талап
етеді және іріктеліп алынған ойын түрлері мен оны сабақта қолданудың тиімді
жолдары мектеп мұғалімдеріне сабақ барысында да, сабақтан тыс уақытта да
пайдалануына үлгі болады дей аламыз.
Қақпашы алдын-ала келісілген уақыт ішінде сол сөзге қарама-қаосы мағынада
сөзді айтып, жауап қайтарады. Қарсы топтың барлық оқушыларлары бір-бір сөзден
айтулары шарт. Қақпашы барлық сөзге жауап
Тапса, ұпай қақпашы тобына жазылады да, жауап таба алмаса қарсы топқа
жазылады. Ойын алдын-ала келісілген ұпайға жеткенше жалғаса береді.
Ойын мақсаты: Оқушылардың лексикадан алған білімдерін еске түсіру.
Ойын міндеті: Лексика саласынан алған білімдерін пайдалана білу. Оны жүзеге асыру.
Бұл ойынды ойнау арқылы оқушылар мынадай нәтижеге қол жіткізеді.
- Продуктивті ойлау қабілеттері қалыптасты.
- Лексика саласынан алған білімдерін бекітті.
- Теориялық білімдерін практика жүзінде іске асыруға дағдыланады.
2. «Жұмбақ жасыру » ойынын ойнауға болады.
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Ойын ережелері: Бұл ойын таптық ойын болып саналады. Ойынға қатысушы балалар
бір-біріне жұмбақ жасырып, қарсы жақ осы жұмбақтың шешуін табады. Ойын шарты
бойынша жұмбақтың шешуін тапқан бала сөздік мағынасын түсіндіріп беруге тиіс.
Егер жұмбақтың шешуі табылмаса жұмбақ айтқан топ жұмбақтың шешімін, сөздің
мағынасын және жұмбақ неге бұлай жасырылғаны туралы түсіндіріп беруі шарт.
Мысалы: «Ай далада ақ отау,
Аузы-мұрны жоқ отау».
«Екі анасы бар, он екі баласы бар».
Бір үйде тұрады елу батыр, үй сыртына сүйкеніп өліп жатыр».
Менің үш көзім бар,
Бір көзім кідір дейді.
Бір көзім жүгір дейді.
Бір көзім абайла дейді.
Қарап ал маңайға дейді.
Бұл не?
Туысқан бес кісі,
Бірінен бір кіші.
Бәрінің аты бар.
Ең кішісі шеткісі,-деген жұмбақтардың жауаптары: Сіреңке, бағдаршам, саусақ,
жұмыртқа , саты деген сөздердің мағыналарын оқушылар түсіндіріп беру тиіс.
Ойынды ойнау арқылы оқушылар мынадай нәтижеге жетті.
Логикалық ойлауды шешуді лексикадан алған білімдердері дамыды.
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Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Умирбекова А.К.
К.Карасаева атындағы БГУ - аспиранты
В статье рассматривается компетентностная парадигма
современной
системы образования, которая нацелена на усиление практической ориентации и
инструментальной направленности общего среднего образования; стремится
подготовить человека умелого и мобильного, владеющего не набором фактов, а
способами технологического их получения.
The article considers the competence-based paradigm of the modern education system,
which aims at strengthening the practical orientation and the instrumental orientation of
General secondary education aims to prepare a person skilled and mobile, not owning a set
of facts, and technological ways of their receipt.
Сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан Республикасында білім
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламада анық
көрсетілген. Осы бағдарламаны басшылыққа ала отырып, ҚР-сы Үкіметінің 2012ж. 25
маусымдағы №832 қаулысымен «Мектеп оқушыларының функционалдық
сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған Ұлттық іс-қимыл
жоспары» бекітілді. Бұл Ұлттық жоспар – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары.
Жоспарда мақсат, міндеттер нақты қойылған, ағымдағы жағдайды талдау, мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту тетіктері, білім стандарттарын,
оқу бағдарламалары мен жоспарларын жаңарту, оқыту нысандарын, әдістері мен
технологияларын жаңарту, мектеп оқушыларын оқыту нәтижелерін бағалау жүйесін
дамыту, ата-аналардың қатысуын қамтамасыз ету, қосымша білім беруді дамыту,
күтілетін нәтиже қажетті ресурс нақты көрсетілген [1].
Қазіргі уақытта білім беру саласының басымдылықтары ретінде мектеп
оқушыларын өмірге, еңбекке дайындау білім нәтижелерін қайта қарастыруды талап
етеді. Білімділік нәтижелерінің заманауи тұрғысындағы ұғымы оқу пәнін меңгеруге
қатысты білімдердің, біліктердің және дағдылардың әдеттегі тізбегінің шегінен тыс
шығуда. Білімділік нәтижелер оқушының мектепте оқуының ақырғы өнімі болып, білім
алушылардың жеке тұлғасында орын алған сапалы өзгерістерді білдіріп, оның жүрістұрысында, әлеуметтік ортамен қатынасқа түсуінде көрініс береді.
Бұл дегеніміз білімділік нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау маңызды құрамдас
ретінде мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығының Қазақстанда дамуы
мақсаттарының және іс-қимылдарының негізгі бағыттары қатарына қосылған.
Оның адаммен жүре қабылданатын қабілетін түсіне отырып, «Мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың Ұлттық жоспарында»
қарастырылған жеті түбегейлі құзыреттілікті келтірейік [2]:
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1. Жеке тұлға құзыреттілігі – өзін-өзі ұйымдастыруға, өз бетінше жетілуге, өз
бетінше өмірлік және кәсіби бағдарын анықтауға, өзін-өзі танытуға, толеранттылыққа
қабілеттілік.
2. Азаматтық құзыреттілік – түрлі өмірлік жағдайларда өзінің айқындамасын
білдіргенде өзінің отаны үшін жауапкекершілік алуға, қазақстандық сана-сезімін
көрсетуге қабілеттілік.
3. Әлеуметтік құзыреттілік – әлеуметті бейімделуге және қоршаған ортамен өзара
табысты әрекеттесуге қабілеттілік.
4. Басқарушылық қабілеттілік – түрлі өмірлік жағдайларда өзін-өзі
ұйымдастыруға, өзін-өзі басқаруға және түрлі мәселелерді шешуге қабілеттілік.
5. Коммуникативтік құзыреттілік – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ауызша
және жазбаша өнімді коммуникацияға (қатынасқа) қабілеттілік.
6. Ақпараттық құзыреттілік – өз бетінше танымдық қызметке қабілеттілік, өмір
бойында білім алуға икемі.
7. Технологиялық құзыреттілік – технологияларды, соның ішінде ғылыми, санды
түрлерін ұтымды пайдаланушы деңгейінде қолдану қабілеттілігі.
Білім беру саласындағы мәнді басымдылықтар деп іріктелген жеті құзыреттіліктің
жиынтығы мектеп оқушысының мектепте оқуы барысындағы түрлі кезеңдерінде
өмірлік тіршілігіндегі дайындығы үшін қажетті функционалдық сауаттылықты
білдіреді. Ол мектеп алды және мектептегі білім деңгейлері бойынша нақтыланып,
сонымен қатар қайсыбір құзыреттіліктері әлдебір оқу пәнінің шеңберінде үстем
танылады [3].
Арнайы сыныптардағы білім беру процесі оқуда, тәрбиеде және түзете-дамыту
жұмысындағы сараланған және жеке ықпал қағидаттарын сақтаумен іске асырылады.
Түзету компоненті бойынша оқу бағдарламалар оқушыларды өмірге тікелей қосуға
дайындауға деген еңбек қызметі мен әлеуметтік-бейімдеуші бағдарына, жүріс-тұрыс
нормаларын, әдеттегі гигиеналық, коммуникативтік, тұрмыстық дағдылардан бастап,
күрделі әлеуметтік дағдыларға дейінгі әлеуметтік өмір үшін қажетті болатын сәйкес
дағдылары мен әдеттерін шыңдауға деген практикалық және түзетуші бағдарына ие.
Білімділік жетістіктердің нәтижелері мүмкіндіктері шектеулі (МШ) балалардың
білім сапасын бағалау үшін мәнді болып табылады. Мүмкіндіктері шектеулі
балалардың білімділік жетістіктерін бағалауға көзқарастарды анықтағанда келесідей
қағидаттарға негізделген жөн:
− білім алушылардың негізгі білімділік аясы, соның ішінде оларды жасы мен даму
мүмкіндіктеріне сай келетін өмірдің барлық маңызды салаларына қосу үшін қажетті
болатын әлеуметтік тәжірибесі (өмірлік құзыреттіліктер) бойынша академиялық
білімдердің меңгерілгенін бағалауды көздейтін негізгі білімділік бағдарламаның
мазмұнын меңгерудегі білімділік жетістіктерін бағалаудың кешенділігі;
− ДМШ (даму мүмкіндіктері шектеулі) балалардың даму және білімділік
қажеттіліктерінің типологиялық және жеке ерекшеліктерін ескерумен жетістіктерін
бағалаудың саралануы;
− білім алушылардың психикалық және әлеуметтік дамуындағы өзгерістерді,
жеке қабілеттіліктері мен мүмкіндіктерін зерделеуді көздейтін олардың негізгі
білімділік бағдарламаның мазмұнын меңгерудегі жетістіктерін бағалаудың динамикада
болуы;
− түрлі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың жетістіктерін бағалауда
объективтілікті қамтамасыз етуге қабілетті болатын білім алушылардың білімділік
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бағдарлама мазмұнын меңгеруіндегі жетістіктерді бағалау параметрлерінің,
критерийлерінің және құралдарының бірыңғай болуы.
МШ балаларға білім берудегі тұтас процестің негізгі заңдылықтарын көрсетіп,
бұл қағидалар өзара тығыз байланыста жүріп, бір уақытта олардың біліміндегі
нәтижелерді бағалауды жүзеге асыру процесінің түрлі қырларына қатысты.
Арнайы педагогикада негізгі функцияларға:
− қадағалаушы: жеке оқушының (сыныптың, топтың) жетістік деңгейін, жаңа
материалды меңгеруге дайындық деңгейін анықтайды, сәйкесінше бұл педагогке оқу
материалын жоспарлауға және түсінікті баяндауға, қажетті жеке көмекті дер кезінде
ұйымдастыруға, туындауы мүмкін қиындықтардың алдын алуға мүмкіндік беруді;
− оқу-түзетуші: жаңа материалды зерделеу дайындығына, оның меңгерілуіне,
қайтып өңделуіне, білімдерді нақтылап, тереңдетуге, оларды жүйелеуге, алған біліктері
мен дағдыларын жетілдіруге бағытталған білімділік жетістіктерін бағалаудың арнайы
ұйымдастырылуын қамтамасыз етуді;
− диагностикалық-түзетуші: білім алушыда оқу процесінде туындайтын
қиындықтардың себептерін айқындайды, білімді меңгерудегі ақаулықтарды
анықтайды, оларды жобға бағытталған түзетулерді енгізуді;
− ынталандырушы-мотивациялық: оқушылардың білімділік жетістіктерін
бағалаудың арнайы ұйымдастырылуын анықтайды, өзінің көрсеткен нәтижелерін
жақсарту қалауына түрткі болады, белсенділікті дамытып, оқудағы оң мотивацияларды
қалыптастыруды;
− дамытып тәрбиелеуші: сақталған анализаторларын (талдағыштарын) қолданып,
өз бетінше және үңіліп еңбектену икемдерінің қалыптасуына, бақылау және өз бетінше
бақылау, оқу қызметіндегі рефлексия амалдарын қолдануға ықпал етуді жатқызады.
Оқушылардың білім беру бағдарламасының мазмұнын меңгерудегі білімділік
жетістіктерін бағалау жүйесін әзірлеуде білім алушылардың дайындық деңгейіне
МЖМБС-да келтірілген талаптарға бағдар алу қажет.
Білім алушылардың дайындық деңгейлері үш аспектіні қамтумен бағаланады:
1) жеке (тұлғалық) нәтижелер;
2) жүйелі-әрекетті нәтижелер;
3) пәндік нәтижелер.
Жеке (тұлғалық) нәтижелер білім алушының тәрбиеленуінің, әлеуметтенуінің,
рухани, шығармашылық және дене дамуының психологиялық-физиологиялық
мониторингі нұсқасында қадағаланып, оның портфолиосында тіркеледі.
Жүйелі-әрекетті нәтижелер білім алушының пәнді олимпиадалар, таңдауы
бойынша курстар бойынша жетістіктері, оқу шығармашылық жобаларын орындауы,
сонымен қатар зерттеуші қызметінің басқа да түрлері бойынша анықталып, оның
портфолиосында тіркеледі.
Пәндік нәтижелер білім алушының орта білімнің базалық мазмұнын меңгеру
бойынша білімділік және іс-әрекеттік дайындығында көрініс табады.
МШ білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда жоғарыда аталған үш аспект
қолданыс табады. 2013 жылғы 4 шілдедегі №258 Дамуындағы мүмкіндіктері шектеулі
балаларға арналған арнайы білім беру ұйымдары түрлерінің қызметтеріндегі үлгілік
ережелерге сәйкес, көру, есту қабілеттерінің, сөйлеу, тірек-қимыл аппаратының
бұзылыстары бар, психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы білім беру
ұйымдары білім беру процесін білімділік деңгейлерінің мынадай жалпы білім беру
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бағдарламаларына сәйкес іске асыруда: мектепалды тәрбиелеу мен оқыту, бастауыш
білім, негізгі орта білім, жалпы орта білім.
Сонымен, көру, есту қабілеттерінің, сөйлеу тілі, тірек-қимыл аппараты бұзылған,
психикалық дамуы тежелген балалар жалпы білім беру бағдарламаларын меңгереді
және қалыпты дамыған құрбыларының нәтижелеріне сәйкес нәтижелерге жетеді.
Оқушылар білім мазмұнын сол уақытта және қалыпты дамыған құрбыларымен бірге
меңгереді.
Бірқатар балаларға бағдарламаны меңгеруде едәуір ұзақ мерзімдер қажет, бірақ
нәтижесінде олар қалыпты дамуындағы балалар білімінің бастауыш, негізгі және орта
деңгейлеріне сайма-сай келеді. Олардың жеке жетістіктері дамуындағы қалыпты
құрдастары үшін қабылданған критерийлемен және көрсеткіштермен бағалану
мүмкіндіктеріне ие болғаны маңызды.
Бұл жағдай олардың білім саласындағы тең құқықтары мен олардың орындауына
жататын тең міндеттерін растайды. Осыған орай, олардың жетістіктерін бағалаудың
негізгі мазмұны шектеулерін, яғни көру және есту қабілетіндегі, сөйлеу тіліндегі, тірекқимыл аппаратындағы, әлеуметтік-эмоционалдық аясындағы бұзылыстарын ескере
отырып, қалыпты дамуындағы құрдастарына ұқсас болуы мүмкін. Бұл кезде көру
қабілеті бұзылған балалардың Л.Брайль шрифтін және/немесе жазық басылған шрифтін
меңгеруі секілді өзіне тән (спецификалық) оқу дағдыларының қалыптасуын бағалау
керек.
МШ бар балалардың жетістіктеріндегі тексеруге жататын көрсеткіштер олар үшін
мәнді өмірлік құзыреттіліктермен толықтырылуы мүмкін, олар:
− өзінің мүмкіндіктері мен шектеулері туралы сай түсініктің қалыптасуы;
− ересектермен және айналадағы адамдармен қарым-қатынасқа түсу қабілеті;
− күнделікті тұрмысында әлеуметтік-тұрмыстық біліктердің болуы;
− байланысқа түсу дағдыларын және әлеуметтік өзара әрекеттесуде көпшілікпен
қабылданған ресімдерін меңгеруі;
− әлеуметтік ортасын, ондағы өзінің орнын түсіну, жасына сәйкес құндылықтарды
және әлеуметтік рөлдерді қабылдауы.
Балалардың белгілі бір топтары үшін олардың дамуындағы сапалы және санды
сипаттамаларды көрсететін өмірлік құзыреттіліктерді бағалау критерийлері қажет.
Көру, есту қабілеттерінде, тірек-қимыл аппаратында күрделі бұзылыстары,
психикалық дамуында тежелулері бар балалардың санатын да ескеру қажет.
Олардың жалпы білім беру бағдарламаларын меңгеру нәтижелері бастауыш
жалпы білім деңгейіне сәйкес келмейді. Ондай балалар жоғары сыныптардағы білімін
бастауыш сатыға сабақтас бағдарламасына сәйкес бағдарлама бойынша жалғастыра
алады.
Жетістіктерді формальды бағалауға балалардың бұл санаты жатпайды. Алайда,
осы топтағы балалардың білім сапасына мониторинг міндетті болуы тиіс.
Осыған орай, МШ балалардың түрлі топтарындағы шынайы жетістіктер туралы
объективті қорытындыларды жасауға мүмкіндік беретін критерийлер, көрсеткіштер
және индикаторлар жүйесінің нақты тізбегі болатындай бағалаудың жүйесін түзу
маңызды.
Бағалау критерийлері дамуындағы түрлі бұзылыстары бар білім алушылар үшін
бірыңғай, ал оның жеке көрсеткіштері ерекшеленуі де мүмкін.
Балалардың әр түрлі санатындағы білім алушылардың арасында дамуындағы
ауыр және көптүрлі бұзылыстарымен де балалар бар, олар үшін білім алу жеке
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мүмкіндіктеріне сәйкес келетін жеке білімділік бағдарламалары бойынша оқытуды
көздейді.
Осылайша, жеке білімділік бағдарламалары бойынша білім алып жүрген мектеп
оқушыларына жүргізілетін психологиялық-педагогикалық зерделеу олардың білім беру
мазмұнын игеруіндегі жетістіктерінің мониторингісінде маңызды құрал болып шығады.
Зерделеу нәтижелерін тіркеу ыңғайлы, салыстырмалы түрде қарапайым болып,
педагогтен балалармен өзара әрекеттесуге үлкен пайдасымен жұмсалуға жататын күш
пен уақыттың үлкен шығынын талап етпеуі тиіс.
Дамуында ауыр және көптүрлі бұзылыстары бар білім алушылардың дамуындағы
өзіне тән ерекшелігіне байланысты психологиялық-педагогикалық зерделеуді
өткізудегі және олардың білім беру процесіндегі жетістіктеріне мониторингті
орындаудың негізгі әдісі ретінде бақылау аталады.
Бағдарламамен білім берудің сәйкес сатысында қарастырылған білім
алушылардың жетістіктерін бағалаудан басқа, МШ бар балалардың білімділік
нәтижелерін білім беру ұйымының өзінде бағалау «портфолио» технологиясының –
мектеп оқушысының білім алу уақытындағы жеке дамуының процесін көрсететін жеке
жетістіктерінің топтамасының көмегімен орындауға болады. Портфолиоға міндетті
түрде МШ бар баланың қалыпты дамуындағы құрдастарына қолданымды ресімдер
бойынша өткен, соның жетістіктерін сырттай және іштеу бағалаудың нәтижелері,
соның ішінде тест және бақылау жұмыстарын орындау нәтижелері енуі тиіс.
Портфолионың мазмұны негізінде мектеп оқушысының оқу, шығармашылық,
коммуникативтік қабілеттері туралы пікір алуға болады. Портфолио мектеп оқушысы
оқуының белгілі кезеңіндегі жеке жетістіктерін тіркеудің, жинақтаудың және
бағалаудың амалы ретінде шығады. Бұл әсіресе білім алушының түбегейлі
құзыреттіліктерін жүйелі қалыптастыруға бағытталған оқу-тәрбие процесін
ұйымдастыру үшін мәнді. Бұл нақты білімділік нәтижелердің бейнесін көріп, кең
білімділік мәнмәтінінде жеке ілгері басуын қадағалауды қамтамасыз етуге, оның алған
білімдерін іс жүзінде қолдану қабілеттерін танытуға мүмкіндік беретін өз бетінше бір
есептілік.
Портфолио жинақталып отырған тәжірибені, білімдерді жүйелендіруге, өз
дамуының бағыттарын нақты анықтауға (мысалы, келешек кәсібінде), мұғалімдердің
немесе нақты саладағы едәуір білікті мамандардың тарапынан көмек көрсетуге немесе
консультация беруге, сонымен қатар өз деңгейін (оқу немесе кәсіби) едәуір объективті
бағалауды іске асыруға арналған [4].
Жетістіктер
портфолиосын
түзу
Құжаттардың
портфолиосы
Сертификатталған (құжатталған) жеке білімділік жетістіктер – олимпиадаларға,
байқауларға және басқа да іс-шараларға қатысуы туралы құжаттар (мақтау қағаздары,
дипломдар, сертификаттар, куәліктер, аттестатқа қосымшалар және т.б.); Портфолио
материалдарын санды және сапалы бағалау.
Жұмыстардың портфолиосы - Оқушының шығармашылық, зерттеушілік және
жоба жұмыстарының жинағы, оның оқу және шығармашылық белсенділігінің негізгі
формалары мен бағыттары. Жұмыстардың портфолиосы жұмыстардың өздерін
(мәтіндерді, қағаз және электронды құжаттарды бейнетаспаларды және т.б.)тіркеумен,
шығармашылық кітап түрінде ресімделеді; Берілген параметрлер бойынша сапалы
бағалау (материалдардың толымдығы, түрлілігі, сенімділігі, таңдаған кәсібіне
бағдарлануы,
оқу
және
шығармашылық
белсенділігінің
динамикасы,
қызығушылықтарының мақсаттылығы, бейіналды дайындығындағы сипаты).
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Сын-пікірлердің портфолиосы - Мұғалімдермен, ата-аналармен және т.б.
мектеп оқушысына ұсынылған түрлі қызметтерге қатысына берілген сипаттамасы,
сонымен қатар мектеп оқушысының өзінің өз қызметіне және оның нәтижелеріне
қатысына жазбаша берген талдамасы (қорытындыларды, түйіндемелердің, сынпікірердің мәтіндері, ұсыным хаттары және өзгесі); Оқушының оқумен және кәсіби
бағдарын таңдаумен байланысты процестерді саналы ұғыну дәрежесін арттыратын өз
бетінше бағалауы.
МШ оқушылардың білімдерін және икемдерін бағалауға жалпы көзқарас тұтас
алғанда, бірақ арнайы шарттарды сақтаумен оның дәстүрлі түрін ұсынады:
1. МШ бар балалардың білімділік қажеттіліктерін және жеке ерекшеліктерін
ескерумен, БИД (білімдерді, икемдерді және дағдыларды) тексеруді ұйымдастырудың
ерекше нұсқасын.
2. Сыныптағы әдеттегі ахуалдың болуы (өз мұғалімінің болуы, білім алушыға
әдетті көрнекі, есту тіректерінің орын алуын: сызбалардың, аудиодыбыстардың,
тапсырманы орындаудағы жалпы барысы үлгілерінің).
3. Жұмыстың басында қызметті жалпы ұйымдастыру кезеңінің орын алуын.
4. Нұсқаулықтың МШ оқушылардың ерекше білімділік қажетіліктері мен жеке
қиындықтарын ескерумен бейімдеу:
1) өзінің грамматикалық және семантикалық ресімделуі бойынша ойды
қарапайым, түсінікті ету;
2) тапсырманың кезеңімен (қадамдармен) орындалуына түрткі болатындай,
көпбуынды нұсқаулықты бірнеше қысқа мағыналық бірліктерге бөліп, қарапайым ету;
3) тапсырмаға берілетін жазбаша нұсқауға қосымша, қажеттігіне қарай, ол
педагогпен ауызша дыбыстап, баяу ырғағымен, анық мазмұндық екпінмен оқылады.
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ӘОЖ 796.83.
АТТЫҢ БАБЫ МЕН СЫНЫ
Алиакпаров М.К., Калиев С.Б.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В этой статье рассмотрены о методах обучение и подготовки коней к
соревноваиям конной скачки.
The article deals with the methods of training horses for the competitions.
1.Бәйге атты баптау және бәйгеге қосу тәсілдері.
Халқымыздың ежелден келе жатқан спорт ойындарының бірі – ат бәйгесі. Ұлы
дүбірлі тойларда, ұлан – асыр астарда ат жарысын ұйымдастырып, бәйге тігетін.
Бәйгеден озып келген аттың иесінің атақ – даңқы бүкіл телге жарияланып, қыруар
жүлде бәйгесі берілетін.Жүлденің басы түйе болып, үш тоғыз атайтынды. Міне,
қазір еліміз егемендік алып бұрынғы салтымызды қайта жаңғыртып, ұлан – асыр
мерей тойларда бәйге жарысын ұйымдастырып, үш тоғызды қазірде бәйгеге беріп
жатыр. Бәйге аттың үш түрі бойынша өткізіледі: құнан бәйге, дөнен бәйге, ат
бәйгесі.Осы бәйгеге қосатын аттарды танып – біліп, оларды баптап бәйгеге
қосатын адамды - атбегі дейді. Қазір атбегінің орнына жұрт бапкер деген сөзді
көп қолданып жүр. Бұл дұрыс емес, себебі, спортшы азаматтарды күреске,
боксқа, сайыскерлікке, штангіге тағы да басқа спорт түрлеріне дайындайтын
азаматтарды жаттықтырушы, бапкер деп атайды. Жаттықтырушы деген сөзден
айтуға жеңіл қазақы сөз бапкер орынды болғандықтан, ел – жұрт осы бапкерді көп
қолданып жүр. Ал атты жаратушы адамды бұрынғы қазақы сөзбен «Атбегі» деп
атаған жөн. Бұл атбегілер – бұрынғы малшы – шопандар қазір көзбен көріп,
көңілмен танитын Толыбайдай сыншылар. Бұлар атты ен жылқының ішінен бір
көргеннен немесе жылқы заводтарынан сыртқы түр – тұрпатына, сымбатына,
шоқтығының биіетігіне, ұзындығына, кеуде орамына, сіңірлігіне, сирағына, тұяғына,
бас сүйек әлпетіне қарап сатып алып немесе айырбастап алып, бәйгеге қосу үшін
дайындайды.
Ат бәйгесін жеңіп алу үшін де, инемен құдық қазғандай еңбек керек, «Ат
шаппайды, бап шабады» деген сөз оңай айтылмаған, сондықтан аттың бабы көп
еңбек етуді тілейді және атбегінің білгірлігі ерекше болуы керек.Атбегінің
білгірлігімен аттың бабы мен үйлесімі табылып, шабандоз баланың үйлесімі
табылмаса, атбегінің сіңірген еңбегі далаға кеткендей болады. Сондықтан осы үш
үйлесім өзінің дұрыс жолын таба білмейінше жеміс күтуге болады. Атбегілікке
керекті қасиет, әрине атқа ішкен асын жерге қоятындай құмарлық, өмірінің
көпшілік уақыты жылқы ішінде болатын , сәйгүліктерді өз көзімен өткізетін сыншы
болатындай көріпкелдікке дейін жетілуі керек. Атбегі жүйрік атты таңдап алып,
оны ертоқыммен жүруге үйретеді.
2. Атты үйрету.
Жалпы ат үйретудің қазақ арасында кең тараған әр түрлі әдістер бар.
Біріншісі – қазақы әдіс. Мұнда асау құнанға бірден ер салынып, әккі жігіт
мөңкігеніне, екі аяғын аспанға көтеріп қарғығанына, жерге жата қалып аунағанына
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қарамастан әбден титығы құрығанша шабады. Егер ол алып қашатындай болса,
онда оны өзеннің бойындағы құмға немесе егістік жерге салып жуасытады.
Ауыздығын тарта отырып, қанды езу жасап, көндіктіріп, иесінің айтқанына,
айдауына жүретіндей етеді. Тағы да, атты жастайынан, яғни құлын немесе тай
уақытында қолда ұстап жуасытып үйретеді. Мұндай жуасыған тайды үйдегі
балаларда үйрете алады. Мұндай мезгілде үйреткен аттарды атбегілер мінбе ат
ретінде ұстайды, ал бәйге ат ретінде жастайынан тәрбиелеу атбегінің білгірлігіне
көп байланысты. Ал асыл тұқымды аттарды үйрету үшін дөнен шығар уақытында
біртіндеп бір – екі ай бойы үйретеді. Алғашқыда бос мініп, біраз уақыт өткен соң
ертоқым салып мініп үйретеді.
3. Атты баптау
Үйретілген бәйге атын атбегі дұрыс күтім,бабын дұрыс келтіре алмаса, ұзаққа
шаба алмайтынын алдын ала біледі. Ол үшін атқа бап керек. Бап дегеннің не
екенін қарапайым негізінде айтып түсіндірейік. Егер спортшы, яғни палуан
жаттығуды сиретіп, тамақты дұрыс ішпей, ұйқыны дұрыс ұйықтамаса бабынан
шығып қалады. Сәл қимылдың өзінен, жаттығу уақытында әлсіреп қалғандығын
аңғартады. Мұны әрине жаттықтырушы бірден байқайды. Міне, ат бабын
қадағалайтын атбегілер де жүйріктің қабағына қарап, жаратудың қай жағы
жетіспей жатқанын аңғарып отырады. Ат баптаудың да толып жатқан сырлары
бар. Оны әр атбегі өзінше жетілдіріп, өз жағдайына қарап икемдеп дайындайды. Ол
қазақта бәйге аттарды былай баптау керек деген қатып қалған ереже жоқ.
Сондықтан қанша ат болса, сонша бап бар. Өйткені бір жүйрікпен екінші жүйріктің
жаратылысы түрліше болады. Құмы жұмсақ жердің жылқысы, қиыршық тасты
жерге ойдағыдай жүгіре алмайды және ауа райында талғайды. Осындай
ерекшелікті атбегі жақсы түсініп, осы жағдайлармен байланыстыра отырып баптауға
тиісті. Атбегілер ат жаратудың негізгі шартына сүйене отырып баптауға тиісті.
Бірінші шарт: бәйгеге қосардың алдында жүйрікті таңдап, екі – үш ай бұрын баптап,
әдетте жілік майы толып, сүйегі ағарғанда атты жарата бастау керек. Ақырғы шарт
әрине қамаутерін дұрыс ала білуде, қамаутерді дұрыс ала білсе, аттың тынысы
кеңейіп, алысқа шабады.Қамаутер деп отырғанымыз атты терлету. Атты терлету,
кейде жабулау арқылы, кейде булау арқылы жүргізіледі. Осы тер арқылы атбегілер
шашасынан ағып тұрған тердің ащы, тұщылығынан біледі. Мысалға: терді тілмен
жалап, ащы - тұщылығынан біледі.
4. Жүйрік атты іріктеп таңдау.
Кейінгі уақытта Қазақстанда жергілікті жабайы жылқыларын Дон таза қанды
түлігін Орлов тұқымдарымен шағыстырып, одан Қостанай жылқысын алып жүр. Бұл
жылқы тұқымдары тұлғасы әдемі, бойы биік әрі жүйрік, бір жағынан асыл
тұқымдыларға қарағанда ыстыққа да суыққа да төзімді, таулы жерлерге де бейім.
Бұрындары қазақы жылқыны ақалтеке тұқымдарымен асылдандырып жүзден жүйрік,
мыңнан тұлпар алып араласқанды сәйгүліктерді өсіріп жүрген Орал облысындағы
Орда, Алматы облысындағы Дегерес жылқы зауыттарын, Алматы облысының «Луч
Востока» колхозын айтуға болады, ол 50 – 100 км қашықтықта жүгіртіп бәйге алып
жүрген Жамбыл облысындағы Қордай жылқы зауытынан сәйгүліктер таңдауға болады,
тіпті дүние жүзін дүр сілкіндірген Рим, Токио Олимпиадалық ойындарының алтын,
қола медалдарын жеңіп алған Жамбыл облысы Луговой жылқы зауытынан шыққан,
бүкіл дүние – жүзілік рекорд жасаған Сайғақ тұқымдары баршылық қой. Жергілікті
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жерге бейімді, шоқтығы биік, шабысы ұзақ, еттілі, ақалтеке, адай жылқы
тұқымдарымен будандастыру арқылы алған Адай, Көшім айта кетуге болады.
Түркіменнің ақалтеке, текежәуміт тұқымдарын шағылыстырып Тәжікстан Лоқай
тұқымдарын, ал көршілес Қырғыз елі қырғыз жылқы тұқымын алып кейінгі кезде
мерейтойлардың бас жүлделерін алып жүр, осы ақалтеке өкілдері 1946 жылы
әлемдегі ең жүйрік деген жылқы тұқымдарының тұлпарын жарыстырғанда
ақалтеке өкілдері ағылшындық асылтекті сәйгүліктерден озып кеген еді. Орыс
елінің Краснодар өлкесіндегі бүкіл дүние жүзіне сәйгүліктерімен мәлім «Восход»
жылқы зауыды өсірген, кинода вагонды составты қуып жеткен атақты Буян
сәйгүлігі, осы зауыттың түлегі халықаралық жарыстарда талай жыл бойы алдына жан
салмай Вашингтон, Парижде бас жүлдені жеңіп алған Анилин атты әйгілі тұлпардың
өскен, тәрбиеленген жерінен әлі де болса тұқым алуға болады.
Ал әлемдегі ең жүйрік асыл текті тұлпарлар өсірген ағылшындар ат
өнеріне ынталығы сондай жылқы ат спорттың барлық түрінен 400 мың адам
жиналатын Энсон ипподромында – нағыз мереке дербиге өткізетін көрінеді. Совет
Одағы ыдырап, оның құрамына кірген республикалар өз алдына егемендік алған
уақытта ат спорты тоқырап, көрінбей қалды. Тек кейінгі кезде ғана Сондықтан, Орта
Азия республикаларында яғни, Қазақстанда Абаймен Жамбылдың, Қырғызстанда
Манастың 100 жылдығына арналған мерей тойларында болған дүбірлі бәйгеде бас
бәйгемен жүлделі орындарға ие болған сәйгүліктер Алматының Байтұмары, Сарыгүлі,
Дүлдүлі, Көгершіні, Жамбыл облысының
Талисманы, Қаратөбелі, Қызылорданың
Сұңқары, Ызғары, Семейдің Тайбурылы, Аққасқасы, Торғайдың Жұлдыздары, Қырғыз
елінің Қарагер биесі мен Бораныдайындалған, бүгінгі күннің тұлпарлары шыққан
жерден ұрпақ іздеуге болады.
Қазіргі заманның ұлан – асыр мерейтойларында да бас жүлдені қырғыз, қазақ
тұлпарлары бермей жүр. Сондықтан, қазақтың байырғы сөзі «Ат шаппайды, бап
шабады» деген сөзі шындыққа келіп жүр.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ
Алиакпаров М.К., Калиев С.Б.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада алыс қашықтықта жүгіретін жүгірушілердің дене құрылысын
бұлшық еттерінің жұмыс істеу қабілетін, қан айналымы мен тыныс алу
органдарының жұмысы туралы айтылған.
The article discovers the peculiarities of the body-building of the long-distance runners
Бегуны на длинные дистанции в основном имеют худощавую, лёгкуюфигуру с
умеренным развитием
мышечной ткани. Так, у
марафонцев – участников
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Олимпийских игр жировая ткань составляла 7,5% веса тела (на 9% меньше, чем у
мужчин не спортсменов).
Мышечный аппарат у стайера выражен достаточно хорошо. Однако мышечная
масса верхних конечностей меньше, чем нижних. «Худощавый» бегун – с малым
жироотложением и более тонкими костями – обладает преимуществом в беге на
выносливость, так как жир и скелет составляют так называемую «неактивную» массу.
Оптимальная величина запасов жиров в организме для бегунов на длинные дистанции
точно не определена. Большинство исследователей сходятся к мнению, что бегун –
стайер высокого класса должен иметь не более 5% жировой ткани от веса тела.
Двигательный аппарат стайера.
Функциональной единицей двигательного аппарата является двигательная
единица (ДЕ), состоящая из мотонейрона и иннервируемых им мышечных волокон.
Известно, что мотонейроны классифицируются на два типа: быстрые и медленные.
Согласно «Правилу размера», между порогом возбуждения мотонейронов и их
размером есть прямая зависимость; чем меньше размер мотонейрона, тем ниже его
порог возбуждения. Небольшое по силе раздражение вызывает возбуждение
медленныхмотонейронов. Частота их работы также зависит от размера: длительные
упражнения на выносливость обеспечиваются
медленнымимотонейронами.
Быстрыемотонейроны и длительном беге включаются крайне редко
Мышечные клетки также можно разделить на две группы: медленные
окислительные и быстрые гликолитические. В большинстве исследований приводятся
докозательства того, что у для бегунов на длинные дистанции
содержится
относительно больше медленных волокон, чем быстрых. Так, у олимпийских
чемпионов стайеров (Шортера и Вирена) было обнаружено соответственно – 80% и
75% медленных волокон. У выдающихся бегунов на длинные дистанции отмечается
значительное преобладание медленных окислительных ДЕ и высокая активность
окислительных ферментов. Вместе с тем известно, что количество медленных волокон
у сильнейших спринтеров составляет всего 26%. Такие большие отличия в мышечном
аппарате стайера являются результатом генетического развития, а также результатом
целенаправленнойдлительной тренировки. У стайеров
наблюдается небольшая
гипертрофия медленных мышечных волокон, а быстрые мышечные волокнанетолько
не гипертрофируются, а отмечается даже некоторое процентное уменьшение площади
этих волокон. Поэтому при тренировке на выносливость мы не наблюдаем
увеличение объёма мышц.
Главным источником энергии в беге на длинные дистанции являются запасы
гликогена в мышцах. Причём известно, что если работасовершается на уровне 50%
от МПК или меньше, то источником энергии служат как углеводы, так и жиры.
Если мощность работы увеличивается, то доля жиров падает. Бег на длинные
дистанции совершается примерно на уровне 75 - 90% от МПК, поэтому можно
считать, что основным энергетическим субстратом у стайеров является гликоген и
гликоген печени (NiLzer,Hulfan, 1971).
В работах некоторых учёных было показано, что при нагрузке на велоэргометре на
уровне 75% от МПК в момент отказа от работы содержание гликогена в
работающих мышцах падает почти до нуля. В работе шведских ученых (Халтман и
Бегрстрем, 1971) было показано, чтопри длительной циклической работе на уровне
65 – 89% от МПК местные запасы гликогена являются фактором, лимитирующим
высокую работоспособность.
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Сила мышц.
В мышечной силе бегуны – стайеры показывают результаты, уступающие
средним. При сравнении силы мышц спринтеров и стайеров выяснилось, что различий
в «нерабочих мышцах» почти нет, а в мышцах, активно участвующих в беге, различие
значительное. У спринтеров сила мышц на 36 – 37% больше, чем у стайеров.
Система крови
Успех в беге на длинные дистанции во многом зависит от кислород –
транспортной системы организма. Одним из звеньев этой системы является
гемоглобин. До последнего времени считалось, что чем выше содержание гемоглобина
в крови, тем больше возможность показать хороший результат в беге на длинные
дистанции. Однако экспериментальные исследования не подтвердили общепринятое
мнение о повышенном содержании гемоглобина в крови у стайеров. Вместе с тем
выяснилось, что объём циркулирующей крови (ОЦК) у стайеров больше, чем у
спортсменов других видов спорта. За счёт увеличения объма крови, проходящего через
лёгкие, количество кислорода, соединяющего с гемоглобином, возрастает. Этим
объясняется увеличение кислородной ёмкости крови у стайеров.
Система кровообращения
Сердечно – сосудистая система играет ведущую роль при работе на выносливость.
Под влиянием систематической мышечной тренировки развивается умеренное
расширение полостей желудочков так называемая тоногенная дилатация, которая
влечёт за собой компенсаторную гипертрофию мышечной стенки желудочка.
Абсолютный объём сердца у бегунов – спринтеров равен всреднем 782мл, у бегунов на
средние дистанции – 876 мл, а у стайеров 932 мл. Увеличение объём сердца у
спортсменов можно рассматривать, как отражение процесса адаптации системы
кровообращения к напраженной и длительной мышечной деятельности. «Спортивное
сердце» обладает возможностью более эффективной утилизации молочной кислоты,
что также является одним из механизмов повышения физической работоспособности.
Автоматизм сердца.
По данным многих авторов частота сердечных сокращений у стайеров в покое
редко превышает 50 ударов в минуту. Это связано с развитием холинергических
реакций, последствием которых является отрицательное хронотропноевоздействие. У
многих выдающихся стайеров наблюдалась резкая брадикардия. У четырёхкратного
олимпийского чемпиона П.Нурми частота сердечных сокращений в покое состовляла
38 ударов в минуту, у Ф. Ванина – 36, у П.Снелла – 38, у П.Болотникова – 42.
Брадикардия свидетельствует об «экономной» работе сердца в покое.
Сердечный выброс и систолический объём крови у здоровых людей
колеблется в диапазоне 60 – 100 мл. При брадикардии систолический объём крови
увеличивается до 100 – 120 мл. Такое увеличение отмечается прежде всего у стайеров.
Сердечный выбросили МОК в покое у стайеров в среднем равен 3,5 л/мин.
Уменьчение МОК в покое у стайеров является одним их важнейших факторов,
обеспечивающих высокий функциональный резерв «спортивное сердце».
Система дыхания.
У стайеров отмечается увеличение жизненной ёмкости лёгких. Особенно
большое значение имеет относительная величинажизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ/кг –
жизненный показатель). У
Куца, Кейно, Болотникова, Шортера жизненная
ёмкостьлёгких больше 6 литров. Тренировка в беге на длинные дистанции
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способствует развитию выносливости и силы дыхательных мышц, о чём можно судить
по высоким показателям максимальной вентиляции лёгких (МВЛ). Произвольная МВЛ
у бегунов – кроссовиков всреднем составляет 207,5 л/мин, в то время как у не
спортсменов того же возраста она составляет 125 – 170 л/мин. Особенно важно, что
стайеры могут поддерживать высокую вентиляцию лёгких 120 – 180 л/мин в течение
20 минут и больше.
Высокая вентиляция лёгких сопровождается более высокой диффузионной
скоростью газов, что обусловлено повышением концентрации оксигемоглобина (НВО 2)
в крови. У стайеров значительно увеличен коэффицент использования кислорода
(КИО2= ПО2мл/мин), зависящий от диффузионной способности лёгких. МОД л/мин
Впокое они равны 30 мл у не спортсменов, а у стайеров 42 мл. Это
объясняется большой эффективностью вентиляции лёгких.
Аэробная производительнос.ть.
Физиологи связывают границы выносливости человека со способностью
усваивать кислород в ходе напряжённой мышечной работы. Показателем аэробных
возможностей является МПК. По величине МПК бегуны – стайеры занимают одно из
главных мест по сравнению другими спортсменами. У спортсменов, занимающихся
лёгкоатлетическим бегом аэробные возможности
правильнее
оценивать по
относительной величине МПК [1-3].
Анализаторы
Циклическая, однообразная деятельность не предъявляет особых требований к
анализаторам. Имеются не твёрдо установленные данные, что монотонная длительная
работа умеренной мощности может совершаться в полудремотном состоянии. При
бегена короткие дистанции в условиях соревнований
роль
анализаторов
увеличивается. Бегуну необходимо быстро и точно воспринимать действия соперников
и тонко регулировать мышечные усилия.
1.Коц Я.М. Спортивная физиология - М: ФиС– 2010 стр. 160-162
2.Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитанияи спорта.
М.Издательство ВЛАДОС – ПРЕСС 2009 стр. 210-212
3.Иванов Л.С., Сухов С.В. Комплексный контроль в системе
подготовки
спортсменов (медико – биологические аспекты) Алматы. КазИФК 2011 стр.67-69.
УДК 796.83.
ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЫЖНИКА-ГОНЩИКА
Алиакпаров М.К., Калиев С.Б.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада шаңғышылардың жүгіргенде бұлшық етінің қимылы, тыныс алу,
қан айналымы, қан құрамы және тағы басқа өзгешіліктерге физиологиялық мінездеме
беріледі.
This article provides physiological characteristics of skiers muscle activity.
При передвижении на лыжах вовлекаются в работу все основные мышечные
группы, которые выполняют динамическую работу циклического характера.
Выполнение толчков ногами и палками требует значительной силы. В этом отличие
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бега на лыжах от легкоатлетического бега. В лыжных гонках женщины соревнуются на
дистанции–5; 10; 15 и 30 км., мужчины – 15; 30 и 50 км. Мышцы лыжника умеренно
гипертрофируются. Энергетическое обеспечение работы мышц осуществляется за
счёт анаэробных (АТФ, КФ, гликоген) и аэробных (углеводы, жиры) источников
энергии, т.е. носит смешанный характер энергообеспечения.
По длительности гонки на лыжах относятся к работе большой и умеренной
мощности. В настоящее время лыжные гонки проводятся на сильно пересечённых
трассах, в связи с чем работа лыжника характеризуется переменной мощностью. На
подъёмах, когда мощность работы достигает наиболее высокого уровня потребления
кислорода (ПО2 = МПК), скорость резко падает, а на спусках наоборот, нарастание
скорости сочетается со снижением мощности работы. Это даёт право отнести лыжные
гонки к группе ситуационных движений.
Кроме уровня тренированности спортсменов, длины и профиля дистанции на
результаты большое влияние оказывают метеорологические условия, определяющие
условия скольжения. Двигательные навыки лыжника сложны и разнообразны. В
основе двигательных навыков лежат стереотипы нервных процессов, образующихся
и
закрепляющихся
при обучении.
Движения лыжника
должны
быть
автоматизированы. Стереотипность и автоматизированность движений создают
основу «творческой» деятельности при передвижении по трассе. Выбор наиболее
правильных для данной ситуации движений может быть осуществлен лишь при
наличии
разнообразных,
хорошо
закреплённых
навыков, позволяющих
«экстраполировать» двигательную деятельность на основе имеющегося опыта.
Физические качества лыжников.
В процессе обучения у лыжников происходит развитие физических качеств. К
этим качествам относятся общая и специальная выносливость, сила, быстрота и как
совокупность этих качеств – ловкость.
Общая выносливость, то есть способность длительно выполнять работу без
выраженных явлений утомления, обусловлена развитием двигательного аппарата и
способностью организма своевременно удовлетворять потребность в кислороде.
Развитие общей выносливости принято оценивать по величине МПК, а также тесту
РWC170. У высококвалифицированных лыжников РWC170 в среднем составляет 1760
км/мин (инд. колебания от 1140 до 2320).
Специальная выносливость характеризует
способность
лыжника
совершать специфическую работу переменной мощности на пересечённой трассе.
Специальная выносливость занимает ведущее место для успешного выступления
лыжников. Специальная выносливость (её называют соревновательной) является
комплексным физическим качеством. Для её проявления необходимо развитие
общей выносливости, быстроты и силы. Разные тренеры уделяют разное время на
развитие общей и специальной выносливости. К концу подготовленного периода
время на развитие специальной выносливости увеличивают все спортсмены.
Значение сенсорных функций при передвижениях на лыжах.
Для лыжника гонщика большую роль играют двигательная, зрительная и
вестибулярная сенсорные системы. Квалицированные лыжные гонщики имеют
высокую проприорецепторную чувствительность. Особое значение имеют импульсы
от кожи и проприорецепторов шейной области. При искусственном нарушении (с
экспериментальной целью) импульсации от этой рецептивной зоны (надевание на
спортсмена специального воротника – головодержателя, исключающего возможность
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движений в шейной части позвоночника), техника лыжника гонщика заметно
нарушается. Для совершенствования двигательной сенсорной системы необходимо
включать в ОФП лыжника занятия гимнастикой, спортивными играми и другими
физическими упражнениями. Зрительная и сенсорная система играет большую роль
при лыжных гонках по пересечённой трассе, там, где необходимо хорошее
периферическое зрение, о величине которого судят по полю зрения. Лыжники –
гонщики по величине поля зрения занимают одно из первых мест среди
спортсменов, занимающихся разными видами спорта. Состояние вестибулярной
сенсорной системы также имеет большое значение для лыжника, так как спуск с
гор, резкие торможения и повороты требуют высокой чувствительности
вестибулярного аппарата, а также его функциональной устойчивости. Это
обеспечивает
своевременные
реакции, способствующие
перераспределению
мышечного тонуса и сохранению нормального положения тела в пространстве. При
достаточной устойчивости вестибулярного аппарата, его раздражение при спусках
и поворотах не вызывают двигательных и вегетативных реакций, которые могли
бы нарушить двигательную деятельность лыжника - гонщика.
Система дыхания
Движение на лыжах сочетается с фазами дыхания. Выдох производится во время
наклона туловища и толчками палками. При попеременных ходах движения сочетаются
с дыханием как 1:1; 1:2; 2:1; 2:3;
Дыхательные мышцы лыжника-гонщика выполняют длительную и
интенсивную работу. На дистанции ЧД составляет 50-60 раз минуту. МОД – 100120л/мин. ЖЁЛ у лыжников мужчин в среднем равна 5 литрам и больше, у женщин –
3,5 литра и больше. Под влиянием участия в лыжных гонках ЖЁЛ увеличивается.
Суммарный кислородный запрос в беге на лыжах зависит от длины дистанции и
может достигать сотен литров. Он больше, чем при других физических упражнениях
такой же длительности, что обусловлено вовлечением в работу у лыжников всех
основных групп.
Коэффициент утилизации О2 при беге на лыжах может достигать 70–80%,
тогда как в покое он равен 20–30%. КУО2 =
, где АВР - О2 =
содержание О2 в артериальной крови равно 20 об%, минус содержание
кислорода в венозной крови 16 об%. Тогда
АВР - О2 = 4 об%; Кислородная
ёмкость крови (КЕК) = 20,1 об%.
Потребление О2 при лыжных гонках в среднем равно 85% от МПК. На
подъёмах в гору V О2 увеличивается до 100% от МПК, а на спусках может
снижаться до 55 - 60%, на равнине 80% от МПК. Лыжники – гонщики имеют
наибольшую аэробную производительность по сравнению со спортсменами,
специализирующихся в других видах спорта. Квалифицированные лыжники имеют
МПК, равное в среднем 6 л/мин, а относительная величина МПК достигает 90
мл/мин/кг. У лыжниц 4 литра в минуту и 70 мл/мин/кг соответственно. Аэробные
возможности
лыжников должны сочетаться со значительной анаэробной
производительностью, так как при спусках и подъёмах в гору происходит
активация анаэробных процессов. Что как только рабочее V О2
становится
равным 50 - 55% от МПК возникает метаболический ацидоз. Происхождение
ацидоза (снижение рН крови) связано с увеличением СО2 в крови. Повышение
образования (эксцесс) СО2
обусловлено
вытеснением
её из бикарбонатов,
поступающей в кровь молочной кислотой. Чтобы противостоять резкому
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снижению рН крови происходит увеличение легочной вентиляции и повышенное
выделение рН крови СО2 из лёгких.
Кислородный долг у лыжников достигает 7 – 10 литров. Многие
исследователи достоверной связи между длинной дистанции и величиной
кислородного долга не обнаружили.
Система кровообращения.
У квалифицированных лыжников – гонщиков объём сердца в среднем равен
1073 см3. Между объёмом сердца и МПК существует прямая зависимость.
Коэффициент корреляции составляет 0,79. Линейный характер этой связи
нарушается, если объём сердца превышает 1200 см3.
ЧСС у лыжников в покое характеризуется как выраженная брадикардия, в
среднем она равна 50 уд/мин. СОК в покое равен 70 – 75 мл; МОК = 4,30 л/мин.
Эти показатели кровообращения у лыжников в состоянии покоя характеризуются
как
регулируемая гиподинамия. При мышечной деятельности она сменяется
гипердинамией. Это проявляется в резком учащении сердечного ритма до 160-180-200
ударов в минуту увеличением СОК и МОК значительном повышении артериального
давления СОК более 180-200 мл; МОК до 35 литров в минуту.
Система крови
В состоянии покоя значительных изменений в составе крови нет. В процессе
тренировки и участия в соревнованиях у лыжников наблюдается изменения в составе
крови аналогичные тем, которые характерны для длительной и напряженной работы.
Это многогенный лейкоцитоз, снижение концентрации глюкозы,
увеличение
концентрации молочной кислоты. В процессе тренировки происходит общее
увеличение крови в организме, в связи с чем абсолютные величины эритроцитов и Нb
нарастают, а их содержание в определенных объемах крови остаётся постоянным.
Выделительные функции
Бег на лыжах, в связи с увеличением потоотделения, вызывает уменьшение
диуреза. Удельный вес мочи при этом повышается. В моче увеличивается содержание
аммиака и креотинина, что является следствием повышения интенсивности белкового
обмена. Нередко в моче появляется белок – это результат уменьшения почечного
кровотока.
Расход энергии
Энерготраты при лыжных гонках достигают очень высокого уровня (от 15 до 25
ккал в минуту). Суммарный расход энергии зависит от длины дистанции в среднем от
300 до 4000 ккал.
После участия в соревнованиях восстановление энерготрат задерживается на
несколько суток. Значительные энерготраты требуют дополнительного питания. На
дистанциях 3- км и больше организуются специальные питательные пункты.
Экспериментально установлено, что даже высокотренированные лыжники
натощак не могут преодолеть 50 километровую дистанцию с соревновательной
скоростью. Лыжникам следует принимать углеводы либо за 2 часа до старта, либо на
дистанции.
Вес тела
После участия в соревнованиях (30км 50 км) вес тела уменьшается от 0,5 до 5,0 кг.
Это связано в основном с усиленным потоотделением.
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Температура тела
Низкая температура окружающей среды, повышенная влажность, ветер – способствует
усиленной теплоотдаче. В результате температура тела снижается, это отрицательно
влияет на работу спортсмена.
1. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта.
Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002г.
2. Фарфель В.С. Общая классификация движений в спорте. М.ФиС. 2004г.
3. Дж.Х. Уилмор, Д.Л.Костия. Физиология спорта и двигательности активности.
Киев. «Олимпийская литература» 2007г.
4. Коц. Я.М. Спортивная физиология М. ФиС. 2004г.
УДК 796.83.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОКСА
Алиакпаров М.К., Калиев С.Б.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада боксшылардың оқу – жаттығу мен жүйке жұмыстарын, тыныс
алу, жүрек тамырларының жұмыстары мен жарыстан кейінгі қанның құрамының
өзгешеліктерітуралы айтылады.
The article tells about the peculiarities of the physiological characteristics of boxing.
Двигательная деятельност боксёра представляет собой скоростно – силовую
динамическую работу переменной мощности. Движения боксёра ацикличны и зависят
от действия противника.
Нервная система и двигательная аппарат.
Тип высшей нервной деятельности боксёров в большинстве случаев холерики.
Двигательные навыки боксёра разнообразны. Для их освоения необходима высокая
подвижность нервных процессов и экстраполяция при программировании движений.
Болевая и осязательная чувствительность кожи, которая подвергается ударам, у
квалифицированных боксёров понижена.
Для успешного ведения боя большое значение имеет информация, поступающая
от проприорецепторов двигательного аппарата и рецепторов сетчатки глаза. Для
сохранения равновесия и точности движений необходима высокая функциональная
устойчивость вестибулярного аппарата.
Система дыхания.
Квалифицированные боксёры сохраняют ритмичное глубокое дыхание на протяжении
всего боя. Только в момент нанесения удара происходит кратковременная задержка
дыхания на выдохе. Жизненный объём лёгких у боксёров в среднем равен 4500 мл.
Минутный объём дыхания во время боя достигает 80 – 120 л/мин. Кислородный запрос
во время боя превышает потребление кислорода, в результате чего образуется
кислородный долг.
МПК у боксёров равно в среднем 4,1 л/мин (или 60 мл/мин/кг). У тяжеловесов
общее МПК достигает 6,5 л/мин. расход энергии при ведении боя составляет 15 – 20
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ккал/мин. суммарные энергозатраты с среднем равны 200 – 250 ккал за три раунда,
после тренировки расход энергии может составлять 3700 – 6000ккал в зависимости от
весовой категории [1].
Сердечно сосудистая система.
Объём сердца у боксёров в среднем равен 950 см3 (при индивидуальных
колебаниях от 615 до 1440 см3). Частота сердечных сокращений при ведении боя
зависит от интенсивности прохождения поединка, от мотивации поединка и в
среднем составляет 180 – 200 ударов в минуту. В состоянии покоя частотасердечных
сокращений равна 55 – 60 ударов в минуту – умеренная брадикардия.
Состав крови.
Входе боя в крови возникает нейтрофильная фаза мышечного лейкоцитоза,
уменьшается количество эозинофилов. После боя у боксёров увеличена концентрация
молочной кислоты до 8 – 12 ммоль/л, снижена величина рН крови, уменьшен
щелочной резерв.
Состояние нокаута и нокдауна.
При получении ударов в нижнюю челость, переносицу, область висков и
сонных артерий, правое и левое подреберья и область солнечного сплетения у боксёров
может возникнуть ногдаун и накаут, сопровождаю-щиеся временным нарушением
сознания, потерей равновесия тела и возни-кновением такого состояния, при котором
спортсмен не может продолжать бой. Нокдаун продолжается несколько секунд. Нокаут
длиться более про-должительное время. Если в течение десяти секунд спортсмен не в
состоя –нии возобновить бой, то он считается нокаутированным и ему засчитывается
поражение. Нокат, возникающий при ударе в область солнечного сплетения,
сопровождается резкой болью, временной остановке дыхания, замедлением
деятельности сердца, падением артериального давления и потерей сознания.
Возникновение нокаута при ударев эту область имеет рефлекторный характер,
механизм которого был открыт Гольцем. Происходящее при этом ударе раздражение
оканчаний черевного нерва по афферентным волокнам достигают центра блуждающего
нерва, находящегося и продолговатом мозге. По эфферентным волокнам блуждающего
нерва к сердцу передвются импульсы, которые уменшают частоту и силу сокращений
сердца. Вплоть до полной его остановки, что вызывает явление шока. Нокаута при
ударах в голову обусловлены черепно – мозговой травмой, сотрясением головного
мозга, а в некоторых случаях ушибом головного мозга, сопровождающегося
кровоизлиянием в мозг. Повторные накауты могут вызвать тяжёлые расстройства
здоровья,в связи с чем, боксёры, получившие нокаут, не допускаютсяв течение
определённого времени к участию в соревнованиях [2].
Искусственное снижение веса.
Соревнования по боксу проводятся с учетом весовых категорий. Поэтому
спортсменам зачастую приходится принимать меры для искус-твенного снижения
веса.Спортсмену необходимо знать свой оптимальный вес, который характерен для
состояния его найвысшей тренированности. Для того, чтобы знать свой оптимальный
вес, необходимо вести дневник, в котором следует отмечать субъективное состояние и
вес в разные периоды соревновательной деятельности.
Определение «нормального» веса тела производится по формуле Брока – вес тела
в кг равен росту минус 100 см. Этот показатель примением для взрослых людей
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низкого роста (155 – 165 см) при росте 165 – 175 см надо вычитать не 100, а 105;
при росте 175 – 185 см нужно вычитать 110.
Другой метод определения нормального веса – это массоростовой показатель
(индекс – Кетле) равный массе тела в граммах, делённой на рост в сантиметрах. Для
мужчин он равен 350 – 400 г и 325 – 375 для женщин на один см роста. Для
снижения веса тела используют:
1. Ограничение приёма пищи и питья.
2. Применяют специальные диеты.
3. Паровая и суховоздушная баня.
4. Тренировка в тёплой одежде.
Применение диет с ограниченным содержанием углеводов и солей
обеспечивает уменьшение веса на 2 – 3,5 кг в течение двух суток.
Пользование бани с паром способствует быстрому и значитель-ному
снижению веса тела. Однако длительное (до 25 – 30 мин) пребывание в парной при
температуре 50 – 600С, сочетаемое с ограничением принятия жидкости, приводит к
снижению работоспособности спортсмена. Кратковре-менное пользование баней (10-15
мин), хотя и менее эффективно для сгонки веса, но не вызывает резкого снижения
работоспособности спортсмена. Светотепловые ванны, почти не снижающие
работоспособность организма, при
повторном
применении
с
небольшими
интервалами отдыха могут уменьшить вес тела на 2 кг и более. Для снижения веса
тела также пользо-ваться суховоздушной баней (сауна), вызывающей обильное
потоотделение (при температуре 80 – 900С) [3].
Физиологически наиболее целесообразным средством снижения веса тела
является продолжительная физическая работа. Например, бег в тёплой одежде, что
вызывает обильное потоотделение и потерю веса. Однако и этот метод снижения веса
непосредственно перед участием в соревновани-ях нерекомендуется, так как снижает
работоспособность.
Значительное снижение веса в короткие сроки вне зависимости от
применяемых способов, ведёт к ухудшению самочувствия спортсмена и
снижению
его
работоспособности. Поэтому
спортсмен,
выступающий
в
определённой весовой категории, должен постоянно следить за своим весом, чтобы
исключить необходимость применения срочных мер для его снижения
непосредственно перед участием в соревнованиях.
1. Коц Я.М. Спортивная физиология - М: ФиС – 2010 стр. 180 – 182.
2. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и
спорта. М.Издательство ВЛАДОС – ПРЕСС 2009 стр. 260–263.
3. Васильева В.В., Сологуб Е.Б. Лекции по физиологии отдельных видов спорта.
Санк – Петербург, 2008, стр. 46 – 47.
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The article considers the issues of establishment strengthening of Zhezkazgan party within
period from December 1956 till November 1960.
Организационно-партийная работа. 2-й этап (декабрь 1956 – ноябрь 1960 гг.).
В отчетном докладе секретаря Джезказганского ГК КПК Закирова на 4-й городской
партийной конференции отмечалось, что за период между 3-й и 4-й партконференций
было создано 10 первичных и цеховых парторганизаций, ликвидировано 3. В ноябре
1957 года в городскую парторганизацию входило 78 первичных парторганизаций, в
которых состояло 1405 членов КПСС и 171 кандидат в члены КПСС. Партком ДРУ,
объединявший 20 цеховых парторганизаций, имел 435 коммунистов. Партком треста
«Казмедьстрой» объединял 23 цеховых парторганизаций, в составе которых
насчитывалось 358 коммунистов [1].
В отчетный период хорошо справились с поставленными задачами парторганизации
шахты №42 (Коробаев), шахты №31 (Сеилов), Трансводстрой (Гетманов), ДЗСМ
(Жабаспаев), медьзавод (бывший секретарь Ким), 8-е паровозное депо (Курильчиков).
Вместе с тем, как отмечал Закиров, имелись парторганизации, в которых партийная
работа находилась в неудовлетворительном состоянии. В том числе: 18 дистанция пути
(бывший секретарь парторганизации Шаяхметов), строительное училище (бывший
секретарь парторганизации Богданович), суд и прокуратура (Рыспеков), в цеховых
парторганизациях ДРУ – в ОТС (бывший секретарь парторганизации Балмагамбетов),
шахты «Петро» (бывший секретарь парторганизации Жалмагамбетов), в цеховых
организациях треста «Казмедьстрой» – Су-7 (Раковский), ЖКО (Нагорная), Управление
треста (Лукьянова), Су-3 (Венчиков) [2].
В сентябре-октябре 1957 года из 78 парторганизаций в 70 были проведены
отчетно-выборные и в 8 отчетные собрания. Из 1150 присутствовавших на этих
собраниях коммунистов выступило в прениях 351 человек или 30% от общего числа.
Отчетно-выборные собрания прошли: «на должном организационно-партийном уровне.
Случаев нарушения партийной демократии, инструкций партийных органов, за исключением в
одной парторганизации не было. Большую ошибку допустили коммунисты ДЗСМ треста
«Казмедьстрой», избрав секретарем недостойного этого (т. Горожанцева), который
скомпрометировал себя хулиганским поступком, участвовал в пьянке и драке. Коммунисты
исправили ошибку и избрали секретарем п/о тов. Жабаспаева, а тов. Горожанцева бюро ГК КПК
перевело из членов КПСС в кандидаты… Выступившие коммунисты критиковали секретарей,
членов партбюро за то, что отдельные из них еще по настоящему не перестроили свою работу в
свете решений XX съезда КПСС. Многие секретари парторганизаций мало уделяли внимания
вопросам хозяйственного строительства, быту рабочих и служащих, вопросам техники,
рационализации, передовым методам, повышению авангардной роли коммунистов» [3].
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Из 70 парторганизаций, где были проведены отчетно-выборные собрания, 15
секретарей парторганизаций сменилось, из них как не справившиеся 7, по болезни и
переходу на пенсию – 8 человек.
Оценивая значение этих собраний, Закиров отмечал: «они показали, что городская
партийная организация за отчетный период окрепла» [4].

