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ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 606:550.7; 606:661
РОЛЬ ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS В ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ
МЕТАЛЛОВ ИЗ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
Айкешев Б.М., Тулепбергенов А.К., Досетова Г.Ж.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
г. Жезказган, Казахстан
Мақалада ацидофильді микроорганизмдерді физиологиясы және мысты өңдеуде
және металлургиясында Acidithiobacillus ferrooxidans-пен био сілтісіздендірудің
қолдану саласы қарастырылған.
In this article review the physiology of acidophilic microorganisms, and application
areas of bioleaching with Acidithiobacillus ferrooxidans in copper mining and metallurgy.
Горное дело и металлургия являются необходимой основой для большинства
других отраслей промышленности. Добыча и переработка руды меняют геологические
условия, производя огромное количество отходов во всем мире, вызывая негативные
последствия для окружающей среды и приводя к изменению климата. Отрицательный
эффект на окружающую среду можно смягчить путем переработки ресурсовгорной
промышленности и металлургии микроорганизмами. Микроорганизмы могут
использоваться для выщелачивания металлов из руды, концентратов и отходов, а также
для биоремедиации дренажа шахтных вод. Таким образом, он уменьшает выброс
металлов в окружающую среду. В настоящей работе рассматривается применение
Acidithiobacillus ferrooxidans в биологической обработке ресурсов из горной
промышленности и металлургии меди с целью ее утилизации для извлечения металлов.
Горная промышленность и металлургия имеют негативные последствия для
окружающей среды [1-3] и приводят к изменениям геологическихи климатических
условий. Горно-металлургические операции включают добычу, подготовку руд
(дробление руды и флотации), переработку концентратов и удаление хвостов.
Основными отходами в горнодобывающей промышленности и металлургии являются
флотационные хвосты и шлак, которые часто содержат значительные количества
ценных металлов; иногда даже больше, чем в руде. Руды, концентраты и хвосты при
добыче меди и обогащении можно подвергнуть биологической обработке для
извлечения металлов. Кроме того, микроорганизмы можно использовать для
восстановления и очистки кислых шахтных вод.
Растворение металлов из минеральных руд под действием микроорганизмов и
последующее извлечение металлов из раствора называется биовыщелачивание. Это
рентабельный метод извлечения металлов из полезных ископаемых, особенно из
бедных руд, и отходов горных работ; требуя умеренных капиталовложений и низких
эксплуатационных расходов. Преимущества биовыщелачивания руд и концентратов
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сравниваются с обычными методами, такими как пирометаллургия, что показывает:
возможность переработки бедных месторождений с значительным количеством
мышьяка, отходов обогащения, более низкого потребления энергии, а также
экологические выгоды (например, отсутствие токсичных газов).
В
промышленных
процессах
выщелачивания
можно
использовать
микроорганизмы, которые находятся в природе. Хвосты сульфидных руд, отходы
горных пород и кислые шахтные воды представляют собой очень сложные микробные
ценозы. Из этих источников можно выделить большинство ацидофильных
микроорганизмов. Наиболее важную роль в развитии промышленного бактериального
выщелачивания играют ацидофильные бактерии Acidithiobacillus ferrooxidans.
Многие микроорганизмы могут выжить в экстремальных физических и
геохимических условиях (экстремальная температура, значения рН, соленость,
давление, высыхание, излучение и т.д.). Это экстремофилы. Ацидофилы - это тип
экстремофилов, которые развиваются в кислой среде с рН <3, и многие из них не могут
расти в нейтральных средах рН [4]. Они растут в естественных кислотных средах
(серные бассейны, гейзеры) и кислотных средах, произведенные человеком (добыча
угля и металлических руд). Эта разнообразная группа организмов включает археи,
бактерии, грибы, водоросли и простейшие одноклеточные организмы.
Группа микроорганизмов Acidithiobacillus важна для растворения Cu, Zn, Fe и As
из разных руд и отходов. Они ускоряют растворение сульфидных минералов, что
приводит к увеличению добычи кислых шахтных вод. Бактерии обладают генами для
большинства элементов, известных человеческому обществу. Эти гены определяют
транспортные системы питательных веществ, в том числе K, P и Fe, которые
необходимы для межклеточного баланса между потребностями и токсичностью, а
также для детоксикации или элиминации токсичных элементов, таких как Hg, Pb, As,
Cr, Cd и Ag [5].
Применение Acidithiobacillus ferrooxidans в биовыщелачивании металлов в горнометаллургических операциях
Промышленными процессами биологического выщелачивания могут быть:
биовыщелачивание на месте естественного залегания, биовыщелачивание отвала,
кучное биовыщелачивание и биовыщелачивание в реакторе (рисунок1). После
процессов биологического выщелачивания металлы восстанавливаются экстракцией
растворителем и электролизом из собранного обогащённогораствора выщелачивания.
Применение A. ferrooxidans в биовыщелачивании металлов в горнометаллургических операциях возможно, начиная с выщелачивания металлов из руд, до
выщелачивания металлов из концентрата до отходов (таблица 1). Кроме того, A.
ferrooxidans можно использовать для предварительной обработки кислых шахтных вод,
а также для предварительной обработки золота, содержащего руды, до растворения
сульфидов, в которых золото инкапсулируется. Из-за потенциального поглощения
металлов А. ferrooxidans может быть очень эффективным для биоремедиации тяжелых
металлов из загрязненных сред. Биологическое окисление ионов железа A. ferrooxidans
имеет положительное применение и для десульфуризации угля
и удаления
сероводорода из газообразных стоков [6].
Биовыщелачивание, как и каждый процесс с участием живых существ, зависит от
окружающей среды, физико-химических и биологических факторов, которые влияют
на выход извлечения металла. После достижения оптимальных условий выход Cu
может быть высоким. Необходимо обеспечить оптимальные условия для роста
микроорганизмов, таких как аэрация, влажность, рН, температура, источники энергии и
питательные вещества, а также отсутствие потенциальных ингибиторов (вещество,
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задерживающее рост). Выбор подходящих микроорганизмов для выщелачивания
является одним из важных факторов. Различные исследования показали, что
смешанное выращивание разных штаммов бактерий, окисляющих железо и серу, более
эффективно, чем использование одного чистого штамма. Железо и сероокисляющие
бактерии важны для эффективной деградации халькопирита, возможно, из-за
требований к трехвалентному железу в качестве окислителя; и для удаления
элементарной серы, которая может быть образована на минеральной
поверхности(таблица 1).
Таблица 1 - Применение A. ferrooxidans в биовыщелачивании металлов
в горно-металлургических операциях
Тип
Бактерия
Технологический
процесс
Отходы горных пород
смешанная:Acidithiobacillusferrooxidans,
Колонна
Acidithiobacillusthiooxidans,
Leptospirillumferrooxidans
Хвосты
чистаяAcidithiobacillusferrooxidans,чистаяAcid Встряхиваемые
ithiobacillusthiooxidans
колбы
смешанная:Acidithiobacillusferrooxidans,
Acidithiobacillusthiooxidans
Бедная
чистая Acidithiobacillus ferrooxidans
Просачивание
халькопиритовая руда
колонной
Бедная
смешанные бактерии преимущественно
Кучное
халькопиритовая руда
Acidithiobacillus ferrooxidans
Бедная
смешанные бактерии преимущественно
Кучное
халькопиритовая руда
Acidithiobacillus ferrooxidans
Бедная медная руда
чистая Acidithiobacillus ferrooxidans
Просачивание
колонной
Бедный комплекс
чистая Acidithiobacillus ferrooxidans
Просачивание
сфалерита
колонной
Бедная медная руда
смешанная:Acidithiobacillusferrooxidans,
Просачивание
Acidithiobacillusthiooxidans,
колонной
Leptospirillumferrooxidans
ПиритчистаяAcidithiobacillusferrooxidans
Встряхиваемые
халькопиритный
смешанная:Acidithiobacillusferrooxidans,
колбы
концентрат
Acidithiobacillusthiooxidans,
Leptospirillumferrooxidans
Анитовый концентрат
чистая Acidithiobacillus ferrooxidans
Встряхиваемые
колбы
Пиритный концентрат
чистая Acidithiobacillus ferrooxidans
Встряхиваемые
колбы
Халькопиритовый
смешанная:Acidithiobacillusferrooxidans,
Колонный
концентрат
Acidithiobacillusthiooxidans,
реактор
Leptospirillumferriphilum
Конвертерный шлак
чистая Acidithiobacillus ferrooxidans
Конусные колбы
Конечный шлак

смешанная:Acidithiobacillusferrooxidans,
Acidithiobacillusthiooxidans,
Acidithiobacilluscaldus,
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Реактор с
перемешиванием

Leptospirillumferrooxidans,
Sulfobacillusthermotolerans
Пыли плавильной
печи

смешанная:Acidithiobacillusferrooxidans,
Acidithiobacillusthiooxidans,
Leptospirillumferrooxidans

Реактор с
перемешиванием

Кроме того, также следует учитывать используемаю породу, поскольку
существуют вариации биологических характеристик бактерий с тем же геномом.
Неадаптированные смешанные бактерии мезофилов способны переносить умеренные
концентрации различных ионов металлов. Постоянным ростом бактерий в окружающей
среде, которая содержит повышенную концентрацию металлов, бактерии адаптируются
и становятся досустимым к увеличению количества токсичных металлов и меди.
Обогащение адаптированных клеток A. ferrooxidans, которые более допустимы к меди,
чем неприспособленные клетки ферментами, гидролизующими белки, приводят к
допустимым потерям меди [7].
Применение Acidithiobacillus ferrooxidans в выщелачивании металлов из руд
Выщелачивание металлов из руд на месте естественного залегания(рисунок1)
классифицируется как растворительная добыча и в некоторых случаях подготовительный процесс в горных работах. В этом типе на месте естественного
залегания добыча полезных ископаемых наблюдается эффект биовыщелачивания.
Промышленное биовыщелачивание хвостохранилищ может быть экономически
оправданным, поскольку считается дешевым технологическим процессом. Тем не
менее, процесс биовыщелачивания и извлечения металлов может быть более
эффективным, при кучном выщелачивании. Формирование кучи создает
благоприятные условия для оптимизации процесса биовыщелачивания. Дробление
руды и ее укладка на непроницаемой поверхности более эффективны для
распределения выщелачивающего раствора и аэрации.

Рисунок 1 – Процессы биовыщелачивания

6

Применение Acidithiobacillus ferrooxidans в биовыщелачивании рудного
концентрата
Для снижения себестоимости продукции желательно заменить пирометаллургию
биогидрометаллургией при производстве металлов из концентратов. Для
промышленного выщелачивания концентратов используются проектируемые кучи или
реакторы. Благоприятные условия для роста бактерий можно лучше контролировать в
реакторах, чем на кучах. Эффективность выщелачивания зависит от времени
удерживания выщелачивающего раствора в реакторе. Подача кислорода и двуокиси
углерода очень важна для клеток. Двуокись углерода необходима как источник
углерода, в то время как кислород является важным, как окончательный акцептор
электронов в процессе окисления. В реакторах эти газы обычно получают путем
вдувания воздуха в жидкость [8]. Зная объем потребления кислорода A. ferrooxidans
при окислении железа в сочетании с внешними параметрами, концентрацией
растворенных ионов металлов и рН раствора, возможно оценить количество воздуха,
необходимого для промышленного процесса бактериального выщелачивания.
Применение Acidithiobacillus ferrooxidans в биовыщелачивании отходов в
горнодобывающей и медной металлургии
Основные отходы - отходы горных пород, флотационные хвосты и шлаки - от
добычи и металлургии меди, часто богаты содержанием металла, а иногда являются
еще более богатым источником металлов, чем природные руды. Поэтому были изучены
различные возможности извлечения металлов из отходов.Процессы биоочистки
вызывают значительные изменения механических и химических свойств отработанных
пород, и таким образом они влияют на стабильность отвалов и растворение металлов.
Выделение Cu2+ из отстойной породы под действием кислоты и бактерий является
непрерывным, а эрозия горных пород возрастает с увеличением высоты
хвостохранилищи и времени выщелачивания. Содержание минералов выщелоченных
пород влияет на степень растворения и осаждения во время биовыщелачивания.
Пористость отвала и изменение размера горных пород зависят от растворения,
осаждения и переноса глины. Еще одним фактором, влияющим на стабильность
хвостохранилища, является измельчение частиц под давлением горных пород. Из
отходов пород, флотационных хвостов и шлака, образующихся при производстве
пирометаллургии меди, значительное количество металлов может быть извлечено
путем биовыщелачивания, хотя они содержат мышьяк. Результаты Бахтиари и др.
показали, что биовыщелачивание является возможным процессом извлечения меди из
пыли плавильной пыли [9].
Acidithiobacillus ferrooxidans - это бактерии, которые естественным образом
существуют в шахтах; участвует в геохимических процессах, где приводит к
окислению сульфидных руд и стимулирует образование кислых вод. Но тот же самый
A. ferrooxidans, который в первую очередь отвечает за генерацию кислых шахтных вод,
может быть использован для извлечения металлов путем выщелачивания из горнометаллургического ресурса и для рекультивации кислых вод. Применение A.
ferrooxidans для выщелачивания металлов возможно, начиная с руд, концентратов, до
горно-металлургических отходов. Тип минерала влияет на активность A. ferrooxidans.
Ограниченная бактериальная активность и контроль ионов трехвалентного железа
являются предпочтительными для эффективного биовыщелачивания. Добавление
катионов или аминокислот может увеличить степень биовыщелачивания сульфидов
металла. Таким образом, значительный выход меди и других металлов из горнометаллургического ресурса может быть вызван добавлением катализаторов (Ag,
например, цистеина) в бактериальный инокулят, а также путем контроля условий Eh,
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значений рН, питательных веществ, оксигена и других биологических и физикохимических факторов. Помимо извлечения металлов, это экологический и
экономически эффективный способ уменьшить выброс металлов в окружающую среду.
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ӘОЖ 621.3
ӨНДІРІСТІК КЕШЕНДЕ РАБОТОТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ
МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
магистрант Әрін Ә.С., ғылыми жетекші Калманова Д.М.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
В статье рассматриваются метрологическое развитие радиотехники в
промышленном комплексе.
The article deals with the metrological development of radio engineering in the industrial
complex.
Практикалық қызмет етуді бірде бір саласы жоқ, қай жерде өлшеусіз өтуге
болатын, қайда өлшеуші шамамен бұл шаманың өлшеуші бірлігінің арасында байланыс
бар жерде әртүрлі талдауда, болжауларда, жоспарлауда, бақылауда, реттеуде
шикізаттың дайын өнімнің сапасы және барлық өндіріс циклының технологиялық
операциялар жайлы анық ақпарат қажет.
Бұл ақпаратты әртүрлі физикалық шамаларды, көрсеткіштерді және
параметрлерді көп рет өлшеу жолымен алады. Анық, қажетті дәлтікпен алынған
өлшеуші ақпарат дұрыс қабылданатын шешімді қамтамасыз етеді. Анық емес ақпарат
өнім сапасының төмендеуіне, аппараттарға, ғылыми зерттеулерден жалған
қорытындыларға, пайдалы қазбалардың қорын қате бағалауға әкелуі мүмкін [1].
Өлшеулерге бірыңғай әдіс – амал өзара – түсінушілікті, ақпартты айырбастауға,
өлшеу құралдарың және әдістерін стандарттауға мүмкіншілікке, халықаралық
тауарайналым жүйесінде өнімді сынай және өлшеу нәтижелерін өзара мойындауға
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кепілдік береді. Барлығы, құм өлшейтін (техникалық құралдарды қолдану арқылы
тәжірибелі жолмен өлшенетін шаманың мәнін табады) мамандарндырылған
метрологтар алынған өлшеу нәтижелеріне сенгілері келеді. Алынған өлшеу
нәтижелеріне тек сенім жақтар қайта өлшеуге басқа лабораторияларды, басқа
мамандарды тартуға мәжбүр етеді. Көбінесе көп мәселелерді тек әртүрлі орындарда,
әртүрлі уақытта, әртүрлі өлшеу құралдарын қолдануымен алынған көп санды өлшеу
нәтижелер негізінде шешуге болады. Мұндай нәтижелерді тек оларды салғастыру
шарттарымен қолдануға болады. Өндірісті автоматтандыруы дәлдікті жоғарлатуға,
анық және салғастыру өлшеулерге мәжбүрлейді. Мәселе қиындаған сайын, метрология
үлкен мәнге ие болады.
Құрылғыларды позициялау міндеттерін шешкен кезде роботтарды калибрлеу,
автоматтарныду, өлшеу процесстерін материалдарды өңдеу, қалпына келтіру,
роботатехникалық жүйелерін дәлме-дәл объектілеу арқылы қамтиды.
Кез-келген техникалық құрылғылар, олардың жұмыс режимдері физикалық
(энергетикалық, бұрыштық, жылулық, оптикалық, акустикалық және т.б.)өлшемдер
жиынтығының сандар мәнімен ұсынылады. Физикалық өлшемдердің мәндері қазіргі
таңда көптеген робототехникалық құрылғыларды объективті пайдалануда
қолданылады, бірақ олардың параметрлерін дұрыс таңдамаса өлшем мәні белгісіз
болып қала бермек. Сондықтан, роботехникалық құрылғы өлшеу кезінде белгісіз
физикалық өлшем иәндерін анықтауі, құрылғыны метрологиялық қамтамасыз етудің
негізгі мақсаты болып табылады.
Қызмет етудің барлық түрлері өлшеусіз ойсыз. Кәсіпорынның көп саласында
өлшеуге байланысты шығын көлемі – жылдық капитал кірісінің 30%-дан астам
құрайды. Материалдың, энергетикалық және де басқа ресурстарды үнемдеу мәселесін
шешуде метрологиялық қамтамысз ету үлкен мәнде ие болады, өйткені сандық есептеу
материалдың құндылықтарды, электрлік және отын энергиясын, мұнай және мұнай
өнімдерін, газды, су ресуртарын жоғалтуды азайту және үнемдеу негізі бойынша
табылады [2-3].
Метрологиялық қызметтің болмауы, өлшеу бірліктерін қамтамасыз ету бойынша
жағдайлардың және ережелердің бұзылуы – өнім сапасын бақылаудың жүргізу
өлшеулері кезінде, технологиялық процестерді реттеу кезінде, ауру-сырқаттарды емдеу
және анықтау кезінде үлкеншығынға алып келеді.
Өнімді өндіру кезінде дайын өнімнің сапасын бағалауда тек өлшеу жағдайын
емес және де белсенді бақылау көмегімен технологиялық процестегі сапа
көрсеткіштерін бақылау мүмкіншілігіне және өлшеу жағдайына назар аудару қажет.
Жаңа бұйымда ойлап табу алдында және әрбір технологиялық процесті шығаруда
шығарылған және аттестатталған өлшеу және сынау құралдарын және әдістерін
қолдана отырып, өндірістің метрологиялық дайындығы туралы сұрақтарды шешіп алу
қажет.
Өлшеу кезіндегі қолданылатын әдістемелер метрологиялық аттестталған және
тіркеуден өту керек. Аттестталған әдістеменің талабын қатаң қадағалай отырып,
оператор, яғни ол алған өлшем нәтижесі, қателігі берілген шегінен шықпағаны туралы
сенімді болу керек.
Қызмет берудің барлық бағыттарындағы объектілерінде метрология
заңнамысының жағдайы білетін, теоретика метрология жасаудың негізін және
практикада іс-жүзіне асыра білетін мамандар қажет (өлшеу жағдайына жауапты бас
метрологтар, өлшеуді жүргізетін операторлар).
Метрология саласында мамандарды дайындау төрт тіректі модульдерге
негізделеді: инженерлі дайындықта, экономды басқару дайындықта, ақпаратты
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технология саласында дайындықта, сапаны қамтамасыз ету дайындықта. Оқу процесі
кезінде анық өлшеуші ақпараттар алу, түрлендіру, өңдеу және беру әдістерін оқиды.
Өндірісті метрологиялық қамаамысыз ету және метрология саласындағы саясатты
анықтайтын, халықаралық құқық және ұйымдар талабына сәйкес метрология бойынша
жұмыстарды өткізу және ұйымның тәртібін оқиды.
Жалпы өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету келесілерді қамтиды:
- Өлшеу жағдайын талдау;
- Өлшеу шамаларының рационалды номенклатураларын онату және дәлдікке
сәйкес жұмысшы немесе эталондық өлшеу құралдарын калибрлеу;
Бақылау жүргізу және өлшеу құралдарын калибрлеу;
Орнатылған дәлдік нормаларымен қамтамасыз ету үшін өлшеуді жүргізу
әдістемесін жүргізу;
Конструкторлық және технологиялық құжаттамаларға метрологиялық
сараптама жүргізу;
Қажетті нормативті құжаттарды ендіру;
Техникалық біліктілікке аккредиттеу жүргізу;
Метрологиялық бақылауды жүргізу.
Метрологиялық қамтамасыз етуді дайындау кезінде процестердің өзара
байланыстылығын қамтитын жүйелік үйлесімділікті қолдану керек.
Метрологиялық
қызметтердің
құрылымы
мен
қызметін, өндірісті
метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық базасын, өлшеу бірлігі мен дәлдігін
қамтамасыз ету әдістерін, метрологиялық дайындау және тексеру жұмыстарын
орындау, олардың нәтижелерін өңдеу мен рәсімдеу ережелерін білу [4-6].
Сонымен қатар, студенттер метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдауды,
өлшеу және бақылау құралдарын метрологиялық жарамды күйде қолдануды, өлшеу,
сынау және бақылау процесстерін жоспарлауды және орындауды, нәтижелерді өңдей
алу.
Өлшеу, өлшеу құралдарын метрологиялық сынақтан өткізу, аттестаттау,
бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың нақты жағдайларында қетеліктердің
сипаттамаларын есептеу дағдыларын игеру.
Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында жұмыстарды іске асыру үшін
(салыстырып тексеру, калибрлеу, өндіріс, жөндеу, сынақтар, өлшемді орындау
әдістемелерін метрологиялық аттестаттау, метрологиялық тексеру және басқалар)
мемлекеттік басқарма органдары, жеке және заңды тұлғалар метрологиялық
қызметтерді құрайды.
Өз әрекетінде метрологиялық қызметтер:
- Қазақстан Республикасының «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңын;
- Қазақстан Республикасының заңды және нормативті құжаттарын, соның ішінде
өлшем бірлігін қамтамсыз ету бойынша;
- стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша уәкілетті мемлекеттік
орган (әрі қарай уәкілетті мемлекеттік орган) бұйрықтарын;
- осы ұсыныстар негізінде дайындалған метрологиялық қызмет туралы Ережені;
- мемлекеттік басқарма органы және заңды тұлға бұйрықтарын және
жарлықтарын басшылыққа алады.
Метрологиялық қызметтер, олардың бағынушылығына және меншік түрлеріне
тәуелсіз, ереже бойынша, құрылымдық ішкі бөлімшелер түрінде пайда болады және
басшы метрологтармен басқарылады. Негізгі міндеттері қызметтер және құқықтарды
анықтау үшін метрологиялық қызметтер мемлекеттік басқарма органы, құрамында
жеке және заңды тұлғалар туралы ақпаратты деректер болуы қажет және метрологилық
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қызметтердің құрылымын, міндеттерін, қызметтерін және құқықтарын анықтайтын
метрологиялық қызмет туралы ереже дайындайды
Көптеген жағдайда робототехникалық құрылғыларда абсолютті мәнін есептеу
үшін, алдымен оның ораңғы мәнінің өлшемін табу керек болады. Ораңғы мәні
келесідегідей есептеледі:

Мұндағы Pэi– өндірістегі робототехникалық құрылғы датчигінің қысымы;
n– өлшем саны.

Одан кецін міндетті түрде құрылғының, датчиктен тұтынып алынатын артық
қысымының мәнін анықтаймыз:
P
мұндағы Pизбi– датчиктен келетін қысым мәнінің өлшемі;
n– өлшем саны.
Жоғары мәндерді ескере отырып өндірістегі құрылғының абсолютті мәні
төмендегі формуламен анықталады:

Салыстырмалы қателік төмендегі формуламен анықталады:

Метрологиялық қамтамасыз етіліп отырған робототехникалық құрылғы мәндері
өлшемдерінің салыстырмалы қателігі төменгі формуламен анықталмақ:

Мұндағы Pm = Pmax – Pmin – құрылғы өлшемінің шектері.
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Pm=0,34-0,32=0,02

Өлшенетін мәндердің нақты мәндері келесі формуламен анықталады:

Мұндағы Pi – температураның өлшеніп алынған көрсеткіші.
Метрлогиялық қамтамасыз етілген роботехникалық құрылғыларын сипаттай
отырып алғандағы, көрсеткіштері келесі кестеде берілген (3-кесте).
3-кесте. Тәжірибенің өңделген нәтижелері
Өлшемі
Құрылғы қысымының орташа мәні

Мәндері
Pорта, МПа

0,33

Құрылғы қысымының артық орташа мәні Pор.артық, МПа

0,33

Қатынасты дәлсіздігі ε, %

0
0

Келтірілген дәлсіздігі

Жоғарыда келтірілген теориялар мен есептеулердің шешімдеріне
байланысты эксперименттер мен жүргізілген жұмыстардың нәтижесін көрсететін есеп
құрылады. Жүргізілген зерттеулер мен есептеу жұмыстарына сүйене отырып берілген
формулаларды қолдану арқылы кестелер толтырылады. Сол нәтижелерге қарай отырып
кешенді өндірістегі робототехникалық құрылғыларды метрологиялық қамтамасыз
етудің мәндерін анықтап, дәлділік нәтижелерін байқауға болады [7-11].
Қызметтердің барлық түрлерін өлшеулерсіз елестетуге болмайды. Өнеркәсіптің
көптеген салаларында өлшеумен байланысты шығындар көлемі желдық капиталдар
салымының 30%-нан астамын құрайды.
Материалдық, энергетикалық және басқа да ресурстарды үнемдеу мәселелерін
шешуде метрологиялық қамтамасыз ету үлкне маңызға ие болады, себебі шынайы
сандық есеп материалдық құндылықтарды, электр және жылу энергиясын, өндірістегі
көптеген роботтлаған құрылғылардың тұтынатын энергия көзін, мұнай және мұнай
өнімдерін, газ, су ресурстарын үнемдеудің негізі болып табылады.
Оператор өлшеулерден алынып отыратын нәтижелердің шынайылығына сенімді
болуы керек. Ол үшін өлшеудің сынақтан, метрологиялық аттестациядан өткен,
қолдану процесінде периодты түрде тексерістен өткізіліп отырған өлшеу құралдарын
ғана қолдану қажет.
Біздің көзқарасымыз бойынша, метрологияның дамуы және мемлекеттік
метрологиялық қадағалауды дұрыс ұйымдастыру біздің егеменді еліміз үшін өзекті
міндеттердің бірі болып табылады. Бұл бағыт үлкен ресурстар жасырады және
Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы үшін кең мүмкіндіктер ашады.
Метрологиялық қадағалаудың арқасында, мысалы, тамақ өнеркісібінде өнімдердің
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өндіріс процесін әр түрлі сатыларында бақылауға мүмкіндік береді, ол өз кезегінде
өнімнің сапасының жоғарлауына жақсы әсер етеді.
Қазақстан Республикасы БСҰ-на кіру жоспарларымен байланысты метрология
мен мемлекеттік метрологиялық қадағалау ерекше өзектілікке ие болуда [12-13].
1.Закон РК "О техническом регулировании». 2004.
2.Закон РК "Об обеспечении единства измерений". - Астана, РГП "ГИЦС", 2000.
3.Есенбаева Г. А., Какенов К. С. Измерительное оборудование и метрология – Караганда; Издательство КЭУ,
2001.
4.Есенбаева Г. А., Какенов К. С. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. – Караганда;
Издательство КЭУ, 2003.
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УДК 539.30
ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РОБОТОВ
магистрант Бейсен Ж.К.,
научный руководитель Ибилдаев Б.К.
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана
Берілген мақалада роботтардың конструктивтік өзгешеліктері келтірілген.
Өнеркәсіптік роботтарға басымдырақ көңіл бөлінген. Роботтардың кинематикалық
параметрлерін, конструктивтік элементтерінің геометриялық өлшемдерін және
жұмысының сенімділігін анықтайтын факторлар белгіленген. Сонымен бірге
роботтардың операцияларды орындау дәлдігінің кинематикалық буындардың
орналасуымен және бірігуімен, конструктивтік элементтердің беріктігімен және
пайдалану шарттарымен байланысы көрсетілген.
To this article the construction features of robots are driven. Most attention is spared
to the industrial robots. Factors, qualificatory kinematics parameters, geometrical sizes of
structural elements, reliability of work of robots, are marked. Intercommunication of
exactness of implementation of operations of robots is also marked with a location and
connection of kinematics links, durability of structural elements and external of robots
environments.
Робот можно определить как универсальный автомат для осуществления
механических действий, подобных тем, которые производит человек, выполняющий
физическую работу. При создании первых роботов и вплоть до сегодняшнего дня
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образцом для них служат физические возможности человека. Именно стремление
заменить человека на тяжелых работах и породило сначала идею робота, затем первые
попытки ее реализации (в средние века) и, наконец, обусловило возникновение и
развитие современной робототехники и роботостроения [1,2].
Она включает исполнительные системы – манипуляционную (один или
несколько манипуляторов) и передвижения, если робот подвижный, сенсорную
систему, снабжающую робот информацией о внешней среде, и устройство
управления. Исполнительные системы в свою очередь состоят из механической
системы и системы приводов. Механическая система манипулятора - это обычно
кинематическая цепь, состоящая из подвижных звеньев с угловым или
поступательным перемещением, которая заканчивается рабочим органом в виде
захватного устройства или какого-нибудь инструмента.
Наряду с внедрением в действующие производства роботы открывают
широкие перспективы для создания принципиально новых технологических процессов,
не связанных с весьма обременительными
ограничениями, налагаемыми
непосредственным участием в них человека. При этом имеется в виду как
действительно очень ограниченные физические возможности человека (по
грузоподъемности, быстродействию, точности, повторяемости и т. п.), так и требуемая
для него комфортность условий труда (качество атмосферы, отсутствие вредных
внешних воздействий и т. п.). Сегодня необходимость непосредственного участия
человека в технологическом процессе зачастую является серьезным препятствием для
интенсификации производства и создания новых технологий.
Роботы получили наибольшее распространение в промышленности и прежде
всего в машиностроении. Предназначенные для этой цели роботы называют
промышленными роботами (ПР). Не менее широкие перспективы имеют роботы в
горнодобывающей промышленности, металлургии и нефтяной промышленности
(обслуживание бурильных установок, монтажные и ремонтные работы), в
строительстве (монтажные, отделочные, транспортные работы), в легкой, пищевой,
рыбной промышленности.
Параметры, определяющие технический уровень роботов. Наряду с
классификационными параметрами роботы характеризуются параметрами, которые
определяют их технический уровень. К ним относятся и некоторые из рассмотренных
выше параметров, которые могут иметь количественное выражение также как
быстродействие, точность. Однако если при использовании этих параметров для
классификация роботов их разбивают, как было показано выше, на
классификационные диапазоны и тип робота определяют по принадлежности
значения данного параметра к одному из них, то сравнительную оценку технического
уровня робота производят исходя из конкретных численных значений параметров
[1,2].
Другими параметрами, характеризующими технический уровень роботов,
являются надежность, число одновременно работающих степеней подвижности, время
программирования, а также основанные на перечисленных выше параметрах
различные относительные и комбинированные показатели. К ним относятся, в
частности, удельная
грузоподъемность, отнесенная к массе робота, выходная
мощность манипулятора (произведение грузоподъемности на скорость перемещения),
отнесенная к мощности его приводов, относительные оценки габаритных параметров,
манипуляционных кинематических и динамических характеристик, возможностей
программирования, экономической эффективности и т.п. Однако эти относительные
показатели технического уровня уже не являются паспортными параметрами,
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используемыми для характеристики конкретных роботов, а служат критериями
качества, предназначенными для их оптимизации при проектировании и сравнительной
оценке.
Конструкция робота определяется прежде всего их кинематической схемой.
Кроме того, существенное значение имеют тип и размещение приводов и
механизмов передачи движения от них к звеньям робота. Наконец, в роботах,
манипуляторах часто применяются устройства уравновешивания, которые также
существенно сказываются на конструкции манипуляторов.
Для точного выполнения операций и обеспечения их безопасности, конструкция
робота должна быть достаточно прочной и жесткой. Под прочностью имеют ввиду
способность конструкции воспринимать, не разрушаясь, заданные внешние нагрузки,
встречающиеся в процессе эксплуатации. Под жесткостью понимают способность
конструкции сопротивляться деформированию под нагрузкой.
В процессе эксплуатации робот подвергается различным па характеру и
величине нагрузкам: статическим (постоянным или медленно меняющимся по
времени), динамическим (ударным и вибрационным). В зависимости от вида
нагружения конструкция или отдельная ее часть должна обладать соответствующим
видом прочности.
Сочетание необходимых значений различных видов прочности, обеспечивающее
нормальную работу конструкции в пределах установленных ограничений и сроков,
называют эксплуатационной прочностью [1,2].
В процессе эксплуатации прочность конструкции не остается неизменной.
Большие нагрузки, близкие к предельным, могут вызывать остаточные деформации в ее
элементах. Небольшие, но многократно повторяющиеся нагрузки вызывают развитие
усталостных трещин, ослабляющих конструкцию. Происходят износ трущихся деталей,
абразивный износ рабочих органов пыли, песка. Кроме того, в процессе эксплуатации
вносятся повреждения в виде вмятин, царапин, рисок, забоин и т. д. Все это приводит к
постепенному снижению прочности конструкции робота.
В процессе эксплуатации на конструкцию постоянно действуют перепады
температур, атмосферные осадки, пыль, солнечная радиация и т. д. Воздействие этих
факторов вызывает коррозию элементов конструкции, растрескивание остекления и
других неметаллических деталей, повреждение защитных покрытий. В результате
приходится ограничивать срок службы.
Таким образом, все указанные выше внешние факторы, снижающие прочность и
ухудшающие
эксплуатационные
качества
конструкции,
ограничивают
ее
долговечность.
Долговечностью
робота
называют
свойство
сохранять
работоспособность с учетом обслуживания и ремонта до некоторого предельного
состояния, при котором нарушаются точность выполнения роботом заданных
операций. Показателями долговечности служат ресурс и срок службы.
Одной из основных задач технической эксплуатации роботов является
поддержание необходимой прочности в течение всего срока службы в условиях
реальной эксплуатации.
Каждый из расчетных случаев является определяющим для прочности той или
иной части или агрегата робота. Расчетные случаи рассматривают различные варианты
движения(колесный, гусеничный, шагающий и т.д.), установки на опоры(фундамент,
железные или другие опоры) [3,4].
Особая сложность расчета робота на прочность состоит в том, что основные его
нагрузки, например, силы от объектов, имеют переменный по величине и направлению
характер, что вызывает колебания самих рабочих органов и конструкции робота в
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целом. Такое нагружение называется динамическим. При длительном действии
многократно повторяющихся нагрузок разрушение конструкции происходит при
напряжениях, значительно меньших, чем при постоянной, статической нагрузке. Это
объясняется явлением усталости материала.
Если нагрузка конструкции постоянна или изменяется медленно, то деформации
и напряжения в ней будут также постоянны или изменяться постепенно,
пропорционально нагрузке, без колебательных процессов. Такое нагружение
называется статическим.
Для робота статическими нагрузками можно считать: усилие на рабочих
органах, массу объекта, массу робота и др.
Расчет на статическую прочность включает: определение в соответствии с
Нормами прочности величины и характера распределения расчетных нагрузок;
построение эпюр поперечной Q и продольной N сил, изгибающего и крутящего
моментов для рассматриваемой части конструкции робота; выявление наиболее
нагруженных участков конструкции, в которых возможны наибольшие напряжения;
определение напряжений в элементах конструкции и сравнение их с разрушающими.
Статическая прочность конструкции обеспечивается, если напряжения в ее
элементах не превышают разрушающих значений [5].
Однако обеспечение статической прочности еще не гарантирует безопасной
эксплуатации робота, поскольку под действием переменных нагрузок в его
конструкции возникают соответствующие переменные напряжения. Эти напряжения,
накладываясь на постоянные, увеличивают суммарные напряжения, а также могут
привести к усталостному разрушению конструкции.
Целью механического расчета конструкций робота является определение
размеров отдельных элементов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию робота и
элементов за счет достаточной механической прочности, плотности разъемных
соединений, устойчивости к сохранению формы и необходимой долговечности.
Для подъема и установки робота на нем требуется предусмотреть строповые
устройства. Допускается для этих целей использовать имеющиеся на аппарате
элементы, если прочность их при этом не вызывает сомнений, что должно быть
проверено расчетом.
Работоспособность материала оценивается критериями:
прочностью,
жесткостью, устойчивостью, износостойкостью и коррозионной стойкостью [6].
Критерий прочности предполагает три ее вида: статическую, циклическую и
контактную.
На статическую прочность рассчитывают: элементы под постоянным внутренним
давлением; быстровращающиеся диски и оболочки; элементы, находящиеся под
постоянной нагрузкой.
На циклическую прочность рассчитывают детали, находящиеся под переменной
нагрузкой - валы, зубчатые колеса, пружины и т.п.
На контактную прочность рассчитываются такие элементы, как подшипник
качения, пара бандаж-ролик, кулачок-толкатель и т.д.
Критерий жесткости является основным для таких элементов, как рамы,
корпусные детали машин, нагружаемые статически, валы передач и т.д.
Критерий устойчивости учитывается при расчете оболочек, нагруженных
наружным давлением или сосредоточенными силами, при расчете длинных штоков,
стержней, стоек и т.п.
Критерий износостойкости используют при выборе деталей, подверженных
ударным и абразивным воздействиям.
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Критерий химической и коррозионной стойкости является основным при
выборе конструкционного материала. Обычно выбирается материал, абсолютно или
достаточно стойкий в среде при ее рабочей температуре и концентрации.
Как показала практика, исчерпание работоспособности машин и механизмов на
при очень низкой отрицательной температуре имеет ускоренный характер.
Экстремальные климатические условия значительно влияют на эксплуатацию техники
и конструкций. В основном аварии конструкций сопровождаются их хрупким
разрушением при отрицательных температурах эксплуатации. Так, например, по опыту
эксплуатации установлено, что поток отказов ряда деталей и узлов машин,
металлоконструкций увеличивается в 2-3 раза, по некоторым данным до 4..6 раз. В
основном, это связано с накоплением технологических эксплуатационных повреждений
и возникновением хрупких трещин. Помимо длительного воздействия низких
температур, существуют другие факторы, усложняющие работу машин, механизмов и
агрегатов. В частности, работа робота связана с ударным нагружением, осложняется
вибрациями и дополнительными нагрузками из-за высокой абразивности, абразивности
грунта [7].
Применение
современных
промышленных
роботов
увеличивает
производительность оборудования и выпуск продукции, улучшает качество продукции,
заменяет человека на монотонных и тяжелых работах, помогает экономить материалы и
энергию. Кроме того, они обладают достаточной гибкостью, чтобы использовать их
при выпуске продукции средними и малыми партиями, т. е. в той области, где
традиционные средства автоматизации неприменимы. Роботы еще не обладают
многими важнейшими качествами, присущими человеку, например не способны к
разумному реагированию на непредвиденную обстановку и изменение рабочей среды, к
самообучению на основе собственного опыта, использованию тонкой координации
системы «рука - глаз».
Руки роботов вместо захватов могут оснащаться различными инструментами для
выполнения работ, начиная с покраски распылением, нанесения клеевых и
изоляционных покрытий и кончая сверлением, зенкованием, закручиванием гаек,
шлифовкой, пескоструйной очисткой. Кроме того, роботы можно использовать для
точечной и дуговой сварки, тепловой обработки и резания с помощью пламени или
лазера, а также при очищении с помощью водяных струй. Следует отметить, что
создать универсальный робот, способный выполнить почти любую работу не
возможно. В настоящее время роботы приобретают специализацию. Поэтому
прочность конструктивных элементов в каждом конкретном случае должна
рассматриваться отдельно.
___________________________________________________________________________
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УДК. 622.061.2/.4.
ВЛИЯНИЕ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ ГЛАВНОГО
ПРОВЕТРИВАНИЯ (ВГП)
Жайсанбаев Н.А., Уандыков А.Е.
Жезказганский университет им. О.А.Байконурова
Бұл мақалада Бас желдеткіштердің пайдалану аймағы және оның негізгі
көрсеткіштері келтірілген. Оқпанда ауа қозғалысы туралы суреттер беріліп,
ылғалдылық пен тамшылардыңәсері туралы толық мәлімет келтірілген. Бас
желдеткіш қуатын жақсарту туралы есептеу.
In this article resulted area application of Ventilators of main
ventilation
(VMV) and his basic parameters. In the brought
pictures over the ways of motion of air
are shown, influence of flood and down pour is described on effective works of VMV.
A calculation is produced forthe improvement of power of Ventilators of main ventilation.
Corresponding conclusions are done.
Исследование работы действующих Вентиляторов Главного Проветривания
(ВГП) показало, что с ростом их срока работы, вводом новых горных выработок,
погашением большой длины вышедших из строя назначения, но все еще включенных в
вентиляционную систему, кроме того влияющие на качественную подачу расчетного
количества воздуха к пунктам назначения, т.е. к добычным участкам (утечки и потеря
воздуха), изменения формы горных выработок со временем (деформации,
захламленность, сужение или расширение из-за вывалов из кровли крупных кусков
горной породы, изменение аэродинамических показателей, изменение обьщего обьема
или длины погашенных выработок), возникновение изменения направления движения
воздуха, в определенную степени влияют на качество проветривания шахты.
Следовательно, необходимо ввести корректировочный коэффициент при расчете
фактического количества воздуха [1, 2, 3].
При проведении тупиковых (длинных или коротких) выработок вентиляция, как
правило, осуществляется с помощью вентиляторов местного проветривания (ВМП),
продольных перегородок и вентиляционных труб в зависимости от горногеологических условий. Вентиляция выработок за счет молекулярной и турбулентной
диффузии разрешается на глубину не более 6 м.
Часто приходится сталкиваться с необходимостью вентиляции тупиковых
выработок не только малой, но и большой протяженности. В угольных шахтах
выработки длиной несколько сотен метров проходятся при подготовке выемочных
полей к отработке обратным ходом, а также при сбойке шахтных стволов и вскрытии
пластов [3, 4, 5]. В практике подземного строительства нередки случаи проведения
тупиковых горизонтальных выработок длиной 1÷2 км, а в отдельных случаях – до
4÷5км. В связи с увеличением глубины ведения горных работ, возникает большая
проблема вентиляции горных выработок.
Задачами вентиляции являются:
1) создание нормальных температурных условий в горных выработках;
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2) разбавление и удаление из выработок ядовитых и взрывчатых газов,
выделяющихся из пород и полезного ископаемого и образующихся при
работе двигателей внутреннего сгорания;
3) удаление из выработок в кратчайшее расчетное время ядовитых
газообразных продуктов разложения взрывчатых веществ (ВВ);
4) обеспечить необходимую доставку расчетного воздуха в действующие
горные выработки;
5) технических характеристик действующих ВГП использовать эффективно.
Согласно назначению различные горные выработки требуют при проветривании
их особые расчеты с учетом горнотехнических условий, расположение на различной
глубине, наклонные или вертикальные, чередование их сужением или расширением.
Например: вертикальное расположение стволов; обводненность их и капеж; контакт
стенок стволов с боковыми породами, имеющими высокую температуру.
Вертикальное расположение ствола обусловливает появление объемных сил при его
вентиляции. Их действие проявляется двояко: во-первых, в виде естественного
воздухообмена или естественной тяги. Действие ее вызывается нагревом слоев
воздуха, прилегающих к теплым стенкам ствола. В стволе образуются два столба
воздуха с разной температурой и, следовательно, с разной плотностью: столб теплого,
легкого воздуха в виде толстостенного полого цилиндра у стенок и столб более
холодного, тяжелого воздуха в центральной части. В результате теплый воздух вдоль
стен имеет тенденцию подниматься вверх, а холодный воздух в центральной части
ствола – опускаться вниз. Депрессия естественной тяги можно представить в виде
формулы (1)
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Следовательно, естественная тяга, вызываемая контактом воздуха с теплыми
стенками ствола, может достигать больших значений.
Во-вторых, естественная тяга проявляется в стволах при проведении взрывных
работ, когда в ствол выбрасываются большие массы нагретых газов. Имея более
высокую температуру, чем основная масса воздуха в стволе, они начинают быстро
перемещаться вверх и способствует ускорению его вентиляции после взрывных работ.
Капеж в стволе играет в отношении окислов азота ту же роль, что и влага,
покрывающая стенки ствола [3,4,7]. Особенностью проветривания вентиляции ствола
является - кроме работы вентилятора, на движение воздуха в стволе существенное
влияние оказывают объемные (конвективные) силы и кинетическая энергия падающих
капель воды. Совокупное действия движение воздуха в стволе имеет следующий
характер: у стенок ствола воздух движется вниз, а в средней части – вверх (см. рис.1).
Часто применяют нагнетательный способ так как что оно обладает значительно
преимуществами. При
нагнетательном способе (рис. 2) ВГП располагается на
поверхности в 15÷20м от его устья, чтобы исключить засасывание загрязненного
воздуха, выходящего из устья ствола.
Расход воздуха, необходимый для проветривания стволов, рассчитывается по
выделению метана или углекислого газа, по газам, образующимся при взрывных
работах, числу людей, средней минимальной скорости воздуха в выработке и
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минимальной скорости воздуха в призабойном пространстве выработки с учетом
температуры. максимальной длины ствола [3, 5, 6, 7].

Рисунок 1 – Схема движения воздуха в стволе
При взрывном способе выемки угля в тупиковых выработках, проводимых по
угольным пластам (для шахт, опасных по газу), определяется по формуле (2)
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где S – площадь поперечного сечения выработки в свету, м2;
lз.тр – расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя
выработки, м; принимается согласно требованиям ПБ;
kт.д – коэффициент турбулентной диффузии; принимается равным
1,0 при S10 м 2 и 0,8 при большем сечении выработки в свету;
Iз.п.max – максимальное метановыделение в призабойном пространстве после взрывания по углю, м3/мин;
Сmax– допустимая максимальная концентрация метана в призабойном
пространстве после взрывания,%; Сmax =2%.
Расчет расхода воздуха для проветривания ствола по газам, образующимся при
взрывных работах, осуществляется по формуле (3)
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де, Vвв – объем вредных газов, образующихся после взрывания, л, (4);
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(3)

Рисунок 2 – Схема нагнетательного способа вентиляции и размещения трубопровода
при проходке ствола
Vвв=100·Вуг+40·Впор
(4)

Вуг, Впор – масса одновременно взрываемых ВВ по углю и породе

соответственно, кг; если взрывание по углю и породе производится раздельно (в
несколько приемов), то при расчете Qз.п принимается максимальное значение Vвв; Т
– время проветривания выработки после взрывания, мин; принимается согласно ПБ;
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S – средняя площадь поперечного сечения выработки в свету при

переменном сечении, м2 можно определить по фомуле (5);
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S2,…, Sn - площади поперечных сечений отдельных участков
выработки (ствола), м2;
l1, l2,…, ln – длина этих участков, м; ln – длина тупиковой части определяется по
форму
Выше было сказано, что в горной промышленности для проветривания шахты
применяются вентиляторы главного проветривания (ВГП). Они располагаются на
поверхности земли у устья герметически закрытых стволов или шурфов, работают
непрерывно.
Мощность N на валу вентилятора определяется по формулам (6) и (7)
S1,

(6)

(7)
где, Н, Нст- соответственно, полное и статическое давление, мм.вод.ст..
Для увеличения подачи воздуха и развития повышенного давления самым
надежным и упрощенным способом является – изменение скорости вращения рабочих
колес вентилятора.
Установлено, что
при изменении данного показателя меняются
производительность, давление и мощность потребляемое вентиляторами [4, 5, 6].
Если известны величины Q1, H1 и N1 при скорости вращения n1, то пересчет
характеристик на другую скорость вращения, n2 для геометрически подобных
вентиляторов (т.е. вентиляторов одной серии), производится по формулам (8,9,10).
(8)

(9)
(10)
Если наряду с изменением скорости вращения меняется диаметр D рабочего
колеса вентилятора (при низменной аэродинамической схеме), то пересчет
характеристик производится по формулам (11), (12), (13).
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Используя вышеприведенные формулы и задаваясь некоторыми данными,
проводим расчеты. Все данные сводим в табл.1. Из таблицы 1 видно, что если
увеличение числа оборотов рабочего колеса в 1,2 раза, то оно дает рост Q 2, H2 и N2
соответственно -1,2 раза, 1,44 раза и 1,73 раза. При увеличении диаметра и число
оборотов рабочего колеса одновременно можно добиться рост количество воздуха,
полного напора и мощности на валу двигателя соответственно в 1,44 раза, 4,3 раза и
8,91 раза. Поэтому если учесть при расчете главных показателей ВГП, то можно
добиться улучшение качество работы их. Здесь был приведен только один из примеров
применение корректировочных коэффициентов.
Если у вентиляторов пересекаются характеристиками сети в одной точке,
лежащей в рабочей области, то режимы будут устойчивыми (однозначными). При
пересечении характеристик в нескольких точках режимы работы вентиляторов- то
работа его будут неустойчивыми (многозначными).
Таблица 1
Изменение величины диаметра рабочего колеса на 20%
№
Изменение D2 и n2
Q2
1,2
1,2

H2
-

N2
-

1,44

-

1,44

-

1,73

-

-

1,73

1,44

1,44

-

-

2,07

-

4,3

-

2,98

-

-

8,91

1. Провдены анализ особенности проветривания горных выработок;
2. Представлены формулы для расчета мощности ВГП;
3.Применение корректировочных коэффициентов может при выборе способа
проветриваня приблизить к доставке в забой необходимого количества воздуха;
4. Рост объема воздуха на 20-25%% даст гарантию эффективного проветривание
тупиковых выработок:
5. Естественная тяга при большой обводненности стволов могут сыграть
положительную роль в повышении производительности вентилятора главного
проветривания.
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УДК 622: 061.2/4
СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Искакова А.Е.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Бұл мақалада кен орнын қатайғыш толтырманы қолдана отырып толық және
қауіпсіз игеру технологиялары көрсетілген.
The article is devoted to the development of the mining industry, which plays a big role
in the economy of the state, the main purpose of the bookmark.
Закладка процесс заполнения выработанного пространства пустой породы или
каким-либо другим инертным, достаточно дешевым материалом. Материалы
применяемые для закладки, называются закладочными. Основное назначения закладки:
поддержание выработанного пространства в процессе отработки блока;
предотвращение обрушения вмещающих горных пород и оседания поверхности [1].
При разработке рудных месторождений применение закладки вызывается
необходимостью: предупреждения обрушения вмещающих пород для последующей
отработки близко расположенных рудных залежей; снижения опасности возникновения
пожаров от самовозгорания при разработке сернистых руд; повышения степени
извлечения руды при добыче весьма ценных руд; отработки тонких жил системой с
раздельной выемкой.
В зависимости от времени производства различают закладку: одновременную,
выполняемую почти одновременно с очистными работами, и последующую,
производительностью после окончания очистных работ в блоке.
По степени заполнения выработанного пространства закладка может быть полной
или частичной. В зависимости от физического состояния закладочного материала
различают закладку: сухую, полумокрую, или глинизированную, при которой
укладываемый на место материал периодически смачивается водой или
глинизированный закладочный материал доставляется к месту укладки водой [2].
В зависимости от способов производства работ различают закладку: ручную,
осуществляемую без применения средств механизации: самотечную, при которой
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закладочный материал заполняет выработанное пространство под действием силы веса;
механическую, осуществляемую с помощью скреперных установок или специальных
закладочных машин.
Гидравлическую, при которой закладочный материал, предварительно
смешанный с водой, перемещается в выработанное пространство по трубам;
Пневматическую, при которой закладочный материал специальными машинами
подается в трубопровод и под действием сжатого воздуха перемещается по нему и
выбрасывается в выработанное пространство;
Бетонную, отличительной чертой которой является использование в качестве
закладочного материала бетонной массы, подготовленной к укладке и тем или иным
способом доставляемой в выработанное пространство;
Цементированную, при которой уложенный на место закладочный материал
частично или полностью заливается цементным раствором.
Твердеющая литая закладка - это наиболее распространенный вид закладки,
обеспечивающий высокое качество. На поверхности приготавливают закладочную
смесь, близкую по своим свойствам к литому песчаному или обычному бетону.
Это смесь характеризуется повышенным расходом вяжущих веществ и воды с
целью обеспечения высокой ее пластичности. Смесь по трубам самотеком или с
помощью сжатого воздуха подают в выработанное пространство.
Подвижность смеси должна обеспечивать ее транспортабельность и размещение в
выработанном пространстве под небольшим углом с целью подачи материала под
кровлю. Применяют два состава смесей, различаемых по типу вяжущего: цементный и
на основе молотого доменного гранулированного шлака с активизирующей добавкой.
В цементных закладочных смесях вяжущее включает: 150-200кг цемента и 200250кг глины или другой пластифицирующей добавки, находящейся в составе
заполнителя.
Доменный гранулированный шлак перед подачей в закладку измельчают мокрым
способом в рудоразмольных шаровых мельницах до крупности частиц такой же, как у
цемента или другого активизирующего вещества. Помол в открытом цикле
обеспечивает выход тонкой фракции порядка 50%, остальной шлак поступает в виде
крупных зерен и не обладает вяжущей активностью. Помол в замкнутом цикле, когда
шлаковая пульпа из мельницы поступает в классифицированные аппараты и затем
крупная фракция возвращается в мельницу; позволяет повысить выход готового
продукта до 90-95% [3].
Закладочная смесь твердеет в основном в течение первых трех-шести месяцев, но
значительностью прочность имеет уже в первый месяц.
На
бетоно-закладочных
комплексах
внедрена
современная
система
автоматического контроля и регулирования подачи закладочных материалов и
твердеющей смеси. Модель управления бетонно-закладочным комплексом основана на
рецептуре приготовления смеси. В зависимости от требуемой производительности в
систему вводятся данные по удельным нормам компонентов на 1 м3 смеси. Система
пересчитывает уставки, подаваемых в смесь компонентов, и в автоматическом режиме
поддерживает требуемый объем и плотность закладочной смеси.
___________________________________________________________________________
1. П.В.Егоров Основы горного дела. М.: Издательство московского государственного горного
университета 2000 г.
2. В.Р. Именитов. Процессы подземных горных работ. Москва, «Недра», 1984 г.
3. М.И. Агошков и др. Разработка рудных и нерудных месторождений. Москва, «Недра», 1984 г.
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УДК 004.7
МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО КОДИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИСКРЕТНОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ СВЯЗИ
Кабылбекова У.М., Бурамбаева Н.А., Атаханов Н.А.
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева
Дискретті энергия таратуды тиімді кодтау әдісі ұсынылды, бұл символды
пайда болу ауқымында ықтималдық тығыздығын анықтау әдісі болып табылады.
Байланыс жүйесінде хабарламаларды қалпына келтіру кезінде U (t) кешенді кезеңді
сигналының энергия бөлуін анықтау маңызды, яғни, таңдалған спектральды
диапазондардағы (оның спектральдық компоненттеріне сәйкес) айырмашылығы бар
объектілерді таңдау және таңдау ерекшеліктері болып табылатын символдардың
тығыздығы ықтималдығын бөлу [1].
A method for efficient coding of a discrete energy distribution is proposed, which is a
method for determining the probability density in the ranges of symbol appearance. It is
known that when restoring messages in a communication system, it is important to determine
the energy distribution of a complex periodic signal U (t), i.e. density probability distribution
of symbols, which are the characteristics of the image and the selection of objects, differing in
the selected spectral ranges (according to its spectral components) [1].
Происхождение энергии. Квантовый пульсатор - источник энергии в системе
дискретных сообщений
Главное свойство системы связи заключается в том, что она должна точно или
приближенно воспроизвести в определенной точке пространства и времени некоторое
сообщение, выбранное в другой точке. Сообщение выбирается из некоторого семейства
возможных сообщений.
Если вспомнить о существенном влиянии квантомеханических эффектов на
процессы переноса (одновременно существовать во всех возможных местах), то можно
говорить о вероятности нахождения электрона в той или иной точке пространства [2].
Известно, что квантовые свойства характерны для микроскопических объектов,
классическим примером которых являются элементарные частицы (электрон, фотон).
Обычно под элементарной частицей вещества мы понимаем квантовый пульсатор [2], с
циклическими скачкообразными сменами всего двух состояний, что при развёртке во
времени, иллюстрируется “меандром”, а не синусоидой, как у классического
осциллятора. Собственную энергию квантового пульсатора можно выразить либо через
его массу m (формула Эйнштейна), либо через частоту пульсаций f (формула Планка).
Из этих двух формул следует соотношение де Бройля [3]:
mc2 = hf,

(1)

где c - скорость света, h - постоянная Планка. Как следует из (3), частота
квантовых пульсаций электрона составляет около 1.24× 10E20 Гц.
Следует отметить, что способность элементарных частиц (электрон, фотон),
находиться в суперпозиции, встречающихся в квантовой теории электронных
пульсаторов, основывается на корреляции (взаимосвязи) классических преобразовании
Фурье и современных математических аппаратов Вейвлет-функции. Вейвлетное
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преобразование (wavelet transform) предоставляет средства для частотно-временного
анализа нестационарных сигналов [6].
Алгоритм. Связующий электрон и соответствующий ему протон ядра,
попеременно прерывают их пульсации на электронной частоте, при этом производится
циклический пространственный переброс энергии квантовых пульсаций. Энергия этого
циклического процесса зависит от расстояния, на которое производится переброс, а
временной интервал является показателем того, насколько большой сдвиг вдоль оси
времени требуется для потери корреляции между данными. Эффективная ширина
корреляционной функции (в секундах) называется временем корреляции процесса и
подобна временной константе фильтра нижних частот. Если время корреляции
большое, то это значит, что амплитуда сигнала меняется медленно. Наоборот, если
время корреляции мало, то можно сказать, что амплитуда сигнала значительно
меняется за очень малый промежуток времени [2, 5]. При этом, следует отметить, что
область низких частот несет больше информации с высокой энергией [7, 10].
Если вспомнить физический принцип неопределенности Гейзенберга, где
говорится о том, что нельзя одновременно точно знать и положение частицы и ее
импульс
фактически
Дж с, то с помощью уравнения
Эйнштейна, где
этот принцип можно перенести в область обработки
сигналов, где он будет формулироватьтся так: нельзя одновременно с любой точностью
определить время и частоту, следовательно,
где
описывают
разрешение по частоте и по времени. Если разрешение по времени высокое, то частота
будет определяться менее точно, и наоборот. Следовательно, может оказаться
достаточно сложно одновременно измерить с необходимой степенью точности частоту
компоненты сигнала и время его появления или разделить во времени различные
частотные компоненты. Это может произойти, если сигнал содержит кратковременные
высокочастотные компоненты, расположенные слишком близко к более
продолжительным компонентам во временной области, которые также близко
расположены в частотной области и возникают в различные моменты времени. Такие
сигналы не периодичны и являются нестационарными [6, 11], и восстановление
сообщений из них заключается в распределении энергии сложного периодического
сигнала U(t) по его спектральным составляющим [7]. При этом следует отметить, что
система энергетических уровней дискретна с постоянным интервалом, равным
а
минимальная энергия, соответствующая нулевому уровню составляет /2 [3].
Состояние с нулевой энергией отсутствует, и это есть следствие соотношения
неопределенностей.
Известно, что спектральная плотность энергии описывает энергию сигнала на
единицу ширины полосы и измеряется в Дж/Гц, а скорость поступления энергии - это
мощность сигнала. Представляя спектральную плотность мощности (
периодического сигнала
как последовательность взвешенных дельта – функций,
можно сказать, что (
периодического сигнала является дискретной функцией
частоты [5].
Моделирование случайного сигнала
Все полезные сигналы сообщений появляются случайным образом, т.е.
приемник не знает заранее, какой из возможных символов сообщений будет передан.
Кроме того, из-за различных электрических процессов возникают шумы, которые
сопровождают информационные сигналы. Следовательно, нужен эффективный способ
описания случайных сигналов.
Случайный процесс
можно отнести к периодическому сигналу, имеющему
спектральную плотность мощности
[4].
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(2)
Функция
особенно полезна в системах связи, поскольку она описывает
распределение мощности сигнала в диапазоне частот. Спектральная плотность
позволяет оценить мощность сигнала, который будет передаваться через сеть c
известными частотными характеристиками. С другой стороны, мощность – это
скорость поступления энергии и сигнал является мощностным только, если он в любой
момент времени имеет ненулевую конечную мощность (0
), где
=

(3)

На основе теоремы Парсеваля для действительного периодического сигнала с
использованием комплексного коэффициента |
[5], выражение (2) можем написать в
виде
=

(4)

Откуда следует, что спектральная плотность мощности (PSD) периодического
сигнала
является действительной, четной и неотрицательной функцией частоты и
дает распределение мощности сигнала
по диапазону частот, т.е. можно написать
как последовательности взвешенных дельта – функций,
)

(5)

Eсли сформировать усеченную версию
непериодического мощностного
сигнала
, взяв для этого только его значения из интервала
, то
будет
иметь конечную энергию и соответствующий Фурье-образ
Далее, спектральную
плотность мощности непериодического сигнала
,можно представить выражением
(2).
Поскольку значение случайного процесса в каждый последующий момент
времени неизвестно, функции распределения которого непрерывны, можно описать
статистически
через
плотность
вероятности,
включающей
среднее
и
автокорреляционную функцию. Итак, определим среднее случайного процесса
как
(6)
где
– случайная переменная, полученная при рассмотрении случайного
процесса в момент времени , а
– плотность вероятности
(плотность по
ансамблю событий в момент времени ) [5, 6].
Таким образом, можно предположить, что среднее случайного процесса
,
представляет распределение плотности вероятности в диапазонах появления символов
и его можно написать в виде
(7)
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Если известно, что вероятность каждого символа
определить самоинформацию для каждого символа алфавита.
=
Cредней самоинформацией для
энтропией источника, является величина

есть

(

), то можно

(8)

символов

(

алфавита,

называемой

также

(9)

Энтропия источника - это средний объем неопределенности, которая может быть
разрешена с использованием алфавита, а также она представляет собой среднее
количество информации, которое должно быть отправлено через канал связи для
разрешения этой неопределенности [ 7, 8 ].
Следует отметить, что это количество информации в битах на символ (в виде
энергии битов на символ), ограниченным снизу нулем (минимальная энергия), если не
существует неопределенности, и сверху
(N), если неопределенность максимальна
[5, 6]
0

(N),

(10)

Таким образом, вышеприведенные обстоятельства говорят о том, что
повышение производительности источника возможно не только за счет изменения
энтропии, но и за счет снижения средней длительности формирования знака (символа).
Кроме того, среднее количество информации, которое передается по каналу в единицу
времени
определяет скорость передачи информации по каналу
(11)
Где
- среднее количество информации. - техническая скорость [ 8,10 ].
• Сжатие сигнала. Кодирование
Основной задачей системы связи является передача информации по каналу связи
без потери. Это возможно при эффективном кодировании символов сообщений. На
основании выражений (7), представляющих распределение плотности вероятности в
диапазонах появления символов, следует определить вероятности появление символов
в заданном интервале сообщений. Для чего в данной работе используется алгоритм
сжатия без потери информации, основанный на статическом кодировании, где
реализация возможна алгоритмом Хаффмана и арифметическим кодированием [1, 12]
Метод Хаффмана
Метод Хаффмана является простым и эффективным, однако, он порождает
наилучшие коды переменной длины (коды, у которых средняя длина равна энтропии
алфавита) только когда вероятности символов алфавита являются степенями числа 2, то
есть равны 1/2, 1/4, 1/8 и т.п. Это связано с тем, что метод Хаффмана присваивает
каждому символу алфавита код с целым числом битов. Теория информации
предсказывает, что при вероятности символа, скажем, 0.4, ему в идеале следует
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присвоить код длины 1.32 бита, поскольку — log2 0.4 '^ 1.32. А метод Хаффмана
присвоит этому символу код длины 1 или 2 бита.
При построении эффективных кодов эффект достигается благодаря присвоению
более коротких кодовых комбинации более вероятным знакам и более длинных – менее
вероятным . Таким образом, эффект связан с различием в числе символов кодовых
комбинации. Это приводит к трудностям декодирования. Чтобы обеспечить
однозначное декодирование необходимо эффективный код строить так, чтобы ни одна
комбинация кода не совпадала с началом более длинной комбинации (префиксные
коды). Декодеру необходимо иметь либо таблицу кодов, либо кодовое дерево. В обоих
случаях передача вместе со сжатым файлом дополнительных данных загружает канал, а
декодер должен выделить необходимый объем памяти. Поэтому эффективнее вместе со
сжатым файлом передавать только частоты символов алфавита [5, 6].
Арифметическое кодирование решает эту проблему путем присвоения кода
всему, обычно, большому передаваемому файлу вместо кодирования отдельных
символов. (Входным файлом может быть текст, изображение или данные любого вида.)
При арифметическом кодировании символы алфавита представляются
численными значениями вероятностей. Каждому значению отводится свой интервал на
шкале 0 – 1 (исключая 1). По мере кодирования текста интервал, отображающий
значение символа, уменьшается, а количество битов для представления символа растет.
Декодеру известен первоначальный интервал, что позволяет достоверно декодировать
принятую кодовую последовательность. Выполнение операции над массивами дробных
чисел снижает быстродействие, что является недостатком алгоритма.
В основу арифметического сжатия лежит идея представления кодируемого
текста (последовательности) в виде дроби таким образом, чтобы текст был представлен
как можно компактнее [1]. При использовании соответствующего кодирования
источник может быть описан с помощью менее половины бита на символ, а не одного
бита на символ, как в текущей форме – это все точки между 0 и 1, причем в
суперпозиции. Это ведет к увеличению потоков данных в канале передачи, что
отвечает требованию получателя – качеству, а с другой стороны возникает не
согласованность характеристики канала с качеством получаемой на выходе
информации. Эти обстоятельства говорят о том, что методы преобразования
информации и алгоритмы сжатия должны представлять компромисс между
характеристиками канала и качеством получаемой на выходе информации. Для
практики важно вычислить, до какого предела можно повысить скорость передачи
информации по каналу связи. Предельные возможности канала по предаче информации
характеризуется его пропускной способностью , которая выражается,
(12)
При наличии помех соответствие между множествами символов на входе и
выходе канала связи перестает быть однозначным. Среднее количество информации
, передаваемому по каналу одним символом, определяется в этом случае как
(13)
Если статистические связи между символами отсутствуют, энтропия сигнала на
выходе линии связи равна
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(14)
Считая скорость манипуляции
предельно допустимой, можно
максимизировать
скорость
передачи,
изменяя
статистические
свойства
последовательности символов на входе канала связи. Получаемое при этом предельное
значение
по каналу называют пропускной
способностью дискретного канала с помехами
, где
– множества возможных распределений
вероятностей входных сигналов.
При наличии помех пропускная способность канала определяет наибольшее
количество информации в единицу времени, которое может быть передано со сколь
угодно малой вероятностью ошибки [7, 8].
Известно, что эффективное кодирование сообщений для передачи их по
дискретному каналу без помех базируется на теореме Шеннона, что среднее число
символов на знак сообщения будет сколь угодно близко к величине
,

(15)

но не менее ее.
В общем случае это возможно при кодировании сообщении длинными блоками.
Для случая отсутствия статистических взаимосвязи между знаками
конструктивные используются конструктивные методы Шеннона- Фано (Код
Шеннона- Фано). Но методы Шеннона- Фано не всегда приводит к однозначному
варианту построения кода. Ведь при разбиении на подгруппы можно сделать более
вероятной как верхнюю так и нижнюю подгруппы [8, 9].
Для примера рассмотрим построение такой дроби на интервале [0,1], причем 0 –
включая в интервал, а 1 – исключая. Разобьем интервал на подинтервалы с длинами,
соответствующими вероятностям появления символов в тексте. Рассмотрим, как
сжимается текст в соответствии с процедурами данного алгоритма, выбрав случайный
отрывок текста: «ВОН ВОРОНА». Распишем вероятности появления каждого символа
в тексте в порядке убывания и соответствующие символам поддиапазоны в виде табл.
2.8.
Таблица 1.
Частота
Символ
Вероятность
Диапазон
0
3
0.3
(0,0; 0.3)
В
2
0.2
(0,3; 0.5)
Н
2
0.2
(0,5; 0.7)
Р
1
0 .1
(0,7; 0.8)
А
1
0.1
(0,8; 0.9)
«_»
1
0.1
(0,9; 1.0)
Используя исходную таблицу диапазонов, кодируем текст. Исходный рабочий
интервал [0,1 ]
Символ «В» (0,3; 0.5) получаем (0,3000; 0,5000)
Символ «О» (0,0; 0.3) получаем (0,3300; 0,3600)
(16)
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Символ «Н» (0,5; 0.7) получаем (0,3300; 0,3420)
Символ «_» (0,9; 1.0) получаем (0,3408; 0,3420)
Таким образом, окончательная длина интервала равна произведению
вероятностей всех встретившихся символов, а его начала зависит от порядка
следования символов в потоке.
Для простоты обсуждения считаем, что эта таблица известна и в кодере и
декодере. Квантование заключается в уменьшении рабочего интервала. Для первого
символа в качестве рабочего интервала берется [0,1]. Разобьем его на диапазоны в
соответствии с частотами в таблице. В качестве следующего рабочего интервала
берется диапазон, соответствующий текущему кодируемому символу. Его длина
пропорциональна вероятности появления символа в потоке данных. Считываем
следующий символ. В качестве исходного берем рабочий интервал, полученный на
предыдущем шаге, и опять разбиваем его в соответствии с таблицей диапазонов. Длина
рабочего интервала уменьшается пропорционально вероятности текущего символа, а
точка начала сдвигается вправо пропорционально началу диапазона этого символа.
Новый построенный диапазон берется в качестве рабочего и т.д.
В качестве примера рассмотрим последовательности слово «ВОН»
В этом примере четырем символам будут соответствовать подынтервалы
(поддиапазоны - четвертый столбец таблицы 1.
Чтобы закодировать слово «ВОН», следует начинать с интервала [0,1). Первый
символ «В» сокращает интервал, отбросив от него 30% в начале и 10% в конце.
Результатом будет интервал [0.3,0.5). Второй символ «О» сокращает интервал [0.3,0.5)
до интервала[0.300; 0.3600). Третий символ «Н» переводит его в [0.3300,0.3420).
Наконец, символ «_» отбрасывает от него 90% в начале, а конечную точку оставляет
без изменения и при этом получается интервал [0.3408;0.3420). Окончательным кодом
нашего метода может служить любое число из этого промежутка, например - 0.341.
Этого числа достаточно для восстановления исходной цепочки если известна исходная
таблица диапазонов и длины цепочки.
Заметим, что подынтервал [0.300, 0.3600) получен из [0.3, 0.5) с помощью
следующих преобразований его концов:
0.3 + (0.5 - 0.3) X 0.3 = 0.3600 и 0.3 + (0.5 - 0.3) х 0.5 = 0.3000).

(17)

Таким же способом получаем и интервал [0.3300,0.3420)
На этом примере легко понять следующие шаги алгоритма арифметического
кодирования:
1. Задать «текущий интервал» [0,1).
2. Повторить следующие действия для каждого символа s входного файла.
2.1. Разделить текущий интервал на части пропорционально вероятностям
каждого символа.
2.2. Выбрать подынтервал, соответствующий символу s, и назначить его новым
текущим интервалом.
3. Когда весь входной файл будет обработан, выходом алгоритма объявляется
любая точка, которая однозначно определяет текущий интервал (то есть, любая точка
внутри этого интервала). В данном случае - 0,341. После каждого обработанного
символа текущий интервал становится все меньше, поэтому требуется все больше бит,
чтобы выразить его, однако окончательным выходом алгоритма является единственное
число, которое не является объединением индивидуальных кодов последовательности
входных символов. Среднюю длину кода можно найти, разделив размер выхода (в
32

битах) на размер входа (в символах). Отметим, что вероятности, которые
использовались на шаге 2.1, могут каждый раз меняться, и это можно использовать в
адаптивной вероятностной модели [1, 12].
Декодирование
Декодеру необходимо иметь либо таблицу кодов. Из таблицы кодирования (1)
можно заметить, что каждый следующий интервал вложен в предыдущий, это говорит
о том, что выбранная точка, число - 0,341, соответствует первому символу «В» в
цепочке, потому что только его диапазон включает данное число. В качестве интервала
берется диапазон «В» - [0.3,0.5) и в нем находиться диапазон включающий 0,341.
Перебирая всех возможных символов по приведенной таблице 1, находим, что только
интервал [0.300; 0.3600). соответствующий диапазону для «О», включает число 0,341.
Этот интервал выбирается в качестве следующего рабочего и т.д.
Реализация
Важно отметить, что, согласно постулатам квантовой механики, мы не можем
измерить состояние квантового объекта, не разрушив это состояние. В момент
измерения все взаимодействия теряют смысл (процесс кодирования и сжатия), а
результат носит вероятностный характер. Бит классического компьютера может
находиться лишь в двух состояниях: 0 и 1. Состояние квантового бита - это все точки
между 0 и 1. На этом основан принцип квантового параллелизма – один из двух
столпов кантовых вычислений. Квантовый компьютер (кубит) может обработать
множества значений за один такт, так как параллельные вычисления заложены в самой
природе квантового мира. Однако при вычислениях мы общаемся с кубитом на
обычном языке, задавая ему начальное состояние в виде одного из двух энергетических
уровней. Преимущества начинают проявляться при взаимодействии двух или более
кубитов. В игру вступает второй «столп», квантовая запутанность – явление, при
котором квантовые состояния двух или более объектов оказываются взаимосвязаны [4].
Например, для вычисления преобразований цепочек (17) и получения его
интервалов,сначала задаем состояния кубитов согласно вероятности и количеству
символов а также частоту их появления. При правильном распределении кубитов и их
состояний, можно за один такт вычислить все действия выше приведенных пунктов и
вычислить необходимое количества битов. На основании таблицы истинности
логических функций, предоставляется алгоритм комбинации взаимодействия кубитов,
обеспечивающие параллельные вычисления.

Рис.1. Таблица слева показывают состояние регистра из трех классических
битов, а таблица справа - состояние регистра из трех кубитов
В качестве управление тактом используется алгоритм (связующий электрон и
соответствующий ему протон ядра), попеременно прерывающий их пульсации на
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электронной частоте, при этом производится циклический пространственный переброс
энергии квантовых пульсаций характеризующий энергетического состояние сигнала
[2,3,4 ].
Следует отметить, что квантовые вычисления по природе своей вероятностны.
Тем не менее точность можно повысить до приемлемых значений, совершенствуя
алгоритмы и увеличивая количества измерений (количество битов информационных
сообщений).
Как было указано выше при арифметическом кодировании символы алфавита
представляются численными значениями вероятностей. Каждому значению отводится
свой интервал на шкале 0 – 1 (исключая 1). По мере кодирования текста интервал,
отображающий значение символа, уменьшается, а количество битов для представления.
Описание случайных сигналов и энтропии сигналов (количество
неопределенности), особенно полезна в системах связи, поскольку она описывает
распределение мощности ( как скорость поступление сигналов) сигнала в диапазоне
частот. С другой стороны вероятность случайных процессов, предоставляет
возможность использования эффективных методов сжатия и алгоритмы
преобразования данных при статическом кодировании видеоинформации, в частности в
обработке космических снимков при ДЗЗ. Например, межканальные (арифметические)
преобразования – это стандартные межканальные операции, позволяющие проследить
изменение спектральных характеристик изображения и выделить объекты,
отличающиеся в выбранных спектральных диапазонах. При синтезе спектральных
каналов изображениям могут присваиваться любые оттенки из трех основных цветов:
синего, зеленого, красного. Их компьютерные комбинации (256 × 256 × 256) весьма
значительны. Путем перебора вариантов цветовых изображений различных каналов
съемки отыскиваются наиболее информативные комбинации для выделения тех или
иных объектов дешифрирования, при этом пиксели изображения автоматически
разбиваются на указанное количество спектральных классов. Полученные классы могут
векторизоваться в тематические слои: реки, озера, леса и т. п. Необходимо отметить,
что разбиение на указанное количество спектральных классов производится
циклическим пространственным перебросом энергии.
Известно, что производительность системы связи зависит от энергии принятого
сигнала; сигналы с более высокой энергией детектируется более достоверно (с
меньшим числом ошибок) – работу по детектированию выполняет принятая энергия.
Следует отметить, что арифметическое сжатие - достаточно эффективный
метод, особенно для больших числах символов, где в последовательности применяется
бинарный поиск или алгоритм, оперирующий двоичными дробями. Бинарный поиск
состоит в том, что ключ сравнивается со средним элементом списка. Если эти значения
окажутся равными, то искомый элемент найден, в противном случае поиск
продолжается в одной из половин списка [1, 4]. Нахождение элемента бинарным
поиском (дешифрование) осуществляется очень быстро. Максимум бинарного поиска
равен
(N). Однако, необходимость последовательного сохранения списка
(операции добавления и исключения элементов) при бинарном поиске, а также
выполнение операции над массивами дробных чисел снижают быстродействие, что
является недостатками алгоритма. Но при использовании квантовых вычислений все
указанные сложные процессы происходят при взаимодействии кубитов друг с другом,
именно этот этап дает квантовому компьютеру экспоненциальное преимущество в
скорости [4].
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УДК 004.9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЗЗ ДЛЯ МОНИТОРИНГА МЕСТ
ДЕПОНИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В Г. АСТАНА
Магистранты Калел М.З., Мусаева М.С.
Научный руководитель: Ергалиев Д.С.
Евразийский национального университета им. Л.Н.Гумилева
Мақала ЖҚЗ құралдарын пайдалану арқылы қоқысты жинауға арналған
алаңдардың өзгеріс динамикасын зерделеу тақырыбына арналған. Астана қаласының
санкцияланған полигон мысалында, қашықтықтан зондтау және ғарыштық
суреттерді цифрлік өңдеу заманауи технологияларының мүмкіндігін қарастыра,
қалдықтарды пассивті қоймалау байланысқан, полигонның қоқыспен толу параметрін
табу және уақытылы экологиялық мәселелерді анықтау.
This article is devoted to the topic of using ERS tools to study the dynamics of
changing areas of places intended for garbage storage. Possibilities of modern technologies
of remote sensing and digital processing of space images to identify the fillability of the
landfill with debris and timely detection of environmental problems, associated with the
passive deposition of waste, have been observed in the example of an authorized landfill of
Astana city.
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На сегодняшний день вывоз, брикетирование и складирование бытовых отходов
в результате жизнедеятельности населения, отходов в результате строительства зданий
и сооружений, а также промышленных отходов является доминирующим методом
утилизации мусора в г.Астана. Отсутствие крупных предприятий по масштабной
переработке мусора и производству изделий из вторсырья, предприятий по утилизации
мусора путем химизации и сжигания, тенденция постоянно прогрессирующего роста
численности населения столицы, и соответственно, увеличения территории города
являются основными факторами, располагающими к динамическому изменению
площадей полигона твердых бытовых отходов. Следует отметить, что комплекс
захоронения отходов, расположенный на 6-ом километре трассы Алаш (Астана –
Павлодар), является единственным санкционированным складом, осуществляющим
прием и размещение мусора, вывозимого из г. Астана и близлежащих населенных
пунктов с 1974-го года. В 2006 году была построена первая ячейка на месте нового
полигона по испанскому проекту «Модернизация удаления твердых бытовых отходов и
улучшения экологической ситуации Астаны» в соответствии с ведущими мировыми
стандартами, но, по мнению экспертов, на данный момент не эксплуатируется на
должном уровне [1]. В 2017 году завершилось строительство второй ячейки нового
полигона, идентичной первой, площадью 12 га и проектной мощностью около 2
миллионов тонн мусора [2].
Однако, несмотря на технологичность нового полигона, при неизменном
прогрессировании, явление пассивного депонирования мусора и эксплуатация, не
обеспечивающая должный уровень безопасности согласно экологическим нормам,
представляют серьезную опасность экологии города и здоровью людей, являются
потенциальной причиной для загрязнения атмосферы и угрожают развитием
злокачественных геологических процессов в почве. Немаловажным является и тот
факт, что полигон портит эстетичность городского ландшафта. Проблема утилизации
мусора также отягчается факторами масштабного распространения полимерных
материалов, не способных к химическому разложению, и отсутствия повсеместной
тенденции разделительного сбора мусора и производственных линий с целью
переработки ТБО.
В связи с этим, актуальные проблемы утилизации отходов и охраны
окружающей среды являются мотивирующим обстоятельством для внедрения новых
технологий и средств мониторинга за состоянием объектов, представляющих
экологическую угрозу в перспективе.
Метод дистанционного зондирования Земли на сегодняшний день является
наиболее технологичным и приемлемым с точки зрения точности получаемых данных
со спутников ДЗЗ. Мониторинг, не требующий непосредственного пребывания на
месте исследуемого участка, большой охват территории и обеспечение последующего
высокого качества конечного продукта в виде обработанного снимка представляют
широкие возможности для исследований при разумных экономических, временных и
трудовых затратах [3]. Использование средств ДЗЗ позволяет осуществлять регулярный
контроль за состоянием объектов депонирования отходов, соблюдением нормативных
правил землепользования соответствующими службами, а также выявление мест
несанкционированных свалок на территории города и близлежащей местности.
Полученная и обработанная информация дает возможность изучить влияние полигона
ТБО на экологическую обстановку в городе, площадь и высоту полигонного комплекса,
способствует рациональному землепользованию и управлению отходами. Данная
объективно собранная информация позволит специалистам разрабатывать и
осуществлять мероприятия по реагированию на антропогенную нагрузку, ликвидации
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несанкционированных мест депонирования мусора и внедрению современных
технологий гарбологии с учетом опыта развитых стран. Данные со спутников,
накапливаясь в течение длительного периода, являются единственным точным
источником информации для анализа состояния старого и нового полигонов на
протяжении длительного времени.
Эффективная методика картографирования полигона ТБО вблизи города Астаны
предполагает последовательное выполнение следующих этапов:
1) получение данных со спутников ДЗЗ сверхвысокого пространственного
разрешения (0,5…1 метр), таких как: KazEoSat, Quick Bird, Landsat-8, World-View-1,2,
GeoEye и др.;
2) подбор снимков с требуемыми техническими характеристиками и
временными параметрами;
3) дешифрование и обработка выбранных космических снимков, применение
геоинформационных систем для загрузки полученных результатов [4].
При более детальной обработке нескольких снимков, выполненных в режиме
стереоскопической съемки, оценка состояния полигона может включать в себя не
только определение площадей ячеек, но также измерение высоты и объема
складируемого
мусора.
Кроме
получения
количественных
параметров,
специализированные программные пакеты [5] обеспечивают инструменты для
выявления и измерения воздействия мест депонирования отходов на географический
ландшафт, повреждение почвы и растительности по периметру старого и нового
полигонов. Базовыми критериями мониторинга за состоянием являются: динамика
изменения площадей полигона, соответствие фактических границ полигона
задокументированным данным [6].
Технология дешифровки и обработки космических снимков, планируемая для
применения в данных целях, представляет собой автоматизированный процесс,
который можно реализовать на компьютерной технике стандартной характеристики.
Расчет площади, занимаемой брикетированным мусором территории, при задании
соответствующих алгоритмов может осуществляться автоматически практически во
всех современных программных пакетах, предназначенных для обработки снимков
ДЗЗ. Легкость и быстрая скорость получения точной информации при наличии снимков
высокого разрешения предрасположена возможностями программных обеспечений
определять пиксели на изображении по значениям яркости [7]. Так как известны
географические координаты расположения полигона, определение параметра его
заполняемости представляет собой относительно быстро осуществляемую задачу.
Однако, диапазон значений яркости пикселей, совокупность которых представляет
спрессованный мусор, достаточно широк, соответственно, задача усложняется
необходимостью задания программе соответствующих значений для определения
пикселей с целью получения более точной информации.
Та же проблема является актуальной при поиске мест несанкционированных
свалок средствами ДЗЗ. Дело в том, что мусор – это разрозненная по своей структуре,
разноцветная гетерогенная смесь, состоящая из биологических, синтетических,
металлических материалов, продуктов нефтехимии, отходов медицинских,
промышленных, строительных предприятий и т.д. Таким образом, метод
универсальной классификации, разделяющий снимок на классы, неэффективен при
выявлении несанкционированных свалок по причине того, что многие объекты,
например, дороги или постройки, с большой вероятностью будут сливаться с ними.
Однако, несмотря на то, что данный метод выделения по яркости пикселей даст много
ошибок и идентификация мест скопления мусора будет весьма затруднительной, его
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можно использовать на первоначальном этапе обработки, так как он позволит
определить и отделить зоны с растительностью.
Согласно исследованиям [8], более точную оценку параметров объема и
площади мест складирования отходов можно получить использованием модели
дисперсии, асимметрии и эксцесса. Для этого на начальном этапе необходимо
определить среднее количество пикселей на выбранной области изображения, далее
построить модель дисперсии и при помощи гистограмм определить диапазон ее
значений. Следующим этапом является введение дополнительных параметров –
асимметрии и эксцесса, определяющихся по формулам:
(1)
,
(2)
,
где S – асимметрия, D – дисперсия, Kr – эксцесс.
В итоге, определяя по гистограммам необходимые параметры для выявления
мест несанкционированных свалок, создается общая модель, отделяющая свалку от
других объектов, составляющих ландшафт.
Достоинством данного метода является возможность выявления свалки,
определения занимаемой ею территории и получения информации о динамике
возрастания или убывания. В качестве недостатка можно выделить отсутствие
возможности идентификации источников угроз, влияющих на экологию: места
повреждения почв, растительности, грунтовых вод.
Тем не менее, выявление несанкционированных стихийных свалок остается
сложной задачей, требующей комплексного подхода. Для решения проблемы
нахождения мест мусорных скоплений, целесообразным является создание онлайнпортала на базе геоинформационной системы QGIS (Quantum GIS) [9], где
пользователи (жители города Астаны) зарегистрировав свое местоположение, смогут
отправлять фотографии свалок, прикрепленных к соответствующей точке на
координатной сетке карты города. Таким образом, власти города и соответствующие
службы будут иметь возможность выявлять места свалок и принимать меры к
устранению данных экологических проблем. Сбор информации в геоинформационную
систему позволить также анализировать и прогнозировать ситуацию на основе
сохраняющихся данных. Следовательно, в дальнейшим специалисты на основе
имеющейся информации об особенностях территории, предрасполагающей к
скоплению мусора, будут концентрировать внимание на них, заранее выбирая
определенные участки для исследований на снимках.
С помощью онлайн-портала можно также ввести первичную систему сортировки
мусора путем обозначения на ней пунктов приема макулатуры, пластика, стекла и
металла. Таким образом, пользователи смогут находить ближайшие места пунктов
сбора данных материалов в городе и, утилизируя таким образом бытовой мусор, будут
содействовать снижению нагрузки на полигон. В Казахстане уже существуют
предприятия, занимающиеся сбором макулатуры, стекла, металла и пластика [10] с
целью переработки и производства материалов из переработанного вторсырья. В
частности, в городе Астана с 2012 года функционирует мусороперерабатывающий
завод [11]. Если дополнительно ввести систему поощрения на платформе онлайн38

портала, то в будущем можно добиться хороших результатов на первичном этапе к
переходу к системе повсеместной сортировки мусора населением.
Подводя итог, можно отметить, что на данный момент необходим системный
переход с помощью комплексных методов на другие способы утилизации отходов
вследствие прогрессирования динамики скопления мусора на имеющемся полигоне.
Мониторинг на базе средств ДЗЗ и технологий обработки снимков представляет собой
мощный инструмент, позволяющий реагировать на ситуации, предрасполагающие к
экологической угрозе. Собранные таким образом данные при загрузке в
геоинформационную систему дадут преимущества для своевременного обнаружения
проблем, связанных с несанкционированными местами скопления мусора и позволят
эффективно управлять отходами.
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ТЕРМО – НАПРЯЖЕННО – ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЯ ЧАСТИЧНО
– ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОГО СТЕРЖНЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИНЫ
Кудайкулов А.К., Аскарова А., Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б.
Институт информационных и вычислительных технологий
Іргелі энергияның сақталу заңы негізінде, ұзындығы шектелген симметриялы
жылу изоляциялы стерженге біруақытта әсер ететін шеттеріндегі жылу ағынының
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локольді сырт қабатындағы жылу алмасуының температура өрісін, орын
ауыстыруын, деформация және кернеу құрастырушыларын, термикалық ұзару
шамасы және өстік күштерді анықтау үшін, жуықтау – аналитикалық шешімі
құрылған.
Есептеу қателігі 0,33 % - дан аспайтыны көрсетілген.
On the basis of the fundamental law of energy conservation, an approximate
analytical solution is constructed on the determination of the temperature field, the
displacement, the components of deformations and stresses, the magnitude of thermal
elongation and axial force in a symmetrically thermally insulated rod of limited length with
simultaneous action of the end heat fluxes of local surface heat exchange.
It was shown that the calculation error does not exceed 0.33%.
В работе рассматривается горизонтальный стержень ограниченной длины и
постоянного поперечного сечения. На площади поперечных сечений двух концов
стержня подводятся тепловые потоки постоянной интенсивности. Боковая поверхность
первой и третьей части стержня теплоизолирована. Через боковую поверхности
серединной части стержня происходит теплообмен с окружающей ее средой.
Приближенно-аналитическим методом определяется поле температур. Далее
вычисляется величина термического удлинения исследуемого стержня. В случае
защемления двух концов, вычисляется величина возникающего осевого усилия.
Определяются поле распределения термоупругих, температурных
и упругих
составляющих деформаций и напряжений, а также перемещения. При этом
используется фундаментальный закон сохранения энергии в сочетании с
квадратичными аппроксимационными сплайн функциями [1,2]
1. Формулирование проблемы и методов
Рассмотрим горизонтальный стержень ограниченный длины L cm , и
постоянного поперечного сечения F cm 2 . Термо - механические характеристики
материала стержня определяются коэффициентом теплопроводности K xx W / cm K ,
теплового расширения
1 / K и модулем упругости E kG / cm 2 . Горизонтальную
ось OX направим слева на право. Она совпадает с осью стержня. Боковые поверхности
2L
L
участков стержня
и
x L тепло изолированы. Через боковые
0 x
3
3
L
2L
поверхности участка стержня
происходит теплообмен с окружающей ее
x
3
3
h W / cm 2 K , и температура
средой. При этом коэффициент теплообмена
окружающей среды TTE K является постоянными. На площадь поперечных сечений
двух концов стержня подведен тепловой поток постоянной интенсивности q W / cm 2 .
L
В локальной системе координат 0 x l
по длине каждой 1 / 3 части
3
исследуемого стержня поле распределение температуры аппроксимируем квадратным
сплайн функцией
T x
0 x l
1
i x Ti
j x Tj
k x Tk ,
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T j T4 T x
2
3
2L
5L
; T j T6 T x
; Tk T7 T x L . Для первой 1 / 3 части
Ti T5 T x
3
6
стержня напишем функционал полной тепловой энергии
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2T1T3 16T2T3 16T22
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Для второй 1 / 3 части стержня функционал полной тепловой энергии имеет следующий
вид
J2
Sals

h
2
T TТЕ ds
2

V2

K xx
2

T
x

2

dV

Phl 2 2 2
1
8 2
( T3
T3T4
T3T5
T4
2 15
15
15
15
1
4
1
2
T3TOC
T4TOC
T5TOC TOC
)
3
3
3

2 2
T5
15

2
T4T5
15

3

Здесь P- периметр сечения стержня.
Наконец, для последней 1 / 3 части функционал энергии будет иметь следующий вид