Партийные организации города стали более серьезно подходить к регулированию
роста рядов партии. Так, с декабря 1956 года по ноябрь 1957 года кандидатами в члены
КПСС принято 89 человек, из них 51 рабочих или 58%, 38 служащих из них 23 ИТР.
Коренным образом улучшилось регулирование роста рядов в парторганизации
медьзавода. За 1957 год здесь принято кандидатами в члены КПСС 18 человек, из них
рабочих 84%. Заметно улучшилось регулирование роста рядов в парторганизациях
треста «Казмедьстрой» (из 36 принятых – рабочих 64%), в ДРУ (из 19 принятых –
рабочих 53%). Однако, как отмечалось в докладе Закирова на 4-й партконференции: «не
все партийные организации серьезно занимались вопросом роста рядов партии за счет
передовиков производства. Так, партком Джезказганского рудоуправления объединяет 20 цеховых
парторганизаций, коллектив Джезказганского рудоуправления насчитывает в своих рядах 9000
человек, а между тем принято в ряды КПСС всего 19 человек» [5].

О характере и содержании практики приема в ряды КПСС можно судить из
следующей констатации, содержащейся в докладе Закирова: «Некоторые секретари
парторганизаций не обращают должного внимания на качественный отбор в партию, в погоне за
количеством принимают всех подавших заявления, необоснованно снижают, таким образом,
требования ко вновь вступающим, что приводит к тому, что иногда в партию принимают
недостаточно проверенных, неустойчивых, недостойных высокого звания коммуниста. За
отчетный период бюро ГК КПК отказало в приеме кандидатами в члены КПСС 8 товарищам, в
основном в связи с неподготовленностью» [6].

Так, например, в январе 1957 года партком треста «Казмедьстрой» принял
кандидатом в члены КПСС Лившица, а в мае решением бюро ГК КПК Лившиц
исключен за нарушение инструкции ЦК КПСС об уплате членских взносов. В январе
1957 года принят в члены КПСС Мещеряков – бывший начальник ремонтномеханической службы медьзавода, а в сентябре исключен из членов КПСС за
морально-бытовое разложение.
Как явный недостаток организационно-партийной работы городской партийной
организации в целом Закиров расценивал тот факт, что из 89 принятых в КПСС только
15 человек из числа членов ВЛКСМ [7].
В городской партийной организации имелось 171 кандидат в члены КПСС, из них с
просроченным стажем 57 человек или 33%. Особенно много кандидатов в члены КПСС
с просроченным стажем имелось в парторганизациях Джезказганского рудоуправления
- 18 человек, треста «Казмедьстрой» - 17, Джезказганского медьзавода – 4,
поселкового совета Рудника – 2 [8].
В отчетном году положительной выглядела ситуация с партийными взысканиями.
Вот как об этом докладывал Закиров: «На 3-й партийной конференции делегаты подвергли
критике бюро ГК КПК за то, что много наказывали и мало снимали партийных взысканий. В этом
году положение несколько улучшилось. Из 1520 коммунистов парторганизации города 115 имеют
партийные взыскания. Из них прибыли с взысканиями 71. За отчетный период решением бюро ГК
КПК наложено взысканий с занесением в учетную карточку на 39 человек, из них исключено из
партии 7, автоматически выбыло 5, переведено из членов КПСС в кандидаты 3. За 1957 год снято
взысканий с 29 коммунистов. Восстановлено в партии 6 человек» [9].

Подчеркнув важность правильной расстановки кадров, которая определяет успех
работы городских промышленных предприятий, строек, учреждений Закиров отметил,
что: «за последнее время были выдвинуты на руководящие посты и успешно работают т.т.
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Урумов, Шамельханов, Есенгулов, Козицин – Джезказганское рудоуправление; Завьялов,
Литинский, Кириченко – медьзавод; Клюшин, Ларьков – трест «Казмедьстрой». Тем не менее, все
еще имеет место игнорирование молодых специалистов, давно работающих на предприятиях
города» [10].

Продолжая кадровую тему, Закиров уделил внимание характеристикам целого ряда
ответственных работников Джезказгана, которые заслуживают того, чтобы их привести
полностью. Это позволит не только наглядно представить нравственный облик
отдельных ответственных работников, но и даст возможность показать издержки
процесса подбора и расстановки кадров в Джезказганской городской партийной
организации:
У некоторых ответственных работников, отметил Закиров, наблюдается отсутствие
общей культуры как в работе, так и в быту и в семье. В их числе были названы:
директор хлебозавода Рыбалкин, упоминавшийся выше начальник ремонтномеханической службы Мещеряков, начальник станции Квактушин, директор школы
№10 Бекмурзаев. Особо были выделены: «Болдовский, который занимался пьянством, начал
вести разгульный образ жизни, бросил жену и здесь женился. Решением бюро ГК КПК тов.
Болдовский исключен из партии. Член КПСС Киляшов – главный механик рудоуправления,
неоднократно подвергался критике за использование автотранспорта в личных целях. Тов.
Киляшов перед праздником, будучи на охоте, вывел из строя грузовую машину «Татра», причинив
ущерб государству» [11].

Серьезные недостатки в работе с кадрами имелись в торговых организациях города.
Так, вследствие безответственного отношения к подбору торговых кадров со стороны
начальников продснабов Фельдмана и Сандецкого имели место крупные растраты и
хищения, случаи обмера, обвеса, обсчета покупателей. На недостатки в их работе бюро
ГК КПК неоднократно указывало Фельдману и Сандецкому, но должных выводов не
последовало. В результате бюро ГК КПК в сентябре 1957 года вынуждено было
наложить на них партийные взыскания [12].
Но особенно плохо велась работа с кадрами в тресте «Казмедьстрой». В этой связи
Закиров отмечал: «Партийный комитет и руководство треста терпимо относится ко всем
недостаткам в работе с кадрами. Длительное время оставались в роли первых руководителей
директор кирзавода тов. Рублев, начальник строймонтажа тов. Никитин, которые по своим
деловым качествам не соответствовали занимаемым должностям. Профсоюзная конференция
треста объявила им недоверие, только тогда были вынуждены освободить их от занимаемых
должностей. А такие солидные ответственные работники треста как т.т. Комм – начальник
технического отдела, Шинаков – главный механик, работают не напряженно, с прохладцей» [13].

Крупным недостатком в работе с кадрами являлась большая текучесть, частая
сменяемость номенклатурных работников Джезказганского ГК КПК. В отчетный
период из общего количества 160 человек сменилось 43, из них сняты с должностей как
не справившиеся и скомпрометировавшие себя 13 человек [14].
Формулируя задачи городской партийной организации в работе с кадрами,
секретарь ГК КПК подчеркнул необходимость: «сосредоточить главное внимание на
укрепление государственной дисциплины и ответственности за порученное дело. Городская
партийная организация должна улучшить работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров,
обеспечить строжайшее соблюдение партийных принципов подбора работников по деловым и
политическим качествам. Смелее и решительнее выдвигать на руководящую работу способных на
деле выполнять решение партии и правительства, такие работники у нас есть. Обратить особое
внимание на выдвижение молодых кадров и женщин» [15].

Сформулированные задачи дают возможность увидеть следующие характерные
моменты работы с кадрами проводимой Джезказганской городской партийной
организацией: а) недостаточное внимание укреплению государственной дисциплины и
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повышению ответственности за порученное дело, б) работа по подбору, расстановке и
воспитанию кадров оставляла желать лучшего, в) слабое соблюдение партийных
принципов подбора работников по деловым и политическим качествам, г) проявление
робости и нерешительности в процессе выдвижения на руководящую работу
способных кадров.
На 4-й партийной конференции вновь был поднят вопрос о партийной прослойке
среди рабочих ведущих профессий, которая, как указывал Закиров, была крайне низка:
«Так, в рудоуправлении из 435 коммунистов, состоящих на учете, работают непосредственно
на подземных работах бурильщиками, взрывниками только 79 коммунистов. В тресте
«Казмедьстрой» из 308 коммунистов работают штукатурами, каменщиками, плотниками,
механизаторами 154 человека. На медьзаводе из 191 коммуниста работают флотаторами,
слесарями, электриками, дробильщиками, машинистами 65 человек. Из приведенных данных
видно, что многие коммунисты работают не там, где решается судьба государственного плана.
Следовало бы значительную часть коммунистов перевести из канцелярий в цеха, шахты,
стройучастки. Все это говорит о том, что вопросы подбора, воспитания, расстановки кадров пока
не стали главными в деятельности парткомов треста «Казмедьстрой», рудоуправления и партбюро
медьзавода» [16].

Однако пожелания секретаря Джезказганского ГК КПК о переводе значительной
части коммунистов из канцелярий непосредственно на производство, как будет
показано ниже, остались на бумаге.
На 1 ноября 1958 года, как отмечал Закиров в своем отчетном докладе на 5-й
городской партийной конференции, городская партийная организация объединяла 88
первичных организаций и насчитывала в своих рядах 1445 членов и 199 кандидатов в
члены КПСС. На эту же дату 1957 года имелось 78 первичных парторганизаций с
числом членов КПСС 1405 человек, кандидатов в члены КПСС 171 человек. То есть за
год городская партийная организация выросла на 40 членов и 28 кандидатов в члены
КПСС.
За истекший год было создано 5 первичных и 1 цеховая парторганизации. В составе
городской партийной организации имелось 2 парткома: рудоуправления,
объединявшего 18 цеховых парторганизаций, в которых состояло на учете 451
коммунист и треста «Казмедьстрой», объединявшего в своем составе 24 цеховых
парторганизаций с 362 коммунистами [17].
Характеризуя внутрипартийную работу, секретарь ГК КПК указывал, что за
отчетный период хорошо справились с поставленными задачами партийные
организации шахты №51 (секретарь парторганизации Нурушев), шахты №45 (секретарь
парторганизации Королько), «Кресто-Запад» (секретарь парторганизации Абуов),
Спецуправления (бывший секретарь парторганизации Синкин), База механизации
(секретарь парторганизации Шпилев), Горсвязи (секретарь парторганизации Агеева), 8го паровозного депо (секретарь парторганизации Курильчиков), ЖДЦ обогатительной
фабрики (секретарь парторганизации Сергеев), ЛМЗ (секретарь парторганизации
Дементьев) и многие другие.
Но среди парторганизаций были такие, где: «секретари и партбюро плохо относились к
выполнению своих уставных обязанностей, вследствие чего они не оказывали должного влияния
на работу предприятий, строек и учреждений» [18].

Особенно плохо была поставлена внутрипартийная работа в парторганизации ШСУ
(бывший секретарь Гонцов). На отчетно-выборных собраниях признана
неудовлетворительной как работа партийной, так и работа профсоюзной и
комсомольских организаций. Партийная и производственная дисциплина низка,
производственный план не выполняется.
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Также не справились со своими задачами партийные организации 2-го стройучастка
(Анисимов), КПП-1 (Дюсеков), АТК (Сергазин), Горфо (Саурбаев), Никольского
поссовета (Пай-Ир). Внутрипартийная работа в названных парторганизациях
находилась:
«в неудовлетворительном состоянии, партийные собрания проводились от случая к случаю,
нет боевитости в их работе и активного воздействия на деятельность предприятий» [19].

В сентябре-октябре 1958 года во всех партийных организациях города были
проведены отчетно-выборные и отчетные собрания (отчетные в 14 парторганизациях).
Из 1298 коммунистов, присутствовавших на собраниях, выступили 429 человек или
33%.
Коммунисты, отмечал Закиров, подвергли резкой критике отдельных членов
партбюро и секретарей первичных парторганизаций, которые: «допускали ошибки и
недостатки в своей деятельности, не полностью еще перестроили свою работу в свете требований,
поставленных перед первичными парторганизациями постановлением X пленума ЦК КП
Казахстана «Об усилении организационно-партийной работы в парторганизациях республики», не
сумели мобилизовать коммунистов и в целом коллективы на выполнение производственных
планов» [20].

В 2-х парторганизациях работа партбюро и секретарей была признана
неудовлетворительной. Из 74 партийных организаций, в которых проведены отчетновыборные собрания сменилось 18 секретарей парторганизаций. Из них, как не
справившихся с работой, 7: Ермаханов (шахта №44), Аманжолов (ЖДЦ ДРУ), Анчаков
(шахта №42), Анисимов (СУ-2), Дюсеков (КПП-1), Лёда (завод сборного
железобетона), Ибраев (поссовет Рудника). Сменилось по болезни, старости и в связи с
переходом на другую работу 11 человек.
Касаясь качественного роста рядов КПСС, Закиров указал на то, что рабочих из
числа передовиков производства принимается еще мало. С ноября 1957 года по ноябрь
1958 года кандидатами в члены КПСС принято 101 человек. Из них рабочих – 53, ИТР
– 32, служащих – 16. Наиболее серьезно занимались вопросом регулирования роста
рядов КПСС в парторганизациях ЖДЦ фабрики и ТЭЦ, где из 14 человек, принятых
кандидатами в члены КПСС – 10 рабочих.
Парткомом Рудоуправления принято кандидатами в члены КПСС 30 человек, из
них рабочих – 16. Но эти цифры говорят о том, что: «партком рудоуправления (т.т. Омаров
и Баймульдин) мало еще работает по вовлечению в ряды партии непосредственно из рабочих.
Рабочая прослойка в парторганизациях рудника медленно растет. Из 451 коммуниста рабочие
составляют только 197 человек» [21].

Отдельные парторганизации города совершенно не росли. В парторганизациях
шахты №44, 8-го паровозного депо, станции Джезказган, шахты «Кресто-Запад» в
течение указанного выше периода не было принято ни одного человека.
Неудовлетворительно занимался ростом рядов КПСС партком треста
«Казмедьстрой». Если за прошлый год в ряды КПСС было принято 36 человек, из них
64% рабочих, то за период с ноября 1957 года по ноябрь 1958 года кандидатами в
члены КПСС принято лишь 23 человека, в том числе 60% рабочих. Цеховые
парторганизации треста, как, например, 6-го стройучастка, железобетонного завода и
Сантехмонтажа годами не пополняли свои ряды [22].
Как отмечал Закиров в отчетном докладе на 5-й партийной конференции, одним из
серьезных недостатков в вопросе роста рядов КПСС в парторганизациях города
являлась слабая работа среди молодежи и в первую очередь комсомольцев. Несмотря
на то, что в Джезказгане насчитывалось более 6 тысяч союзной молодежи, из числа
членов ВЛКСМ было принято кандидатами в члены КПСС только 30 человек.
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Отдельные секретари парторганизаций слабо работали с молодыми коммунистами
и, особенно, с кандидатами в члены КПСС. Из общего числа 199 человек кандидатов в
члены КПСС 83 человека имели просроченный стаж. Так, в парторганизациях треста
«Казмедьстрой» из 57 кандидатов в члены КПСС 29 имели просроченный стаж,
Рудоуправления соответственно 55 и 19. В Джезказганской ГРЭ 6 кандидатов в члены
КПСС имели просроченный стаж. Более того, указывал Закиров: «отдельные товарищи
имеют 10-летний и более кандидатский стаж, и партийные организации мирятся с этим» [23].
Однако, при этом почему то не были названы эти парторганизации и фамилии тех,
кто их возглавлял.
Как и на предыдущей партийной конференции, секретарь Джезказганского ГК КПК
вновь обратил внимание делегатов конференции на то, что: «партийная прослойка среди
рабочих ведущих специальностей все еще продолжает оставаться низкой. Так, в тресте
«Казмедьстрой» из 362 коммунистов только 100 работают штукатурами, малярами, каменщиками
и на других ведущих профессиях. На предприятиях, входящих в горно-металлургический
комбинат, на 650 коммунистов непосредственно на производстве занято 432, из них рабочих
ведущих профессий только 143, в том числе на подземных работах всего 101 коммунист. Из
приведенных данных видно, что значительная часть коммунистов не работает на решающих
участках производства» [24].

Подобные констатации, звучавшие из уст первого секретаря Джезказганского ГК
КПК, наглядно подтверждали, что, городская партийная организация с самого начала
своего существования далеко не отвечала ни уставным, ни программным требованиям
КПСС о пролетарском характере Коммунистической партии Советского Союза.
Ситуация с малочисленностью пролетарской прослойки в Джезказганской городской
партийной организации свидетельствовала о том, что и на местах начали достаточно
выпукло проявляться и усиливаться тенденции превращения КПСС в партию
номенклатуры, в партию, в которой все более и более возрастала бюрократическая
прослойка в результате вступления в неё все большего и большего количества людей не
«от станка и сохи», а от управленческих структур, образно говоря от «стола» и «из
кабинета». Проявление этой тенденции в Джезказганской городской партийной
организации, как и в КПСС в целом, лишний раз подтверждало ставшее де-факто
начало процесса вырождения главной и единственной политической структуры
Советского Союза, основной причиной которого была монополия КПСС на власть в
стране Советов.
К сказанному необходимо добавить следующие соображения.
Первое. Условия вновь строящегося Джезказгана, которые были остро
критическими по многим аспектам – климатическим, социальным, экономическим,
культурным и другим, обусловленным, в том числе, и значительной удаленностью от
Центра, а также экстремальные производственные условия, вытекавшие из специфики
горнодобывающей промышленности формировали особую, прагматичную по своей
сути, касту рабочих, которые не спешили вступать в ряды правящей партии, прекрасно
отдавая себе отчет, во-первых, в том, что членство в КПСС автоматически налагало на
них «привилегию» повышенной ответственности за безусловное выполнение
производственных планов и обязательств, во-вторых, в том, что лишь единицы из них
смогут воспользоваться «социальным лифтом» и подняться наверх по партийной или
служебной лестнице.
Второе. Громоздкость социалистической плановой экономики, порождавшей в
условиях вновь строящегося быстрыми темпами и в значительных масштабах города
Джезказгана все большее количество бюрократических структур и соответственно их
персонал, давало возможность использовать многочисленным руководителям,
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управленцам, инженерам, техникам, различного рода служащим, снабженцам,
торговым работникам, учителям, врачам и так далее, членство в КПСС как
эффективный, при соответствующих моральных качествах соискателей и претендентов,
инструмент «включения во власть», вхождения в партийную номенклатуру и
соответственно передвижения тем самым в передние места в очереди к дверям
«социального лифта», а затем и в сам «лифт», который предоставлял возможности
карьерного роста, тесно связанного с повышением материального благополучия.
Касаясь вопроса подбора и расстановки кадров, Закиров обратил внимание
делегатов 5-й партийной конференции на необходимость строго руководствоваться
принципом деловой и политической пригодности их на соответствующие участки
работы, выдвигать молодых, энергичных людей и особое внимание уделить
выдвижению женщин. При этом он отметил, что за отчетный период в городской
партийной организации были выдвинуты на руководящие должности и успешно
работают товарищи Гарькавый, Бельгибаев и Женыбеков в тресте «Казмедьстрой»,
Бупежанов,
Раимбеков,
Аймышев,
Ешпанов,
Сейтмагамбетов
в
горнометаллургическом комбинате, Зуева – горсвязь, Денисов – горсовет и другие.
Тем не менее, отмечал Закиров, в этом вопросе у нас имеется много недостатков и
сетовал на то, что: «отдельные товарищи не справляются с возложенными на них
обязанностями, а партийные, хозяйственные руководители мирятся с этим, не заменяют их
способными работниками. Особенно много таких фактов в тресте „Казмедьстрой“. Директор
завода стеновых материалов тов. Григорьев, направленный на эту должность с целью улучшения
работы завода не справляется с порученной ему работой, завод продолжает работать плохо, сам он
пьянствует и злоупотребляет. Не сделал дл себя выводов из критики на прошлой партийной
конференции начальник техотдела тов. Комм, работает по-прежнему без инициативы.
У некоторых коммунистов руководителей отсутствует чувство ответственности за порученное
дело. Коммунист тов. Игонин, будучи народным заседателем, злоупотреблял доверием народа,
встав на путь взяточничества. Всего несколько месяцев работает заведующим убойного пункта
коммунист Жумабеков. Но вместо того, чтобы наладить обстановку на убойном пункте, убрать
оттуда нечестных работников, сам встал на путь жульничества. Бывший начальник 6-й
Московской экспедиции коммунист тов. Егонянц дезорганизовал работу экспедиции, встал на
путь прямых злоупотреблений, в результате чего нанесен большой ущерб государству,
игнорировал указания партийных органов и решения министерства, самовольно оставил работу»
[25].

Эти факты, как указывал Закиров, свидетельствовали о том, что в некоторых
партийных организациях города воспитание кадров в духе высокого чувства
ответственности за порученное дело, за высокий моральный облик коммуниста, не
находится на должном уровне. Там, резюмировал секретарь ГК КПК: «нарушается Устав
партии» [26].
В продолжение темы о моральном облике некоторой части авангарда трудящихся
города Закиров отметил, что: «из 1644 коммунистов города 155 человек имеют партийные
взыскания. Из них прибыли к нам с партийными взысканиями 103 коммуниста. За отчетный
период бюро городского комитета партии наложило партийные взыскания с занесением в учетную
карточку на 27 коммунистов, в том числе 15 за пьянство и хулиганские поступки, 2 человека
переведены из членов в кандидаты партии и 21 человек исключены из рядов КПСС, в том числе
10 – как автоматически выбывшие, по §18 Устава КПСС – 4 человека, за непартийное поведение и
аморальные поступки – 6 человек, нарушение инструкции ЦК – 1 человек. С 16 коммунистов за
это время сняты партийные взыскания и 9 человек восстановлены в партии» [27].

В ноябре 1959 года по данным, содержащимся в отчетном докладе секретаря ГК
КПК на 6-й партийной конференции, городская партийная организация объединяла 94
первичных парторганизаций, в которых состояло на учете 1650 членов и 219
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кандидатов в члены КПСС. За период между 5-й и 6-й партийных конференций было
вновь создано 6 первичных парторганизаций и 7 цеховых на правах первичных.
Прошедшие отчетно-выборные и отчетные партийные собрания показали, что:
«организационная и партийно-политическая работа в первичных парторганизациях несколько
улучшилась. Эти собрания прошли активно, под знаком критики и самокритики недостатков в
работе бюро, секретарей и отдельных коммунистов… Из 1737 коммунистов, присутствовавших на
этих собраниях, выступило 620 человек, или 45% участников собраний» [28].

В период отчетов и выборов в первичных парторганизациях сменилось 42
секретаря: 33 секретаря были переизбраны в соответствии с указанием ЦК КПСС об
улучшении качественного состава секретарей первичных парторганизаций и 9
секретарей были переизбраны как не справившиеся с работой – Аукенов (правление
треста), Эрлих (гараж ДРУ), Гетманов (Трансводстрой), Камилов (СУ-7) и другие.
За 10 месяцев 1959 года кандидатами в члены КПСС приняты 94 человека, в том
числе 54 человека из рабочих, 41 человек из числа передовых инженерно-технических
работников и служащих. Из числа принятых в кандидаты только 32 человека являлись
членами ВЛКСМ.
Прием в КПСС велся в партийных организациях далеко неодинаково. Так, если в
1958 году партком треста «Казмедьстрой» принял в КПСС только 17 человек, то за
1959 год принято 44 человека. Большинство из принятых в КПСС составляли рабочие.
Парткомом Рудоуправления в 1959 году было принято 24 человека – столько же,
сколько в 1958 году. Констатируя данный факт, Закиров подчеркнул, что: «Для такой
крупной парторганизации…это количество явно недостаточно, …здесь нет повседневной и
кропотливой работы с беспартийным активом. При имеющейся большой базе по росту рядов
партии партком пустил это важное дело на самотек» [29].

Были и такие парторганизации, как СУ-1, СУ-6, завода стеновых материалов,
Электромонтажа, шахты №31, которые на протяжении 1959 года не принимали новых
кандидатов в члены КПСС. Наблюдалась и другая крайность – в некоторых
парторганизациях в погоне за количественным ростом принимали всех подавших
заявления, без тщательного рассмотрения дел и строгого индивидуального отбора.
Вследствие этого бюро ГК КПК отказало в приеме 8 товарищам, принятых в
первичных парторганизациях кандидатами в члены КПСС, в том числе 2 человека по
парткому треста «Казмедьстрой» и 2 по парторганизациям обогатительной фабрики
[30].
Свидетельством неблагополучной работы по воспитанию молодых коммунистов
являлось то, что из 219 кандидатов в члены КПСС, состоявших на учете, 62 имело
просроченный стаж. Особенно плохо это дело обстояло в первичных парторганизациях
ГРЭ (секретарь п/о Авдеев), где из 7 кандидатов в члены КПСС 5 с просроченным
стажем. Так же плохо работало партбюро ШСУ (секретарь п/о Шеметов), где из 5
кандидатов все 5 просрочили свой стаж. Не лучше работал с кандидатами партком
треста «Казмедьстрой», где из 78 кандидатов 21 имели просроченный стаж [31].
В городе, как отмечал Закиров в докладе на 6-й партийной конференции, все еще
мала партийная прослойка, особенно среди рабочих ведущих профессий.
Непосредственно в сфере материального производства работает только 519
коммунистов, в том числе рабочих 306 человек, ИТР – 213 человек. В тресте
«Казмедьстрой» таких коммунистов – 146 человек, что было явно недостаточным для
этой крупной организации.
За период между 5-й и 6-й партийных конференций на руководящие должности
были выдвинуты и хорошо зарекомендовали себя Тастамбеков, Гаркавый,
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Шинтуринов, Бельгибаев, Шевченко,
Казаков, Колесниченко, Глебов (трест
«Казмедьстрой»), Асылбеков, Салыков, Шамельханов, Сейтмагамбетов, Шатохин,
Макишев и Лесов (ДГМК). Но этого, по мнению Закирова, было недостаточно. У нас,
отмечал он: «еще есть немало работников, не справляющихся с возложенными на них
обязанностями, допускающих нарушения партийной и государственной дисциплины, поэтому их
надо заменять способными кадрами, они у нас есть» [32].

По сравнению с предыдущим (ноябрь 1957 года – ноябрь 1958 года) периодом
несколько сократилось число аморальных поступков среди членов КПСС. Так, с ноября
1958 года по ноябрь 1959 года бюро ГК КПК наложило партийные взыскания с
занесением в учетную карточку на 32 коммуниста, в том числе 18 за пьянство и
хулиганские поступки. 4 коммуниста переведены из членов в кандидаты и 18 человек
исключено из рядов КПСС. При этом 14 человек за аморальные поступки, 3 по §18
Устава КПСС и 1 автоматически выбыл.
Отметив, что из 1869 коммунистов города 138 человек имели различные партийные
взыскания, 106 из которых прибыли с партийными взысканиями, Закиров подчеркнул:
«Никто другой, кроме нас, работать с ними не будет. Задача состоит в том, чтобы эти
коммунисты своей работой, своим партийным отношением к порученному делу добились снятия с
них ранее наложенных партийных взысканий» [33].

На 1 ноября 1960 года, как отмечал Закиров на 7-й партийной конференции,
городская партийная организация объединяла 115 партийных организаций, в которых
состояло на учете 1905 членов КПСС и 315 кандидатов в члены КПСС. За отчетный
период вновь было создано 9 первичных парторганизаций и 1 цеховая на правах
первичной, образован партком ДГМК. Прошедшие во всех партийных организациях
отчетно-выборные и отчетные собрания показали улучшение в них организационнопартийной работы. Из 1807 коммунистов, присутствовавших на этих собраниях,
выступило 672 человека или 37% участников собраний. В период отчетов и выборов
сменилось 32 секретаря или 28%, 13 секретарей были переизбраны как не
справившиеся с работой, в том числе Серкибаева (Гипроцветмет), Джакупов (СУНикольскстрой), Казаева (Казтеплоизоляция). Если в ряде парторганизаций решения
партийных собраний стали конкретней, улучшился контроль их выполнения, то в
других уровень партийного руководства не отвечал возросшим задачам. Среди них
были партийные организации Гипроцветмета, Казбурвзрывпрома и ЛМЗ [34].
За период между 6-й и 7-й партконференций кандидатами в члены КПСС принято
136 человек, в том числе 83 человека (61%) из рабочих и 53 человека из числа
передовых инженерно-технических работников и служащих. Количество рабочих,
принятых в ряды КПСС по сравнению с 1959 годом увеличилось на 30 человек или
16%. В числе принятых 16 женщин и 42 члена ВЛКСМ. За этот же период в члены
КПСС принято 150 человек, из них: рабочих – 79, ИТР – 39, служащих – 32, женщин –
17.
Хорошо работали по росту рядов КПСС партийные организации шахты №45
(секретарь Королько), где принято кандидатами в члены КПСС из числа передовых
рабочих 7 человек, автотреста – 4 человека.
Однако рост рядов партийных организаций за счет достойных работников
предприятий велся неудовлетворительно. Так, партийными организациями ДГМК за
истекший период 1960 года принято кандидатами в члены КПСС всего 51 человек,
парткомом треста «Казмедьстрой» (секретарь Шинтуринов) принято только 32
человека. Как и на предыдущей (6-й) партийной конференции Закиров вновь указал на
то, что: «для таких крупных коллективов, как горно-металлургический комбинат, трест
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«Казмедьстрой» такой рост их парторганизаций совершенно недостаточен. Такие
парторганизации как Промстрой, Шахтострой, КПП-1, шахта «Петро», Хлебокомбинат, 8-е
провозное депо за отчетный период не приняли ни одного человека в ряды партии» [35].

Вновь повторялась и другая крайность в виде приема некоторыми партийными
организациями всех подавших заявления, когда пренебрегали принципом
индивидуального отбора. В результате, отмечал Закиров: «бюро горкома партии было
вынуждено отказать в приеме 8 чел. принятых кандидатами в члены КПСС, в том числе по
парткому комбината – 4 человека» [36].

За отчетный период 10 человек было исключено из рядов КПСС по §18 Устава
КПСС:
«которые по своим деловым качествам не проявили себя достойными быть в рядах КПСС. Все
это говорит о том, что в отдельных парторганизациях к вопросу приема в партию подходят
несерьезно» [37].

Число отказов в приеме в КПСС за два последних отчетных периода было
одинаковым, но на первое место по отказам выдвинулся партком ДГМК.
Продолжавшая иметь место порочная (в трактовке Закирова «несерьезная») практика
приема в КПСС свидетельствовала не только о стремлении первичных партийных
организаций форсировать рост своих рядов посредством либерального подхода к
приему в КПСС всех желающих. Нельзя исключать и наличие стремления
определенной части представителей ряда социальных слоев населения Джезказгана, в
первую очередь из числа служащих, а затем ИТР и в последнюю очередь из числа
рабочих, вступить в правящую партию по карьеристским соображениям.
Причина озабоченности первого секретаря Джезказганского ГК КПК Закирова
неудовлетворительным ростом отдельных партийных организаций была в том, что в
результате этого: «недостаточно количество коммунистов, работающих непосредственно на
решающих участках производства. Из 351 коммуниста парторганизации Джезказганского
рудоуправления непосредственно в подземной группе рабочих коммунисты составляют всего 98
человек, только по этой причине до настоящего времени в сменах и участках шахт не созданы
партийные группы. Крайне малочисленны партийные организации строительных управлений
Жилстрой, Шахтстрой, Промстрой, Шахтжилстрой, Казтеплоизоляция. Совершенно мало
коммунистов, занятых на материально ответственных должностях в парторганизации ОРСа и в
его совхозах» [38].