J3

qTds
F x L

FqT7

V3

K xx
2

T
x

2

FK xx
(7T52 16T5T6
6l

dV
2T5T7 16T6T7

16T62

7T72 )

4

Тогда для рассматриваемого стержня в целом, функционал полной тепловой энергии
будет
J J1 J 2 J 3
5
Минимизируя J по узловым значениям температуры Ti i 1 7
строится
разрешающая система линейных алгебраических уравнений с учетом естественных
J
граничных условий
(6)
0, i 1 7
Ti
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Решая эту систему определяются узловые значения температуры:
b11
a1b12
a1
T7
; T6 T7
;
b12 b13 6 b12 b13
6
T5 2T6 T7 ;
T4 b4T5 b6 ; T3 b1T4 b2T5 b3 ;
a1
T2 T3
;
T1 2T2 T3 ;
6
где
3ql
;
K xx
5a2TOC 4a1
b3
;
b4
28 4a2
b1 4 a2
2a2 32 ; b8
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2 Phl 2
;
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b2 16 a2 16 a2
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b1 a2 16 32 8a2
b2 4 a2
56 4a2 ;
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32 2a2
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;
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28 4a2
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;
b1 a2 16 32 8a2
5a2TOC b3 a2 4 ;
b12 2b10 32;
b13 4 b10

7

b1

b6
b9
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Тогда закон распределения температуры по длине трех частей стержня определяется
следующим образом
T1 x
i x T1
j x T2
k x T3
T 2 x
9
i x T3
j x T4
k x T5
3
T x
i x T5
j x T6
k x T7
Здесь непрерывность поля температур при переходе от одного участка к другому
обеспечивается благодаря свойствам сплайн функции.
Если один конец стержня жестко защемлен , а другой будет свободен , то она из-за
воздействия разнородных источников тепла удлиняется. Величина удлинения
определяется согласно общему закону теплофизики [2].
l
l
10
lT
T x dx
T1 4T2 2T3 4T4 2T5 4T6 T7
6
0
Если оба концы стержня будет защемлены, то из- за наличия разнородных видов
источников тепла в нем возникает осевая сжимающая сила R . Она определяется
согласно закону Гука [3].
lT EF
11
R
L
В этом случае закон распределения термоупругой составляющей напряжения
определяется следующим образом [4]:
lT E
R
12
F
L
Согласно закону Гука определяется поле распределения термоупругой составляющей
деформаций [4].
lT
13
E
L
Закон распределения температурной составляющий деформаций определяется согласно
общему закону теплофизики [4].
T x
{ i x T1
[( i x
T x
j x T2
k x ]T3
j x T4
[

i

x

k

x ]T5

j

x T6

k

x T7 }
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Тогда, согласно общему закону Гука определяется закон распределения температурной
составляющей напряжения [4].
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( x) E T x
15
На основе общих законов Гука определяется поле распределения упругой
составляющей деформаций и напряжения [4].
x x
T x
16
E x x
x x
T x
Поле перемещение определяется согласно соотношении Коши. В пределах первой
1 / 3 части стержня поле перемещения определяется следующим образом [4].
T

u1 x

1
x

17

x dx C1

где значение константы C1 определяется из условия защемления левого конца
стержня, т.е.
u1 x 0 0
Для второй 1 / 3 части стержня поля перемещения определяется аналогично
u

2

2
x

x

18

x dx C2

Здесь значение C 2 определяется из условия непрерывности поля перемещения при
переходе из одного участки в другой, т.е. из условия
L
L
.
u1 x
u2 x
3
3
Также, определяется поле перемещения и для последней 1 / 3 части стержня
u3 x

3
x
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x dx C3

где C 3 определяется из условия
u

2

2L
3

x

u

3

x

2L
.
3

3. Результат исследования
В целях иллюстрации предложенного метода рассмотрим стержень при следующих
L
исходных данных; L 30cm ; l
500 W / cm 2 ; h 10 W / cm 2 0 C ;
10cm ; q
3
0
0
K xx 100 W / cm C ; TTE 40 C ; r 1cm ; F
r2
cm 2 ; P 2 r 2 cm ;
125 10 7 1/ 0C ; E 2 106 kG / cm 2 ;
При этих исходных данных закон распределения температуры в трех участках будут
соответственно
T1 x
5 x 101,25
0 x l
2
20
T x 51,25 3,75 x 0,375 x 2

T

3

x

51,25 5 x

В случае, если левый конец стержня жестко-защемлён, а правый свободен, то величина
удлинения стержня будет
lT 0,0246875cm .
Если оба конца стержня жестко-защемлены, то величина возникающего осевого
сжимающего усилия будет
R
5167,9167 kG .
Тогда, закон распределения термоупругой составляющей напряжении имеет вид
R
1645,8333 kG / cm 2 .
F
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Соответствующая составляющая деформации также будет постоянной по всей длине
исследуемого стержня
0,0008229 .
E
Закон распределения температурной составляющей
трем участкам имеет следующий вид
1
x
0,00126562 0,0000625 x
T
2
T

x

0,00064062 0,00004688 x 0,00000469 x 2
3
x
0,00064062 0,0000625 x
T

деформаций соответственно по

0

x

l
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Соответствующая составляющая напряжения по трем участкам стержня распределяется
следующим образом
1
x
2531,24 125 x
T
0 x l
x
x
1281,24 93,76 x 9,38 x 2
T
3
x
1281,24 125 x
T
Поле распределения упругих составляющих деформаций по трем участком стержня
будут следующим
1
x 0,00044272 0,0000625 x
x
0 x l
2
x
0,00018228 0,00004688 x 0,00000469 x 2
x
3
x
0,00018228 0,0000625 x
x
Тогда закон распределения упругой соcтавляющей напряжения по трем участкам
имеет следующий вид
1
x 885,44 125 x
x
0 x l
2
x
364,56 93,76 x 9,38 x 2
x
3
x
364,56 125 x
x
Поле перемещение в трех участках стержня имеет следующий вид
lT
u1 x
101,25 x 2,5 x 2
L
l
T
u2 x
51,25 x 1,875 x 2 0,125 x 3
L
0 x l
lT
101,25 l 2,5 l 2
L
lT
u3 x
51,25
x 2,5 x 2 152,5 l
L
2 lT
0,125 l 3
l 4,375 l 2
L
График закона распределения температуры показан на рисунке – 1-а; Закон
распределения трех составляющих деформаций приводится на рисунке – 1-b.
Аналогично на рисунке – 1-d приводится поле распределения всех составляющих
напряжения. Поле перемещение приводится на рисунке – 1-e. Из рисунка 1-b, видно,
что к защемленным концам возникает растягивающие x x . Но в то время Т x на
серединный участке стержня имеет сжимающий характер
и Т x везде будет
сжимающим. В то время x x везде будет иметь растягивающий характер. Но
и
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x везде будет сжимающими. Из рисунка 1-b, видно, что поле перемещения
является симметричной. При этом две защемленные и серединное сечения не
перемещаются. Сечения находящейся в первой половине стержня перемещаются в
право, а остальное в лево. Следует отметить, что При дискретизаций исследуемого
L
30
стержня 300 элементами одинаковый длины
l
0,1cm , полученные
300 300
результаты отличились от полученных приближенно – аналитических решений не
более на 0,33 %.
Т

Рисунок-1-a

Рисунок-1-b
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Рисунок – 1-d

Рисунок – 1-e
В заключении можно сказать, что предложенный приближенно – аналитический
метод исследования установившегося термо – напряженно – деформированного
состояния стержня отличается высокой точностью и можно их применять при решении
аналогичных прикладных инженерных задач. При расчете инженерных элементов
конструкций предложенный подход дает не высокую погрешность (не более 0,33%).
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УДК 622: 061.2/4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ О РОЛИ, ЗНАЧЕНИЕ
РЕНТАБЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РУДНИКА
Қыдырәлиев М.Б., Танатова А.О.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Статья посвящена вопросам рентабельности, которая обобщает показатель
экономической эффективности производства, используется для оценки хозяйственнофинансовой деятельности предприятий и является одним из элементов системы
экономического стимулирования.
The article is devoted to the issues of profitability, which generalizes the indicator of
economic efficiency of production, is used to assess the economic and financial activity of
enterprises and is one of the elements of the system of economic incentives.
Рентабельность горного предприятия характеризует конечный хозяйственный
результат деятельности предприятия за определённый период и выражается величиной
прибыли к средней за оцениваемый период стоимости производственных фондов
(основных и оборотных). Рентабельность горного предприятия комплексно отражает
степень использования материальных, трудовых и денежных ресурсов и эффективность
применяемых авансированных средств. Рентабельность горного предприятия делится
на общую и расчётную.
Общая рентабельность характеризует уровень экономической эффективности
предприятия с учётом влияния как внутренних, так и внешних факторов; расчётная,
элиминируя воздействие некоторых внешних факторов и ставя тем самым предприятия
в относительно равные экономические условия, даёт возможность не только определять
эффективность деятельности данного предприятия, но и сравнить в какой-то степени
его итоги с итогами деятельности других предприятий. Общая рентабельность
представляет собой отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости
производственных фондов по их первоначальной оценке. В производственные фонды
при исчислении общей рентабельности включаются основные производственные
фонды и нормируемые оборотные средства, не прокредитованные банком. Общая
рентабельность отражает эффективность использования авансированных предприятию
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фондов, определяет возможность взносов в государственный бюджет платы за фонды и
фиксированных платежей и является исходной предпосылкой для построения цен.
Общая рентабельность принята в качестве фондообразующего показателя для
предприятий при планировании фондов экономического стимулирования [1].
Расчётная рентабельность представляет собой отношение суммы балансовой
прибыли, уменьшенной на величину платы за основные производственные фонды и
нормируемые оборотные средства, фиксированных платежей в государственный
бюджет и платежей по процентам за банковский кредит к стоимости основных
производственных фондов и нормируемых оборотных средств (за исключением
стоимости основных производственных фондов, освобождённых от платы за них). В
расчётной рентабельности находят отражение конкретные условия осуществления на
предприятиях хозяйственного расчёта.
Показатель уровня рентабельности горного предприятия к текущим затратам
рассчитывается из отношения прибыли к себестоимости товарной или реализованной
продукции. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, ускорение
темпов роста производительности труда, улучшение использования производственных
фондов, сокращение расходов сырья и материалов, повышение качества продукции,
устранение непроизводительных потерь — основные факторы роста рентабельности
горного предприятия [2].
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Pасчётная рентабельность представляет собой отношение суммы балансовой
прибыли, уменьшенной на величину платы за осного производства фонды и
нормируемые оборотные средства, фиксированных платежей в гоственный бюджет и
платежей по процентам за банковский кредит к стоимости основные производств
фондов и нормируемых оборотных средств (за исключением стоимости основных
производственных фондов, освобождённых от платы за них). B расчётной
рентабельности находят отражение конкретные условия осуществления на
предприятиях
хозяйственного
расчёта.
Показатель уровня рентабельность горного предприятия к текущим затратам
рассчитывается из отношения прибыли к себестоимости товарной или реализованной
продукции. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, ускорение
темпов роста производительности труда, улучшение использования производств.
фондов, сокращение расходов сырья и материалов, повышение качества продукции,
устранение непроизводительных потерь - основные факторы роста рентабельности.

1. Экономика социалистической промышленности, Под редакцией Г. A. Eгиазаряна, A. Г.
Oмаровского, 3 изд., M., 1983.
2. Cправочное пособие по экономике и управлению для работников угольной промышленности,
M., 1984; Hародно-хозяйственная эффективность. Показатели. Mетоды оценки, Под редакцией A.
C. Aстахова, M., 1985.

ӘOЖ 621.9
ДӘНEКEPЛEУ РОБОТТАРЫНЫҢ ДAМУ ТEНДEНЦИЯСЫ
Мaмeшовa Ә.Ә., Сексенбаева Р.Б.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық Университеті, Астана қаласы
Рассмотрены паяльные роботы и их развитие. Представлены исследование
параметров и характеристик роботов для пайки корпусов микросхем, планарных
элементов, шлейфов и переключателей.
Considered soldering robots and their development. Presents a study of parameters
and characteristics of robots for soldering the housings of microcircuits, planar elements,
loops and switches.
Жақын болашақта дәнекерлеу үдерістерінің теориясы саласындағы негізгі
мәселелердің бірі құбылыстардың түрлілігін металмен тәжірибе жүргізу қалыпты емес,
ерекше жағдай болатын кемелдік деңгейіне дейін сипаттайтын математикалық
модельдерге жету және өзара үйлесу болатындығы анық [1]. Материалдар
номенклатурасын, оларды қолдану аясын ұлғайту, қосылыстардың беріктілігіне және
ұзақтығына қойылатын талаптарды арттыру осы саладағы білімнің елеулі тереңдеуін
және зерттеулердің, оның ішінде, тораптарды және қосылыстарды конструкциялау, әр
түрлі жүктелу жағдайында олардың жұмыс істеу ерекшеліктерін ескеру тәсілдерін әрі
қарай жетілдірудің тереңдеуін талап етеді.
Есептеуіш техниканың дамуы және тәжірибелік зерттеулердің қымбаттауы әр
түрлі өндіріс саласындағы, соның ішінде, дәнекерлеу және тектес технологиялар (еріту,
дәнекерлеу, жабындау, мамандандырылған электрометаллургия) саласындағы
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инженерлік қызметті компьютерлендіруге қызығушылықты айтарлықтай арттырды [2].
Қазіргі уақыттаосы мәселе бойынша жасалатын жұмыстарды шартты түрде бес
компьютерлендіру бағытына бөлуге болады: ғылыми зерттеулер; дәнекерлеу
қосылыстарын және тораптарды жобалау;технологияларды жобалау;технологиялық
үдерістерді басқару; пайдалану кезінде дәнекерлеу конструкцияларын бақылау
(сурет1).
Жоғары бәсекелестік, сондай-ақ, саланың өсіп келе жатқан қажеттіліктері
шығарылатын өнімнің сапасына қатаң талаптар қалыптастырады. Бұл жағдайда, қол
еңбегін ықшамдау қажет, сонымен бірге, дәнекерлеу операциясын автоматтандыруға
ерекше назар аудару керек [1].
Дәнекерлеу роботтарын пайдаланудың артықшылығы заманауи электронды өндірістің
дамуы негізінде негізгі технологиялық үдерістерді автоматтандыру және қол еңбегін
ықшамдау жатыр, бұл өнімділіктің, өнім сапасының артуына және шығындардың
азаюына әкеледі [3]. Мұндай өнімдерді дәнекерлеу кезінде ол көзге шамадан тыс күш
түсіреді, үдерістің бірсарындылығынан шаршайды. Осының барлығы әрдайым шығыс
өнімдерінің нашар қайталануына және шағын өнімділікке әкеледі [4]. Роботтың жұмыс
істеу кезінде мұндай мәселелер туындамайды. Роботталған дәнекерлеудің реттелген
технологиясы қол еңбегімен салыстырғанда өнімділікті едәуір арттырады. Сонымен
бірге, дәнекерлеу нәтижелерінің қайталануы, міндетті түрде дәнекерлеу
роботтарыныңарқасында, ең жоғары заманауи сапа стандарттарына сәйкес өнімді
арттыруға мүмкіндік береді.
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Микроэлектрониканың дамуы және жалпы техникалық ілгерілеу қол еңбегін
ығыстыруға қабілетті өнімді және сенімді қондырғыларды жасауға мүмкіндік берді.
Роботтар тетіктерді жинау, пісіру, технологиялық сұйықтықтарды жағу секілді
операцияларды өте жақсы орындайды және он жылдық сәтті жұмысы өзінің жоғары
тиімділігін және өтелімділігін дәлелдеді. Роботты техника танымалдығының құпиясын
түсіну оңай. Роботтар өндірісте қол еңбегінің орнын басу идеясын жүзеге асырады:
жауапты технологиялық операциялардағы жұмысшыларды боастып, машиналар
өнімнің шығуын арттыруға, ақау пайызын едәуір төмендетуге, дайын өнімдердің
жоғары сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, біздің заманымызда,
өнеркәсіптік роботты техниканың жаңа бағыт деп есептеле алмайтындығын ескерген
жөн. Бүгінде, компанияның [5] бүкіл әлем бойынша Apollo Seiko роботтары Азия
елдерінің, АҚШ, Германия және көптеген басқа елдердің кәсіпорындарында тікелей
өкілдіктері және қызмет көрсету орталықтары бар.Жетістік құпиясы – жабдықтың ең
жоғарғы сапасы, баптаудағы икемділік, сондай-ақ, тапсырыс берушінің қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін кең шешімдер спектрі. Қазіргі уақытта, компания Kawasaki,
Janome секілді бүкіләлемдік белгілі жапондық брендтермен және көптеген басқа
компаниялармен бірге тығыз жұмыс істейді. Ұсынылатын роботтардың
әмбебаптылығы өндірістің ең тиімді циклін қамтамасы ету үшін оларды қажет
конфигурациясымен сатып алуға мүмкіндік береді. (сурет 2):
J-CAT роботтарыны ңтөрт өсі болады - үш декарттық және құрал-сайманның
айналуы. Роботтарды қорытындылардың аз адымы бар микросхемаларының
тұрқыларын, ағытпаларды, ауыстырыпқосқыштарды, жазықкабельдерді, шлейфтерді,
планарэлементтерді, үстiртiн монтаж үшiн қолданылады және көп басқа қолданбаларда
өте дәлдәнекерлеу кезінде қолданады.
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Сурет 2 – Әртүрлі автоматтандыру типтері үшін ApolloSeiko жабдықтар спектрі
Дәнекерлеу технологиясының шығыс өнімді автоматтандыруға және оның
көлемін арттыруға арналған басқа да жолдары бар. Көптеген отандық кәсіпорындарды
ендірілген заманауи дәнекерлеу әдістерінің ішінде – дәнекер толқынымен дәнекерлеу,
конвективтік балқыту пештерінде дәнекерлеу, іріктемелі дәнекерлеу. Алайда,
дәнекерлеу жұмыстары жоғарыда айтылған жабдықтан мүлдем басқаша. Apollo Seiko
роботтары барлық қырдан – жайғастыруда, дәнекерді өлшемді дәл беруде,
дәнекерлеудің берілген жұмыс температурасын қатаң ұстауда жоғары дәлдігімен
ерекшеленеді.Роботтандырылған дәнекерлеу идеясын сапалы жүзеге асыру үшін
көптеген конструкциялық және технологиялық факторларды ескеру қажет. Дәнекерлеу
роботтарын өндіру кезінде бірінші кезектегі мәселелер келесілер болып табылады:
• сайманды берілге нүктеде жайғастыру;
• дәнекерлеудің температуралық режимін қамтамасыз ету және қолдау;
• дәнекерді және флюсті беру;
• дәнекерлеу ақауларын жою.
Осы мәселелердің барлығы Apollo Seiko жабдығының көмегімен қалай
шешілетіндігін қарастырайық. 1 суретте пайдалануға және біріктіруге өте қарапайым JCAT сериясының Apollo Seiko үстелге қоятын дәнекерлеу роботы көрсетілген. J-CAT
сериясының роботы келесі функционалдық тораптардан тұрады: төрт жұмыс осі бар
(үш декарттық ось және сайманның айналу осі), үстелге қоятын жоғары дәлдікті робот;
дәнекерлеу блогы; • дәнекерлеу контроллері; дәнекерді беру құрылғысы. Осы
тораптардың әрқайсысы Apollo Seiko компаниясының көп жылдық тәжірибесі және
тәжірибелік қызметі ескеріліп жасалған. Әрі қарай жабдықтың құрылысын және аса
конструктивті өнертабыстарды толығырақ қарастырамыз. Сайманды берілген нүктеде
жайғастыру Apollo Seiko компаниясыөз қондырғыларының негізіні – жайғастыру
құрылғылар ретінде пайдаланылатын роботтарға үлкен көңіл бөледі. Робот дәнекерлеу
дәлдігіне және жылдамдығына жауап береді, одан барлық қондырғының тұтастай
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жұмысының сенімділігі және ұзақтығы тәуелді. J-CAT сериясының Apollo Seiko
қондырғыларының негізінде– белгілі жапондық Janome компаниясының (Жапония)
өндірісінің үстелге қоятын жоғары дәлдікті роботтары (1-сурет). Apollo Seiko
компаниясы үстелге қоятын дәнекерлеу роботтары идеясын жүзеге асыру үшін
стратегиялық серіктес ретінде Janome таңдады, өйткені, бұл компания өзін жапондық
нарықта сенімді жабдық өндірушісі ретінде танытты. Тұрмыстық және өнеркәсіптік
жабдық өндірісі саласындағы тәжірибесі 90 жылдан астам, оның шамамен 20 жылында
Janome өнеркәсіптік роботтар шығарады. J-CAT сериясының роботтары XYZ остері
бойынша ±0,01 мм және Z осі бойынша ±0,008° қайталанушылықты қамтамасыз ететін
жоғары дәлдікті бес фазалы қадамдық қозғалтқыштармен жабдықталған – 4
координаталық роботтар үшін ең жоғары заманауи көрсеткіштер. Бұл роботтар
экструдерленген пішіннен тұратын қатты құрылымға және қатты алюминий
қоспасынан тұратын құюлы негізге ие. Жылжымалы жұмыс үстелі жат нысандар
(бұрандалар, шаң, сұйықтық және т.б.) механизмнің ішіне түспейтін құрастырылған.
Роботтарда жұмыс буындарын жұмсақ және салыстырмалы тыныш орын алмастыруға
мүмкіндік беретін қозғалтқыштардың микроқадамдық басқару жүйесін қолданады.
Жұмыс нүктелердің үлкен санымен өңделетін өнімдерді бағдарламалау блоктық
көшірме және жылжыту функциясы есебінен едәуір жеңілдейді.
Қазіргі уақытта, контактілік дәнекерлеуді кедергімен қолданумен байланысты
екі мәселе бар.Біріншісі ақаулы қосылыстардың пайда болу ықтималдығының
төмендеуінде болып табылады. Ол автоматтық басқарудың тиімдірек жүйелерін құру
жолымен шешіледі, ал микродәнекерлеу саласында – жаңа тамақтану жүйелерін
қолдану есебінен.
Екінші мәселе – қуатты машиналардың энергетикалық көрсеткіштерінің артуы –
ПӘК және қуат коэффициентін арттыруды қамтамасыз ететін фазалар санының
жетілдірілген түрлендіргіштерін құрастыру көмегімен шешіледі.
Ерітумен контактілік дәнекерлеудің дамуы автоматтық басқару және қуатты
машиналарды қоректендіру жүйелерінің алдағы жетілдіруімен байланысты. Бұл
көптеген техникалық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді, әсіресе, әр түрлі металл
материалдардан жасалған көптеген көлденең қимасы бар өнімді дәнекерлеу кезінде.
Соның ішінде, дәнекерлеу уақытын 2-3 есе азайту, металды жоғалтуды және
тұтынылатын қуатты төмендету мүмкін болады.

1. Ray P. Prasad. Surface Mount Technology – Principles and Practice. 2nd ed. – Kluwer Academic
Publishers, Boston, USA, 2002. – 772 p
2. Intel Corp. Ball Grid Array (BGA) Packaging/ Packaging Databook – 2000.
3. МайклДжюд, КейтБриндли. Пайка при сборке электронных модулей. – М.: Издательский Дом
«Технологии», 2006.
4. Нинг-Ченг-Ли. Технология пайки оплавлением, поиск и устранение дефектов: поверхностный
монтаж, BGA, CSP и flipchip технологии. – М.: Издательский Дом «Технологии», 2006.
5. https://www.roboticsoldering.com
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Since new technologies, in particular computers and mobile devices came into our
lives, social networks and different types of apps for dating are becoming increasingly more
popular among the people. Especially popularity has social networks and dating apps among
the teenagers. Nowadays, there are many such mobile applications for both Android and iOS
platforms, but one big disadvantage for the simple user is that all these apps are paid and you
have to spend a considerable amount of money to continue using the program.
Based on this, my goal is to create a mobile dating app, very easy to use and
absolutely free.
Өмірімізге жаңа технологиялар енгелі, әлеуметтік желілер мен адамдар
арасындаәр түрлі танысу өтініштері танымал болуда. Әсірісе танымал жасөспірім
адамдар арасында әлеуметтік желілер мен қосымшалар бар. Бүгін, осы ұялы Android
үшін қосымшалар, және IOS платформалар көптеген бар, бірақ қарапайым
пайдаланушыл үшін бір үлкен кемшілігі осы барлық өтініштер ақылы және
бағдарламаның болашақта пайдалану үшін ақша айтарлықтай сомасын жұмсауға бар
болып табылады.
Осыған сүйене отырып, менім мақсатым танысу ұялы қолданбасын жасау
болып табылады, ол пайдалану өте онай және мүлдем тегін.
Это приложение помогает людям, получить, найти, а также помочь другим
людям найти новых друзей в Интернете. Так как в наше время большинство людей,
именно молодое поколение часто сидят в своих смартфонах, думаю, это приложение
получит высокую популярность.
В современных технологиях, одержимых миром, социальные сети стали
сложной частью повседневной жизни. Социальные сети – это веб-сайты и приложения
для телефонов, которые позволяют людям создавать личные профили, загружать
фотографии своей жизни, обновлять свой статус и обмениваться информацией. Это
очень мощные медиумы, которые имеют возможность вызывать некоторые хорошие
вещи, а также некоторые очень плохие вещи, чтобы произойти.
Среда разработки Х code – это интегрированная среда разработки (IDE),
содержащий набор инструментов для разработки программного обеспечения,
разработанная Apple для разработки программного обеспечения для OS X, и в iOS.
Зарегистрированные разработчики могут загрузить предварительные версии и
предыдущие версии пакета через веб-сайт Apple Developer. Тем не менее, Apple
недавно выпустила бета-версию 10.3.0х программное обеспечение, доступное для
общественности с застройщиком аккаунтами Apple.
X code поддерживает C, C++, objective-C, objective-C++, Java, AppleScript,
Python, Ruby, Swift исходный код с различными моделями программирования.

Рис 1 - Среда разработки
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App Store – это цифровая платформа для распространения мобильных
приложений на iOS, разработанная и поддерживаемая компанией Apple Inc. Сервис
позволяет пользователям просматривать и загружать приложения, разработанные с
помощью iOS SDK от Apple. Приложения могут быть загружены непосредственно на
устройства iOS, такие как смартфон iPhone, портативный компьютер iPod Touch и
планшетный компьютер iPad, или на персональный компьютер через iTunes. Магазин
приложений имеет более 1,5 миллиона приложений, и более 100 миллиардов копий
приложений было загружено.
Глобальная система позиционирования (GPS)-это космическая навигационная
система, которая предоставляет информацию о местоположении и времени в любых
погодных условиях, в любой точке Земли или вблизи нее, где есть беспрепятственная
линия видимости до четырех или более спутников GPS. Система предоставляет
важнейшие возможности военным, гражданским и коммерческим пользователям по
всему миру. Правительство Соединенных Штатов создало систему, поддерживает ее и
делает ее свободно доступной для всех, у кого есть GPS-приемник.
Проектирование интерфейса и функций, к открытию данного приложения,
пользователь увидит краткий учебник, который представлен 4 слайдами. Каждый из
слайдов описывает, что такое приложение и помогает пользователю в навигации.

Рис 2 - Учебные слайды на основе пользовательского интерфейса просмотра
страниц
На рисунке 2 показано 4 рисунка слайдов. На последнем слайде появится кнопка
«Пуск», нажав на которую вы будете перенаправлены на следующие виды.

Рис 3 - Политика конфиденциальности
55

Для начала авторизации, во-первых, вы должны прочитать и принять Правила
политики конфиденциальности рисунок 3. Политика конфиденциальности – это
заявление или юридический документ (в законе о конфиденциальности),
раскрывающий некоторые или все способы сбора, использования, раскрытия и
управления данными клиента или клиента. Она выполняет законное требование по
защите конфиденциальности клиента или клиента. Персональной информацией может
быть все, что угодно, что может быть использовано для идентификации физического
лица, но не ограничиваясь, включая имя, адрес, дату рождения, семейное положение,
контактную информацию, идентификационный номер и срок действия, финансовые
записи, кредитную информацию, историю болезни, где человек путешествует, и
намерения приобрести товары и услуги. В случае бизнеса это часто заявление, которое
декларирует политику партии о том, как она собирает, хранит и выпускает личную
информацию, которую она собирает. Он информирует клиента о том, какая конкретная
информация собирается и хранится ли она в тайне, совместно с партнерами или
продается другим фирмам или предприятиям.
Точное содержание политики конфиденциальности будет зависеть от
применимого законодательства и, возможно, потребуется для удовлетворения
требований через географические границы и правовые юрисдикции. Большинство
стран имеют свое законодательство и руководящие принципы, касающиеся того, кто
охвачен, какую информацию можно собирать и для чего она может использоваться. В
целом законодательство о защите данных в Европе распространяется как на частный
сектор, так и на государственный сектор. Их законы о конфиденциальности
распространяются не только на государственные операции, но и на частные
предприятия и коммерческие сделки.

Рис 4 - Контроллер просмотра авторизации
Приняв эти правила, вы будете перенаправлены в режим авторизации.
Здесь у вас есть выбор:
1. Если у вас есть ВКонтакте или Instagram, или уже зарегистрированы в этом
приложении по вашему адресу электронной почты, вы должны выбрать опцию
«Войти», чтобы авторизировать приложение.
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2. Если у вас нет ни одного из этих случаев, вам следует пройти и заполнить
регистрационную форму, чтобы зарегистрировать ваш адрес электронной почты.
Так, на рисунке 5 представлены фотографии незаполненных и заполненных
регистрационных форм.

Рис 5 - Незаполненные и заполненные регистрационные формы
Нажав кнопку "Войти", вы получите 3 варианта на рисунке 6:
1. Войти с Вашей учетной записью ВК
2. Войдите в свой аккаунт Instagram
3. Войдите со своим существующим и зарегистрированным адресом
электронной почты.

Рис 6 - Контроллер входа в систему
После авторизации вы будете перенаправлены на главную страницу, где
находится «городской чат». Город определяется по Вашему выбору в регистрационной
форме. В этом модуле любой человек из вашего города может общаться с другими
людьми. Это как одна большая группа. Итак, главная и первая страница нашего
приложения является контроллер «Городской чат».
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Рис 7 - Контроллер просмотра городского чата
Следующий, второй контроллер представления – «Контроллер отображения
карты».
На карте можно увидеть два типа маркеров: красный и синий. Красные метки
обозначают места, где люди покинули свой пост о том, что они ищут одного человека.
Все сообщения анонимны. Эти маркеры имеют различную непрозрачность, которая
измеряется временем жизни постов. Срок службы постов составляет 2 дня, поэтому
непрозрачность измеряется пропорционально от 100% до 2 дней.
Синие маркеры представляют собой места, где вы пересеклись с другим
человеком. Перекрестные средства, если существует какой-либо другой человек,
использующий данное приложение в радиусе 100-200 метров от вас.

Рис 8 - Контроллер отображения карты
Перед запуском, пользователь должен пройти короткий учебник, который
основан на 4 слайдах. Все слайды находятся внутри одного контроллера представления
страницы пользовательского интерфейса. Каждый слайд показывает краткое описание
некоторой части приложения. После прохождения обучения пользователь должен
принять правила политики конфиденциальности. Без принятия, он не может идти
дальше. Итак, пользователь принял правила политики конфиденциальности, теперь
авторизация просмотра. Здесь пользователь может войти в приложение и
зарегистрироваться. Пользователь сразу может войти в приложение только в 3-х
случаях:
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1. Пользователь имеет учетную запись VK
2. Пользователь имеет учетную запись Instagram
3. Пользователь уже зарегистрировал адрес электронной почты
В регистрационной форме, пользователь должен заполнить форму, написав свое
имя, фамилию, адрес электронной почты, пароль, выбрав город и пол.
После регистрации и входа в систему пользователь перенаправляется в главное
окно, которое основано на контроллере панели вкладок. Существует 5 основных окон в
нашем приложении. Есть: контроллер, вид на город, вид чат, вид контроллера карту,
новый контроллер после просмотра, приватный чат смотреть регулятор, регулятор
просмотреть профиль.
Контроллер просмотра чата является общим для города, который пользователь
выбрал во время авторизации. Здесь абсолютно все люди могут писать друг другу,
делиться своими новостями, найти новых друзей.
Контроллер представления карты состоит только из маркеров 2-х типов:
красных маркеров и синих маркеров. Красные маркеры представляют собой маркеры с
почтой, рассказы, которые люди оставили на точном месте в городе. Нажав на
сообщение вы идете глубже и можете поделиться с этой должности в другой учетной
записи социальной сети, а также вы можете помочь автору с поиском человека, нажав
на кнопку «Я знаю». Синие маркеры представляют собой место, где вы были «близки»
с другим человеком. Были «близки» означает, если другой человек, используя это
приложение находится рядом с вами, в радиусе 200 метров от вас, то новый маркер
появляется на карте.
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ӘОЖ 621.9
ҚАЙТАКРИСТАЛДАНУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ КЕЗІНДЕ ЭЛЕКТРТҮЙІСПЕЛІК
КЕСУМЕН ҒАРЫШ АППАРАТТАРЫНЫҢ БӨЛШЕКТЕРІН ДАЙЫНДАУ
Бақдәулет М.А., Сексенбаева Р.Б., Ержан М.Е.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық Университеті, Астана қаласы
В статье выполнен анализ существующих способов резки металла, показана
перспективность использования электроконтактного резания при изготовлении
деталей космического аппарата. Рассмотрены теплофизические процессы,
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протекающие при электроконтактной резке, а также теория электроконтактной
обработки в целом.
In the article the analysis of existing methods of metal cutting, the paper shows that
use of electrocontact cutting in the manufacture of spacecraft. Considered thermal processes
under electrocontact cutting, and the theory of electric treatment in General.
Ғарыш аппараттарының конструкцияларын толассыз жақсартуда негізінен оның
жұмыс істеу сапасын жақсартуға, сенімділікке, пайдалану кезінде үнемділікке,
дайындаудың
еңбексыйымдылығының
төмен
болуына
бағытталған.Ғарыш
аппараттарының негізгі үлкен бөлігі жоғарыберік, қызуға төзімді, қызуғаберік,
коррозияға берік болаттан, техникалық титаннан дайындалады. Өндірісте ғарыш
аппараттарының
бөліктерін
және
әуеқозғалтқышқұрылым
материалдарын,
қиынөңделетін кесіп бөліктеу әдістерінің кең қолданылуы үнемделетін және өндірістік
өңдеу әдістерін дайындап шығару қажет екенін көрсетеді [1].
Прокатты, сұрыпталған және қалыпқа келтірілген пішіндерді кесу, құюжол
жүйесі пайдасын кесу сияқты дайындау операциялары ғарыш аппараттарының
бөліктерін дайындау кезінде біршама уақыт пен күшті алады. Дайындамаларды
механикалық кесу әдісінде электртүйіспелік кесуге кіретін электрохимиялық және
электрофизикалық әдіс кіреді [2]. Басқа металдарды кесу әдісімен салыстырғанда
электртүйіспелік кесу бірнеше артықшылықтарға ие. Оны қолдану кезінде сұйық орта
және тұрақты тоқ қажет емес және жұмыс үшін қауіпсіз қысым электродта болады.
Сондықтан да меншікті электрэнергияны шығындауды төмендету мен электртүйістіріп
кесу кезінде бет сапасы теориялық және практикалық жөндеулерге тура келеді.
Алайда, электртүйістіріп кесуді кеңірек енгізу бірқатар себептерге байланысты
тоқтатып тұр:
процестің жоғары энергосыйымдылығы;
өңделген беттің сапасының төмендігі;
ірі габаритті дайындауларды кесу кезінде құралдың тозып кетуі.
Осыған
байланысты
меншікті
энергошығындарды төмендету және
электртүйістіріп кесу кезінде өңделген бетті жақсарту әдістерін дайындау өнідірістегі
ең өзекті мәселе болып отыр.
Электртүйістіріп кесу тығыздалған ауа мен су ағындарында электрлік разрядтау,
су ағынында дискті электродтар қапталында абразивті түйіршіктер мен электрлік
разрядтау секілді әр түрлі технологиялық әдістермен орындалуы мүмкін. Жылу
энергиясының негізгі бөлігі энергиялық доға энергиясы есебінен электродтар арасында
алынады. Кернеудің ұлғаюына қарай электртүйістіріп кесулерінің бірнеше түрлері
ажыратылады. Электртүйістіріп кесу металдары үшін қарапайым, сериялық құрылым
қолданылуы мүмкін. Электртүйістіріп кесуді қолдану кезінде жұмыс құралы метал
дискі, бұл кәдімгі сападағы көміртекті болаттан жасалған табақ. Қайтакристалдану
процесі өтуіне дейінгі температурада металды қыздырып кесу меншікті
энергошығындарды төмендетуге алып келетінін көрсетіп отыр.
Дайындамалар мен электрод-құралдардың қызу температурасы калориметрлік
өлшеу әдісі арқылы алынған жылу балансы негізінде [1]анықталады:
(1)
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мұндағы
- доғалық разрядтардың жылу энергиясы, Дж;
- тірек күшінің
жұмысына эквивалентті жылу, Дж;
-металдың қызуы мен балқытуына
шығындалған жылу, Дж;
- дайындау кезінде жоғалған жылу, Дж;
- электродқұралындағы жылу шығыны, Дж.
Металды балқытуға келетін жылудың формуласы:
(2)
Егер кесу жылудың қайтакристалдану температурасы кезінде жасалса металды
қыздыру формуласы келесідей болады:
(3)
мұндағы - сұйық металды балқытудың жылуы, Дж; т - балқыған метал массасы, кг;
- балқыған метал температурасы, К˚;
–
металдың қайтакристалдану
температурасы, К˚.
Алдын ала алынған тәжірибелерге сәйкес, аз токпен электртүйістіріп кесу
кезінде көміртекті метал қабатын алу жұмсарған жағдайда болады, ал ол меншікті
электрошығындарды төмендетеді.Сондықтан жылу балансының (1) шығын бөлігінен
металды балқытуға жіберілген шығын ескерілмейді.
Электртүйістіріп кесу кезінде дискті электрод-құралдарында жылуды таратудың
математикалық бағалау процесі[2] жүргізілді. Кескіш құрал байланыс аймағында
жылуды анықтау және электробайланыстырғыш кесу процесінің технологиялық
көрсеткішін анықтайды.
Электртүйістіріп кесу кезінде жылуалмасу процестерінің есептеу сызбасы.
Қыздырылған дене, жылу көзінің, жылу көзінің алмастыру сызбалары электртүйістіріп
кесу кезінде жылуалмасу процесінің негізін құрайды. Зерттелген ғарыш аппаратының
бөліктерінің дайындамалары жұқа қабырғалы құрылмадан тұратындығын көрсетеді,
сондықтан денені қыздыру сызбасы бойынша ғарыш аппаратының бөліктерін қыздыру
сызбасы «пластинаға» сәйкес болады.Сызықтық, тұрақты жылдамдықпен алмасатын
жылукөзінің сызбасы (сурет 1) көрсетілген.
Температура пластина қалыңдығы бойынша біртекті тағайындалған және де
zкоординатасына тәуелді емес болғандықтан, пластинадағы температуралық өрісті
жазық
координаттар
жүйесіне
жатады,
аталған
жағдай
үшін
жылуөткізгіштіңдифференциалды теңдеуі:
(4)

Сурет 1 - «Пластинадағы»жылу көзінің сызықтық сызбасы
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Енгізілген көзқағымдық жылубергіштігін ескере отырып, пластинада жылуды
тарату процесі сызықтық жылу көзімен Q төмендегідей анықтылады:
(5)
мұндағы - жылубергіш коэффиценті, Вт/м2*К;
- жылу көзі Дж; с - көлемді
жылусыйымдылық, Дж/м3*К;
- жазық қабаттың қалыңдығы (пластина), м;
2
температура өткізгіштік коэффиценті, м /с; - жылу көзі қимылының уақыты, сек; кеңістіктік радиус-векторы, қарастырылған нүктеден қозғалмалы координаталық
жүйесінің басынан қаралатын нүктеге дейінгі арақашықтық, = х2+у2, м.
Тұрақты қуат көзінің, тұрақты алмасып отыратын жылдамдық жұмысы кезінде
жылуды тарату процесі шекті тұрақты сыңайлы жағдайға ұмтылады.
Жылу көзінің қарқындылығының кезінде = q/v теңдеу алынады:
(6)
мұндағы q - сызықтық тұрақты күш көзі Вт;
- жылдамдық көзі, м/с; с - көлемді
жылусыйымдылық, Дж/м2*К;
Х - жылуөткізгіштік материал коэффиценті Вт/м*К;
а - жылуөткізгіштік коэффиценті, м2/с;
t - жылу көзінің қозғалысының уақыты, с;
у0 - жылу тарату тереңдігі.
(6) формуладан, жылдамдық пен күш көзін беріп сол жердегі температураны
реттеуге болады. Электртүйістіргіш кесу кезінде жылу көзінің жылдамдығы электродқұрал арқылы анықталады, жылу көзінің күші - электрлік параметрлер арқылы
анықталады.
өрнегі (6) формуласындағы бірлікке ұмтылады, дискті электродқұралдың металды технолгиялық процестеріне
және жылуфизикалық өңдеу
жұмыстарына тәуелді екені байқалады.
(7)
мұндағы
- дисктік беріліс, м/с; I –ток күші, А; U - кернеу, В;
- пайдалы әсер
коэффицентін орнату (ПӘК);
Тр – металдың немесе құйманың қайтакристалдану
температурасының бастамасы, К˚;
- дайындама қалыңдығы, м;
- өңделетін
материалдың жылуөткізгіштік коэффиценті, Вт/м*К; с - өңделетін материалдың
жылусыйымдылығы, Дж/кг*К;
р- өңделетін материалдың беріктігі, кг/м3; t - жылу
көзінің қызметінің басылғанынан өңделетін заттың қызуына дейінгі температура.
Кесу режимін реттеу процестің технологиялық көрсеткішіне әсер етеді, ал дискті
элеткро-құралдармен
температурамен
басқару меншікті
энергошығындарды
төмендетуге алып келеді.
Өңделетін дайындамалармен электрод-құрал байланысы зонасында жылу ағыны
берілген, бұл кесудің электрлік режимін анықтайды. Кесу режимі алдын ала тәжірибе
негізінде (6) және (7) формулалар арқылы анықталған.
Алынған нәтиже сараптамасы қайтакристалдану температурасы кезіндегідей
металкескішдискпен кесілген дайындамаларбайланысы балқыту температурасы кезінде
де жүзеге асады. Бұл температураны қамтамасыз етуде кесу режимі сақталуы қажет:
тоқ тығыздығы, электрод-құрал беріктігі.
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Осылайша, электрод-құралы жылу фронтының жылдамдық келісіммен беріледі.
Материалды қайтакристалдану температурасын шектеу меншікті энергия шығындарды
төмендетуге және толықтай электрбайланыс кесулерде технологиялық процестің
жақсаруына алып келеді. Дайындалған математикалық модельді апробациялау
модельдеу нәтижесімен салыстыру негізінде алынды.
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УДК 531717:621.9
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ПУСТОТЕЛЫХ ШАРИКОВ
СПОСОБОМ БЕСЦЕНТРОВОГО СУПЕРФИНИШИРОВАНИЯ
Бочкарев П.Ю.
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина,
г.Саратов, РФ
Сексенбаева Р.Б., Божебаев М.Е., Нуркалиев А.М., Интымаков С.А.
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана
В статье рассматриваются определение влияния точности и взаимного
расположения исполнительных поверхностей транспортирующих валков на
положение центра обрабатываемого шарика при бесцентровом шлифовании
абразивными брусками.
The article deals with the determination of the influence of the accuracy and relative
positioning of the executive surfaces of the conveying rollers on the position of the center of
the processed ball when centerless grinding with abrasive bars.
Изучение механизма съема припуска металла и формообразования сферической
поверхности шариков в условиях обработки традиционными способами и анализ
направлений его совершенствования показали [1,2], что определяющая роль в этом
механизме отводится кинематическому фактору, т.е. характеру относительного
движения шарика и инструмента в рабочей зоне.
Однако, как показал анализ, большинство известных способов имеют
кинематическую ограниченность, т.е. характер задаваемого шарику движения
относительно инструмента и движение самого инструмента не обеспечивают
формирования всей сферической поверхности [3]. Поэтому всё большую актуальность
приобретает разработка и внедрение в производство принципиально новых способов и
устройств, предназначенных специально для обработки пустотелых шариков,
позволяющих влиять и управлять процессом формообразования с целью повышения
эффективности и качества обработки.
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Бесцентровая обработка поверхностей шариков абразивными брусками
осуществляется следующим образом. Обрабатываемые пустотелые шарики 1 (рис. 1)
располагают между двумя транспортирующими валками, один из которых гладкий
цилиндрический 2, а второй имеет винтовую канавку углового профиля 3,
соответствующего диаметру обрабатываемых пустотелых шариков. Сверху шарики
поджимаются к валкам абразивными брусками 4 с усилием Р. Транспортирующие
валки вращаются в центрах опор станка в одном направлении и с одинаковой угловой
скоростью g , причем оси их вращения параллельны. Абразивные бруски 4 совершают
колебательное движение относительно обрабатываемых пустотелых шариков в
направлении их продольного перемещения. Пустотелые шарики контактируют с
валками в трех точках. В этих точках возникают силы трения, сообщающие шарикам
вращающие движения с угловой скоростью ш в направлении противоположном
направлению вращения валков. Шарики при этом перемещаются в витках канавки
вдоль валков со скоростью Vпр . Съем металла со сферической поверхности происходит
за счёт перемещения шарика относительно обрабатывающего инструмента абразивных брусков. Равномерная обработка всей сферической поверхности
осуществляется за счёт совместного воздействия на шарик сил трения и переменных по
величине и направлению сил резания.

Рисунок 1 - Схема способа бесцентрового суперфиниширования
пустотелых шариков
Геометрическая схема для определения влияния точности и взаимного
расположения исполнительных поверхностей транспортирующих валков на
положение центра обрабатываемого шарика. На точность обработки пустотелых
шариков способом бесцентрового суперфиниширования оказывает влияние целый ряд
факторов в виде различных погрешностей. Их можно разделить на две группы:
погрешности, зависящие от усилия прижима бруска, и погрешности, не зависящие от
него. К первой группе относятся погрешности, вызванные неточностью исполнения и
взаимного расположения исполнительных поверхностей станка, такие как отклонение
от параллельности перемещения каретки инструментальных головок осям вращения
транспортирующих валков, отклонение от параллельности расположения осей центров
валковых опор и др [4]. К этой группе можно отнести и погрешности теоретической
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схемы обработки, которые связаны с тем, что базирование заготовок осуществляется по
обрабатываемой поверхности, а также погрешности изготовления транспортирующих
валков.
Анализируя влияние всех этих погрешностей, можно сказать, что основное
влияние на точность обработки оказывает неточность изготовления и взаимного
расположения транспортирующих валков. К неточностям изготовления отнесем
наличие погрешностей формы цилиндрических валков в продольном и поперечном
сечениях в виде бочкообразности, седлообразности и вогнутости оси, а также
овальности и гранности. Таким образом, точность обработки шариков будет во многом
зависеть от точности изготовления и взаимного расположения транспортирующих
валков, т.е., чем выше точность валков, тем точнее будут обработанные пустотелые
шарики. Однако необходимо отметить, что транспортирующие валки по сравнению с
обрабатываемыми шариками имеют значительно большие размеры. Достижение
высокой точности исполнения размеров и формы в продольном и поперечном сечениях
валков затруднительно и не всегда экономически оправдано. Поэтому для того, чтобы
добиться получения шариков высокой степени точности, необходимо изучить
механизм влияния погрешностей формы и отклонения центра поперечного сечения
транспортирующего валка относительно базовой оси на точность обработки. Для этого
рассмотрим наиболее часто встречающийся и характерный для данного метода
обработки вид погрешности – это биение наружных исполнительных поверхностей
транспортирующих валков, контактирующих с обрабатываемыми пустотелыми
шариками, относительно оси вращения (вторя группа погрешностей). Радиальное
биение поверхности вращения относительно базовой оси является результатом
совместного проявления отклонения от круглости профиля рассматриваемого сечения
и отклонения его центра относительно базовой оси.
Величина биения равна разности наибольшего и наименьшего расстояний от
точек реального профиля поверхности вращения до базовой оси в сечении,
перпендикулярном этой оси [5]. Схема для определения влияния радиального биения
транспортирующих валков на точность обработки шариков показана на рисунке 2, где
изображено сечение транспортирующих валков, бруска и обрабатываемого шарика
плоскостью, перпендикулярной осям вращения транспортирующих валков.

Рисунок 2- Схема для определения влияния радиального биения на положение
мгновенного центра шарика
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В

точках

O1

и

O2

расположены

теоретические

центры

вращения
транспортирующих валков: гладкого в точке O1 и профилированного в точке O2 .
Профилированный валок условно изображен гладким.
Для выявления влияния погрешностей транспортирующих валков на точность
шариков рассмотрим перемещение пустотелого шарика, относительно валков при их
вращении без учёта погрешностей формы шариков. Теоретически центр
R
обрабатываемого шарика радиуса ш расположен в точке О. Пусть точки O1 и O2
являются центрами системы координат XO1Y1 и XO2Y2 . Вследствие наличия у валков
радиального биения 1 и 2 , их геометрические центры расположены в точках O1 и
O2 , при этом радиальное биение в расчетной схеме рассматривается как отклонение
геометрического центра относительно базовой оси вращения.
Положение в каждый момент времени точек O1 и O2 будет определяться углами
i

и

i

. В свою очередь, эти углы состоят из двух углов
i

i

где

0

'

(1)
'i - текущие углы, определяющие положение точек O1 и O2 во время
i

i' и

'
i

0

вращения относительно начальных фаз; 0 и 0 - начальные фазы, т.е. углы,
определяющие положение точек O1 и O2 до начала вращения в исходном положении.
Величины текущих углов определяем по формулам
i

'

в

ti

i

'

в

ti

(2)

Тогда формула (1) принимает следующий вид:
i
i

в

ti

0

в

ti

0

(3)

Каждому положению точек O1 и O2 будет соответствовать определенное
положение точкиО – центра обрабатываемого шарика. Поэтому при вращении валков,
имеющих радиальное биение, обрабатываемый шарик будет постоянно перемещаться
относительно своего теоретического положения с центром в точке О. Так, перемещение
в направлении, противоположном усилию прижима бруска Рпр, приведет к увеличению
съема металла с поверхности пустотелого шарика, а перемещение в противоположном
направлении - к уменьшению съема металла [5]. Таким образом, биение валков
приводит к неравномерности съема металла с поверхностей пустотелых шариков, т.е.
приводит к возникновению погрешностей формы. Однако, как видно из рисунка 2,
величина перемещения центра шарика OO1 , а точнее её составляющая ОК, зависит от
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величины биения

1

и

2

R
, соотношения радиусов R1 , R2 и ш , межосевого

расстоянияА, а также в очень большой степени от величины начальных фаз 0 и 0 и
'
'
текущих углов i и i .
Выводы. Точность обработки пустотелых шариков абразивными брусками
зависит от точности изготовления и взаимного расположения транспортирующих
валков. Большое влияние на нее оказывает наличие биения исполнительных
поверхностей транспортирующих валков, контактирующих с шариками, относительно
оси вращения.
Наличие радиального биения исполнительных поверхностей транспортирующих
валков приводит к перемещению центра обрабатываемого шарика относительно
абразивных брусков, при этом основное влияние на точность оказывает составляющая
перемещения, направленная по линии действия усилия прижима брусков к шарику.
Для повышения точности обработки шариков необходимо устанавливать
транспортирующие валки таким образом, чтобы величина перемещения шариков
относительно абразивных брусков по линии действия усилия прижима была
минимальной.
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УДК 622: 061.2/4
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
Сералинов С.Ж.
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Статья посвящена вопросам крепления вертикальных горных выработок имеет
следующие
преимущества:
простота
технологии
возведения
крепи
и
малооперационность; адаптивность системы крепления к непредвиденным и
технологическим изменениям сечения выработки резко снижает трудоемкость,
облегчает
ручной
труд,
повышает
производительность.
The proposed method of fixing vertical mine workings has the following advantages:
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simplicity of the technology of erection of support and low operationality; the adaptability of
the fastening system to unforeseen and technological changes in the cross section of
production sharply reduces labor input, facilitates manual labor, increases productivity.
Способ крепления горных выработок включает бурение шпуров, размещение
сетки вблизи стенок выработок, установку арочной крепи и нанесение набрызг-торкрет
бетона. В забое выработки между оконтуривающими шпурами бурятся шпуры с
длиной, кратной уходу выработки за цикл, указанные шпуры размещают в пределах
проектного контура выработки. В шпуры вводятся штанги, которые соединяются с
аналогичными штангами предыдущей установки. Между штангами и стенками
выработки размещают сетку, последнюю вместе со штангами анкерами прижимают к
стенкам выработки с помощью арочной крепи, а затем наносят набрызг-торкрет бетон.
Изобретение позволяет обеспечить безопасность работы в забое при строительстве
подземных выработок и сооружений в трещиноватых породах и в условиях высокого
горного давления, когда необходимо крепь устанавливать вплотную к забою. 4 ил. [1].
По правилам безопасности при проходке выработок в таких породах крепь должна
быть возведена вплотную к забою.
Известны способы крепления, когда крепь выводится в кровлевой части выработок
вплотную к забою в виде выдвижных консолей из деревянных и металлических рам и
арочных звеньев [3].
Недостатком таких крепей является разрушение их при взрывных работах,
проводимых в забое при буровзрывном способе проходки выработок.
Известны анкерные призабойные крепи в сочетании с набрызг-бетоном Недостатком
этого способа является незащищенность призабойного пространства, что снижает
безопасность работ при забое.
Наиболее близким техническим решением является способ возведения
опережающей крепи в разрушенных породах, когда элементы крепи забиваются в
разрушенный массив и под прекрытием крепи производятся работы по уборке породы в
[2].
Крепь может быть применена только в условиях проведения выработок в
полностью нарушенных до сыпучего состояния породах. И в этом ее недостаток.
Отмеченные недостатки способов крепления снижают их технологические
возможности.
Указанная цель достигается тем, что в известных способах, включающих бурение
шпуров (скважин), установку арочных и анкерных крепей, нанесение набрызг-торкрет
бетона, в забое выработки между оконтуривающими шпурами бурят шпуры с длиной,
кратной уходу выработки за цикл, указанные шпуры размещают в пределах проектного
контура выработки, в шпуры вводятся штанги, которые соединяются с аналогичными
штангами предыдущей установки, между штангами и стенками выработки размещают
сетку, последнюю вместе со штангами-анкерами прижимают к стенке выработки с
помощью арочной крепи, а затем наносят набрызг-торкрет бетон.Рис.1 показан вид на
забой с размещением шпуров по отбойке породы и шпуров, в которые заведены
штанги, на фиг.2 показан вид в плане призабойной части выработки с различными
стадиями выполнения крепи и призабойная часть горного массива с размещенными в
нем шпурами для отбойки и шпуром с опережающей крепью, на фиг.3 - продольный
разрез по выработке и на фиг.4 - сечение выработки с полностью выведенной крепью.
Способ крепления горных выработок осуществляется следующим образом.
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В забое 1 выработки 2 обуривается комплект шпуров 3 для ухода на один цикл. Между
оконтуривающими шпурами 4 бурятся шпуры (скважины) 5 длиной, кратной длине
ухода выработки за цикл.
В шпуры вводятся штанги 6, в которые связками 7 в призабойной зоне
соединяются со штангами предыдущей установки. Между штангами и стенками
выработки размещается сетка 8, которая совместно со штангами 6 прижимается
арочной крепью 9 и анкером 10 к стенкам выработки, после чего на сетку 8 и штангу 6
наносится набрызг-торкрет бетон 11.
Способ позволяет обеспечить временное закрепление массива непосредственно в
забое и постоянное закрепление в некотором отставании от забоя.