Цитированное наглядно показывает, какова была на самом деле руководящая роль
Джезказганской партийной организации непосредственно на производстве,
строительстве и в системе ОРСа. Указание секретаря ГК КПК на то, что в
парторганизации ОРСа совершенно мало коммунистов, занятых на материально
ответственных должностях косвенно подтверждало причину системных и массовых
хищений в этой сфере, о чем будет подробно сказано в соответствующих разделах
готовящейся к публикации монографии.
В городской партийной организации, указывал Закиров, из 315 кандидатов в члены
КПСС 81 человек имеют просроченный кандидатский стаж или 25,7% к общему
количеству кандидатов. Особенно плохо обстояло дело в парткоме ДГМК, где из 123
кандидатов 54 имели просроченный стаж. В парткоме треста «Казмедьстрой» из 91
кандидата 20 человек были с просроченным кандидатским стажем. В этих партийных
организациях, резюмировал секретарь ГК КПК: «слабо проводится воспитательная работа с
молодыми коммунистами» [39].
По-прежнему, имели место факты негативного характера. Так, за отчетный период
на бюро ГК КПК было рассмотрено 98 персональных дел, из которых 35 коммунистам
наложены партийные взыскания с занесением в учетную карточку, в том числе: за
пьянство – 8, за морально-бытовое разложение – 3, неуплату партийных взносов – 1. 3
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коммуниста переведены в кандидаты и 25 человек исключено, из них 10 человек, как
отмечалось ранее по §18 Устава КПСС, за это же время сняты партийные взыскания с
22 коммунистов. Тем не менее, 156 коммунистов имели различные партийные
взыскания, что свидетельствовало о: «все еще низком уровне партийной, государственной
дисциплины, а также о неудовлетворительной воспитательной работе среди наших кадров и
молодых коммунистов» [40].

Как видно из данных озвученных секретарем ГК КПК на 7-й городской партийной
конференции, по сравнению с предыдущим отчетным периодом количество
исключенных из КПСС увеличилось с 18 до 25, в 3 раза возросло число исключенных
по §18 Устава КПСС.
Характеризуя работу по подбору, расстановке и воспитанию партийных, советских,
хозяйственных, профсоюзных и комсомольских кадров, Закиров отметил, что на
прошедших отчетно-выборных партийных собраниях избрано 115 секретарей
партийных организаций. Из них с высшим, неоконченным высшим и средним
образованием 75 человек или 68,8%.
Партийные организации стали смелее выдвигать на решающие участки
производства молодых подготовленных специалистов. Хорошими организаторами
зарекомендовали себя выдвинутые на руководящую работу Кондратенко
(обогатительная фабрика), Асатов (главный инженер шахты №44), Литинский
(начальник главного корпуса обогатительной фабрики), Рац (Автотрест), Сельский
(начальник Шахтжилстроя).
Определенных успехов стали добиваться ранее выдвинутые на ответственную
работу молодые специалисты ДГМК: Салыков, Прохасько, Арыстанов, Кириченко,
Кондратенко, Ковалев, треста «Казмедьстрой»: Бельгибаев, Глебов, Наливайко,
Шестаков, Кретов.
Парткомы ДГМК и треста «Казмедьстрой», отмечал в этой связи Закиров, сделали:
«правильные выводы из решений бюро обкома партии и из критики, высказанной в их адрес
на Пленуме горкома партии о недостатках в работе с кадрами, улучшили расстановку кадров,
стали больше выдвигать молодых специалистов на ответственную работу среди инженернотехнических кадров» [41].

Из женщин на ответственную работу были выдвинуты Малевина Е.Н, Тюлькина
В.С., Князева и другие. Однако партийные организации: «все еще мало занимаются
выдвижением кадров из женщин, особенно казашек» [42].
Наряду с некоторым улучшением работы с кадрами в деятельности
Джезказганского ГК КПК, парткомов, первичных партийных организаций имелись
недостатки и упущения. В ДГМК, отмечал Закиров, имели место факты, когда
назначение и выдвижение на руководящую работу производилось без достаточного
изучения деловых и политических качеств того или иного работника. Не приведя
конкретных должностей и фамилий, секретарь ГК КПК ограничился лишь указанием на
то, что: «продолжают оставаться в отделах комбината, связанными с секретными данными, лица,
не внушающие доверия» [43].
Характеризуя работу с кадрами, Закиров отметил, что некоторые наши кадры
нередко проявляют недисциплинированность в работе, формально относятся к
выполнению решений партийных и советских организаций, неудовлетворительно
проводят меры по организации выполнения этих решений. Только этим объяснял
Закиров срыв выполнения постановления бюро Карагандинского ОК КПК от 10 мая, 12
июня 1960 года по строительству культурно-бытовых объектов в городе
руководителями треста «Казмедьстрой» Вороновым и Цай. Эти сроки, установленные
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решением бюро Карагандинского ОК КПК в октябре, были сорваны в третий раз.
Руководителями треста не были выполнены и решения 6-й городской партийной
конференции в части обеспечения ввода жилья для горняков и обогатителей, тогда как
10-месячный план по жилью в целом был выполнен на 104%, а для комбината план был
выполнен лишь на 60%. В июле сего года, продолжал Закиров, бюро ГК КПК строго
предупредило Воронова и обязало его ускорить жилищное строительство для
заказчика, но и это постановление своевременно не было выполнено.
Недисциплинированность в выполнении партийных решений проявляли Аймышев,
Асылбеков, Тастанбеков, Гаркавый, которые не обеспечили выполнение решения ГК
КПК от 8 июля 1960 года «О летнем отдыхе трудящихся». Бюро ГК КПК, заметил в
этой связи Закиров: «было вынуждено вторично возвратиться к этому вопросу и строго
предупредить этих товарищей» [44].

Отметив случаи невыполнения партийных решений коммунистами-руководителями
Самохваловым, Ларьковым и Ахметовым, секретарь ГК КПК заявил о том, что:
«городскому комитету и партийным организациям следует строго взыскать с таких
руководителей, нарушающих партийную дисциплину, усилить контроль за выполнением
партийных решений». [45]

Насколько действенным было подобное заявление судить не трудно. В
последующих, после 7-й городской партийной конференции материалах бюро
Джезказганского ГК КПК, сложно отыскать названные выше фамилии в числе тех, кто
был привлечен к строгим партийным взысканиям.
В соответствии с решениями июньского (1959 года) пленума ЦК КПСС в
Джезказгане было создано 92 комиссии партийного контроля за деятельностью
администрации. В том числе 12 комиссий по контролю за техническим прогрессом и 16
по контролю за вводом в действие производственных мощностей. О работе этих
комиссий Закиров поведал делегатам 7-й партийной конференции. Он отметил
хорошую работу партийных комиссий контроля, где председателями являлись Комм,
Шатилов (партком треста «Казмедьстрой»), Карпенко (ЛМЗ), Гревцов (обогатительная
фабрика), Тишкамбаев (шахта «Покро»), Козицин (шахта №51).
Так, комиссия по контролю внедрения новой техники и технологии (председатель
Шатилов) разобралась в причинах плохого внедрения предварительно напряженной
арматуры в бетоне и внесла этот вопрос на обсуждение партийного собрания завода
сборного железобетона. Партийное собрание наметило конкретные мероприятия по
внедрению этого прогрессивного метода и выпуск таких изделий был освоен.
Активно работала партийная комиссия по контролю за внедрением новой техники
на обогатительной фабрике (председатель Гревцев). Эта комиссия детально
разобралась в причинах отставания службы КПП фабрики, перестроила свою работу,
улучшила обслуживание автоматических установок, внедренных в производство. По
предложению этой комиссии была проведена большая работа в корпусе среднего
дробления по облегчению труда транспортников, что позволило освободить 8 человек,
улучшить гигиену труда.
Большую работу проводила комиссия по контролю качества выпускаемой
продукции и снижения ее себестоимости на литейно-механическом заводе
(председатель Карпенко). Самым узким местом в работе завода был брак изделий в
литейном цехе. Комиссия подробно изучила и предложила свои мероприятия.
Партбюро завода обсудило и потребовало от руководства устранение отмеченных
недостатков.
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Но не все комиссии, созданные в первичных партийных организациях города,
активно включились в работу. Это в основном относится к комиссиям парторганизации
треста «Казмедьстрой». Комиссии, возглавляемые коммунистами Клюшиным,
Пыляжкиным бездействовали, а ранее хорошо работавшая общерудничная комиссия
при партбюро ДРУ (председатель Сафаргалиев): «в последнее время даже прекратила свою
работу» [46].
Оценивая в целом деятельность партийных комиссий, Закиров указал на то, что:
«общим недостатком в работе всех комиссий партийного контроля является отсутствие
плановости в их работе. Парткомы, первичные организации недостаточно направляют работу
комиссий, мало оказывают должной помощи» [47].

Задача партийных организаций города, подчеркнул в этой связи секретарь ГК КПК:
«улучшить работу комиссий, оказывать им максимальную помощь, тем самым усилить
контроль деятельности администрации в выполнении решений XXI съезда и последующих
Пленумов ЦК КПСС» [48].

Эти оценки и задачи наглядно свидетельствовали о том, что в Джезказганской
городской партийной организации реализация решений июньского (1959 года) пленума
ЦК КПСС по сути выглядела кампанейщиной по осуществлению практически
бесплодной по своим результатам и эффективности очередной реформы, изобретаемой
и спускаемой сверху и направленной на улучшение партийного руководства
экономикой страны.
Вместе с тем, следует отметить, что в отличие от предыдущих – 4-й – 6-й
партийных конференций, на 7-й конференции секретарь ГК КПК более обстоятельно
затронул вопрос о характере и содержании организаторской работы бюро
Джезказганского ГК КПК и аппарата в целом. Для понимания существа проделанной
работы обратимся к содержащимся в отчетном докладе наблюдениям, суждениям и
заключениям Закирова по данному вопросу.
Характеризуя работу Джезказганского ГК КПК Закиров отметил следующее: «За
отчетный период было проведено 6 Пленумов горкома и 3 собрания городского партийного
актива, на этих Пленумах горкома обсуждались жизненно-важные вопросы партийной работы, а
именно: „О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о
наращивании мощностей Джезказганских меднорудных предприятий и мерах помощи по
ускорению их строительства‟, „Итоги работы Июльского (1960 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи
городской партийной организации‟, „О состоянии подбора, расстановки и воспитании кадров в
парторганизации города‟, „О мерах по реализации Постановления ЦК КПСС о задачах партийной
пропаганды в современных условиях‟. Собрания городского партийного актива были посвящены
вопросам: „Об итогах декабрьского (1959 г.) Пленума ЦК КПСС и о задачах городской партийной
организации‟, „Об итогах работы X съезда Компартии Казахстана и задачи городской партийной
организации‟, „О ходе выполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по
вопросу развития Джезказгана‟.
Проведено 29 заседаний бюро горкома партии, где обсуждались 87 вопросов, связанных с
производственной жизнью города, массово-политической и внутрипартийной работы партийной
организации, не считая вопросы приема в партию и персональных дел (44 вопроса по
промышленности и строительству, 21 по партийно-организационным вопросам, 17 – по
пропаганде и агитации, 5 по торговле). Все рассматриваемые на бюро вопросы решались
коллегиально и единогласно.
После создания отделов несколько совершенствовались методы работы аппарата горкома
партии. Отделы стали глубже вникать в деятельность промышленных предприятий и строек,
оказывать больше помощи первичным парторганизациям и направлять массово-политическую
работу культурно-воспитательных учреждений» [49].

Работа бюро ГК КПК и аппарата в целом, отмечал Закиров, исходила из
необходимости обеспечения выполнения хозяйственно-политических задач. С учетом
критики на 6-й партийной конференции она была направлена на максимальное
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усиление организаторской работы, с большим охватом членов горкома партии и с
предъявлением большой ответственности членам бюро горкома партии. При этом были
приняты меры по усилению организаторской работы в первичных партийных
организациях. Этому способствовало и создание комиссии партийного контроля при
первичных партийных организациях и парткомах, в которых участвовало более 400
коммунистов. Все ответственные работники ГК КПК, инструктора, лекторы были
прикреплены к первичным парторганизациям, где оказывали помощь в организации
партийно-политической работы. Закиров отметил: «хорошую работу инструкторов горкома
т.т. Тупол, Калиниченко, Абраменко. В связи с созданием отделов с 1-го июля Абраменко и
Калиниченко работают зав.отделами, тов. Тупол выдвинут на ответственную хозяйственную
работу» [50].

В этом году, продолжал Закиров, были созданы группа нештатных инструкторов и
партийные организаторы горкома на важнейших пусковых объектах. По заданию
горкома партии они помогали первичным партийным и хозяйственным организациям в
мобилизации коллективов на выполнение решений бюро и пленумов горкома партии.
Большую работу проводил партийный организатор горкома по строящимся
промышленным объектам обогатительных фабрик №1 и №2 Лейченков. На этих
объектах при его содействии проводились объединенные мероприятия партийных и
профсоюзных организаций подрядчика и заказчика, что: «способствовало ускорению хода
строительства, улучшению наглядной агитации и оживлению социалистического соревнования на
участках. О состоянии работы на этом участке тов. Лейченков постоянно информировал
городской комитет партии и освещал в городских газетах. Неплохо работал нештатный
инструктор, коммунист парторганизации ТЭЦ тов. Губанов» [51].

Вместе с тем, следует отметить, что попытки Джезказганского ГК КПК с помощью
созданного института уполномоченных в виде так называемых нештатных
инструкторов и парторгов улучшить работу по реализации решений бюро и пленумов
ГК КПК не принесли и не могли принести каких-нибудь заметных успехов. Поскольку
быстро и надежно переломить неповоротливость, преодолеть инертность, устранить
пассивность первичных партийных организаций промышленных предприятий и строек,
резко и качественно улучшить
уровень организаторской работы, поднять
производственную дисциплину в условиях все нараставшей бюрократизации аппарата
управления производством было практически не реально.
ГК КПК практиковал прикрепление и членов бюро на отдельные участки работы.
Так, для оказания практической помощи в строительстве совхозов ОРСа к этим
объектам были прикреплены члены бюро Гурба и Шинтуринов. Различные поручения
бюро выполняли Омаров, Безруков и другие.
Большую организаторскую работу на местах проводило большинство членов ГК
КПК. Среди них активное участие принимали Золотарев, Королько, Унчибаев, Манаев,
Румянцев, Козлова, Жикин, Шатилов. Так, Золотарев оказывал систематическую
помощь в работе поселкового совета Рудника в деле реализации решений ГК КПК по
различным
хозяйственно-политическим
вопросам.
Королько
оказывал
организаторскую помощь партийной организации шахты №44 и по налаживанию
клубной работы Молодежного поселка, где проживала основная масса молодежи
Рудника.
В работе университета культуры принимали активное участие члены ГК КПК
Козлова и Семидалов. В подготовке и реализации большинства вопросов,
рассмотренных на пленумах и бюро ГК КПК, принимали участие члены и кандидаты в
члены ГК КПК и ревизионной комиссии. Однако из числа членов ГК КПК и
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ревизионной комиссии недостаточное участие в работе горкома принимали Хан,
Шеметов, Семиошко, Жапаров, а Резников и Сартов, являясь членами ревизионной
комиссии, не принимали участия в проверке состояния партийного хозяйства и уплаты
членских взносов ни в одной партийной организации Рудника [52].
Итоги освещения вопросов организационно-партийной работы за 2-й этап.
В отчетных докладах секретаря Джезказганского ГК КПК на 4-й, 5-й, 6-й и 7-й
партийных конференциях отсутствовали сведения отражающие партийный стаж
коммунистов города и их образовательный уровень. Несмотря на это, изложенный
выше материал о характере и содержании вопросов организационно-партийной работы
дает возможность четко представить количественные и качественные характеристики
Джезказганской городской партийной организации, а также сущность и
направленность организационно-партийной работы в период с декабря 1956 года по
ноябрь 1960 года.
Эти характеристики показывают, что, во-первых, медленно, но неуклонно
продолжался рост ее рядов.
Во-вторых, процессы, протекавшие в ней, были сложными, противоречивыми и
неоднозначными. С одной стороны – ряд первичных и цеховых организаций во главе с
их руководителями, лидировал в сфере организационно-партийной работы, прилагая
максимум усилий для четкого и своевременного выполнения программных и уставных
требований, успешно содействуя при этом решению производственных задач. С другой
стороны – имелось значительное число партийных организаций, где не соблюдались
программные и уставные требования, прекратился рост партийных рядов,
разваливалась партийная дисциплина, слабо оказывалось влияние на решение
производственных задач, наблюдались факты попустительства отдельным
руководителям, вставшим на путь прямого нарушения не только Устава КПСС, но и
злоупотребления служебным положением и морального разложения.
В-третьих, сохранялось значительное число коммунистов с просроченным
кандидатским стажем, что свидетельствовало не только о грубейших нарушениях
Устава КПСС, но и либеральном отношении к этому вопросу со стороны секретарей
партбюро и парткомов.
В-четвертых, несмотря на рост партийных рядов, рабочая прослойка в городской
партийной организации продолжала оставаться весьма незначительной (в пределах
25%), удельный вес коммунистов, занятых непосредственно на производстве, был
предельно малым, поскольку большая часть коммунистов не была занята на решающих
участках производства.
В-пятых, в деятельности ГК КПК и ряда партийных организаций по подбору и
расстановке кадров, в том числе из рядов молодых специалистов имелись как
положительные результаты, так и провалы, обусловленные недостаточным изучением
деловых и политических качеств работников.
В-шестых, в Джезказганской городской партийной организации предпринимались
меры по осуществлению решений вышестоящих партийных инстанций, в том числе и
по созданию комиссий партийного контроля. Однако результативность этих мер
оставляла желать лучшего, а эффект не оправдывал предпринимаемых усилий и затрат.
В-седьмых, с воссозданием отделов стали совершенствоваться методы работы
аппарата Джезказганского ГК КПК. Отделы глубже вникали в деятельность
промышленных предприятий и строек, оказывали заметную организационную помощь
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первичным парторганизациям и направляли массово-политическую работу культурновоспитательных учреждений.
Количественные
характеристики,
отражающие
организационно-партийную
составляющую деятельности Джезказганской городской партийной организации, за
период с декабря 1956 года по ноябрь 1960 года представлены в таблице №1.
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
Число сменившихся секретарей п/о (в т.ч. не
справившихся)

1957
78
1405
171
57
115
7
15 (7)

1958
88
1445
199
83
155
21
18 (7)

1959
94
1650
219
62
138
18
42 (9)

1960
115
1905
315
81
156
25
32 (13)

* Продолжение. Начало см.: Вестник, 2016, №1.
1. Государственный архив города Жезказгана (ГАГЖ). Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.54.
2. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.55.
3. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.Л.56-57.
4. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.57.
5. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.58.
6. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.Л.58-59.
7. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.59.
8. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.65.
9. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.66. В отчетном докладе Закирова наблюдается разночтение по численности
городской партийной организации. Здесь названа цифра 1520 человек. Выше указывалось, что общее
число коммунистов составляло 1576 человек (1405 членов и 171 кандидат в члены КПСС).
10. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.60.
11. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.61.
12. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.62.
13. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.Л.62-63.
14. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.63.
15. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.Л.63-64.
16. ГАГЖ. Ф.2. Оп.3. Д.1.Л.60.
17. ГАГЖ. Ф.2. Оп.4. Д.1. Л.47.
18. ГАГЖ. Ф.2. Оп.4. Д.1. Л.48.
19. ГАГЖ. Ф.2. Оп.4. Д.1. Л.49.
20. ГАГЖ. Ф.2. Оп.4. Д.1. Л.Л.49-50.
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ӘОЖ 34:001.92
ҒАСЫРЫМЫЗДЫҢ БАСТЫ ДЕРТІ – НАШАҚОРЛЫҚ
Байзақова С.Д.
Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В статье на тему «Наркомания - чума эпохи» показана одна из проблем
современной эпохи - наркомания. Среди молодежи возрастает число наркоманов,
которым нужна помощь и поддержка со стороны общественности. Затронуты
причины, которые привели молодежь к наркотикам и шаги выхода из сложившегося
положения. Только объединив усилия всех граждан можно остановить
распространение такого явления, как наркомания среди молодежи.
In article on a subject "Drug addiction - era plague" is shown one of problems of a
modern era - drug addiction. Among youth the number of addicts who need the help and
support from the public increases. The reasons which have led youth to drugs and exit steps
from the situation are mentioned. Only having combined efforts of all citizens it is possible to
stop distribution of such phenomenon as drug addiction among youth.
«... Есірткі мәртебесінің анағұрлым биікке көретіліп кеткенін сонғы жүз
жылдық әрі пайымдауға, әрі мойындауға мәжбүр етті: есірткі жеке адамның
жаны мен тәнінің саулығына қауіп төндіретін химиялық дәрі-дәрмек болудан
асып, енді көптеген мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздігіне тұрақты түрде төнген
әлеуметтік- қоғамдық қатерге айналды»
Н.Ә. Назарбаев
Нашақорлық дегеніміз не? Нашақорлық - адам ағзасын өте тез уландыратын аса
қауіпті психологиялық дерт [1, 20].
Біреулер есірткі таратып, байлыққа кенеліп, белшесінен батып жүр, ал қаншама
жан бұдан бақытсыздыққа ұшырап, өлім құшуда. Сана - сезімі уланған адамның мінез 96