Рис.1 Вид на забой с размещением шпуров по отбойке породы и шпуров
Способ крепления горных выработок, включающий бурение шпуров, размещение
сетки вблизи стенок выработок, установку арочной крепи и нанесение набрызг-торкрет
бетона, отличающийся тем, что в забое выработки между оконтуривающими шпурами
бурятся шпуры с длиной, кратной уходу выработки за цикл, указанные шпуры
размещают в пределах проектного контура выработки, в шпуры вводятся штанги,
которые соединяются с аналогичными штангами предыдущей установки, между
штангами и стенками выработки размещают сетку, последнюю, вместе со штангами,
анкерами прижимают к стенкам выработки с помощью арочной крепи, а затем наносят
набрызг-торкрет бетон.
___________________________________________________________________________
1.Шилкин П.И., Антонов Ю.М., Михайлов В.П. Рациональная крепь для слабых легко
выветриваемых пород. Г.Ж. 1970, №9, с.34).
2. Федюкин В.А., Федунец Б.К. Реконструкция горных предприятий. - М.: Недра 1988, с.219).
3. Гелескул М.Н., Каретников В.Н. Справочник по креплению капитальных и подготовительных
горных выработок. - М.: Недра, 1982, с.145-150).
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В данной статье рассматривается технологические процессы изготовления
изделий роботов из композитных материалов. Приведены особенности наиболее
распространенных технологических процессов производства изделий из композитных
материалов. Произведен анализ преимуществ и недостатков выбранных
технологических процессов. Указаны оптимальные способы выбора каждого
технологического процесса изготовления изделий из композитных материалов для
конкретных деталей, изделий и условий их эксплуатации.
In this article examined technological processes of making of wares of robots from
composite materials. Features over of the most widespread technological processes of
production of wares are brought from composite materials. The analysis of advantages and
lacks of the chosen technological processes is produced. The optimal methods of choice of
every technological process of making of wares are indicated from composite materials for
certain details, wares and their external environments.
Белгілі көптеген технологиялық процестерде композиттік материалдардан
бұйымдар дайындауға болады [1,2].
Жанаспалы қалыптау кезінде, қысымның қолдануынсыз ашық формасын
қолданады. Бұйымның ішкі немесе сыртқы бетінің тегіс болу талабына байланысты,
пішін оң немесе теріс болуы мүмкін.
Теріс форма қалыптау бұйымның сыртқы контурын нақты көрсетеді, ал оң
форма -ішкі контурын көрсетеді. Осы әдістің өзіне тән ерекшелігі - тек формаға
жатқызылған сол бұйым бетінің нақты өлшемі мен тегістігін алуға болады.
Иілімді қапта қалыптау процесін жасау кезінде, дайындамаларды жалпақ немесе
қисық сызықты формада қалау керек, кейіннен қаптың ішкі және сыртқы қысымның әр
түрлі болуынан, барлық қалыптау беті қалыптастырылады.
Қысымды қалыптастыру әдісі - тұрақты тығыздықтағы материал қабырғасының
көлемі бойынша, конструкцияның жоғары дәлдікпен геометриялық өлшемдерін алуға
мүмкіндік береді, бұл ретте, қабырғада іс жүзінде бос кеңістік немесе жергілікті
қабаттасу болмайды.
Қалыптау әдісінің мәні – қысыммен қуысты бітеу. Байланыстырушы жоғары
қысымды, форманың төменгі саңылауына бағыттай отырып бірте-бірте кеңістік
матрицасы мен пуансон арасын толтырады, ал матрицаға жинақталған ауаны
материалдан қысып шығарып тастайды [3,4].
Қуысты бітеуге арналған форма жасау әдісі, жанаспалы қалыптау форма жасау
әдісінен ерекшелінеді, ол көп еңбекті қажет етеді, өйткені, онда бұйымның қабырға
қалыңдығына тең болатын матрица мен пуансон арасында жоғары дәлдікте саңылау
болуын қамтамасыз етуін талап етеді.
Бұйымдарды вакуумде қуыстарды бітеу қалыптау процессі, бұл атап айтқанда
формаларды дайындау технологиясы, материалдарды төсеп дайындау процессі, қуысты
қысыммен бітеу қалыптау процессіне ұқсас болып келеді. Вакуумды пайдаланған кезде
элементтер формасы жеткілікті қатты болу керек, ол армирлеу материалының басуын
болдырмау үшін және матрица мен пуансонның майысу кезінде шайырдың еркін ағуын
болдырмау үшін керек.
Бұйымның престеп қалыптау әдісі - бұл процесс кезінде бұйым пресс-форма
түрінде берілген конфигурациясын қабылдайды, оның сол формада қатаюы, матрица
мен пуансон арқылы анықталады.
Оны келесі жағдайда қолданады, егер жоғары өнімділікті талап еткенде,
сонымен қатар бөлшектердің дәлдігі мен жаңғыртылуы болғанда. Бұл ретте ең төменгі
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құнында жоғары сапасына қол жеткізіледі. Бірақ, тіпті егер өндіріс көлемі мардымсыз
болғанда, бөлшектердің дәлдігі мен жаңғыртылуына қойылған талап, оның прессформа қалыптау әдісін қолдануға мәжбүрлейді.
Конструкциялық формада, армирленген материалының қолданылуына
байланысты, полимерлі композиттік материалдардан дайындалған бұйымдар қалыптау
әдісінің формаға салу тәсілі үш негізгі әдіске ажыратылады: тікелей престеу, құйма
престеу, термокомпрессорды престеу.
Құйма престеу ерекшеліктері келесілерден тұрады [5]:
а) бөлшектердің беріктігі төмен немесе тізбекті арматура түрінде және терең
саңылаулары бар шағын диаметрлі бөлшектер дайындауға болады, өйткені материал
пресс-форманың тіркеу қуысына пластикалық жай-күйінде түседі, яғни прессформаның тіркеу элементтерінің жай-күйіне әсер жасай алмағандығынан, ол
арматураның престелген елеулі күш деформациясының тіркеуіне түседі;
б) қалыпты престеуге қарағанда, матиралды қалыптау процессі жылдам жүреді;
в) құйма престеу арқылы алынған бөлшектер, температураның күрт төмендеуі
салдарынан бөлшектің қабырға қалыңдығында ішкі үлкен кернеулер пайда болмайды;
г) құйма престеу арқылы жасалған бөлшектерде, іс жүзінде артылым қалмайды,
өйткені пресс-формада қуысты тіркеу, пуансон мен матрицадан құралатын
материалмен толтыруға дейін тығыз тұйықталып қалады. Бұл әдісте бөлшектердің
нақты өлшемін сақтап қалуы өте жоғары, ал бөлшектердің механикалық түзетулеріне,
тек құйма жолын кесу мен киылу орнын тазалау жатады;
д) тура престеу әдісіне қарағанда, құйма престеу әдісінде көп мөлшерде
материал жұмсалады, себебі материал құйма жол түтіктерін толтырады және жүктеу
камерасында оның қалдықтары қайта престеледі;
е) пресс-формалы тура престеуге қарағанда, пресс-формалы құйма престеу
қиындау және қымбаттау.
Өлшемдерінің ұлғаюы немесе конфигурациясының қиындатылуы және
термопластикалық композиттік материалдардан жасалған бұйымдардың талап етілетін
сапасын қамтамасыз етудегі қыйындықатары күрт өседі, өйткені дәстүрлі қалыптау
әдісінің мүмкіндігі және тиісті технологиялық жабдықтауы шектелген. Қатаң прессформадағы бұйымдардың габариттық өлшемдерінің ұлғаю тиімсіз, олардың құны мен
еңбек сыйымдылығы дайындауы артады, сонымен бірге, көбінесе қажетті өлшемдегі
пресс үстелдері де жоқ. 180°С жоғары температурада икемді мембраналар көмегі
қалыптау процессінің сенімділік жеткіліксіздігін қиындатады, қалыптаудың шектелген
циклдар саны(әдетте, 1-3 циклда) болады, соңыда жарамсыздығы ұлғаяды. Осы
себептерге байланысты, ТКМ бұйымдарды қалыптау үшін термокомпрессорды әдіске
үлкен қызығушылық бар [6].
Термокомпрессорды престеу әдісін екі негізгі типті технологиялық жабдықтарда
пайдалана отырып жүзеге асыруға болады: тұрақты және ауыспалы көлемімен
қалыптау.
Роботты конструкцияда, орау әдісі арқылы төзімділігі жоғары материалдар алуға
болады, және өзінде орасан зор мүмкіндіктерін жетілдіруде, олардың көпшілігі бүгінгі
таңда іске асырылуда.
Орау - бұл технологиялық процессте үздіксіз нығайтылған армирленген жіп,
таспа, бұрау, мата, қабық түрінде болатын полимерлік байланыстырушымен араласып,
жақтауға бағытталады, одан әрі бұйымның ішкі бетінің конфигурациясы арқылы,
берілген бағытта оның бетіне төселеді. Қажетті армирлеу схемасын алғаннан кейін,
берілген қалыңдығы мен материал құрылымында катты бұйым жасалып, сол немесе
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өзге тәсіл арқылы жақтауды жояды. Кейде, жақтау оралған конструкция түріндегі
элемент болады, мысалға герметикалық қаптама [3].
Орау әдісі арқылы әр түрлі бұйымдар дайындалады, олар айналған дене
формасында болады: баллонды қысым, бактар, зымыран қозғалтқыштарының корпусы,
зымыран бас бөлігі, зымыраның бөлікері, транспортты қосқыш контейнерлері, су асты
аппараттарының корпусы, қарудың ұңғылары мен снарядтар корпусы, сұйық құйғыш
цистерналар, құбыр магистральдары, қорапты шпангоуттар, ұшақтар ішіндегі ауа
жинағыштар, тікұшақтардың бұрандалы қалақтары, әр түрлі профильдер, кеңістікте
иілген құбырлар және т.б. болады.
Жағу тәсілі байланыстырушының талшықты армирленген материалы мен оны
ұстап тұруын қамтамасыз етеді, сондықтан бұйым материалының бұйымды қалыптап
орауын бірнеше технологиялық тәсілдерге ажыратқан.
"Дымқыл" орау тәсілі үшін мыналар тән болып табылады: жылдамдығы төмен
орау, толтырғыштың байланыстырушыға сіңдірудегі шектеулі жылдамдығы;
байланыстырушыны қалыңдығы бойынша біркелкі ұстап тұру мүмкін еместігі (әсіресе
қалың қабырғалы конструкцияларға); байланыстырушының көп көлемдегі қалдығы
ванна түбінде қоюланған қалдық түрінде қалған және оралған бұйымның
байланыстырушыны шығарып тастауы; ластанған дымқыл оралған жол мен
байланыстырушының жұмыс орны; өте тұтқыр байланыстырушыны қолдануға мүмкін
еместігі(мысалға, термопласттар).
"Дымқыл орау" тәсіліне қарағанда, "құрғақ" орау тәсілі неғұрлым тиімді болып
табылады, және оның артықшылықтары мынада: жоғары өнімділік, өйткені
толтырғыштың сіңдіру шартына қарай орау жылдамдығы шектелмейді; армирлеу
дәрежесінің тұрақтылығы, яғни толтырғыштың ара қатынасы — байланыстырушы
болып табылады; бір бұйымның екіншісіне физика-механикалық сипаттамаларының
жоғары жаңғыртылуы; технологиялық керуде үлкен мәндерді қолдану мүмкіндігі;
алдын ала сіңдіру мүмкіндігі, жоғары сұйықтықты байланыстырушымен алдын ала
сіңдіру, сонымен қатар термопластикпен; орауға арналған үздік технологиялық
бұйымдардың шарттары конусты немесе күрделі қисықты түрінде келеді, ол жақтауға
қарай жабысуының алдын ала сіңдірілген әсері; сонымен қатар экологиялық қолайлы
салдары жатады.
Тарту пішіннің құрылуы – ол қалыптаудың технологиялық процессі, ұзын
өлшемді бейінді бөлшектер арқылы армирлеу материалын үздіксіз тарту, яғни
байланыстырушыға сіңдіріп, жылытылған фильера арқылы жасау.
Бұл берілген әдіске келесілер тән:- алынатын бөлшектердің жоғары дәлдігі; кез-келген ұзындықтағы бөлшектерді дайындау;- материалды пайдалануда жоғары
коэффициент(95% дейін); - берілген ара қатынасында толтырғышты дәл ретеу - бұл
байланыстырушы; - өнімділігі үлкен (1,5 м/мин дейін).
Тарту технологиясының маңызды артықшылығы оның профильді ашық қима
жасауы, яғни қалыптауда тартудан тыс орнатылған бастапқы жартылай фабрикатын
алуға болады.
Металлды композициялық материалдарды жасау әдістерін қатты фазалы
прцестер, сұйық фазалы және тұндыру процессі (шаңдату) деп үшке бөлуге болады.
Металлды композициялық материалдарды дайындауда ең жиі қолданылатын
әдістерінің бірі қысыммен өңдеу болып табылады, ол деформацияланатын матрицалық
металлдар мен қорытпалар тұрады.
Армирленген таспаларды және жаймаларды неғұрлым өнімді өндірудің
тәсілдерінің бірі - икемдеу. Осы технология сай икемделген десте матрицалы таспалар
мен армирленген үзіліссіз десте арқылы (торлар, парақтар), немесе таспалар арасында
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орналасқан дискретті элементтер арқылы толтырылады. Икемдеу арқылы армирленген
профильдерді алуға болады. Бұл үшін сортты икемдеу орнағы қолданады, яғни
калибрдегі матрицалық таспасы мен бірге, талшықтарды да береді [5].
"Сэндвич" типті дайындамаларды тығыздау үшін, кейде металлды
композициялық материалдардан дайын бөлшектерді дайындауға болады, онда
диффузиялық дәнекерлеуді қолданады. Осы процестің айрықша белгісі, үлкен
пластикалық деформациялардың жоқтығы болып табылады, сондықтан композициялық
материалдарды және армирленген жұқа талшықтарды алуға болады, сондықтан
диффузиялық дәнекерлеу ауыстыруға келмейтін тәсіл болып келеді. Автоклавта
жоғары қысымда диффузиялық дәнекерлеу әдісі үлкен мүмкіндіктерге ие.
Динамикалық ыстық престеу тәсілі, пакеттегі соққы энергиясын тығыздау үшін
пайдалануға негізделген. Алдын ала пакетті біркелкі қыздырады, содан кейін берілген
энергиямен құлаған бөліктерін балға астына қойып соққы жасайды. Металлды
композициялық материалдар компоненты бірнеше секунд ішінде біріктіріледі. Бұл
әдістің жетіспеушілігі МКМ алуда - нәзік талшықты қолдануға болмайды.
Жарылысты дәнекерлеу - жартылай фабрикатты (парақтар, құбырлар) металлдан
жасалған композициялық материалдарды, сонымен бірге дайын бұйымдарды алуда
болашағы өте зор әдістердің бірі. Деформациялау алдында қыздыру талап етіледі,
өйткені ол армирлеу талшықтарының бастапқы беріктігін сақтауға мүмкіндік береді.
Бірнеше түрлі әдістер болады, сіңдірудің шарттарымен армирлеу
толтырғышының арасы өзара ажыратылады: - қалыпты қысым кезіндегі балқытпа
сіңдіру; - вакуумдық сору; - қысым кезіндегі балқытпа сіңдіру; - сіңдірудің аралас
әдістері(қысым мен вакумды қолданысы, орталықтан тепкіш күштер және т.б.)
Тұндыру - тозаңдату - бұл газофазалық, химиялық және электрохимиялық
процестерінде МКМ алу. Осы процестердің басты технологиялық ерекшелігі,
матрицалық материалды талшық жабындарына жағып, талшықатар арасындағы
кеңістікті МКМ толытырылған матрицасын құрайды.
Тұндыру - тозаңдату әдісінің артықшылықтары [5]:
- талшықтардың осалдануы жоқ, өйткені бұйымның қалыптасу кезінде МКМ
талшық процесі, жоғары температура немесе елеулі механикалық жүктемелер әсеріне
ұшырамайды;
- талшықтардың бір-бірімен тікелей қажетсіз контактіге түсу мүмкіндігі
жойылады;
- бұйымның жартылай фабрикаттарының қалыптасуы мен бұйымдардың күрделі
геометриялық пішіні пайда болуы мүмкін;
- матрица процессін үздіксіз жүргізуге болады, соның ішінде өнеркәсіптік
ауқымда.
Тұндыру - тозаңдату процестерінің негізгі кемшілігі, ол қиын сұрыпты
қорытпаларды матрица ретінде пайдалануға қиындық туғызады.
Өндірістік процестің негізінде технолгиялық процесстің қаңқалары мен олардың
матрицалық материалдарының қанығуын, көміртек - көміртекті конструкцияларынан
дайындауға болады. Көп бағытталған кеңістіктік армирлеу неғұрлым перспективті
болып табылады. Каркастарды дайындау үшін орау және жинау, тігу, қолмен және
автоматтандырылған өру, тоқу технологиялық әдістері қолданылады. Сонымен қатар,
каркастарды алдын ала қалыптандырылған (көміртекті бұраулар) және алынған
өзектерінен жинауға болады.
Композиттік материалдарды кеңінен пайдалану үшін жаңа жоғары өнімді
технологиялық процестерді құру керек, сонымен бірге оларды ең төменгі еңбек
сыйымдылығында дайындап, бұйымдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету керек.
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Металлды өңдеу технологиясына қарағанда, композитті бұйымдар өндіріс
процесі, материалдардың пайдалану коэффициентін айтарлықтай арттырып және оның
мәндерін 0,8...0,95 дейін жеткізуге мүмкіндік береді.
Металлды конструкциямен салыстырғанда, күрделі формадағы бұйымдардың
технологиялық жалғағыштар санын азайтуға болады, сонымен қатар,тікелей қалыптау
кезінде құрылатын бірқатар құрастыру операцияларын жоюға болады, мысалға
шегендеу, дәнекерлеу, немесе оларды желімдеу мен желімді механикалық
қосылыстармен ауыстыруға болады. Осыған байланысты металлды аналогтармен
салыстырғанда бұйымдарды дайындауда еңбек сыйымдылығының 1,5 - 2,5 есе
төмендетуіне қол жеткізуге болады.
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БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ САБАҒЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫЛЫҚ
БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ
Болысбаев Д. С., Әмірбеков Е. Ә., Сайнанов Б.А., Мақұлбек А. Б.
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
В
статье рассмотрены вопросы систематического реформирования в
сфере образовании изобразительного искусства средних школ суверенного Казахстана.
Актуальность повышения активности при обучении школьников изобразительного
искусства. Использования и развития инновационных методов и новой технологии в
процессе преподавания этой дисциплины.
The article discusses the issues of systematic reform in the sphere of fine arts education
in secondary schools of sovereign Kazakhstan. The urgency of increasing activity in the
education of schoolchildren of fine arts. Use and development of innovative methods and new
technology in the teaching of this discipline.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру жүйесінің
басты мақсаты - ұлттық және адамзаттық мәдени құндылықтар негізінде жеке тұлғаның
қалыптасуына қажетті жағдай жасау» деп көрсетілген. Әр ұлттың өзіне тән ерекшеліктері
бар. Қолданбалы өнер сонымен қатар математикалық ойдың, есептің, бұрыштар
өлшемдерінің, өң-түс, сабақтастығы жан-жақты шығармашылықпен ойландыратын
тәрбие құралы. Қолданбалы өнерге тән ерекшеліктер айналадағы ортамен, өмірмен,
еңбекпен тығыз байланыста болумен анықталады. Осы өнердің әлеуметтік-тәрбиелік
рөлі тек оның туындыларының өзіндік көркемдік, эстетикалық құндылығымен ғана
бағаланбайды, ол сонымен қатар адамдардың өз заманына сай талғамын білдіруінен,
мәдениетпен, ұлттық дәстүрлермен сабақтастығынан көрінеді. Осы өнерді игеру
оқушыны еңбек сүйгіштікке, әсемдікке талаптандырып, халқының тарихын біліп,
мәдени мұрасын қадірлеп, дәстүрін жалғастыра білуге баулиды. Қолданбалы өнерінен
үйірме сабағының тәрбиелік маңызы зор. Әрбір оқушыны эстетикалық әрекетке
тарту, олардың әрқайсысын өз қолдарымен әдемілікті жасауға үйрету, соған
қажеттілігін ояту деп түсіну қажет. Мәселен, көркемсурет, шығармашылық істермен
шұғылдануына жағдай туғызу және баулу. Эстетикалық тәрбие өмірдегі, өнердегі
сұлулық пен сұрықсыздықты сезіне, көре, түсіне, әділетті бағалай білетін, шығармашыл
белсенді тұлғаны қалыптастыруға мақсатты бағытталған үрдіс. Эстетикалық тәрбие
міндеттерін шартты түрде теориялық білімді игеру және практикалық біліктерді
меңгеру деп екі топқа бөлуге болады. Бірінші эстетикалық құндылықтарға баулу, ал
екіншісі – эстетикалық әрекетке белсенді араласу. Эстетикалық тәрбие дегеніміз
оқушылардың қоғамдағы, ғылымдағы, өнердегі, табиғаттағы әсемдік қабілетін
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қабылдау, тәрбиелеу болып табылады. Қазіргі мектептегі эстетикалық тәрбие әлі
де болса тұлғаның эмоционалдық аясы мен эстетикалық санасының дамуына өз
деңгейінде сәйкес келмей отырғаны анық. Сол себептен де мектепте эстетикалық
тәрбие беру мәселесі өзекті [1].
Сәндік-қолданбалы өнер арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын
қалыптастыру, отан сүйгіштік сезім мен адамгершілікке тәрбиелеу, сонымен қатар жанжақты дамыған тұлға тәрбиелеу; оқушылардың жеке шығармашылығын жан-жақты
дамытуға, танымдық қызығушылыққа және сүйіспеншілікке, алдына қойған мақсатқа
жетуіне және еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу; сәндік-қолданбалы өнер арқылы
бұйымдарды көркем орындаумен шығармашылық қабілеттерді дамыту; оқушы
бойындағы тума дарындық қасиеттерін және байқағыштығын қолданбалы өнер арқылы
дамыту; көріп есте сақтау және жасампаздық қабілетін дамыту; сәндік-қолданбалы
өнер түрлері арқылы өнер шеберлерінің туындыларына деген қызығушылығын дамыту;
Қазіргі кезеңде Республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып,
Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Білім
беру саласы қызметкерлерінің алдында қойылып отырған басты міндеттердің бірі оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық
технологияларды меңгеру. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық
технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа
технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани,
азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді,
өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Оқыту
технологиясы мектепте оқу үрдісіне қажетті әдіс, тәсіл, амал, дидактикалық талап
секілді психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттердің жүйелі кешені ретінде
пайдаланылады [2].
Ол оқушылардың тәртібіне, оқуға, ынтасына, оқу іс-әрекетіне игі мұғалімдердің
интеллектуалдық, шығармашылық қызметі болып табылатын педагогикалық істәжірбиесінің нәтижелігіне, жинақтылығына ұтымды әсер ететіндей оқу-тәрбие
процесінің басты күретамырының ролін атқарады. Педагогикалық технология
үрдісімен мұғалім мен оқушының іс-әрекетімен тығыз байланысты. Оның құрылымына
мыналар кіреді: тұжырымдық негіз, оқытудың мазмұндық бөлімі, оқытудың нақты
және жалпы мақсаты.
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы барысында орта білім
берудің жүйелі реформалануы қоғамдық тұрғыдан үлкен маңызға ие. Осыған орай
соңғы кезде оқытудың әртүрлі педагогикалық технологиялары жасалып, мектеп өміріне
енгізіліп жатыр. Мектепте оқушыны оқыту мен тәрбиелеудің міндеті жан-жақты
дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, жаңа технология бойынша
әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту мақсаты болып табылады. Жаңа оқытудың
негізгі түрлері: дербес және топтық, фронталды. Бастапқы негізгі мақсат оқушыға деген
сенім, оның өз ісіне жауап беру мүмкіндігіне сүйеніп беделі мен қадір-қасиеті сезімін
дамыту. Фронталды түріне көбінесе бағыт беру, талқылау және түзету енгізу
жатады. Мұғалім жасалынатын бұйымның қажеттілігін, оны орындағанда
қалыптасатын білім мен шеберлік дағдыларын атап көрсетеді. Мұғалім оқушылар
жұмысын бақылай жүріп, әрбір оқушыдан өзі берген түсініктері мен нұсқауларына
сәйкес жұмысты дәл орындауын, жұмыс орнында қауіпсіздік ережелерін
сақтауын талап етеді. Егер қандай да болсын оқушы бір қатені бір емес бірнеше
жіберсе, онда мұғалім қайтадан бүкіл сыныпқа қосымша түсініктеме береді. Сабақтың
соңында орындалған жұмысты оқушылармен бірлесе отырып қарап, жұмыс сапасын
талқылау ұйымдастырылады, бұйымның жақсы жаман жақтары атап көрсетіліп,
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түзетулер енгізіледі. Сабақты үлгермей, нашар оқып жүрген оқушы жұмысын
бағалағанда, олардың азды-көпті табыстарын, сәл де болса, алға басушылығы барын атап
көрсетеді [3].
Қазіргі жаңа дәуірдегі адам, қоғам болмысының техникалануына сай рухани
және моральдық құндылықтарға философиялық ой-тұжырым тұрғысынан қарап,
өмірлік мәнділікке жүгінуіне жол ашып, көркем педагогикалық білімдер жүйесінде оң
шешім табуы тиіс. Жалпы тұтас педагогикалық процесте оқушымен мұғалім қызметі
сана және сезім қатынасы өлшемімен өрнектелуі заңды. Сөйтіп оқушы – мұғалім
қызметінде білім мазмұны мен тәрбие көзі ой бейнесі арқылы мағыналы мәндік үрдіске
айналады. Сондықтан ой бейнесі шығармашыл асқақ сезіммен қиялды туындатып,
білім мен тәрбие сапасын арттырады. Саналы ой бейнесі оқушы шығармашылық
қызметі процесінде әсерлі сезіммен қиялды туындата отырып оның көңіл күйін
шарықтатып, көркем образ сомдауға мүмкіндік береді.
Табиғат әлемі, мәдени мұралар мен өнер түрлері барлығы адамның рухани
дүниесін байытып, ой бейнесін тудырып оның көңіл күйін, сезімін оятып, көркемдік
талғамы мен танымдық көзқарасын дамытып, қоршаған орта өміріне бейімдейді.
Сөйтіп мәдениет астары көркем педагогикалық білім, тәрбие тәсілдерін жүйелеуге
мүмкіндік береді. Сондықтан өнерде логикалық құрылымдар емес саналы-сезімдік,
көркем-образдық бейне түзілімдері негізгі танымдық өріс болып табиғи тұрғыда
қалыптасады. Ал мұндай әдіснама өнер мен білімге деген шынайы ықылас пен
құлшынысты туындатады. Өнер мен білімге деген сүйіспеншілік өмірге бейімдеп,
адамның өмір сүру салтының мәнін, оның рухани мүмкіндіктері арқылы толықтырып
отырады. Адам өз бойына біткен құдіретті сананың күшімен әлемнің сырлы бейнесін
ой бейнесіне ендіріп, өмір мәнін түсінуге ұғынуға талпынады. Әрине мұндай талпыныс
шығармашылық қиялды тудырады. Шығармашылық қиял санадағы ой бейнесін
көркем-образдық бейнеге айналдыруға мүмкіндік береді. Шығармашылық процестегі
мұндай сезімдік-логикалық реттілік рухани тәрбие тәсілдерін іріктеуге мүмкіндік
туғызады. Рухани тәрбие оқушы жан дүниесін елітіп, ақыл ойы мен сана-сезімін
нұрландырады. Затында адам санасында әр нәрсе материалдық та, руханилықта бейнелі
болуы мәнді. Бұл бейнелеу өнеріндегі, жалпы барлық өнер түрлеріндегі бейнелілік
сипатқа тән және ол кескіндік, тұлғалық көркем-образдық әдіс-тәсілдер жүйесін
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ол бейнелі санаға тәуелді. Адам өз өмірін әлемді
бейнелі қабылдаудан бастайды.
Бейнелеу өнерін оқытуда оқушының шығармашылық жұмыс орындау
творчестволық процесі мен оқытудағы оқушы мен мұғалім арасындағы педагогикалық
процесс кезеңдерінің сәйкестігі ұтымды нәтижеге жеткізеді. Мысалы мұғалімнің
тақырыпты әсерлі бейнелеп түсіндіруі мен оқушының осы тақырыпты әсерлі мазмұнда
көркем қабылдау сәйкестігі. Немесе мұғалімнің орындау әдіс-тәсілдерін көрсетуі мен
оқушының бейнені орындауға қажетті тәсілдерді бейне формасына сәйкес елестетіп
қолдана отырып жұмыс орындауы т.б. [4].
Бейнелеу өнерінің дамытушы күші сананың бейнелеушілік қабілетіне, яғни
адам өмірді бейнелі пішінде қабылдайды. Бұл адамның генетикалық өрісінен де белгілі.
Адамның танымдық табиғатының негізінде бейнелік қабылдау мен іс-әрекет жатыр.
Бұл мәселелерді шешудегі басты талап - оқушының осы білім мазмұны мен
талаптарын қажетсінуі, талабы, құлшыныс-қызығушылықтары, осы білім-білікті
игеруде және мәдени әлеуметтік, жеке тұлғалық құндылықтарға қанағаттануы мен
қанағаттанбауына қарай білім-білік, тәрбие беру арқылы қажеттілік туғызу. Жаңа білім
беру жүйесіне көшу негізінен оқушылар жеке дара ерекшеліктеріне мейлінше мән
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беріп, оқушылардың алған білімдерін өмірде қолдана алатындай өмірге бейімдеу және
мамандыққа бағыттау негіздерін қарастырады.
Мұндағы мотивациялық компонент бұл, оқушылардың жеке бас ерекшелігі –
баланың оқу әрекетіне, сыныптастарына, мұғалімге, өзіне деген қарым-қатынасы,
ойымен әрекеттестігі, әлеуметтік көзқарасы. Оқушының ынта – жігері, қызығушылығы,
қанағаттануы, әсерленуі, сүйсінуі, т.б. анықтап осыған оңтайлы жағдайлар туғызу. Ол
бейнелеу өнері сабақтарында оқушыларға түрлі мазмұндағы шығармашылық сурет
тапсырмаларын орындатып оларды талдау, арқылы анықталады. Көркем образдық
бейнелеуде бала өз мінез-құлқы мен танымдық іс-әрекетін, өз сезімі мен ойын
бейнелейді.
Ал мазмұндық компонентте, оқушы интеллектуалдық деңгейін, мүмкіндіктерін
еске алу – баланың алдыңғы білім қорының, дүниетанымының негізінде - сана-сезімі,
түсінігі, ой жүйесі қамтылатын көркем бейнелік әдістемелер қолдану арқылы
оқушының жеке дара ерекшеліктері дамытылады. «Оқушыға не таныс, содан бастау
керек, және олардың алдында неғұрлым күрделі құбылыстарды оқушының өзіндік
белсенділігіне сүйене отырып біртіндеп ашу қажет».
Жаңа педагогикалық технологиялар тек білім, білік беру жолдарын көздеп қана
қоймай, оқушылар шығармашылық қабілетін дамытып жеке дарыны мен білім-білігін
ұштауы тиіс. Түп өзегі шығармашылық қызметтен бастау алатын бейнелеу өнері пәні
оқушы дүниетанымын, рухани әлемін, ынтасы мен қабілетін дамытып оның оқыту,
білім-тәрбие нәтижелері қазіргі жаһандану үрдісінде мемлекетіміздің білім саясатының
бағыттарымен ұштасуын қамтамасыз етеді.
Сондықтан бейнелеу өнерін оқыту үрдісін белсендіру жаңа педагогикалық
технологияларды қолдану арқылы жүзеге асатындығын мектеп оқыту тәжірибесі
көрсетіп отыр. Бейнелеу өнері пәнінің өзіндік болмысына тән білім-тәрбие қызметі, ісәрекеті мазмұны мен тапсырма мәні де, танымдық және шығармашылық сипатта болуы
оқыту технологияларын оқушылардың жас және жеке дара танымдық ерекшеліктеріне
сәйкес интеграциялы қолдану мүмкіндігін қарастырады. Мұндай оқыту бағыты
оқушыларды саналылыққа тәрбиелеп, сыртқы көркем мәдениетінің және ішкі рухани
жан-дүниесінің үйлесімді жетілуіне ықпал етеді. Оқушы оқу-білім процесінде белсенді
іс-әрекет етіп өмірге қажетті білім мазмұнын шығармашылық деңгейде игереді.
Бейнелеу өнері пәнінің мазмұны мен негізгі қасиеті шығармашылық болғандықтан
оқушының жеке тұлғалық қабілетін анықтап оны өз білімін өмірде саналы қолдануға
бейімдеу шарт.
Мұғалім мен оқушы тараптардың арасында тығыз байланыс, шынайы
шығармашылық қарым-қатынас орнауы бейнелеу өнері пәнінің «бейнелік көркемобраздық» оқыту әдістемесі мазмұнында іске асады. Жалпы, оқушыларды түрлі
ынталандыру, марапаттау, тәсілдері мен көркем танымдық, сана-сезімдік әдістер
шығармашылықта жүлделі болуға итермелейді. Олардың өнерге деген белсенділігін
арттырады. Бұл мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне тікелей байланысты. Ал
мұғалім шеберлігі жаңа педагогикалық технологияларды дұрыс меңгеруіне тәуелді.
Сондай-ақ мұнда үлкен диалектикалық дүниетанымдық байланыс бар. Ол ең
алғаш бейнелеу өнері пәнінің шығармашылық, өнер тәнділік мазмұнында яғни,
мұғалімнің көркем педагогикалық шеберлігі де, оқушы іс-әрекеті де өнер
шығармашылығындағы әдіс-тәсілдердің бірлігінде. Педагогикалық шеберлікте, оқушы
іс-әрекеті де өнер тәсілдеріне бағынышты, тәуелді. Осы негізде біз бейнелеу өнері пәні
ерекшелігіне тән, оны оқытудағы жаңа педагогикалық технология ретінде «бейнелік
көркем образдық» өнер үштігі әдістемесін қарастырамыз. Бұл олардың өнер тәнділік
байланысында. Олардың терең тізбектік құрылымындағы жүйелі бір тұтастық: ол,
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оқушы бойындағы жеке бастапқы және меңгерілетін таным, білім-білігі; өнер және
сабақ түрлерімен әдіс-тәсілдері; мұғалім көркем педагогикалық шеберлігі.
«Оқушы-оқу, білім-білік», - «өнер – құралдар, әдіс-тәсілдер, түр, пішін», «мұғалім – оқыту-әдістемелері, педагогикалық шеберлік», бұл бірлік өнердің көркем
образдық әдіс-тәсілдері арқылы тұтастық жүйеде қызмет етеді. Мұндағы ортақ қасиет
дүниені көркем қабылдап тану, игеру, оны көркем образдық тұрғыда сомдауда өнер
тәсілдеріне жүгіну арқылы көркем шығармашылық қызмет. Бұл дүниетанымдық қалып
– форма және процесс - оны игерушілік, оның пішіндік бейнеленуі, оны таныту, игерту,
оқыту және оны өмірде, өз қызыметінде пайдаланушылық әдіс-тәсілдер тұтастығы.
Мұндай процесстердің барлығы философиялық категориялар, қағидалар, құрылымдар
түрінде дүниетанымдық диалектика негізінде жүзеге асады. Осылайша өмір
құбылыстарын және адам танымын игерудің жүйелі бір тұтас шығармашылық
процестері қалыптасады. Мұндағы басты мәселелер оқушы – таным – білімі және
педагог оқыту, тәрбиелеу қызметтері, өнер және шығармашылық процестер.
Ал негізгі нысандар ол, қоршаған орта әлемі - өнер, сабақ түрлері –
шығармашылық қызмет. Дидактикалық диалектика тұрғысынан бұл бейнелеу өнерін
оқытудың өзіндік шығармашылық, өнер тәнділік оқыту технологиясы, әдістемесі
болып қалыптасады [5].
Оқытудың жаңа технологиясы жағдайында оқушылардың өздігінен жүргізілетін
танымдық іс-әрекеті үшін тапсырмалар күрделілігі төрт деңгей бойынша
құрастырылып, ондағы барлық деңгейдегі тапсырмалар қызғылықты мазмұндалған
болса оқушыларда ынталану пайда болады. Жаңа технология бойынша сабақ берген
мұғалімдер оқушылар үзіліс кезінде де сабақтан бас алмағандарын байқаған. Өйткені
олар қолданбалы өнер туралы өзара жұмбақ, сөзжұмбақтар сияқты әртүрлі деңгейдегі
тапсырмаларды шешуге ұмтылған. Бұл жаңа технологиямен оқытудың ерекшелігі,
мәселен, сәндік-қолданбалы өнері сабағында мұғалім берген тапсырмаларды мезгілінде
орындаған оқушылар үлгермеушілерге көмектеседі. Деңгейлік тапсырмаларды
енгізудің басты мақсаты сынып оқушыларын «қабілетті» және «қабілетсіз» деп
жасанды әртүрлі жіктерге бөлуді болдырмау. Осы арқылы деңгейлік және дербес
оқыту, сонымен қатар барлық оқушыға қатысты ізгілендіру ұстанымы сақталады.
Алғашқы деңгейдегі толық және дұрыс орындамайынша оқушылар келесі деңгейге
көшпейді, толық меңгерген оқушылар әрі қарай ілгері ұмтылып, өз-өздеріне деген
сенімдері артады. Орындалған тапсырмалар есепке алынып отырады. Әрбір
педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның өзіндік және
шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын
қалыптастыруға және өзін-өзі дамытуына қолайлы жағдай жасауға қажетті обьективті
әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды.
Қазіргі таңда қоғамда және білім мен мәдениет саласында туындаған іргелі өзгерістер
жалпы білім беретін мектепте оқу-тәрбие үрдісін түбегейлі қайта қарауды, оны
жүргізудің жаңа әдіс-тәсілдерін қолдануды алға тартуда. Бұл үшін әліде жоғары сапалы
жаңа бағдарламалар мен оқулықтар ауадай қажет.
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Данная статья о важности народной педагогики в воспитании молодого
поколения. В статье приведены примеры использования элементов народной
педагогики на уроках биологии.
This article is about the importance of popular pedagogy in educating the younger
generation. The article gives examples of the use of elements of folk pedagogy in biology
lessons.
Қазіргі білім, ғылым мен мәдениетті жаһандандыру процесі кезінде әр ұлт өз
мемлекетінің рухани мәдениет құндылықтарын сақтай отырып әлемдік өркениетке
кірігуі заңды құбылыс.
Елбасымыздың «Қазақстан - 2050» «Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біздің ендігі міндетіміз –
егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып XXI ғасырда орнықты
дамуды жалғастыру. Біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің,
дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру» деп атап көрсетілген. Ол үшін бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне ерекше көңіл бөлуіміз керек [1].
Негізінен замана жетiстiктерi, яғни жас ұрпаққа сапалы бiлiм берудi мақсат еткен
көпшiлiк қауым халық педагогикасының асыл мұралары негiзiнде саналы тәрбие берудi
әрқашан жадынан тыс қалдырған емес. Соңғы жылдары өткiзiлiп жатқан ғылымипрактикалық конференциялар мен зерттеуші ғалымдардың нәтижелерiнде
этнопедагогика мұралары назарға iлiніп, оны ұрпақ тәрбиесінде пайдаланудың
қажеттілігі ұсынылуда. Жас ұрпақтың бойында өз отанын сүйетін, ұлттық дәстүрлерді
сақтайтын, татулық пен ынтымақтастық қасиетін қастерлейтін, қоғамға пайдалы еңбек
ететін жоғары мәдениетті, парасатты, талантты және білімді тұлға болып қалыптасуына
мектептердің атқаратын маңызы зор. Сол себепті ұлттық мәдениет пен жалпы
адамзаттық құндылықтар негізінде ұлттық тәрбие жүйесінің моделі жасалып, оның
педагогикалық шарттары айқындала түсті.
Өз түлектерін нарық және қатаң бәсекелік жағдайда дәрменсіз қалмайтындай,
қоғамда жүріп жатқан реформаға сай дамыта жетілдіріп, күн көрерлік кәсіпке дайындау
– әрбір мектептің борышы. Тәрбиеде мұғалімнің рөлі айрықша. Тәжірибелі
мұғалімдердің сабақтарында ұлттық тәрбие міндеттері де шешіледі. Пәннің және жеке
нақтылы тақырыптың мүмкіндіктерінен туындап бұл білім беру міндетімен өзектес
жүргізіледі.
Ұлттық тәрбие ана тілінен басталып, біреудің біреуге ықпалы арқылы өмір бойы
қалыптасатын күрделі құбылыс. Халқымыздың «Ана сүті бой өсіреді» деген ұлағатты
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сөзінде үлкен мағына жатыр. Сондықтан да мұғалім өз өнерінің асыл қазынасын
мүмкін болғанша жақсы білумен қатар, таза әдеби тілмен сөйлеуге міндетті.
В.А.Сухомлинский: «Тәрбие өнері дегеніміз – ең алдымен сөйлей білу, адам жүрегіне
жол таба білу өнері. Ұстаз сөзі – шәкірт жүрегіне жол табуда теңдесіз құрал» - деген
болатын.
Мектептегі басты тұлға – мұғалім, сол ғана ұлтжанды ұл мен қыз тәрбиелейді. Ал
ұлтжандылықты тәрбиелеудің негізі – халықтық педагогика.
Тәуелсіздік алғаннан бері елімізде көңіл қуантатын игі істер жасалып жатыр.
Соның бірі – халқымыздың ұзақ жылдар бойы қалыптасқан бай тарихы, мәдени
мұрасын қайта қарап, оны жас ұрпақ тәрбиелеу ісіне пайдалану.
Халқымыздың ғасырлар бойы тірнектеп жиған дәстүрлері мен озық үлгілерінің
жоғалуынан, қоғамның рухани жағынан жұтаңдыққа ұшырауынан, қазақ халқының
әдет-ғұрып, кәсібі, халқының өзіне тән тұрмыстық көрінісі жоғала бастады.
Демократияны бетке ұстап, жастарымызды «идеясыздандыру», «мәңгүрттендіру»,
батыстың тәрбиесін жарнамалау, қазақ жастарын басқа дінге үгіттеу ісі белең алып,
еліміздің тәуелсіздігіне, идеологиясына нұқсан келтіріп отыр. Әрбір елдің ертеңі оқубілімнің тереңдігімен, оның мазмұнының сапалылығымен өлшенеді.
Қазақ халқы табиғатты қорғауға ерекше мән берген. Біздің халықтың алғашқы
өмірі көшіп-қонудан басталғаны белгілі. Қазақтың жағрапиясы – кең дала, өзен, көл,
бетпақ дала, бұлғыр тау, адыр мен өзендер, сай-сала, сулы көл, қамысты көл, шөл дала,
қарағай өскен кеңістік т.б. Қазақ халқы өзінің кең даласын кең пейілге, кең дүниеге
теңейді. Сыртқа шықса көз алдында дала тұрды. Табиғат – халқымыздың төл бесігі.
Оның суығына тоңса да, ыстығына күйсе де, айсыз түнде адасса да, батпағына батса да,
қазақ халқы одан айныған жоқ. Басқаның шұрайлы жеріне қызықпады. Тағдыры
көшумен байланысты болды. Табиғаттың сырларын терең білмесе де қазақ көне
заманнан бастап айға, күнге табынды.
Табиғат аясында өмір бойы көшіп-қонып жүріп біздің ата-бабаларымыз оның
сырын игерген, сан сапалы құбылыстарын бағалай білген. Табиғат құбылыстарына
қарай өз шаруашылығын ұйымдастырды. «Дауыл болмай, жауын болмас, сәуір болмай,
тәуір болмас» деп қыстың қыспағына қанша қиналса да, орнынан қозғалмады. «Қараша
кетпей, қар жаумас» деп қыстың түсуін, құстардың жылы жаққа қайта бастағанын
аңғарды. Мамыр айы басталмай, қозы-лағын қорадан шығармады. «Қауыс – кәріқұртаңды тауыс» деп, қысқы бағымға көнбейтін жадау малдарынан құтылу керектігін
ойлады.
Жерге табыну мекенге, қонысқа, жайлауға байланысты болды. Ата-бабалардың
қонысы – ұрпақ үшін тек ардақты ғана болмай, қасиетті де болды. Оның айналасын
таза ұстап, малын маңына жаймады. Мекенге ат қою, елдің, ел ақсақалдарының есімін
мәңгі қалдыру ниетінде болды. Жер атаулары сол араға орнатылған ескерткіштермен
бірдей. Ата-баба жерленген мекендерді қорым дейді. Ал аса шүйгін шөбі, шабындығы
бар жерлерді қорық дейді. Дала кейде шексіз, шетсіз деген ұғым береді. Сол даланы
мекендеген қазақтың көптеген қасиеттері де далаға ұқсас. Олар - ақкөңілдік, мырзалық,
қонақжайлық, қайырымдылық.
Көшпелі шаруашылық және өмір салты халықтан өмірі оларға тікелей тәуелді
болған құбылыстарды тіркеп, түсінуді, түсіндіруді талап етті. Табиғи, әлеуметтік
ортада өте сақтық керек болды.
Қазақ халқының арғы аталары табиғи климат, ауа райы жағдайларына назар
аударды. Қазақтардың осы қабілеті туралы М.Дулатұлы: «Қырғыз табиғи, әлеуметтік
ортада бірден-бір тіршілік көзі мал үшін өмір сүреді... мал бағу – ең басты, бірден-бір
мақсаты... Осыған байланысты қазақ халқында әр түрлі ауа райының сәл өзгерісін тез
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байқап қалу қабілеті дамыды... Қазақтар 12 жылды есептеп, қоян жылы құрғақшылық,
боран, көктайғақ болатынын білген», - деп жазды.
Адамдардың шаруашылық өмірі табиғатпен тығыз байланыста болып, әлеуметтік
өмірімен ұштасып, рудың үлкендерін сыйлауды, өз руластарына көмектесуді талап етті.
Этнолог, жазушы А.Сейдімбек: «Көшпелі өмір дәулет әкелу үшін, ең алдымен, уақыт
және кеңістік ұғымын меңгеру керек болды», - дейді. Көшпелі қазақтар уақытты
кеңістіктен бөлген жоқ. Мысалы, «ұзақ» уақытқа да, кеңістікке де қатысты айтылады
[2].
Малдың төрт түрін өсіру үшін жақсы жайылым таңдау жеткіліксіз екенін сезген
халық, оларды қай уақытта бағу керек екенін белгілеген. Халықтың түсінігінше: «Әрбір
айдың өз мінезі бар. Олай болса, жайылымның қасиеті, сапасы уақытқа тәуелді. Осы
байланыс орнап, бақылау өмір тәжірибесіне ережеге, содан соң заңдылыққа айналу
керек». Заңдылық өмірге еніп, әдеттегі құбылысқа айналды. Қазақтың халық
педагогикасындағы асыл мұралардың бірі – табиғатқа деген зор сүйіспеншілігі мен оны
аялаушылық қасиеті. Халық ұғымында табиғат деген қасиетті сөз туған жер, өлке,
өскен ел, атамекен, өзен, көл, асқар тау сияқты тұла бойыңа нұр беріп, жүрегіңді
шымырлататын аса қымбат сөздермен қатар тұрады. Қазақ халқының бар өмір-тіршілігі
табиғатпен тікелей байланысты болған. Адам баласы табиғатты «Ана» деп құрметтейді.
Ата-бабамыз туған жеріне кіндік қанын ғана тамызып қоймаған, қажет болса жүрек
қанын да төге білген. Ата-бабаларымыз баланы құрғақ өсиет, ақыл айтумен емес, жеке
бастың үлгісін көрсету, насихаттау арқылы қоршаған ортаны қорғауға, аялай білуге
тәрбиелеген. Ол үшін табиғат пен адам өміріне байланысты қызықты ертегілер,
әңгімелер, өлеңдер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар айтып, халықтық болжамдар мен
тұжырымды үнемі үлгі етіп отырған. Кіндік қаны тамған жердің бір уыс топырағынан
өзімен бірге ала жүрген. Қазақстан жерінде болған ғалымдар мен саяхатшылар ертеденақ қазақ халқының табиғатты бақылай білу қабілетін, оған деген қамқорлық
қасиеттерін ерекше көрсетіп отырған. Мысалы, белгілі ғалым А.Н.Формозов өз
еңбегінің бірінде: «Қазақтардың байқағыш көзі табиғаттағы тіршілік атаулыны үнемі
бақылап отырған, олардың халықтық даналығы көптеген қызықты толықтырулар мен
тұжырымдарды жинақтаған», - деп аса жоғары бағалаған [3].
Ұрпаққа қалдырған табиғатты қорғау салт-дәстүрлері:
- аспан әлеміне және жануарлардың мінез-құлқына қарап, табиғат құбылыстарын
болжау;
- астрономиялық және жер құбылысы мен белгілеріне қарай болжаулар;
- табиғатпен тілдескен есепшілердің болжауы;
- жер отының шырайына қарай, жылдың төрт мезгіліндегі маусымдық белгісіне
қарай малға, жанға ыңғайлы жер таңдау.
Төле би атамызға байланысты мынадай аңыз бар. Жоңғар шапқыншылығы кезінде
ел жерінен босып қаша жөнеледі. Төле би үйін жықпай жұртта отырып қалғанын
шапқыншылықтың әскербесы көріп, оның себебін сұрағанда, данышпан ата
шаңырағына қарлығаш ұя салып, балапан шығарғандығын, сол қызыл балапандарды
қырып алмау үшін үйін жықпай отырғанын айтады. Мұны естіген әскербасы
ақсақалдың жақсы қасиетіне риза болып оның өзіне де, қарлығаштың балапандарына да
тимеген екен деген аңыз бар. Сондықтан Төле биді осы күнге дейін «Қарлығаш әулие»,
«Қарлығаш баба» деп құрметтейді. Халқымыздан қалған осындай асыл қасиеттер баға
жетпес тәрбие құралы болып табылады.
Қазақта «Үш сауап» деп шөлдесе құдық қазуды, өзенге көпір салуды, жол
жиегіне ағаш егуді атаған. «Ағаш ексең аялап, басыңа болар сая бақ», «сулы жер –
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нулы жер» деген мақал-мәтелдер өсімдіктер әлемінің ішсе тамақ, кисе киім, саялы
баспана, малға өріс, өзіне қоныс болғандығын айтады.
Табиғатты қорғау – тірлікке қастандық жасамау. Жастарды бала кезінен
тәрбиелеу ұлттық ерекшелігіміз, атадан балаға жалғасып отырған тәрбие құралы.
Құстардың ұясын, құмырсқаның илеуін бұзбау керек. Ертеде құсқа табынған, мысалы
сахалар күні бүгінге дейін бүркітке табынады, құмырсқаның илеуін әулие санап,
басына түнеп те жүрген. Көзін шел басқан адамдар құмырсқаның илеуі бар жерді іздеп
тауып, оларға жем беріп, басына түнейтін болған. Кейде содан көздегі жұқа шел
көшіпті деседі. Қазіргі химия ғылымында «құмырсқа қышқылы» деген термин бар.
Көздегі шелді сол қышқыл жеуі мүмкін деген ғылыми жорамалды да естиміз. Демек,
халықтың қарапайым ұғымының шамалы болса да ғылыми негізі болған.
Халық табиғатты, өздері қастерлеген жерлерді «Әулие бұлақ», «Әулие ағаш» деп
атап, оларды көзінің қарашығындай қорғаған. «Бұлақ көрсең көзін аш» дейді тағы да.
Сұлу қызды аққуға, әншіні бұлбұлға, батырды қыранға теңейді. Анасы баласын
«ботам», «құлыным», «қошақаным», «балапаным» деп аялаған. Қазіргі таңда адамзат
ауасын жұтып, суын ішіп отырған табиғат-ананы қорғап, аялау – барша жұрт үшін
тірлік қамы, табиғи қажеттілік. Сондықтан да балаларды айналадағы табиғи ортамен
қарым-қатынаста болуға үйрету, олардың ұғымдарын қалыптастыру, табиғатқа деген
жанашырлыққа тәрбиелеу қазіргі мектептерде білім мен тәрбие ісінің өзекті
тармақтарының бірі болып табылады.
Қай пәннен болса да оқу-тәрбие жұмысында халықтық педагогиканы – ұлттық
тағылымды негізге ала отырып білім беру еліміздің ертеңі үшін аса маңызды болмақ.
Қазақ халқы қашанда өз ұрпағының тәрбиесіне айрықша көңіл бөлген және халықтың
салт-дәстүрлі ұлттық тәрбие кешені жан-жақты дараланып, ғасырлар талқысынан
сүрінбей өткен. Халқымыздың осындай асыл тәрбиелік мұраларын күнделікті сабақ
мазмұнымен байланыстыра оқушыларға жеткізіп отыру – жас ұрпақтың таным
дүниесін кеңейтіп, ұлттық тәлім береді.
Биология сабақтарында да оқушыларды ұлттық дәстүрде тәрбиелеуге мол
мүмкіндік бар. Мысалы, 6-сыныптағы «Жапырақ» тақырыбында бағдарламада бар
теориялық материалдарға қосымша халқымыздың адамгершілікке баулитын даусыз
ереже дәрежесіндегі мақал-мәтелдерін орынды даралап енгізуге болады. «Жапырағың
жайылсын», «Ағаштай көлеңкелі, мәуелі бол», «Көкті жұлма, көктей соларсың»,
«Өркенің өссін», «Адам көркі шүберек, ағаш көркі жапырақ», «Суы көп бақтың жемісі
көбейеді» деген сөздердің мағынасын түсіндіріп дәптерлеріне жазғызу арқылы бала
санасына ұлттық тәрбие талаптарын нақыштап, мысқылдап сіңіру. Осыған ұқсас мақалмәтелдерді биология пәнін оқытуда әрбір сабақта пайдаланып отырған дұрыс.
Қазақ халқының табиғатты қорғау дәстүрлерінің бірі – халық болжамдары болып
табылады. Халық болжамдары өлі және тірі табиғатқа арналған, оның ішінде,
өсімдіктер мен жануарлар туралы болжамдар бар. Аспан әлемдері, күн, ай,
жұлдыздарға, қарға, суға арналған халық болжамдары:
«Жаз жауынды, күз жылы болса, аяз болады».
«Мұржадан шыққан түтін аспанға көтерілсе, аяз болады».
«Сары шымшық ысқырса – шыныменен күз болғаны».
«Мысық жылы жерді паналаса, аяз болады».
«Тұман түссе, күн жылынады».
«Ақпанда қыс көктеммен бірінші рет кездеседі».
«Қыс аязды болса, жаз ыстық болады».
«Ай тікесінен туса – шаруаға жайлы, шалқая туса – өзіне жайлы ай болады».
«Жылан көшсе – топан су болады».
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«Тасбақаның үстінде топырақ болса, молшылық болады».
«Көгершін көп болса, бейбітшілік, молшылық болады».
«Сиыр егіз тапса, жұт болады, қой егіз тапса құт болады».
Бұл болжамдар босқа айтылмаған, оның әрқайсысының мәні зор екендігін
оқушыларға түсіндіріп отыру керек.
Халқымыздың табиғатты қорғау дәстүрлерінің бірі – адамның табиғаттағы ісәрекетін реттейтін тыйым сөздер болған: «Жұлдызды санама», «Айға қарап қолыңды
шошайтпа», «Көктемде жануарлар мен құстарға тиме», «Күн шыққан соң ұйқтама», т.б.
Тыйым сөздерді ата-бабаларымыз жас ұрпаққа түсіндіріп, үйретіп отырған.
Мысалы, малға байланысты тыйымдар:
- Қойды қуалама;
- Ешкіні ұрма;
- Қораға жалғыз кірме;
- Қораға дәрет сындырма;
- Мал қораны ашық тастама.
Сиыр туралы:
- Сиырға қарап таяқ лақтырма;
- Сиырдың желінін теппе;
- Сиырдың тезегін баспа;
- Сиырдың аузына саусағыңды тықпа.
Жылқы туралы:
- Жүгенсіз атпен шаппа;
- Шапқанг аттың басын тартпа;
- Ер басына жүгенді ілме;
- Атқа оң жағынан мін.
Түйе туралы:
- Түйенің астынан өтпе;
- Түйе жүнін аяққа баспа;
- Түйеге от лақтырма;
- Түйені үйдің босағасына байлама.
Аң туралы:
- Шаянды ұстама;
- Қарақұртты шұқыма;
- Аққуды атпа;
- Қарсақ ініне қолыңды сұқпа.
Құс туралы:
- Құс ұясын бұзба;
- Байғыздың атын атама;
- Қарлығаштың ұясын бұзба;
- Құсқа тас лақтырма.
Ырым сөздердің мән-мағынасына көз жүгіртсек, олар негізінен жер менен суды,
өсімдіктерді, құстар мен жануарларды, аңдар мен жәндіктерді қорғауға, оларға
рақымшылық етуге, обал-сауап дегенді сезінуге тәрбиелейді. Халқымыз «көкті жұлма,
көктей соласың» деп жаман ырымға жорып, жұлғызбаған. Сондай-ақ, ата-бабаларымыз
«Тал кескенше, қолыңды кес», «Қарағай кескенше, қаңғырып қал» деп ағашқа
тигізбеген [4].
Нанға қатысты айтылған ырымсөздер нанның тегі өсімдік, ол адамның маңдай
терімен дастарханға келетін қасиетті дәм екенін ескертеді. Демек, «Нанды бір
қолыңмен үзбе», «Нанның үгіндісін аяққа баспа» деген сөздерге дәмге, оны
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дастарханға келтіретін еңбекке деген құрметтің ізі бар. «Обал болады» деп, шалғынды
жерді беталды бастырмаған.
Жастардың бойындағы зерігушіліктің әдепсіздікке соқтыратындығын, теріс жолға
бастайтындығын мектеп өмірінен жиі байқаймыз. Ондай жолға жібермеудегі
тосқауылдан туған жол халқының әдет-ғұрпындағы салт-дәстүріндегі әдептіліктік
таным-тағылымы. Сондықтан да жастарымыздың санасына ұлттық ұлағатты
қасиеттерді әр сабақта сіңіре білудің мәні зор. Ақынжанды, ақжарқын шешен өнерпаз,
өнегелі халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан тәлім-тәрбиелік әдеттері мен
ғұрыптары, рәсімдері және салт-сапалық дәстүрлері жас ұрпақтың жан жүйесіне әсер
етіп, анасына сіңсе, ұлтық мәдениетті игерген, иман жүзді, инабатты ұрпақ жалпы
адамзаттық асыл қасиеттердегі игіліктермен тоғысуына мүмкіндік алады.
Халқымыздың асыл қазыналарын білуге, игеруге қызықтыру, ұлттық тәрбиені меңгерту
басты міндеттеріміздің бірі.
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ӘОЖ 37:372.8
МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БІЛІМ
БЕРУДЕГІ МАҢЫЗЫ
Ибраева Л.К.
Абай атындағы № 4 мектеп-лицейі, Сәтбаев қ.
В настоящее время в нашей стране происходят большие прогрессивные
изменения, в особенности в системе образования. А на сегодняшний день самая святая
обязанность школ и учителей формировать духовно богатую, разностороннюю,
индивидуальную, талантливую личность. Воспитанное поколение – будущее нашей
страны. Стаья о роли развития преподавательского мастерства учителя.
At the present time, great progressive changes are taking place in our country,
especially in the education system. And for today the most sacred duty of schools and teachers
to form a spiritually rich, versatile, individual, talented personality. The educated generation
is the future of our country. Flocks on the role of teacher development teacher training.
Қазақстан Республикасының білім берудің дамуының мақсатын, міндеттерін,
құрылымын, мазмұнын және негізгі стратегиялық бағыттарын анықтайтын ғылымитеориялық, методологиялық құжат болып табылатын, мемлекет тәуелсіздігінің
нығаюын, елдің қарқынды дамуының негізі ретінде Қазақстан Республикасында білім
беру концепциясында білім берудің мақсаты айқындалған: рухани жан дүниесі бай,
халқын сүйген, ата-баба жерін қадірлейтін, өз елін мақтан тұтатын, еркін бағдарлана
алатын, өз еркімен маңызды шешім қабылдай алатын, адамгершілігі мол, білімді,
саналы, іскер және қазіргі қоғамның дамуына сай жеке тұлғаны қалыптастыру.
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«Қазақстан-2050» бағдарламасы Қазақстан Республикасының жарқын
болашағының бейнесі. Бұл бағдарламаны жүзеге асыратын қазіргі ұрпақ пен келер жас
ұрпақ екені сөзсіз. Жоғарыда атап өткендей еліміздің дамып гүлденуіне білімді де
білікті, іскер де шебер азаматтар қажет. Ал осы қасиеттердің негізі мектепте, орта және
арнаулы оқу орындарында қалыптасатыны белгілі. Сондықтан, «Асыл – тастан, бала
жастан» деп халқымыз айтқандай, бала тәрбиесі мен оқуына дер кезінде көңіл бөлуіміз
керек [1].
Еліміздегі болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгеріс адам тағдырына
жаңаша көзқараспен қарауды талап етеді. Бүгінгі күнде оның ең алдымен жеке тұлғаға,
оның қажеттігі мен қызығушылығына көңіл аударуды күшейтіп, әр адамның
психикалық, жеке тұлғалық қасиеттерінің барлық байлығын дамытып, оны толық
ашуға мүмкін болған жағдайды құру қажет.
Елбасымыздың Қазақстанды алдыңғы қатарлы елу елдің қатарына қосу
жөніндегі қойып отырған міндеті кәсіби білім беру оқу орындарына жаңа міндеттер
жүктейді.
Білім жүйесінде реформалық ақпараттық қоғамға көшу жастардың бейімділігі
мен мен біліктілігі, ой-өрісі даму тенденциясымен бағаланатыны талап етіліп отырған
тұста заман талабына сай қызмет ету – әрбір арнаулы оқу орындарының, оның ішінде
мектеп ұстаздарының басты міндеті.
Баланың бойына білім нәрін себетін басты тұлға – ұстаз. Яғни, жас ұрпақты
оқытуда тиімді жағдайлар жасау көбіне мұғалімге тікелей байланысты. Сондықтан,
ұстаз ізденіс үстінде болып оқытудың жаңа жолдарын енгізуді көздегені дұрыс.
Педагогикалық қызметтің қалыптасуында қарым-қатынас түрлері ерекше орын алады,
олар коммуникативтік, либералдық, демократиялық, шабыттанушы
және
шығармашылық.
Либералдық стиль дегеніміз – мұғалімнің өз ой пікірін көңіл-күйін көзқарасын
пікірлескен адамға ұжымға түсіндіруге білуге және оларды да түсінуге үйрету қажет.
Коммуникативтік стиль дегеніміз - тіл табысу, баланың ой-өрісіне ену, еркін
сөйлесе білуге жол табу.
Демократиялық стиль дегеніміз – оқушыларға өз пікірлерін ашық айтуға, ынтажігерін жасырмауға үйрету, осының нәтижесінде оқушылар міндетті және қоғамдық
жұмыстарға белсене қатынасып тапсырманы тиянақты орындайды. Мұғаліммен де,
басқа үлкен адамдармен де, бір-бірімен де теңдік сыйластық қарым-қатынаста болады.
Шабыттандырушы стиль – мұнда мұғалімдер оқушылардың әлеуметтік күш
қуатын пайдалануға ұмтылады және олардың перспективтік қабілетін ашуға
тырысады. Мұғалім сабақтың қорытындысына емес, материалды түсіндіруге және
балалардың пәнге деген қызығушылығының тұрақты болуына баса назар аударады
[2].
Жақсы жағымды жақтары: мұғалімнің олармен тең қарым-қатынас құра білуі.
Мұндай мұғалімдердің негізгі ерекшелігі өз пәнін жетік меңгеруі, әдістемелік әдістәсілдерге байлығы, сөйлеу әрекеттерінің күштілігі болып келеді. Шығармашылық
стиль бойынша мұғалім өз бетімен әдіс-тәсілдерді іздеумен ерекшеленеді. Мұғалімнің
кәсібилігін анықтайтын өлшемдердің арасында ең басты орында дүниеге көзқарас
деңгейін алу керек. Олар оқушылардың алған білімімен байланыстырылып, өмірде
бағыт-бағдар алуға көмектеседі. Осы дәрежеге оқушыларды
шебер мұғалім
жетектейді.
Қазіргі заман талабы бойынша мұғалім оқушыға тек қана жаңа білім беріп
қоймайды, оқушыға осыны игеріп, ізденіп, талап, пікір таластыру деңгейін жеткізу
арқылы оның даму үстінде болғанын қалайды. Қазіргі білім технологиясында мұғалім
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оқушыға неғұрлым сенімділік білдіреді, пәнге деген қызығушылығын арттырады,
өзіндік шығармашылық деңгейін көтеруге мүмкіндік жасайды.
Грузин педагогы Ш. А. Амонашвили ұстазға тән мінез-құлық сапасының 4
деңгейін көрсетеді:
- ұстаз балаларды алаламай, бәрін бірдей жақсы көруі керек;
- өз ісіне сенімді болу, қиындықты жеңудің әдістемелік тиімді жолдарын
іздестіре білуі керек;
- оқушыға оның көңіліне, ойына, санасына пайдалы ұғымды беріп, жарқын
болашаққа жол сілтеп, қалыптастырып отыруы керек;
- мұғалім оқушылармен сабырлылықпен сөйлесе білуі керек [3].
Бүгінгі заман талабы бойынша мұғалім оқушыға тек қана жаңа білім беріп
қоймай, сонымен қатар оқушыға осыны игеріп, ізденіп, талап, пікір таластыру
деңгейіне жеткізу арқылы оның даму үстінде болуына жәрдем беру керек. Қазіргі білім
технологиясында мұғалім оқушыға неғұрлым сенім
білдіреді, пәнге деген
қызығушылығын арттырады, өзіндік шығармашылық деңгейіне көтерілуге мүмкіндік
жасайды.
Қазіргі біздің заманымыздың, яғни ХХІ ғасыр мұғаліміне қойылатын талаптар:
- мұғалім жеке көзқарасы бар және соны қорғай білетін жігерлі тұлға және
маман мұғалім болуы қажет;
- мұғалімнің педагогикалық ойлау қабілеті ғылыми түрде қалыптастырылуы
тиіс;
- мұғалім – білім негіздерін өз бетінше оқып үйренуге, оқушыны баулуға
міндетті;
- мұғалім педагогикалық процесте баламен ынтымақтаса қызмет ететін тұлға
болуы керек;
- педагог әр уақытта өз білімін толықтырып, шығармашылығын арттыруға
міндетті немесе француз педагогы Жебер айтқандай «Оқыту деген екі есе оқу» деген
сөзді жадында ұстағаны жөн.
Ғаламның Екінші ұстазы Әл Фараби (870-950) ұлтты мәдениеттендіріп оны
кемелдендіру үшін халыққа білім беруді уағыздайды. Ал, тәрбиесіз, жалаң білім
мәдениеттіліктің негізі бола алмайтындығын атап көрсетеді ұлы ғұлама ғалым.
“Тәрбиесіз білім адамзаттың қас жауына айналады” деп көрсеткен ғалым, тәрбие
әдісіндегі “орташа” тәсілді қолдануды ұсынады. “Ғылымды үйрену үшін адамның
арының тазалығы қажет”. Ал, арлылық — мәдениеттіліктің белгісі. “Тәрбиелеу жеке
адамның кісілігін қалыптастыру… Ал, кісілік – жеке адамның әдептілігі, мәдениеттілігі
болып табылады” – деп көрсетеді ұстаз. “Тәрбиелеу дегеніміз – халықтардың бойына
білімге негізделген этикалық (әдептілік) игіліктер мен өнерлерді дарыту” деген сөз деп
ұлы дана тәрбиені халықты мәдениеттендірудің қуатты құралы ретінде жоғары
бағалады.
Ұлтымыздың ұлы тұлғасы Ы.Алтынсарин ұстаз жайлы: «Маған жақсы мұғалім
бәрінен қымбат, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі» деген екен, ендеше ұлттық
мектептегі әрбір ұстаз сол сөзге лайықты болса ұрпағымыз білімді, саналы, салауатты
болатындығы сөзсіз.
1. ««Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Қазақстан
Республикасы Президентінің жолдауы, 2012
2. Хмель Н.Д. «Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс». - Алматы, 2002
3. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. "Жалпы педагогика" – Алматы, 2006
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КӘСІПТІК БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ
ЖОЛЫНДАҒЫ КЕЗЕҢДЕР
Ибраимова П., Агадилова Ж., Дайрабаева Г., Рсмаханбетова Ш.Е., Торебаев Б.П.
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті,
Шымкент, Қазақстан
В статье описаны периоды развития изобразительного искусства на
территории Европы и Казахстана, проблемы художественного и эстетического
образования в современной образовательной среде.
The article describes the periods of development of fine art in Europe and Kazakhstan,
issues of artistic and aesthetic education in modern educational environment.
Өнермен айналысу адамның рухани толысуына, оның мәдениеттілігінің
қалыптасуына, көркемдік білімдерге деген құштарлығы мен дарындылығын
айқындауға және қоғамның мәдени дамуының ұйытқысы қызметін атқара алуына
әкеледі. Мектептегі көркемдік білімнің ерекше ролі осымен анықталады.
Көркемдік білім беру жүйесі эстетикалық тәрбие, жалпы көркемдік білім және
кәсіби көркемдік білімді қамтиды. Көркемдік білім беру бағдарламалары білім беру
мекемелерінің кез келген түрінде үнемі қолданыста болады, мысалы бала бақшаларда,
жалпы білім беретін мектептерде, арнайы мектептерде, орта кәсіптік білім беру
мекемелерінде және жоғарғы оқу орындарында, барлық қосымша білім беру
мекемелерінде.
Көркемдік білімнің әр этапында өзіндік ерекшеліктер бар, әсіресе бұл жерде жас
ерекшеліктерінің маңызы зор. Мысалы, мектепке дейінгі кезеңде қоршаған ортаға деген
эстетикалық қатынасты қалыптастыруда көркемдік білім шешуші роль атқарады.
Дамудың алғашқы кезеңінде көркемдік білім суретшінің немесе ремесленниктын
шеберханасында болмаса құрылыс артелдерінде өз бастауын тапқан. Ол жерде оқушы
түрлі жұмыстарға көмекші ретінде қатысып дәріс алатын болған. Шебер өз тәжірибесі
мен біліктілігін шәкіртіне тәжірибелі түрде үйрететін.
Европалық елдердің бірқатарында орта ғасырларда цехта оқыту жүйесі
қалыптасқан. Шебердің қолында жұмыс істеп үйренген шәкірт өз шеберлігін арттыру
мақсатында түрлі елдерге саяхаттап, іс сапардың соңында өзінің «үздік» шығармасын
көрермендерге ұсынады. Батыс Еуропада Қайта өрлеу кезеңінде адамды және оны
қоршаған ортаны ғылыми тұрғыда шынайы түрде бейнелеу жүйесі орын алған. Бұл
жүйе суретшіден анатомия мен перспектива заңдылықтарын зерттеуді талап етті,
сонымен қатар антикалық өнерді зерделеуге көп көңіл бөлінді [1].
ХІҮ ғасырда Италияда, кейінірек басқа да Европа елдерінде алғашқы көркем
академиялары құрыла бастады, демек көркемдік білімнің педагогикалық жүйесі құрыла
бастады. Бұл жүйе классикалық өнер, пластика, композиция, сурет ережелерін негізге
ала отырып құрылған болатын.
1757 жылы Петербургта Көркемсурет академиясы ашылуы орыс өнерінің
дамуына үлкен септігін тигізді, өйткені академияда суретшілер мен сәулетшілерді
кәсіби даярлау жүйесі құрылды. 1832 жылы Мәскеуде Ресейдегі екінші үлкен
көркемсурет мектебі Кескіндеме, сәулет және мүсіндеу училищесі ашылды.
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ХҮІІІ ғасырдың соңында Ресейде, Еуропада және АҚШ-та көркемдік білім
беретін орта кәсіптік мекемелелер ашыла бастады. ХІХ ғасырда Ресейде суретшілер
және суретшілердің түрлі ұжымдарының арқасында бірқатар орта көркемдік білім
мекемелері ашылды, сонымен қатар ХІХ ғасырда орта мектептерде бейнелеу өнерін
міндетті түрде үйрету үрдісі енді [2].
Ұлы қазан төңкерісінен кейін көркемдік білім жүйесінде түбегейлі өзгерістер
болып, көркемдік білім барлық қалаушыға қолжетімді болды.
Кеңес кезеңінің көркемдік мектебі формализм және натурализммен күресе
отырып баяғы дәстүрлер мен Чистяковтын жүйесін қолдана отырып үнемі жетілдірілді.
Кркемдікпедагогиканың негізі болып социалистік реализм әдісі алынды.
Қазіргі кезде Ресейде көркемдік білім берудің барлық сатысын қамтитын
мекемелер бар (балалар көркемсурет мектептері, жалпы білім беретін орта мектептер,
үйірмелер, кәсіптік білім мекемелері мен жоғарғы оқу орындары).
Италияда 9 мемлекеттік сәндік өнер академиялары (Венециялық, Римдік,
Флорентиялық, Миландық, Туриндік т.б.) және бірқатар түрлі көркемсурет лицейлері,
мектептер және институттар бар. Францияда үш негізгі мемлекеттік мектеп – Сәндік
өнерлер Ұлттық жоғарғы мектебі, Декоративті өнерлер Ұлттық жоғарғы мектебі,
Арнайы сәулет мектебі және түрлі ұлттық, муниципалды, облыстық мектептер мен
колледждер. Англияда бірнеше жоғарғы көркемсурет мектептері (Патшалық
академиялық мектебі, Лондондық Өнер және қолөнер орталық мектебі, Слейдтық
сәндік өнерлер мектебі және басқа) және көптеген муниципалды, университеттік, жеке
мектептер. Қазақстанда кәсіптік өнер тарихы осыдан жүз жыл бұрын Николай
Гаврилович Хлудов келуінен басталған болатын. Ол жергілікті шеберлердің алғашқы
ұстазы болды. Қазақтар көшпенді халық болғандықтан өнер де көшпенділердің
сұранысын өтйтін құрал болды, мысалы киіз үйдің өзі де ішіндегі әрбір зат та
қолданбалы өнер мұражайының жәдігері ретінде қарастыруға болады. Қазан
социалистік төңкерісінен кейін Қазақстан бейнелеу өнері басқа даму арнасына түседі,
яғни бейнелеу өнерінің барлық жанрлары дами бастады.
Қазақстандық бейнелеу өнерінің даму тарихын келесі кезеңдер анықтайды: ХХ
ғасырдың 20-40-шы жылдары- кәсіби мектептің негізі қалану кезеңі, 50-ші жылдары –
Қазақстанда кеңестік академизмнің қалыптасу кезеңі, 60-шы жылдары - Қазақстандық
«қатаң стиль», 70-80-ші – «орындау шеберлігінің» қалыптасуы [3].
Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде Қазақстанға, негізінен Алматыға СССР-дің
ғұлама мәдениет қайраткерлері эвакуацияландырылған. Сонымен, соғыс алдында
ашылған Алматылық Н.Гоголь атындағы көркемсурет училищесінде кеңес заманының
үздік профессорлары А. Черкасский мен Д. Митрохин дәріс берді. Осы факторлар
көркемдік білім беруде үлкен роль ойнап өнер мен мәдениеттің жоғары дәрежеде
қалыптасуына ықпал етті. 50-ші жылдары Мәскеу мен Ленинградта білім алған жас
мамандарымыз елге қайта оралды. «Ұлттық кейіпте социалистік мазмұны» бар өнерді
насихаттауға бағыт алған суретшілер ізденісте болды, көбіне ұлттық мазмұн басым
болды. 70-80-ші жылдары Ұлттық бейнелеу өнерінде тоқырау кезеңі болып есептеледі.
Есесіне кейінгі жылдары бірінен соң бірі көрме залдары ашылып, көрермендер үзілмей
жағдай күрт өзгерді. 1995 жылы өте маңызды іс шара болды. Алматыда, еліміздің бас
мұражайы- Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер мұражайында «Галереялар парады»
ашылды. Онда жыл сайын 12 ден 20 галереяға дейін қатысады, ал соңғы жылдары тек
Алматы емес, Қазақстанның басқа да қалалары қатысатын болды.
Қазіргі кезеңде біздің өнер өте қарқынды даму үстінде. Қайта құрылыс кезеңінен
кейің өнер дамуы біршама тоқтап, барлық өнер түрлерінің арасынан (кинематография,
театр, музыка т.б.) бейнелеу өнері топ жарып шықты. Өйткені бейнелеу өнері жаңа
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технологиялар көмегімен заманауи талаптарға сай қоғам талаптарына және сұранысқа
сай икемделді. Мысалы, баяғыда торсык, ертоқым, кебеже керек болса 90-шы жылдары
жарнама, плакат, кілем т.б. қажет болды. Қазіргі кезде бейнелеу өнері мамандары түрлі
салаларда сұранысқа ие, сондықтанда көркемдік білім беру мекемелері заман талабына
сай сапалы білім беруде. Бүгін Қазақстанда көркемдік білім беретін бірнеше мекеме
бар: Өнер Академиясы бейнелеу өнері, театр, кино, тележурналистика мамандарын
даярлайды; үш көркемсурет колледжы– екеуі Алматыда, біреуі Шымкент қаласында,
сонымен қатар мемлекеттік университеттер мен институттарда көркемдік білімнің
түрлі саласынан мамандар даярлайды. Дегенмен, көркемдік білімнің жолында
кездесетін кедергілер өте көп, білім жүйесі жетілдіруді талап етеді [4].
Қорыта келе, бабаларымыздың нақыл сөздерін еске алып: «Ата өнері балаға
мұра; Өнер өрге жүзгізер; Өнер көкке жеткізер; Өнерліге есік ашық», өнер жолында
жүрген адамдар талай жетістіктерге жетер деген сенімдеміз, өйткені өнер тұлғаның
үйлесімді дамуына ықпал етеді.
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КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Исламова Г.Р.
Учитель математики «ОСШ № 4 г. Жезказгана»
Жаңартылған білім беруді енгізуде мұғалімдердің кәсіби дайындығы мен сабақ
жүргізудің тиімді дағдылары мен бағалаудың жаңа түрлерін меңгеру басты проблема
болып табылады.
The main problem of the implementation of the updated education remains the
teacher's professional education, mastering the skills of active forms of teaching and new
forms of assessment. The article is devoted to experience with their colleagues teachers of the
first level through the conduct of coaching sessions and support teachers in mastering new
approaches in education.
В школе XXI века наиболее актуальной задачей, которая ставится перед
педагогами, является профессиональный рост. Развитие технологий приводит в
пересмотру концепции образования, а вместе с этим усложнились и требования в
современному учителю: быть компетентностным, самостоятельно мыслящим и
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креативным, использующим в ежедневной работе современные подходы в обучении,
быть способным к реализации передового педагогического опыта.
Большинство учителей слабо владеют необходимыми компетенциями. Чтобы
способствовать повышению профессионального уровня учителей, предложить новые
педагогические инструменты для решения проблем преподавания, мной как
сертифицированным учителем первого уровня проводятся коучинг-занятия. Основной
целью их проведения является ознакомление с возможностями диалогового обучения
на уроках: применение трех видов бесед, эффективной постановки вопросов, активных
методов организации работы групп для взаимодействия. Работа с учителями
направлена на совместный поиск скрытых ресурсов, осознание каждым потенциала
для развития себя как педагога. Критериями эффективности проведения коучингов я
считаю не только достижение поставленной цели, степени вовлеченности в работу,
сколько содействовать рефлексии и самооценке своего уровня преподавания, подвести
их к идее включения конструктивистких подходов в педагогическую деятельность.
Темы коучингов: 1 занятие «Диалоговое обучение» (знакомство с
конструктивисткими идеями в образовании и современными взглядами на то, как
качество диалога как обучающего инструмента может способствовать развитию или
быть препятствием процессам познания и обучения; 2 занятие «Эффективная
постановка вопросов» (как через вопросы выйти на проблему и ее решение, как
правильно формулировать вопросы, когда уместно использовать постановку вопросов
низкого и высокого порядка, классификация вопросов по таксономии Блума). 3
занятие: «Групповая работа» (о пользе взаимодействия при групповой форме работы,
его влиянии на развитие способностей, что такая форма организации работы дает
ученикам, почему так важно мнение каждого члена группы; вопросы применения
активных методов в диалоговом обучении, работа в группе позволяет проявить
взаимопомощь и вместе с тем, стимулирует дух соревнования и соперничества, дух к
победе); 4 занятие будет посвящено изучению модуля оценивания для обучения.
На первом коучинг-занятии коллег были вовлечены к дискуссии о диалоге как
форме обучения, с одной стороны традиционной, а с другой, таящей в себе много
возможностей для совершенствования педагогической деятельности и развития у
учащихся познавательных способностей. Участники коучинга научились различать
разные типы учебной беседы, задумываться о формулировании открытых и закрытых,
«тонких» и «толстых» вопросов. Коллеги имели возможность в инсценированной
форме задавать вопросы в различных диалогах ученика и учителя, ученика и ученика,
ученика и родителя. Ставилась задача в изучении того, как эффективная постановка
вопросов может повлиять на характер беседы, подняв ее уровень от обычной
инструкции до исследовательской беседы, при обсуждении были применены такие
активные методы как «Карусель», «Инсерт», «Две звезды и одно пожелание»,
рефлексия «Шесть шляп». Также представители администрации школы как
наблюдатели следили за работой групп и после занятия оценивали перспективы
внедрения новых подходов на уроках. На коучинге было предложено, как можно
использовать в работе полученные знания и умения грамотного ведения учителем
учебной беседы, рекомендуя не бояться применять на уроках групповые формы работы
совместно с активными методами. Бурное обсуждение проблем как внутри групп, так и
во время презентации, заставляло задуматься о большом потенциале эффективной
постановки вопросов как метода познания. Как можно через грамотно выстроенную
систему вопросов подвести ученика к собственному решению задания.
Коучинг-сессии, посвященная вопросам оценивания предусматривала, прежде
всего, знакомство с теоретической информацией по вопросам критериального
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оценивания. Учителям предлагалось подумать и поделится практическим опытом
применения различных видов оценивания, обсудить в группе для выработки общего
согласованного решения с дальнейшей защитой. Подведение итогов занятий – через
рефлексию (стратегия «Шесть шляп мышления», «две звезды, одно пожелание»).
Обратная связь – через вопросы анонимной анкеты и «домашнее задание» для
реализации рассмотренной темы на коучинг-сессии в совместной деятельности с
учащимися. Учителя приходоли к выводу, что совместная работа по обмену идеями
дает больший эффект, нежели предоставление знаний в готовом виде. Подводя итог
каждого занятия, педагогам предлагалось высказаться о пользе взаимодействия при
групповой форме работы, отметить ее положительные и отрицательные аспекты, что
такая форма организации работы дает ученикам, почему так важно мнение каждого
члена группы. Кроме того, учителя на своем опыте имели возможность прийти к
заключению, что групповая работа дает возможность учащимся объединяться по
интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе
обучения, воспитывает обязательность выполнения задания в определенные сроки, так
как от этого зависит успех работы всего коллектива. Работа в группе предоставляет
возможность преодоления психологических барьеров, способствует саморазвитию
личности, позволяет проявить взаимопомощь и вместе с тем, стимулирует дух
соревнования и соперничества, дух к победе.
Такая работа показала, что коучинг является формой креативного, активного и
созидательного
взаимодействия
коллег,
направленном
на
развитие
и
совершенствование имеющихся знаний, навыков и опыта, а также улучшения рабочего
климата в коллективе, дальнейшего обсуждения вне площадки коучингов вопросов,
которые возникают в процессе реализации новых подходов на уроках. Коучинг
ориентируется на работе и целях, связанных с развитием. Основная задача коучера –
это формирование у подопечных высокой мотивации на достижение поставленной
цели.
Поэтому актуальна задача организации менторинга, изучения и обсуждения
планов уроков. Коллеги прежде всего настаивали на мастер-классах, чтобы воочию
увидеть, как предложенные на коучингах идеи реализуются на уроке. Серия таких
уроков была проведена в дальнейшим обсуждением и анализом. А также на
постоянной основе провожу консультирование коллег по всем проблемам
совершенствования диалога между учениками и учителем, самооцениванию и
взаимооцениванию с помощью специальных листов оценивания, в которых по
разработанным критериям ученики проанализируют свои знания и прогресс по
изучению темы урока, какие стратегии применить, чтобы на уроках присутствовало
разнообразие форм деятельности: групповая, парная, индивидуальная и коллективная,
выделялось время на рефлексию, было уделено время на работу со слабоуспевающими
детьми (облегченное задание и советы при решении), использовались приемы
критического мышления: метод INSERT при анализе текста, горячий стул, синквейн,
кластеры. Как уделить внимание этапам целеполагания, оценивания и рефлексии,
разработать карту оценивания, разнообразить приемы применения ИКТ.
Полезным для определения степени воздействия новых идей на обучение и
исследования влияния методов работы учителя было проведение серии из трех уроков
Lesson Study, к которой были задействованы трое учителей (по числу наблюдаемых
учеников A, B, C), а также другие наблюдатели за по определенным вопросам ведения
диалога, взаимодействию в группах. Целью нашего наблюдения было исследование
вовлечения учащихся в активную мыслительную деятельность через диалог в группе.
Наблюдение за учащимися позволило увидеть, как ученик работает в группе, какую
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роль отводит себе в группе, проявляет активность или самоустраняется, умеет ли
высказывать свою точку зрения и защитить ее, насколько задания, предлагаемые на
уроке, посильны, требует ребенок поддержки и в какой момент он готов справиться с
заданием самостоятельно. Эта информация позволила учителю изменять стратегию
каждого последующего урока для достижения поставленной цели исследования и
овладения навыками наблюдения. Одним из главных критериев успешности Lesson
Study считаю наблюдаемую положительную атмосферу на уроках, полную занятость
учеников вне зависимости от полученной оценки.
Результаты рефлексии Lesson Study должны показали следующие аспекты
конструктивисткого подхода в обучении: повышение эффективности урока при
совместном планировании его группой учителей; сбор и анализ доказательств
прогресса каждого из наблюдаемых учащихся при использовании новых стратегий, в
сопоставлении с планируемыми ожиданиями; овладение учащимися навыками
групповой работы; методами самооценивания и взаимооценивания. Рефлексия Lesson
Study обозначила и проблемные моменты в организации этого процесса-ученики
больше прислушиваются к авторитету «сильного» ученика, боясь высказать свою точку
зрения, учитель иногда доминирует на уроке, в процессах само- и взаимооценивания
возникает проблема субъективности.
Интервьюирование и отзывы после уроков наблюдаемых учеников позволили
сделать вывод о том, как использование приемов создания коллаборативной среды,
работы в группе через обсуждение, процессы само- и взаимооценивания, рефлексии
помогают повышению мотивации к обучению, росту вовлеченности учащихся в
активную мыслительную деятельность, формированию умений и навыков
взаимодействия. Более того, серия Lesson Study продемонстрировала педагогам, что
формирование этих навыков напрямую зависит от внедряемых учителем методов
воздействия на ученика, от того, насколько эффективно и уместно он использует новые
подходы.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что работа по
профессиональному развитию педагога должна строиться через процессы коучинга и
менторинга. Данные стратегии позволяют учителям овладевать навыками,
необходимыми в работе по обновленной программе образования.
___________________________________________________________________________
1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу
Казахстана «Казахстанский путь – 2050: «Единая цель, единые интересы,
единое будущее» от 17 января 2014 года.
2. Руководство для учителей. Первый (продвинутый) уровень. АОО «Назарбаев
интеллектуальные школы», ЦПМ, 2014.
УДК 074
РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ХГФ
Кенжебаева А.Н., Ханазарова К.О., Байтасова А.
Южно-Казахстанский Государственный Университет им. Ауезова
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Мақалада «қабілет» түсінігіне сараптама ұсынылған, дизайн мамандығы
студенттерінің
шығармашылық
қабілетінің
ерекшелігі
қарастырылған,
шығармашылық қабілеттің интегративті, күрделі мағынасы айқындалған.
The authors consider design abilities as a set of closely interconnected components,
which mutually influence each other and form an integral system, the highest quality
manifestation of which is creative designer talent.
Понятие «способности» существует в сферах теоретической и практической
деятельности. Дизайнерская деятельность, эвристическая по своему характеру,
предполагает деятельность человека в направлении поставленной цели, преодолевая
при этом внутренние препятствия.
Под способностью понимаются индивидуальные особенности личности,
являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода
деятельности. Единой общепринятой типологии способностей не разработано. В
качестве одного из принципов ее построения используется, например, различие в видах
деятельности. При этом, различая общие и специальные способности, общие
способности связывают с общими условиями ведущих форм человеческой
деятельности, а специальные способности - с отдельными видами деятельности.
Способности обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и
приемами деятельности. Таким образом, психические способности определяют
качество личности.
Развитие способностей, как и всякое другое развитие, не протекает
прямолинейно, его движущей силой является борьба противоречий между
склонностями и способностями, которые развиваются взаимосвязано. При этом важно,
что успешность выполнения деятельности определяет не одна способность, а лишь
индивидуальное сочетание этих способностей, которое характеризует данную
личность. Индивидуальность сочетания способностей является важнейшей
особенностью психики человека, что позволяет широко компенсировать одни свойства
другими, вследствие чего относительная слабость какой-либо одной способности не
исключает возможности успешного выполнения деятельности, тесно связанной с этой
способностью.
Дизайнерские способности представляют индивидуально-психологические
особенности творческого овладения дизайном как предметом и как комплексом
навыков и умений. К индивидуально-психологическим особенностям человека следует
отнести память, воображение, мышление и т. д. В дизайне достаточно сложно
вычленить основной компонент творческих способностей. Если в конструктивнотехнических способностях главным является способность к пространственному
представлению, в изобразительной деятельности целостность восприятия, зрительная
память, оценки световых отношений, то дизайнерские способности предполагают
наличие и этих компонентов, правда, у разных людей в разной степени, а также
наличие интегративных свойств мышления.
Это подтверждает тот факт, что дизайнерские способности формируются на базе
тех или иных особенностей психических процессов, но, кроме того, включают и
эмоционально-волевые моменты. Бесспорность этого утверждения подтверждается
историей дизайна, так как складывается впечатление, что проблемами дизайна человек
начинает заниматься в тот момент, когда ему необходимо получить интегрированный
результат своей деятельности, независимо от ее характера.
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Таким образом, дизайнерские способности следует рассматривать как
совокупность тесно взаимосвязанных между собой компонентов, которые взаимно
влияют друг на друга и образуют целостную систему, качественным высшим
проявлением которой является творческая дизайнерская одаренность.
Студентов, осваивающих дизайн как прикладное искусство, характеризуют
следующие качества, являющиеся основой дизайнерских способностей:
• впечатлительность, восприимчивость;
•
развитое
пространственное
воображение,
манипулирование
пространственными отношениями;
• высокая способность к анализу, структурированию и формализации материала,
что способствует его запоминанию;
• ассоциативность мышления;
• способность к графическому или иным средствам выражения творческого
замысла;
• инициативность, высокая самоорганизация и работоспособность в творческом
поле.
Развитие дизайнерских способностей в учебной деятельности студентов:
• высокая степень концентрации и напряженности внимания;
• смелость, готовность к риску.
Указанные компоненты могут быть целенаправленно развиты. Способность
человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при
этом внутренние препятствия, является главным условием освоения дизайнерской
деятельности.
Воля связывает компоненты в целостную совокупность, при этом усиливает
каждый из них, так как это связано с процессом выбора действия, направленного на
достижение сознательно поставленной цели. Решающая роль при этом принадлежит
мысленному построению будущей ситуации, что позволяет усилить мотивы в
соответствии с целью, подавляя при этом противоположные. Если в процессе
предвидения последствий возникнут положительные эмоции, которые окажутся
сильнее имеющихся у человека переживаний, порождаемых непосредственно
побуждением, то эти переживания выступают в качестве дополнительной мотивации,
что в конечном итоге и определяет решение в пользу волевого поступка.
Значение мышления заключается не столько в творческом созидании творческих
идей, сколько в установлении разнообразных связей и отношений между познаваемыми
феноменами в виде слов, понятий, макетов, эскизов, программ, моделей, рисунков и т.
д. В качестве феноменов выступают не только данные практического опыта, но и
данные, являющиеся продуктом самой мыслительной деятельности, полученные на
занятиях. Познавательный результат таких действий отражается в словесной и
визуальной форме, свободной от непосредственно-чувственного отражения, который
подвергается отбору и уточнению в соответствии с критерием более широкой
общественной практики.
Поскольку феномен «способность» существует только в движении, в развитии, а
развитие осуществляется в процессе практической или теоретической деятельности, то
дизайнерские способности не могут возникать и развиваться вне соответствующей
конкретной деятельности. Таким образом, требования к развитию творческих
способностей сводятся к рациональной профессиональной деятельности и
преодолению противоречий, которые являются главной движущей силой развития
способностей.
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ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКАНЫҢ ҚАЗІРГІ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ
ҚЫСҚАША ШОЛУ
Күзембаева К.Т.
Әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану пәні мұғалімі
Сәкен орта мектебі, Шет ауданы
Проблемы социальной педагогики и новых образовательных стандартов, а
также деятельность социального педагога и консультанта в школе обсуждаются в
данной статье.
The issues of social pedagogy and new education standards as well as the activities of
the social teachers and school counselors are discussed in this article.
Біздің елде, білім саласында әлеуметтік педагогика кешеуілдеп болса да дамып
келе жатқан ғылым саласы. Оның маңыздылығы әлі де болса толық ашылып болған
жоқ, мүмкіндіктерін де толық пайдалана алмай келеміз. Дегенмен күнделікті тұрмыс
көріністері, мектеп орта және жоғары оқу орындарындағы оқып жатқан балалар мен
жастар арасындағы әлеуметтік–педагогикалық мәселелердің күн сайын арта түспесе
азаймай отырғаны осы ғылым саласының қажеттілігін көрсетіп отыр. Әсіресе бұл
мектеп пен ондағы оқушылардың ата-аналарының арасында осы мәндегі жұмыстарды
жандандыру және бұрынғыдан басқа арнада жүргізу қажет екендігі белгілі болып
отырған жағдайда тағы да айқындала түсті.
Бала келешекте қоғамның белсенді мүшесі, мемлекеттің азаматы, сондықтан
оның тәрбиесіне, әлеуметтік рөлін атқаруға дұрыс дайындау керек. Бұл жерде
әлеуметтік педагогтардың жұмысының маңызы зор.
Әлеуметтік педагогтар қандай міндеттерді атқарады? Олар:
- жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен қылмыстық істердің алдын алу, білім
беру мекемелерде және тұрғылықты жердегі жеке тұлғаны (оқушылар, балалар)
әлеуметтік қорғау, арнайы кешенді шараларды жүзеге асыру;
- жеке тұлғаның (оқушылар, балалар) психологиялық, медициналық және
педагогикалық сипаттамаларын және оның микро-орта жағдайы, өмір сүру шарттарын
зерттейді;
- оқушылардың мүдделері мен қажеттіліктерін, қиындықтары мен
проблемаларын, қақтығыстар жағдайлары, балалардың
мінез-құлқындағы
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ауытқуларды дер кезінде анықтап, бақылап және оларды уақытында жұмыс жүргізу,
әлеуметтік көмек және қолдау ұйымдастыру, т.б.
Әлеуметтік педагогиканың қоғамдық мәні - қиын, қайғылы жағдайларға душар
болған адамдарға - отбасыларына, балаларға көмек көрсету; оларға өмірден өз орнын
табуға, өз мүмкіндіктері мен қабілет-ынтасы негізінде одан әрі дамуына жәрдем ету.
Әлеуметтік педагогикада ең алдымен «әлеуметтік орта» ұғымын анықтап алу
қажет. Бұл біріншіден, кең ұғымдағы әлеуметтік болмыс, яғни, қоғам, мемлекет;
екіншіден, баланың қалыптасуына тікелей әсер ететін өзіндік қоршаған ортасы.
Әлеуметтік жұмыс ұғымы - белгілі бір адамға, топқа оның әлеуметтік жағдайын
жақсарту мақсатында көмек көрсетудегі кәсіби қызметті білдіреді. Енді осы ұзақ та
қиын процестің теориясын, әлеуметтік педагогика, яғни, ғалым В.Д.Семеновтың
сөзімен айтсақ, «Әлеуметтік ортаның тәрбиелік ықпалы жөніндегі ғылым» ұсынады [1].
Ғылыми әдебиеттерде тұтастай алғанда педагогика және оның ішінде әлеуметтік
педагогика философиялық білімнің шеңберінде дамыды. Дәл осы ғылым әлеуметтік
педагогиканың теориялық негіздерінің әдіснамалық базасы болды.
Әлеуметтік педагогика - педагогиканың әлеуметтік, тәрбиелік және білім
берушілік тұрғыдан өзіндік ерекше әдістері бар дербес саласы. Әлеуметтік
педагогиканың әдістері тұлғаның өзін-өзі жетілуіне, өзін-өзі тәрбиелеуі мен дамуына
бағытталған. Бала тәрбиелеу жүйесінің маңызды элементтерінің бірі - бала үшін
маңызды мәселелерді шешуге әлеуметтік педагог тарапынан көмек көрсету. Бала
тұлғасының дамуына педагогикалық ықпал етуі жетістікке әкелу үшін, педагог
проблемалық жағдайды дұрыс шешуге және дер кезінде байқай алу қабілетін иелену
керек.
Сонымен әлеуметтік педагог мамадардың мектеп ішілік атқаратын қызмет
ауқымына келетін болсақ, олар мыналарды қамтуы тиіс:
1.Оқушылар арасында әлеуметтік– педагогикалық диагностикалау жұмыстарын
ұйымдастыру. Бұндағы мақсат, бойында қандай да бір ауытқулары бар балаларды
анықтау. Олар әр түрлі болуы мүмкін, мысалы, созылмалы ауруларға душар болғандар,
тұқым қуалайтын аурулары бар, не болмаса, денесінде кемістігі бар баралар. Бұлармен
бірге әсіресе мінез-құлқы мен жүріс-тұрысында ауытқулары бар не болмаса күмәнді
балаларды айқындап алып солармен жұмыс ұйымдастыру.
Диагностикалау жұмысына мектеп психологі, психиатр, дефектолог, дәрігерлер,
ата-аналар т.б. қатыстыру оқушылар туралы толық мәлімет жинауға жол ашады. Айта
кететін жайт, диагностикалау нәтижелерін құпия ұстау аса маңызды, және ол
әлеуметтік педагогтың этикасына жатады.
2.
Мектеп оқушыларының ата-аналарымен әлеуметтік-педагогикалық
жұмыс. Мұнда әлеуметтік педагог барлық баланың ата-анасымен емес әлгі бойында
ауытқулары бар балалардың ата-аналарымен әлеуметтік педагогикалық сауатын ашу,
ақыл-кеңес беру, ақылдасып мәселені бірлесе отырып шешу секілді шараларды
жүргізеді. Алайда әлеуметтік педагог жалпы мектептегі оқушылардың ата-аналарына
арнап дәрістер, семинарлар, кеңестер өткізуі қажет.
3.
Мемлекет тарапынан кейбір балаларға берілетін әлеуметтік көмектің
оларға жеткізілуі. Жалпы бұл мәселені әлеуметтік қызметкер атқарады, десек те оның
жеткізілуі мен не нәрсеге жұмсалғандығын қадағалау мектептегі әлеуметтік педагог
маманға жүктеледі.
4.
Мектептегі оқытушылар арасындағы әлеуметтік-педагогикалық жұмыс.
Бір нәрсені анық айтуымыз керек, университет қабырғасында жүргенде педагогика
пәндерін, тәрбиелеу әдістемесін студенттер толық меңгермейтіні, сол себепеті
практикада олар өз өмір тәжіриберлері мен алдыңғы буын педагогтардың тәжірибесіне
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сүйенеді. Оның тағы бір себебі университет қабырғасында студенттердің білімін
тексерудің тест түрінде ғана болуы. Көпшілігі тест бойынша «бестік» баға алғанымен
шындап сұрақ қойып тексеріп көрсеңіз өзі бес алған сұрақтың байыбына бара алмайды.
Оған өзіміз талай рет көз жеткіздік.
5.
Сынып жетекшілерімен жұмыс. Әлеуметтік педагог диагностикалау және
одан кейінгі анықталған бойында қандай да бір ауытқулары бар балалармен жұмысты
жалғыз өзі істегенімен оның нәтижесі болмай қалуы мүмкін. Бұнда ол сынып жетекші,
ата-аналардың көмегі және кейде тіпті пән мұғалімдерінің көмегіне мұқтаж. Сол
себепті әлеуметтік педагог олармен тығыз байланыс орнатуы маңызды.
6. Әлеуметтік педагог маманның аса маңызды қызметі оқушылардың
құжаттарын рәсімдеу. Мұнда ол мектептегі барлық оқушылар туралы мәліметті сынып
жетекшілерінен жинап алуына да болады. Ал өзіне тиесілі, мысалы, бір сыныптан
шыққан мінез-құлқында не жүріс-тұрысында ауытқуы бар оқушы туралы толық
мәлімет оның қолында болуы міндетті. Бұны ол мектеп психологімен бірлесе отырып
жинақтайды және рәсімдейді. Бұл құжатта оқушымен жүргізілген диагностикалау
картасы, оның ата-анасы, араласқан ортасы, құрбылары, тұрған жері т.б.мәліметтер
жинақталады [1].
Ауылдық жерде де ата-аналар көбінесе ауыл-шаруашылық жұмысымен
айналысып жүріп, балалардың сыныптастарымен немесе құрдастарымен немесе
мұғалімдермен болатын кейбір түсініспеушіліктерді анықтауға уақыттары жетпейді
немесе психологиялық білімдері болмайды, сондықтан балаға оқу үрдісінде кездесетін
ол жеке шеше алмайтын мәселелерді талқылап, шешімін бірге табатын әлеуметтік
педагогтар мектептерге өте қажет. Ауылдық жердің, ауылдық мектептің, балалардың
жас ерекшеліктерін ескере отырып, біз Сәкен орта мектепте әлеуметтік педагогтың
жұмыс жоспарын құрып, бағдарлама бойынша кешенді іс-шараларды атқарып жүрміз.
Дүние жүзіндегі өркениетті мемлекеттерде тәрбиенің теориясы мен
практикасындағы жетекші тенденция - әлеуметтік педагогика рөлінің артып
отыратындығын көрсетіп отыр. Қоғамдық өмірдің жан-жақты демократияландырылуы
мен гуманизациялау процесінде, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының білім
жүйесінде адами-тұлғалық қатынастың атмосферасын объективті тұрғыдан жасалуын
талап етеді. [2]. Бұл өз кезегінде кәсіби мемлекеттік-қоғамдық тәрбиелеу
құрылымдарының өмірден, отбасынан, әлеуметтік-мәдени ортадан алшақтауын жою
арқылы балалар мен жастардың әлеуметтік тәрбиелеу жүйесін өзгерту жолдарын
іздестіруді қажет етеді.
1. Халитова І.Р. Әлеуметтік педагогика–Алматы, 2002 ж.
2. Сманов І.С., Сыдықов М.Е., Сыдықов Д.Е. Әлеуметтік педагог мамандығының ерекшеліктері
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Студенттердің танымдық қызметінде басқарудың психологиялық жүйесі.
Psychological control system, in cognitive activity of students.

«…Бездна таланта тратится на
усовершенствование деталей, в то
время как нужно было бы
попытаться переделать все здание
в целом»
А.Лебег
Из своего опыта работы, хочется сказать, что для создания высокоэффективного,
высококачественного учебного процесса в электротехнике приходится прикладывать
колоссальные затраты педагогического труда. Но, тем не менее, использование ряда
некоторых психологических приемов позволяет сравнительно не сложно создать
технологию учебного процесса, автоматически поддерживающую учебный процесс на
самом высоком уровне эффективности и качества. В традиционной системе учителя и
родители как говорится «из кожи вон лезут» заботясь об успеваемости, о качестве
образования своих чад. В нашей автоматизированной психологической системе
управления качеством учебно-познавательного процесса «из кожи вон лезут» сами
студенты в заботе о качестве своих знаний и умений. По совету Козьмы Пруткова –
«Зри в корень» рассмотрим, не очень мудрствуя теоретические основы этой технологии
в ее корне.
Гносеология познавательной деятельности человека обусловлена тем, что
человек, как и любое высокоразвитое существо, обладает инстинктом самосохранения,
сопровождаемое чувством тревоги и страха исторически являющиеся главной
движущей силой к познанию окружающего мира, общества и самого себя.
Самообучающая функция организма человека ответственна за накопления опыта
обеспечивающего функционирование этого организма. Используя накопленные знания,
умения и навыки, человек преобразует окружающую его действительность и тем самым
расширяет свои жизнеобеспечивающие возможности необходимые для его
существования в природе и в обществе. Все дети с рождения обладают способностью и
естественной потребностью учиться – самообучаться. Учение – процесс накопления
личностью знаний и опыта. Естественное образование – это самообразование развитие,
идущее изнутри человека – процесс учения, в котором задействуется непроизвольная
память. Современное образование – это процесс, идущий извне – обучение дрессировка представляющий собой процесс преобразования произвольной памяти в
непроизвольную, преодоления природных наклонностей и замещения их
приобретенными под внешним давлением навыками. Поэтому существующая
педагогическая система является авторитарной и деспотической, до сих пор находится
в колее средневековой идеологии обучения. Что является одним из факторов,
отбивающих у школьников и студентов желание учиться. Учебный процесс – это
процесс, а для того, что бы всякий процесс происходил с определенной
эффективностью им надо управлять. Проблема современной системы образования в
том, что в ней нет реального управления учебно-познавательной деятельностью
учащихся. Главную роль развития учащегося играет его личностная система
управления познавательной деятельностью. Личностная система управления является
системой замкнутого типа, ей свойственна цикличность управляющих действий.
Последовательность и характер управляющих действий личностной системы
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управления не отличается от последовательности характера действий любой другой
управляющей системы [1].
В цикл ее деятельности входит:
1) Постановка задачи, основной на мотивации.
2) Выработка критериев достижения цели.
3) Планирование деятельности.
4) Поэтапное выполнение деятельности.
5) Поэтапный контроль достижения цели.
6) Поэтапное корректирование достижения цели.
7) Итоговый контроль достижения цели.
Личностная система управления в процессе осознанного самообразования
позволяет учащемуся человеку создать достаточно высокую эффективность его
познавательной деятельности в процессе учения. С таким же полным циклом
управления должен работать процесс обучения каждого школьника. Но в отличие от
самообразования, от процесса обучения, современная педагогика не может реализовать
на практике полный цикл управления обучения, поскольку из управленческого цикла
выпадают 5-7 этапы системы управления учебно-познавательной деятельностью
каждого студента. Поэтому в системе управления процессом обучения полностью
отсутствует систематическая обратная связь с каждым студентом – непрерывный или
поэтапный контроль знаний каждого студента и последующее корректирование знаний
и умений, студентов до требуемого уровня. Фактически в процессе обучения не может
быть высоких результатов образования только из-за отсутствия возможности управлять
качеством образования каждого судента в учебном процессе. Это и обуславливает
низкое качество существующего процесса обучения. Чтобы хоть как-то улучшить
процесс обучения педагоги вводят всякого рода тестирование, контрольные срезы,
опросы но, тем не менее, даже такие интенсивные, затратное формы контроля знаний
не дают и не дадут преподавателю возможность получать своевременную информацию
о сформированности конкретных элементов знаний и умений каждого студента.
В этом плане – контроль знаний студентов из вне в классно-урочной системе не
способен исполнять роль оперативной обратной связи. Эта функция в процессе
обучения бесполезна и даже вредна, это доказано такими учеными как Б.Г. Ананьев,
В.А. Сухомлинский, Н.П. Аникеева.
Для создания высокоэффективного учебного процесса необходимо непрерывно
или дискретно интенсивно получать информацию от каждого студента о степени
усвоения им знаний и формирования умений на каждом занятии. Учитывая
информацию о степени усвоения материала каждым студентом, обучающий может
осуществлять педагогически обоснованные воздействия на процесс учения,
обеспечивать ему развивающий характер. Чем интенсивнее и качественнее обратная
связь, тем больше условий и возможностей имеет педагог для осуществления
разумного управления познавательным процессом.
Автоматизация управления эффективностью и качеством учебно-познавательной
деятельностью студентов. В начале учебного процесса каждому конкретному предмету
студентам дается программа этого предмета с конкретным перечнем знаний и умений,
который они должны усвоить, сформировать и в конце изучения отчитаться –
продемонстрировать то чему они научились и защитить ту свою итоговую самооценку
знаний и умений, на которую они претендуют [2].
Для этого на всех занятиях регулярно осуществляется обратная связь с каждым
студентом и если это необходимо производится корректирование его знание до
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необходимого уровня. Но для того чтобы у студентов не было пробелов в знаниях и
умениях, для этого у каждого студента на каждом занятии в журнале должно стоять его
опосредованная самооценка за конкретное понятие. Если в какой-то клетке журнала
оценки нет, или стоит весьма низкая оценка то это является сигналом педагогу и
студенту о конкретных пробелах в знаниях или умениях данного студента на
определенной теме.
Говорить о качественном образовании без управления учебно-познавательной
деятельностью студента с существующей деспотической педагогической идеологией
обучения, не имеет ни какого смысла.
Так при изучений темы трансформатор «Электрические машины» идет процесс
интегрирования обучения электротехники со специальными предметами и связь с
производством. Поддерживается учебный процесс на верхнем уровне качества без
реального циклического, управления учебно-познавательной процессом невозможно.
Эффективная организация учебного процесса должна быть основана на создании
и использовании полноценной системы управления замкнутого типа. Поскольку в
учебном процессе присутствуют две системы управления – личностная система
управления студента и система управления его обучением извне. Поэтому оптимальная
организация учебного процесса должна быть основана на базе этих двух согласованных
контуров систем управления имеющих единую общую цель. Один контур возглавляет
студент в своей личностной системе управления, получая соответствующие знания и
умения и регулируя их качество усвоения в соответствии со своей самооценкой и
индивидуальными способностями, другой контур должен возглавлять педагог. Для
восполнения недостающего (5) элемента цикла управления процессом обучения
(поэтапный контроль достижения цели) необходимо использовать этот элемент из
личностной системы управления каждого студента. Чем является самоконтроль и
самооценка своих знаний умений и навыков студентов. На этой основе легко создается
как непрерывная, так и дискретная обратная связь с каждым студентом.
Использование информации обратной связи создает возможность практически
проводить следующий этап управления – корректирование знаний умений всех
студентов до наивысшего уровня. Согласование работы этих двух контуров
обеспечивающих взаимовыгодным сотрудничеством студента с педагогом, которое
позволяет более эффективно достигать свои цели в обоих контурах управления.
Поэтому эффективный процесс усвоения знаний всегда сопровождается
двухсторонними, обратными связями на двух уровнях – информационном и
личностном. Таким образом, объединение структур управления процессов учения и
обучения есть главный ключ в решении проблемы эффективности и качества
образования. И пока педагоги, и чиновники от образования не поймут сути
сложившихся педагогических нелепостей никакая компьютеризация и современные
модные информационные коммуникационные технологии не помогут улучшить
качество образования. Информатизация образования в современном исполнении это
бег впереди паровоза. Использование информации обратной связи создает возможность
практически проводить следующий этап управления – корректирование знаний и
умений всех студентов до наивысшего уровня. Согласование работы этих двух
контуров обеспечиваются взаимовыгодным сотрудничеством студента с педагогом,
которое позволяет более эффективно достигать свои цели в обоих контурах
управления. Если деятельность педагога и деятельность студента происходит с
взаимосвязанными и взаимообусловленными поступками, то между ними образуются
связи на информационном и личностном уровнях взаимно обуславливающих друг
друга.
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Опыт моей работы позволяет сделать следующие выводы:
- одним из путей развития творческой активности студента, совершенствования
при обучении электротехнике является организованная система работ;
- систематическое проведение самостоятельных работ и повышение их учебнопознавательной роли в учебном процессе содействует значительному улучшению
качества электротехнической подготовки студентов;
- связывая изучение теоретических вопросов с практической деятельностью,
самостоятельной работы дают возможность обучающимся самим ликвидировать
пробелы, расширять знания, творчески применять их в решении различных задач;
- контроль за выполнением таких работ содействует организации тематического
учета и помогает мобилизовать деятельность. Способствует развитию мышления
студента;
Итак, самостоятельность – это качество человека, которое характеризуется
сознательным воздействия и решительностью в его осуществлении. Оно присуще той
или иной степени каждому из нас.
Жизнь человека – это движение по пути познания. Каждый шаг может обогащать
нас, благодаря новому мы начинаем видеть то, чего ранее не замечали или не
понимали, чему не придавали значение.
Во время учебного процесса проводящего на основе демократической идеологии
сотрудничества автоматически создается спокойная обстановка, доброжелательности и
взаимопомощи, появляется чувство коллективизма являющиеся слагаемыми
эффективности обучения. Обратная связь на основе самооценок знаний и умений,
студентов по материалу курса, пройденному за определенный отрезок времени
позволяют, как самим студентам систематически следить за своей подготовкой, так и
педагогу позволяет своевременно оказывать помощь студентам. Чем чаще тот или иной
студент участвует в самооценке различных видов знаний, тем лучше он усваивает
программный материал. Студенты раскованы, не чувствуют никакого страха в
ожидании вызова, поскольку независимы от оценочного произвола учителя, они знают
что ту оценку которую себе поставили ее уверено защитят, поэтому работают активно
и с удовольствием, внимание педагога доброжелательно сосредоточено на направлении
ошибок и промахов студентов, на стимулировании их удач, в усвоении учебного
материала. На таком занятии сотрудничества, студенты овладевают саморегуляцией
своей учебной деятельности у всех все получается, все всё понимают, рождается
чувство успеха в учении [3].
Практически создается отход ориентации образования от усредненного студента к
индивидуализированному подходу к каждому студенту. В описании технологии
учебного процесса наглядно проявляется ведущая тенденция развития образования,
заключающаяся в том, что усвоение программного материала из цели обучения
становится средством такого эмоционального, социального и интеллектуального
развития студента, которое обеспечивает переход от обучения к самообразованию.
Фактически созданная нами технология учебного процесса – новая структура урока –
занятия, это конкретная психолого-педагогическая программа деятельности студентов
и учителя – предметника по формированию высокого качества знаний и умений. Эта
технология основана на педагогике без изъянов, на использовании новой
педагогической идеологии, на использовании реального управления качеством учебнопознавательного процесса каждого студента, на использовании простейших психологопедагогических приёмов.
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УДК 37.013
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ Я-КОНЦЕПЦИИ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Мурзатова С.М., магистрант, Ахметкаримова К.С., к.п.н., доцент
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Өзін-өзі тану мәселелері осы мақалада жоғары мектеп оқушыларын тәрбиелеу
және тәрбиелеу тұрғысынан қарастырылады. Мәселенің педагогикалық және
психологиялық аспектілері зерттеледі.
Self-conception issues are considered in this article from the point of view of educating
and upbringing high school students. The pedagogical and psychological aspects of the issue
are studied.
Современное высокотехнологичное общество испытывает потребность в
развитии потенциала личности, который становится базой для реализации его
инновационных преобразований. Поэтому поддержка формирования личности, и
именно Я-концепции старшеклассников является ключевым направлением программы
воспитания, где в качестве приоритета определяется формирование у школьников
творческих способностей, умения находить нестандартные решения, инициативности,
помощь в самореализации. Изменения в системе образования нашли отражение и в
содержании государственного образовательного стандарта общего образования (ГОСО
РК). Гуманистическая парадигма, положенная в основу ГОСО РК, определяет учет
индивидуальных
особенностей
школьников,
стимулирование
саморазвития,
совершенствование способностей учащихся, формирование Я-концепции.
Изучение особенностей и характера Я-концепции старшеклассников выступает
актуальной проблемой для организации системы психологического сопровождения
этой категории школьников в учебно-воспитательном процессе. Превалирование
негативных установок в содержании собственного «Я» выступает серьезным
препятствием на пути профессионального самоопределения, конструктивного
взаимодействия с окружающими людьми, развития потенциала одаренности. Целью
сопровождения школьников выступает обеспечение психолого-педагогических условий
формирования Я-концепции.
Теоретический анализ научных исследований по проблеме Я-концепции
позволяет установить, что Я-концепция - это динамическая совокупность установок
личности относительно себя, в структуру которой включены три компонента:
когнитивный, эмоционально-оценочный и конативный. Представленные компоненты
взаимосвязаны и могут выступать в таких модальностях: реальное Я (актуальное
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представление о себе), идеальное Я (желаемый результат), зеркальное Я (видение себя
с позиции других людей).
Как отмечает в своей статье Екимов А.А., «Проблема становления «Я –
концепции» обнаруживает себя в подростковом возрасте, когда вопросы осмысления
собственного Я и его взаимодействия с миром приобретают новое звучание.
Актуальными в этом возрасте становятся изменения в физическом и когнитивном
развитии, возникновение чувства взрослости, развитие рефлексии и на ее основе
самосознания; формирование самоопределения, новой системы эмоциональнооценочного отношения к себе и окружающим. Изменяется сфера общения подростка,
совершенствуются способы и навыки его коммуникативной деятельности,
выстраиваются жизненные перспективы (В.И. Долгова, Р. Бернс, Л.А. Беляева, Н.И.
Евсикова, В.В. Столин). «Я – концепция» - это не только констатация, описание черт
своей личности, но и вся совокупность их оценочных характеристик и связанных с
ними переживаний. Каждый из элементов «Я – концепции» может существовать в трех
модальностях: Я - реальное: представление индивида о том, каков он есть на самом
деле; Я - зеркальное (социальное): представление индивида о том, как его видят другие
люди; Я - идеальное: представление индивида о том, каким бы он хотел быть [2].
Наиболее перспективным в современной психологии является рассмотрение
самоотношения как непосредственной представленности в сознании личностного
смысла «Я». Здесь самоотношение не базируется на оценке социальной желательности
воспринимаемой в себе черты, и не является прямым следствием знания о себе, хотя
феноменологически выводимо из него. В основу такого подхода положена идея о том,
что в основании самоотношения лежит оценка личностью своего «Я», собственных
черт по отношению к мотивам, которые выражают ее потребность в самореализации
[2]. «Я – концепция» становится значимым и определяющим в развитии личности.
Очевидно, что вопросы "Кто Я?", "Кто Я для других?", "Каким бы Я хотел быть?" в той
или иной форме, прямо или косвенно задает себе любой подросток, и поиск ответов на
эти вопросы продолжается на протяжении многих лет, прежде чем сформируется более
или менее устойчивое представление о собственной личности [2]. Психологическим
приобретением старшего подросткового возраста является открытие своего
внутреннего мира. Для подростка сосредоточением субъективного опыта является он
сам. Внешний (физический) мир воспринимается только лишь как одна из
возможностей получения такого опыта. На первый план старших подростков выходит
вопрос: «…каков он в глазах окружающих, насколько он отличается от других и
насколько он похож или близок к своему идеалу?». Становление «Я – концепции» – это
сложный непрерывный процесс, в ходе которого изменяются, претерпевают
определенную динамику его структурные и процессуальные компоненты. Повышается
устойчивость самоотношения в целом и его компонентов в частности, осуществляется
их интеграция в единую целостную систему. Отсюда следует, что формирование «Я –
концепции» является важным именно в подростковом периоде, ибо этот возрастной
этап наиболее сенситивен для развития психологического феномена самоотношения в
целостной структуре личности. В. И. Долгова отмечает, что формирование — это
объективный и закономерный процесс, в ходе коего человек выступает не только как
объект воздействия, но и как субъект деятельности и общения. Личность, как и все
специфически человеческое в психике, формируется и раскрывается в ходе активного
взаимодействия со средой внешней и предметной, путем усвоения или присвоения
индивидом общественно выработанного опыта. В этом опыте непосредственно к
личности относятся системы представлений о нормах и ценностях жизни — об общей
направленности человека, отношениях к другим, к себе, к обществу и пр.
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социальными субъектами целостными, устойчивыми чертами и качествами,
необходимыми им для успешной жизнедеятельности [2].
Формирование «Я – концепции» в старшем подростковом возрасте, это сложный
процесс, который напрямую зависит от условий социального развития подростка, его
жизненного опыта, характера взаимодействий со сверстниками и взрослыми, системой
морально-нравственных установок. Работа педагога, а в особенности учителя старших
классов школ, сложная и в связи с возрастными переменами в психологии и
физиологии учащихся. Это – время социализации старших подростков и
самоопределения их как личности. И поэтому педагогам надо подойти к работе с
данным контингентом школьников со всей серьезностью, продуманно и методически
грамотно.
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ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Омарова Р.К.
Сәтбаев қаласы «№3 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ
В работе изложены рассмотрены основные особенности использования
инновационных технологии в учебном процессе.
In work are stated actual problems of the system of the formation, as well as are
considered main particularities of the use innovation technologies in scholastic process.
Қазіргі заманғы қоғамда адамнан тек политехникалық білімді болуын талап етіп
қана қоймай, жоғары деңгейдегі мәдениетпен, ғылыммен техниканың түрлі
салаларында терең мамандануын ғана емес қоғамда өмір сүріп тіршілік ете білуді талап
етеді. Инновациялық бағыттылық белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға
беретіндей нақты критерийлерді пайдалануды қажет етеді. Инновацияның негізгі
критерийі ғылыми педагогикалық тәжірибеге де баға беруде басшылыққа алынатын
жаңашылдық деп білеміз [1]. Сондықтан инновациялық процеске араласқысы келетін
мұғалім қолға алған жаңалығының мәнін, оның жаңашылдығының деңгейін анықтап
алуы керек. Оқу процесіне инновацияны енгізіп, барынша аз дене, ой еңбегін және аз
уақыт жұмсап жоғары нәтижеге қол жеткізу оның оптималдығын білдіреді.
Инновациялық бұқаралық тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі
педагогикалық инновацияны бағалаудың критерийі ретінде қарастырылады.
Педагогикалық инновацияның мазмұны мен критерийлерін тап басып тану, оларды
қолданудың әдіс тәсілін меңгеру жеке мұғаліммен бірге оқу орнының жетекшісіне де
оны енгізуді объективті бағалау мен болжамдауға мұмкіндік береді. Мектептерде
жоғарының нұсқауымен енгізілген инновациялық жаңалықтар қысқа мерзімде
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ұмытылып кетеді немесе бұйрықпен тоқтатылады [2]. Бүгінде білім беруде нәтижелі
жетілдірудің құралы ретінде практикада жаңа оқыту технологиясын кіргізуге батыл
шаралар қолдану. Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім беру
тұжырымдамасы ойлай білетін және шығармашылықпен жұмыс істейтін қабілеті бар
тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Сол себептен де бүгінгі еліміздегі білім беру
жүйесі оқушылардың таным белсенділігін дамытатын оқытудың дәстүрлі емес белсенді
формалары мен әдістерін көптеп енгізуді қажет етуде [3]. Қазіргі кезде егемен елімізде
білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда.
Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім
беру жүйесі өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарымқатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде
мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі
маңызды мәселелердің бірі. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық
мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның
қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол
бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас
ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының
қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа
тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге
үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып
отырған міндеттердің бірі – оқытудың әдіс- тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және
қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар
инновациялық технологияларды сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы
әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. “Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың
көбі оған әртүрлі анықтамалар берген. Мысалы, Э.Раджерс инновацияны былайша
түсіндіреді: “Инновация - нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея”. Майлс
“Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын,
шешімдерін күтеміз», – дейді. Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен
ғасырдың сексенінші жылдарында кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше
өзекті мәселелердің түйіскен жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты
шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға жетелейді.
Жаңашылдыққа ұмтылу үшін оқушыға қолайлы мүмкіндік жасап, үйренудегі белсенді
ісін қолдап, оның сын көзбен қарау қабілетіне сенім білдіріп, өз ойының дұрыстығын
түсіндіріп еркіндікке баулып, өз тарапынан шешімді қабылдай білуге дағдыландыру.
Бала жаңалыққа жаны құмар, білмегенін білгісі келіп тұрады. “Шәкірт – шәкірт емес,
ұстазын ол сүймесе, ұстаз-ұстаз емес, шәкірт үшін күймесе”, -деп ағартушы Ыбырай
Алтынсарин айтқандай, өз ісін жетік білетін, үнемі ізденісте жүретін, мәдениетті ұстаз
ел болашағының тізгінін ұстайтын қазіргі жас ұрпақтарына жол тапқанда ғана білім
жетістіктеріне жететіні сөзсіз [4].
Ал жалпы инновацияны модификациялық,
комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге бөлуге болады. Модификациялық
инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу.
Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі және оны
көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады. Комбинаторлық модификация –
бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған
пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел. Радикалдық инновация – білімге
мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік стандарт білім беруде,
негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың
көрсеткіштерін қалыптастырады. Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көп
нұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез-келген үлгі бойынша қызмет
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етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны,
құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар
бар. Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын, оқу мазмұны әрбір білім алушының
жас және жеке дара психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап
қараудың маңызы зор. Ғылыми- педагогикалық әдебиеттерде іс жүзінде анықталып
табылған оқыту үрдісінің нәтижесін көретін әдіс-тәсілдері, түрлері көбіне жаңашыл,
инновациялық болып табылады. Инновациялық процестерді ендіру үш өзара
байланысты күштер анықталады: енгізілген технологияның ерекшеліктерімен;
жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен; жаңалықты енгізу жолдарымен. Жаңа
инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады.
Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор тәжірибені
жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке басының
белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір педагог
жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және өзін-өзі
қалыптастырады.
XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін
қалыптастыру мәселелері – кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Технологияның
өлшемдері оқытудың әдістемелік мақсаттары, оқыту үрдісі, оның міндеттерін анықтай
алуы, оқытудың нәтижесін болжай алуы және психологиялық - педагогикалық
білімдерді меңгерумен анықталады. Оған болашақ маманның біртұтас оқу- тәрбие
үрдісінде сабақты тиімді ұйымдастыра білуі, оқушылармен ынтымақтастық қарымқатынасты жүзеге асыра алуы, біртұтас педагогикалық үрдісті диагностикалай алуы
және сабақтың нәтижесі жоғары болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны
таңдай алуы қажет. Білім жалпы, кәсіби, техникалық, арнайы білім болып бөлініп
кәсіппен ұштасады. Ал кәсіп – мамандық таңдау, мамандықты меңгеру. Білім алып
кәсіп иесі болу үшін іскерлік қажет. Іскерлік – оқу, білім, кәсіп, тәжірибе, ізденушілік,
өзіндік жұмыс, іс-шаралар, дағдыдан туындайды. Іскер болу үшін іс-әрекетті меңгеру
қажет. Іс-әрекет әрекеттен, операция, қимыл-қозғалыстан тұрады. Барлық үрдіс
байланыса орындалғаннан соң нәтиже көрсеткіші пайда болады. Әрбір педагогтің
инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары: инновация
туралы білімі; инновацияны жан-жақты меңгеру; инновациялық іс-әрекет
диагностикасын меңгеру; инновацияны тәжірибеге ендіру жұмыстары; инновацияны
практикада дұрыс қолдану. Әрбір білім беру ордаларында бүгінгі таңда белең алып
отырған кемшіліктері баршылық, атап айтатын болсақ: білім сапасының төмендігі;
білім саласына мемлекет тарапынан реформалар жүргізілгенімен оқудың нәтижесінің
болмауы; құжаттар көптеп шығарылғанымен мардымсыздығы; білім алушылардың
өздігінен білім алу дағдысының болмауы; білім алушылар мен оқытушылардың
бірлескен шығармашылық еңбектерінің болмауы. Бұл тығырықтан шығудың бірден-бір
жолы оқу-тәрбие процесінде инновациялық әдіс-тәсілдерін енгізу, әрбір білім
алушылардың білімге деген қызығушылықтарын, талпынысын арттырып, өз бетімен
ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол ашу.
Инновациялық процестің негізі – жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың
тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Білім
сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технологияларды оқып, үйреніп, сараптай
келе, мынадай тұжырым жасауға болады: - білім алушылардың білім, білік сапасын
арттырудағы жаңа инновациялық технология түрлері сан алуан, оларды таңдау жэне
одан шығатын нәтиже оқытушының кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты; - жаңа
инновациялык технологияларды енгізу жүйелі әрі мақсатты түрде жүргізілгенде ғана
жетістікке жетуге болады.
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Сонымен, Білім беру жүйесі дегеніміз қазіргі тарихи кезеңде әлеуметтік –
экономикалық, ұлттық ерекшеліктеріне және еліміздің негізгі саяси-экономикалық
міндеттеріне жауап беретін принциптер негізінде құрылған оқу – тәрбие мекемелері
мен оны басқару органдарының жүйесін айтады. Инновациялық процестің осы
кезеңдеріне байланысты инновациялық іс-әрекеттің үш кезеңін атап көрсетуге болады.
Бірінші кезеңде мұғалім жаңалықтың қажеттілігін дәлелдеу арқылы жаңалық туралы
ақпарат жинайды, одан кейін әртүрлі жаңалықтың ішінен қажетті жаңалықты таңдап
алып, оны қолдану туралы шешім қабылдайды. Бұл кезеңде мұғалім оқу-тәрбие
процесіне жаңалықты уақыты Содан кейін, мұғалім инновациялық іс-әрекеттің екінші
кезеңіне көшеді, яғни іске асыру кезеңдерін зерттеп, енгізу жоспарын құрып,
жаңалықты қолданады. Бұл кезеңде мұғалім оқу-тәрбие процесіне жаңалықты енгізуіне
кедергі жасап отырған факторларды ескере отырып, өзгерістер енгізеді, жаңалықты
енгізу уақыты аяқталғаннан кейін инновациялық іс-әрекеттің үшінші кезеңіне өтеді.
Бұл кезеңде мұғалім жаңашыл тұрғыда ұйымдастырылған оқу-тәрбие жұмысына
нәтижелі енгізу шарттарын белгілеп, оны таратуды ұсынады.
Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты
міндеттері мынадай: - әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін
мақсатты түрде ұйымдастыра білу; - білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап
алатындай дәрежеде тәрбиелеу; - өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру,
дамыту; - аналитикалық ойлау қабілетін дамыту. О.Бальзактың ‘‘Ұдайы еңбек етуөнердің де, өмірдің де заңы’’ дегеніндей оқушылардың шығармашылық қабілеті мен
белсенділігін арттыруда мұғалімге үнемі ізденуді, тұрақты еңбек етуді міндеттейді.
Білім сапасын арттыру, оқушылардың біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейлеп оқыту,
ғылыми-ізденіс қабілеттерін қалыптастыру, т.с.с. Өйткені, ХХІ ғасыр-білімділер
ғасыры. Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан- жақты парасатты ұрпақ
керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз жөн.
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МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ – БІЛІМ САПАСЫН
АРТТЫРУДЫҢ КЕПІЛІ
Ондыбаева М.С.
«Қазақмыс» корпорациясының Технологиялық колледжі
В статье рассмотрена роль воспитания компетентности будущего поколения.
Также приведены виды и цели воспитания компетентности.
The role of education of the future generation competence is considered in the
article. Also given are the types and purposes of education of competence.
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесіндегі
басты міндет – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика
жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіптік шыңдауға
бағытталған сапалы білім үшін қажетті жағдайлар жасау, жеке адамның
шығармашылық, рухани және күш-қуат мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен
салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, даралықты дамыту үшін
жағдай жасау арқылы ой-өрісін байыту» деп атап көрсетілген. Аталған міндеттерді
жүзеге асыру үшін оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану
секілді мәселелерді айқындап алу, білім беру жүйесіндегі басты ұстаным ретінде
әркімнің өзінің білім алуға деген жеке әлеуетін қоғамда барынша пайдалануға
көмектесетін оқыту жүйесін дамытуды қамтамасыз етуді көздейді [1].
Қазіргі білім беру ісіндегі басты талап – шәкірттердің қажетті алған білімін
өмірмен байланыстыра білуі, олардың қабілеттеріне сай шығармашылығына жол ашу.
Әлемдік өркениеттің, ғылыми техникалық прогрестің қарыштап дамуы, дамыған
қоғамда ақпарат ағымының молайған кезеңінде балаға ең қажеттісін таңдап тауып
беріп, білімі мен білігі жағынан жаhанданған дәуірден кенжелеп қалмауын
қадағалауымыз қажет. Оларға экономикалық білімнің әліппелерін үйретіп, кәсіби
бағдар алуына, оқу орнын аяқтағанша өзінің болашағын айқындауына ұстаздар ықпал
етуі керек. Ол үшін алған білімді теориямен ұштастыра отырған маңызды.
Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал ұрпақтың тағдыры ұстаздың
қолында. Ұрпақ тәрбиесінің маңыздылығын елбасымыз Н.Ә.Назарбаев әр Жолдауына
баса айтып, білім мен тәрбие ісіне нақты тапсырмалар беріп, бағыт-бағдар беріп келеді.
«Ұстаз тумысынан өзіне айтылғанның бәрін жетік түсінген, көрген, естіген және
аңғарған нәрселерінің бәрін жадында сақтайтын, олардың ешбірін ұмытпайтын, алғыр
да зерек ақыл иесі. Ол әрі шешен, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны таза, арнамысын ардақтайтын, әділ, жақсылық жасап үлгі бола білетін, қорқу мен жасқануды
білмейтін, батыл, ержүрек болуы керек», - дейді әл-Фараби. Ғұлама сондай- ақ:
«Адамға ең алдымен тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас
жауы, түбінде ол адамзатқа опат әкеледі», - дейді. Бұл сөзі тәрбие саласында
дәлелденіп те жүр. Әрбір ұстаз тәрбие беру ісінің сан алуан қырын меңгеруі қажет.
Тәрбие беру – азаматтық тұлға қалыптастырудың шешуші факторы екенін
ұмытпауымыз керек [2].
Жаманнан жирентіп, жақсыға үйрететін, болашағына бағыт беріп әр шәкірттің
жүрегінен орын таба білетін жан – ұстаз. Сол себепті білім беру мен тәрбие
жұмыстарының жоғары деңгейде жүргізілуі ұстаздарға тікелей байланысты. Себебі,
болашақ ұрпақты тәрбиелеу ісіндегі басты тұлға – ұстаздардан бүгінгі күні күтілетін
талап көп. Қазіргі заман олардан баланың жеке басын қалыптастыру, оның көкірек
көзін оятып, ата-бабадан қалған және бүгінгі кезеңдегі халқымыздың асыл мұрасын
баланың бойына бойына сіңіруді, адамгершілік, эстетикалық сезім әрекеттерін,
ізеттілікті қалыптастыруды талап етеді. Ол үшін алдымен педагогтың өзі жан-жақты
білімді, шығармашылықпен еңбектеніп, үнемі іздену үстінде жүретін, озық
тәжірибелерді бойына жинақтаған, көреген, сезімтал болуы керек. Балаға жүрек
жылуын төге білетін, оның ішкі жан дүниесін, жан сезімін көре білетін және осы
заманғы қоғамдық талап деңгейінде болуы тиіс. Осыған орай бүгінгі таңда білім беру
жүйесінде «құзыреттілік» атты тәсіл ұсынылып жүр. Әлеуметтік құзыреттілік
әлеуметтанудың маңызды категориясы ретінде қарастырылады. Әлеуметтік құзырлы
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тұлға қалыптастыру оқушылардың танымдық ізденістерін тиімді ұйымдастыру арқылы
жүзеге асырылады.
Құзыреттілік дегеніміз – оқу мен өмір жағдаяттарын шешу кезінде білім
алушылардың білімді, іскерлікті, дағдыны және қызметтің әмбебап тәсілдерін меңгеруі
көрінетін білім берудің нәтижесі. Әлеуметтік құзыреттілік – білім, білік, дағдыны жаңа
жағдайға тасымалдай білуі, жақсы нысанның жаңа қызметін көре білуі, жаңа шешім
таба білуі. Әрбір адам өзінің «Менін» сезінуге, толықтыруға, сыртқы ортамен
әлеуметтік қарым-қатынастарда өз орнын табуға ұмтылатыны заңдылық. Жеке
тұлғаның құзыреттілігі – «білім», «білік», «дағды» сияқты ұғымдарды қамтиды. Яғни
бұл оқыту нәтижесімен бірге оқушылардың шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі мен
құндылық бағдарларының жүйесін көрсетеді. Құзыреттілік – алынған білімдер мен
біліктерді күнделікті өмірде қандай да бір теориялық және практикалық мәселелерді
шешуде қолдана білу қабілеттілігі. Ол қабілет алдымен мектептегі оқыту үрдісі кезінде
қалыптасады, сонан соң колледж, жоғары оқу орындарында оқу кезінде ары арай
толықтырылып отыруы тиіс.
Білім беру мазмұны әрбір білім алушының мынадай түйінді құзыреттіліктер
түріндегі білім беру нәтижелеріне қол жеткізуіне бағытталған:
- ақпараттық құзыреттілік;
- проблемалардың шешімін табу құзыреттілігі;
- коммуникативтік құзыреттілік [3].
Ақпараттық құзыреттілік сыни тұрғыдан ұғынылған ақпараттар негізінде саналы
шешім қабылдауға, өз бетінше мақсат қойып, оны негіздеуге, мақсатына жету жолында
танымдық қызметті жоспарлауға және жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ
ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, іріктеуге, қайта қарауға, сақтауға,
түрлендіріп, тасымалдауға, оларды бүгінгі күннің ақпараттық технологияларының
көмегімен жүзеге асыруға жағдай тудырады. Логикалық операцияларды (талдау,
жинақтау, жалпылау, ойша эксперименттеу, материалдарды жүйелеу т.б.) қолдана
отырып ақпараттарды өңдеуге, оқу қызметтері үшін ақпараттарды қолдануына
мүмкіндік береді.
Проблемалардың шешімін табу құзыреттілігі түрлі жағдайларда проблемаларды
анықтауға, жауапты шешім қабылдауға, өз шешімінің нәтижесін бағалауға, сондай-ақ
өзінің іс-әрекетін жүзеге асыру жолында қажетті жағдайларды анықтауға, өзін-өзі
бағалауға, іс-әрекеттеріне, оның нәтижелеріне баға беруге мүмкіндік жасайды. Түрлі
жағдайларда өзі үшін қызмет және мінез-құлық нормаларын таңдауына, қойылған
міндетке сәйкес технологияларды таңдауға жағдай тудырады.
Коммуникативтік құзыреттілік – нақты өмір жағдайында өзінің міндеттерін
шешу үшін қазақ және басқа тілдерде ауызша және жазбаша коммуникациялардың
түрлі құралдарын қолдануға негізделген. Ол коммуникативтік міндеттерді шешуге
сәйкес келетін стильдер мен жанрларды таңдауға, қолдануға, әдептілік нормаларына
сәйкес өзіндік пікір білдіруге, нәтижелі іс-әрекетті, шиеленіскен ахуалдарды шешуді
жүзеге асыруға, жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін түрлі көзқарастардағы адамдар
тобында қатынас құруға мүмкіндік береді.
Оқытушылар
білім беру жүйесінде жаңа оқу технологияларын және
интерактивті әдістерді қолдану арқылы оқушының қазіргі заман талабына сай білім
алуына мүмкіндік береді. Ол оқытушының ізденісі, жан-жақтылығы құзыреттілік
арқылы айқындалады. Оқушы құзыреттілігін қалыптастыру үшін әр ұстаз өзіне тиімді
әдіс-тәсіл мен технологияны қолдана алады. Мәселен, ол Ж.Қараевтың «Деңгейлеп
оқыту технологиясы», М.М.Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясы»,
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М.Махмутовтың «Проблемалық оқыту технологиясы» болуы мүмкін, бірақ ең бастысы
оқушы қойылған әр проблеманың шешімін өзі тауып, әрекет жасай білуі керек.
Құзыретті жастарды даярлау мақсатында ғылыми міндеттерді шешудің тиімді
жолы – модульдік технологияны қолдану негізінде әлеуметтік пәндерді оқытуда
проблемалық оқыту арқылы олардың ой-өрісін, өз бетімен іздену, логикалық ойлау
қабілетін, шығармашылық әрекеті мен икемділіктерін дамыту, білетіні және
білмейтінінің арасындағы қайшылықтарды ашу әрі проблемалық міндеттерді шешу
жолдарын жүзеге асыруға болады. Олай болса, модульдік технология арқылы
проблемалық оқытудағы басты міндет – оқушылардың ойлау жүйесін өздерінің
шығармашылық қабілеттері арқылы игерген білім қорын одан әрі тереңдету және түрлі
проблемаларды шеше білетін білімді оқушы тұлғасын қалыптастыру болып табылады.
Нәтижеге бағытталған білім беруде күтілетін тұлға құзыреттілігін төмендегіше
сипаттауға болады:
өзінің даралығын сезініп, өзін-өзі дамыта білуі;
өзінің қызметін бағалай білуі;
негізгі мәселені шешудің ең тиімді жолдарын таба білуі;
өз алдына мақсат қоя білуі және оны жүзеге асыра білуі;
өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білуі;
өз бетінше алынған ақпаратты таңдай білуі;
– түрлі жағдайларда тиімді шешім қабылдай білуі.
Жаңа тұрпаттағы кәсіби мамандарды оқытуда нәтижеге бағытталған іс-әрекетті
құзыреттілік тұрғыдан жүзеге асыру – негізгі міндет. Қазіргі заманғы білім берудегі
негізгі мақсат мамандарды шығармашылыққа дайындау. Өйткені қоғамда
«орындаушы» адамнан гөрі «шығармашыл» адамға деген сұраныстың көп екендігін
қазіргі уақыт дәлелдеп отыр.
Шығармашылық дегеніміздің өзі ізденімпаздықтан туады. Осы орайда ұлы ақын
Абай атамыздың «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар», - деген дана сөзі ойға оралады.
Шығармашылыққа баулу оқушы бойындағы талант көзін ашып, тілдік қорын байытып,
ойлау, іздену сияқты психологиялық категорияларын қалыптастырып, оқушының
дамуына өзіндік әсерін тигізеді.
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру жолдары:
шығармашылық тұрғыда оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мен оқу
міндеттерін анықтау арқылы;
пәнаралық бірлестіктерді қалыптастыру арқылы;
оқытуды жаңа педагогикалық жаңа технологияларға негіздеу арқылы;
концептуалды идеяға негізделген оқу процесінің инновациялық әдіс-тәсілдерін
енгізу, басқа да жолдар арқылы іске асырылады.
Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту үшін орындалуы тиіс шарттар:
- шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алу;
- жүйелі түрде шығармашылық әрекет үстінде болу;
- шығармашылық іс-әрекетке жағдай туғызу.
Оқушыларды шығармашылыққа баулу, өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыру үшін
сабақта оқулық мәтінімен жұмыс, арнайы бір тақырыпқа пікірталас тудыру, қоғамдағы
әр түрлі өзгерістерге байланысты пікір айту, құжаттармен, иллюстрациялармен жұмыс,
тарихи оқиға, құбылыс, фактілерді таңдауға, ізденуге, дәлелдеуге үйрету, логикалық
ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешкізу (анаграмма,
сөзжұмбақ) жұмыс түрлердерін қолдану тиімді. Сонымен бірге қайшылықты,
проблеманы шешу, оқушының ой-пікір дербестігі мен еркіндігін барынша кеңейту,
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қайталау сабақтарында, оқыған мәтіндері бойынша өз беттерінше тест тапсырмаларын
құрастыру, сабақта проблемалық жағдай жасау, тың деректерден жаңа білімді ала білу,
пайдалану, іздену, реферат жазу жұмыстары жүргізіледі.
«Тәуелсіз елге – білікті маман» дегендей, педагогикалық шеберліктің негізі,
білім мен тәрбиені ұштастырумен қатар педагогтардың жаңашылдықтарға бейімделіп,
жаңа технологияларды меңгере білуінде және оны меңгере алатындығында. Ендеше,
қазіргі заманның білім беру орындары жоғары деңгейде маманданған, кәсіби құзыретті
ұстаздарды күтеді. Сондықтан бүгінгі күннің ұстаздары өз ісінің шебері болып қана
қоймай, өзінің мүмкіндіктерін жаңа фармация мұғалімі ретінде әділ бағалай білетін,
кәсіби мамандығына қажетті қабілеттерді меңгерген, жалпы мәдениетті, интелектуалды
іс-әрекетті, мінез-құлық, қарым-қатынас мәдениетін меңгерген болуы тиіс. Сондай-ақ
өтіп жатқан интеграциялық үрдістерге, әлемдік білім беру кеңістігіне бағыттала алуы
тиіс. Оқушының жеке тұлға ретінде дербес өзіндік әлеміне жеткізу арқылы өзін-өзі
дамытуға, өз мүмкіндіктерін таныттырып, оны жүзеге асыруға бағыттайтын –
оқытушы, сондықтан ол өз қызметін үлкен сеніммен атқарғаны жөн. Қазіргі білім беру
кеңістігінде болып жатқан реформалар мен саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір
педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы
толғануына, жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық.