құлқы да өзгереді. Мысалы, кейбір ата - ана менің балам момын тұғын, алдамайтын,
қарсы шықпайтын, ал қазір күрт өзгеріп кетті,өтірік айтады, төбелесуге дайын тұрады
деп жатады. Ел ішінде нашақорлар саны жыл сайын артуда, ал біз болсақ көрмеген,
білмеген кейіп танытамыз. Өз басымызда болмаған соң, өзгенің туынды жағдайына
жүрегімізді де, жанымызды да ауыртқымыз келмейді. Адам баласы алдында не күтіп
тұрғанын білмейді, артта ұрпақ өсіп келеді [2, 67].
Жастарды нашаның құрығынан қалай құтқарамыз? - деген ауыр сауал әрине
адам жаның мазалайды.
Есірткіге еліктейтіндер негізінен жасөспірімдер мен жастар. Олар өлімнің не
екенін, терең ұғынбайтын жастай есірткіге ұрынады. Өлімнен үлкендер қорқуы мүмкін,
жастар қорқпайды, нашақор үшін өлім - жалған дүниемен бірдей.
Жастар психологиясына жүргізілген зерттеулер бойынша сүйенсек, олардың –
орта іздейтіндігі, ортасы жоқ жасөспірім жапанда жалғыз қалғандай сезінетіндігі
дәлелденген. Ал ортада қай бала жан-жақты пысық, соңынан өзгелерді ерте алатындай
қабілеті болса, соған ұқсағысы келіп ұмтылады. Ол жақсы бала ма, жаман бала ма есеп
беріп жатпайды, әйтеуір айналасындағылардың түрткісін оятады, ол түрткі немен
аяқталады, ол баланың табиғатына байланысты болады [3, 42].
Нашақорлар неге көбейіп бара жатыр? Оның басты себебі: бала тәрбиесіне көп
көңіл бөлінбеуінде, бала өзіне ұсынылған, қараусыз қалған, әлеуметтік желіні атаанасының қадағалаусыз көп қолдануы, адамгершілікке жат шетелдік өмір салтының
әсері.
XXI ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры, жалпылама айтқанда күн сайын
шығатын технологиялық жетістіктер жасөспірімдердің қызығушылығын толтыруда
және ол өз кезегінде барған сайын жас жеткіншектердің тәрбиесіне, біліміне, ең
бастысы денсаулығына көңіл аз бөлуде. Баршамызға мәлім, қазіргі кезде кез-келген
ақпаратты, соның ішінде есірткіге байланысты мағлұматтарды интернет желілерінен,
теледидардан және сол секілді телекоммуникация құралдарынан алуға болады. Тіпті,
қазіргі уақытта есірткі заттарын айналадан іздеп қаңғудың немесе оны қалай
пайдаланамын деп бас қатырудың қажеті жоқ секілді, өйткені интернетті ашып қалсаң
болғаны, содан есірткі, көкнәр сататындар және сол есірткіні өзің үйіңде қалай жасауға
болатыны туралы ақпараттар тізбектеп шыға келеді. Есірткіні үйде жасау мүмкіндігі
фактілері қазір расталып отыр. Санаға әсер ететін синтетикалық есірткілік құрал жасап
шығарумен және олардың рецептерін жасаумен айналысатындар, айталық «химиктер»,
аталмыш есірткілерді өндірумен қатар жаңа рецептерді арнайы веб сайттарға
орналастырып та үлгеруде. Олардың ізіне түсу өте қиын, әлемдік телекоммуникациялы
желі химиктер үшін жасырынуға қолайлы болып отыр. Бүгінгі күні баланы
қызықтыратын орта аз, қала баласы түнгі клуб, би алаңдарын айландырса, ауыл баласы
көше тоздырып, арақ-шарап ішуге әуес. Жасыратыны жоқ, көптеген ата-ана баласымен
тек қана материалдық тұрғыда ғана әңгімелесумен шектеледі, қарның тоқ па, көйлегің
көк па дегендей. Әрине, ата-ананы да түсінуге болады, олар жұмысын атқарып,
отбасының материалдық жағдайын жасауда, балам қатарынан қалмасын деуде [4, 20].
Енді не істеу керек? Алдын-ала шара қолдану керек. Нашақорлықтан бір сақтық
жолы: баламен жиі және ашық әңгімелесуге, оны не толғандырып жүргенін, оның
ортасы қандай, достары кім екенін білуге, жасөспірімнің бос уақытын қайда, қалай,
кіммен өткізетіндігін білуге, сырласуға ата-анаға, ұстаздарға тырысу керек. Көбінесе
ауқатты отбасының балалары қарны тоқтықтан, істейтін ісі жоқ болғандықтан
нашақорлыққа, есірткі сатушыларға қосылғанын байқамай қалады. Басында
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қызығушылықпен көріп, кейін ағзасын қалай дерт жаулап алғанын да білмей қалады.
Балаға өмір салтыны жиі насихаттау керек.
Осы орайда «Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын» деген
Ұлы Абайдың орынды тауып айтқан өлең шумағы есімізге түседі. Жас кезінде адам
қызыққыш келетіндіктен қызық көріп, біреулері есірткі дәмін татып көруден бастап, ал
екінші біреулері, біреулердің мәжбүрлеуімен нашақор болып кеткендер бар. Есірткіні
таратушылар қызық көріп жүрген жастарды, «Инемен салмасаң болды» нашақор
емессің, ал біз иіскейміз, одан нашақор болмаймыз деп алдауы да мүмкін. Ал
шындығында, жас организм есірткінің дәмін бір рет татқан соң тәуелді болып шыға
келеді. Ата-ана бала тәрбиесін оқу орнына қарай ысырып қойған, содан кейін сол
оқутышыларды кінәлайды. Ал, ұстаздар керісінше ата-ананы кінәлайды. Бұл екі жақтан
үлкен қателік: қайта ата-ана баланың оқу орның және оқытушының беделін, ал
ұстаздар ата-ананың мәртебесін көтеру керек. Біз бала тәрбиесін уыстан шығарып
алдық. Өз ара ұғыну психологиясы ескерілуден қалып бара жатқандай. Отбасында атаана мен бала бір-біріне суық болмай, оқу орныңда баланы рухани адамгершілік
тұрғысына қалыптастырса. Бірақ бұл дағдарысты көпшілік сезіне бермейді, өйткені
әркім өз кемшілігін өзі көре алмайды, түзей алмайды. Отбасындағы дағдарыс қоғамдық
деңгейге қалықтап шықты, осыдан келіп өз арамызда нашақорлар мен арақ құмарлар
саны арта түсті. Бізде, «бала ертең-ақ өседі, ненің жақсы, ненің жаман екенін өсе келе
өзі де біліп алады» деген қате ұғым бар [5, 18].
Психолог-дәрігерлер: «отбасында және оқу орныңда бала ішімдік, темекі, есірткі
сияқты естен айыратын әз-әзіл туралы ерте бастан естігені дұрыс екендігін, бала жаман
әдет туралы ерте білсе, соғұрлым тез жиренетіндігін, одан бойын аулақ
ұстайтындығын» ескертеді.
Күнен күнге психоактивтік заттардың зияндығына қарамастан оны қолданатын
адамдардың саны артуда. Жасөспірімдер нашақорлығының әлеуметтік келешегін
мамандар алдын ала болжауға болатындықтан олар:
Біріншіден, нашақорлар-бұл ар-ождан принциптері бұзылған, адамгершілік
қасиеттері төмен денгейдегі адамдар.
Сонымен қатар, есірткі қолдану балаларды жиі қылмысқа итермелейді. Сөйтіп
10-20 жылдан кейін жасөспірім нашақорлық әлеуметтік қауіп тобын құрайды.
Екіншіден, нашақор балалардың көпшілігі өліп кетеді немесе дені сау келешек
ұрпақ өсіре алмайды, яғни ЖИТС, вирусты гепатит, ақыл-ойдың дұрыс болмауы және
т.б. аурулар біздің қоғамның дамуына көп қауіп төндіреді.
Үшіншіден, осындай жағдайлы қоғамның экономикалық және саяси ахуалына өз
әсерін тигізеді, білім және маман әлеуетінің (потенциалын) төмендеуі, жұмыс күшінің
азаюы мен есірткі бизнесінің шарықтауы экономикалық дағдарысты одан әрі өсіреді де
нәтижесінде тұрақтылық бұзылады. Сонымен қатар есірткі тек оны қолданатын адамға
ғана зиянын тигізіп қоймайды, сонымен қатар оның жақындарына, туыстарына және
жалпы қоғамдағы адамдарға көп қиындықтар туғызады: 1 нашақор 10 адамның өмірін
бұзады. Соңғы жылдары елімізде есірткінің проблемасы жалпы ұлттық сипатқа ие
болуда. Есірткі заттарының аса қымбат еместігі, оларға іс жүзінде еш кедергісіз қол
жеткізудің мүмкіндігі нашақорлар қатарының кемімей, қайта керісінше үнемі артып
отыруына алып келді [6, 19].
Осыған байланысты, қоғамдық – қасіреттің алдын алу мақсатында жергілікті
жерлерде оқушылар арасында кеңінен түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет, жастарды
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спортқа, мәдени ұйымдарға тарта отырып олардың бос уақыттарын кіммен қалай
өткізетіндігіне аса көңіл бөлінсе дегім келеді.
Нашақорлық дерті ең алдымен есірткіні өндіруден және оны тасымалдаудан,
сатудан бастау алатыны белгілі. Ал, есірткіні екі-үш қолданғаннан кейін адам оған
тәуелді болып, айықпас дертке ұшырайтының адамзат ұмытпаса екен. Оның аты –
нашақорлық. Бұл дертті емдемесе одан әрі асқына беретіні сөзсіз.
Оны емдеудің бірнеше жолы бар.
Біріншісі — өз ықтиярымен емделгісі келетіндер. Сондай-ақ, тәжірибеде
науқастың ықтиярынсыз емдеу түрлері де қолданылады. Ол көбіне сот шешімдеріне
сәйкес іске асады. Есірткіге құмарлықты толық емдеп шығуға болады. Нашақорлықтан
емделу тек шын ниет еткенде ғана нәтиже береді. Адам шын ниет етсе, кез келген
ауруды да жеңуге болады. Тек мұндай мүмкіндік дерттің алғашқы кезеңінде ғана
көбірек болатынын ұмытпау керек.
Екіншіден, адамды орта, айналасындағылар билейді [7, 35].
Еліміздегі есірткіге байланысты қылмыстарды сараптасақ, оның саны жылданжылға артып, әсіресе жастарымыздың арасында белең алып бара жатқаны
ойландырмай қоймайды. Кез келген адам бұл кеселдің қауіпті екенін жақсы біледі.
Әйтсе де оған саналы түрде барған жанның сол тозақтан қайтып саналы түрде шыға
алмай қалатыны – нағыз қасірет. Аталған індетті тоқтату үшін алдымен үш жақты
стратегия талап етіледі. Мысалы, нашақорлықтың алдын алу, есірткіге тәуелділіктен
емделу жолдарын жеңілдету, нашақорлықты емдеуді ұйымдастырып қолға алу [8, 35].
Қорытындылай келсем, жоғарыда айтқанымдай есірткіге қарсы алдын-ала
шараларды қолдансақ, жас ұрпағымыз мемлекетіміздің жарқын болашағының кепілі,
еліміздің ертеңі болады.
Кім мұндайды естіпті,
Есірткі жұртты есіртті,
Иіскеген жастардың,
Жан - тәнін түгел кесіпті.
Сақ болайық, ағайын,
Қатерлі жау есірткі!
Салауатты өмір салтын қолдайық!
Жаман әдеттен аулақ болайық!
Өміріміз өз қолымызда екенін ұмытпайық!
Су ішпеген гүлдей болып қалмайық!
Осыны ұмытпайық, халайық!
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ЖАПОНДЫҚ БУДДИЗМНІҢ ӨЗІНДІК СИПАТТАРЫ
КЕНЖЕБАЙ Б.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия университеті
В статье рассматривается особенности религии буддизма в Японии в сравнении с
пониманием данной религии в Китае и Кореи, также подтверждается, что основные
причины данных отличии связаны с минталитетом японцев.
The article considers the peculiarities of Buddhism religion in Japan compared with the
of the religion in China and Korea, also it is confirmed that main reasons for these
differences are related to the Japanese mentality.
Буддизм Жапонияда біздің дәуірімізге дейін пайда болды, бірақ кең таралған кезі
– V-VI ғасырлар. Буддизм Жапонияға IV-V аралығында енді, бұл тұста жапондар Корей
түбегінің оңтүстігіндегі Мимана жерін басып алып, оны түгелдей Ямато патшаның
иелігіне айналдырған еді. Осыдан кейін буддизм патша төңірегіндегілері арасында
кеңінен өрістеді. Патшаға ең жақын Сога әулеті буддизмнен билік үшін күресте тірек
боларлық күш табыларын аңғарып, оны алғашқылардың бірі болып қабылдады [1, 41].
552 жылы, корейлер Мимананы қайтарып алып, жапондарды түбектен кетуге
мәжбүр еткен уақыттан он жыл бұрын, корейлерден Сумэраги сарайына көл-көсір
сыйлығы бар елшілер аттанды. Әкелінген сыйлықтар арасында будданың қола мүсіні
мен сутралардың бірнеше орауы болды. Сога қола будданы синто ғибадатханасына
орналастырды. Бірақ шамалы уақыттан кейін Мононобэ қолдаған Накатоми Согаға
қарсы шықты. Олар ашуланған синто құдайлары есе қайтаруды талап етіп жатқанын
алға тартып, будданы Нанива каналына лақтырды. Бірақ жеңісі тиянақты болмады.
Күйдіргі індеті бұрқ ете қалған уақытта будда монахтарының көмегімен Сога
императорды буддизм жағына шығара білді және Сога әулетінің басшысы Умако будда
дінін жаңғыртуға рұқсат алып, шағын будда ғибадатханаларын сала бастады.
Мононобэ мен Накатоми күрестерін жалғастыра берді, бірақ 587 жылы Умако
оларды түпкілікті жеңді де, буддизмді қабылдаған және өзінің ықпалынан шықпайтын
Судзинді таққа отырғызды. 593 жылы Соганың қолдауымен Умаядо (Сётоку-Тайси)
регент-тайси болғаннан соң, жатжерлік мәдениет пен будда дінін енгізу тіпті күшейді
және жапон мемлекеттігінің содан кейінгі дамуы буддизмнің ықпалымен жүзеге асты.
Жапонияға буддизм енген сәттен бергі аралықта елде алғашында 8 секта пайда
болды. Бәрінің ілімі Қытай мен Кореядан келді. Дзёдзицу сектасын 625 жылы Кореядан
келген монах Эккан құрды. Ол сол жылы Санрон немесе Санронсю сектасын да құрды.
660 жылы (кей деректерде – 653 жыл) дін таратушы Досё өзі білім алған Кореядан
оралып, үшінші секта – Хоссосюдің негізін салды. Сол жылы будда дінін таратушы
Тицу Қытайдан оралып, төртінші секта – Кусасюді қатарға қосты. Жапонияға келген
қытай буддистері 739 жылы бесінші секта – Кэнгосюдің негізін қалады. 754 жылы
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қытайлық діндар буддизмнің алтыншы сектасы – Рицу немесе Риссюді құрды.
Қытайдан оралған буддист Сайтё (яки Дэнгё Дайси) 806 жылы Киото маңындағы Хиэи
тауында жетінші секта – Тэндайсюді, ал Кукаи (яки Кобо Даиси) сол жылы Коя
тауында сегізінші секта – Сингонды құрып үлгерді.
Жапонияға VI ғасырдың ортасында келген буддизм махаяна бағытында таралды
және елде дамыған мәдениет пен мемлекеттіліктің нығаюына көп үлес қосты. Будда
ғибадатханалары да тез көбейді. Мәселен, «Нихонги» деректері бойынша, 623 жылы
олардың саны 43-ке жеткен. VIIІ ғасырдың ортасында ел астанасы Нарада зәулім
Тодайдзи ғибадатханасын салу туралы шешім қабылданды, ондағы орталық орынды
Вайрочана будданың 16 метрлік мүсіні иеленді, мүсіннің сыртын жабуға арналған
алтын барша Жапониядан жиналды.
Билеушілер әулетінен буддизмді алғаш қолдаған адам – 593 жылы регент болған
принц Сётоку-тайси (574-622 ж.ж.). Оның әйгілі «Заңды жағдайлар» (604 ж.) еңбегінде
«үш қазына» – Будда, ілім, діни қауым – туралы айтылды. Буддизмнен бейбітшілік
орнату құралын көрген Сётоку-тайси «үш қазына» ілімін насихаттаудан аянбады. Бұл
ілімге сәйкес, адам баласы қанша күнәлі болса да, буддизм оған күнәдан құтқарар
жолды ашады, зұлымдық қанша қауіпті болса да, оны түзетуге мүмкіндік береді.
Дегенмен «үш қазына» ілімінің шынайы маңызы буддаға, сутраларға, діндарларға
жүгінумен ғана шектелмейді, бұл ілім қоғамның әрбір мүшесі өзінің ұжым өміріндегі
ролін ұғынуға әсер ететін қоғамдық белсенді өмірді тағлым етеді [2, 28]. Бұған қол
жеткізу үшін қоғам мүшелерінің арасында ашықтық, шыншылдық және келісім болуы
қажет, құпияларды, аяқтан шалу әрекеттерін, заңсыздықты аластау қажет.
Шыншылдық пен ашықтыққа жету үшін дұрыс тәрбие керек.
Сётоку-тайси айналысқан сутралар дін қызметшілері мен тақуаларға діндарлар
уағыздайтын (әдеттегі тәжірибеге кереғар келетін) яки дінге сенушілер мен барлық
адал жандардың күнәдан тазаруын олардың өз әрекеттерімен байланыстыратын
сутралар болуы кездейсоқ жәйт емес еді. Сол себепті ол ізгі ниетті ойға бойлап кеткен
жандарға тән әрекеттердің өзі маңызды екеніне ерекше мән берді. Оның пікірінше, азап
пен былыққа толы осы өмірдің өзін іс-әрекет жайнаған баққа айналдыра алады.
Қол жеткізген барша жетістіктеріне қарамастан, буддизм VII ғасырдың орта
тұсының өзінде Жапонияда үстемдік ете алмады. Дәлел ретінде 645 жылғы реформа
қарсаңындағы оқиғалардың бірін айтуға болады. «Пэкченің Мён есімді королі біздің
ұлы Яматоға Будда Заңын құрметпен тарту етті. Сол уақытта министрлердің бәрі бұл
сыйлыққа қарсы болды. Тек Сога-но Инамэ-но ғана бұл Заңға сенді және император
оны құрметпен қабылдауға бұйырды». Елді билеушілер ғана буддизмді мүлтіксіз
ұстанды. Мәселен, Ёмэй (586-587) туралы: «Император Будда Заңына сенді және
Құдайлар жолын (синто) құрметтеді» деп жазылды. Реформатор Котоку (645-654) ғана
«Будда дінін қадірледі және Құдайлар жолын (синто) жақтырмады» [3, 198].
Махаянаға тән Будда – мәңгілік және алғашқы сәттен-ақ санада оянған
жаратылыс, бар қалпындағындай ақиқат шындық; тек көне мәтіндердің кей тұстарында
Брахман адвайта-ведантаға ұқсас сапасыз абсолюттің сипаттарын иеленетіні бар.
Будданың шынайы мәні Махаянада «Дхарма Тәні» (дхармакая) деп аталады. Өзінің
шексіз жанашырлығы бойынша, осынау мәңгілік Будда өзін екі пішінде немесе екі
«тәнде», яғни «рахаттану тәні» » (самбхогакая) ретіндегі пішіндер дүниесі деңгейінде
көрсетіп, бұл жағдайда Будда бодхисаттвалармен пікірлеседі және оларға уағыз айтады,
нирвананың игіліктерінен ләззат алады; ал «өзгеру» немесе «магиялық жолмен
жасалған тән» (нирманакая) ретіндегі тілектер дүниесі деңгейінде Будда адам кейпіне,
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яғни ақиқатты үйретуші ұстаз кейпіне енеді. Махаяна бойынша, дәл осы «өзгерген тән»
– тарихи будда Шакьямуни. Сондай-ақ, Дхарманың тәні барлық буддалар үшін ортақ
және бір пішінде болса, барлық будданың басқа «тәндері» өздерінікі саналады.
Жапонияда Махаяна бағытындағы буддизм синто дінінің негізгі бәсекелесіне
айналды. Қарапайым адамдар арасында үйреншікті синто басымдық иеленгенімен,
ақсүйектер қауымы буддизмді тиімді көрді, нәтижесінде VII ғасырда будда діні
мемлекеттік дін боп жарияланды, бірақ іс жүзінде ондай жағдайға ІХ-Х ғ.ғ ғана жетті.
Осындай себептерге байланысты екі діннің қосындысы пайда болып, синто
ғибадатханаларының бәрі араласып кеткен синто-будда құдайларын уағыздай бастады.
Жапония үшін ерекше маңызды жағдай ХІІ-ХІІІ ғ.ғ. буддалық мектептердің бірі –
дзэн-буддизм ілімінің таралуы болды. Оның негізі медитация (ден қою, ойға шому)
амалы арқылы адамның өз мәніне бойлау мүмкіндігін уағыздаудан құралды. Дзэн
жолын ұстанушылардың пікірінше, Будданың сипаттары әр адамда бар және адам тән
жағынан да, жан дүниесі жағынан да, әрдайым өзін-өзі кемелдендіріп отыруға тиіс.
Сондай-ақ, дзэн ақиқаттары мәтіндер арқылы емес, ұстаздан шәкіртке тікелей беріледі.
Дзэн-буддизм орта ғасырларда, әсіресе самурайлар қауымы қастерленген кезеңде,
Жапония мәдениетіне зор әсер етті. Бүгінге дейін будда тәуәпжайларындағы медитация
рәсімі, күнделікті өмірдегі көптеген жоралғылар, икэбананың (гүлдесте құрау өнері),
каллиграфияның, театрдың, поэзияның, шай ішу салтанатының, жапон бау-бақшаларын
баптау өнерінің кеңінен өркендеуі дзэн-буддизммен байланысты.
Жапон буддизмінің синтодан айырмашылығы – көптеген ілімдер мен мектептерге
бөлінуі. Жапон буддизмінің негізі – Махаяна («Үлкен күйме») ілімі немесе солтүстік
буддизмі. Махаяна бойынша, адамның Құтылуы оның өз қуатына ғана байланысты
емес, Жарқырауға жетіп үлгерген жаратындылар – буддалар мен бодхисаттвалардың
көмегіне де сүйенуге болады. Будда мектептерінің арасындағы жіктелу де осыған
байланысты, яғни «адамға буддалар мен бодхисаттвалардың нақты қайсысы бәрінен де
артық көмектеседі» деген мәселеге байланысты туындаған [4, 483].
Дзэн сектасының уағыздауынша, тек қана өз күшімен (және тақуалар ғана)
Құтылуға болады. Ал Жарқырауға жету амалы «коанами» аталатын тәмсілдер
төңірегінде ойға шому арқылы игерілетін дүние сырын жете түсіну немесе оқыс әрекет
әсерімен (мыс, арқадан таяқпен ұрып қалу) кенеттен көзі ашылу болып есептеледі.
Жапонияға алғаш тараған кезінен бастап, буддизм нақты пайдалы мақсатқа
жетуге септігі тиетін қуатты құрал ретінде бағаланды және ками туралы дәстүрлі
түсінікпен үндес шықты. Будда құдайларының құдыреті императордың құдыретті
мәртебесімен және камидің құдыретімен бірлесе, жапондар санасына тез дарыды.
VIII ғасырда император ұлттық үлгідегі будда ғибадатханасын салуды бастауға
және оның ішіне Күн буддасының мүсінін орнатуға жарлық етті. Елдегі ең маңызды
синто ғибадатханасындағы дінбасынан Күн буддасының бейнесін орнатуға рұқсат алу
үшін Исэге елшілер жіберілді. Елшілер әкелген жауапта Күн буддасы мен Күн құдайы
Аматэрасудың (Исэдегі ғибадатхана соған арналған) бір адам екені айтылған болатын.
Осы жәйттің өзі буддизмнің синто дінімен қаншалықты тез байланыс жасай алғанын
және мемлекет өміріне еніп үлгергенін айқын аңғартады.
Жапониядағы буддизм оны саяси мақсаттарына пайдаланған император мен
мемлекеттің тікелей қамқорлығында болды. Император сарайының кейбір мүшелерін
буддизмнің ілім жүйесі мен философиялық қырлары қызықтырса, сарай
маңындағылардың басым бөлігі мен ақсүйектер үшін буддизмдегі негізгі нәрсе рәсімдік
қуаттылығы мен эстетикалық байлығы болды. Буддизмге жасалған қолдау
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императордың буддашыл билеуші ретіндегі ролін айқындай түсіп, оған ел басқаруда
көмегін тигізді. Мемлекет буддизмді өз билігін күшейтуге қажетті құрал ретінде
пайдаланғандықтан, бұл діннің халық арасына кең таралуын қаламады. Жапондық
буддизмнің қарапайым халық арасына кеңінен таралуы кейінірек жүзеге асты.
Жапонияда буддизмнің барынша дәуірлеуі IX-XIV ғ.ғ. аралығына сай келді, осы
тұста елде будда мектептері көбейді және оларды қолдаған жақтастары, басқа жапон
діндерімен салыстыра қарағанда, айтарлықтай көп болды. Ал бұл ерекшеліктен екі
жағдайды тануға болады: біріншісі – сол уақыттағы буддизмнің өмірлік қуаты мен ішкі
бейімделгіштігінің қандай дәрежеде болғаны; екіншісі – жапон мәдениетінің әр алуан
жаңалықтарға икемделу қабылетінің қандай деңгейде болғаны [5, 126].
Жапониядағы буддизм ел тарихындағы аса маңызды Хэйан (794-1185) және
Камакура (1185-1333) кезеңдерінде өте серпінді таралды. Хэйан кезеңінде жапон
мәдениеті өзіне мұра боп қалған қытай мәдениетінің жетістіктерін өздеріне барынша
бейімдей сіңіріп, игере бастады. Осы кезеңнің бастау тұсында жапон буддизмінің
дамуына қисапсыз ықпал еткен екі монах өз мектептерінің негізін қалады және екеуі де
қытай үлгілеріне бағдар ұстады, сонымен бірге жапондардың дәстүрлі мәдениетімен
тығыз байланыста болды. Олар өлгеннен кейін Кободайси деген есім берілген Кукай
(774-835) және өлгеннен кейін Дэнгёдайси есімін алған Сайте (762-822) болатын.
Жапонияда кең тараған ағымдардың бірі – Чань-буддизм («Чань» – санскрит
тіліндегі Дхиана – «ден қою», «ойға шому» сөзінен шыққан. Жапонша нұсқасы –
«Дзэн») – Қытай мен Жапониядағы Махаяна буддизмі мектептерінің бірі. Чань (Дзэнь)
ілімінің мәнін «Ақиқатқа жеткізер жол қасиетті жазуларда емес, ол сөз бен таңбаларға
сыймайды. Ол адам жүрегіне тіке бағытталады. Ол Жаратылыс пен Жарқыраудың
бірлігінде...» деген ойлар ашады.
Чань (Дзэнь) танымы бойынша, орталық тұлға – құштарлықтан, міндеттіліктен
және күнделікті күйбеңнен азат, қабылет пен өзі үшін ғана өмір сүру өнерін жақтайтын
адам. Чань (Дзэнь) буддизмі буддизмнің қағидаттық құндылықтарын жоққа шығарады
және үнді буддизмінің мистикалық ұстанымдары мен ертедегі философиялық
даосизмнің ұстанымдарын ескерместен, Ақиқатты іздемеуге және белгісіз кеңістікте
Нирванаға жету мен Буддаға айналудан үміттенбеуге шақырады. Оның уағыздауынша,
«...мұның бәрі – бос әуре... Ақиқат пен Будда әр уақытта сенің маңайыңда, тек оны таба
білу, көре білу, тани білу және түсіне білу қажет. Ақиқат пен Будда айналаңда және
бәрінде: құстардың әнінде, жапырақтардың нәзік сыбдырында, тау жоталарының
ғажайып көркемдігінде, көлдің жанға жайлы тыныштығында, табиғаттың ертегідей
реттілігінде, салтанаттың парасатты ұстамдылығында, медитацияның тазартқыш және
жарқыратқыш күшінде, кәдімгі дене еңбегінің қарапайым ұлылығы мен қуанышында.
Осылардың бәрінен Ақиқат пен Будданы көре алмағандар оларды ешқашан ешқайдан
таба алмайды. Өмір сүре білу, өмірді тани білу, оған қуана білу, оны алуан
түрлілігімен, сұлулығымен және байлығымен қабылдай білу қажет...» [6, 97].
Чань (Дзэнь) дегеніміз – «пайымдау, ой-сезімдердің ұштасуы, экстаздар
баспалдағы». Чань (Дзэнь) ілімі таңғажайып әлем ақиқаттығын мойындай отырып,
бәрібір оны «Әлдене», «Елес», «Жалған» (Му) ретінде бағалайды. Тек медитацияның
көмегімен ғана өзіңнің алғашқы жаратылысыңа (Буссе пікірі бойынша, «Будданың
Мәні» – «У» (Сатори – «ояну», «сәулелену», «жарқырау») жағдайына жету) бойлауға,
содан кейін заттардың шынайы табиғаты мен құпия мәнін ұғынуға және өзіңнің
солардың бәріне қатыстылығыңды сезінуге болады.
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Адамға фактіні анықтау барысында ойлану немесе оған логикалық салыстырулар
шеңберінде баға беру тән, ал Дзэнь санасы (дұрысында – Сатори) субъекті мен
объектінің бөлінбейтінін алға тартады. Ақиқатқа жету үшін әуелі интеллектінің
қыспағында қамалған түйсікті азат ету, өзін өзі танытуға еркіндік беру, беделдер мен
ережелерді ысырып тастау керек, өйткені адамның ден қоюынан және оның кенеттен
Жарқырауынан маңызды ештеңе жоқ.
Ақиқатты іздеудің маңызды әдісі және сонымен бір уақытта шәкіртті түйсіктегі
сілкінуге дайындау VІІІ ғасырдың ортасынан бастап Вэньда тәжірибесі болды,
кейіннен ол Гуньан (Коан) және Цзочань (Дзадзэнь) тәжірибелерінің негізіне айналды.
«У» (Сатори, Жарқырау) жағдайына барар жолдағы негізгі кедергі фактілерді өз
ұстанымың бойынша бағалауға бейім тұру, эгоцентризм болып табылады. Чань
(Дзэнь)-буддизмнің түсіндіруінше, адамның назарына (сезіну, түйсіну) немесе
санасына іліккен кез келген объект (құбылыс) болмыстың алуан түрлілігінен бөлініп
шығады және басқа объектілерге қарағанда үлкен боп көрінеді (мыс., фанатик үшін
оның өзі табынатын объектісі әлемнің үлкен бөлігін бүркеп кетеді, аш адам үшін тамақ
та солай т.с.с.). Адам не туралы ойланса да, өзінің дүниетанымы, логикасы,
қалыптасқан түсініктері мен салыстырмалы бейнелерінің ықпалымен болмыстың
шынайы көрінісін міндетті түрде бұрмалап жібереді. «У» (Сатори) жағдайында
танылатын болмыстың ақиқаттығы объекті мен субъектінің бірлігінен, болмысты оның
өз бөлшектерінің пішіндерін әсірелемей қабылдай білуден көрінеді [7, 259].
Чань (Дзэнь)-буддизмді түбегейлі құрылымдау монахтарға арналған мінез-құлық
ережесі пайда болғаннан кейін, VІІІ-ІХ ғасырларда жүргізілді. Кейбір ережелер
Винайа-питакаға қайшы болып шықты. Мәселен, Винайа-питака монахтардың дала
жұмыстарымен айналысуына тыйым салса, «жұмыссыз күн – тамақсыз күн»
ұстанымын қолдайтын Чань (Дзэнь)-буддизм жұмыс істеуді тікелей міндеттеді.
Жапонияға Чань ілімінің теориясы мен тәжірибесі ХІІ-ХІІІ ғ.ғ. аралығында енді.
Бұл елде Дзэньнің елуге жуық бағыты болды, бірақ негізгі екі бағыт қана өркендеді.
Олар – Риндзай-сю (негізін салушы – Эйсай) мен Сото-сю (негізін салушы – Догэн).
Дзэнь-буддизмнің Жапонияға тарала бастаған уақыты биліктің самурайлар
қолына өту кезеңіне сай келді. Чань (Дзэнь)-буддизм ілімінің жазба сөзді теріске
шығаруы және басқа будда мектептерінің күрделі философиясына қарағанда, Дзэньнің
қарапайым сезілетін философиясы самурайлардың ниетіне жақын болды. Дзэнь ілімі
арқылы самурайлар Жапония императорының сарайындағы шектен тыс талғамшыл
болып кеткен мәдениетке мүлдем ұқсамайтын қытай мәдениетімен танысты. Жалпыға
ортақ тәрбие жүйесіндегі шексіз қаталдық, өзін өзі бақылау мен психотехника және
мақсатқа жетуге бала кезден бастап баулу сияқты ерекшеліктері бар Дзэньнің тәрбие
жүйесіндегінің бәрі самурайлардың семсерді қастерлеуі және өз әміршісі үшін өлуге
әзір болу сияқты түсініктерімен үндес шықты. Тәннің кемелдігі, ар тазалығы, ойниеттің асқақтығы, қаһармандық пен адалдық, қадір-қасиет пен ар-намысты жоғары
санау сезімі, парыз бен абырой жолында өлімге даяр болу, әміршісіне көзсіз берілу,
мерт болған ержүрек жауынгердің рухы Ясукуни Ғибадатханасының қақпасы арқылы
өтетініне, ал оның даңққа бөленген есімі келешек ұрпақтың тағзым етер объектісіне
айналарына сенімділік сияқты нағыз самурайдың қасиеттері Чань (Дзэнь)-буддизм
философиясында әспеттеліп, жапондардың ұлттық мінезіне ерекше әсер етті.
Өлімге деген көзқарасты бір жағдайдың келесі жағдайға заңды әрі табиғи түрде
кезектесе жол беруі мәнінде түсіндіріп, өмірдегі ескірген жағдайдың қайтадан жаңара
оралуына мүмкіндік бар екенін уағыздайтын Дзэнь-буддизм ілімін негізге ала отырып,
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Дзэнь тәлімгері Дайдодзи Юдзана ХІІ ғасырдың соңына қарай самурайдың ар-намыс
кодексі – Буси-доның («Жауынгер жолы») қағидаттарын айқындай ұсынды. Олар:
1. Нағыз батылдық дегеніміз – өмір сүру лайық болған кезде өмір сүру, өлім
лайық болған кезде өле білу...
2. Өлімге барған кезде самурайдың не істеуі қажеттігі мен оның қадірін не
төмендететінін анық түсініп бару керек...
3. Әр сөзді салмақтап сөйлеп, айтқың келгеннің шындық екенін анықтау үшін
өзіңе ұдайы сұрақ қойып отыру керек...
4. Тамаққа қанағатшыл болып, ұятсыздықтан аулақ болу қажет...
5. Күнделікті шаруалар кезінде өлімді есіңде ұста және ол сөзді жүрегіңдіе сақта...
6. «Діңдер мен бұтақтар» ережесін құрметте. Оны ұмыту – ізгілікке ешқашан
жетпей кету. Ата-ана – ағаштың діңі, балалар – оның бұтақтары...
7. Самурайлар өнегелі ұл болып қана қалмай, адал берілген бала да болуы керек...
8. Ынталы және ыждаһатты болған жөн, жауапкершілік сезімі болуы керек...
9. Сән-салтанаттың соңынан қума, пайдасыз шығыннан қашу абзал...
10. Күмпиген даңқты қума. «Барлық жағдайда қарапайымдылық пен
ұстамдылықты сақта, даңғой болма...» («Хага-Курэ» кітабы) [8, 374].
Дзэньнің Жапонияда өркендеу кезеңі XIV-XV ғасырларда, Дзэнь тәлімгерлері
сёгундар мен императорлардың кеңесшілері болған кезде басталды. Ал Токугава (16031868) дәуірінде Жапониядағы будда ілімдерінің бәрінде (бұл қатарда дзэнь де бар) сол
уақытқа дейін жинақталып үлгерген білім мен идеялар қайтадан сарапталды.
Дзэнь-буддизм жапон мәдениетінің барлық саласына әсер етті, бұл қатарда
ұлттық көркем сурет эстетикасы, гүлді безендіру – икэбана, шай ішу салтанаты,
каллиграфия, бау-бақшаларды, табиғаттың көркем жерлерін, парктер мен оңаша
орындарды жобалау өнері, классикалық жапон поэзиясы мен әдебиеті, Но драма
театры, жауынгерлік кэмпо өнері, жиһаз таңдау өнері т.с.с. бар.
Дзэньннің негізгі эстетикалық ұстанымдары саналатын жарасымдылық,
табиғилық, сезімталдық, қарапайымдылық жапон менталитетінің ажырамас
сипаттарына айналды. Ғасырлар бойына қалыптасқан дзэнь-буддизмнің сәнсалтанаттылықты асқақтату тәжірибесі сурет, мүсін мен сәулет туындыларында көрініс
тапқан Чань (Дзэнь)-буддизмнің діни софистикасымен ұштаса дамыды. Мұндай
мәдениет «Дзэньнің діни рәсімділігі» ретінде танылады. Жапондардың сурет өнері мен
әдебиетінен дзэнь эстетикасына тән ұстанымдардың әсері айқын аңғарылады:
орамаларда шексіз ұшы-қиырсыз алқаптар, символға толы бейнелер, сызықтар мен
кескіндердің ғажайып көркемдігі көрініс тапқан; ишара мен көп мағыналы меңзеулерге
бай өлеңдерден Дзэнь ұстанымдары, талаптары мен қайшылықтары сезіледі...
400 жылдан астам уақыт бойы жапон мәдениетінде маңызды орын алып келе
жатқан ежелгі Тя-До («Шай жолы» немесе «Шай әсері») салтанаты дзэнь ілімінде
Тазалық пен Жарқырау Жолы, табиғат пен қоршаған дүние заңдылықтарына тереңдей
бойлау құралы ретінде қарастырылады. Сугимото Масайоши сөзімен түйіндесек, ол:
«Жапонияда өнермен және көркем кәсіпшілікпен Тя-До сияқты тығыз байланысып
жатқан ештеңе жоқ, бұл дегеніміз – әсемдікке толы аяда көк шай дайындау барысынан
эстетикалық ләззат ала отырып, уақыт өткізу», – деп бағалайды [9, 171]. Иэнага Сабуро
жапон табиғатын жарқырата ашатын нәрсе Буси-До жүйесі емес, Тя-До эстетикасы
екеніне назар аударады. Ол өз ойын: «Біз бейбіт өнерге алаңсыз берілген кезде
шетелдік тоғышарлар бізді «варварлар» деп атады, ал Жапония Манчжурия даласында
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бұрын-соңды көз көрмеген қанды қырғын жасағаннан бері, олар бізді «өркениетті ел»
деп айтады.
Соңғы кездері «Самурайлар жолы» – «Буси-До» туралы көп айтатын болды, бірақ
«Шай жолы» – «Тя-До» туралы ешкім де ойға алмайды. «Самурайлар жолы» – өлім
өнері, ол біздің жауынгерлерді жалған рух жетегінде өлуге баулиды. Өмір өнері «Шай
жолы» болып табылады. Егер өркениеттілік қанды соғыстардағы жетістіктерге тәуелді
болса, біз варвар болып қалуға келісер едік...» – деп қорытады [10, 193].
Бұл ой адамзат көзқарасының қайшылыққа толы екенін аңғартады. Жапониядағы
буддизм де қайшылыққа, тайталасқа толы тарихи жолдан өтті.
1. Буддизм: история и культура: Сб. ст. / Отв. ред. Ветроградова В.В. – М.: Наука,
1989. -227 с.
2. Нагата Хироси. История философской мысли Японии. – М.: Прогресс, 1991. 416 с.
3. Буддизм в Японии. – М.: Наука, 1993. -256 с.
4. Григорьева Т.П. Буддизм в Японии. – М.: Наука, 1993. -704 с.
5. Игнатович А.Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. – М.: Наука, 1987. 375 с.
6. Судзуки Д.Т. Очерки о дзэн-буддизме. Ч. І / пер. Н.М. Селиверстова, под ред.
С.В. Пахомова. – СПб.: Наука, 2002. -270 с.
7. Главева Д.Г. Самосовершенствование и свободная воля в учении и практике
дзэн-буддизма (на примере трактата Хакуина «Оратэгама»). – М.: Наука, 2001. -395 с.
8. Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. –
М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. -467 с.
9. Sugimoto Masayoshi, Swain D. Science and Culture in Traditional Japan. Cambridge
(Mass.), London, 1978, p. 171.
10. Иэнага Сабуро. История японской культуры. – М.: Прогресс, 1972. -228 с.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ
Жолдасбекова Қ.А., Дусенова А.М., Орынбаева Л.Қ.
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік университеті, Шымкент қ.
Бейнелеу өнері және өнерде компьютерлік графиканы пайдалана отырып, кітап
иллюстрацияларын жүзеге асыру ерекшеліктерін қарастыру. Ерекше назар қазіргі
заманғы кітап иллюстрациясында кеңінен қолданылатын фотореалистикалық емес
визуализацияға бөлінген. Бұл бағыт компьютерлік графиканың жоғары кескін сапасы
мен шамадан тыс фотографиялық бөліктерді болдырмай, қол жеткізуге мүмкіндік
береді.
Кілттік сөздер: кітап дизайны, сурет (иллюстрация), графикалық бейне,
графикалық редактор, постмодерндік үрдістер, фотореалистикалық емес
визуализация.
The paper discusses specific features of a book illustration performed with the use of
computer graphics. The computer graphics is treated here as a special kind of the fine arts.
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Special attention is given to non-photorealistic visualization used widely in a modern book
illustration. This direction of computer graphics allows the book illustrator to achieve high
quality of the image and to avoid excessive photographic detailed elaboration.
Keywords: Book design, illustration, graphic image, the graphic editor, postmodernist
tendencies, non-photorealistic visualization.
Рост компьютерных технологий послужил мощным толчком для развития
инноваций в сфере книжного дизайна. Однако, несмотря на широкое использование
компьютерной графики в книжном дизайне, связанные с этим проблемы не получили
достаточного освещения в имеющихся теоретических источниках. Исключение
составляют издания обучающего характера, своего рода самоучители для
пользователей. Однако в подобных изданиях, как правило, не затрагиваются проблемы
книжной иллюстрации и не уделяется достаточного внимания анализу компьютерной
графики как вида искусства. Между тем, компьютерная графика является важным
инновационным средством художественного творчества, и исследования в данной
области являются своевременными и актуальными. Это определило наш интерес к
данной проблеме. В рамках данной статьи мы попытаемся выявить отличительные
характеристики компьютерной графики как специфического вида художественного
искусства, раскрыть особенности не фотореалистичной визуализации и описать
инструментарий для выполнения книжной иллюстрации с использованием
компьютерных технологий.
Иллюстрация (от лат. Illustratio – освещение, наглядное изображение) – вид
книжной графики, ее основа. Термин «иллюстрация» можно понимать и в широком, и в
узком смысле. В широком смысле это всякое изображение, поясняющее текст.
Существует много рисунков, произведений живописи и скульптуры, которые
выполнялись на литературные темы, но при этом имели самостоятельное
художественное значение. Широко известны живописные полотна О. Домье,
выполненные по мотивам романа М. Сервантеса «Дон Кихот», рисунки В. Серовак
басням И. А. Крылова и многие другие произведения данного жанра. В узком, строгом
смысле иллюстрации – это произведения, предназначенные для восприятия в единстве
с текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в восприятии в процессе чтения.
Книжные иллюстрации, изъятые из текста, могут сделаться малопонятными и
невыразительными. Иллюстрации не самостоятельны по сюжету, они соответствуют
содержанию литературного произведения. От художника требуется, чтобы он стал
своего рода соавтором книги, сделал зримыми идеи и образы писателя, помогая тем
самым лучше понять содержание
вербально - художественной информации,
конкретнее представить эпоху, быт, окружение героев книги [1].
Оформление печатной продукции — целостная проблема, в которой
технический и художественный моменты слиты в синтетическом единстве. Используя
компьютерную графику для художественного дизайна, необходимо четко осознавать,
что компьютер здесь выступает как инструмент художника, подобный карандашу, перу
или кисти, но естественно, обладающий своими специфическими возможностями. Ряд
уникальных свойств, которыми обладает данный вид искусства, отличает его от всех
традиционных способов создания графического образа. Прежде всего, это легкость
манипулирования изображением, возможность не только стереть какие-то его части и
добавить новые, но и заменить один цвет на другой, высветлить, затемнить или даже
поменять всю гамму. С помощью графического редактора на экране компьютера можно
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создавать сложные многоцветные композиции, редактировать их, меняя и улучшая,
вводить в рисунок различные шрифтовые элементы, получать на основе созданных
композиций готовую печатную продукцию. Компьютерная графика позволяет
художникам реализовывать идеи, которые при «ручной» работе были бы трудно
выполнимы. При этом говорить, что классические техники графического рисунка
(тушь, акварель, темпера, акрил, аппликация, силуэт и др.) уходят «на задворки
истории», по меньшей мере, некорректно. Напротив, постмодернистские тенденции
нашего времени позволяют книжным иллюстраторам сочетать различные направления
и техники, при этом свободно интерпретируя свое визуальное видение текста. Вместе с
тем компьютерная графика всё более плотно интегрируется в сферу книжной
иллюстрационной индустрии, составляя конкуренцию традиционным техникам
рисования. В чем же отличие продукта компьютерной графики от традиционной
иллюстрации художника? Принято считать, что при «ручной» работе иллюстрация
наделяется особой экспрессией. Действительно, используя художественные
возможности традиционных средств рисования, текстуры и направления движения
кисти или другого инструмента, художник не только определяет форму, но и наделяет
картину энергией и ритмом. Следует признать, что с момента появления компьютерной
графики упор делался на создание фотореалистичных изображений. Методы создания
таких изображений достаточно сложны, но в результате получается изображение,
которое выглядит неестественно, хотя детали прорисованы очень точно. Стремление
устранить этот недостаток привело к развитию нового направления в компьютерной
графике, широко применяемого в книжной иллюстрации. Это направление получило
название нефотореалистичной визуализации (Non-Photorealistic Rendering – NPR).
В широком смысле нефотореалистичной визуализацией называют любые
методы, не вязанные с физическим моделированием объектов на изображении. В
узком смысле NPR включает в себя лишь методы имитации традиционных
художественных материальных стилей и средств. При этом большая часть методов
NPR моделирует традиционные художественные формы: 1) живопись: акварель,
методы, имитирующие мазки краски различной конфигурации; 2) рисование: чернила,
карандаш, уголь, пастель.
Цифровые средства, используемые для создания CG NPR-иллюстраций, –
графические редакторы Adobe Photoshop, Painter, аппаратные средства – графические
планшеты дифференцируемых конфигураций разных производителей. Наиболее
профессиональными считаются диджитайзеры фирмы Графические планшеты ощутимо
облегчают процесс цифрового рисования, позволяют создавать эффект силы нажатия и
наклона пера. Основная задача NPR – совместить красоту и эмоциональность
традиционной художественной изобразительности со скоростью и гибкостью
компьютерной графики. NPR предоставляет художникам и дизайнерам новые
возможности для творчества – они могут использовать преимущества компьютерной
графики, и при этом иллюстрации, выполненные, по сути, традиционными средствами,
не теряют визуальной привлекательности эмоциональной выразительности. CGNPRиллюстрации отличаются синтезом яркости и сочности цветов, характерным для
компьютерной графики, с материальностью и живостью художественных техник,
которые свойственны традиционным видам рисования.
До недавнего времени каждый этап книжного дизайна выполнял профессионал
узкой специализации: редактор, корректор, художник, наборщик, печатник. Появление
настольных издательских систем (Desktop Publishing – DTP) способствовало стиранию
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граней между отдельными этапами подготовки изданий. Мощность средств
автоматизации издательского труда, включенных в DTP, настолько велика, что
практически весь процесс подготовки публикации к изданию может выполнить один
человек. Очевидно, что такой «профессионал широкого профиля» должен хорошо
разбираться в технологических особенностях отдельных этапов, учитывать их
взаимосвязь и взаимозависимость и, кроме того, обладать творческими
художественными способностями и знаниями. Иллюстрация как важный элемент
художественного издания представляет собой определенное сюжетное и
композиционное решение. Как известно, правила, приемы и средства композиции
включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст,
светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию,
открытость и замкнутость, целостность. Поиск оригинального композиционного
решения, использование средств художественной выразительности, наиболее
подходящих для воплощения замысла художника, составляют основы выразительности
композиции и имеют основополагающее значение и в компьютерной иллюстрации.
С.О.Алексеева справедливо указывает, что выполнение творческих задач, не
подкрепленное изобразительной грамотностью, «непременно приведет к наивному и
примитивному отображению действительности» [2].
В компьютерной разработке иллюстрации с использованием планшета можно
выделить несколько основных этапов:
1. Отрисовка наброска изображения.
2. Заполнение цветом наброска.
3. Использование фильтров и эффектов.
4. Цветокоррекция изображения.
Отрисовка наброска изображения. Создается новый документ заданного
размера с серым цветом фона, который является птимальным для дальнейшего
заполнения цветом. В палитре слоев создается новый слой, которому присваивается
имя «Набросок». Выбирается инструмент «Кисть» черного цвета, малого диаметра,
100%-ной жесткости, 50%-ной прозрачности. Эти параметры кисти одновременно
обеспечивают ненавязчивость и достаточную конкретность наброску, позволяя
обойтись без избыточного количества линий. После предварительной отрисовки
набросок корректируется инструментами «Ластик» и «Кисть».
Заполнение цветом наброска. После того, как эскиз приобретает необходимый
вид, в палитре слоев под слоем «Набросок» создается слой с именем «Цвет». Обычно
при заполнении цветом документа достаточно ограничиться одним слоем с цветом, но
считаем целесообразным создавать к каждой иллюстрации несколько субслоев – слой с
большими цветовыми массивами, слой с мелкими деталями и несколько слоев с
большими объектами. Каждому слою присваивается соответствующее имя. Эти
действия призваны облегчить доработку отдельных областейи объектов изображения
на третьем и четвертом этапах работы над иллюстрацией. Для заполнения цветом
определенного объекта выбирается соответствующий слой и инструмент «Кисть»
100%-ной жесткости достаточно крупного размера. Выбирается основной цвет,
которым эта область должна быть заполнена. Далее выбирается кисть с мягкими
краями, средней степени прозрачности и на заполненную цветом область слоя
добавляются дополнительные цвета и оттенки. Для достижения эффекта NPRизображения следует использовать кисти различной фактурности. Если требуется,
чтобы краска не выходила за пределы уже заполненной цветом области, то в палитре
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слоев блокируются прозрачные пикселы на данном слое. После заполнения цветом
слоя при необходимости производится корректировка инструментом «Ластик».
Использование планшета позволяет контролировать ширину кисти и плавные
переходы между ее различными диаметрами (давление пера), не отрываясь от процесса
отрисовки. Поэтому при заполнении цветом изображения нет необходимости
постоянно регулировать движок в настройке диаметра кисти. Это позволяет экономить
время и придает рисунку эффект работы, выполненной карандашом или кистью.
Использование фильтров и эффектов. Зачастую, после заполнения цветом слоя
он нуждается в фильтровой доработке. Обычно в палитре слоев создается его
дубликат, к которому применяется необходимый фильтр с установленными
параметрами. Далее меняется тип смешения слоя или его прозрачность.
Цветокоррекция изображения. Если необходимо изменить цвет или свет
изображения в целом – слои сливаются в один общий. Если нужно изменить цвет или
освещение
определенного слоя
работа производится с выбранным слоем.
Инструменты для ветовой и световой коррекции находятся в меню: Изображение –
Регулировки – Уровни, Цветовой баланс, Тон/Насыщение, Выборочный цвет и прочие.
После того, как изображение приобретает законченный вид, все слои сводятся в один
общий слой через меню: Слой – Выполнить сведение. Получается готовая картинка, на
которую добавляются эффекты освещения из меню: Фильтр – Рендеринг – Эффекты
освещения, или накладываются текстуры. Слой с текстурой «перетаскивается» на
изображение, и изменяются режим наложения и прозрачность. Готовое изображение
переводится в цветовую модель, которая используется при печати изображений.
Конвертация цвета осуществляется через меню: Изображение – Режим. Далее
производится запись изображения в формат tiff. Затем осуществляется верстка книги,
представляющая собой процесс размещения текстовых и графических материалов на
страницах или полосах издания заданного формата, отвечающий определенным
композиционным, гигиеническим и стилевым требованиям. Композиционные
требования обеспечивают единство технической и информационной совместимости —
соподчиненность компонентов, постоянство форматов страниц и полос набора;
приводность всех полос издания, т.е. строки текста должны точно совпадать с
соответствующими строками на обороте. Все части текста, набранные другим кеглем
или по иным правилам (заголовки, дополнительные тексты, сноски, формулы,
таблицы), а также иллюстрации с подписями должны быть приведены с помощью
отбивок к высоте, кратной кеглю основного текста. Гигиенические требования
направлены на обеспечение удобочитаемости текста с целью предупреждения
отрицательного воздействия процесса чтения на здоровье (зрение): шрифтовое
оформление, интерлиньяж, размеры полей и пр. Требования единства стиля придают
изданию художественную завершенность: единообразие структурных элементов,
основного и дополнительного текстов, иллюстраций и подписей к ним. В данной статье
мы не затрагиваем проблемы, связанные с процессом печати в полиграфии. Этот
процесс имеет многочисленные особенности, и его характеристики требуют отдельного
рассмотрения. Нам было важно не столько описать технологию подготовки
компьютерных книжных иллюстраций, сколько показать, что этот вид графического
искусства реализуется на основе сложного и много аспектного синтеза законов
традиционной художественной изобразительности и возможностей компьютерных
программ [3]. Не фотореалистичная визуализация обеспечивает сочетание высокого
качества книжных иллюстраций и оперативность их подготовки. Этот вид
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графического искусства является актуальным и перспективным и требует дальнейшей
разработки.
1. Левин А.Ш. Самоучитель компьютерной графики и звука. СПб.: Питер, 2006. 640 с.
2. Тутубалин Д.К., Ушаков Д.А. Компьютерная графика. Adobe Photoshop. Томск: Образовательный центр «Школьный университет», 2005. 92 с.
3. Алексеева. Проблемы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Филология и искусствоведение. 2010. Вып. 2 (58). С. 196-199.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЖАРГОН
Зелинская Е.Г., Жактаева А.К., Черноногова И.В.
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова
г. Жезказган, Казахстан
Мақалада компьютерлік жаргондардың пайда болуы және олардың орыс тіліне
ықпалы туралы айтылған.
The article considers the influence of computer slang in Russian language which
appears thanks to development of technologies.
Бурный рост со второй половины XX века компьютерных технологий и, в
частности, массовое внедрение в середине 1980-х годов в обиход обычного
человека персональных компьютеров и компьютерных устройств внесли в русский
язык громадное количество специальных слов и выражений, богатую разветвлённую
терминологию. Новый тип деятельности не может не отразиться на языке, и
современный русский язык находится не в стороне этого международного процесса. С
появлением глобальных компьютерных сетей создаются новые формы и методы
человеческого общения.
Интенсивные процессы происходят и во второстепенных формах существования
языка - жаргонах. Жаргоны (молодежный, музыкантский, уголовный) активизируются
в структуре общения, возникают новые жаргоны - коммерческий, компьютерный.
Новые формы коммуникативной активности внедряются повсеместно, особенно среди
обучающейся молодежи, и потому разрастание профессионального сленгового поля
неизбежно
Развитие компьютерных технологий в современном мире привело к созданию
специального
языка,
который
состоит
из
собственно компьютерного
(профессионального) сленга, близкого к разговорному, а также из техницизмов,
представляющих на сегодняшний день достаточно богатую терминологическую
систему. Сейчас практически почти все школьники старшего возраста работают с
компьютером, который погружает их в мир самой разнообразной информации
интернетного мира. Им хорошо известны компьютерные термины. Теперь, когда стиль
нашей жизни резко изменился, когда широкое распространение получили аудио- и
видеотехника, компьютер, Интернет, иноязычное слово стало неотъемлемой частью
словаря даже на бытовом уровне, не говоря уже об уровне специальном, научнотехническом. Большое количество компьютерной техники, привезенной из разных
стран, заставляло компьютерщиков в самые краткие сроки переводить техническую
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документацию. Условия рынка вынуждали использовать готовые английские термины,
не заботясь о поиске их адекватного соответствия в русском языке. Вычислительные
машины в 1975г. сменили персональные компьютеры, которые затем объединились в
единую сеть, и в 80-е годы появились сетевые компьютеры. Само слово Интернет,
заимствованное из английского языка, расшифровывается как «international net» и в
переводе на русский означает «всемирная сеть».
Технический и информационный взрыв конца XX в. сделал неизбежным
международный обмен информацией, что было бы затруднительным без единого
языкового кода, чем и является в данном случае интернациональная терминология.
Таким образом, потребность в словесном обозначении новых понятий и явлений
действительности и отсутствие в русском языке адекватных наименований неизбежно
привели к заимствованиям интернациональной лексики, которая в большей своей части
представляет прямые заимствования из английского языка. После новых побед в
информатике посыпались, как из рога изобилия, такие термины, как сканер, принтер,
монитор. К ним скоро присоединились определения, поясняющие их молниеносно
возрастающий технологический уровень: матричный принтер, лазерный принтер,
сетевой принтер и т.д.
Как язык преимущественно молодых людей, компьютерный сленг содержит
много специфических слов и окказионализмов, не говоря уже о техницизмах
английского происхождения, обслуживающих данную профессиональную сферу
деятельности. Поскольку компьютерная сфера деятельности относится к наиболее
активно развивающимся, то словарь здесь постоянно пополняется новыми
лексическими единицами, причем из-за быстрого устаревания компьютерных программ
и самого оборудования многие слова так же быстро и исчезают.
Основную массу слов составляют собственно техницизмы: байт (единица
измерения информации); винчестер (жесткий диск); дискета (носитель информации,
гибкая
пластинка); дисковод
(устройство
для
чтения
информации
с
дискеты); дисплей (то же, что и монитор); картридж (сменная кассета); курсор (значок
на
экране
монитора,
управляемый
«мышью»); принтер (устройство
для
печати); процессор (центральная часть ЭВМ, его сердце); сканер (устройство для ввода
текстовой и графической информации); стример (устройство резервного копирования)
и мн. др. На базе данного профессионального языка создается сленг [1].
Компью́терный
сленг —
разновидность сленга,
используемого
как
профессиональными (например, IT-специалистами), так и другими пользователями
компьютеров. Создатели его проявляют максимум изобретательности в деле
соединения английских и русских корней и английских корней и русских
словообразовательных форм, тут же используются и метафорически преобразованные
международные термины. Вот некоторые примеры: клава (клавиатура); топтать
клаву (вводить
данные
с
клавиатуры); Айболит (программа
антивирус
Aidstest); Астма (язык программирования Assembler); баг (англ, bug - жучок, вирус;
ошибка, сбой в программе); батоны (кнопки); блинковать (англ, blink - мерцание;
мигать); быкапить(англ,
buck
up
дублирование;
делать
копию); грохнуть (стереть); доктор Айболит (антивирусная программа); дупы (англ,
double - дублет; повторы); Карлсон (вентилятор); квотить (цитировать); клоки(англ,
clock - час; часы); коробок (собственно компьютер); ламмер («чайник», неумелый
пользователь); полировать
глюки (отлаживать
программу); хакер (компьютерный
взломщик); смайлики (англ, smile - улыбка) - обозначает всю совокупность
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«невербальной части» письменной коммуникации (Словари смайликов можно найти в
Сети. Они создают иллюзию эмоционального сопровождения речи) [2].
В контексте Интернета воспринимается много английских слов путем
буквального их перевода (live video - живое видео, видеоизображение); так же
образована калька «виртуальный офис». От английских слов образованы многие
«русские» глаголы - чатитъся (от англ, chat - болтать); кликать (от англ, click щелкать «мышью»); крэкать (от англ, crack - взламывать программы). Специфические
слова на уровне сленга перекочевывают из сугубо профессиональной речи в обиходнобытовую, например, «будь он-лайн» означает «будь на связи, не пропадай».
Один из распространённых способов, присущий всем жаргонизмам, стоящим
рядом с определённой терминологией — это трансформация какого-нибудь термина,
как правило, большого по объёму или труднопроизносимого. Например, сокращение
(комп — компьютер, винт — винчестер, клава — клавиатура)
или
универбация (материнка, мать, мамка, мама, матка — материнская
плата; струйник — струйный
принтер; опера, оперативка — оперативная
память, жёсткий — жёсткий диск).
Источниками
этих
слов
могут
выступать
и
профессиональные термины английского происхождения,
которые
уже
имеют
эквивалент
в русском
языке (морфологическая
передача): хард-драйв, харддиск, хард (от англ. hard
drive — жёсткий
диск); коннект (от англ. connecting —
соединение, подключение; как связь) и коннектиться (от англ. to connect — соединять,
связывать,
подключать); джоин (от англ. join —
присоединение,
подключение,
примыкание; как акт установления связи) и джоиниться (от to join — присоединяться,
примыкать); апгрейдить(от англ. to
upgrade —
модернизировать,
усовершенствовать); программер (от англ. programme программист); юзер (англ. user —
пользователь)
и юзать (от англ. to
use —
использовать,
употреблять); кликать(от англ. to click — щёлкать). Грамматическое освоение русским
языком
некоторых
заимствований
сопровождается
их
словообразовательной русификацией: зиповать, зазипованный, зиповский (от англ. zip
— формат сжатия данных); юзерский (от юзер) — пользовательский; юзанный
(от юзать) — использованный, бывший в употреблении; юзверь (от юзер и зверь) —
опытный, продвинутый пользователь, не обладающий навыками админа.(3)
Существует и обратное явление. Появляется синонимичный термину жаргонизм,
образованный от слова, уже давно закрепившегося в русском языке: «форточки» —
фамильярное название операционной системы Microsoft Windows (англ. windows —
окна),
«мелкомягкий»,
«микрософт»,
«мелкософт»,
«микромягкие» —
ироничная калька названия Microsoft.
Некоторые слова приходят из жаргонов других профессиональных групп, к
примеру, автомобилистов: чайник — начинающий пользователь, движок — ядро,
«двигатель» программы (второе значение термина движок — семантически
эквивалентно английскому аналогу engine — двигатель). Иногда и сам компьютер
называют машиной, хотя термин «машина» по отношению к компьютеру пришел из
речи советских программистов, расшифровывавших аббревиатуру ЭВМ (электронновычислительная машина). Слово «глюк» (производное от «галлюцинация», пришло из
жаргона наркоманов) и словообразовательный ряд от него, широко употребляющиеся в
компьютерном жаргоне, получают здесь значение «непредвиденных ошибок в
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программе или некорректной работы оборудования». Например: «У меня принтер
глючит».
Ещё один способ — метафоризация — широко используется почти во всех
жаргонных системах. С его помощью были организованы такие слова,
как: блин, болванка, матрица — компакт-диск, селёдка — пластиковая упаковка от
записываемых дисков (обычно на 10-100 дисков), по аналогии с советской консервной
банкой для сельди, крыса — манипулятор мышь, реаниматор — специалист или набор
специальных программ по «вызову из комы» компьютера, программное обеспечение
которого серьёзно повреждено и который не в состоянии нормально функционировать.
Также существуют глагольные метафоры: тормозить — крайне медленная работа
программы или
компьютера, сносить, убивать —
удалять
информацию
с
диска, резать — записывать информацию на оптический диск (в этом случае резак —
записывающее устройство). Есть ряд синонимов, связанных с процессом нарушения
нормальной работой компьютера, когда он не реагирует ни на какие команды, кроме
кнопки reset (афоризм на семь бед один reset). В таком случае о компьютере говорят,
что он повис, завис, встал, упал. Слово «упал» также относят к ОС (Операционной
системе) или другому важному ПО (Программному обеспечению), в случае сбоя
нормальной работы программы, вследствие чего необходимо её переустанавливать,
либо в случае нарушения работы канала связи. Хотя слово «зависание» (произошло
зависание, в случае зависания) сейчас уже можно исключить из жаргонизмов — оно
официально употребляется как термин. Это не единственный пример наличия
синонимов в лексике жаргона [4].
Встречается и способ метонимии, т.е. оборот речи, замена одного слова другим,
смежным по значению. Например, в образовании жаргонизмов у слова «железо» — в
значении «компьютер, физические составляющие компьютера», «кнопки» — в
значении «клавиатура». Но есть примеры фразеологизмов, мотивация смысла в
которых понятна чаще посвященному: «синий экран смерти» (Blue Screen of Death,
текст сообщения о критической ошибке Windows на синем фоне), «комбинация из трех
пальцев» ( Ctrl + Alt + Delete — вызов диспетчера задач; в старых системах,
до Windows 95, — перезагрузка системы), «топтать батоны» (работать на
клавиатуре, button — кнопка).
Существует также способ переноса названий предметов на компьютерный слэнг:
«карточка», «ведро» — видеокарта. В компьютерном сленге присутствуют и слова, не
имеющие семантической мотивировки.
Они
находятся
в
отношении
частичной омонимии с некоторыми общенародными словами: лазарь — лазерный
принтер; вакса —
операционная
система VAX; пентюх, пень —
микропроцессор Pentium; халфа — игра Half-Life.
Распространены в молодежной среде слова типа клон – скопированное,
списанное; мобила – телефон, связь; глюк – ошибка в компьютерной программе;
попрошайка - бесплатное смс-сообщение с просьбой перезвонить;
хакинтош - компьютер, произведённый не Apple, но на котором установлена
операционная система OS X. Образовано от "Хак" и "Макинтош".(5)
Многие слова компьютерного жаргона образуются по словообразовательным
моделям, принятым в русском языке. Например, суффиксальным способом. Весьма
распространённым является суффикс -к-:игровой жаргон — леталка, стрелялка,
ходилка, бродилка; Утилиты — смотрелка, сжималка, чистилка, рисовалка.
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Впоследствии слова могут вытесняться терминами. Напр., для игрового
жаргона: симулятор, квест, 3D action (экшен).
Встречаются суффиксы -юк-, -ак-, характерные для просторечия, например,
«сидюк», «резак» (компакт-диск или устройство чтения компакт дисков и записи
информации), «писюк» (от PC — персональный компьютер).
Можно привести примеры образований с суффиксом -ов: (игровые) мочилово,
стрелялово, ходилово; с суффиксом -яш, -к: полезняшки (утилиты).Часто используются
упрощенные транслитерации английских терминов: баг (bug — ошибка в программе),
фи́ча (feature — программная функция, дополнительная возможность), плаги́н (plugin — добавление к программному продукту), фикс (fix — исправление ошибки).
Появление все новых реалий в нашей жизни, благодаря новым победам
компьютерных завоеваний, вносит и их новые обозначения в языке.
1.Смирнов Ф.О. Искусство общения в Интернет. Краткое руководство. — Научнопопулярное издание. — М.: Издательский дом Вильямс, 2006. — ISBN 5-8459-1004-8.
2. Лихолитов П. В. Компьютерный жаргон // Русская речь. — М., 1997. — № 3
3. Журнал «Мир ПК». № 7 , 1997 г.
4. Журнал «Весь компьютерный мир». № 2 , 1996 г.
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ТҮСТАНУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН КӨРКЕМДІК БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕ ОҚЫТУ
ӘДІСТЕРІ
Ибраимова П.Т., Медет Қ., Агадилова Ж., Торебаев Б.П., Ибраимов Ж.Т.
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.
№71 Қ. Батыр атындағы шағын жинақты жалпы орта мектебі
В статье изложены гармония цветов, суть контраста и его роль в
достижения выразительности композиции, а также символика контраста и
сочетания контрастных цветов. Авторы анализируют колористический строй
композиции и взаимное влияние цветов.
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.
Бейнелеу өнерін оқытудағы негізгі мақсаттың бірі – оқушыларға көркемдік білім
беру болып табылады. Оқушыларға көркемдік білім берудің құрылымы бейнелеу
өнерінің сауаттылығын құрайтын бейнелеу өнерінің заңдылықтарын меңгеру мен
бейнелеудің қарапайым ептіліктері мен дағдыларын қалыптастырудан тұрады.
Бейнелеу өнерінің негізгі сауаттылығын құрайтын перспектива, жарық пен көлеңке,
ритм, симметрия және композиция заңдылықтарын оқушыларға меңгертудің көкейкесті
мәселелері көп. Олар: бейнелеу өнерінің осы заңдылықтарын жинақталып бір жүйеге
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келтірмеуі мен оны оқытудың мазмұны, формалары мен әдіс-тәсілдерінің жоқтығы
арасындағы қарама-қайшылықтардың болуымен ерекшеленеді.
Осындай мәселенің шешімінің әлі күнге дейін табылмауы, бейнелеу өнерінің
түстану ғылымы мен оның мазмұнының қысқаша болса да әліге дейін толық еместігі,
оны жинақтап, бейнелеу өнері пәнін оқытудың теориялық материалы ретінде танудың
қажеттігі қаншама жылдардан бері туындап келеді. Барлық оқу пәндерінің теориялық
оқу материалдарының болатындығы сияқты, бейнелеу өнерінің бейнелеу ептейліктері
мен дағдыларының қалыптасуына ерекше әсер ететін – бейнелеудің жарық пен
көлеңке, перспектива, композиция және түстану заңдылықтарын түсінеміз. Оқушылар
бейнелеу сауаттылығы құрайтын осы заңдылықтар мен оларды бейнелеудің ережелерін
меңгермейінше студенттер мен оқушылардың бейнелеу іс-әрекеттері жақсы нәтиже
бере бермейтіндігіне тәжірибеде көз жеткізуге болады[1].
Түстану мәселелері туралы ғылыми, педагогикалық, өнертанымдық әдебиеттерді
сараптау әлі де болса, бұл мәселені – бейнелеу өнерін оқыту мазмұнының бір саласы
ретінде қарастыру қолға алынбағандығы белгілі болды.
Түстану мәселесін қарастырған кейбір еңбектерде термин сөздерге терең мән
беріп, оларға түсіндірме жасаумен шектеліп, анықтамалар мен ережелерін беру, жіктеу
олқы соғып жататындығы жасырын емес. Сондықтан түстану заңдылықтарын
балаларға оқытуды түстану заңдылықтарынан бастау, түстану мәселелерін жинақтап
жүйелеуден бастау орынды.
Түстану – түс туралы ғылым жүйесі. Түстер хроматикалық және ахроматикалық
болып бөлінеді. Хроматикалық түстерге ақ пен қарадан басқа түрлі түстер жүйесі
кіреді. Ахроматикалық түстерге ақ және қара түстер жатады. Барлық хроматикалық түс
үш параметрмен ашықтылықпен, түстік өңмен және қанықтылықпен сипатталады.
Ахроматикалық түстер бір-бірінен тек бір белгісі бойынша – ашық (ашық сұрғылт
немесе қара сұрғылт) бойынша ерекшеленеді. Түстік өңі бұл «қызыл», «сары» және т.б.
сөздермен анықталады. Мысалы қызыл, таза қызыл немесе сұрғылт қызыл. Бұл
қызылға қосылған сұрғылт қоспа түстің өңін өзгертпейді қызыл түс қызыл болып
қалады. Ахроматикалық қоспадан, хроматикалық түстің қанықтығы азаяды. Мұндай
қоспада ахроматикалық түс неғұрлым аз болған сайын, оның қанықтылығы арта
түседі[2].
Хроматикалық түстерді шартты түрде жылы түстер және суық түстер деп
бөлінеді. Жылы түске түс спектрінің сары-қызыл бөлігі, ал суық түске көк бөлігі
жатады, жылы түстерді күн мен оттың түсімен, суық түстерді аспан, су мен мұздың
түсімен сиппатауға болады. Күлгін және жасыл түстер аралық жағдайда пайда болады.
Бұларды басқа түстермен өзара қатынасына байланысты бірде жылы, бірде суық түске
жатқызуға болады. Түс шеңбері – бірқатар орналасқан түрлі түстерден құралған
шеңбер. Бұл шеңбер, сары, сарғыш-қызыл, қызыл, қызғылт, жасыл, көк, күлгін, сия көк
болып жалғасады. Негізігі түстер – сары, қызыл және көк түстер болып табылады.
Контрасты түстер – бұл бір-біріне қарама-қарсы түстер. Қызыл түске – жасыл, сары
түске – көк түстер конраст сипатын береді.
Түстердің қасиеттерін зерттеу бізге түстердің психологиялық физикалық
қасиетін, этнокөркемдік атауларын анықтауға мүмкіндік береді.
Психолог ғалымдар түстің адамға әр түрлі әсер туралы бірқатар зерттеулер
жүргізгендігі белгілі. Мысалы қызыл түске көп қарау, немесе қызыл түске боялған
бөлме ішінде ұзақ отыру адамның жүйкесіне тиіп, оны әлсірететіндігі анықталған.
Сонымен қатар бөлменің қабырғасын түрлі түстермен реңдеудің өзіндік ерекшелігі
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болады. Мысалы, зерттеу нәтижелері үйдің көлеңке немесе солтүстік жақтағы
бөлмелерін жылы түстермен, күн жарығы тікелей түскен бөлмелерді суық түстермен
(ашық көк, немесе салат түсті ақшылды жасыл көк түске) безендіру қажеттігін
көрсеткен. Сонда жылы түстер адамға жылылық әсерін беріп, бөлменің іші жылына
түскендей сезіледі, ал суық түсті бөлме жаздың күні адамға салқындағандай әсер
беретіндігі анықталған[3].
Сол сияқты заттардың салмағына байланысты болатын түстердің қасиетін
мынадан білуге болады. Мысалы қара жасыл көк түске боялған жүк машинасы өте
ауыр сияқты болып қабылданса, нақ сондай формадағы машинаның түсі ақшыл көкке
боялса оның салмағы жеңіл сияқты болып көрінетіндігі белгілі болған.
Түстерді тану барысында олардың символикадық түрде берілуі ерекше назар
аударатын құбылыс. Жасыл-көк түс жастық шақты білдірсе, аспан көк түс
бостандықты, еркіндікті білдіреді, ақ түс тазалықты, қара түс қайғыны, қызыл түс
белгілі бір өзгерісті білдіреді.
Қазақ халқында түстердің белгілі бір атаулары болған. Жылқының түсіне
байланысты ақ боз, күрең, қара торы, шабдар, бурыл, құла, ала, т.б. атаулармен атаған.
Картиналардағы түстердің берілуінің өзіндік ерекшеліктері болады. Мысалы,
таңертеңгі мезгілді көрсететінтін картиналарда көкшіл түстер басым болса, кешкі
мезгілді бейнелейтін картиналарда қызғылт түстер басым болып бейнеленеді. Күндізгі
мезгілді бейнелейтін картинадағы заттардың түстері өзінің табиғаттағы қалпында
бейнеленеді. Ал егер, заттық бетінің фактурасы жылтыр болып келсе, оған сол заттың
жан-жағындағы заттардың түстері әсер етіп, өзінің табиғи түстері азғана өзгеріп көрінуі
бейнеленеді[4].
Картиналардағы түстердің өзгеруі мен бейнелеуінің өзіндік ерекшелігі –
шығарманың идеясына байланысты. Суретші Салахиддин Айтбаевтың «Бақыт» атты
картинасында көктем кезіндегі қырда отырған қыз бен жігіт бейнеленген. Жастардың
үстіндегі киімдері түрлі түсті бояулармен берілген, ал дала, алыстағы тау, жасыл көк
түстермен жазылған. Картина композициясында аспанға қарағанда жердің көрінісі
толық картина жазықтығын алып жатыр. Шығармадағы түрлі түстердің арасында
жасыл, көк түстердің басым берілуі арқылы суретші адам өмірінің жастық кезеңін
жасыл реңдермен беру арқылы жастықтың өзіндік ерекшелігіне көңіл аударады. Яғни
жасыл түсті жастық шақтың символы ретіндеде көрсетеді.
Қазақ бейнелеу өнерінде белгілі суретші Нағымбек Нұрмаханбетовтың жазған
«Тоқаш Бокин отряды» атты картинасы орын алады. Картинада қызыл армия командирі
Т.Бокиннің образы берілген. Картинада, қазақтың сары даласында салтатты Тоқаш
Бокин отрядының көркем көріністері бейнеленген. Картинаағы түстердің ерекшелігі –
мұндағы қызыл түстердің басымдылығы. Табиғатта дала көрінісі ақ, сары немесе
жасыл, көк болуы, аттардың түсі күрең, ақ, боз тағы да басқа болуы, адамдардың жылы
реңдері басым, жасыл, көк болуы мүмкін. Бірақ картинада қызыл түстер басым
берілген. Бұл шығарманың айтылатын көркемдік ойына байланысты. Автор картинада
қоғамдық құрылымның өзгеруін көрсетуді мақсат тұтқан [5].
Түстану ғылымынде колорит деген ұғым бар. Колоритті біз кескіндеме
шығармаларындағы түстердің үндестілігі мен біртұтастылығы деп танимыз.
Картинадағы түстер кейде жылы түстердің құрылымына, кейде суық түстердің
құрылымына бірігеді. Ал кейбір жағдайда жылы түстермен қатар суық түстер үйлесіді
кездеседі.
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Заттың сыртындағы түстер кейбір жағдайда өз түсінен өзгеріп, басқаша түспен
көрінуі ықтимал. Мысалы, бір түйір қара көмірдің бір жақ бетіне күннің көзі немесе
жасанды жарық тікелей түскенде, ол жері әппақ дақ түрінде қабылдануы мүмкін. Мұны
көру кезінде болатын жаңғыру деп танимыз.
Ғылыми-педагогикалық, өнертанымдық әдебиеттерді сараптау негізінде түстану
ғылымынің негізін құрайтын ұғымдарды мынандай бағыттарға жіктеуге және оны
түстанудан білім беру мазмұны ретінде алуға болатындығы анықталады: хроматикалық
түстер; ахроматикалық түстер; түстердіңі қанықтығы; түстердің ашықтығы; жылы
түстер; суық түстер; түстік шеңбер; негізгі түстер; контраст түстердің бірлігі; түстердің
қасиеті; символдық түстер; түстердің қазақша атаулары; колорит; картинадағы түстер;
түстердің композициясы; жылы түсті колорит; суық түсті колорит; аралас түсті
колорит; түстерді қабылдау ерекшелігі; түстердің бейнелеуінің ерекшелігі т.б.
Ғылыми педагогикалық еңбектерді талдау мен тәжіррибелік-эксперименттік
зерттеу нәтижесін сараптау негізінде түстану ғылымын оқытудың мынандай
формалары мен әдіс тәсілдері анықталады:
1.Түстанудың негізгі мазмұнын құрайтын материалдарын сурет, кескіндеме,
композиция пәндерін оқыту бағдарламаларына қосымша ретінде пайдаланылады.
2.Түстанудан теориялық материалдар өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру
барысында қолдану нұсқаулары жасалады.
Тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының нәтижелерін сараптау бізге түстану
теориясын көркемдік білімді беру жүйесінде оқытып үйретудің үш бағытын көрсетті.
Біріншісі табиғаттағы заттардың, құбылыстардың, түстердің ерекшеліктерін
қабылдауға шәкірттерді үйрету және табиғаттағы түстердің қатынастарына талдау
жасау; түстердің араласуын көрсету; екінші бағыт – табиғат пен бейнелеу өнеріндегі
түстер берілуін талдау, олардың бейнелеу ерекшеліктерін шәкірттерге түсіндіру;
үшіншісі – түстерді тікелей нұсқаға қарап сурет салу барысында дұрыс қабылдау және
оны бейнелеу.
1.Алмуратбетов Б, Балкенов. Сурет салу және бояумен жұмыс істеу әдістері А;
«Мектеп», 1987.
2. Торебаев Б.П. Цвет в дизайне текстиля. Алматы, «Эверо» 2016.
3.Бейсенбаев Ж. Буырқанған бояулар: Эсселер каз. - Алматы. «Өнер», 1981
4.Каменева Е. Кемпiрқосақтың түсi қандай / Каменева Е. - Алматы: «Өнер», 1981.
5.Руиссинг Х. Полный курс масляной живописи. М: «Внешсигма», 2000.
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УДК: 37.02;371
К ВОПРОСУ О ПУТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО И ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Касенова Р.П., Кәрімсаттар С.Ә., Рахметкалиева А.Р.
Жезказганский университет им. О.А. Байконурова
Бұл мақалада көптілдік және полимәдени білім беру бағдарламасының іске асыру
жолдары қарастырылады.
Some issues of polycultural and polylingual education in Kazakhstan’s teaching system
are discussed in the article.
Известно, что только, то государство может успешно развиваться и гармонично
вписаться в ряд ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих граждан
достойные условия для приобретения качественного и современного образования.
Президент страны Н.А.Назарбаев поставил высокую планку перед отечественным
образованием. Оно должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким,
чтобы выпускники казахстанской школы могли легко продолжать обучение в
зарубежных вузах. Поэтому важнейшей стратегической задачей образования является,
с одной стороны сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с
другой
стороны,
обеспечение
выпускников
школ
международными
квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе
которого – овладение государственным, родным, и иностранными языками. В этой
связи понимание роли языков в современном мире с особой остротой ставит перед
нами вопрос о результативности обучения языкам и повышении уровня языковой
подготовки учащихся.
Полиязычие – основа формирования поликультурной личности. Цель
поликультурного и полиязычного образования может заключаться в формировании
человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и
поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других
культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и
верований. Полиязычие при соответствующих принципах гуманизма может
стимулировать гуманизацию в национальной образовательной системе. Обоснование
необходимости приоритета родного языка культуры в целом, который, активно
адаптируя языки других народов, укрепляется в своем богатстве и уникальности, – это
тот методологический принцип, который выдвигается в качестве концептуального
решения
социально-философических
проблем
гуманизации
полиязыкового
образовательного пространства современного мира.
Язык, по мнению В. Гумбольдта, – это лицо народа, в нем фиксируется и
сохраняется картина мира, свойственная тому или иному культурному сообществу
(«языковому коллективу») [1]. При наличии общих содержательных компонентов
«концептуальные поля истины» в различных языках и культурах имеют различные
очертания, отражая разные стороны и аспекты бесконечно многообразного,
объективного мира. Поэтому через познание народных и, в частности, иностранных
языков человек может непосредственно ощутить свою принадлежность к мировой
119

истории и одновременно глубже понять свою национальную культурно-историческую
уникальность.
Язык, по словам Д. С. Лихачева, «выступает неким концентратом культуры
нации, воплощенной в различных группах данного культурно-языкового общества» [2].
Он играет важнейшую роль в плане интернационализации культур, глобализации
межкультурной коммуникации, диалога культур на основе лексико-семантического
взаимоперевода. Соприкосновение разных культур находит отражение в языке в виде
лексических заимствований [2].
Языковая деятельность человека, в ходе которой происходит освоение
материальной и духовной культуры с помощью выразительных средств самой
культуры как основы социокультурного пространства личности, создает в свою очередь
полиязыковое пространство сознательной человеческой деятельности (труд, познание,
общение).
Язык, заключенный в коллективном сознании народа, – это та реальность, к
познанию которой призван приобщать ученика педагог любой учебной дисциплины.
Любой язык ставит нас перед необходимостью и одновременно дает нам возможность
представлять континуум мироздания как множество разных вещей, которое поддается
упорядочению при помощи системы идей, являющихся значениями слов. Эту задачу
решает каждый человек, овладевая первым, родным языком.
Язык таков, каким является общество на нем говорящий. Оно изменилось. Во
многом – под влиянием средств массовой информации, интенсивно использующих все
блага высоких технологии. Здесь уместным будет предположить, что зеркало состояния
языка – зеркало коммуникативной возможности языка и речи. Язык существует в
языковой форме говорящих индивидов, а речь – в звуковой или в письменной форме.
Язык явление социальное, а не индивидуальное. Интенсивно развивающиеся
интеграционные процессы, рост профессиональных и академических обменов.
Углубления международного взаимодействия и сотрудничества стимулировали
поступательное развитие полиязычного образования. Как отметил в своем послании
народу Президент Н.А. Назарбаев важнейшей задачей образования является
обеспечение выпускников школ международными квалификационными качествами,
развитие их лингвистического сознания, в основе которого – овладение
государственным, родным и иностранными языками [3].
Перед нами стоит вопрос о результативности обучения языкам и повышения
уровня языковой подготовки учащихся. Стремительное вхождение Казахстана в
мировое сообщество: иновационно – индустриальная экономика, информатизация
общества, гармонизация образовательного пространства и внедрение международных
стандартов коренным образом изменяют сознание и поведение человека. Социально историческая перестройка общества и общественная форма сознания и ориентация на
ценности общей человеческой культуры актуализировали проект Президента
«Триединство языков, как социально – историческую необходимость, как
конкурентоспособность нации, как культурный императив времени, и утвердили
приоритет трех языков в Республике Казахстан»: казахский – русский – английский.
Наряду с казахским языком, имеющим статус государственного, и русским – языком
межнационального общения важным средством общения выступает иностранный язык.
Позиция нашего Президента в разрешении проблемы полиязычия наиболее близка и
понятна.
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В Казахстане уже сформировались основные тенденции определяющие развитие
методики полиязычия. Согласно законодательству об образовании в РК 2007 года все
организации образования, независимо от форм собственности, должны обеспечить
знания обучающимися казахского языка как государственного, а также изучения
русского языка и одного из иностранных языков в соответствии с государственным
общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования. Новое время и
новые условия требуют коренной перестройки, переоценки ценности и идеалов,
пересмотра целей и задач методов и приемов обучения. Изучение иностранных языков
в Казахстане – это обучение языку как реальному и полноценному средству общения на
уровне носителей этого языка.
За поисками новых брендов нам, казахстанцам, ходить далеко не приходится.
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, разрабатывая новый политический курс страны
в противовес глобальному вызову - кризису ценностей нашей цивилизации, обозначил
цель - быть приверженными диалогу культур и цивилизаций. Нурсултан Абишевич
также определил сферу влияния Казахстана на мировом поле данного вида
деятельности – «стать мостом для диалога и взаимодействия Востока и Запада» [4].
Одним из результатов выполнения указанных задач должно стать рождение
такого феномена, как полиязычие молодого поколения казахстанцев. Н. А. Назарбаев
подчеркнул, что в настоящее время «мы принимаем активные меры по созданию
условий для того, чтобы наши дети наряду с казахским активно изучали русский и
английский языки.
Таким образом, одной из приоритетных задач в образовании и в жизни выступает
подготовка кросскультурной и полиязычной личности как конкурентоспособной
основы нашего государства.
Актуальность поликультурного и полиязычного обучения определяется всеобщей
мировой тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической
сферах. Полиязычное обучение мы понимаем как целенаправленный процесс
приобщения к мировой культуре средствами нескольких языков, когда изучаемые
языки выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний, усвоения
культурно-исторического и социального опыта различных стран и народов.
По мнению Президента Н.А. Назарбаева, «Казахстан уникален и силен своей
многонационалъностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное
пространство... Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития
общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные,
азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант
развития поликультурности» [5].
Согласно законодательству об образовании, в Республике Казахстан все
организации образования независимо от форм собственности должны обеспечить
соответствующий
уровень знаний обучающимся казахскому языку как
государственному, а также изучение русского языка и одного из иностранных языков в
соответствии с государственным общеобязательным стандартом соответствующего
уровня образования.
Важное место занимает при этом обучение иностранным языкам для того, чтобы
выпускник вуза мог активно и целенаправленно пользоваться достижениями науки и
практическим опытом зарубежных специалистов. Этого требуют как непосредственные
задачи обучения в стенах вуза, так и развиваемая способность к последующему
самостоятельному расширению знаний, совершенствованию умений и навыков в
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соответствии с индивидуальными интересами, притязаниями и ценностными
ориентациями специалистов.
Система казахстанских принципов обучения в системе полиязычия выглядит так:
казахский язык – русский язык – английский язык. Однако специфика кафедр
заключается в подготовке специалистов, владеющих двумя иностранными языками,
специальность так и называется «Иностранный язык: два иностранных языка».
Выпускник факультета в реальности знает четыре языка: государственный, русский,
английский, а также немецкий языки.
Одним из условий для внедрения полиязычного образования в уже имеющуюся
систему обучения является повышение квалификации преподавателей для создания
умений вести занятия в полиязычной среде. Так в осеннем семестре текущего учебного
года три преподавателя кафедры прошли месячные обучающие курсы для усиленной
подготовки педагогических кадров при КазУМО и МЯ им. Абылай хана.
Данные преподаватели, успешно закончив курс и имея соответствующие сертификаты
могли бы проводить обучающие занятия для учителей средних школ по полиязычию.
Преподаватели кафедры ведут занятия по английскому языку на курсах при
университете для преподавателей и сотрудников. Студентка 3 курса специальности АЯ
Шоханова Р. по программе академической мобильности обучалась в осеннем семестре
2016-2017 учебного года в Риге (Латвия).
Молодежь откликается на слова Президента страны: «Мы должны сделать рывок
в изучении английского языка. Владение им откроет для каждого гражданина нашей
страны новые безграничные возможности в жизни».
Владение казахским, русским и иностранными языками становится в
современном обществе неотъемлемым компонентом личной и профессиональной
деятельности человечества. Все это в целом вызывает потребность в большом
количестве граждан, практически и профессионально владеющих несколькими
языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в обществе более
престижное как в социальном, так и в профессиональном отношении положение
Одно из задач приобщения подрастающего поколения к универсальным, глобальным
ценностям, формирования у подростков умений общаться и взаимодействовать с
представителями соседних культур в мировом пространстве.
Для того чтобы подготовить профессиональных кадров отвечающих этим
требованиям большое внимание уделяется полиязычному образованию, которое
рассматривается как действенный инструмент подготовке молодого поколения в
условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира.
В этой связи понимание роли языков в современном мире ставит перед нами
вопрос обучения языкам и повышения уровня языковой подготовки молодёжи.
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АҚЫЛ-ОЙЫНДА БҰЗЫЛУЛАРЫ БАР ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ
ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Мурзалиева Г.Б., Абитаева Р.Ш., Коккозова О.У.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Умирбекова А.К.
К.Карасаева атындағы БГУ - аспиранты
В статье рассматривается критериальное оценивание детей с ограниченными
возможностями на основе их учебных достижений.
The article discusses the criteria-based assessment of children with disabilities on the
basis of their educational achievements.
Баға тұтас педагогикалық процестің құрамдасы болып табылады және оны тек
осындай мәнмәтінінде қарастыру қажет. Баға оқушылармен оқу процесінің сапасын
арттыру мақсатымен анағұрлым ұтымды әдістерді таңдау үшін қажетті кері
байланысты қамтамасыз етеді. «Мектеп оқушыларының білімі сапалы болып саналады,
егер оның нәтижелері оқушының әлеуетті даму аумағына бағдарланған
операционалды-мәнді мақсаттарға сәйкес келсе» [1]. Зерде бұзылыстары бар
оқушылардың әлеуеті үлкен вариативтілікпен сипатталады, оған алдында келтірілген
төрт типологиялық топтың сипаттамасы дәлел. Сондықтан қарастырылып отырған
санаттағы балалардың оқылып отырған оқу процесі деңгейлердің кез-келгенінде
білімділік нәтижеге ие болу үшін деңгейлік мақсат белгілеу негізінде түзілуі тиіс.
Ақыл-ойы кем оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың
психологиялық-педагогикалық негізі ретінде түзеу педагогикасының Ұлттық ғылымипрактикалық орталығының арнаулы мектеп зертханасында әзірленген оқу пәні
шеңберіндегі оқу процесін жобалаудың технологиясы шығады, ол осы уақытта елдегі
арнаулы мектептердің жұмыс тәжірибесіне енгізіліп отыр [2].
Педагогикалық жобалау дегеніміз – бұл өзінің мақсаты қатарында мұғалім мен
оқушының жоспарланған білімділік нәтижеге жеткізетін түбегейлі ерекше қызметтерін
ұсынуды өзінің міндеті ететін педагогикалық процестің сипаттамасына көзқарас. Жоба
дегеніміз – бұл оның келесідей барлық құрамдастарының мазмұнын ашатын
педагогикалық процестің болжамды үлгісі, олар:
− мақсаттар;
− оқу мазмұны;
− педагогтің қызметі;
− оқушылардың қызметі;
− педагогикалық диагностика;
− жетістіктерді бағалау.
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Оқу процесі жобалау кезеңдерімен: алдымен оқу курсының деңгейінде, кейін оқу
тақырыбы деңгейінде және соңында, сабақ деңгейінде орындалады.
Пән бойынша оқу процесінің жобасын түзудің бастауыш сәті мақсат белгілеу
немесе оқу бағдарламасының әрбір кезеңі үшін оқу мақсаттарын анықтау болып
табылады. Бұл кезеңде педагог оқудағы шағын мақсаттарын түрлендіріп отырып,
бағдарламаның мазмұнымен жұмыс жасайды. Технологиялық көзқарасында мақсаттың
операционалды белгіленуі қолданылады, ол кезде оқушылардың игеруіне жататын
білімдер мен икемдер (оқушылар сырттай білінген қызметі арқылы) көрсетіледі.
Мақсаттың осылайша көрініс табуы нақты, диагностикалық талапқа сай, одан оған
жетудің тексеру амалы түсінікті. Ақыл-ойы кем оқушылардың оқу процесінде бірдей
оқу жетістіктерін күту мүмкін болмағандықтан, мақсаттар оқу материалын меңгеру
деңгейлеріне сәйкес белгіленеді. Бұл оқу процесінде оқушыларға саралап және
деңгейлеп келуді орындауға жол ашады.
Деңгейлеп мақсат белгілеу негізі ретінде Б.Блумның оқу мақсаттарының
таксономиясын алуға болады. Ақыл-ойы кем оқушыларға қатысты алдыңғы үш деңгей
қолданымды: «тану», «түсіну», «қолдану». Бұл деңгейлер ақыл-ойы кенжелеп қалған
балаларды оқытуда қолданылатын әдіснамалық көзқарастармен үндесіп отыр, олар
П.Я. Гальпериннің ақыл-ой әрекеттерін кезеңімен қалыптастыру теориясына
негізделген [3]. Осы теорияға сәйкес жаңа түсінікті енгізудің алғашқы кезеңінде (жаңа
материалды зерделеудің) орындалып отырған әрекеттерді дауыстап ауызша сөзбен
ілестірумен (дыбыстаумен) ілесетін пәндік-практикалық қызмет жайып көрсетіледі.
Оқушылар сабақта мұғалім соңынан көрсетіліп отырған әрекеттерді қайталап отырып
жұмыс жасайды. Бұл кезеңде түсініктер, терминдер жаңа сөздер оқушылардың пассив
сөздігіне қосылады. Келесі кезеңдерінде. П.Я. Гальпериннің теориясына сәйкес, пәндік
қызмет бара-бара қысқарып, сырттай сөз ішкі жоспарға ауысады. Бұл кезеңде
түсініктер, терминдер, жаңа сөздер оқушылардың белсенді өзіндік сөз қорына
аударылып, шыңдалады.
Бара-бара оқушыларда әрекеттер мен түсініктердің бейнесі қалыптасады.
Сонымен, оқу мақсаттарының бірінші санатына «тану» шығады. Бұл танудың
бастапқы кезеңі. Осы кезеңде оқушы ұғымдарды (зерделеу объектілерін) тану, танып
білу және ажырату.
Оқу мақсаттарының келесі санаты «түсіну» деңгейі – ол зерделеніп отырған
материалдың ішкі байланыстарын ұғыну, терминдерді, ережелерді және белгілерді
қолдануды көздейді.
«Қолдану» - бұл оқу материалын меңгерудегі келесі қадам, ол меңгерілген
түсініктердің, ережелердің, қағидаттардың ұқсас оқу жағдайындағы дұрыс қолданысын
көздейді.
Мұғаліммен орындалған оқу пәнінің бағдарламалық мазмұны мен оған сәйкес
мақсатты тұжырымдау (күтілетін нәтижелер түрінде) кестеде құрылымдалып, оқу
процесі жобасының бірінші құжаты болып табылады. Зерде бұзылыстары бар
оқушылар үшін математика бойынша бағдарлама шоғырлану қағидаты негізінде
құрылғандықтан мақсатты тұжырымдауға өтілген материалдың жаңа материалды
меңгеру жүйесіне қалай қосылғанын байқауға болады.
Мақсаттарды анықтап алған соң, оқу курсының қисынды сұлбасы түзіледі, атап
айтқанда, оқу пәнінің жетекші мазмұндық желілері және олардың оқушылармен
зерделену реттілігі бөліп көрсетіледі. Оқу курсының қисынды құрылымы күнтізбелік
жоспарда көрсетіледі. Зерде бұзылыстары бар оқушылардың оқу материалын меңгеруі
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түрлі ырғақпен өтетіндіктен, әр тақырыпты зерделеу үшін қажет уақытты анықтауды
тек балалармен жұмыс жасап жүрген мұғалім ғана жасай алады. Мұғалім күнтізбелік
жоспарды орындау барысында оған түзетулерді енгізуге құқылы, егер ондай қажеттілік
туындап отырса. Жобада ұсынылып отырған күнтізбелік жоспарлау формасы
өзгерістерді және олардың негіздемелерін тіркеуге арналған сәйкес бағаналарды
құрайды. Сонымен, күнтізбелік жоспар – бұл екінші құжаттама. Оқу курсы деңгейінде
жобалау осымен аяқталды.
Жобалау бұдан әрі тақырып деңгейінде жүреді. Деңгейлеп мақсатты
тұжырымдауға сәйкес, күнтізбелік тақырыптағы әрбір тақырып аясында оқу процесінің
стратегиясы мен тактикасы анықталады. Оқу және білімділік қызметі пысықталады,
анық әдіснамалық жүйе анықталады, ол жобаның үшінші құжаты – оқу тақырыбының
технологиялық картасында тіркеледі.
Технологиялық картада мектеп оқушыларының оқу процесінің барлық
ерекшеліктерін (мазмұндық және әдіснамалық) деңгейлік мақсаттарға бағынатын
жұмыс кезеңдерін ескерумен көрсетуге мүмкіндік бар. Оқу барысында педагог
оқушыны оқу материалын танудан, оны ұғынуға және келесіде білімдерін қолдануға
ретімен жетелейді. Зерде бұзылыстары бар балалардың барлығы жоғарыда аталған оқу
материалын меңгеру кезеңдерінен өтуге қабілетті бола бермейді. Мектеп
оқушыларының біреулері тану кезеңінде қалып қояды, біреулері ұғыну кезеңіне өте
алады, балалардың бір бөлігі пәндік білімдерін ұқсас жағдайда қолдануға қабілетті
болады. Мақсатты деңгейлеп тұжырымдау мұғалімге мектеп оқушыларының таным
процесін басқарып, ағымды бақылауды орындауға мүмкіндік береді, бұл кезде
сыныптағы әр оқушыға жеке көзқараспен келу үшін жағдай жасалады.
Технологиялық картаның құрылымы зерде бұзылыстары бар мектеп
оқушыларына әр оқу пәнін оқытуды ұйымдастыруға спецификалық қағидаттарды және
арнайы талаптарды жүзеге асыру қажеттілігін ескереді. Мысалы: алдында
зерделенгенді үздіксіз қайталап отыру, тілді және қатынасу дағдыларын дамыту, жаңа
күрделі оқу материалын меңгеруге дайындық жұмысы («алға адымдау»), пәнішілік
және пәнаралық байланыстарды орнату, практикалық қызмет және т.б. Технологиялық
картада жабдықтың, дидактикалық құралдардың ең кіші жинағы тіркеледі. Осылайша,
технологиялық карта оқушылардың оқу тақырыбы шеңберіндегі оқу қызметінің
мақсаттарын, мазмұны, көлемі, түрлілігі туралы тұтас түсінік береді. Сонымен қатар
мұғалім әр тақырыпты зерделеу үшін қажетті сабақ санын сыныптағы оқушылардың
құрамын және оқу материалының көлемін ескерумен өз бетінше анықтауы тиіс.
Сағаттардың осы саны тақырыптың технологиялық картасында және сәйкесінше
күнтізбелік жоспарда тіркеледі [4].
Ақыл-ойы кем мектеп оқушыларының оқу процесі оқушылардың типологиялық
және жеке ерекшеліктерін ескерумен, оқытудың сәйкес вариативтік амалдар мен
тәсілдерді қолданумен жүреді.
Оқу материалын, сонымен бірге оны түрлі типологиялық топтағы оқушыларға
жеткізу әдістерін, амалдарын, тәсілдерін жекелеп іріктеу балалардың білімдерді және
икемдерді меңгеруі, оларда қалыптасқан дағдылары туралы мәліметтердің негізінде
орындалуы керек. Ол үшін мұғалім өз оқушыларын үнемі зерделеп, олардың оқу
жетістіктеріндегі динамиканы педагогикалық диагностика (бақылау) арқылы қадағалап
отыруы тиіс.
Мақсат тұжырымдамасында тіркелген оқудың жоспарлы нәтижелері оқу
жетістіктерінің деңгейлері бойынша сараланады. Оларға сәйкес әр оқу тақырыбы үшін
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бақылау өлшемдері әзірленеді. Өлшемдер ретінде зерделеу объектілерін танып білу,
сипаттау, түсіндіру және түрлендіру бойынша пәндік, белгі, сөзді, ой әрекеттері мен
операциялары шығады. Оқу материалын танып білу және өңдеу, оны таныс және
бейтаныс жағдайда меңгеру және қолдану оушылардың оқу міндеттерін орындау
барысындағы танымдық дербестігінің дәрежесімен де сипатталады. Бұл факт
басқалары секілді, бағалаудың бір критерийі болып табылып, білімділік нәтиже ретінде
қадағаланып, тіркеледі. Әр тақырып үшін әзірленген қадағалаушы-диагностикалық
материал күтілетін нәтижелердің деңгейлері бойынша әр оқу тақырыбы үшін реттеліп,
оқу пәнінің әр тақырыбы үшін кесте түрінде көрсетіледі.
Оқу жетістіктеріне диагностика балалармен сабақтағы әдеттегідей жұмыс
барысында, тақырыпты зерделеу аяқталған соң орындалады. Ол сабақта мұғалім оқу
материалын қайталауды ұйымдастырады, содан кейін орындау амалдарына мектеп
оқушыларының назарын аудара отырып, қадағалаушы-диагностикалық тапсырмаларды
ұсынады (дербестік дәрежесі) және балаға көрсетілген көмек түрлерін ескереді.
Осындай диагностика ықшам, жүйелі, уақыты бойынша қысқа болып табылады,
бірақ ол мұғалімге оқу процесін түзеу үшін қажетті мәліметтерді береді.
Тақырыпты зерделеп болған соң, зияткерлік кемтарлығы бар оқушылардың
жетістіктері бірдей болмайды. 1-типологиялық топтағы оқушылар дағдыларды өз
бетінше игеруін, білімдерін ұқсас жағдайда қолдануын көрсетеді. 2-типологиялық
топтағы оқушылар тақырыптың негізгі мазмұнынын ұғынғанын көрсетеді. 3типологиялық топтағы оқушылар тақырыптың тек жеке элементтерін түсінгенін
көрсетіп, өз білімдерін белсендендіруде мұғалімнің көмегін қажетсінеді. 4типологиялық топтағы оқушылар, әдеттегідей, өзге, едәуір жеңіл оқу материалын
зерделейді, олардың жетістіктері мақсатты деңгейлік тұжырымдау негізінде соның
шеңберінде анықталады. Оқушының кез-келген жетістіктері, қаншалықты елеусіз болса
да, оң деп қарастырылады.
Мектеп оқушысының әр тақырып бойынша жеке нәтижелері оқу жетістіктерінің
карталарында тіркеледі, оның оқушы деңгейіне сәйкес келетін бағанында (білім, ұғыну
немесе қолдану) мұғалім көрсетілген нәтижені алу күнін қояды. Оқушы өзінің
нәтижесін жақсарта алады, себебі оқу материалдарының көпшілігі шоғырланған
құрылымына ие және зерделенген материал үнемі қайталанып, бекітіледі, онда осы
жетістіктер картасында, бірақ оның басқа бағанында жаңа нәтижеге жету күні
қойылады. Осындай карта оқушының оқу материалын меңгеруіндегі ілгері басу
динамикасын, оның табыстылығының жеке траекториясын көрсететін болады.
Тұтас сыныптағы оқудың нәтижелілігі туралы түсінік алу үшін, оқушылардың
анықталған жетістіктерін тіркеудің меншікті нұсқасын әзірлеп немесе жетістіктердің
жеке картасын түрлендіріп алса да болады. Тұтас сыныптың Жетістіктер картасын
толтырған соң, педагогте тану деңгейі бойынша қандай және қанша оқушыда жетістік
барын, оқу материалын қанша оқушы түсінгенін және олардың қаншасы қарастырылып
отырған тақырып аясындағы білімдерін қолдануға икемді екені туралы түсінік алады.
Оқушылардың бөліп көрсетілген топтарына қатысты, педагог саралау көзқарасымен
келуді жоспарлап, оны орындайды.
Оқу тақырыбының аясында жеткен нәтижелерді есепке алу бойынша әзірленген
нұсқа объективті, ыңғайлы, ақпаратты болып табылады, бұл оны мектеп оқушылардың
білімін балдарды қойып бағалауға деген дәстүрлі көзқарастан түбінде ерекшеленеді. Ол
тек баға функциясын ғана орындап қоймай, мұғалімге әр оқушымен жүргізілетін
жұмыстардың ең жуық келешегін анықтауға бағдар береді. Бақылау тапсырмаларын
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орындау нәтижелері бойынша оқушының жеке білімділік бағытын түзіп алуға болады,
ол оқуға жеке көзқараспен қамтамасыз етілуі тиіс.
Сонымен, оқу тақырыбы деңгейіндегі жобалау келесілерді құрайды: оқу
тақырыптарының технологиялық карталарын түзу, әр тақырып үшін қадағалаушыдиагностикалық құралдарын түзу, әр тақырып бойынша оқу жетістіктердің жеке
карталарын дайындау.
Оқу тақырыбы, әдеттегідей, бірнеше сабақта зерделенеді. Тақырыптың
технологиялық картасында олардың саны белгіленеді. Сабақ деңгейінде оқу процесін
жобалағанда, педагог оның мақсаттарын тақырыпты меңгеру кезеңіне және сынып
құрамына сәйкес анықтайды. Жобада оқу мақсаттары мектеп оқушыларының
оқуындағы күтілетін нәтиже болып табылатын қызметі түрінде сипатталғандықтан,
мұғалім қиналмай анағұрлым жарамды мазмұнды, оқу әдістері мен тәсілдерін, көрнекі
құралдарын, практикалық қызмет түрлерін, сабақта оқушыларға жеке және сараланған
көзқарспен келуді таңдай алады, олар сабақтың ақпараттық картасында тіркеледі (9кесте).
Оқу жылы аяқталысымен оқушылардың оқу жетістіктері жинақталып,
жетістіктердің қорытынды картасында көрсетіледі. Сипаттау жетістіктердің
тақырыптық карталарындағы деректер негізінде орындалады, олар оқушының
сабақтағы жұмысына күнделікті бақылауларымен толықтырылады.
Осылайша, ақыл-ойы кем оқушылардың оқу жетістіктерін критериалдысипаттаумен бағалауды енгізу негізі педагогпен пән бойынша тұтас педагогикалық
процесті критериалдық-деңгейлік мақсатты тұжырымдама негізінде жобалау
технологиясын практикалық меңгеру болып табылады.
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УДК 796.01:612
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ХАРАКТЕР ТРАВМ У СПОРТСМЕНОВ
Наженова С.М.
СОШ №13, г.Жезказган
Бұл мақалада травмотология және олардың шығу себептері, спортшылардың
күштеме кезінде айтылады. Спорт дәрігерлері мен жаттықтырушыларын спорттық
медицина мәселелерімен таныстыру.
In this article, it talks about trauma and their causes during physical exercise of athletes.
Introduction of sports physicians and coaches in matters of sports medicine.
Спортивная травматология и ортопедия основываются на самых современных
достиженениях общей травматологии и ортопедии, физиология, биохимии,
функционаьной морфологии, биомеханики и антропометрии. Она рассматривает и
изучает весьма широкий круг вопросов, включающих в себя проблемы этиологии,
терапии, профилактики острых и хронических травм опорно-двигательного аппарата,
начиная с грубых форм повреждений до микротравматизации отдельных его звеньев.
Последние составляют одну из характерных особенностей спортивной ортопедии и
травматологии.
Следующей важной особенностью спортивного травматизма является наличие
уязвимых звеньев опорно - двигательного аппарата, патологии которых составляет
абсолютное большинство поражений, прежде всего коленного сустава и
многоэптезического аппарата верхних и нижних конечности.
Выполняя огромные физические нагрузки, все спортсмены – от новичка и до
мастера спорта высокого класса – до некоторых пор не испытывают болезненных
ощущений со стороны опорно – двигательного аппарата. Однако те же нагрузки,
достигая определенных велечии, могут играть провоцирующую роль в возникновении
и развитии самой разнообразной патологии, что в конечном итоге и является причиной
обращения к спортвному врачу [1].
«В процессе адаптации к современным спортивным нагрузкам возможно
возникновение феномена «слабого звена», в которым в большинстве видов спорта
является опорно – двигательный аппарат».
Возникающие в процессе тренировок и соревнований заболевания и травмы
опорно – двигательного аппарата не являются фатальными, что позволяет разработать
ряд мер, предупреждающих их возникновение. Развивщиеся заболевания и травмы
необходимо лечить с учетом двух основных факторов:
а) степени выраженности патологического процесса в конкретном случае;
б) особенности протекания адаптационных процессов в зависимости от конкретного
вида спортивной деятельности [2].
Характер травм опорно – двигательного аппарата в единоборствах:
В группу единоборств входят борьба классическая, борьба вольная, борьба
самбо, дзю – до, бокс и фехтование.
В этих видах спорта наиболее часто подвержен травме коленный сустав (56,7%).
Большой процент повреждений приходится на различные отделы позвоночника.
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Характер травм опорно – двигательного аппарата в видах спорта, характеризующихся
сложнокоординированными движениями:
К таким видам сорта относятся: гимнастика спортивная и художественная,
акробатика, прыжки в воду, фигурное катание на коньках, горнолыжный спорт и
воднолыжный спорт.
Все приведенные выше виды спорта характеризуются весьма разнообразными по
своей структуре и продольжительности упражнениями, требующими различного
мышечного напряжения. При этом динамический режим работы одних мышц. Эти
виды спорта отличаются широкоамплитудными движениями, для выполнения которых
необходима высокая степень пластичности, координации, повышенная подвижность
суставов или звеньев опорно – двигательного аппарата. Сгибательно – разгибательная
деформация позвоночника, доволно часто наблюдаемая в акробатике, гимнастике, у
прыгунов в воду и фигуристов, может привести к перенапряжению нервно –
мышечного аппарата аппарата пояснично – крестцового отдела позвоночника, что
крайне неблагоприятно отражается на межнозвонковых дисках и паравертебральных
тканиях. Почти все упражнения в этих видах спорта заканчиваются приземлением. При
технически неправильном выполнении этого элемента, при отсутствии надежной
страховки возможны падания и, как следствие этого, повреждения отдельных звеньев
опорно – двигательного аппарата.
Наиболее уязвимым звеном локомоторного аппарата в тих видах спорта
являются коленный и голеностопный суставы, а также стопа. Отмечаются патология
трудного и шейного отделов позвоночника. Сравнительно большой удельный вес
приходится на патологию обласки надплечья и плечевого сустава, а также области
локтевого сустава и предплечья. Часто диагностируются повреждения кисти и
лучезапястного сустава.
Характер травм опорно – двигательного аппарата в циклических видах спорта:
В группу циклических видов спорта входят бег на средние и длинные дистанции,
марафонский бег, конь – кобежный спорт, плавание, лыжные гонки, велосипедный
спорт, гребля академическая и гребля на байдарках и каноэ. Локализация поражений
опорно – двигательного аппарата у спортсменов этих видов спорта имеет свои
особенности. У спортсменов, специализирующихся в циклических видах спрота,
патология локализуется в основном в области нижних конечности и позвоночника.
Наиболее часто встречаются заболевания коленного сустава (29,33%), далее следуют
голеностопный сустав, стопа и голень. На долю поясничного отдела позвоночника
приходится 9,2% всей патологии [3].
Характер патологии у спортсменов в циклических видах спорта отличается
преобладанеим хронических заболеваний.
Характер травм опорно – двигательного аппарата в многоборье:
В группу многоборья входят современное пятиборье и легкоатлетическое
десятиборье. К особенностям травматизма многоборцев относятся многочисленные
локализация опорно – двигательного аппарата.
Острые травмы опорно – двигательного аппарата составляют 65,11% всей патологии.
Среди них наиболее часто диагностируются переломы длинных трубчатых костей:
переломы ключицы, предплечья, области локтевого и голеностопных суставов.
У многоборцев сравнительно небольшое место занимают повреждения
менисков, крестообразных и боковых связок коленного сустава. Комбинированные
травмы капсульно – связочного аппарата локализуются не только облатси коленного
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сустава, но и в области других суставов нижних и верхних конечностей:
голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного и кисти.
Особенностью травм в многоборье является большая частота повреждений
мноэнтезического аппарата: повреждения мышц бедра, голени и подкожные разрывы
сухожилий. Последние довольно часто распространены у спортсменов. Помимо
разрывов ахиллова сухожилия, у многоборцев наблюдаются повреждения сухожилий
пальцев кисти,разрывы сухожилия длинной головки бицепса, а также повреждения
группы мышц в месте прикрепления их к гребню подвздошной кости.
Столь разнообразный характер острых травм опорно – двигательного аппарата в
группе единоборья можно объяснить особенностями этого вида спорта,
заключающимися в сложной и многоплановой подготовке спортсмена, включающей
скоростно – силовую работу, а также работу, способствующую воспитанию
выносливости спортсмена.
Характер травм опорно – двигательного аппарата в игровых видах спорта:
В группу игровых видов спорта входят: хоккей с шайбой, волейбол, баскетбол,
ручной мяч, регбп, теннис, бадминтон и водное поло. Наиболее уязвимым звеном
локомоторного аппарата у спортсменов этих видов спорта является коленный сустав,
на долю которого приходится 54% всей патологии. Значительно реже выявляется
патология голеностопного сустава и других звеньев: области бедра, голени, плечевого
сустава и позвоночника. Частота их поражений примерно одинакова.
Характер травм опорно – двигательного аппарата в скоростно – силовых видах спорта:
К скоростно – силовым видам спорта относятся: бег на короткие дистанции
(спринт), тяжелая атлетика, барьерный бег, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки
с шестом, метание копья, метание диска, метание млота и толкание ядра.
Скоростно – силовые виды спорта многопрофильны и отличаются в основном
ациклическими движениями. Для них характерна большая по напряженности работа в
единицу времени, где для достижения высокого результата необходима высокая нервно
– мышечная возбудимость и мышечная сила.
Наиболее
уязвимым звеном локомоторного аппарата спортсменов,
занимающихся скоростно – силовыми видами спорта, является коленный сусатв,
патологии которого составляет 39,91% всей патологии. На втором месте по частоте
поражения находятся голеностопный сустав и стопа, на третьем – позвоночник, на
долю которого приходится окоо 10,5% всей патологии. Сравнительно большое место
по частоте занимает патология области бедра, достигаюшая почти 7% [4].
Характер травм опорно – двигательного аппарата в технических и других видах спорта:
Патология у спортсменов, специализирующихся в этих видах спорта,
локализуется в области коленного сустава и составляет 27,16% всей патологии опорно
– двигательного аппарата. На втором месте по частоте травм находится позвоночник,
его поясничнй отдел, а также область голеностопного сустава и стопы. В области
верхней конечности наиболее часто травматизации подвержена кисть.
На долю острых травм опорно – двигательного аппарата приходится 62,85% всей
патологии. Это переломы длинных трубчатых костей, в основном область надплечья
(переломы ключицы), а также голеностопный сустав и голень. Нередко наблюдаются
вывихи в плечевом и ключично – акромиальном сочленениях.
Однако наиболее распространены комбинированная и сочитанная травма
капсульно – связочного аппарата, менисков, крестообразных и боковых связок
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коленного сустава. Острые травмы миоэнтезического аппарата всречаются довольно
редко.
Хроническая патология опорно – двигательного аппарата составила 37,15% всей
патологии. Диагностируются заболевания суставов и позвоничника (остеохондрозы,
спондилезы и спондилоартрозы).
Хронические заболевания миоэнтезического аппарата (миозиты и миоэнтезиты)
наблюдаются относительно редко, имеют весьма разнообразную локализацию.
Особенностью данной работы в том что в научной концепции и в практике
рассматриваются проблемы спортивной травматологии. Ставит своей целью
познокомить специалистов – спортивных врачей и тренеров в вопросах спортивной
медицины.Спецификой травм опорно – двигательного аппарата у спортсменов
различных специализаций [5].
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Жезқазған политехникалық колледжі
В данной статье рассматриваются вопросы анализа использования казахских
пословиц в художественных произведениях и в обиходе, определяются место и роль
пословиц среди населения, поднимаются вопросы национального менталитета и
духовной культуры нации.
This article deals with the analysis of the use of the Kazakh proverbs in the artistic works
and everyday life it is determined the place and role of proverbs among the nation there are
considered some issues of national mentality and spiritual culture of the nation.
Қазақ тілі - айшықты, көркем, бейнелі тіл. Қазақ халқы тамаша көркем тіл жасай да
білсе, сол тілді өз ретімен қолдана білулерін де жіті қадағалай білген. Өйткені, бабалар
тіліндегі әрбір сөз тәрбие көзі болып табылады. Қазақ нені, қалай айтса да адамды
дұрыс жолға бағыттап, адамгершілікке, имандылыққа, жауапкершілікке, қамқорлыққа,
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үлкенге ізет, кішіге қамқорлық жасауға жол сілтеген. Қазақ айтылған сөзді атылған
оққа теңей отырып, сөздің таяқтан да ащы екендігін ұғындырумен болған. Қазақ
ауыздан шыққан әрбір сөзді дуалы, киелі деп санап, сол сөзді құрметтеуге, қадірлеуге
шақырған. Осылайша, көздің қарашығындай сақтап, бабалар мұрасы болып келе
жатқан тілімізді барлығымыз қадір-қасиетіне жетіп, айтарымызды дөп тигізіп орынды
қолданып отырмыз ба?! Мәселе – осында. Кейінгі жастарды былай қойғанда, орта буын
өкілдерінің ішінде де тілі шолақ, әңгіме-дүкен құрып, сұхбаттасу былай тұрсын, өзің
қойған бір-ер сұрағыңа мардымды, көңілің толатындай жауап ала алмаған кезде іштей
қынжылып, налып қаласың.
Өткен ғасырдың 80-90 жылдары қазақ тілінің тоқырауынан, орыс тілді
болғандығымыздан көрдік. Одан бері ширек ғасыр өтіп, тәуелсіздігімізді тізгіндеп,
әлемге танылдық. Мүмкін біздер, тілшілер қауымы тіл мен әдебиетке жақын болғаннан
кейін тым сыншыл да шығармыз.
Тәжірибе көрсетіп жүргеніндей, зауытта жұмыс істейтін қарапайым жұмыскер мен
отбасының ғана тәрбиесін көріп өскен кейбір тұстастарымыздың, кейінгі буын
өкілдерінің сөз саптастарын бақылай отырып, таң қалмасқа шара жоқ. Сөйлеген
сөздері, қолданған тіркестері орамды, тіліміздің мәйегі мақал-мәтелдерді қажетті
жерінде ұтымды пайдалана біледі. Барлығымыз отбасында тәрбиеленіп, бір бағдарлама
бойынша мектепте, жоғары оқу орындарында бірдей білім алдық десек те, ілген
іліміміз әртүрлі. Әрине, келісеміз. Бес саусақ бірдей емес.
Үйінде қарты бар отбасынан шыққан бала мен жас отбасында өскен баланың
сөйлеген сөзінде, қылықтарында өзіндік ерекшеліктер байқалады. Кішкентай кезінде
ата-әже маңында көбірек болған баланың қылықтарында үлкен кісілерге тән мінез,
сөйлеу мәнері көбірек болады. Халық өнерінің бірі – мақал-мәтелдердің көркемдік
мағынасын жете түсініп, сөз қолданыстарында орынды, ұтымды пайдаланады.
Мақал мен мәтелдер жазушы тіліндегі көріктеу құралдарының бірі ретінде
қолданылады.
«Сөздің көркі – мақал» деп халық мақал-мәтелді жоғары бағалаған. Абай өзінің
«Жиырма тоғызыншы сөзінде» қазақтың кейбір ескі мақалдарын қатал сынға алған.
Ақын үстем таптың тілек-мүддесінен туған, адамды адастыратын, зиянды мақалмәтелдерді сынап, әшкерелеп, мұндай сөздерге «сақ болу керектігін» түсіндіреді.
Абай – «Ардан кеткен соң, тірі болып жүргені құрысын. Егер онысы жалға жүргенде
жаныңды қинап, еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес, тыныш
жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек; ол
– арлы адамның ісі» - дейді. Қысқасы, Абайдың қара сөздері – өз дәуірінің ақиқат
шындығын паш еткен, танымдық, эстетикалық, тәрбиелік мәні зор, түрі көркем, тілі
жатық, әсем, мазмұны терең, идеясы көбіне халық тілегімен қабысып жатқан
туындылар.
Көркем шығармаларда қаламгерлер кейіпкердің бейнесін жасауда халық тілінің сөз
байлығын шебер қолданған. Академик М.С.Серғалиев: «Қазақ халқының тілі – әрі бай,
әрі көркем тіл. Сан алуан көрікті де қанатты сөздер, шешендік сөздер мен нақыл сөздер
халық тілінде. Көркемдеп бейнелеуші, өрнектеп мәнерлеуші тәсілдер де сонда» - деп
қорытады [1,60].
Әр жазушының стильдік қолданысына орай, сөз саптау шеберлігіне байланысты
мақал-мәтелдер түрлі өзгерістерге түсіп қолданылады. Академик Ә.Қайдар: «Мақалмәтелдердің осылайша әртүрлі өзгерістерге ұшырауы салдарынан пайда болған, тіл
практикасында бір-ақ рет қолданыс табатын түрлерін инварианттар дейміз.
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Инварианттық өзгерістер көркемдік өрнегін, образы мен бейнелеушілік әсерін,
эмоционалды-экспрессивті қуатын бойында сақтай отыра, пайдаланатын талантына
байланысты», – дей отырып, мақал-мәтелдердің түрлі өзгерістерге ұшырауын атап
көрсетеді [2,208].
Көркем әдебиетте мақал-мәтелдер жайдан-жай қолданылмайды, белгілі бір стильдік
мақсатты, ойды жүзеге асыру үшін жұмсалады.
Мақал-мәтелдерде көбіне жақсылыққа, адамгершілік қасиеттерге үндеу, тәрбиелеу
басым болып келеді, өйткені мұнда өмір шындығынан алынған ой-қорытындылары,
халық даналығы бар.
Мақал-мәтелдердің көкжиегі өте кең. Бұлар – халқымыздың көп жылғы өмір
тәжірибесінің негізінде пайда болған дайын тілдік қолданыстар. Жоғарыда атап
көрсеткеніміздей, олар адамды жақсылыққа жетелеп, мәнді, мазмұнды ойлар арқылы
тәрбиелейді. Әр алуан тақырыптағы мақал-мәтелдердің қолданыс белсенділігі әртүрлі.
Тілімізде жиі қолданысқа түсетін де, сирек қолданылатын да мақал-мәтелдер тобы бар.
«Сабыр түбір – сары алтын, Сарғайған жетер мұратқа», «Асыл – тастан, Ақыл –
жастан», «Еңбек түбі – береке», «Еріншектің ертеңі бітпес», «Қызым, саған айтам,
келінім, сен тыңда», «Балаң арам болса да, келінің адал болсын», тағы басқа осы сынды
жиі қолданылатын мақал-мәтелдермен бірге, белгілі бір ортада ғана қолданылатын
немесе қолданыс белсенділігі төмен мақал-мәтелдер бар.
Үлкен кісілер аузынан аракідік естімеген халық мұрасын да кездестіреміз. Мысалы:
«Байы өлген қатын қызыл үйге қарап жылайды» деген мақалдың байыбына бара алмай,
сол мақалдың өн бойындағы «байы өлген қатын» мен «қызыл үйдің», «қызыл үйге
қарап жылаудың» қандай қатысы барлығын ажырату қиын. Бұл мақал кімдерге
арналған, нені меңзеп отыр?! Мақал астарында тұспал да, ашық мысқыл да жатыр. Бұл
мақал өз бетінше тіршілік жасамай, өзгеден көмек сұрауды әдетіне айналдырған әйел
адамдарға арнап айтылған. Мұндай әйел адамдардың санатында күйеуі бар әйелдер де
бар.
«Кеше келген тоқалдар, ожау алып қоқаңдар» мақалы. Бұл мақал соңғы кезде жиі
айтылып қалып жүр. Әсіресе, жұмысқа күні кеше ғана орналасқан, саланың қыр-сырын
толық меңгермей, байыбына барар-бармастан үлкенге де, кішіге де өзінің қызметін
пайдалана отырып, зіркілдей жөнелетін басшыларға арналып айтылғандай.
«Қалыңдығына өкпелеген күйеу, Қайнысына сәлем бермейді» деген мақал астарында
үлкен ой жатыр. Біреуге ренжісек, сол адамға екінші адамға да амандаспай қалатын
мінездеріміз бар. Қазақтың «битке өкпелеп, тоныңды сатпа!» деген мақалы алдыңғы
мақалға қарама-қарсы мағынада қолданылған.
«Еріншек қатынның етегі жыртық, Ерке қатынның ерні тыртық» мақалы да – сирек
қолданылатын жалқаулыққа, еріншектікке қатысты мақалдардың бірі. Әрине,
отбасындағы ырыс-береке, тыныштық, әдемілік, үй ішінің гүлденуі әйел затына, әйел
затының тірліктеріне байланысты. Адам табалдырықтан аттап, босағадан енгенде үйде
әйел затының қол таңбаларының бар-жоқтығын бірден аңғарады. Бұл мақалда «етек»
сөзін бүтіннің бөлшегі ретінде алған, айтайын деген ой үйдегі әйел заты жалқау,
еріншек болса, «етектің» жыртылумен шектелмейді. Тұрмыстағы бүкіл бұйым кірлейді,
тозады, жыртылады, іске алғысыз болып қалары анық. Сондықтан да еріншек
қатынның етегінің жыртылары қақ.
Атам қазақ адам бойындағы жаман қасиеттердің бірі ретінде жалқаулық пен
еріншектікті қатты сынға алып, тәрбиелеу мақсатында халық арасында: «Еріншектің
ертеңі таусылмас», «Еріншек түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді», «Жалқауға
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күнде той», «Жалқауға от басы айшылық жер», «Жалқауға сөз, шабанға таяқ өтпейді»,
«Жалқау жатып ішер, отырып ұйықтар», «Еңбекқор ұйқыдан ширап тұрады, Еріншек
ұйқыдан қирап тұрады», «Еріншекке бүгіннен ертең оңай», «Еріншекке жоқ сылтау»,
«Еріншек егіншіден елгезек масақшы озыпты» тәрізді мақалдар тобы баршылық.
«Қатын көп болса шөмішті ит әкетеді» мақалы. Бұл мақалда отбасында әйел заты көп
болса, бір-біріне сілтеп, бір-бірін жұмсамақ болатындығы анық. Мақал осыған
байланысты шыққан болса керек. Тілді асты-үсті меңгерген қазақ жастары бұл
мақалдың түп мағынасын ұғыну былай тұрсын, мақалда кездесетін «шөміш» сөзінің өзі
оларға таныс емес сөз болуы мүмкін. Ит мүмкін шөмішті тістеп алып та кете алмас.
Десек те, ұқыпсыз болып әр затыңды әр жерге қалдырар болсаң, сол дүниең
«ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпесіне кім кепіл!? «Әйел сергек
ұйықтаса жұмыс бітеді», «Ерте тұрған еркектің ырысы, ерте тұрған әйелдің бір ісі
артық» деген мақалдарын да бала кезімізден жиі естіп өстік.
«Көрген асты көргенсіз бермес» мақалы арқылы әжелеріміздің әйел заттарын сөгіп
отырғандарын көрдік. Үлкен кісілер үйлеріне алыстан қонақ келсе немесе өздері
жолаушылап бір жерлерге барып келсе, дастархан жасап көрші-көлемдерін шақырып,
«Дәмнен ауыз тиіңдер. «Көрген асты көргенсіз бермес» деген. Ішіңдер-жеңдер» деп
көршілерін, келін-кепшік, абысын-ажындардарын бір қарық етіп тастайтынын есімізге
түсірсек, бүгінгі таңда бұл мақал сол қарттармен бірге жоғалып бара жатуы да шындық.
«Балық басынан шіриді» мәтелінде астарлаумен бірге шындық та бар. Балық тез
бұзылады. Негізінен, балықты сатып аларда оның жақын арада ауланғандығын білу
үшін балық желбезегін тексереміз. Ал, желбезектің балықтың бас бөлігінде
орналасқандығын ескерсек, расында балық басынан шіриді.
«Екі сиыр айран, екі әйел ойран» мақалы қолданыста сирек болса да кездеседі. Ал,
«Алты қатын ұрысса, ауылың астан-кестен болар» мақалын тек бірде-екілі көненің көзі
қарттар аузынан естіп қаламыз. Алғашқы мақалдағы екі сиырдың айран болып, ұқсата
білген отбасына береке әкелетіндігі белгілі. Отбасындағы екі әйел сыйласа білмесе,
ұрыс-керіс жасап, отбасының берекесін кетіретіндігі ащы да болса, шындық. Алғашқы
мақалдағы «ойран» сөзіне қарағанда екінші мақалдағы «астан-кестен» тіркесінің
мағынасы кең. Екі әйел белгілі бір әулеттің, отбасының ғана берекесін кетірсе, алты
әйел қосыла ұрысса, бүкіл ауыл-аймақты шарпып, елді дүрліктіріп, астан-кестен етуі
әбден мүмкін жағдай. Сондықтан кез келген айтылған сөздің мән-мағынасын түсініп,
оны өз лексиконыңа қосып, қолданар алдында оның қолданыс қызметіне мән берген
абзал.
«Бір күнгі ұрыстың қырық күнге кесірі бар» деген мақалды жиі қолданыстағы
мақал санатына жатқызамыз. Үлкен кісілер, аталмыш мақалды, көбінесе, ашуға бой
алдырған жастарды, жас отбасыларын татулыққа, бірлікке шақырғанда қолданады.
«Бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін» мақалы да қалада туыпөскен, әсіресе, орыстанған қала қазақтары үшін көнерген, қолданыстан шыққан мақал
болып есептеледі. Бұл мақал оңтүстік өңірлерде туып-өскендер үшін әлі де
ұмытылмаған, мағынасын жоймаған. Мақалдаға «балта» сөзі таныс болса да, «кетпен»
сөзінің мағынасы күңгірттеу болуы мүмкін. Кетпен – егінмен айналысатын шаруа
адамдарына таныс құрал.
«Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен без» мақалы да – жастарды үлкенді құрметтеуге
шақырғанда жиі айтылатын мақал-мәтелдердің бірі.
«Қызға қырық үйден тыю (тыйым)», «Қызымның өзі үйде, қылығы түзде»
мақалдарын атам қазақ отбасындағы қыз баланың тәрбиесіне байланысты жиі
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қолданған. Қазақ қырық үйдің де қыз балаға аздық ететіндігін, қыз тәрбиесіне (ер
балаға да қатысты) ерекше мығым болу керектігін екінші айтылған мақалда
нақтылағандай. Ата-ана бала тәрбиесіне ерекше мән беріп, үнемі ата-ана ретінде емес,
бір сәт сырт көз көзқарасымен қарап, қылығы нашар деп таныған балалар қылығын өз
баласының бойынан да табылатындығын мойындап, ол қылықтардан арылу жолдарын
қарастырғаны жөн.
Атам қазақтың күн көріс көзіне айналған малы төрт-түлігіне қатысты «мал баққандікі, дүние - тапқандікі» деген мақалы бар. Малды баға білсең ғана мал басы
көбейіп, еңбегіңнің еш болмағынын көрсетеді. Десек те, мал бағып, табыс көзіне
айналдыру үшін де адамнан күш-жігерді, қажыр-қайрат, денсаулықты қажет ететіндігін
қазақтың арасында жиі айтылатын «Біреуге мал, біреуге жан – қайғы», «Малым –
жанымның садақасы» мақалдары арқылы адам науқастанғанда барлығын тәрк
ететіндігін көрсетіп өтеді.
«Өгізге туған күн бұзауға да туар» дей отырып, дүниенің алма кезектігін көрсетсе,
«аттың жалы, атанның қомында» деу арқылы ат-үсті шала-шарпы шаруа істейтіндерді
сынап өткен.
«Бес бидайың күймесін», «аузымен орақ орып», «бүйректен сирақ шығару», «аузы
қисық болса да, бай баласы сөйлесін», «ақ дегені – алғыс, қара дегені – қарғыс»,
«күлшелі бала сүймекке» т.б. мақалдары да ауызекі сөйлеу тілінде көп қолданылатын
мақал-мәтелдердің санатында.
Сонымен жазушылар мақал-мәтелдерді, негізінен, кейіпкер тілінде сол қалпында
жұмсайды; мақал-мәтелдер шығарманың көркемдігін арттырып, кейіпкердің бүкіл
бітім-болмысын айқындауға себін тигізеді; ал ауызекі сөйлеу тілінде мақал-мәтелді
орынды қолдану арқылы сөйлеген сөзіміздің экспрессивті-эмоционалды реңкін
күшейтіп, оқиғаны ерекше бір реңкпен жеткізу мүмкіндігіне ие боламыз; мақалмәтелдер жазушылардың, жалпы тілді қолданушылардың шеберлік қырын танытып,
оларды қаншалықты игергендіктерін айқындайды.
1. Серғалиев М. Көркем әдебиет тілі. Алматы: Мектеп, 1995.
2. Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. Алматы, 1991. 208 б.
ӘОЖ 378.02
КӘСІБИ ДАЯРЛЫҚТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА АРҚЫЛЫ
ҚАЛЫПТАСУЫ
Омарова К.С., Саменова С.Н., Алтайбекова Қ.Т.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье исследует влияние педагогической практики
профессиональную подготовку студента.
This article explores the impact of pedagogical practices for training student.