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, 2007 жылғы 27 шілде.
2. Тұрғанбекова Б.А. Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыру жағдайында
дамыту: теория және тәжірибе. Алматы, 2005.
3. Құдайбергенова А. Құзырлылық – тұлға дамуының сапалық критерийі. Ғылыми практикалық
конференция материалдары. Алматы, 2008.
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This article consolers the influence of pedagogical practice on preparations of
professional skill of a student.
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
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.
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Педагогикалық практика университеттегi теориялық оқыту мен студенттердiң
оқу-тәрбие 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 студентпрактиканттарға 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 мамандығына кәсіби дайындалуына үлкен мүмкіндіктер
жасалған. Практика базасында алдыңғы қатарлы әдіскер-мұғалімдер студентпрактиканттарға кез келген уақытта әдістемелік көмек көрсетіп, оқытудың жаңа
педагогикалық технология түрлерін игеруге ықпал жасайды. Оқу орындарында
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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 оқуәдістемелік 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 қыркүйекқазан айына жоспарланғандықтан, көбінесе оқу жылының 1-тоқсаны 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
педагогикалық міндеттерді шешу барысында психологиялық- педагогикалық және
арнайы білімдерді пайдалану үрдісін терендетіп, бекітеді, кәсіби іскерлігі мен
дағдыларын қалыптастырып, дамытады, шығармашылық, зерттеушілік ыңғайға
бейімдейді.
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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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В статье говорится об особенностях работ, проводимых для повышения
профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства и
черчения в дальнейшей профессиональной деятельности, о роли тренингов в
современной педагогической деятельности.
The article deals with the peculiarities of the works carried out to enhance the
professional competence of future teachers of fine arts and drawing in the further
professional activity, the role of trainings in modern pedagogical activity.
Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруға аудиториядан тыс
жүргізілген ic-әрекеттердің студенттердің білімін кеңейтуге және оларды пайдалау
іскерлігін қалыптастыруға тигізетін әсері мол. Өйткені студенттер аудиториялық
сабақтарда меңгерген білімдерін өз тәжірибесінде пайдалануға мүмкіндігі болып,
педагогикалық кәсіби қызметке қажетті іскерліктерін жетілдіреді. Сондықтан болашақ
бейнелеу өнері және сызу пәнінің мұғалімдерін бейнелеу өнері сабағын талаптарға
сәйкес жүргізу шеберлігін жетілдіру үшін және оқушылармен қарым-қатынас
мәдениетін шыңдау мақсатымен психокоррекциялық тренинг ұйымдастырылды.
Болашақ мамандармен жүргізілген аудиториядан тыс жұмыс жұмысында
олардың мектеп оқушыларымен оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізуге жеке тұлғалық,
мотивациялық, мазмұндық, процессуалдық даярлық көрсеткіштерін жетілдіруді назарға
алып, студенттердің өзін-өзі тәрбиелеу үдерісіне басшылық жасалады. Аталған
проблема
бойынша
ic-әрекеттері
көбінесе
тәрбиелік
сағаттар
негізінде
ұйымдастырылды.
Болашақ маманды дайындаудың деңгейі қазіргі кезде қоғамның педагогтардың
кәсіби қызметіне қойып отырған талаптарына сай келе бермейді. Болашақ мамандарды
дайындау теориялық даярлығына қойылатын талаптарға ғана сай келіп отыр [1].
Жоғары оқу орындарында мамандарды дайындауға қойылатын талаптар
нормативттер берілген құжаттарда, оқулықтар мен құралдарында, әдістемелік
нұсқауларда студенттердің тәжірибелік жұмысқа дайындығын қамтамасыз ету мәселесі
анықталған. Дегенмен олар оқыту үдерісінде толық орындала бермейді.
Психодиагностикалық зерттеу нәтижесі студенттердің кәсіби қызметті құзіретті
орындауға дайындығы орта және жақсы деген бағаға сәйкес деп бағаланды. Дегенмен
мамандағын таңдауына негіз болған мотивациялық жүйесі, педагогқа қажетті
коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттері орта. Бұл көрсеткіштер
студентті өзінің кәсіби құзіреттілігін шыңдауға әрекеттер жасауға шақыруы әлсіз
көрініс береді.
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Осы нәтижелер студенттермен психокоррекциялық топтық тренинг жүргізу
арқылы олардың кәсіби білімін пайдалана отырып оны тиімді қолдану шеберлігін
жетілдіру арқылы кәсіби қызмет жасаға мотивациясын тереңдету жұмысын жүргізуді
ұйғардық. Бұл тұлғаны кәсіпке студенттің дайындаудың тәжірибелік бағытын
жетілдіруді білдіреді.
Топтық әлеуметтік-психологиялық тренингтер арқылы студенттің кәсіби
даярлығы мен құндылықтар жүйесін тереңдету арқылы олардың тәжірибелік бағыттағы
даярлығын тереңдетуді тиімді іске асыруға мүмкіндік беретін әдістер болып табылады.
Басқаша айтқанда әлеуметтік-топтық тренинг нақты әлеуметтік топ ерекшелігіне,
маманның кәсіби саласына қатысты қолдану оның тиімділігін асыра түседі.
Топтық тренингті ұйымдастыру оның мазмұнын, құрылымдық компоненттерін,
ұстанымдары мен шарттарын анықтауға психодиагностика нәтижелерін ескеру қажет.
Әлеуметтік-психологиялық тренингтердің оқыту әдістерінен артықшылығы тренинг
барысында жеке тұлғаның дамуына және өзара белсенді әрекеттесуіне, өзара қарымқатынас жасауды жетілдіруге бағытталған жаттығулардың кеңінен пайдалуында.
Кәсіби қызметке даярлау барысында кәсіби шеберлік пен ептілікті дамытуға арналған,
кәсіби құзіреттілік элементтерін қалыптастыру үшін жүргізілетін тренингтердің
бірнеше түрлері бар. Олардың ішінен зерттеуді ұйымдастыруға қатысушылардың
белсенділігін талап ететін кәсіби жетілдіру тренингін алдық.
Кәсіби жетілдіру тренингі. Бұл саладағы тренингтерді келесі жүйеге келтірдік: 1)
кәсіби білім беруді ұйымдастыруға арналған тренингтер; 2) кәсіби шеберлікті жетілдіру
үшін пайдаланылатын әдістердің тиімділігін көрсететін тренингтер; 3) нақты мамандық
саласындағы қызметке құзіреттілікті қалыптастыру тренингі.
Осы аталған тренингтердің ішінен кездесу тренинг тобында кәсіби шеберлікті
жетілдіру үшін іскерлік ойын әдістерін пайдаланудың тиімділігін көрсетуді
басшылыққа алдық. Сондықтан болашақ маманды кәсібін жетілдіруге арналған топтық
тренингті құрылымына, белсенділігіне, ерекшеліктеріне байланысты тренингтің басқа
түрлерінің элементтерін үйлестіріп қолдану тәжірибесін пайдаландық. Тренингтің қай
түрін пайдалансақ та оның негізгі құрылымдық компоненттерінің ішінде іскерлік
ойындар және психо-физологиялық жаттығулар (психо – гинемастика) міндетті түрде
қолданылады.
Кәсіби құзіреттілікті жетілдіруге арналған тренингтердің бір потенциалы оның
студенттер ұжымындағы топтық қарым-қатынасқа негізделгендігінде. Топтық іс-әрекет
барысында қатысушылардың қарым-қатынастың нәтижесінде «Мен», «Басқа», «Менидеал» концепциялары позитивтік өзгерістерге ұшырайды. Сонымен қатар
коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттері шыңдалады.
Тренинг тобының кездесулері ұйымдастыру кезеңінен басталады. Бұл сатының
басты міндеттері: тренингке қатысушы студенттердің мақсаты мен күтулерін анықтап,
оларды бір-бірімен сәйкестендіру; қатысушылардың қарам-қатынас жасауына ыңғайлы
психологиялық атмесфераның болуын қамтамасыз ету; топтағылардың белсенділігін
арттыруға түрткі болатын мәселелер қою, топтық жұмыстың нәтижелі болуына
жауапкершілікпен қарауға бағдар беру.
Осы сатыда әлеуметтік-психологиялық тренинг тобының ұстанымдары мен
топта жұмыс жасау ережелерін қатысушылар қабылдап, оны іске асыру жолдары
анықталады. Қатысушыларды тренинг мақсатымен таныстырып, тренинг барысындағы
әр қатысушының міндетін, табысты болу шарттарын анықитау үшін арнайы шолу
лекциясын жүргіздік. Сонымен қатар бұл лекция студенттердің тренинг барысында
белсенділік көрсетуіне, сол белсенділік арқылы қатысушы өзінің тұлғалық қасиеттеріне
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ізгі өзгерістер ендіруге ниеттенуін туғызып, кәсіби қызығушылығының артуына,
кәсіптік бағдар беру қазметін атқарды.
Тренингті ұйымдастырудың ерекшелігі оның мақсаты мен міндеттері,
ұстанымдары және топтағы жүргізілетін жұмыстарды орындау ережелерімен
қатысушылар танысып, ол бірлесе отырып талданады. Сондықтан топтық тренинг
мүшелері өзінің алдына қойған мақсатын толық анықтап алады. Сонда ғана тренинг әр
адамға әсерлі болып, топ жұмысы тиімділігі арта түседі.
Тренингті ұйымдастыру көпсатылы болғандықтан оның әрқайсысы өзіне тән ісшаралармен сипатталады. Оның бірі – топқа қатысушылардың әрқайсысы өзін
презентациялау, өзі туралы қысқа және қызықты етіп баянда беруден тұрады [2].
Тренингке қатысушылар бір жерде қызмет атқаратын немесе бірге оқитындар
болғандықтан олар өздерін дәстүрлі түрде емес, басшылыққа өз қалаулары мен
қызығушылықтарын ашып көрсету болса тренингтің бұл сатысы барлығына қызықты
болып өтеді. Презентация – қатысушылардың шығармашылығын, коммуникативтік
және ұүйымдастырушылық қабілетін көрсетеді. Сондықтан бұл кезеңнің қызықты өтуі
барлық келесі кезеңдерге бастау болатынын қатысушыларға алдын-ала ескерткен
дұрыс болады.
Тренинг барысында жүргізілетін психодиагностика оның келесі кезеңі болып
есетелінеді. Оның негізгі міндеті қатысушылардың қарым-қатынас жасауында
кездесетін қиындықтар себептерін анықтап, әр адамның өзінің жеке тұлғалық
ерекшеліктерінің даму деңгейін бағалап, кәсіби шеберлікке жету жолында кездесетін
бөгеттер себептері анықталады. Бұл мәселені шешуге диагностикалық мәні басым
келетін коррекциялық жаттығулардың көптеген түрлерін пайдалануға болады. Осы
жұмыстың міндеттерін келесідей анықтауға болады:
1) болашақ маманның тренинг барысында кәсіби қызметіне өте мәнді
құзіреттілікке негіз болатын қасиеттерінің даму деңгейін анықтау нәтижесіне сүйене
отырып топтық тренингтің мақсаты мен міндеттерін, мазмұнын нақтылап алу;
2) топпен жүргізілген тренингтің тиімділігін арттыру үшін оған қатысып
отырғандардың жеке тұлғалық ерекшелігіне байланысты пайдаланылатын әдіс-тәсілдер
топтамасын анықтап алу.
Анықталған міндеттерді орындау тренингтің осы сатысының сапасын
жоғарылатады.
Топтық жұмыстың келесі сатысы - тренингке қатысушылардың өзін-өзі
толығырақ тануына, кәсіби қызметке икемділігін анықтауға бағытталған болады. Бұл
сатыдағы іс-әрекеттер екі бағытта жүргізіледі. Біріншісі – жеке тұлғаның өзі шеше
алмай жүрген мәселелерінің себебін анықтау. Екіншісі- субъектінің шеше алмай
жүрген мәселелерін топтық жұмыс барысында актуалдандыру. Ол үшін көптеген
жұптар, шығын топтар негізінде орындалатын тапсырмалар беріліп, оларды шешуге
топ мүшелері толық қатысатын формада іс-шаралар ұйымдастырылады. Әр орындалған
тапсырманың нәтижесі топтық талдаумен аяқталады.
Талдау барысында қатысушылар жоғары белсенділік көрсетсе ол болашақ
маманның кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруға, өін-өзі танып білуіне негіз болу үшін
оның барысында келесі мәселелер анықталуы керек:
а) кәсіби құзіреттілік түсінігіне қандай анықтама беруге болатынын талдау;
ә) топтық тренинг барысында ондағы серіктестермен өзара қарым-қатынас
жасау, әрекеттесу барысында қандай мәселелерге көңіл аудару керек екенін
анықтағандығын есепке алу.
Топтық тренингтің келесі сатысы – қатысушыларға өзін-өзі ақиқатқа сай
келетіндей етіп бағалауының, өзін-өзі актуалдандыруының, өзін-өзі реттеу негізінде
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қарым-қатынасты тиімді жүргізуді анықтағандығы бағаланады. Бұл сатыда көптеген
жаттығулар мен рөлдік, рөлдік-сюжеттік іскерлік ойындарды пайдалану
қатысушылардың өзінің болашақ мамандығына даярлығын жоғарылатуға
қызығушылығын жоғарылатуға тиімді болатындығы дәлелденді.
Топтық тренингтің келесі сатысы – жетілдіру сатысы. Бұл кезде жеке тұлғаға
оқу барысында, кәсіби қызметті орындағанда және қарым-қатынас жасауда орын алған
қиындықтарды шешу технологияларын меңгерту - басты міндет болып табылады. Бұл
мәселені шешу үшін арнайы жаттығу түрлері жинақталып, оларды орындату және
нәтижесін талдау арқылы іске асырылады. Осы сатыда жүргізілетін талдаудың мақсаты
қатысушыдардың ауызша есеп беру барысында келесі мәселелерге ерекше көңіл аудару
арқылы өзекті нәрселерді тауып алуға қабілетін шынықтыру: 1) жаттығуды орындауда
кездескен ақиқат қиындықтар және оның орын алу себептерін көрсете білу; 2)
жаттығуды орындаудағы жетістіктер, осы сәттілікке негіз болған іс-әрекеттер.
Топтық тренингтің соңғы сатысы топтық релаксация жасауды үйретуге
арналады. Мұнда топтық жұмыстың қорытындысы шығарылып әрбір қатысушы өзінің
топтағы іс-әрекеті мен қарым-қатынасын, одан алған әсерін сипаттап, қорытынды
жасайды. Тренингтің басында кіріс диагностика жасалып, ең соңында шығыс экспрессдиагностика жүргізілсе жүргізілген жұмысты объективті бағалауға мүмкіндік туады.
Болашақ маманның құзіреттілігің көрсеткіштерінің бірі болып оның
ұйымдастырушылық қабілетінің қалыптасқандығы болып табылады. Өйткені мұғалім
оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырып, оқушылардың оған қатысуын қамтамасыз ітуі
керек. Осы қасиетті оқыту барысында қалыптастыруға іскерлік ойындардың қосатын
үлесі өте үлкен. Іскерлік барысында кәсіби қызметті орындау еліктеу тәжірибесі
арқылы іске асырылады. Шынайы тәжіриебінің, еліктеу тәжірибесінен айырмашылығы,
еліктеу кезінде кәсіби қызметтің өзі емес, оның үлгісі пайдаланылады. Топтық тренинг
барысында іскерлік ойынды пайдаланудың әдістемелік негізін келесі ережелер құрады:
1.Іскерлік ойын барысында кәсіби қызметтің үлгісі ретінде топқа
қатысушылардың іс-әрекеттерін ұйымдастыру тәсілі пайдаланылады. Еліктеудегі
технологиялық, ұйымдастырушылық және басқада үдерістер математикалық үлгілер
негізінде пайдаланылып, нәтижесі сандық және сапалық жағынан бағаланады.
2.Іскерлік ойында уақыт факторы ойынның нәтижесіне күрделі әсерін тигізеді
және ерекше жағдай тудырады. Іс-әрекетті ұйымдастыруға берілген уақыттың
тапшылығы өмірде оқу күні, оқу жылы деп өлшенетін үрдістердің ұзақтығын минуттар
мен сағат ішінде ұйымдастыру бар білімі мен іскерлігін шоғырландыруды талап етеді
және оның барлығын ерекше қойылтып көрсетуге мүмкіндік береді.
3.Іскерлік ойын барысында еліктеу іс-әрекетін орындау барысында кері
байланысты орнатуға, қажет болғанда әртүрлі жағдайды бірнеше рет қайталауға
мүмкіндік беру арқасында ойынаушы ол іс-әрекет түрін барынша сапалы орындауға
үйренуге және келесі жолы оны орындаудың тиімділігін арттыруға мүмкіндігі болады.
4.Топтық тренингте іскерлік ойындарды пайдалану оқытудың көрнекілік,
белсенділік, теориямен тәжірибенің байланысы, ғылымилығы, қызығушылық тудыруға
бағыттылығы және басқа дидактикалық ұстанымдар жүзеге асырылады.
5.Іскерлік ойынның мазмұнын анықтау оның орындайтын міндетіне байланысты
оқыту немесе зерттеу жүргізуге арналған деп іріктеуге болады. Нақты жағдай
көрсеткіштерінің өзгерісін сипаттайтын және ойын үлгісіндегі еліктеу құрылымын
көрсететін мөлшерлі тәуелділік, басқарылатын, басқарылмайтын өлшемнен, жүйенің
ұзақтық қорытындысы тәуелділігін бақылауға мүмкіндік береді. Жалпы еліктеу үлгісі,
өз кезегінде бекітілген шектеулі шарттармен функциялардан құралатын ауыспалы
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параметрлер мен ерекшеліктерден тұрады. Кейбір үрдістер алгоритмдер мен блоксызбалар түріндегі логикалық әрекеттермен сипатталады.
6. Іскерлік ойындарды зерттеушілер оның тиімділігін арттыру үшін оны
дайындау әдістемесі ретінде көптеген ойынға қойылатын талаптар анықтаған.
Л.А.Петровская [3, 137 б.], А.А.Осипова [4, 244 б.] өз еңбектерінде төмендегідей жалпы
нұсқамен дайындау қажет деп көрсеткен:
- іскерлік ойынды не үшін пайдаланатынын анықтап алып, оның тақырыпбын
нақтылау;