на

Қазақ хрестоматиясының авторы, ағартушы Ы.Алтынсарин: «Мен үшін жақсы
мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім – мектептің тірегі» дей отырып, мұғалімнің
рөлін ерекше атап көрсетеді [1]. Жақсы мұғалім бірден пайда болмайды, жақсы
мұғалім – жылдар жемісі. Түп қазығы мектептен алынған жақсы білім мен колледж
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бен жоғары оқу орындарынан алған кәсіби білімнің педагогикалық машығы практика
түрлерінде жатыр. Білім, білік, дағдыларды бір- бірімен ұштастырып, оны практика
жүзінде іске асыра білгенде ғана ол нәтиже бермек.
Педагогикалық практика университеттегi теориялық оқыту мен студенттердiң оқутәрбие мекемелерiндегi өзiндiк жұмысы арасындағы байланыстырушы буын болып
табылады, студенттердi алғашқы, әрi өте құнды педагогикалық iс-әрекет тәжiрибесiмен
қаруландырады, теориялық бiлiмдердi бекіту мен тереңдету құралы ретiнде
қарастырылады.
Педагогикалық практиканы табысты өткiзу үшiн, бiздiңше, кәсiби бiлiм, iскерлiк пен
дағдыларды саналы игеруге шығармашылықпен және аса жауапкершiлiкпен қарау
қажеттiгiне студенттердiң көздерiн жеткiзiп, педагогикалық практиканы өз бетiмен
орындайтын педагогикалық iс- әрекет ретiнде қарастыру керек.
Кейде біздің мектептегі әріптестеріміз практикадан өткен студент- практиканттарға
байланысты: «Кейбір студенттер сауатсыз. Элемантарлық теориялық материалдарды
білмейді, меңгермеген т.б.» сынды сын-пікір айтады. Сын-пікір айтылуы тиіс. Бұл –
дұрыс. Дегенмен, осы сұрақтың түбіне үңілер болсақ, сауатсыздық қайдан пайда
болады??? Жақсы маман, яғни бүгінгі күн талаптарына сай педагогикалық технология
түрлерін меңгерген мұғалімдер дайындауға мектеп те, маман дайындайтын білім
ордалары да тікелей жауапты. Яғни, болашақ маман мектептен маман дайындаушы
білім ордасына, білім ордасынан қайта мектепке маман атанып келеді. Бұл жерде
айтылмақ ой – бүгінде мектеп пен маман даярлаушы оқу орны арасындағы кері
байланыстың жоқтығы.
«Еліміздің саяси, экономикалық, мәдени, қоғамдық өміріндегі өзгерістерге сай
жоғары оқу орындарының үлкен жауапкершілікті сезініп, білікті, өз ісінің шебері,
бәсекеге қабілетті, кең ауқымды, жан -жақты дамыған маман дайындауға ұмтылуы,
өзінің әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуының мазмұны мен сипаттарының
өзгеруіне және еңбек сапасына талаптың жоғарылуына байланысты өз ісін жетік
білетін, кәсіби білігі мол мамандарды қажет етеді» [2]. Ендеше әрбір білім алушы
болашақ маман өз ісінің шебері, жақсы мұғалім болу үшін әлемдік білім деңгейіне
көтерілу жолында талпыныс жасап, мамандығына қажетті қабілет-қасиеттерді
меңгеріп, өз елі мен әлемдік мәдениетті, қарым-қатынас мәдениетін, тіл мәдениетін
игеру жолында ізденіп, еңбектенуі қажет.
Бүгінгі студент – ертеңгі маман. Болашақ маман дайындаушы кафедра мамандары
алдымызда отырған студенттерге терең теориялық білім беруіміз
керек. Берілген
білімнің алғашқы нәтижесі студенттердің мектептен педагогикалық практикадан өту
кезінде көрініс береді. Осы кезеңде студент-практикант өзінің болашақ мамандығының
қыр-сырымен таныса бастайды, өйткені ол мектеп табалдырығын екінші рет аттайды,
бірақ оқушы ретінде емес, болашақ маман ретінде. Мектеп практикасының үлкен рөлі
бар, өйткені студент-практиканттың бойында алғашқы мұғалімдік кәсіби құзыреттілігі
қалыптаса бастайды. Практика жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие үрдісінің басты бір
бөлігі болып табылады және ол болашақ мұғалімдердің теориялық дайындығы мен
практикалық іс – әрекетінің бірігуін қамтамасыз етеді.
Бүгінде біздің жоғары оқу орнында бірнеше мектеппен педагогикалық практиканың
барлық түрлерін өткізу жөнінде келісімшарт жасалған. Осы келісімшарт негізінде
мамандық студенттері өздерінің практикаларын Жезқазған, Сәтбаев қалаларындағы
атаулы мектеп, лицей, гимназияларда өткізеді және ішінара ауыл мектептерінен
практикадан өту тәжірибесі бар. Практика базалары мамандық студенттерінің болашақ
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мамандығына кәсіби дайындалуына үлкен мүмкіндіктер жасалған. Практика базасында
алдыңғы қатарлы әдіскер-мұғалімдер студент- практиканттарға кез келген уақытта
әдістемелік көмек көрсетіп, оқытудың жаңа педагогикалық технология түрлерін
игеруге ықпал жасайды. Оқу орындарында студенттер қазақ тілі мен әдебиетінің өзекті
мәселелерін теориялық жақтан ғана меңгерген болса, енді студент-практиканттар
сабақ беру барысында меңгерген теориялық мәселелерін іс жүзінде көрсете алады.
Жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқыту әдістемесі (қазақ әдебиетін оқыту
әдістемесі) пәні бойынша 3 кредит яғни 30 дәріс, 15 практикалық және 30 СОӨЖ
қарастырылған. Қазақ тілін оқыту әдістемесі (қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі) пәні
бойынша дәріс сабақтарында пәнді оқытудың мақсат, міндеттеріне, оқыту әдістемесінің
ұстанымдарына, оқытудың формалары мен түрлеріне, қазақ тілі сабақтары, оның
түрлері және ішкі құрылымы мен жүйесіне, сонымен қатар әр саланың (фонетика,
лексикология, сөзжасам, морфология және синтаксис т.б.) оқытылуына жеке-жеке
тоқталамыз. Практикалық сабақ пен студенттердің оқытушымен орындайтын өздік
жұмыстары кезінде сабақ құрылымына, жоспар түрлеріне, соның ішінде баса назарды
сабақ жоспарына аударамыз. Студент практикаға барғанға дейін сабақ жоспарымен
толығымен танысып, меңгеруіне күш саламыз. Практика базасы болып табылатын
мектептегі әдіскер-мұғалімдердің ашық сабақ үлгілерімен, жаңа технология түрлері
бойынша өткізген сабақ үлгілерімен таныстырамыз. Әдістемелік кабинет
жабдықталған. Кабинетте интернет тақта, қазақ тілі мен әдебиетін оқытуға байланысты
әдістемелік нұсқаулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар бар. Мультимедиалық
сабақтардың электрондық нұсқалары мен қазақ әдебиеті пәні бойынша бірнеше көркем
шығармалардың аудио кітаптары да бар. 5-11 сынып аралығы бойынша күнтізбелік
жоспар мен сабақ жоспар үлгілері шығарылып, папкаларға жинақталған. Студенттер
сабақ барысында аталған дидактикалық құралдарды, оқу-әдістемелік материалдарды
пайдалана отырып, күнделікті сабақ жоспарларын құруға машықтанады. Әр студент
сынама сабақтарының жоспарын құрып, аудиторияда сабақ жүргізеді. Педагогикалық
практика қыркүйек-қазан айына жоспарланғандықтан, көбінесе оқу жылының 1тоқсаны бойынша жоспарланған сабақтарды таңдаулары бойынша өткізеді. Өзге топ
студенттері сабаққа қатысушы ретінде сабақты талдайды, бір-біріне сын-пікір айтуға
қалыптасқан. Студенттерді практикаға қаншалықты дайындап жібердік десек те,
өзіндік кемшіліктер мен қиындықтар алдымыздан шығып отырады.
Практика кезінде студент-практикант үлкен жауапкершілікті сезінеді, осы сәтте ол
теориялық білімнің ерекше қажеттілігін түйсінумен бірге тәрбие мен білімнің егіз
екендігін түсінеді. Ұлы ғұламаның аузынан шыққан «Тәрбиесіз берілген білім білім
емес» деген қағиданың дұрыстығына көз жеткізеді. Студент- практикант тек сыныпқа
кіріп сабақ беріп қана қоймай, ол сол сыныптың психологиялық
ахуалын,
оқушылардың мінез-құлықтарын меңгеруге тиіс. Білім мен тәрбие бір арнаға
тоғысқанда ғана нәтижелі білім көрініс бермек. Жоғары оқу орнында алған теориялық
білімдерін практикамен ұштастыру оңайлықпен келмейді. Үзіліп қалған жіптің екі
ұшын жалғауы керек. Тәжірибе көрсетіп жүргеніндей жақсы оқыған кейбір
студенттеріміз практика кезінде өзін көрсете алмайды. Бұл теориялық білімді
практикамен ұштастырудағы қиындық болып табылады.
Сыныпқа алғаш кіргенде студент-практикант бойын үрей билеп, сыныпты игере
алмауы мүмкін. Осындай сәттерде мектептегі әдіскер мұғалімнің ықпалы ерекше.
Мектептегі әдіскер көмегімен, әрбір берген әдістемелік нұсқаулары арқылы болашақ
мұғалім мамандығына деген қызығушылық пен сүйіспеншілік пайда болады, нақты
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педагогикалық міндеттерді шешу барысында психологиялық- педагогикалық және
арнайы білімдерді пайдалану үрдісін терендетіп, бекітеді, кәсіби іскерлігі мен
дағдыларын қалыптастырып, дамытады, шығармашылық, зерттеушілік ыңғайға
бейімдейді.
Практикант мектептегі әдіскер көмегімен мектеп құжаттарының толтырылуымен,
мектептің ішкі тәртібімен танысады.
Әрбір сабақтан кейін әдіскер сабақты талдап, сабақтың жүргізілуіне және студенттің
өзін ұстауы, сыныпты игеруіне байланысты өз пікірін білдіреді. Сабағы жақсы
талдаудан өткен әрбір студент біртіндеп өзіне кәсіби тәжірибе жинақтап, болашақ
мамандығына төселе бастайды. Студент-практиканттың болашақ мамандығына деген
қызығушылығының оянуына практиканың тигізер игі әсері бар.
Практикадан кейін студенттермен қорытынды конференция ұйымдастырылады.
Қорытынды конференция кезінде студент- практиканттар өздерінің практикадан алған
әсерлері жайлы әңгімелеп, түйген ой-тұжырымдарын ортаға салады. 3-курста қазақ
тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі пәнімен таныса бастаған кезде студенттерге
«Мамандықты неге таңдадың? Мамандықты таңдауыңа кім әсер етті?» деген сұрақтар
қойып, «Мен таңдаған мамандық», «Ұстаз болу – арманым», «Менің сүйікті
мамандығым» т.б. тақырыптарда ойтолғау жаздыру және сауалнама жүргізу дәстүрге
айналған. Сонда студенттер арасында «Жалпы, бұл мамандықта оқып жүргеніммен,
бітірген соң мұғалім болмаймын» деп үзілді – кесілді жауап беретіндер де бар.
Дегенмен, осындай пікірдегі студенттердің көпшілігі практикадан кейін алғашқы
ойларынан айнып, «мұғалім боламын» деген пікірге келеді және диплом алғаннан
кейін мектеп, колледждерге мұғалім болып жұмысқа орналасады.
Тәжірибе жүзінде қорытынды конференцияның практика базасы – мектепте
ұйымдастырылған кездері де болды. Практиканың қорытындысы педкеңесте
талқыланып, нәтижесінде практика кезіндегі оқу-тәрбие жұмыстары бағаланады.
Бұндай сәттерде мамандық бойынша педагогикалық практикаға жауапты әдіскерлер
практика базасындағы әдіскерлермен бірлесе отырып, студенттердің практика кезіндегі
оқу-тәрбие бағытында атқарған жұмыстары бойынша жіберген кемшіліктері мен
жетістіктерін талдайды.
Еліміздің болашағын ойлап, тізгінін ұстайтын – бүгінгі мектеп оқушысы, түрлі
мамандықты игеру мақсатында білім алып жүрген студент екендігін ұмытпағанымыз
жөн.
Болашағымыздың жарқын болуы үшін сауатты, мәдениетті, интеллектуалды,
шығармашыл, білімді де білікті, кәсіби құзыретті тұлға, маман дайындау – біздің
әрқайсымыздың маман ретіндегі парыз, міндетіміз.
Жоғарыда айтылғандарды түйіндей келсек, дұрыс ұйымдастырылған педагогикалық
практика арқылы студенттердің кәсіби қызығушылығы мен педагогикалық
шеберліктерін қалыптастыруға толық мүкіндік бар.
Ең бастысы – практиканттың жігері мен әдіскердің шеберлігінің үйлесуі болуы
шарт.
1. Алтынсарин Ы.Таңдамалы шығармалар. Алматы: «Ғылым», 1994. -289б.
2. Назарбаев Н. Инновациялар мен оқу- білімді жетілдіру арқылы білім экономикасын // Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде оқылған лекция. - Астана,
2006.
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УДК 347.787.5
ДЕКОРАТИВНЫЕ ВЫШИВКИ И ВОЙЛОКИ КАЗАХСКОГО НАРОДА:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДРЕВНИМ ИСТОКАМ
Торебаев Б.П., Жолдасбекова К.А., Карибаев С.О., Ким И.С., Ибраимова П.Т.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова
Мақала қазақ халқының кестешілік және киіз басу өнеріне арналған. Авторлар
бұл өнерлердің қысқаша тарихы және оның түрлерімен таныстыра отырып, казіргі
таңдағы өзектілігін түсіндіреді. Мақалада олардың заманауи интерьер және сәнді
киім коллекциясына пайдаланудағы маңыздылығы жазылған
Article is devoted decorative embroideries and to felt of the Kazakh people. In article
the short history and development of different types of this art craft are stated. Relevance of
use in a modern interior and in collections of fashionable clothes.
Вышивка – одна из наиболее распространенных видов декоративного искусства
казахского народа. Казахские настенные вышитые ковры называются тусклемами. Их
делали из плиса, бархата, шелка и других тканей. В орнаментальных мотивах вышитых
ковров преобладают крупные медальоны – розетки, гирлянды, цветы, бутоны, павлиньи
перья и т.д. Тона самые различные: алые, малиновые, оранжевые, желтые, зеленые,
голубые, белые, темно-бурые и т.д. Цветы и гирлянды вышивали также золотыми
нитями. Настенные ковры вышивались тамбуром и плотно скрученными шелковыми
нитями.
Интересные образцы вышитых тамбуром по бархату, тонкому сукну или замше
настенных ковров хранятся в мавзолея-мечети Ахмеда Яссави в городе Туркестане
(Казахстан). В вышивке настенного ковра биз кесте (дословно – тамбурный шов)
вышиты не только контуры узоров, но и заполнена вышивкой и их внутренняя
плоскость, что характерно для более позднего времени – XIX века. Настенный
суконный ковер тускийз или тускесте на войлочной основе интересен тем, что
повторяет композицию ворсовых ковров. На нем вышиты изящные листообразные
узоры [1].
Несколько вышитых халатов из различных дорогих тканей первой половины
XIX века хранится в Эрмитаже (Россия, Санкт-Петербург). В их вышивке основные
мотивы: медальоны, солярные круги и различные растительные узоры.
Старинный казахский халат, который хранится в Музее антропологии и
этнографии (Россия) представляет большую художественную ценность и является
одним из лучших памятников казахского народного искусства. Он сшит из сукна и
сплошь покрыт тамбурной вышивкой. Основной мотив вышивки – солярные круги. На
спине халата крупный медальон из семи кругов: один в центре шесть вокруг него.
Также в вышивке использованы сердцевидные фигуры, из растительных мотивов –
цветы [2].
Традиционные растительные мотивы казахского народа применялись в
украшении способом вышивки не только для настенных ковров, одежд, но и домашних
декоративных текстильных изделиях, в окаймлении платков, скатертей, полотенец и т.
д.
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Таким образом, вышивальное искусство, благодаря многим поколениям
мастериц, оставшихся в своем большинстве неизвестными, было одним из ярчайших
выражений высоких художественных традиций казахского народа, которая была
доступна для творчества женщин, и их работы по праву занимают достойное место в
мировом декоративном искусстве.
Несмотря на свою простоту, узоры народных вышивальных искусств являются
весьма динамичными и ритмичными. Это наталкивают современных художников
текстильного рисунка на новое орнаментальное решение. Сегодня в вышивальном
искусстве возникают все новые и новые очертания, новые вариации, оригинальные
орнаментальные композиции.
Интересно использовать различные стилизованные растительные, медальонные
и ленточные узоры из национальной вышивки для дизайна современных одежд. Тема
дипломной работы выпускника Московского текстильного института, автора статьи Б.
Торебаева была «Использования казахского народного орнамента в дизайне
современного текстиля». Он трансформировал узоры из народной вышивки в новом
формате в дизайн футболки (рис. № 1).
Вышивка не теряет своей актуальности и сегодня. И вряд ли скоро выйдет из
моды. Мы только можем наблюдать за ее сезонными трансформациями. В конце марта
прошлого года, на неделе Моды в Москве на подиуме «Хрустальный» ожидают
очередную коллекцию показала ведущий казахстанский дизайнер Балнур Асанова..
Коллекция рукотворная: модели выполнены ручной вязкой из различных видов пряжи.
Ее лейтмотив – декоративные вышивки, органично вписанные в современные модели, в
которых четко проступают орнаментальные мотивы, близкие ее творчеству. Стоит
добавить, что изысканные оттенки шелка в арабесках вышивок. Их причудливость
создают модный контраст с довольно грубыми фактурами вязки.
В последнее время вышивка, имеющая объем, прекрасно перекликается с
плоскими аппликациями. Правда, теперь чаще выполняются машинным способом не
только крупные декоративные элементы вышивки, но и все виды мелкой вышивки:
тюбетейки, одежды, платки, диванные подушки, сумки из ткани, погоны для военных,
эмблемы, этикетки и т. п. Базовыми вышивками являются «гладевая» и «махровая»
(петлевая), выполняемые соответственно прямолинейными или зигзагообразными
челночным и цепным стежками. Сегодня есть оборудования, позволяющие создавать
разнообразные рисунки в дизайне вышивки швейной нитью, лентой с мягкими
складками или сборками и т. д. [3].
Сохранившиеся доказательства говорят, что дикие овцы обитали в горах
Центральной Азии 10 – 20 лет назад. У них были длинная шерсть и более мягкий
подшерсток, который овцы сбрасывали во время линьки каждую весну. Окрас был
преимущественно черным, коричневым, серым или красноватым.
Войлочные сапоги-валенки и мужские головные уборы – колпаки придумали,
скорее всего, скифские племена. Во всяком случае, за них стоит археология и
Пазырыкский курган, где обнаружили первые войлочные изделия.
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Рис. 1. Дипломная работа Б..П. Торебаева
Войлок играл жизненно важную роль в жизни кочевых народов Азии. Он
традиционно ценился кочевниками за свою экологичность и доступность. Его
использовали не только при изготовлении головных уборов, одежды, обуви, но и
жилищ – юрт. Именно в условиях протяженных степных просторов Евразии с
резкоконтинентальным климатом, при кочевой образом жизни юрта с войлочным
покрытием была наиболее адекватным жилищем. С этим связано то, что традиции
кошмовойлочного производства нашли наиболее полное выражение, как вид народного
искусства. Важное хозяйственное значение войлочных изделий способствовало
развитию их художественного оформления и переводу этих предметов в разряд
произведений искусства. Этот вид искусства, истоки которого насчитывают
тысячелетия, оказался не только жизнеспособным, но и перспективным, он
сформировался в яркое явление народного искусства [4].
Ученые считают, что производство войлока, которое восходит к древним
цивилизациям Центральной Азии и, возможно, распространилось на Запад, а затем на
север Европы и т.д. Недавно в Казахстан приехали американцы и англичане с
тренингами по этому делу, наши ремесленники учились у них. Но их потрясло, что этот
бренд перехвачен ими. Однако есть разница в использовании материала, они это
признает. В Великобритании и США используют тонкую шерсть мериноса, у нас –
кошмовую шерсть весенней и осенней стрижки овец.
Среди других войлочных изделий, имеющих хозяйственное назначение в жизни
народов Центральной Азии, важную роль играют декоративные войлочные ковры
(текеметы и сырмаки) разной композиции и расцветки. Небольшие войлоки с
эффектными фактурами на цветном фоне по сей день считаются необходимым
предметом убранства почти каждого дома этого региона.
В Казахстане широко распространены войлочные ковры, сшитые из двух
войлоков разных цветов: белый с черным, красный с черным или белым. Для этой цели
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делают два войлока черного и белого цвета одинаковых размеров. Из обоих цветов
войлоков вырезают куски по ранее задуманному рисунку. Вырезанные куски белого
войлока вкладывают и аккуратно вшивают в вырезанные места черного, по краям швы
обшивают красным шнуром. Аналогичным способом создается и второй войлок.
Такими коврами, с позитивной и негативной аппликацией, украшают стены жилого
помещения.
Интересно высказывание о войлочных коврах, которые датируются первой
четвертью XX века, исследователя и художника С.М. Дудина: «Узорчатые кошмы
выделывают главным образом казахи и узбеки.… У них не редкость встретить войлоки
с вваленным узором, часто очень тонкого и хорошего рисунка» [5].
Сегодня, в век высоких технологий и глобализации войлочное ремесло также
как народное ткачество, вышивка, лоскутное шитье предлагает символическое
возвращение к древним истокам. Войлочные текеметы и сырмаки превосходно
вписывается в любой интерьер. Современные декоративные войлочные ковры
промышленного
изготовления
используются
для
оформления
интерьеров
общественного здания во многих городах разных стран [6].
Дизайнеры, работающие с этим видом домашнего текстиля, поскольку они не
ограничены геометрической структурой тканых материалов, разрабатывая слои
волокна различных цветов, могут создавать уникальные в своем роде, струящиеся,
трехмерные, многоцветные проекты. В их творчестве войлок применяется в разных
стилях и направлениях. Мастера этого вида художественного ремесла часто прибегают
к мотивам природы: смена времен года и горные ландшафты, а также трансформируют
древние наскальные рисунки. В этих работах используются много интересного, которое
требуют особой внимательности к природе. Здесь неожиданные эффекты валяния:
загадочная недосказанность, плавные цветовые переходы и ритмы.
Сегодня, как и в древности, войлок используется при изготовлении одежды.
Например, одно из главных достоинств известного казахстанского дизайнера одежды
Аи Бапани – не кожа, не мех, не ткань, а войлок. В нашей стране и за ее пределами
удивительно нежными коллекциями из капризной шерсти, которая благодаря
нескольким этапам авторской обработки превращается в очень податливый материал.
Автор многих оригинальных работ из войлока, которые отличаются ярким,
радостным цветом – художник Рыскул Бекталиева использует для окрашивания своего
ремесла натуральные народные краски растительного происхождения. – Возьмите орех,
– говорит она, – его палитра – от зеленого до коричневого. К тому же со
всевозможными оттенками. А закрепляет цвет краски ашудас, кристаллические
соленые квасцы [7].
Итак, с начала нового века во всем мире наблюдается активизация этнического
самосознания, обусловившая всплеск интереса к национальным традициям. Процесс
глобализации, стирающий этнические различия, побуждает население многих стран
возрождать исчезающие культурные ценности. Как известно, изготовление изделий
декоративно-прикладного искусства, в частности вышивки и войлока – один из
факторов, влияющих на самоидентификацию этноса, и в то же время индикатор шкалы
национальной принадлежности. Памятники художественных ремесел, в том числе
вышивка и войлок выступают как средство хранения и передачи от поколения к
поколению сложного комплекса информации, в котором выделяются утилитарный,
эстетический, знаковый и другие аспекты. Поэтому неслучайно в индустрии
современного интерьера появился термин «неоэтностиль», который наряду с такими
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ультрамодными направлениями, как модерн, хай-тек, неоклассика, арт-деко и другие
занял свое достойное место.
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КАЗАХСКИЙ НАРОДНЫЙ ОРНАМЕНТ:
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЯ
Торебаев Б.П., Карибаев С.О., Жолдасбекова К.А.,
Ким И.С., Болысбаев Д. С., Сапар Ш.И.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова
Мақалада қазақ халқының ою-өрнек өнері және оның өмірге келуі мен
дамуының қысқаша тарихы жазылған. Авторлар бұл өте қызықты өнердің ауқымды
мазмұнын, әр қилы тақырыбын, шешілмеген мағыналық құпиясын талдап, ашады
Және де мақалада казақ халқының дәстүрлі өрнектерін заманауи мата дизайнына
пайдалану мәселесі қаралған.
Article is devoted to ornamental art of the Kazakh people, its history of emergence and
development. Authors analyze and disclose the wide content, various subjects, the unsolved
language and semantic mystery of this most interesting art. In article the question of use of
the Kazakh traditional patterns in design of modern textiles is considered.
Один из интереснейших видов изобразительного фольклора – народный
орнамент является постоянным стимулирующим фактором последующих культур,
вплоть до наших дней. Хронология этого раздела может исчисляться многими веками,
но основное внимание должно быть уделено более поздним периодам XVII – XX вв.,
когда завершается исторический процесс формирования народов региона (в виде
трансформации этнической общности).
История орнаментального искусства имеет свои константы, знаки. Как было
отмечено, люди еще в древности, замечая различных природных явлений и объектов,
постигали общие знания, которые являются отражением объективной реальности. Все
эти знания тесно связано знаком, с помощью которого они обозначается. Древний
человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира.
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Например, круг – солнце, квадрат – земля, треугольник – горы и т.д., но они, по всей
вероятности еще не обладали для предметов декоративными качествами.
Знакомство с последовательными этапами развития первобытного искусства
помогает нам понять, как создавались, выкристаллизовывались условные формы
современного традиционного искусства. Но, ни одна из существующих теорий
происхождения орнамента (биологическая, магическая, технологическая) не объясняет
причины его появления.
Впервые следы орнамента запечатлены в эпоху позднего палеолита, когда он
приходит на смену реалистическим мотивам. Древние люди украшали не только
необработанные камни и каменные орудия труда, но и гарпуны, копья, глиняная посуда
и т. д. Орнамент выступал также украшением отдельных частей жилищ, погребальных
холмов, дольменов и других мегалитических сооружений.
Таким образом, орнаментика, пришедшая из седой древности, имеет безгранично
широкое содержание, разнообразную тематику, неразгаданную языковую и смысловую
тайну. Она – не просто украшение, а код, несущий информацию, своеобразный
универсальный ключ, открывающий богатства народной культуры. Возможно, это и
есть свидетельство связи времен, преемственности в развитии искусства и ремесел.
Все элементы орнамента имеют аналоги в природе. Для создания
орнаментальной композиции продолжали послужить, обнаруженные в природе
многочисленные разнообразные, неожиданные пластические формы и явления. Узор
на крыльях бабочек и стрекоз, узор на коре деревьев, на поверхностях и в срезе камней,
формы кристаллов, пчелиные соты, следы на песке и т. д. были прототипами в создании
новых узоров, которые древние мастера могли увидеть и отобрать в своей творческой
деятельности. Таким образом, орнаментальное искусство развивался, сохраняя за собой
важную упорядочивающую и украшающую роль в системе пластического творчества.
Уже в культуре неолита не только оригинальный орнамент, но и орнаментальная
композиция достигла уже большого разнообразия форм, и стал доминировать [1].
Изобразительные формы и стили, выработанные многовековым развитием
традиционного искусства, являются неисчерпаемым источником вдохновения
современных дизайнеров текстиля. Орнамент играл немаловажную роль и в
оформлении одежды разных народов мира. Отражая особенности культурного и
социального уклада, народный орнамент всегда использовался не только как элемент
украшения, но и нес смысловую нагрузку. Это и есть объективное условие
существования и развития этого вида искусства, так как каждый народ в силу своей
самобытности, образа жизни и традиций вносит свою лепту в это благородное дело.
В конце XIX века с появлением зачатков дизайна как промышленного искусства,
казалось, что орнамент уступает место машинным способам украшения изделий, да и
вообще утрачивает свое предназначение как эстетическая категория. Сегодня понятно,
что это не так. Более того, орнаментальная культура стала предметом теоретического
осмысления и эстетического анализа, а затем академической базой художественного
творчества, которая расширилась по отношению к различным видам искусств, так как
формализация принципов художественной формы немыслима без знания основ
ритмообразования [2]. Орнаментом является именно декоративные элементы,
выстроенные
в
определенном
порядке,
характеризующиеся
ритмическим
расположением. Ритмическое движение связывает переходы от одного элемента к
другому от мелкого к крупному, от тонкого к широкому и от светлого к темному
прерывающиеся через одинаковые и разные интервалы.
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Геометрические и знаковые мотивы характерны для орнаментики изделий
прикладного искусства кочевых народов Центральной Азии. В частности, основу
геометрических мотивов орнамента казахских мастеров составляют: круги –
«донгелек», ромбы – «суйир», треугольники – тумарша», квадраты – «торт бурыш» и
другие многогранники простейших форм и прямые, зигзагообразные – «ирек»,
меандровидные узоры, как, например, «шынжара», «балдак», «кармак», а также
сетчато-пересекающиеся линии.
Казахский народный орнамент, сохраняющий традиционные «кочевнические»
узоры, имел много общего и представлял собой композиции из рядов простых зубчатых
или ступенчатых ромбов, крестообразных мотивов с завитками рогов, восьмилучевых
розеток, треугольников и прочих геометрических фигур.
Традиционно все эти мотивы применяются в сочетании с растительными
узорами. В современном дизайне текстиля к соответствию характера с типом рисунка
избранного орнамента можно прибавить чередование мотивов цветов, травы и ее
среды. А также можно сочетать с графической разработкой динамичных изображений
трав, кустов и интересной фактурой коры деревьев, листьев и т. д.
Казахский космогонический мотив «торт кулак» – крестовина символизирует
четыре стороны света. По мнению народных мастеров, солнце, небо символизирует
круг. Он широко распространяется в орнаментальном искусстве всех народов
Центральной Азии эпохи бронзы вместе с утверждением солярной символики в
украшении различных предметов быта, планировке культовых сооружений, в
наскальных изображениях солнцеликих божеств и т. д. Космогоническими также
является «шугыла» – луч солнца, изображения звезд, луны, месяца. Иногда внутренняя
плоскость этого узора заполняется листьями. Таким образом, раскрывается символика
узора шугыла», как источника жизни на земле. Мотив – «шимай» – спираль
символизирует мировое пространство, Вселенную. Этот мотив идентичен во многом
мотиву «битпес» – нескончаемый, который в свою очередь является символом вечного
движения у казахов.
Наиболее многочислеными в казахском орнаменте является зооморфные
мотивы. Они отражают мир древних скотоводов. Зооморфные узоры, нередко
связанные с древней мифологией, разработаны на основе реалистических изображений.
Узоры в виде голов, рогов, копыт и след животных, крыльев и лапок птиц
являются основными в казахском орнаменте. Из них составляется множество
производных [3].
Зооморфным является узор сердцевидной формы – «табан» – след, «оркеш» –
горб верблюда, «каз мойин» – гусиные шейки и другие. Р. Карутц, Е. Шнейдер и
другие исследователи считали, что среди зооморфных мотивов и в целом в казахском
орнаменте доминирует узор – «кошкар муйиз». Если растительные мотивы: «гуль» –
цветок, «шиыршык» – бутон, «жапырак» – листья, «уш жапырак» – трилистник
характерны для вышивок тамбуром, то для орнаментации изделий из войлока
действительно использовались, как правило, «кошкар муйиз» – бараньи рога и его
многочисленные вариации: «кос муйиз» – двойные рога, «кыныр муйиз» – кривые рога,
«сынык муйиз – сломанные рога и т. д.
Однако в казахском орнаменте нельзя не видеть других мотивов, кроме узора
«кошкар муйиз». В свое время обращал на это особое внимание известный казахский
этнограф У. Жанибеков. Сегодня, к сожалению сохраняющиеся по сей день, такая
инерция привела к сужению образности и выразительных возможностей этого мотива.
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Для орнаментальных композиций казахского народного орнамента характерна
степень условности мотивов: обобщение, плоскостная передача и разработанность. В
этих
композициях
господствовали
растительные
мотивы:
фантастически
преображенные образы цветущего сада, с его живой и музыкальной плавностью ритмов
листьев, стеблей, пышно распустившихся цветов, грациозных бутонов, виноградных
лоз, зреющих плодов гранатов, миндаля. А также тюльпанов, гвоздик, позже роз,
другие цветы и их многочисленных вариаций.
Определенные смысл и значения заложены в растительных мотивах казахского
орнамента. Все они, как в отдельности, так и в сочетании друг с другом, например,
переплетение цветка и бутона, раскрывают понятия единства. Сегодня в домашнем
текстиле, в частности для окаймления постельного белья, часто используются
стилизованные растительные мотивы, в частности, так называемые «восточные
огурцы».
Традиционные ткани с мотивами восточных огурцов со своей необычайной
графической точностью разработки растительных мотивов, сплетающихся в
затейливые узоры внутри отдельных форм, поражают высоким художественным
мастерством. Подобные ткани часто отмечались и отмечаются призами на
международных выставках и ярмарках. Производство подобных тканей, сохраняя в
целом свое своеобразие, продолжается и сегодня. Они приобретают новый оттенок, как
бы отблеск нового времени [4].
Если раньше внутрь миндалевидных форм часто вписывались мотив «древо
жизни» или стилизованные цветочные узоры, то сегодня создаются новые рисунки из
группированных цветков или листочков в форме восточного огурца. Подобные мотивы
могут прекрасно сочетаться с основным растительным орнаментом, в частности
натурально изображенными цветочными орнаментами.
Дуговые линии, всевозможные завитки, которые в своей основе являются
растительными, преобладают в архитектурном декоре, резьбе по дереву, камню,
керамике, изделиях из кожи и металла, но казахский народный орнамент «податлив» к
использованию в различных материалах почти с одинаковым эффектом. Один и тот же
узор может быть применен в мягком и жестком материале. Это свойство позволяет
использовать его и в дизайне ткани, с незначительным изменением в структуре и стиле
орнамента [5].
В сороковые годы прошлого столетия в среде советских художников текстильного
рисунка уважение к узорам древности и восхищение ими как законченными
произведениями искусства стало укрепляться. Это исключило из их творческой
деятельности стремление улучшить традиционный орнамент путем более «чистого»
его исполнения на современной ткани. Рукотворная красота была окончательно
осознана как художественное качество. Такой творческий подход к работе был новым
явлением в
дизайне текстиля. Это было значительным шагом вперед. Эти
окончательно определенные принципы деятельности художников по тканям бывшего
союза – действенны до наших времен [6].
Итак, традиции, которые не одно тысячелетие складывались в каноническом
искусстве, получили научное обоснование в проектном творчестве, так как этнический
стиль является одним из красочных и необычных. На современном этапе не только
сохранение, но и развития традиционного искусства, наследование и преемственность
приобретают огромное значение, так как народные мотивы, оказывая огромное влияние
на творчество дизайнеров, прочно вошли в мир сегодняшней моды. Именно ориентация
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на этнику, как неисчерпаемый источник вдохновения, пожалуй, вот что отличает
высокую моду сегодня. Анализ последних исследований и публикаций по казахскому
народному орнаменту свидетельствует о том, что до настоящего времени это
традиционное искусство не являлись предметом глубокого научного изучения, что
обуславливает актуальность исследования возможностей использования казахского
народного орнамента в дизайне текстиля, как одного из композиционных средств
художественной выразительности. Следует отметить, что истоками народного
орнамента являются кружева, вышивка, чеканка, роспись и т.п. Основа такого
орнамента – сложившиеся в своеобразный народный стиль формы. Мотивы
традиционного орнамента содержат особенности национального самобытного стиля,
творчески переработанные в текстильный рисунок.
1. Торебаев Б.П. Основы дизайна текстильных изделий, Ташкент, «Taffakkur qanoti»
2013.
2. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. М.: «Владос» 2014.
3. Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство. Алма –Ата, «Онер» 1986.
4. Торебаев Б.П. // Традиции восточного стиля в дизайне современных тканей. Научнопопулярный журнал San’at. №2, 2009. Узбекистан.
5. Джанибеков У. Культура казахского ремесла. Алма-Ата, «Онер» 1982.
6. Бесчастнов Н. П. Графика текстильного орнамента. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина,
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕ КӨЛІКТІ ДАМЫТУДА ҰСЫНЫСТАР МЕН
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР
Калменова У.А., Тұрсынбаева Қ.С., Марткамалова К.С.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В статье рассмотрено развитие транспорта в международном туризме. Даны
особенности транспорта. Даны возможности развития транспорта в
международном туризме.
The article considers development of transport in international tourism, specifics of
transport. Opportunities of transport development in international tourism are researched.
Қазақстан үшін туризмнің дамуы қазіргі таңда өте маңыздылығын Президент
Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан 2030» Бағдарламасы негізінде халыққа жолдауында
атап өткен. Осы бағдарлама бойынша 2010 жылға дейін өзінің мүмкіндіктері мен
бәсекеге қабілеттілігі тұрғысынан перспективті салаларға ауыл шаруашылығы, орман
және орман өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, тұрғын-үй құрылысы және
инфрақұрылымымен қатар туризм де кірген.
Еліміздің экономикалық өсуінің маңызды факторларының бірі көлік
инфрақұрылымын серпінді дамыту және жетілдіру болып табылады. Республиканың
көлік кешенін реформалауда позитивті үрдістер сәтті іске асырылуда. Қазақстандық
көлік кешенін халықаралық көлік жүйесіне бірігу процестерін жеделдету және
еліміздің транзиттік әлеуетін дамыту мақсатында көліктік қызметтерді көрсетудің
бәсекелі ортасы қалыптасты. Қазақстан көлігі экономика салалары мен өңірлердің
өзара байланысын қамтамасыз ете отырып, республика халық шаруашылығының
салалық кешендерін (агроөнеркәсіп, отын-энергетикалық, кен-металлургия, құрылыс
және басқалары) қалыптастыру ескеріліп дамыды.
Темір жол саласында темір жол желілері жеткіліксіз деңгейде дамыған, негізгі
құралдар тозуда, жолаушылар жылжымалы құрамы жеткіліксіз; қызмет көрсету деңгейі
төмен және бәсекелестік жоқ; темір жол көлігін жаңарту мен дамытуды қаржыландыру
жеткіліксіз; қолданыстағы тариф жасау принциптері мен реттеу тетіктері
тасымалдаушыны клиенттерге бейімдемейді. Экономиканың жүк және басқа
салаларының (тау-кен өндіру, құрылыс және агроөнеркәсіптік кешен) есебінен, баға
өсіміне қатысты темір жол тарифтерінің төмендеуі есебінен жолаушы тасымалдарын
көптеген жылдар бойы қиылысты қаражаттандыруға мүмкіндік беретін экономикалық
саясат сала активтерінің «шайылуына» және мемлекеттің көлік инфрақұрылымдары
сапасының әлсізлауына алып келеді [1].
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Темір жол көлігінің тиімділігі, қолданыстағы түрлері, тұтынушыларға ұсынатын
қызметтерінің қол жетімділігі мен сапасы, жұмыстарға инновацияларды енгізу деңгейі
нарықтың заманауи талаптарына толығымен жауап бере алмайды. Сондай-ақ автокөлік
инфрақұрылымының көпшілік бөлігі нормативтік мерзімінен асыра қолданылады,
кейбіреулері осы мерзімге жақындаған, осыған байланысты көлік жұмысы қауіпсіздігі
бойынша жағдай күннен күнге әлсізлауда. Қолда бар жол-пайдалану техникаларының
жоғары дәрежеде тозуы; қалпына келтіру жұмыстарына көп қаражат жұмсалатындығы;
республикалық маңыздағы автожолдар желісін дамытудың жеткіліксіз қаражат бөлінуі
және жолдардың жөндеуаралық мерзімінің сақтамауы; қолданыстағы автожолдардың
төмен техникалық параметрлері (есеп бойынша білігіне түсетін жүктеме, санаттары
және т.б.); екі жолақты қозғалыстағы жолдардағы авариялық жағдай мен өлім-жітім
тәуекелінің жоғарылығы;
жергілікті бюджеттен жеткіліксіз қаржыландыру
нәтижесінде облыстық және аудандық маңыздағы автомобиль жолдарын дамытудың
төмен деңгейі; 890 ауылдық елді мекендерге баратын қатты жабындысы бар кірме
автожолдардың жоқтығы байқалады.
Азаматтық авиация саласындағы басты проблема ИКАО стандарттарына сәйкес
келмейтін аймақтық әуе кемелерінің ескірген паркі, авиациялық қызметкерлер
құрамының, әсіресе ИКАО талаптарына сәйкес ағылшын тілін білуден 4-тен төмен
емес деңгейі бар ұшу құрамының жеткіліксіздігі; азаматтық авиация саласын
мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру және халықаралық талаптарға сәйкестендіру
мақсатында авиақызметтер саласында бәсекелестікті дамыту қажеттілігі; бірқатар
аймақтық әуежайлардың әуе кемелерін қабылдау және ұшыруға арналған ИКАО
халықаралық стандарттарына сәйкессіздігі [2].
Су көлігі саласында порт инфрақұрылымдары қуатының жеткіліксіздігі, қызмет
көрсету инфрақұрылымының әлсіз дамуы, білікті отандық мамандардың
жетіспеушілігі, кеме жүзу шлюздерін қайта жаңғырту қажеттілігі; порт
инфрақұрылымдарының өткізу қабілетінің жеткіліксіздігі; сауда флоты санының
жеткіліксіздігі; мемлекеттік техникалық флоттың тозуы.
Мемлекеттік реттеу реформасы кезең-кезеңімен жүзеге асады. 2011 жылы
мемлекеттік реттеуден жүк тасымалдағаны үшін вагон құрамын шығару, 2014 жылы –
тасымалдау қызметін қайта реттеу жоспарланып отыр.
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Сурет -1. Жүк тасымалдаудың мемлекеттік тарифтік реттеу әдістері
Ескерту: Қазақстан Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 20102014 жылдарға арналған салалық бағдарламасының мәліметтер негізінен нарықты
ырықтандыру нәтижесінде қызметтердің экономикалық құны негізінде тарифтерді
нарықтық қайта теңгеру болады.
2014 жылы бәсекелестік үлгісін енгізер кезде Қазақстанның Бірыңғай кедендік
одаққа (бұдан әрі – БКО) және Дүниежүзілік сауда ұйымына (бұдан әрі – ДСҰ) кіру
шеңберінде тарифтерді сәйкестендіру (яғни, жақындасу жағына қайта теңгеру)
жұмыстарын кезеңімен жүргізу қажет болады.
Қазақстаннның темір жол көлігі инфрақұлымының басым бағыты болып жаңа
темір жол желілерін салу жолымен транзиттік әлеуетін дамыту болып табылады.
Қазақстан, Түрікменстан және Иран мемлекеттері басшыларының тапсырмаларына
сәйкес «Өзен – Түрікменстанмен шекара» темір жол желісінің құрылысы басталды.
Бұл желі Солтүстік – Оңтүстік халықаралық дәлізінің бір бөлігі бола тұрып,
Қазақстанды Парсы шығанағы елдерімен тікелей байланысын қамтамасыз етіп, 600 км
жуық Солтүстік – Оңтүстік халықаралық дәлізінің қазіргі бағытымен салыстырғанда
тасымалдау қашықтығын қысқартады.
Мемлекеттік сараптаманың қорытындысына сәйкес құрылыс құны
65 059 млн. теңгені құрайды.Қорғас – Жетіген (ұзақтығы 293 км) жобасы Қытаймен
темір жол
өткелінің екінші шекара бекетін ашуға мүмүкіндік беріп, Достық
станциясын барынша жеңілдетеді. Мемлекеттік сараптаманың қорытындысына сәйкес
құрылыс құны 153 201 млн. теңгені құрайды.
Концессиялық негізде Ералы – Құрық темір жол желісін салу жобасын іске
асыру жоспарлануда, оның мақсаты Қазақстан Республикасы Каспий маңы
аумағындағы жағалау инфрақұрылымын дамыту және Құрық портына көліктік қызмет
көрсету үшін жағдай жасау болып табылады.
ҚР, РФ және Беларусь Республикасы мемлекетаралық келісіміне сәйкес 2010
жылдан бастап бұдан БКО еніп, 2012 жылға дейін Бірыңғай экономикалық кеңістік
қалыптастырады.
Қазақстанның БКО және ДСҰ кіруін ескеріп, ішкі темір жол тарифтерін
сәйкестендіру және бірыңғай экономикалық жағдай қалыптастыру үшін БКО
қатысушы-елдердегі темір жол тарифтеріне жақындату жұмыстары жүргізіледі. Бірақ,
БКО елдеріндегі темір жол салалары реформалау жағдайында, мұнда саланың
қолданыстағы
және
мақсатты
үлгісінде
түбегейлі
айырмашылық
бар.
Айырмашылықтар, атап айтқанда, темір жол көлігінің нарықтық саласын заңнамалық
анықтауын қамтиды [2].
Кесте 1. 2010 – 2014 жылдар аралығына қажетті жол жұмыстарының көлемі
Ұзындығы, км
Жоба атауы

2011

2012

2013

2014

20102014

Республикалық маңызы бар жолдар
Республикалық маңызы бар
жолдарды салу мен қайта жаңарту 550

797

959

967

1123

4396

Концессиялық негізде

124

314

407

70

915

2010
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республикалық маңызы бар
жолдар салу және қайта жаңарту
Барлығы, республикалық маңызы
бар жолдар салу және қайта
жаңарту
Жөндеу (орташа және күрделі):
Барлығы, республикалық маңызы
бар жолдар
Жергілікті маңызы бар жолдар
Барлығы

550

921

1 273

1 374

1 193

5 311

877

1 138

1 138

1 229

1 366

5 748

1 427

2059

2411

2603

2 559

11 059

1410

1527

1994

2251

2491

9673

2837

3586

4405

4854

5050

20 732

Ескерту: Қазақстан Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010 –
2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасының мәліметтер негізінен
Қолда бар ресурстарды топтастыруды қамтамасыз ету қажет басым бағыттар
болып анықталғандар:
1) алдыңғы кезеңде басталған объектілерді салу мен оңалтуды аяқтау;
2) облысаралық және өңіраралық көлік байланысын қамтамасыз ететін жүк
қауырттылығындағы бағыттарда бұзылған учаскелерді қайта жаңарту және күрделі
жөндеу;
3) авариялық көпірлерді қайта жаңарту;
4) перспективалы және транзиттік бағыттарындағы жолдардың жеке учаскелерін салу;
5) профилактикалық алдын ала жөндеу, сондай-ақ автомобиль жолдарын қысқы күтіп
ұстау жұмыстарының көлемін арттыру [2].
2010 – 2014 жылдар кезеңінде республикалық маңызы бар автожолдардың 5 412 км
салу және қайта жаңарту (соның ішінде 915 км концессия қаражаты есебінен) және 5
748 км жөндеу жоспарланып отыр. Сондай-ақ 9 673 км жергілікті желідегі
автожолдарда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу болжануда.
Кесте 2. 2010 – 2014 жылдардағы жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдарын салу,
қайта жаңарту бойынша жол жұмыстарының көлемі
Ұзындығы, км
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Жергілікті маңызы бар жолдар
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Ескерту. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің
мәліметтерінің негізінде
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңарту жұмыстары
шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағы бойынша өтетін алты негізгі
халықаралық дәліз бойынша 3 680 км қамту жоспарланып отыр:
1) Өзбекстан шекарасы – Шымкент – Тараз – Алматы – Қорғас – Қытай шекарасы
(жалпы ұзындығы 1 150 км-дің 391 км қайта жаңарту);
2) Шымкент – Қызылорда – Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы (2 066 км-дің 1 383 км қайта
жаңарту);
3) Алматы – Қарағанды – Астана – Петропавл (1724 км-дің 476 км қайта жаңарту);
4) РФ шекарасы – Атырау – Ақтау – Түрікменстан шекарасы (1402 км-дің 346 км қайта
жаңарту;
5) РФ шекарасы – Павлодар – Семей – Майқапшағай – Қытай шекарасы (1094 км-дің
425 км қайта жаңарту);
6) Астана – Қостанай – РФ шекарасы (891 км-дің 119 км қайта жаңарту).
Ақылы автомобиль жолдарын пайдалануға беру кезіндегі маңызды сәттердің
бірі автомобиль жолдарының ақылы учаскелері бойынша АКҚ жүріп өтуіне бажды
(тарифті) айқындау болып табылады.
Дәстүрлі түрде ақылы автомобиль жолдары бойынша жүріп өтуге пайдаланушы
ақы төлейді. Тариф, қаржыландыру құнын және қызмет ету мерзімі ішінде жөндеу
жұмыстарының жоспарын қоса алғанда, жобаның толық құны негізге алына отырып
есептеледі. Тарифті индекстеу инфляцияға сәйкес, сондай-ақ басқа да ерекше
жағдайлармен көзделеді. Мемлекет тарифтерді арттыруды жоспарламаған жағдайда,
өйткені бұл әлеуметтік қарсылықтар тудыруы мүмкін, өтемақы төлеу тетігі әзірленуі
тиіс.
Ақылы автомобиль жолдарын салу және пайдалану мәселесі тек автомобиль
жолдары мен концессиялар саласындағы заңнамамен ғана реттелмейді. Осы салада
туындайтын құқықтық қатынастарға ҚР бюджет, салық және жер заңнамасының
нормалары үлкен әсер етеді. Келтірілген заңнаманың кейбір нормалары автожол
жобаларын неғұрлым тиімді іске асыру мен инвестор тарабына тартымдылығы үшін
түзетулер енгізуді қажет етеді.
ККМ тәуекелдерді және жобалар бойынша жауапкершілікті оңтайлы бөлуге қол
жеткізіп, ҚР-ның автожол саласындағы концессиялық жобаларды одан әрі табысты
іске асыру үшін концессиялар туралы заңнамаға, бюджет, жер кодекстеріне бірқатар
түзетулер ұсынған болатын.
Автомобиль жолдарын қайта жаңарту және жөндеу қауіпсіз қозғалыс, жолдарды
пайдаланушыларға жұмыс пен демалыс жағдайларын жақсарту және автотуризмді
дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау арқылы сервистік қызмет көрсету деңгейін
арттырумен байланысты. Сала мен шағын және орта бизнесті дамыту мен қолдау
бойынша мемлекеттік саясатты қаржыландырудың қолданыстағы жүйесіне сәйкес
салынуы мен қаржыландырылуы тиісті ұйымдастыру-құқықтық тәсілдері бар әр түрлі
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қаржыландыру көздерінен жүзеге асуы қажет жол сервисі объектілерінің екі тобы
бөлінді [1].
Объектілердің бірінші тобы – бұл автомобиль жолдары кешеніне кіретін
объектілер. Оларға жататындар: авариялық-шақыру байланысы, автомобильдердің
қысқа мерзімді тұрақ алаңдары, су көздері, автобус аялдамалары, автопавильондар.
Осы объектілерді салу жол жұмыстарына көзделетін жалпы қаражат есебінен жүзеге
асырылады.
Объектілердің екінші тобы – бұл ақылы сервис объектілері (мотелдер,
кемпингтер, авто май құю станциялары, техникалық қызмет көрсету станциялары,
тамақтану пункттері, терминалдар және т.б.).
Осы кісіпорындарды қалыптастыру мен кеңейту мемлекет тарапынан реттеудің
қолайлы климаты бар осы қызметтердің түрлеріне сұраныспен және ұсыныспен
анықталады.
Қазіргі уақытта осы саланы дамытудың жүйелік сипаты жоқ. Бұл жағдайда:
1) негізгі автожол маршруттарына жол бойы сервистерінің қолданыстағы
объектілерінің қозғалыс қауіпсіздігі мен эстетикалық ресімдеу шарттарына сәйкес
келуіне тексеру жүргізу;
2) жергілікті атқарушы органдардың қатысуымен объектілердің орналасуының
ықтимал белсенді орындарын белгілеу және олардың игерілу шамасына қарай үлгі
жобалау шешімдерін даярлауға, жерлерді бөлуге, аймақтар мен коммуникацияларды
жол учаскелері мен пункттерінің желілік ғимараттарымен бірлестіруге, сондай-ақ
сервис объектілерін белсенді құру бойынша басқа мәселелерді шешуге көмек көрсету
қажет.
1.Балабанов Экономика Туризма Алматы 2000ж
2.Ердавлетов С.Р . География Туризма . История ,Теория , практика . Алматы 2000ж
Қазақстанның көліктік қызмет нарығының жұмыс істеуі // Қазақстанның БСҰ – ға
кіруі: жүйелік жағдайларын талдау, оң бағыты, теріс салдары // халықаралық – ғылыми
тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2004. 4-бөлім.-316-324 бб. 0,56 б.т.
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ЭЛЕМЕНТАР БӨЛШЕКТЕР МЕН ЭЛЕКТРОМАГНИТТIК СӘУЛЕЛЕРДIҢ
ӨЗАРА ТҮРЛЕНУI
Жансейтова Ж.К., Джомартов Т.А.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Адилбаев Е., №3 қазақ-түрік лицейі
Жансейтова Б.К. , №2 орта мектебі, Кеңгір селосы
В данной статье изложены некоторые особенности исследований
межъядерных взаимодействии, а также рассматриваются особенности частицы в
космических лучах.
In this article treats the problem of interaction between the particles in the cosmic
radiations. In this article presents the features of particles in the cosmic radiations.
Физиканың даму барысында элементар бөлшектер ұғымы бiраз өзгерiске
ұшырады. Алғашқы кезде элементар деп iшкi құрылымы жоқ, басқа құрамдас
бөлiктерге ыдырамайтын бөлшектердi түсiндi. Бүгiнгi күннiң түсiнiгi бойынша
элементар бөлшектерден олардың iшкi құрылымының болмауы талап етiлмейдi.
Элементар бөлшектер деп физика ғылымының қазiргi даму дәрежесiнде бос күйiнде
кездесетiн қарапайым бөлшектерден тұрады деп есептеуге болмайтын бөлшектердi
айтады. Элементар бөлшектердi кейде субъядролық бөлшектер деп те атайды.
Қазiргi заманның элементар бөлшектер физикасы осы бөлшектердiң қасиеттерiн
анықтайды, оларды классификациялайды, iргелi әсерлесудiң қасиеттерiн зерттейдi және
осы әсердiң салдарынан олардың бiр бiрiне ауысуларын зерттейдi. Соңғы кездерi
элементар бөлшектердiң iшкi құрылымдары да кеңiнен зерттелуде.Бұл бөлшектердiң
көптеген ерекшелiктерi, соның iшiнде iшкi құрылымы тек жеткiлiктi жоғарғы
энергияда ғана көрiнiс табады. Сондықтан элементар бөлшектер физикасын жоғарғы
энергия физикасы деп те атайды.
Элементар бөлшектер дегенiмiз барлық алғашқы материяны құрайтын, ары қарай
бөлінбейтiн бөлшектер, бiрақ барлық элементар бөлшектер бiр-бiрiне түрленедi және бұл
өзара түрлену олардың өмiр сүруiнiң басты шарты болып табылады. Жаңа элементар
бөлшектiң ашылуы ғылым үшiн аса зор табыс.
Сондықтан элементар бөлшектер физикасының дамуы космостық сәулелердің
ашылуымен байланысты.
Кейбiр элементар бөлшектер табиғатта бос немесе босаң байланысқан күйде
кездеседi. Бiздi қоршаған дүние негiзiнен осы бөлшектерден құралған. Мұндай
бөлшектердiң қатарына ядро құрамына кiретiн протондар және нейтрондар, атомның
қабыршығын құрайтын электрондар, электромагниттiк өрiстiң кванттары болып
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табылатын фотондар (γ-кванттар) жатады. Сәл кейiнiрек ядроның β-ыдырауы кезiнде
туатын νe нейтрино және антинейтрино, ядролық әсерлесудiң тасымалдаушылары
болып табылатын пи-мезондар ( π+ , π0 , π–) ашылды. Бұдан әрi осы бөлшектердiң
антибөлшектерi ашылды[1].
Уақыт өте келе элементар бөлшектердiң саны күрт өстi. Бүгiнгi күнде олардың
жалпы саны антибөлшектерiн қоса есептегенде 400-ден асып түседi. Бiрақ олардың аса
көп бөлiгi орнықсыз бөлшектер. Олар табиғатта бос күйiнде кездеспейдi. Оларды тек
арнайы зертханаларда үлкен жылдамдықтағы орнықты бөлшектердi соқтығыстыру
арқылы алады. Осылай туындылаған орнықсыз бөлшектер тез арада ыдырап кетедi де
ақырында орнықты бөлшектер пайда болады.
Бөлшек пен антибөлшек кездесетiн болса жойылып, екi кейде үш фотонға
айналады. Бұл құбылысты аннигиляция деп атайды. Мысалы электрон мен оның
антибөлшегi позитрон кездескен кезде мынадай түрлену болады
Бұл үрдiс кезiнде электр зарядының, энергияның, импульстiң және импульс
моментiнiң сақталу заңы орындалады. 1933 жылы Ф. и И.Жолио-Кюри керi процесс –
атом ядросының маңындағы гамма кванттан электрон-позитронның тууын байқады.
Энергияның сақталу заңы бойынша мұндай гамма-кванттың энергиясы электрон мен
позитронның тыныштық энергияларының қосындысынан артық болуы керек.
Антибөлшектерден атом құралуы мүмкiн. Мысалы антисутегiнiң атомында терiс
зарядталған антипротонның маңында оң зардталған позитрон қозғалып жүредi.
Табиғаттағы барлық заттар, бөлшектер бiр-бiрiмен әсерлеседi. Бiр қарағанда
осындай сан-алуан болып келетiн әсерлесулер негiзiнен iргелi әсерлесу теп аталатын
төрт түрлi әсерлесудiң нақтылы жағдайда көрiнiс табуы болып табылады. Iргелi
әсерлесуге гравитациялық, электромагниттiк, күштi және әлсiз әсерлесулер жатады.
Гравитациялық әсерлесу 1687 жылы И. Ньютон ашқан бүкiл әлемдiк тартылыс
заңымен анықталады. Гравитацилық күштер кез-келген денелердiң арасында әсер етедi.
Бiрақ массалары өте аз болғандықтан элементар бөлшектердiң арасында бұл күш
ешқандай роль атқармайды. Бұл күш аспан механикасында, астрофизикада шешушi
роль атқарады.
Кез-келген зарядталған дене немесе бөлшек электромагниттiк әсерлесуге
қатысады. Атомдардың, молекулалардың кристаллдардың болуы газ, сұйық және қатты
денелердiң қасиеттерi осы күштiң негiзiнде анықталады.
Күштi әсерлесу мезондар мен бариондарға, яғни адрондарға тән. Лептондар мен
фотон күштi әсерлесуге қатыспайды. Ол қысқа аралықта ғана, шамамен 10 -15м, әсер
етедi. Бұл аралықтағы оның мәнi гравитациялық және электромагниттiк күштермен
салыстырғанда өте үлкен.
Әлсiз әсерлесуге фотоннан басқа кез-келген бөлшек қатысады. Бұл күштердiң
әсер ету аймағы 10-18м. Әлсiз әсерлесудiң мысалдары нейтронның, мюонның және
зарядталған пиондардың төмендегi ыдыраулары
Қазiргi заман физикасының ең күштi теориялары кванттық механикада,
кванттық электродинамика мен кванттық хромодинамикада бөлшектердiң өзара
әсерлесуi олардың арасында болатын бөлшек алмасу арқылы түсiндiрiледi. Осы
тұрғыдан алғанда электромагниттiк әсерлесу ол бөлшектер арасында фотонның
алмасуы арқылы, ядролық күштер нуклонның арасында пи-мезондардың, ал жалпы
күштi әсерлесу бұл өрiстiң кванттары глюондардың алмасуы, әлсiз әсерлесу өте ауыр
бөлшектер W+, W– және Z0 векторлық мезондардың алмасуы арқылы түсiндiрiледi.
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Лептондар – жоғарыда айтқанымыздай, күштi әсерлесуге қатыспайтын
бөлшектер. Олардың қатарына жататындар : электрон e–, электрон нейтриносы νe,
мюон μ–, мюон нейтриносы νμ, таон τ– және таон нейтриносы ντ. Әрине барлық
лептондардың антибөлшектерi бар. Нейтринолардың массасының неге тең екендiгi
жөнiндегi мәселе бүгiнгi күнге дейiн шешiмiн тапқан жоқ [2].
Элементар бөлшектердiң ең көп тараған тобы адрондар. Адрондар барлық iргелi
әсерлесулерге қатысады. Адронның протоннан басқасы орнықсыз. Олар белгiлi бiр
уақыттан кейiн басқа бөлшектерге ыдырап кетедi. Олардың жартылай ыдыру периоды
(10-24) с аралығында болады. Бұл бөлшектердi резонанстар деп атайды. Спинiнiң
мәнiне байланысты адрондар спинi нөлге тең болатын мезондар және спинi 1/2 болатын
бариондар болып бөлiнедi.
Энергиясы ондаған гигаэлектронвольт болатын электрондардың протоннан және
нейтроннан шашырауын зерттеу бұл бөлшектердiң iшкi құрылымы бар екенiне
ұқсайды. Жалпы адрондардың қандай да бiр iргелi бөлшектен құралғаны жөнiнде
бiрнеше теория ұсынылған болатын. Соның ең жемiстiсi кварктар теориясы болды.
Кварктар деп нағыз элементар бөлшектердi айтады. Барлық адрондар, яғни
мезондар, бариондар және резонанстар осы кварктардан тұрады. Бүгiнгi күнде алты
кварк бар деп есептелiнедi. Олады сәйкес латынның u, d, s, c, b, t әрiптерiмен белгiлейдi
Кейбiр мамандық иелерi өз кәсiбiне байланысты табиғи фонға қосымша сәуле
әсерiне ұшырайды. Олар, мысалы, рентгенолог-дәрiгерлер, атом станцияларының
қызметкерлерi, ғарышкерлер, ғалым-физиктер т.с.с. Сондықтан, сәулеленудiң адам
өмiрiне қауiпсiз деңгейiн анықтау қажет болатын. Оның мәнi бiр жыл үшiн 50 мЭв-ға
тең.
Ядролық жарылыстың энергиясын бейбiт мақсатта қолдану мүмкiн емес.
Сондықтан ядролық реакция кезiнде бөлiнетiн энергияны пайдалана алу үшiн тiзбектi
реакцияны еркiмiзше басқара алатындай болуымыз қажет. Мұндай басқарылатын
тiзбектi реакцияны ядролық реакторлар немесе атомдық қазандықтар деп аталатын
қондырғыда жүзеге асырады. Ядролық реактордың жұмыс iстеу принципiн мына
жерден қарап көруге болады. Реактордың негiзгi элементтерi: ядролық отын,
нейтрондарды шағылдырғыш және баяулатқыш, реакторда бөлiнетiн жылуды
тасымалдағыш, тiзбектi реакцияның жылдамдығын реттегiш. Реакторлар шабан және
шапшаң нейтрондармен жұмыс iстейтiн реакторлар болып бөлiнедi. Алғашқы жасалған
реактор шабан нейтрондарды қолданатын реактор. Уран ядросы бөлшектенгенде
бөлiнетiн нейтрондардың энергиясы шамамен 1-2 МэВ. Сәйкес олардың
жылдамдықтары 107 м/с, сондықтан оларды шапшаң нейтрондар деп атайды. Мұндай
энергиядағы нейтрондар 235U және 238U ядроларымен бiрдей қарқындылықпен
әсерлеседi. Ал табиғи уранда 235U уранның ара салмағы аз болғандықтан нейтрондар
негiзiнен 238U уранмен әсерлеседi де тiзбектi реакция жүзеге аспайды. Ал жылулық
қозғалыстың жылдамдығындай (шамамен 2·103 м/с) жылдамдықпен қозғалатын
нейтрондар шабан немесе жылулық нейтрондар деп аталады. Жылулық нейтрондарды
235U ядросы шапшаң нейтрондарға қарағанда 500 есе қарқындырақ жұтады.
Сондықтан табиғи уранды шабан нейтрондармен сәулелендiргенде оның көп бөлiгi
238U ядросымен емес 235U ядросына жұтылады. Сондықтан тiзбектi реакцияны жүзеге
асыру үшiн нейтрондарды баяулату қажет.
Реактордағы нейтрондардың жылдамдығын төмендету үшiн баяулатқыштар деп
аталатын заттар қолданылады. Нейтрондарды қарқынды баяулату үшiн баяулатқыштың
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атомының массасы нейтрон массасымен шамалас болуы керек. Әдетте баяулатқыш
ретiнде кәдiмгi немесе ауыр суды және графиттi пайдаланады.
Реакторды басқару арнайы жасалған басқару бiлiктерi арқылы жүзеге асады.
Басқару бiлiктерi жылулық нейтрондарды қарқынды жұтатын бор мен кадмийдiң
қоспаларынан жасалады.
Егер ядролық отын ретiнде уранның 235U изотопымен едәуiр байытылған отын
пайдаланылатын болса, реактор шапшаң нейтрондармен де жұмыс iстей алады. Бұл
шапшаң нейтрондардың 238U ядросымен әсерлесуiнiң нәтижесiнде мынадай реакция
тiзбегi жүзеге асады,яғни уранның 238U изотопы шапшаң нейтрондарды жұтудың
нәтижесiнде плутонийдiң 239Pu изотопына айналады. Ал бұл изотоп нейтрондармен
әсерлесу тұрғысынан уранның 235U изотопына өте ұқсас. Сонымен шапшаң
нейтрондарға арналған реактор тек 235U изотопымен тiзбектi реакцияны жүргiзiп қана
қоймайды, сонымен қатар аса арзан және табиғатта кең тараған 238U изотопынан жаңа
ядролық отын 239Pu алуға мүмкiндiк бередi.
Энергия тек ауыр ядролар бөлiнген кезде ғана емес, сонымен қатар аса жеңiл
ядролар бiрiккен кезде де бөлiнедi. Бұлай болуының принципиальды мүмкiндiгi
меншiктi байланыс энергиясының жеңiл ядролар үшiн артып, ауыр ядролар үшiн
кемуiмен байланысады. Жеңiл ядролардың бiрiгiунiң (синтезiнiң) салдарынан
энергияның бөлiнуiнiң мына жерде келтiрiлген. Бұл термоядролық реакцияның мысалы
болып табылады.
Әртүрлi ядролық реакциялардың iшiнде кейбiр ауыр ядролардың бөлiну
реакциясының маңызы ерекше. Ауыр ядролар ондағы нейтронның ара салмағы үлкен
болғандықтан орнықсыз болып келедi. Бұл ауыр ядролардың меншiктi байланыс
энергиясының орташа ядролармен салыстырғанда аз болатынан көрiнiп түр. Осының
бiр мысалы, уран ядросының нейтрондармен атқылаған кезде бөлiну реакциясы алғаш
рет 1939 жылы ашылған болатын. Бастапқы ядрода нейтрондар артық болғандықтан
реакция кезiнде бөлшектенген ядролармен қатар бiрнеше нейтрон да ұшып шығады.
Мысалы уран бөлшектенген кезде бiр бөлшектену актiсiнде 2-3 нейтрон бөлiнедi. Егер
дұрыс жағдай болса бұл нейтрондар уранның басқа ядроларына барып түсiп, оларды
бөлшектейдi. Сөйтiп бұл үрдiс тасқынды түрде күрт өседi. Бұлай жалғасқан реакцияны
тiзбектi реакция деп атайды.
Тiзбектi реакцияны нақтылы жүзеге асыру оңай шаруа емес. Уранның
бөлшектенуi кезiнде бөлiнетiн нейтрондар тек уранның 235 изотопын ғана бөлшектей
алады. Оның энергиясы 238 изотопты бөлшектеуге жеткiлiксiз. Ал табиғи уранда 238
уранның үлесi 99,3% те 235 уранның үлесi бар болғаны 0,7%. Сондықтан бiрiншiден
тiзбектi реакцияны жүзеге асыру үшiн 235 уранды таза түрде бөлiп алу қажет.
Екiншiден оның мөлшерi жеткiлiктi болуы тиiс, себебi оның мөлшерi аз болса реакция
кезiнде туындылайтын нейтрондар уран ядроларына жолықпай тысқары шығып кетедi.
Тiзбектi реакция басталатын ең аз массасын критикалық масса деп атайды. Мысалы 235
уран үшiн оның мәнi бiрнеше ондаған килограмм. Тiзбектi реакция кезiнде орасан көп
энергия бөлiнедi. Уранның температурасы миллиондаған градусқа көтерiлiп, пайда
болған от шар маңындағының бәрiн күйдiрiп, қиратады.
Уранның бiр ядросы бөлшектенген кезiнде 200 МэВ-қа жуық энергия бөлiнедi.
Оның 165 МэВ-қа жуығы реакциядан шығатын бөлшектердiң кинетикалық энергиясы
түрiнде болады да қалғаны таза гамма-кванттардың энергиясы болады. Осы энергияны
бiле отырып 1 кг уран бөлшектенгенде бөлiнетiн энергияны есептеп табуға болады, ол
80 миллиард джоулға тең. Ол 1 кг көмiр немесе мұнай жаққан кезде бөлiнетiн
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энергиядан бiрнеше миллион есе артық. Сондықтан ядролық энергияны пайдалану өте
тиiмдi.
Ядроның өлшемдерi өте аз болғандықтан ондағы протондардың кулондық тебiлу
күшi өте үлкен болады. Бiрақ ядро бұл тебiлу күшiнiң салдарынан бөлшектенiп
кетпейдi. Бұл протондар мен нетрондардың арасында кулондық күштен де күштi
тартылу күшiнiң бар екенiн көрсетедi. Бұл күштердi ядролық күштер деп, ал бұл
күштердiң арқасында әсерлесудi пәрмендi әсерлесу деп атайды. Протон мен
нейтронның пәрмендi әсерлесу тұрғысынан алғанда ешқандай айырмашылығы жоқ
сондықтан оларды ядролық физикада нуклон деген бiр бөлшек ретiнде қарастырады.
Ядролық күштер өте аз аралықта әсер ететiн күштер болып табылады. Ол 10-15
м-ге дейiнгi аралықта әсер етедi де одан тысқары жерде өте тез кемiп кетедi [3,4].
Масс-спектрограф депаталатын құралдардың көмегiмен ядроның массасын
өлшеу кез-келген Z протоннан және N нейтроннан тұратын ядроның массасы бос
жүрген Z протон мен N нейтронның массаларының қосындысынан аз екенiн көрсеттi.
Ал масса мен энергия арасындағы байланысты ескерсек бос протондар мен
нейтрондардың энергияларының қосындысы олардан құралған ядроның энергиясынан
артық екенi шығады. Олай болса, ядроны оны құрайтын бөлшектерге ажырату үшiн
осы энергиялардың айырымына тең энергия жұмсау керек. Мұндай энергияны Dебай
ядроның байланыс энергиясы деп атайды.
ΔE =Zmp c2 +Nmn c2 -mя с2 =Δmc2мұндағы Δm=Zmp+Nmn-mя массалар ақауы деп аталады.
Ядродағы бiр нуклонға келетiн орташа байланыс энергиясын Dебай деп белгiлеп,
ядроның меншiктi байланыс энергиясы деп атайды.
Резерфорд тәжiрибелерiнен атомның өлшемдерi өте кiшi ядродан және оны
қоршаған электрондық бұлттан тұратыны анықталды. Ендi физиктердiң алдында жаңа
физикалық нысанды, атом ядросының құрылымы мен қасиетiн зерттеу мәселесi туды.
Атом ядросының негiзгi сипаттамасының бiрi оның заряды. Ядроның зарядын өлшеу
оның мәнi элементар зарядты сәйкес химиялық элементтiң реттiк номерiне көбейткенге
тең екенiн, яғни q=Ze екенiн көрсеттi.
Мақаланың мақсаты –ядролық физика, элементар бөлшектер физикасы және арнайы
курстан, сол секілді зертханалық жұмыс барысында және тәжірибе нәтижелері
космостық сәулелер физикасының ядролық физика аспектісін оқып үйренуге
мүмкіндіктер туғызады [5,6].
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УДК 539.3
ВЛИЯНИЕ СОЛЕНОСТИ ЛЬДА НА ЕГО ПРОЧНОСТЬ
Жаппаров К.Т., Балапанова Г.М., Кульсеитова Л.К.
Жезказганский университет им.О.А.Байконурова
Мұздың негізгі механикалық қасиетінің бірі беріктілік коэффициенті, ол оның
түздылығына байланысты.
Ice strength coefficient is one of the main mechanical properties, which depends on
the salinity of ice.
Соленость – основной параметр, отличающий морской лед от пресного.
Необходимость ее учета при расчетах обусловлена структурой морского льда.
В начале формирования ледяного покрова кристаллы льда, накапливающиеся
под поверхностью воды беспорядочной массой, смерзаясь, захватывают некоторое
количество рассола, который при дальнейшем замерзании льда частично выдавливается
на его поверхность.
Затем лед нарастает в виде игл, направленных вниз, тем самым формируется
столбчатая его структура (рис. 1). Дренажные каналы (рис. 1) в толще льда
способствуют транзиту рассола. Это обусловливает наименьшую соленость льда в
средней его части и наибольшую в верхних и нижних слоях.

Рисунок 1: Схема структуры однолетнего льда
Диаграмма распределения солености льда по толщине имеет упрощенную
графическую закономерность в виде буквы «С» [2,3]. Пример распределения солености
во льду в течение зимы приведен на рис. 2.
Вышеуказанные особенности строения морского льда существенно влияют на
его прочность.
С
понижением температуры ниже минус 23 ºC, при которой начинает
осаждаться кристаллогидрат хлорида натрия NaCl×2H2O, рассол внутри пор
кристаллизуется. Прочность морского льда начиная с указанной температуры
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существенно растет. В работе [4] отмечено, что при температуре ниже минус 23 ºC
морской лед обладает большей прочностью по сравнению с пресным льдом. Также
интересен диапазон температур от минус 8,2 ºC до минус 23 ºC, при котором выпадает
из рассола глауберова соль (Na2SO4×10H2O), при этом прочность льда повышается, но
не так интенсивно, как при температуре ниже минус 23 ºC.

Рисунок 2. Распределение солености по толщине льда в течение зимы
По нормам соленость льда (Si, ‰), в зависимости от его возраста, находится в
соотношении 0,15÷0,20 от солености воды (Sw, ‰). Таким образом, нормативы
учитывают изменчивость солености льда с течением времени лишь умножением на
соответствующий коэффициент. Альтернативный способ вычисления солености льда
приведен в работе [5]:
Si = SW (0,2e.-0,017t +0,1)
(1)
В формуле (1) t – время в сутках с момента образования льда.
Непосредственно для определения прочности льда используется такой параметр,
как объем рассола (vb), зависящий от солености льда (S, ‰) и температуры (T, ºC). Для
определения данного параметра отечественными нормами, а также международными
принята методика Франкенштейна Г.Е. и Гарнера Р.:
(2)
Соленость морского льда учитывается посредством аналогичного параметра –
количества жидкой фазы в соответствующем слое (vi, ‰), которая определяется по
океанографическим таблицам [6] при заданных значениях температуры и солености.
В
соответствии с указаниями [6] количество жидкой фазы в слое льда
определяется по зависимости
(3)
В формуле (3) b – количество рассола в граммах на 1 кг морского льда (г/кг) – то
же, что и количество жидкой фазы в [1]; – отношение массы содержащихся во льду
солей к массе морского льда, определяемое по
(4)
Результаты вычисления по данной формуле близки к солености.
Другими словами, допустимо принимать вместо соленость льда Si (‰).
В
формуле (3) S – отношение массы растворенных в рассоле солей к массе
чистой воды в рассоле; p – отношение массы выпавших в осадок солей к массе чистой
воды в рассоле.
160

s = −0,01848t
при 0 > t > −7,3 ºC;
s = −0,01077t + 0,0567
при −7,3 > t > −22,4 ºC;
s = −0,0047t + 0,1677
при −22,4 > t > −30,0 ºC.
(5)
p=0
при 0 > t > −7,3 ºC;
p = −0,0031t – 0,0235
при −7,3 > t > −22,4 ºC;
p = −0,1010t – 2,160
при −22,4 > t > −30,0 ºC.
В формулах (5) t – температура льда в рассматриваемый промежуток времени.
В соответствии с указаниями
количество жидкой фазы в слое льда
определяется по зависимостям:
ξi

=- Sw,t (1- 0,0185ti ) /(0,0185ti )

при 0 > t > −7,3 ºC;

ξi

=- Sw,t (1,06-0,010ti)/(- 0,033+0,014ti)

при −7,3 > t > −22,4 ºC;

ξi

=- Sw,t (1,17-0,005ti )/(2,0+0,105ti )

при −22,4 > t > −30,0 ºC.

(6)

В формулах (6) ξi – количество жидкой фазы в i-м слое ледяного поля (г/кг); Sw,t
– соленость льда – Si ( ‰); ti – температура льда в i-м слое ледяного поля, °C.
Объем рассола во льду при определении прочности
vb = f(Si,Ti) –ф-лы (6); Rc = f(vb)
Где vb – объема рассола (количество жидкой фазы) во льду; Rc – прочность льда;
Si – соленость льда; Ti – температура льда.
Сопоставительный анализ формул (5),(6) показал, что они идентичны после
преобразований и дают одинаковый результат.
Необходимо обратить внимание, что для сопоставительного анализа
в настоящей статье формулы (6) приведены с учетом исправлений, которые не всем
доступны. В свободном доступе (интернет), а также платных специализированных
информационно-справочных системах отображаются ошибочные формулы с
опечатками. Использование некорректных формул приведет к неверной интерпретации
результатов.
Были проанализированы значения прочности льда, полученные с использованием
различных формул для определения солености морского льда и объема рассола в нем.
На рис. 3,a приведены значения солености, вычисленные по методике [1], на рис. 3,b –
соответствующие значения прочности льда. Объем рассола и прочность льда в обоих
случаях определялся по методике [1]. На рис.4,a приведены значения объема рассола,
вычисленные по методике [1] (формулы (6) и
формула (2)), на рис. 4,b –
соответствующие значения прочности.

161

Рисунок 3: Изменение солености (a) и прочности (b) во времени

Рисунок 4: Изменение объема рассола (a) и прочности (b) во времени
Анализ вычислений показал, что разница в значениях прочности льда по
сравниваемым методикам не превышает 5%. Таким образом, любая из рассмотренных
методик может применяться для инженерных вычислений. Зависимость (2)
использовать удобнее с точки зрения расчетов, так как она проще в автоматизации по
сравнению с зависимостями (6).
Вычисленную прочность льда для множества объектов
сравнивали с
результатами натурных испытаний. Результаты сравнения дали основания полагать,
что вычисляемая прочность льда получается несколько завышенной. Некорректное
вычисление прочности льда в дальнейшем приводит к завышению нагрузок на
проектируемое ГТС и его экономических показателей.
При вычислении объема рассола в толще льда по слоям, пользуясь методиками,
описанными в данной статье, соленость льда принимается постоянной и осредненной
по толщине. Данное упрощение приводит к тому, что не учитывается реальное
распределение солености во льду (рис. 2) и как следствие понижение его прочности в
верхнем и нижнем слоях.
В случае отсутствия данных натурных исследований солености льда по толщине
при проектировании предлагается учитывать дискретность солености введением
соответствующих коэффициентов. Для верхнего и нижнего слоев предлагается
принимать повышенное значение солености. Для средних слоев – пониженное.
Значения коэффициентов для приведения среднего значения солености к солености
соответствующего слоя предлагается назначить на основе анализа многочисленных
исследований распределения солености по толщине льда. Дальнейшим направлением
исследования в рассматриваемой области может стать работа по назначению
описанных коэффициентов.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОРГАЛЖЫНСКОЙ ГРУППЫ ОЗЕР
Логиновских Э.В., Саухимов О.Е, Ускенбаева А.Т.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Мақалада Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының негізгі физикалақ –
географиялық анықтама беріледі.
This article provides short physical and geographical characteristics of the main lakes
state nature reserve in Kurgaldzhinsk.
Коргалжы́нский (Кургальджи́нский) госуда́рственный приро́дный запове́дник —
один из двух казахстанских заповедников, входящих в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО в составе объекта Сарыарка — Степи и озёра Северного Казахстана. Создан
в 1968 году для сохранения уникальных водно-болотных угодий, являющихся местом
обитания фламинго, кудрявого пеликана и других птиц [1].
В 1976 году водно-болотные угодья Тенгиз-Коргалжынской системы озёр были
включены в Рамсарский список [2]. В 2000 году озеро Тенгиз вошло в международную
сеть «Живые озера», куда входят самые уникальные озера мира.
Коргалжынские озера имеют международный статус как места гнездовий редких и
исчезающих рыбоядных птиц, включенных в Красный список МСОП и Красную книгу
Казахстана.
Географическое положение и общая характеристика. Коргалжынский
заповедник расположен в 130 км юго-западнее города Астана. (рис.1) В
Коргалжинском государственном природном заповеднике (КГПЗ), который создан для
осуществления функции по сохранению и изучению в естественном состоянии и
развитии природных процессов, типичных и уникальных экологических систем,
биологического разнообразия и генетического фонда растительного и животного мира
Тенгиз-Коргалжынской системы озер на общей площади 543171 га.
Данная проектная территория расположена между 49º54' и 50º59' северной
широты, между 67º53' и 71º01' восточной долготы.
Площадь проектной территории Тенгиз-Коргалжынской системы озер 1601,3
тыс. га. Из них площадь ООПТ (Коргалжынского ГПЗ): 543,171 тыс. га.
Восточная часть проектной территории расположена в бассейнах рек Нура и
Куланотпес. Помимо Нуринской систем озер (Уялы-шалкарская, ШалкарБиртабанская, Коргалжынская система озер) на данной территории находятся в
древних ложбинах стока Жумай-Майшукурская и Жарлыколь-Карасорская системы
озер. В центральной части территории расположено огромное соленое озеро Тенгиз, на
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юге – крупные соленые озера Кыпшак и Кирей. На севере территории расположено
несколько обособленных пресных озер.
К западу от оз.Тенгиз на равнинах и в мелкосопочниках имеются большие
пространства целинной степи [1].
Рельеф. Проектная территория занимает Тенгизскую впадину и окружающие ее
равнины, плато и мелкосопочники. На территории представлено несколько различных
морфогенетических типов рельефа.
Мелкосопочники преобладают в западной, южной и юго-восточной части
территории. Они сложены палеозойскими породами (сланцы, песчаники, известняки,
мергели) и четвертичными элювиально-делювиальными образованиями. По формам
рельефа различаются холмистые, грядовые и увалистые мелкосопочники.
Мелкосопочники чередуются с обширными межсопочными делювиальнопролювиальными и пролювиально-делювиальными равнинами. Это цокольные
равнины, подстилаемые плотными породами и перекрытые карбонатными глинами и
лессово-суглинистым покровом.
Одним из характерных элементов рельефа в северной и юго-восточной части
территории являются плато и возвышенные равнины. Они сложены делювиальнопролювиальными, однородными желто-бурыми карбонатными глинами и тяжелыми
суглинками. Для наклонных равнин (склонов плато) характерно близкое подстилание
глин и маломощный плащ четвертичных суглинков.
На обширных пространствах в восточной части территории преобладают
озерно-аллювиальные, плоские и волнистые равнины. Они образованы отложениями
различного механического состава (супеси, суглинки, глины). Среди волнистых равнин
распространены вытянутые увалы, представляющие собой древние дюны, которые
сложены преимущественно супесями.
Озерно-аллювиальные равнины занимают все водораздельные пространства
между двумя древними ложбинами стока и р. Нуры. Ложбины ориентированы с югазапада на северо-восток и сложены озерно-аллювиальными, песчано-глинистыми
отложениями. В пределах древних ложбин располагаются многочисленные соленные,
солоноватые и пресные озера. Район дренируется нижним течением р. Нура,
протекающей в северной широкой и плоской ложбине с многочисленными озерами
различной минерализации.
Вокруг крупных озер (Коргалжын, Тенгиз) выражены аккумулятивные озерные
террасы. Современные озерные отложения слагают первую и вторую террасу озера
Тенгиз, береговые валы и днища озер.
Аллювиальные приречные равнины с комплексом террас выражены у рек Нура,
Терисаккан, Кыпшак, Кирей, Куланотпес. Различаются два типа пойменных
морфоструктур. Один из них формируется на суженных участках долин, где пойменная
терраса возвышается над меженным урезом до 3-4 м, другой на участках долинных
расширений с поймой не выше 1,5-2,5 м. Низкие поймы характерны для низовий реки
Нуры.
Гидрология. Значительная часть территории расположена в пределах
бессточного бассейна озера Тенгиз. Лишь небольшая ее северо-западная часть
дренируется степными речками, которые, сливаясь с рекой Терисаккан, несут свои
воды в Северный Ледниковый океан. На данной территории находятся низовья рек
Нуры и Куланотпеса, а также около 20 мелких рек и ручьев. Вследствие
континентальности и значительной сухости климата реки и ручьи маловодны. В
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засушливые годы только одна река Нура имеет постоянное течение, остальные летом
пересыхают или распадаются на плесы.
На данном участке имеется более 60 пресных и соляных озер разной степени
минерализации. Состав вод хлоридный, реже сульфатно-хлоридный. Большая часть
пресных озер проточена и располагается в низовьях реки Нуры. Обширное
пространство дельты имеет самостоятельное название – озеро Коргалжын. Это единый
водоем, состоящий из нескольких крупных заливов и плесов, разделенных зарослями
тростника и образующих в результате несколько озер. Наиболее крупные из них:
Султанкельды, Есей, Кокай и Жаманколь.
К востоку от оз.Коргалжын находится Биртабан-Шалкарская система озер,
наиболее крупные озера которой Коктал, Шолак, Шалкар. К северо-востоку –
Уялинская система озер (Жыландышалкар, Уялышалкар и др.).
Восточная часть проектной территории захватывает также несколько озер
(Карасор, Алаколь, Сулукурколь и др.), которые образуют цепочку озер, растянутую на
95-100 км. Эта группа по наиболее крупным из ее конечных озер именуется как
Жарлыколь-Карасорская.
Многие озера расположены по днищам замкнутых понижений и
характеризуются мелководностью, 1-3 м глубины, а также непостоянством площади.
Весной озера разливаются, а летом резко уменьшаются в размерах и даже пересыхают.
Соляные озера превращаются в солончаки и соры, а пресные почти сплошь зарастают
тростником и камышом.
В состав проектной территории входит самое большое озеро степной зоны –
озеро Тенгиз, конечный водоприемник региона, в зависимости от водности года его
площадь составляет 1136-1590 км2, длина береговой линии около 500 км, наибольшая
глубина может достигать 6,7 м, а минерализация воды колеблется в значительных
пределах от 22 до 127 г/л. Тенгиз – бессточное озеро, питающееся в основном водами
рек Нура и Куланотпес (через проточные Коргалжынские озера). Вода в озере в
основном расходуется на испарение. Озеро состоит из главного глубоководного плеса и
большого залива – в северо-восточной части.
На озере свыше 60 больших и малых островков, концентрирующихся в
восточной части.
Юго-западнее оз. Тенгиз располагаются крупные озера-соры, ранее являющиеся
его заливами – Кирей и Кыпшак. Летом они сильно пересыхают.
По данным гидрохимических анализов минерализация воды водоемов ТенгизКоргалжынской системы озер увеличивается вниз по течению р. Нура: в наиболее
проточном оз. Кокай составила 1,98 г/л, в оз. Султанкельды – 2,59 г/л. Более
минерализованы оз. Есей (3,63 г/л) и оз. Асубалык (4,00 г/л).
Значительной минерализацией отличается оз. Тенгиз до 40,8 г/л в Большом
Тенгизе и 55,9 г/л в Малом Тенгизе. Прослеживается опресняющее действие р. Нура на
восточные участки Большого Тенгиза.
Класс воды во всех озерах остается хлоридно-натриевым группы II или III типов.
Уровень органического загрязнения водоемов по всем исследуемым участкам не
превышает ПДК.
Загрязнение воды тяжелыми металлами, цинком и ртутью, в водоемах
практически находится на уровне фоновых значений. Выявлено превышение в 1,2-5,2
раза ПДК по содержанию в воде марганца почти во всех водоемах (за исключением оз.
Б.Тенгиз).
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По данным анализов в озерах Асаубалык, Есей и Кокай повышено содержание
меди (в 2-4 раза и выше ПДК) и фторидов (в 1,1-2,5 раза выше ПДК). Содержание
фенолов не превышает ПДК. Концентрация железа значительно превышает ПДК во
всех водоемах и составляет 4-6 ПДК, достигая максимума в р. Нура.
Климат. На территории с севера на юг наблюдается изменение
гидротермического режима, уменьшение годовых осадков и увеличение
положительных температур воздуха. Климат резко континентальный, что обусловлено
внутриматериковым расположением региона. Жаркое, сухое лето сменяется холодной
и относительно малоснежной зимой. Для климата характерны засушливость и резкие
колебания годовых, месячных и суточных температур воздуха, наблюдаются засухи,
пыльные бури, суховеи в летний период, зимой – снежные метели и бураны.
Годовая суммарная радиация составляет 100-120 ккал/см2, а радиационный
баланс – 40-50 ккал/см2. Сумма годовых положительных температур выше 10º
колеблется от 2300º-2400º на севере и до 2500º-2600º на юге.
Средняя температура января составляет -17º С, а июля +20º С. Абсолютный
минимум достигает -45º С, а максимум +41,5º С.

Рисунок-1 Расположение изучаемых озер Кокай, Есей, Султанкельды на
территории Акмолинской области
Основным водным источником Тенгиз-Коргалжынская системы озер, имеющей
площадь 2600 км2 служит р. Нура. В дельте р. Нуры, представляющую собой увалистоволнистую равнину, расположено множество озер различных размеров и разной
солености с глубинами не превышающими 2-2,5 м. Эти озера от 20 до 80 % заросшие
тростником, дно водоемов также занято водной растительностью.
Коргалжынская группа озер - это озера, расположенные в нижней части долины
р.Нуры: Биртабан, Шолакшалкар, Шалкар, Жаныбекшалкар, Уяпышалкар,
Жандышалкар и Коргалжын.
Озеро имеет несколько заливов и плесов среди тростника: Есей, Султанкельды,
Кокай, Табанказа, Большой и Малый Караколь. Большая половина озера покрыта
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густымитростниковыми зарослями, среди которых встречаются чистые пространства
площадью до нескольких квадратных километров.
Характеристики озер Есей, Кокай и Султанкельды приводятся в [2, 3]. В таблице
1 приведены сравнительные данные основных морфометрических характеристик по
литературным и собственным материалам исследований.
Таблица 1 - Характеристика озер Есей, Султанкельды, Кокай (литературные
данные/собственные расчеты по картам Google (снимок 4.10.2013) и натурным
исследованиям в летне-осеннюю межень 2011-2015 гг.)

Озера

Ширина, Средняя
Макс.
Площадь, км2 Длина, км
км
глубина, м глубина, м

Есей

36,46/48,01

Султанкельды

33,66/35,28 13,1/13,3

Кокай

24,04/28,43

-/11,0

-/7,43

8,1/8,55

1,98/1,71

Объем
водной
массы, млн.
м3

2,75/2,25

71,30/82,1

5,4/5,29 1,8/2,24

2,50/3,30

87,00/79,02

4,5/4,74 2,12/1,99

2,70/2,75

50,46/56,58

Озеро Коргалжын имеет площадь водосбора 55000 км2, площадь зеркала 330
км при отметке уровня 307,5 с абс. Наибольшая длина 30 км, наибольшая ширина - 20
км. Озеро имеет удлиненную в меридианном направлении форму и извилистую
береговую линию. В многоводные периоды глубина достигает 3 м, а в маловодные
озеро полностью пересыхает, ввиду того, что река Нура испытывает значительные
колебания уровня как по естественным климатическим, так и по антропогенным
(зарегулирование русла реки и задержание воды в водохранилищах) причинам. Для
поддержания оптимального уровня воды в оз. Коргалжын были созданы искусственные
плотины, которые ввиду несовершенства их конструкций часто прорываются и резкое
обмеление водоемов приводит к заморам рыб. К заморам рыб приводит и зимний сброс
воды с Самаркандского водохранилища. Сток воды выносит гумус с заболоченных
участков в зимовальные плесы, где скапливается в зимний период рыба, что при водит
к ее замору [2].
2

1.Заповедники Средней Азии и Казахстана (под общей редакцией Р.В. Ященко
Охраняемые природные территории Средней Азии и Казахстана, вып. 1 - Тетис
Алматы, 2006 - 352 с.
2.Глобально значимые водно-болотные угодья Казахстана (Тенгиз-Коргалжынская
система озер). - Астана, 2007. - 286 с.
3.Филонец П.П., Омаров Т.Р. Озера Северного, Западного и Восточного Казахстана.
(справочник). -Л.: Изд-во Гидрометеоиздат, 1974. 121 с.
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ӘОЖ 57.08
БИЕ СҮТІНІҢ ТАҒАМДЫҚ ЖӘНЕ ЕМДІК ҚҰНДЫЛЫҒЫ
Татамбаева К.М.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье говориться о пищевой и лечебных ценностях кобыльего молока.
This article соnsidered the food and medical value of horse milk.
Елбасымыздың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»
стратегиясында жүктеліп берілген нұсқаулар мен тапсырмаларда аграрлық саланы
мемлекеттік дамыту бағдарламасында ұлттың құндылығы жоғары төл тағамы – қымыз
өндіруді талап тұрғысынан жүргізіп, молайтуға ерекше назар аударылып отыр. Бұл
көкейкесті мәселені білім мен ғылымда теориялық және практикалық жағынан
тереңдете түсуді де қағыс қалдырмаудың айқын бағыттары анықталып берілген
болатын. Негізінен алғанда, қымыз өндіруді шағын және орта кәсіпкерлікте, сол сияқты
қанатын кеңінен жайып бара жатқан бизнес салаларында сөз жүзінде емес, іс жүзінде
жандандыра түсу керектігі айырықша аталып келеді.
Қымыз туралы әңгіме болғанда биология ғылымдарының докторы, профессор
З.С.Сейітов былай дейді: бұл сусын көптеген халықтарға ерте кезден-ақ белгілі. Оның
түп тамыры – сонау скифтерге дейін барады. Біздің эрамызға дейінгі V ғасырда грек
тарихшысы Геродот скифтердің бие сүтінен сусын ашытатынын айта келіп, олардың
сүт консервілеу құпиясын мұқият сақтайтынын, ол құпияны ешкімге айтпайтынын
жазады. Француз саяхатшысы Вильгельм Рубрикаста 1253 жылы қазіргі Татарстан
территориясымен саяхат шегіп, қымыз ішкен. Қымызды ашыту жолдарын, дәмін, адам
ағзасына, оның ішінде несіп бөлуге әсер ететінін божайлап тұрып жазған. Қымыз
жайлы ХVIII-ХIХ ғасырлардың арасында көшпелі елдің тұрмыс-тіршілігін бақылаған
С.Т.Ақсақовта, тіпті орыстың ұлы ақыны А.С.Пушкин де жақсы лебіз білідірген.
С.Т.Ақсақовтың жазбаларына қарағанда ең алғаш қымыздың дәлірек қасиетін біліп,
онымен емдеген Уфа қаласының дәрігерлері, дәлірек айтқанда доктор Авенариус екен.
Қымыз – халық медицинасының атасы. Қымыз – жас пен кәрінің денсаулығын
нығайтып, әлсірегенді орнынан тұрғызатын, көңіл күйді көтеріп көктемгі күннің шуағы
мен қуатын сыйлайтын, хош иісімен тіл үйірер дәмімен тәнті ететін, бие сүтінен
жасалатын ерекше пайдалы сусын. Қымыз десе, елең етпейтін қазақ баласы болмас. Бұл
– әбден қанымызға сіңіп, генофондымызға арқау болған, байырғы заманда түрлі
аурулардың бірден-бір шипасы болған, осылайша, біртұтас халықтың басына түскен
түрлі зауалдардан құтқарған, қасиетті сусын. Қазақ «құрт» ауруы деп атайтын –
туберкулезге қарсы саумал мен қымыздан басқа жасайтын ем - шарасы болмаған.
Тарих қойнауынан жеткен әдебиетімізден осыған қатысты жайттарды жиі
кездестіреміз. Осындай қатерлі аурудың бетін қайтаруына сай қымызды қазақтың
халық медицинасының атасы деп атауға болады.
Жылқының бір қасиеті – сүтінде. Бие сүтінен қымыз ашытады. Қазақтың
ертедегі көшпелі өмірінде ауруға ем болып, сауға қуат берген осы қымыз. Бие сүтінде
қант көбірек болады, оны жаңа сауған сүттің дәмін татып білуге болады. Қымыздың
құрамына кіретін түрлі заттардың бәрі де адамның бойына жақсы сіңеді. Бие сүтінде
“С” дәрумені мол болады. Сондықтан оның емдік қасиеттері, әсіресе туберкулез
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ауруынан емдеу үшін айрықша жоғары. Сондықтан да туберкулезді қымызбен емдейтін
ең алғашқы курорт 1858 жылы Самара қаласының маңында ашылған екен. Оны
ұйымдастырушы В.Толстиков деген дәрігер: “қымыз асқазанды ыстап, адамның өзін
әлдендіреді, оның тәнін жаңғыртады” – деп жазған екен [1].
Халық арман еткен сол қымыз қазір де елдің қалаулы тағамы болып, көптің
сүйсініп ішетін сусыны болып келеді. Бие басынан күніне орта есеппен 10-12 литр сүт
сауылады; кейбір биелер 15-17 литрге дейін сүт береді. Биелерді 7-8 ай саууға болады,
сонда бие басынан 1500-2000 литрге дейін сүт алынды. “Сауын саусаң бие сау, боз
қырау түспей суалмас” деген мақал тегін айтылмаған. Жылқының жайылымы мен
суаты сапалы болып, күтімі келіссе, бие сауудың биеге де, құлынға да зияны болмайды.
Қымызды, сондай-ақ бұзаулар мен құлындар диспепсия ауруына шалдыққанда,
құлындардың, балапандар мен тауықтардың ащы ішегінде қабыну белгілері
байқалғанда, бұзаулар мен құлындар қан бөлетін гастроэнтеритті ауруға шалдыққанда,
ірі қара малдың асқазаны әлсірегенде, торайлардың іш ауруларына, балапандарға А
және В дәрумендері жетіспегенде, сол сияқты іріңдегенде, күйгенде, сиырлар, биелер
мен қойларда кездесетін іріңді вагинит және эндометрит ауруларына, сиырлар мен
биелердің іріңді желінсау ауруына және т.б. қолдануға болады.
Қымыздың құрамына кіретін түрлі заттардың бәрі де адамның бойына жақсы
сіңеді. Майы дәмді, белогы жұғымды. Аз шамада кездесетін сүт және көмір
қышқылдары адамның тәбетін ашып, асқазанның жақсы жұмыс істеуіне жағдай
туғызады.
Қазіргі медицинада қымызды антибиотиктермен және басқа да дәрідәрмектермен байланыстыра отырып, өкпе, сүйек және бүйрек туберкулезін, жүрек, қан
тамырлары ауруларын емдегенде, сондай-ақ дәрумендер жетіспегенде, зат алмасу
бұзылғанда қолданады. Антибиотикалық дәрі-дәрмектер қымыздың құрамындағы:
дәрумендермен, қоректік заттармен, ашытқылармен қосылып ағзаға оңай сіңеді. Өзінің
адам ағзасына жасайтын күрделі және әр жақты әсеріне қарай қымыз тіршілік көзі
ретінде ықпал етеді және маңызды тамақ өнімі болып табылады. Қымыздағы тағамдық
және емдік қасиеттердің мұндай байланысы бүгінде өзге өнімдер мен сусындардың
ешбірінде де кездеспейді.
Қымызды жүйелі түрде қабылдаудың әсерінен өкпенің сиымдылығы, кеуде
клеткаларының шеңбері ұлғаяды, тыныс алу, зат алмасу жақсарады, қан құрамындағы
гемоглабин мөлшері артады, лейкоцит саны артса, қайта қалпына келеді,
эритроциттердің шөгу реакциясы жиілеген болса, қайта төмендейді. Нерв жүйесі де
қымыздың әсерінен тыс қалмайды. Қымыз ішкен - адамның бойында сергектік пайда
болады.
Ал бие сүтінің терең қасиеті мен құрамы осы уақытқа дейін өзінің лайықты
бағасын алмай келеді. Оның құрамы көптеген сирек кездесетін химиялық элементтерге,
дәрумендерге, минералдық заттар мен ферменттерге бай және олардың айрықша
физиологиялық бірігуімен берілген. Пайдалы элементтердің осындай ерекше бірігуі
табиғатта басқа жануарлардың сүтінде кездеспейтін, тек бие сүтіне ғана тән құбылыс.
Бие сүтінің ерекшеліктерін тізіп айтсақ, басты төрт қасиетіне тоқталуға
тұрарлық: ақуызының «альбуминдік» – сіңімді, нәзік табиғаты; жеңіл әрі зиянсыз май
қышқылдық құрамы (көп қанықпаған май қышқылдары); жұқпалы ауруларды, мысалы
туберкулез таяқшасын жоятын табиғи антибиотик – лизоцимнің болуы; ашыту
барысында бактериялар мен вирустарға қарсы тұратын С дәруменінің (аскорбин
қышқылының) мол көлемінің түзілуі.
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Бұл – ана сүтіне ғана тән қасиеттер, сондықтан, ана сүтін алмастыру үшін сиыр
сүтіне қарағанда бие сүтінің жарамдылығы ғылыми тұрғыдан дәлелденген.
Бие сүтінің тағы бір ерекшелігі, ол қайнатуға келмейді, оған стерилизация,
пастерилизация жасауға болмайды. Ал басқа жануарлардың сүттерін, мысалы, сиыр,
ешкі, қой сүттерін міндетті түрде қайнату, пастерилизациялау қажет. Бұл сүттер
стерилизация барысында өзінің табиғи қасиеттерін жоғалтуымен қатар, ғылымдағы
дәлелдерге сай, мысалы, «трансмайлылық» секілді адамның денсаулығы үшін аса
зиянды қасиеттерге ие болуы мүмкін.
Бие сүтінің ерекшелігі, керісінше, қайнатса – бұзылады, ал шикілей сақтауда
немесе ашыту барысында қымызға айналған кезінде қасиеттері молая түседі. Көшпенді
ата-бабаларымыздың саумал мен қымыздың құдіретінің күштілігін тани білгендігі
осыдан болар [2].
Біздің Қазақ тағамтану академиясының көпжылдық зерттеулерінде бие сүті мен
қымыздың негізінде өкпе туберкулезімен, темір тапшылықты анемиямен, жүрек қантамыр жүйесінің және онкологиялық аурулармен тиімді күресуге бағытталған емдік
- профилактикалық өнімдердің құрамы ғылыми тұрғыдан дәлелденіп, қолданысқа
ұсынылған.
Сонымен қатар бие сүтінің ерекше сіңімділігіне сай асқазан-ішек, бауыр
ауруларында тиімді қолдануға жарамды, бактериялар мен вирустарға қарсы әрекет
етуіне байланысты жұқпалы аурулардан қорғайтын, ағза үшін иммунитетті арттыратын
қорғаныстық қасиеттері басым.
Ал жуырдағы өткізілген зерттеулерге сай бие сүтінде анықталған бромның
мөлшері оны ұйқысыздық, депрессия секілді жүйке жүйесі ауруларын кешенді емдеу
құрамында тиімді қолдануға болатындығын дәлелдейді. Сондай-ақ бүгінгі таңда
арнайы ғылыми-зерттеу жобасының шеңберінде бие сүті мен қымыздың негізінде
геропротекторлардың – қартаю үрдістерін тежейтін және өмір жас ұзақтығын
арттыруға бағытталған құралдарды ғылыми негізде әзірлеп, ұсыну жұмыстарын
жүргізілуде.
Қымыздың жоғарғы сапасы, оның емдік қасиеті биенің сүтіне байланысты.
Оның технологиялық дайындалуы да үлкен роль атқарады, бірінші кезекте микрофлора
құрамы, қантты сүттің болуымен ерекшеленеді. Сонысымен қымыз әртүрлі жергілікті
жерде өзінің спецификалық ерекшелігімен анықталады .
Қымызды дұрыс ашыта білсе, дұрыс пісілсе, ол ешқашан қышқыл болмайды.
Қымызды неғұрлым көп піскен сайын, оның қуаттылығы күшейеді, бабына келеді.
Кейбіреулер биені сауып, оны біраз уақыт далаға қойып, сүтті ірітіп алады. Сиырдың
сүті ірісе, қою болып кетеді, ал бие сүтін он күн далаға күннің астына қойсаң да, ол
ешқашан қоюланбайды. Бірақ қышқылдылығы артып кетеді. Енді бие сүтінің
ірігендігін анықтайтын арнайы құрал болмағаннан кейін кейбіреулер жаңа сауылған
сүтті іріп кеткен сүтке қосып, оған ашытқы салып, пісіп жатады. Іріп кеткен сүтті
қанша піссең де, одан жақсы қымыз шықпайды. Сондықтан жаңа сауылған саумалды
алдыңғы сүтке бірден қосуға болмайды. Алдымен екеуін де мұздатқышқа қойып,
салқындатып алып барып қосу керек. Сүтті халықтан сатып алар кезде осыған ерекше
мән беру керек. Себебі қымыз өндіргеннен кейін, қалай болса солай дайындай салмай,
тұтынушыға дәмді етіп ұсыну керек.
Қымыздың емдік пайдасы өте зор. Ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына
(атрофтикалық артритке) өте пайдалы, оны желдеткіш (стимулятор) және
байланыстырып біріктіретін зат ретінде қолдануға болады. Адам денесінің күш 170

қуатын арттырады, бүйрек пен бауырды қанықтырады, қан тамырларын тазалайды.
Буын ауруларымен сүйектің қақсауын (атрофикалық артрит, ревматикалық артрит),
еркектік күшті (эректикалық дисфункция), жүйкенің жұқаруын, бас айналуын,
созылмалы сары ауру (гепатит), ұйқысыздық , ішектегі жара – гастрит сияқты
аурулардың алдын алады немесе жеңілдетеді. Қымыз іштегі ыстықты азайтады. Қымыз
адамның физикалық жағдайын жақсартады, тәбетін ашады, ас қортуды жақсартады,
жаңа босанған келіншектің сүтін қалпына келтіреді [3].
Академик Төрегелді Шарманов: «Қымыз бен жылқы етінен жазылмаса,
аурудың тым қауіпті болғаны».
Иә, ағайын, қымыз – дертке дауа, жасару, жасты ұзарту шипасы, қажетті сусын.
1.С.Сейітов «Кумыс, шубат»Алматы, 2005
2.Әкімбеков Б.Р., Муслимов Б.М., Әкімбеков А.Р., Дәленов Ш.Д. Жылқы
шаруашылығы.- Қостанай, 2007.
3.Бегімбетова Г.С., Жүнісов А.М. Жылқы шаруашылығы.- Алматы, Республикалық
баспа орталығы, 2006
ӘОЖ 523.98
ТЕПЕ-ТЕҢСІЗ ТЕРМОДИНАМИКА АЯСЫНДА АЛЫНҒАН МОДЕЛЬДІҢ
АТМОСФЕРА ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ ӨЗГЕРІСІНЕ СЕЗІМТАЛДЫҒЫН
СИПАТТАУ ЖӘНЕ САРАЛАУ
Тлекова Қ.О.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье представлена фоновая модель атмосферы, которая
построена в рамках неравновесной термодинамики атмосферы. В ходе работы был
получен первый температурный минимум планеты Земля, где происходит баланс
ультрафиолетового и инфракрасного потоков радиации. Было проверено
чувствительность модели к разным параметрам атмосферы. Установлено, что
имеется сдвиг первого температурного минимума при изменении коэффициентов
поглощения и отражения потоков радиаций.
This article reviews a background model of the atmosphere, which is built in the
framework of nonequilibrium thermodynamics of the atmosphere. During this investigation
we obtained the first minimum temperature of the Earth, where ultraviolet and infrared
radiation fluxes are balanced. The sensitivity of the model was tested to various parameters of
the atmosphere. It has been established that there is a shift of the first minimum temperature
which depended on the absorption and the reflection coefficients of the radiation flux.
Американдық астронавтар, яғни Вашингтон Университетінің ғалымдары Жер
планетасынан бөлек Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун сияқты Күн жүйесінің өзге де
планеталарының атмосферасында ерекше бір құбылыстың пайда болатындығын
анықтады. 0,1 бар қысымда атмосфераның температурасы төмендемейді, керісінше
жоғарыла бастайды. Биіктік артқан сайын температура төмендейді деген пікір 1902
жылы жоққа шығарылды, яғни 15240 м биіктікте температураның қайта
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жоғарылайтындығы анықталды және 1980 жылы NASA-ның ғарыш қондырғысы
Жерден басқа бірнеше Күн жүйесінің планеталарында температураның төмендеп кейін
жоғарылауы байқалатындығын эксперимент жүзінде анықтаған болатын [1].
Жалпы бұл құбылыс атмосфераның тропопауза қабатында байқалады.
Тропопауза бірінші температуралық минимум деген атқа ие. Американдық астронавтар
Тайлер Робинсон мен Дэвид Кэтлинг физиканың заңдарын негізге ала отырып,
тропопауза тығыз атмосферасы бар миллиардтаған планеталар мен олардың серіктеріне
тән құбылыс деген болжамды жариялады. Олар аналитикалық модельді пайдалана
отырып көрінерлік және ультракүлгін сәулелердің 0,1 бар қысымда жұтылуынан
биіктік артқан сайын планеталардың температуралары артатындығын анықтады. Енді
табиғаттың бұл құбылысын біз тепе-теңсіздік термодинамикасы аясында қарастыруды
мақсат етіп алып отырмыз.
Бірқатар эксперименттер аясында Жер және басқа да Күн жүйесіндегі
планеталарының атмосферасының температурасының қысымнан тәуелділігі алынды
және бірінші температуралық минимумның пайда болатындығы анықталды, бірақ бұл
құбылыс теориялық түрде жетік түсіндірілмеген. Бұл бірінші температуралық
минимумның пайда болуының физикасын түсіндіруде, Жер және Күн жүйесіндегі
планеталардың атмосферасын моделдеуде маңызды мәселе екендігін айқындайды.
Күн радиациясы ағымындағы атмосфера - тепе-теңсіз орта. Атмосфераның
жылулық
тепе-теңсіздігі
Күн
радиациясының
атмосфера
арқылы
өтіп,
трансформациялануымен анықталады [2, 3]. Бұл дегеніміз атмосферадағы тепетеңсіздік атмосфераға келетін ультакүлгін радиацияның энтропия ағыны мен Жер
планетасынан кететін инфрақызыл сәулелену энтропия ағынының айырымымен
анықталады.
Берілген жұмыста есептеулер Стефан-Больцман теңдеуін, радиацияның
сәулеленуі мен оның жұтылу теңдеуін, қысымның теңдеуін және газдың күй теңдеуін
пайдалана отырып жүргізілді [2, 4]:

T 4  J

(1)
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J 1  1 J 1
dz

(2)

d
J 2    2 J 2
dz

(3)

p
  g
z

(4)

p  RT

(5)

(1)-(5) теңдеулер жүйесі стационар атмосфера жағдайына арналған, яғни бұл
жерде жылуөткізгіштік пен радиацияның жұтылу коэффициенті атмосфераның
химиялық құрамынан тәуелділігі ескерілмеген. Сондықтан да біз тек атмосфера
профилінің жалпылай заңдылықтарын зерттей аламыз.
Ультракүлгін және инфрақызыл радиация ағынының жұтылу коэффициентінің
өзгерісіне алынып отырған моделдің сезімталдығы тексерілген болатын. Есептеу
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барысында Р0 =105 Па, Т0=288 К, J10=580 Вт/м2, J20=950Вт/м2, σ=5,67*10-8 Вт/(м2*К4),
g=9,8 м/с2, R=8,31 екені ескерілді. Есептеулер Z= 0÷10000 м аралығындағы биіктіктер
үшін жүргізілді. Есептеу нәтижесінде алынған температураның қысымнан және
биіктіктен тәуелділігі 1 және 2 суреттерде көрсетілген.

1–сурет. Біртекті газдан тұратын атмосфераның температурасының биіктіктен
тәуелділігі

2–сурет. Біртекті газдан тұратын атмосфераның температурасының биіктіктен
және қысымнан тәуелділігі
Нәтижесінде модель көмегімен бірінші температуралық минимум алынып,
Күннен келген ультракүлгін және Жерден атмосферасынан шыққан инфрақызыл
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радиация ағындары 104 Па қысымда тепе-теңдік балансқа келетіндігі анықталынды.
Суреттерден байқап отырғанымыздай μ1 жұтылу коэффициенті артқан сайын бірінші
температуралық минимумның жойыла бастайтындығы және μ2 шағылу коэффициенті
артқан сайын бірінші температуралық минимумының мәні төмендейтіндігі байқалды.
1 Robinson T.D., Catling D.C. Common 0.1 bar tropopause in Thick Atmospheres Set
by Pressure-Depend Infrared Transparency// Nature Geoscience. – 2013. - V.7, - P.12–15
2 Савельев И.В. Курс общей физики, ІІІ том. – 1970. – 251 стр.
3 Алмалиев А. Н., Копытин И. В., Корнев А. С., Чуракова Т. А. Термодинамика
и статистическая физика: Статистика идеального газа. — Воронеж: Ворон. гос. ун-т,
2004. — 79 с.
4 Нургалиева К.Е. Необходимость принятия во внимание эффектов
неравновесности атмосферы при изучении ее динамики // Вестник АГУ. Серия физ.мат. – 2007 - Выпуск 4. – С. 48-51.
ӘОЖ 745
ТҮС ТУРАЛЫ ТҮСІНІК: ИСААК НЬЮТОН МЕН В. М. ШУГАЕВТІҢ ТҮРЛІ
ТҮСТЕР ТЕОРИЯСЫ
Төребаев Б.П., Ботабаев Н.Е., Бектұрсынова А.К., Ботабаева А.Е., Манап Н.
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Статья посвящена науке о цвете. В ней кратко обсуждается научный ответ
«Что такое цвет?». Авторы анализируют теорию цвета, в частности классификации
цвета Исаака Ньютона и В. М. Шугаева.
Article is devoted to science about color. In it the scientific answer "Is briefly discussed
what is color?". Authors analyze the theory of color, in particular classifications of color of
Isaac Newton and V. M. Shugayev.
«Түс дегеніміз не?» деген сұраққа адамзат атам заманнан-ақ жауап іздеген.
Дегенмен де, біртұтас табиғаттағы түрлі түстердің қыр-сырына қанығуға әрекет еткен
сол кездегі адамдар, оларға талдау жасау қызметіне қабілетсіз болатын. Түрлі түстер
классификациясының тарихы дәстүрге сай екі кезеңге бөлінеді: ХVІІ ғасырға дейін
және сол ғасырдан қазіргі заманға дейін. Алайда «Түс дегеніміз не?» деген сұраққа тек
қана кейінгі үш ғасыр ағымында ғана нақтырақ жауап алу мүмкін болды. Бұған дейінгі
дәуірде бұл құбылысты түсіндіру жолында небір шындыққа жанаспайтын теориялар
орын алған еді. Түс туралы ғылыми ізденіс Ежелгі Грециядан бастау алады. Бізлің
эрамызға дейінгі V ғасырда философ және дін уағыздаушы Эмпидокл табиғат әлемінде
негізгі түстер болатыны туралы пікір айтқан еді. Оның пайымдауынша, олар төртеу:
«төрт негізгі элементке»: от, су, жер және ауаға сәйкес қалыптасқан қызыл және сары,
ақ пен қара. Ал көздің көру қабілетін Эмпидокл былай деп санаған: көзден майда
ұшқындар легі шашырап, бір-бірімен біріккенде түрлі түстерді көріп ажырата білу
сезімі пайда болады. Шынында да табиғат өз әлеміндегі көптеген жан-жануарлар
дүниесімен бірге адамзатқа да өте күрделі сезімтал мүше жүйесін тарту еткен. Бұл
жүйенің ең дамыған бөлігі – көру сезімі. Көріністі қабылдаудағы негізгі шарт –бұл
жарық. Көздің көру көмегімен адамзат алынған ақпараттың ең негізгі салаларын түсіне
алады. Түс дегеніміз бұл материалды әлемнің өзіндік бір кереметі [1].
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ХVІІ-ХІХ ғасырда түрлі түстердің классификациясы тарихында жаңа кезең
басталады. Атақты ағылшын физигі Исаак Ньютонның түстер символикасын ғылымға
ендірді. Нәтижесінде түстану ғылымында түстердің бөліну процесі осы заманнан
бастау алған болатын. ХVІІІ ғасырдың соңында неміс халқының ұлы ақыны, табиғат
зерттеушісі және ойшылы Иоганн Вольфганг Гете түрлі түстер классификациясының
физиологиялық ұстанымын және әдісін ұсынады. Қызыл, қызғылт сары (оранжевый),
сары, жасыл, көк және күлгін (фиолетовый) түстер үйлесіміне ол, қызыл және өзінің
күлгін түстер араласуынан пайда болған деп есептеген – пурпур(қара қошқыл қызыл)
түсті қосады. Гете спектрді жеті түске бөледі. Бұл бөлініс шартты түрде жасалған,
себебі спектрдегі түстердің тұтасқан тұсында айқын шегара жоқ, олар біртіндеп
үздіксіз жайлап қана бір-біріне өтеді. Мысалы, қызыл мен қызғылт-сары түстің
арасынан қызыл-қызғылт (алый) түсті, сары мен жасыл (салат) түсті ажыратуға болады.
Бұл жерде спектрді алтыға бөлген жөн болар еді. И.Ньютонның түс шеңбері
үшбұрышты болып келеді. Бұл түс шеңбері суретшілер қолданатын үш негізгі түстерді
көрсетеді. Ғалым қалған түстерді (қызғылт сары, жасыл, күлгін) негізгі түстер араласуы
нәтижесінде пайда болады деп түсіндірген [2].
Осы жерде, ХІХ ғасырда Гетенің замандасы Филипп Отто Рунге глобус және
шар ұстанымын пайдалану арқылы өзінің түстер классификациясына өзіндік үлес
қосқан ғалымдар Шеврель, (жарты сфера), Адамс, Бецольд, Гельм Гольцтарды атап
өткен абзал.
Күн сәулесі өзінің құрамы бойынша біркелкі емес, сонымен бірге ол спектрлік
призмадан өтісімен ақ түрлі түсті жолақ спектрге жайылып ыдырап кетеді. Бұл
спектрде толқынның түрлі деңгейіндегі қашықтық арқылы сипаттама алған спектрлік
жолақтың әр қилы тобы бар. И.Ньютон ақ түстің спектрін алады да, ондағы барлық
хроматикалық түстерді даралап бөледі: құрамында көк түстің басқа бір түрі деп
есептеуге болатын «индиго» жетінші түске айналады.
Ақ сәуленің жарық нұрынан түзілетінін түсінген ұлы ғалым Ньютон, – «Ақ
сәуле бір орталықтан өтісімен түрліше сындырылады да, осы сәуленің физикалық алуан
түрге айналу көрінісі түс сезу айырмашылығымен сәйкестікке түседі» деп мәлімдеді.
Егер күн спектрінің барлық жағына зер сала қарасақ, оның әр тұсынан сан түрлі
монохроматикалық түстердің көп мөлшерде біріккенін байқауға болады. Заманауи
орныққан пікір бойынша қарайтын болсақ, спектр жарық нұрының түрлі ұзындықтағы
сәуле толқынының легінен пайда болатынын көреміз.
Толқын ұзындығы біркелкі болып, бір-біріне сәйкес келген сәуле легінен пайда
болған түс монохроматикалық деп аталады.
Күннің нұры – ақ деген пікір қалыптасқан, алайда күн спектрінде бәрімізге
белгілі ақ және қара түстер жоқ. Және де онда пурпур тондар: бүлдірген, шие, сирень
түстер де болмайды. Бұны былай деп түсіндіруге болады: осы айтылған әрбір түстердің
өз құрамына аздаған мөлшерде ақ пен қара түстер араласқан. Атап айтқанда, бүлдірген
және шие түстердің құрамында қара түстің аздаған бір ұнтақтары немесе тамшылары
болса, ал сирень түстің өз құрамында азд5ан ақ түс орын ал5ан. Біздер, суретшілер ақ
және қараны – түстер деп есептейміз, алайда бұны физикалық көзқарас бойынша дұрыс
деп айтуға мүлде болмайды. Леонардо да Винчидің мәлімдеуінше, – «ақ – бұл түс емес,
бірақ та ол басқа түстерді өз бойына сіңіре алады»
Қорыта айтқанда И.Ньютон ақ күн сәулесі – түрлі түстердің араласқан
жиынтығы екенін тәжірибеден өткізіп дәлелдеді. Егер де жарық сәулесін шыны
призмадан өткізетін болсақ, күн нұрының күрделі құрамын көруге болады. Осындай
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тәсілмен алынған спектр бір-біріне біртіндеп өтетін бірнеше түстерді өзінде ұстап
қалады.
Атмосфераның жоғарғы қабатындағы күн сәулесі сындырылуының қарапайым
үлгісі, бәрімізге бала кезімізден таныс болған табиғат тылсымының таңғажайып
көрінісі – кемпірқосақ. Күн сәулесі сындырылуынан туындаған бұл қызық құбылыста
үздіксіз өзгеріске еніп тұратын түрлі: көк-күлгін (сия көк), көк-жасыл және жасылдың
өзі, сары, қызғылт сары мен қызыл түстерді көреміз. Бүгінгі күнде кемпірқосақты
тамашалап көрген әрбір мектеп оқушысы көркем көріністі түстердің күшті әсері –
бірқатар жанамалай орналасқан арайлы ашық түрлі түстердің аспан астында кенеттен
қалай пайда болатынын жақсы біледі. Сонымен табиғатқа, соның ішінде түстер әлеміне
бағытталған ғылыми тұрғыдағы көзқарастың дамуына И.Ньютон тәжірибелері үлкен
ықпалын тигізді. Ол түс теориясының проблемаларын шешуге, атап айтқанда қосымша
түстер және бояулардың оптикалық түрде араласуына шынайы негіз салды.
Түстерді жүйелеу түс туралы ғылым бағыттарының бірі болып табылады.
Түстерді жүйелеу және классификациялау қажеттілігі ерте заманнан туындаған
болатын. Бұл күрделі істі жүзеге асыруды ғылым, білім және көркемөнер теориясы
мәжбүр етті. Табиғатта орын алған түстердің сансыз алуан түрлілігі, суретшілер мен
ғалымдардың барлық түстерді қандай да бір жүйеге, ретке келтіріп, олардың арасынан
айқындалған негізгілерін және араласу арқылы пайда болғандарын ажыратып алуын
талап етті. Біздің эрамызға дейінгі V ғасырда Демокрит өзінің атомдық теориясын
пайдалана отырып жеке түстердің табиғатын түсіндіруге талпыс жасады. Сонымен
бірге ол, табиғатта төрт негізгі түстің болатынын құптады.
Түс туралы ғылымға Платон және оның шәкірті Аристотель де үлкен мән берген
болатын. Аристотель үш негізгі түсті былайша бөледі: ақ (су, ауа, жер), сары (от), және
қара (қирау, өтпелі кезең). Ол түстерді жарық пен қараңғылықтың араласуы арқылы
пайда болады деп санады. Планид өзінің «Табиғи тарих» атты еңбегінде негізгі түстерді
төртке бөлді: ақ, сары, қызыл және қара. Бұндай тәжірибені анықтауға Эмпедокл мен
Планид көздің көру қабілетін пайдаланса, Аристотель оларды эксперимент арқылы
анықтады. Осы тәрізді теорияны арада көп уақыт өткеннен кейін Рене Декард (15161650), Йоган Кеплер (1571-1630) және Роберт Гук (1635-1703) ұсынды. Түстің пайда
болу себебін сол замандағы көп ғалымдар көздің көру қабілеті емес, жарықтың өзіндік
ерекшелігімен байланыстырды.
Түс жүйесінің жаңа жобасын жасаушы Жаңғыру Дәуірінің ұлы суретшісі
Леонардо да Винчи болып табылады. Ол табиғатта негізгі түстер алтау деп санады.
Олар: қызыл,сары,жасыл,көк,ақ, және қара.
Сонымен, И.Ньютон жарық пен түстің бір-біріне тәуелділігін ашумен бірге,
бірінші болып түстер әлемін жүйелеуге талпыныс жасап, түстер теориясының негізін
салды. Оның пайымдауынша, сол уақытқа дейін біркелкі деп қабылданып келген ақ
жарық призмадан сынып өткеннен кейін көптеген әрқилы жарық толқындарына
айналып, ыдырап кетеді. Ньютон тұйық түс шеңберіне өзінің спектрін орналастырып,
жетіспей тұрған пурпур (қызыл қошқыл) түспен толықтырды. Шеңберде түстердің
осылай жайласуы, бір түс тонының біртіндеп жайлап қана басқасына өтуін көрсетеді.
Шеңбердің қызыл-сары түстер бөлігі жылы, ал көгілдір-көк бөлігі салқын деп аталды.
Ньтонның түстерді үйлестірудегі бірінші талпынысы түстер тонының әрі қарай
жүйелену жолында негіз болып қызмет етті. Ол табиғатта жеті негізгі түстердің бар
екенін түсіндіріп көрсетті. Олар: қызыл, сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін түстер.
Ұлы ғалым табиғатта араластырып шығаруға болмайтын үш: қызыл, көк, сары
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түстердің бар екенін, қалған басқа түстердің бір-біріне қосылып араласуы нәтижесінде
пайда болатынын анықтады. Түстер графигі және графикалық түстер қосылуы
негізінде, айтылған үш түстің араласуы арқылы қалаған түсіңізді шығара аласыз деп
түсіндірді. Бұл қисынды жасалған қорытынды түстанудың негізгі заңының түпкілікті
айқындалып белгіленуіне және көрудіің үш түсті табиғаты туралы жорамалдың өзіндік
түсінігі қалыптасуына ықпал етті. Алайда, бұлар үшін Ньютон жарық дүниеден өткен
күннен кейін тағы да жүз жыл уақыт керек болды [3].
Ньютонның барлық спектрлі түстерге пурпур түс те қосыла орналасқан түс
шеңбері ғылымдық және көркемөнерлік мақсаттарға өте қолайлы болды. Содан соң
көптеген түс жүйелері жазықтықтар
(жолақтар, шеңберлер, үшбұрыштар), және
кеңістік (жұмырлар, конустар, пирамидалар, призмалар) және т.б. Бұлардың көпшілігі
ұлттық түс стандартына айналды.
Түс теориясындаңы түс шеңбері аумағында барлық түстер мен көзге
көрінетін күлгін түстен қызыл түске дейін қамтамасыз етілген. Түс шеңбері түстердің
гармониялық үйлесуі анықталып белгіленген ереже бойынша айқындау мүмкіндігін
береді. Түс шеңберінде ақ, қара және сұр түстер көрсетілмеген, себебі олар түстер
болып саналмайды. Олар бейтарап тондар.
Түс тондарының тұйық шеңбер болып орналасуы спектрлі түстерге
қарағанымызда спектрдің ұзын толқынды бөлігі спектрдің ортасына келгенде азаяды
да, кейін қайтадан көбеюі салдарынан қызыл түс күлгін түстің жалғасындай болып
көрінетінін ешқандай қиындықсыз байқауға болады. Егер қызыл мен алқызыл
түстердің арасына қызғылт сары түсті ендірсек, түстен спектр соңындағы түстен бастау
алатын аймағына жәйлап қана біртіндеп өтуі көзге түседі. Бұндай түс шеңбері, түс
тонының жүйеленуінен басқа, тоқымашылық өндірісінде бүгінгі күнге дейін ойдағыдай
табысты қолданылып келеді [3].
Күнделікті өмірде адамзат қабылдайтын түстер неміс физиологы Герингтің
жүйесіндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды тікелей тура сезіну маңызды болды.
Ғалым былай деп қорытынды жасады: төрт бастапқы түс – қызыл, жасыл, көк, сары –
жұп-жұбымен бір-біріне қарама-қарсы. Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өндірісіндегі
мамандар барлық түстер жүйесі арасындағы ең қолайлы деп санайтын доцент В.М.
Шугаевтің түс шеңбері осы түстерге негізделген. Және бұл түсшеңбер мамандардың
шығармашылық, ғылыми және тәжірибелік қызметтеріне жетекшілік еткен. Өйткені
бұл теориялық жұмыс тоқымашылар, модельерлер және Мәскеу мемлекеттік
тоқымашылық институты түлектерінің әлденеше әулеті тәжірибесінде тексеріліп сәтті
өтіп болған. Бұл тәжірибедегі Шугаевтің Ньютоннан айырмашылығы: ол өзінің
жүйесіне үш негізгі түсті – көк,қызыл және сары түстерді жатқызып, осы негізгі
үштікке тағы да туыстық және қарама-қарсылық принципінің ұстанымы бойынша
ендіру арқылы төрт басты түске сүйенді.
Еске сала кету өте қажет, ғылымда жасыл түстің тазалығы – даулы мәселе.
Бұған бір мысал: Мәскеу мемлекеттік тоқымашылық институтының доценті техника
ғылымдарының кандидаты И. Н. Стор былай деп жазады, «В М Шугаевтің «Орнамент
на ткани» кітабында және В. Н. Козловтың «Основы художественного оформления
текстильных изделий» атты оқулығында жазылған теориялардағы кемшілік, біздің
көзқарасымыз бойынша, түстер тондарындағы гармониялық үйлесімнің әр түрі төрт
түс: сары, қызыл, көк және жасыл орналасқан шеңбердің геометриялық моделінде
қаралғаны болып табылады»
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Осы тұста негізгі түс болып тек қана үш түс – сары, қызыл және көк
есептелінеді; ал жасыл түс – аралық. Алайда жасыл түс Шугаевтің түс шеңберінде
төртінші таза түс болып табылады. Бұны былай деп түсіндіруге болады: жасыл түс –
көк пен жасыл түстердің араласуы нәтижесінде пайда болған туынды, сонымен бірге ол
– өзінің «ата-аналарына» әлдеқайда бейтарап. Түстердің осылайша жүйелі жайласуы
түрлі түстер үйлесімі заңдылығын жете түсінуге, әлбетте, көмек беруі тиіс. Бұл жүйе
түстерді ойдағыдан да сәтті үйлестіруге (бір осьте жатқан осы түстер бұған дейін де
гармониялық жұп болып келген) және қосымша, туыс-контрастты, контрастты ж.т.б.
түстер палитрасын шексіз кеңейте беруге септігін тигізеді деп сенуге болады. Бүлардың
тоқымашылық суреттері мен модельдер сериясын жасау үшін өте қажетті нәрселер
екенін ұмытпауымыз керек.
Қорыта айтқанда, өзіне ғана тән көзқарас болып табылатын және де ретке
келтіріп болмайтын «қатып қалған қағиданы» саралауға жол ашылғанымен «Түс
дегеніміз не?» деген пікірталас әлі де тоқтаған жоқ. Оның құпиялары осы күнге дейін
түгелдей ашылмаған. «Түс дегеніміз не?» деген сауалға адамзат миының көптеген
қызметтерінің бірі болып табылатын түстерді түсініп тура қабылдау сезімі түгелдей
қалыптасып болмағанша толық та, түпкілікті жауап берудің қазірше мүмкіндігі жоқ.
Дегенмен де, үздіксіз жалғасып келе жатқан ізденулердің нәтижесінде түстану
ғылымында бағалы жаңалықтар ашылуы, әбден, мүмкін.
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