- іскерлік ойынның мақсаты мен міндеттерін белгілеу;
- іскерлік ойынды жүргізу сценарийін дайындау;
- топтық тренингке қатысушы студенттердің орындайтын рөлдерін нақты
анықтап, оны алдын ала таратып беру;
- ойын барысында пайдаланылатын реквезиттер қажет болсса оларды
дайындап алу: секундомер, неше түрлі жұмсақ ойыншықтар, зерттеу базасы,
қатысушылардың киінуіне қойылатын талаптар және басқа қажетті мәліметтер;
- тренинг тобымен ұйымдастырылатын ойынға қатысушылар тізімін даярлау;
- іскерлік ойын барысында оған қатысушылардың тәртіп сақтуын қадағалауға,
ойынның жүру динамикасын, алдына қойған мақсатына жетуін бағалайтын байқаушы
тұлғаларды немесе әділ қазылар алқасын тағайындау;
- іскерлік ойын аяқталғаннан соң қорытынды жасау, ойын барысында ерекше
ептілік көрсеткен, табысты болған қатысушыларды марапаттау, ұйымдастырудың оң
және теріс сәттерін анықтау, қатысушылардың өздерінің теориялық білімдерін
пайдалана алғанын бағалау, әр қатысушының немесе кіші топтардың рейтингін
анықтау.
Іскерлік ойынның бір ерекшелігі, оны жүргізу барысында қатысушылар актив
және пассив жағдайда болатын рөлдерді ойнайды. Өйткені қатысушылардың бір-екеуі
студенттер бақылау-есептік қызметін орындап, ойынның нәтижесін бағалау, есепке алу
сияқты ақпараттық база құру міндетін немесе байқаушы рөлін орындауы мүмкін.
Осылай ұйымдастырылған іскерлік ойындарда психолог немесе оқытушы рөлі
ойынның бастапқы, ұйымдастыру кезеңінде оның сценарийімен таныстырып, жүргізу
барысында топтың әр мүшесінің орындайтын рөлдерін анықтауға көмектесу болып
табылады.
Топтық
тренингтің
одан
әрі
жұмысына
барлық
топтың
территориясындағылар тең құқықта қатысушы болады.
Іскерлік ойын барысында синтездеу тәсілі қолданады. Ол әдістеме үлгілердің
құрылысы нақты жүйенің бөліктерін абстракциялау тәсілімен ұштастыруға байланысты
болады. Имитициялық үлгі құрайтын дәлдік пен шешім қабылдау мәліметтің
нақтылығымен
анықталады.
Егер
мәлімет
өткен
әрекеттердің
шынайы
көрсеткіштерімен берілсе, онда олардың дұрыстығы белгілі статистикалық тәсілдермен
бағаланады. Сандық және сапалық жағынан айқындалған болашақ мәліметтерді
қолдану қажеттілігі туындаса, оның дұрыстығына да қажеттілік туындайды.
Экономикалық және әлеуметтік шешімдер негізінен болашаққа бағытталған, яғни,
априорлық мәліметті қолдануды көздейді. Бұл жағдай болжау мәліметтерін қолдану
қажеттілігін белгілейді.
Ойынға қатынасушылардың белсенділігін арттыратын ынталандыру жүйесін
жасау, ең алдымен, жағымды эмоциялар әсеріне негізделуі керек, әрі жағымсыз әсерлер
деңгейі өте аз болуы керек, өйткені соңғысы үйренушінің ойлау әрекетін тежейді.
Қазіргі жағдайда әртүрлі қондырғылар құрылған өндірістік ұйымдарда ең негізгі
және ең маңызды іскер ойындардың тиімді элементтерінің бірі ынталандыру жүйесі
болып табылады. ПЭВМ осы үйрету тәсілін артықшылықтар тізбегімен қамтамасыз
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ететін іскерлік ойындардың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады: жылдам
әрекетке көшу, мәліметтерді көп мөлшерде жинау мен сақтау қабілеті; қателеспеуі,
дәлдігі, алған мәліметтің көрнекілігі, «адам-компьютер» диалогы тәртібінде ойын
өткізу мүмкіндігі, сыртқы әсерлерді бейнелеу мүмкіндігі және басқалар. ПЭВМ-де
бейнелеу үлгілерін жүзеге асыру үшін, қажетті алгоритмдердерді, бағдарламаларды,
нұсқауларды құрастыру керек. Іскерлік ойынды жасау – барлық ойыншыларға ортақ
немесе сараланған ойын ережелерімен бірге ойынды өткізудегі ұйымдастыру
жағдайымен аяқталады. Ойыншылар ұстануға тиісті ережелерге - міндеттері мен
шарттары кіреді. Мұнда, мысалы, ойын кезінде қатынасушылардың өзара қарымқатынас жасау мүмкіндігі, оның уақыты, әр кезеңде шешім қабылдау тәртібі
қамтылады. Қажет болса, ережелерден тыс ерекшеліктер қарастырылады.
Бейнелеу өнері бағытындағы болашақ мұғалiмдерінiң кәсіби құзіреттілігін
көркемдік білім беру арқылы қалыптастыруға негіз болатын теорияларды
қалыптастыруға көптеген шетелдік және отандық ғалымдар өздерінің үлестерін қосқан.
Отандық ғалымдар ішінде А.Е.Әбілқасымова, Б.Б.Баймұханов, М.Ә.Құдайқұлов,
Ж.А.Қараев, Б.Т.Кенжебеков, Т.Қ.Оспанов,
С.Е.Шәкілікова,
А.Нұғысова,
С.Р.Рахметова,
Б.А.Тұрғынбаева,
Б.М.Қосанов,
Ш.Х.Құрманалина,
Ә.М.Мұқанбетжанова,
Қ.А.Аймағанбетова,
Ж.Т.Қайыңбаев,
Г.Ж.Меңлібекова,
К.С.Құдайбергенова және т.б. «құзыреттілік» ұғымына анықтама беріп, оның
көрсеткіштерін анықтаған. Құзіреттілікті зерттеушілер оны кәсіби дайындық, кәсіби
шеберлік пен мамандықты меңгеру деңгейі ретінде қарастырылып, кәсіби-тұлғалық
құзыреттілік түсініктері мен кәсіби маман даярлау мәселелерімен айналысып жүрген
алыс және жақын шетел ғалымдарымен қатар отандық педагогтар, психологтар
еңбектерінде көрініс табуда.
«Құзыреттілік» түсінігі білім беру саласында 1960-1970 жылдардағы шетел
әдебиеттерінде, ал 1980 жылдардың соңында отандық әдебиеттерде кездесті. «Кәсіби
құзыреттілік, жете білушілік» ұғымын енгізудің қажеттілігі оның мазмұнының
кеңдігімен, интегративтік сипатымен, «кәсіптілік», «біліктілік», «кәсіби мүмкіндіктер»
және т.б. түсініктерді біріктіреді. Д.И.Ушаковтың редакциясымен жарық көрген
түсіндірме сөздіктің авторлары «құзыреттілік» және «құзырет» сөздерінің арасындағы
айырмашылықтарды дәлелдеуге тырысқан. «Құзыреттілік» – хабардар болушылық,
абыройлық; «құзырет» – жеке тұлғаның кәсіби қасиеті және қызметтік сипаттардың
нақты жиынтығы. Ресей ғалымдары Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, В.А.Сластенин,
Т.Ф.Лошакова, т.б. педагогикалық зерттеулерінде педагог кадрлардың кәсіби
құзыреттілігі туралы мәселеге көп қызығушылық пайда болғанын айтады.
Құзіреттілік бірінші орынға білімгердің ақпаратты сауаттылығын емес, оның
мәселені дұрыс шеше білу қасиетін қояды. Егер болашақ студенттің құзыреттілігінің
қалыптасуын орта кәсіби білім беру жүйесінің аумағында қарастырсақ, онда білім,
білік, дағды мүмкіншілігі, яғни, бір сөзбен педагогикалық қызметке маманның
қаншалықты дайын екендігі туралы айтуға болады. Кәсіби құзіреттілік деп студенттің
жеке бас сапалары мен оның студенттің-педагогикалық және теориялық білімінің,
кәсіби біліктілігі мен дағдысының, тәжірибесінің бір арнада тоғысуы деуге болады.
Болашақ маман өз ісінің шебері, жақсы мұғалім болу үшін мамандығына қажетті
қабілеттерді және жалпы әлемдік мәдениетті, өз елінің мәдениетін, қарым-қатынас
мәдениетін, тіл мәдениетін игеріп, интеграциялық үрдістерді меңгеріп, әлемдік білім
кеңістігінің өресінен шыға алуға талпынуы керек.
Құзыреттілік қалыптастыру дегеніміздің өзі болашақ кәсіби маманның - қазіргі
студенттердің
шығармашылық
қабілеттерін
дамыта
отырып
ойлаудың,
интеллектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге,
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білімнің
жетіспеушілігін
сезінуге
үйрету
арқылы
ізденуге
бағыттауды
қалыптастырудағы күтілетін нәтижелер болып табылмақ. Студенттердің кәсіби
құзыреттілік мәселелері туралы пікірлер кәсіби маман даярлау мәселелерімен
айналысып жүрген отандық және шетелдік ғалымдар, педагогтар, психологтар
еңбектерінде көрініс табуда.
С.М.Вешниякованың «Кәсіптік білім беру» сөздігінде: «Кәсіби құзыреттілік
competenens - қабілетті, белгілі бір саланың тұлғаларының білімінің, білігінің,
тәжірибесінің сәйкестігінің мөлшері»,- деген анықтама берілген. Л.М. Митина
«құзыреттілік» ұғымына «білім, дағды, білік, сонымен қатар практикада, тілдесімде,
жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуда қолданатын тәсілдері»,- деген анықтама береді. Б. Т.
Кенжебеков құзыреттілік жөнінде: «Құзыреттіліктің бар-жоғын адам еңбегiнiң
нәтижесiне қарап пайымдау кажет. Кез - келген қызметкер, өз әрекетiмен кәсiби iсәрекеттiң түпкi нәтижесiне сай талаптарға жауап беретiн жұмыстарды орындаса ғана,
кәсiби кұзыреттi болып саналады»-, деп анықтама береді.
Студенттің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда педагогикалық практика
үлкен рөл атқарады. Педагогикалық практиканы өту кезінде студенттің педагогикалық
іскерлігі мен дағдылары жылдам қалыптасады. Оның шығармашылық және
педагогикалық құбылыстарды зерттеуге деген қабілеті дамиды, педагогикалық
шеберліктің негіздері қаланады.
Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру жеке шығармашылық қабілетті дамытуды,
педагогикалық инновацияларды дұрыс қабылдауы, күнделікті өзгеріп жататын
педагогикалық ортаға тез бейімделуді қажет етеді. Студенттің кәсіби құзіреттілігінің
негізгі шарттары:
- оқытатын пән бойынша білімінің тереңдігі, іскерлігінің қалыптасқандығы және
басқа пәндермен интеграциялық байланысын түсінуі
- тұлғааралық және еңбектегі қарым-қатынасқа икемділігі;
- қызметтің эканомикалық, әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік, танымдық,
студенттің аспектілерін меңгеруі;
- қызметтегі жаңа жағдайға бейімдеуге, басқарушылар шешімін қабылдауға
дайындығы;
- практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық қабілеті;
- нақты жағдайларға байланысты қандай да бір әдістерді пайдалану біліктілігі;
- тиімді шешім қабылдауға қабілеттілігі.
Болашақ бейнелеу өнері бағытындағы мамандықтарға даярлықтан өтіп жатқан
студенттердің кәсіби құзіреттілігінің қалыптасқандығын анықтау мақсатында
психодиагностикалық зерттеу жүргізілді. Осы зерттеу нәтижесін басшылыққа ала
отырып студенттердің кәсіби құзіреттілігін жетілдіру үшін арнайы ұйымдастырылған
аудиториядан тыс топтық коррекция жұмысы жүргізілді. Бұл топтық коррекцияда
пайдаланылған әдістердің ішінде жетекшісі іскерлік ойындарды ұйымдастыру болып
табылды. Өйткені іскерлік ойындар басқа оқыту әдістерімен қатар шынайылыққа
жақын басқару тәжірибесінің шоғырлануына ықпал етеді, және негізінен зертханалық
тәжірибелердің орнын басады. Іскерлік ойындар, біріншіден, шынай түрде өмір
шындығын көрсетеді, екіншіден, қарқынды ұйымдастырылған үлгілерді құрады,
үшіншіден, алға қойылған мақсатты жылдам орындауға мүмкіндік береді.
Іскерлік ойынның негізінде еліктеу тәжірибесі жатыр. Шынайы тәжіриебінің,
еліктеу тәжірибесінен айырмашылығы, еліктеу кезінде, үрдістің өзі емес, шынайы
үрдістің үлгісі пайдаланылады. Болашақ мамандарды оқыту үрдісінде іскерлік
ойындарды пайдалану ондағы дидактикалық әдістерді топшылайды. Әрбір оқу іскерлік
ойыны, кез келген жағдайда, тиісті дидактикамен осы ұстанымдарды жүзеге асырады.
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Маңызды оқыту ұстанымдарының бірі, теория мен тәжірибе арасындағы байланыс
болып саналады. Ол зерттелетін құбылыстардың тәжірибелік мәнін бекіте отырып,
тәжірибемен теорияны нұсқайтын әдістермен жүзеге асады. Оқу барысында
пайдаланылатын іскерлік ойындарда, бұл байланыс, қарастырылатын жағдайдың
нақтылығымен тәжірибеден өтіп, оқу материалын меңгерудегі мәселемен белгіленеді.
Зерттеу барысында студенттердің кәсіби құзіреттілігінің көрсеткіштерін
жоғарылатуға арналған топтық ойын коррекциясын ұйымдастырудан алған тәжірибесін
студенттер мектепте өткен іс-тәжірибесінде пайдаланып, оқушылардың бейнелеу
өнеріне қызығушылығын тереңдетуге арналған тренинг жүргізді. Тренинг тобының
жұмысына қатынасуға параллель сынып оқушылары үлкен қызығушылық білдірді.
Сондықтан бұл топтық тренинг жұмысына зерттелініп жатқан сынып оқушыларымен
қатар басқа сыныптардан да қатысқандар болды. Тренинг барысында және одан кейін
студенттердің және оқушылардың бір-біріне деген көзқарасы өзгеріп, қарым-қатынас
мәдениеті жоғарылағаны анық байқалды. Сондықтан осындай тренингтерді барлық
құзіретті оқытушылар өз жұмысында пайдалануы оның жұмысының сапасын
жоғарылатудың шарты деп айтуға болады.
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ӘОЖ 371.4
ЗАМАН ТАЛАБЫ ӨЗГЕРУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ
Шауенова Г.А., магистрант,
ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Абитаева Р.Ш.,
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
В данной статье расматривается пути развития профессионального
мастерства будущих специалистив, навыков применения методов обновленного
содержания образования согласно требованиям современного образования.
This article considers ways of developing professional skills of future specialists and
ability to apply updated educational methods given reguirements of modern education system.
Әр ғалымның ашқан жаңалығында оның өзі білмейтін тағы да сырлары
болады, оны келешек ұрпақ толықтырып, жаңа сипат беріп жаңартады.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың биылғы жылғы сәуір айындағы "Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру" мақаласы дер кезінде айтылған көкейкесті мәселе деп білеміз.
Өйткені қазіргі таңда еліміз өтпелі кезеңді басынан өткеріп отырған шақта жастардың
ой - санасына дұрыс бағыт - бағдар беру қажет болып отыр. Оның үстіне жаһандану
кезеңінде өзіміздің ұлттық болмысымыз, ұлттық кодымызды сақтап қалу мәселесі де
қазіргі таңда өте маңызды. Сондықтан да ұлтымыздың болмысын сақтай отырып,
адамзат өркениетіне, қоғам дамуына, еліміздің экономикалық - әлеуметтік
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қуаттылығының, ұлттық қауіпсіздігінің кепілі - білім беру жүйесінің, адамдық
ресурстардың рөлі және маңызының артуында ерекше орын алуы керек. Қоғамдық
қатынастар жүйесіндегі өзгерістер білімге де әсер етеді. Жаңа тарихи кезеңнің
сұранысы мен экономикалық дамудың қажетсінуіне сәйкес білім жан-жақты, терең
тұғырлы болуы тиіс. Н.Ә.Назарбаев өзінің Дамушы нарықтардың Еуразиялық
форумындағы "Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына енуі"
баяндамасында "Біз үшін білім беру дамуының маңызды бағыттарының бірі заманауи
педагогикалық кадрларды даярлау болып табылады..." деп атап өтті [1].
Осыған орай болашақ мамандар мен оқыту формасын ұйымдастыруда өзім дәріс
беретін сабақтардың өту жүйесіне тоқталсам Қазақстан Республикасы педагог
кадрлардың біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген
педагог кадрларды даярлайтын гуманитарлық колледждердің бітіруші курс
студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы бойынша өткен курстан алған істәжірибемді /НИШ.Астана-2016ж/ пайдаланудамын.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше
сауатты, жан-жақты маман болуы мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру
мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани және басқа да көптеген
адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, оқу-тәрбие үдерісін
ұйымдастыруына көмектеседі. Атап өткендей ең негізгі мәселе болып отырған жағдай
оқушылардың ойын оқу мен жазуға сын тұрғысынан ойлауды дамыта оқыту жүйесін
қолға алу. Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз - педагогтың бағыттауымен оқушының өз
бетінше білімді игеруі.
Сын тұрғысынан ойлану "ойлау туралы ойлану" деп
сипатталған. Ол маңызды мәселелерді талқылау және тәжірибені ой елегінен өткізуді
қамтиды. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының мақсаты сынауға емес, шындалған
ойлауға үйрету. Бұл модуль оқушылардың да, мұғалімдердің де сыни тұрғыдан
ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді. Нәтижесінде неғұрлым
дамытылған оқушының жеке тұлғасы қалыптасады. Өзімнің курстан игерген теория
бойынша тәжірибе барысында, жүйелі жұмыстар жүрді. Студенттермен жұмыс
жүргізуде сыни ойлау деңгейін бақылау, жетілдіру мақсатында көптеген тапсырмалар
ұйымдастырдым. Студенттер әр тапсырманы орындауда қандай да болмасын мәселе
бойынша ақпаратты бірден қабылдай салмай «Басқаша қалай орындауға болады?
Шынымен ақ осылай болама? Мұның кемшіліктері қандай? Мұны қалай жақсартуға
болады?» деген секілді сұрақтарға жауап іздеді. Қолданыслған әдістердің бірегейіне
тоқталсам деймін. Мысалы: "Ойлан - жұптас - бөліс", "Үш қадамдық сұхбат",
"Сократтық семинар", "Стикердегі диалог", "Өкіл","Ақылдың алты қалпағы"
стратегиялары арқылы студенттердің идеялары мен ойларын дамыта отырып, өзара
әңгіме дебатқа ұластыруға болады. Қойылған сұрақтарға қанағаттанарлық жауаптар
алынып, әр топқа түрлі проблемалық сұрақтар қойып, қорытындылау кезеңінде
студенттер қорғаған постерлеріндегі тақырып бойынша байланыс, ықпалдастығын
тауып, сәйкестендіру барысында да әңгіме-дебат, кумулятивті әңгіме көрініс алады.
«Джигсо» әдісі бойынша берілген тапсырманы орындауда сыни тұрғыдан ойлау
арқылы жүйелі, мазмұнды, нақты жауап алынады. Баланың еркін де терең ойлауына,
үздіксіз жұмыс жасауына жол ашылып, студенттердің ізденісі өз нәтижесін береді.
Сондай-ақ сыни тұрғыдан ойлау оқушыларды еріксіз ойландыратын, қорытынды
жауаптар, нәтижелілікке итермелейді. Оқушыны мұғаліммен, сыныптастарымен еркін
сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені
шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге көмектеседі. Колледжіміздің білім
алушылары, яғни, болашақ маман иелері игерген білімдерін келешекте өз істәжірибелерінде қолдана алатындығына көз жеткізуге болады. Мамандарды даярлау
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сапасы тікелей оқытушының кәсіби құзіреттілігіне, біліктілік пен кәсіби тәжірибе
негізінде қалыптасатын қабілеті мен дайындығында көрсетілетін тұлғаның сипатына
байланысты деседі. Осыған сәйкес өзім қызмет істеп келе жатқан колледжде бастауыш
мектептің мұғалімдері мен мектепке дейінгі мекеме тәрбиешілерін дайындайтындықтан
үздік дәстүрлерді сақтай отырып, бәсекелестікке қабілетті мамандарды даярлаудың
жаңа нысандары мен жолдары қарастырылуда және оқу үрдісінің сапасын көтеруге
бағытталған белсенді жұмыс үстінде. Сондықтан білім алушылардың кәсіби
дайындығының сапасын, дамуын, білімін және тәрбиелік деңгейін көтеруге үлкен
ықпал жасайтын оқу-әдістемелік жұмысының үнемі дамып, жетілуін қажет деп
санайды [2].
Қазақстан Республикасында сапалы білім берудің стратегиялық міндеттерін жүзеге
асыруда педагогтардың кәсіби құзіреттілігін дамыту негізгі шешуші рөл атқарады.
Білім беру жүйесінде білім берудің ұлттық үлгісіне өту арқылы білім деңгейін
халықаралық дәрежеге жеткізетін, әлемдік педагогиканың озық үлгілерін
жаңашылдықпен дамытатын кәсіби құзіретті ұстаз. Н.Ә.Назарбаевтың «Ғасырлар
мақсаты – саяси экономикалық және рухани дағдарысты жеңіп шыға алатын, ізгіленген
ХХІ ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп
қалыптастыру», - деген тұжырым сөзіне сәйкес білім беру жүйесінде кәсіби жетілген,
білімдер мен білік дағдыларды құзырлылық ұстанымдарының талаптарына сәйкес
өздері меңгеретін және осы арқылы ойлау жүйесін, шығармашылығын, рефлексиялық
машығын дамытатын құзіретті ұстаз болуы тиіс. Онсызда мұғалімдер күн сайын
күрделі шешім қабылдайды. Бұл шешімдер түрлі білім мен пікірлерге сүйенеді және
әрбір студенттің не үйреніп, келешекте неге қол жеткізуге тиіс екендігіне бағытталған.
Осыған байланысты мұғалімдер студенттерді олай өмір сүруге тиіс өзгермелі әлемге
дайындауда маңызды рөл атқарады. Мысалы, бүкіл әлемдегі студенттерге айтарлықтай
әсері болатын елеулі факторлардың бірі- инновациялық технологиялардың кең
таралған түрін пайдалануға байланысты білімге оңай қол жеткізудің артып келе
жатқандығы. Білімге қол жеткізудің күн сайын артуының нәтижесінде мұғалімнің рөлі
барынша артады және студенттердің білімге қарай сыни қарайтындығына бағытталған
болатын. Сондықтан өзгермелі өмірге мұғалімдер барлық сатыларда оқу
бағдарламасына енгізілетін өзгерістермен және пәндік салалардағы әзірлемелермен
бірге дамып отыруға тиіс[3].
Құзыретті мұғалімдердің нені білуге және үйренуге тиіс екендігін анықтау
қарапайым міндет болмағандықтан, жоғарыда аталған мәселелер - күрделі дүниелер.
Мұғалімнің әрекетіне нақты бағдар беретін бір ғана әдіс - тәсіл бар деуге болмайды.
Алайда, қолданыстағы халықаралық бағдарламалардың қалай жұмыс істейтінін
зерделеу және ғылыми әдебиетті оқу арқылы білім берудің жалпы байланысын және
негізгі базасын анықтау арқылы ғылымды табысты етуге болады.

1. «Үздіксіз білім беру жүйесін дамытудың қазіргі жағдайы мен келешегі»// Қарағанды 2016,
99 бет.
2. «Тренерге арналған нұсқаулықтар», NIS, Астана 2017, 9 бет.
3. «Н.Ә.Назарбаев. «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына
қарай 20 қадам». //Егеменді Қазақстан. 10.07.2012.
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Жезқазған политехникалық колледж
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, 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
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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.
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 ойқорытындылары, 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.
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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 қырсырын 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
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
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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, астанкестен етуі әбден мүмкін жағдай. Сондықтан кез келген айтылған сөздің мәнмағынасын 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
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
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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.
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Болашақта, бірінші кезекте, анықтау керек, қоғамдық қызметтерде кейбір
МЖӘ функцияларын пайдалану. Бастапқыда инфрақұрылым орнайды, өйткені
мемлекет тұрақ құрылысы мүмкін, электроэнергиясын есептеу үшін бюджет, бірақ
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бойынша ең жақсы практикамен айналысуды қамтамасыз ете отырып, баға мен
сапаны жоғарылатуды, экономикалық қолжетімділікті және т.б.
In the future, first of all, it is necessary to determine in which spheres of public
services it is necessary to use the PPP mechanism. The main infrastructure remains, because
the state can build roads, power stations from the budget, but to develop a quality
improvement initiative when creating a new infrastructure, it is necessary to attract private
investors who will introduce new technologies.. At the same time, the solution should meet the
best practices, ensure price-quality ratio, economic accessibility to consumers, etc.
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Keywords: public-private partnership, projects, investments, investors, economic
development.

жобалар,

В современных условиях государственно-частное партнерство является
эффективным инструментом экономического и социального развития на региональном
и местном уровнях, средством привлечения ресурсов в проекты, где государственные и
местные органы власти пытаются сохранить контроль и наладить сотрудничество с
инвесторами. Целесообразность отношений в процессе реализации региональных
проектов и программ развития является необходимым условием организации
взаимовыгодного сотрудничества государственных учреждений и частного сектора.
Поскольку партнерские отношения строятся на взаимовыгодных условиях для
государства и частного бизнеса и эта выгода должна носить вполне конкретный
характер, быть понятной обеим сторонам, объяснимой и измеримой, то одно из
центральных мест по праву занимает оценка эффективности в рамках реализации
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конкретных проектов ГЧП. Несмотря на то, что эта оценка является неоднозначной и
различной для участников, она исключительно актуальна для каждого из них.
При всем многообразии форм государственно-частного партнерства в своей
основе они призваны обеспечить определенную выгоду для каждого из участников.
При этом ожидаемый эффект может лежать в разных областях для каждого из
заинтересованных субъектов, иметь разные критерии, не относящиеся к области
финансовых показателей.
Существующая практика реализации инвестиционных проектов показывает, что
серьезной проблемой в процессе оценки эффективности осуществляемых мероприятий
является согласование интересов сторон, которые ставят перед собой весьма
противоречивые цели [1, с. 7]:
- получить дополнительный доход или максимальную прибыль на вложенный
капитал;
- увеличить поступления в бюджет и повысить уровень доходов;
- обеспечить открытость внешнеэкономических связей и эффективное участие в
международном разделении труда и т.д.
Традиционно оценка эффективности инвестиционных проектов проводится по
следующим показателям:
1. Дисконтированная стоимость (PV). Для нахождения приведенной стоимости
любого средства (реального или финансового), используемого в течение определенного
инвестиционного периода, необходимо величину ожидаемого потока дохода от данного
средства (CFt) умножить на величину [1: (1 +r)], в соответствии с формулой:
,

(1.1)

где r – ставка дисконтирования.
Если имеется поток платежей через равные промежутки времени, то, применяя к
каждому платежу операцию дисконтирования, получим формулу дисконтированного
денежного потока
,

(1.2)

где: CFt – приток денежных средств в период t; t – количество лет.
Целесообразность реализации проекта ГЧП оценивается с помощью чистого
дисконтированного дохода (NPV), под которой понимают чистый прирост к
потенциальным активам фирмы за счет реализации проекта. Если проект предполагает
единовременное вложение, т.е. разовую инвестицию, то формула для расчета NPV,
будет выглядеть следующим образом:
,

(1.3)

где IС – инвестированный капитал.
В случае, когда ставка дисконтирования меняется по годам и проект
предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инвестирование финансовых
ресурсов в течение m лет, то формула для расчета NPV модифицируется следующим
образом:
,
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(1.4)

где i – прогнозируемый средний уровень инфляции (если условия специально не
оговорено, то i принимают равной ставки дисконтирования).
2. Индекс рентабельности (PI). Под этим индексом понимают величину, равную
отношению приведенной стоимости ожидаемых потоков денег от реализации проекта к
начальной стоимости инвестиций:
,

(1.5)

при этом если:
PI > 1, то проект следует принять;
PI < 1, то проект следует отвергнуть;
PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным.
В отличие от чистого приведенного эффекта, индекс рентабельности является
относительным показателем: он характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е.
эффективность вложений – чем больше значение этого показателя, тем выше отдача
каждого тенге, инвестированного в данный проект. Благодаря этому, критерий PI очень
удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно
одинаковые значения NPV, либо при комплектовании портфеля инвестиций с целью
максимизации суммарного значения NPV.
3. Дисконтированный срок окупаемости (Тд). Формула расчета этого индекса
имеет вид:
,

(1.6)

Помимо оценки эффективности проекта ГЧП необходимо уделить особое
внимание целому ряду факторов и условий, а также особенностей среды, в которой это
сотрудничество развивается. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка
возможных рисков реализации проекта с целью повышения успешности его
осуществления.
На основе обобщения теоретических аспектов и анализа взаимодействия власти
и бизнеса сформирована методика оценки эффективности проектов ГЧП, который
позволяет определить целесообразность и обоснованность проекта, а также наилучшую
форму его реализации. Это определяет целесообразность применения предложенного
алгоритма, который позволяет сделать экономически обоснованный выбор формы ГЧП
при реализации проектов и программ развития региона, базирующийся на определении
эффективности взаимодействия для каждой из заинтересованных сторон.
Риск для государства и частного инвестора в процессе реализации проекта ГЧП
заключается в том, что они, реализуя решения, нацеленные на удовлетворение
интересов, могут столкнуться с определенными препятствиями, способными поставить
под сомнения возможность реализации решения, а в худшем случае – свести
вероятность положительного исхода до нуля. Для того чтобы избежать подобного
эффекта, необходимо оценить метод распределения рисков с учетом того, что риск
может быть передан той стороне партнерства, которая способна управлять им
наилучшим образом. Для этого используется матрица, которая учитывает риски,
возникающие при реализации проектов, и показывает степень подверженности этим
рискам, как показано в таблице 1.
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Таблица 1
Матрица распределения рисков инвестиционных проектов
Проектные риски
Участие в распределении рисков
1
2
3
частный сектор
государство
Риск доступности выполнения проекта
х
Риски строительства в результате нарушения
х
бюджета и нарушения сроков
инфраструктурного проекта
Риск стоимости финансирования, в результате
невыполнения финансовых обязательств
Политические риски
Инфляционный риск на этапе строительства и
эксплуатации
Примечание - Разработано авторами
исследования

х
х
по

х
х

результатам

проведенного

Как видно из матрицы риски, распределены между теми участниками, которые
в большей степени подвержены им и смогут ими эффективно управлять. В результате
построения и использования матрицы распределение рисков ГЧП при реализации
инвестиционных проектов, проекты могут реализовываться более эффективно, а
появление дополнительных издержек у сторон партнерских отношений в значительной
мере уменьшается.
Статистических данных недостаточно для точного определения вероятности
возникновения конкретного риска, поэтому для их получения применяют метод
экспертных оценок. В стандарте Prince2 предложено использовать шкалу от 1 до 5
баллов, что продемонстрировано в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Вероятность возникновения риска
Балл
Вероятность
Вероятность
возникновения
1
Слабовероятные
< 10%
2
3
4
5

Маловероятные
Вероятные
Весьма вероятные

10 - 35%
35 - 65%
65 - 90%

Возможные
> 90%
Примечание - Данные стандарта Prince2 [2, 3]

Описание
Может произойти только в
исключительных случаях
Могут происходить очень редко
Происходит время от времени
Происходит в большинстве
случаев
Чрезвычайно вероятны

Процесс управления рисками состоит из идентификации рисков, качественного
анализа, разработки плана реакции на риски, мониторинга рисков. Результатом
процесса идентификации рисков является реестр с указанием приоритета риска.
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Таблица 3
Показатели влияния рисков
Балл
Степень влияния
Убыток (прибыль) от наступления рисков
1
2
3
1
Незначительное
Отсутствие какого-либо последствий в случае
возникновения риска
2
Низкое
Последствия возникновения не значительные
3
Среднее
Последствия возникновения риска не значительные, но
по негативному риску они могут быть полностью
исправлены
4
Существенное
Последствия риска значительные, но по негативному
риску они могут быть исправлены до определенной
степени
5
Очень существенное Последствия риска очень значительные; в случае
негативного риска фирма практически не сможет
восстановиться от последствий
Примечание - Данные стандарта Prince2 [2, с.105; 3]
На основе обобщения теоретических аспектов и анализа взаимодействия власти
и бизнеса сформирована методика оценки эффективности проектов ГЧП, который
позволяет определить целесообразность и обоснованность проекта, а также наилучшую
форму его реализации. Это определяет целесообразность применения предложенного
алгоритма, который позволяет сделать экономически обоснованный выбор формы ГЧП
при реализации проектов и программ развития региона, базирующийся на определении
эффективности взаимодействия для каждой из заинтересованных сторон.
Государственно-частное партнерство представляет собой особую систему
экономических отношений, формирующихся между государством и хозяйствующими
субъектами по поводу использования в течение длительного периода и на возвратной
основе ресурсов частного сектора (финансовых, технических и управленческих) для
создания или модернизации общественной инфраструктуры, оказания общественных
услуг, а также для развития других сфер, затрагивающих общенациональные интересы.
Через механизм ГЧП эффективность рыночных механизмов и элементов
трансформируется в выгоды для государства и общества, которые проявляются в
расширении номенклатуры, масштабов и повышении качества общественных работ и
услуг. Мировой опыт подтверждает, что ГЧП при условии их правильной организации
отличаются большей эффективностью по сравнению с традиционной системой
государственных закупок.
Как показал анализ, проекты на основе ГЧП в Казахстане стали осуществляться
относительно недавно. Чаще всего это разовые проекты. Вместе с тем, ГЧП - это в
большинстве случаев единственный способ привлечь дополнительные финансовые
ресурсы, повысить качество и доступность предоставляемых услуг. Поэтому этот
механизм постепенно развивается.
В перспективе, в первую очередь нужно определить, в каких сферах
общественных услуг необходимо использовать механизм ГЧП. Главной остается
инфраструктура, потому что государство может строить дороги, электростанции за счет
бюджета, но для развития инициативы повышения качества при создании новой
инфраструктуры, необходимо привлекать частных инвесторов, которые внедрят новые
технологии. Кстати, государство само по себе технологии привлечь не может. Оно
может выставить требования на высокотехнологичное строительство объектов для
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заданного количества потребителей, а бизнес должен выдать решения, какие
удовлетворить требования государства. При этом решение должно отвечать лучшим
практикам, обеспечивать соотношение цены и качества, экономическую доступность
потребителям и т.д.

1. Романов И., Тилебалдинов К. Государственно-частное партнерство - один из возможных
инструментов реализации экономической политики // Казахстанская правда. – 2011. - №285 - 286. С. 7.
2. Управление рисками в телекоммуникационных проектах // Инфор-мационные технологии для
менеджмента. – 2010. - №3.
3. Стандарты управления проектами // http: www. info.pm-club.org/ standarty/55-200 - - - - .

УДК 336.1; 336.22
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ СТАВОК НА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
Усенова А.А., Акбергенова А.К.
Жезказганский университет имени О. А. Байконурова
Мақалада мемлекеттік бюджетке салықтан түсімдер мен салық ставкалары
арасындағы байланыс Лаффер қисығын қолдануы арқылы қарастырылған.
The article presents dependence between tax proceeds to budget and tax rate according
to Lafer curve.
Налог – это принудительное изъятие государством у домохозяйств и фирм
определенной суммы денег не в обмен на товары и услуги, а на безвозмездной основе.
Налоги как основной источник доходов государственного бюджета играют важнейшую
роль в экономике страны, так как у государства должны быть денежные средства для
выполнения его задач и функций. В частности, нужны средства для:
- Поддержания развития частного сектора экономики,
- Обеспечения свободы конкуренции,
- Борьбы с такими проблемами как инфляция и безработица,
- Обеспечения экономического роста,
- Обеспечения безопасности, правопорядка, образования, здравоохранения,
- Предоставления социальной помощи малоимущим за счет перераспределения
доходов,
- Выплаты пенсий, стипендий, различных пособий и т.д.
Налоговая ставка – это величина налоговых начислений на единицу измерения
налоговой базы.
Различают, твердые, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные налоговые ставки:
1. Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения,

независимо от размеров дохода (например, на тонну нефти или газа).
2. Пропорциональные - действуют в одинаковом процентном отношении к объекту
налога без учета дифференциации его
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3. Прогрессивные - средняя ставка прогрессивного налога повышается по мере
возрастания дохода. При прогрессивной ставке налогообложения налогоплательщик
выплачивает не только большую абсолютную сумму дохода, но и большую его долю.
4. Регрессивные - средняя ставка регрессивного налога понижается по мере роста
дохода. Регрессивный налог может приносить большую абсолютную сумму, а может и
не приводить к росту абсолютной величины налога при увеличении доходов [1].
Кривая Лаффера показывает зависимость между доходами государственного бюджета
и динамикой налоговых ставок. Это кривая, характеризующая в графическом виде
зависимость объема государственных доходов от среднего уровня налоговых ставок в
стране. Кривая иллюстрирует наличие оптимального уровня налогообложения, при
котором государственные доходы достигают своего максимума.
Основная идея кривой Лаффера заключается в том, что по мере увеличения
налоговой ставки налоговые поступления будут увеличиваться до определенного
максимального уровня, а затем будут понижаться, ибо высокие налоги сдерживают
экономическую активность хозяйствующих субъектов, в результате чего сокращаются
объем производства и доход. Сокращение налоговых ставок вызовет сокращение
объема государственных доходов в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде
снижение налоговых ставок обеспечит рост сбережений, инвестиций и занятости, в
результате чего увеличатся производство и доходы, подлежащие налогообложению,
что увеличит налоговые поступления в государственный бюджет. Такой подход
выдвигали сторонники теории «экономики предложения» [1].

Рисунок 1. Кривая Лаффера
Исходя из рисунка 1, можно четко определить как меняется количество
налоговых поступлений от ставки налога. Чем выше ставка тем меньше поступлений.
Чем выше ставки на налоги, тем все больше и больше развивается теневая экономика,
так как люди не хотят отдавать большую часть своего дохода и поэтому всячески будут
уходить от уплаты налогов. На примере Казахстана рассмотрим следующие данные
налоговых поступлений в бюджет.
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Таблица 1. – Налоговые поступления в бюджет, в млн тенге [2, 3]
года

2008 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Абсолю
т.
отклон.
20082016гг.

Относ
ит.
отклон
.%
20082016гг.

2819510

2228682

2934081

3982338

4095366

1275856

45

920 912
267 356
640 983

643 668
268 725
515 934

837 233
312 332
677 229

1050 380 1041 217 120305
376 245 438 498 171142
865 213 914 361 273378

поступления
Налоговые
поступления
В
том
числе:
КПН
ИПН
НДС

13
64
43

Из таблицы 1 видно, что по каждой статье дохода цифры увеличиваются из года
в год. Так, например, поступления корпоративного подоходного налога в
государственный бюджет в 2016 году по сравнению с 2008 годом увеличился на 13 %,
конкретно на 120305 млн. тенге, что очень значительно. Поступление индивидуального
подоходного налога увеличились на довольно внушительную цифру 64%, а НДС на
43%. В таблице 2 непосредственно рассмотрены ставки налогов за 2008-2016 годы.
Таблица 2. Ставки налогов за 2008-2012 гг., в % [4]
Налог

2008 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

КПН
ИПН
НДС

10-30
5-20
13

10-20
5-10
12

10-20
5-10
12

10-20
5-10
12

10-20
5-10
12

Абсолют.
отклон.
10
10
1

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать следующее заключение, ставки по
налогам понизились, например, корпоративный подоходный налог в 2008 году
составлял 30%, а с 2013-2016 год 20%, индивидуальный подоходный налог в 2008 году
составлял 20%, а с 2013-2016 год 10%, налог на добавленную стоимость в 2008 году
составлял 13%, а с 2013-2016 год 12%. На протяжении с 2013 года по 2016 год
существует очевидная стабильность и неизменчивость ставок по налогам, как был НДС
12%, так он и остался.
Однако судя по статистическим данным поступлений в бюджет можно сказать
что даже при стабильности налоговых ставок поступления в бюджет значительно
увеличились, что говорит о том, что налоговая система Казахстана работает стабильно
и имеет устойчивый характер.
На примере Казахстана теория Кривой Лаффера подтверждается лишь частично,
только если сравнивать 2008 и 2016 года. В целом поступления в бюджет не зависели
от ставок, так как даже при неизменности ставок поступления увеличивались.
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На основе показателей налоговых поступлений в бюджет можно сделать прогноз
поступлений на будущие периоды.
Таблица 3. Прогнозируемые показатели налоговых поступлений в бюджет, в млн. тенге
Налоговые поступления КПН
ИПН
Год
НДС
2017 год 4503606
1092879
467572
991555
2018 год 5262154
1263797
529833
1149370
2019 год 5708733
1325789
582795
1240733
Прогноз был составлен с помощью Microsoft Excel. Из таблицы видно, что
количество налоговых поступлений возрастает из года в год. Изменение налоговых
ставок приведет к изменению налоговых поступлений, в результате чего либо дефицит
бюджета сократится и перейдет либо в баланс, либо в профицит, либо еще больше
увеличится.

1.
2.
3.
4.

Мельников В. Д. «Основы финансов» Алматы, 2013;
www.stat.kz.
www.minfin.kz
www.zakon.kz
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ЖАРАТЫЛЫСТАУ ҒЫЛЫМДАРЫ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ӘОЖ 004.3
ШАҒЫН ҒАРЫШ АППАРАТТАРЫНЫҢ БОРТТЫҚ АППАРАТУРАСЫНЫҢ
СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ
магистрант Балықбай Б.Ә., ғылыми жетекші Калманова Д.М.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық Университеті
В статье рассматривается методика оценки текущего состояния
безотказности бортовой аппаратуры малых космических аппаратов в процессе их
полета. Приводятся математическое представление показателя безотказности
бортовой аппаратуры и модель структуры малого космического аппарата.
The technique of an estimation of a current condition of non-failure operation of
onboard equipment of small space vehicles in the course of their flight is considered. A
mathematical representation of the reliability index of on-board equipment and a model of the
structure of a small spacecraft
Ғарыш аппаратының (ҒА) борттық аппаратурасы (БА) қалпына келмейтін нысан
ретінде сенімділік қасиеттерінің бірімен – ҒА ұшуы кезінде тоқтаусыз жұмыс істеуімен
сипатталады. Тоқтаусыз жұмыс істеу деп нысанның берілген жағдайда қажет
қызметтерді атқару қабілеті деп түсіну қабылданған [1, 2], қарастырылатын жағдайда –
ҒА ұшуы кезінде. Қалпына келмейтін нысандардың тоқтаусыз жұмыс істеуінің негізгі
көрсеткіші – t уақыт ішінде атқарылған жұмыс көлемінде тоқтаусыз жұмыс істеу Р(t)
ықтималдығы. Қосымша көрсеткіштер ретінде ТО.С тоқтап қалуына дейінгі орташа
атқарылған жұмыс көлемі және Λ тоқтап қалу қарқындылығы қолданылады [3].
ҒА БА үшін төзімділік көрсеткіштеріне ұқсайтын, «ҒА белсенді өмірінің мерзімі
(БӨМ)» деп аталатын көрсеткіш – ТБӨМ енгізіледі [3] . Оның ерекше қасиеті, шектік күй
ретінде тоқтаудан басқа, өзге де факторлардың, мысалы, шығындалатын қорлар
бойынша шектеулердің рөл атқаратындығы болып табылады. ҒА БА тоқтаусыз жұмыс
істеуін бағалау шамасы болып жалғыз көрсеткіш – ҒА БӨМ кезінде тоқтаусыз жұмыс
істеу ықтималдығы РБА(ТБӨМ) қызмет атқарады.
Шағын ғарыш аппараттарының (ШҒА) массасы 500 кг аспайды [4]. Оларға
Жерді дистанциялық зондылайтын белорус (БҒА) және ресейлік (Канопус-В) ғарыш
аппараттары жатады. ШҒА шағын өлшемдеріне қарамастан, ШҒА БА-да шағын еселі
резервтеу түріндегі артықтық, әдетте, қосарланушылық қолданылады. Мысалы, ҮҒА
БА-да 23 нысан резервтелген. ШҒА тоқтаусыз жұмыс істеуінің ағымдағы мәні БА
резервтік элементтерінің күйінен тәуелді. Ағымдағы уақыт мезетінде жұмысқа
қабілеттілігін сақтаған БА резервтік элементтері неғұрлым көп болса, БА тоқтаусыз
жұмыс істеуі соғұрлым жоғары болатындығы анық.
ШҒА БА тоқтаусыз жұмыс істеу көрсеткішінің математикалық көрінісі. БА
тоқтаусыз жұмыс істеу көрсеткішінің математикалық анықтамаларын [3] келген
деректерді қолданып, қарастырамыз.
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Келесі жорамалдарды қабылдаймыз:
– БА элементтерінің тоқтау қалуы тәуелсіз оқиғалар болып табылады;
– БА құрамдаушы элементтерінің тоқтап қалуға дейінгі атқарылған жұмыс көлемі
экспоненциалдық үлестіруге ие;
– жүктелмеген резервтің ауыстырғыш құрылғысының тоқтап қалу қарқындылығы
елеусіз шағын мәнге ие.
0-ден ТБӨМ уақыт аралығында БА тоқтаусыз жұмыс істеуінің ықтималдығы
келесі формуламен анықталады:
РБА (ТБӨМ)= РБА(0: ТБӨМ)= exp(

)

(1)

мұндағы, λ(х) – БА тоқтап қалу қарқындылығы; Р(ТБӨМ ) – БА t = 0 уақыт
мезетінде жұмысын бастап, ТБӨМ уақыт мезетінде тоқтаусыз жұмыс істейтіндігінің
ықтималдығы .
t-дан ТБӨМ уақыт аралығында БА тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы келесі
формуламен орындалады:
РБА (t:ТБӨМ)= РБА (0:ТБӨМ-t)=

=

(2)

мұндағы, Р БА (t; Т БӨМ) – БА t уақыт мезетінде жұмысын бастап, қажет (ТБӨМ – t)
уақыт аралығында тоқтаусыз жұмыс істейтіндігінің ықтималдығы .
Егер t уақыт мезетіне дейін БА тоқтамаса, онда:
РБА (t:ТБӨМ)= exp(

)

(3)

Тізбекті түрдегі сенімділіктің құрылымдық сұлбасы (СҚС) үшін оның
блоктарының тоқтап қалуға дейінгі атқарылған жұмыс көлемінің еркін заңы кезінде БА
тоқтаусыз жұмыс істеуінің ықтималдығы келесі түрде анықталады:
РБА (t:ТБӨМ)= РБА (0:ТБӨМ-t)=

(4)

мұндағы, РБ.i (t; ТБӨМ) – БА СҚС i-блогының, t уақыт мезетінде жұмысын бастап,
қажет (ТБӨМ – t) уақыт аралығында тоқтаусыз жұмыс істеуінің ықтималдығы ; n – БА
СҚС құрамындағы блоктар саны.
Тізбекті түрдегі СҚС үшін оның блоктарының тоқтап қалуына дейінгі
атқарылған жұмыс көлемінің экспоненциалдық заңы кезінде:
РБА (t:ТБӨМ) = exp

(5)

мұндағы, ΛБА – БА СҚС n блогынан жиынтық тоқтап қалу қарқындылығы:
ΛБА=

(6)

мұндағы, ΛБ.i – БА СҚС i-блогының тоқтап қалу қарқындылығы.
ШҒА құрылымының моделі. Техникалық жүйелердің сенімділігін есептеудің
ең таралған және көрнекті әдісі деп жүйенің сенімділік моделін құру әдістерін және
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осы модельдің оның сенімділік көрсеткіштерін есептеу үшін қолданылуын анықтайтын,
51891–2008 Р ГОСТ [4] регламенттелген СҚС әдісін есептеген жөн.
ШҒА БА ұшу кезінде қалпына келмейтін жүйе болып табылады. Сәйкесінше,
оның сенімділігін бағалау үшін СҚС әдісін– яғни, жүйенің сәтті жұмыс істеуіне қажет
пайдаланудағы құрауыштардың логикалық байланысын көрсететін, жүйенің жұмыс
қабілетті күйінің графикалық бейнесін қолдануға болады. СҚС жүйені ірілендірудің әр
түрлі деңгейлерінде орындалуы мүмкін (тұтас жүйелер, қосалқы жүйелер, модульдер
немесе құрамастыратын бірліктер) және блоктардан (элементтерден) қалыптасады.
СҚС блоктарын құрылысы бойынша қарапайым, күрделі және аса күрделі деп
бөлуге болады. Қарапайым блоктарға, құрамында резервтелетін элементтері жоқ
блоктарды жатқызамыз, күрделі блоктарға – резервтелетін элементтері бар блоктар.
СҚС аса күрделі блоктары СҚС резервтелетін күрделі блоктар болып табылады.
ШҒА БА ұшу кезінде тоқтаусыз жұмыс істеуін бағалау. ШҒА ұшуы
барысында ҒА жер бетіндегі басқару пунктіне (ЖБП) ШҒА құрылысы элементтерінің
тоқтап қалуы туралы деректерден тұратын, телеметриялық ақпарат келіп түседі.
Осыған байланысты, ШҒА пайдалануға қатысатын қызметкер, tҰ ұшу уақытының кез
келген мезетінде ШҒА ағымдағы құрылысы және ТБӨМ мезетінің орын алуына дейінгі
қалған уақыт аралығы туралы ақпаратқа ие екендігін айтуға болады.
Есептеудің осындай түрін эксплуатациялық қызметкердің орындай
алмайтындығын әбден анық. ШҒА БА ұшу кезінде тоқтаусыз жұмыс істеуін
сипаттайтын және эксплуатациялық қызметкер орындай алатын әдістемені құрастыру
орынды болып табылады. Әдістемені құрастыру кезінде «ШҒА сенімділігін есептеу»
конструкторлық құжатында бар және ағымдағы мезетте БА құрылымы туралы
мәліметтерді қолдануға болады.
Тоқтаусыз жұмыс істеу көрсеткішінің мәнінің өзгеруі ұшу уақытының және БА
резервтелетін нысандарындағы элементтердің тоқтап қалу санының арту шамасы
бойынша орын алатындығын ескерген жөн. БА ұшу барысында тоқтаусыз жұмыс
істеуін эксплуатациялық қызметкердің бағалауын БА тоқтаусыз жұмыс істеу
көрсеткіші өзгерген кезде, БА резервтелетін нысанындағы элементтердің бірінің тоқтап
қалу мезетінде жасаған орынды.
БА сенімділікке қатысты күйін бағалау ретінде ШҒА ұшуы кезінде БА
потенциалды тоқтаусыз жұмыс істеуін бағалауды енгізу орынды болып табылады.
ШҒА БА тоқтаусыз жұмыс істеуге қатысты әлеуетті мүмкіндіктері бастапқы
айтарлықтай көп болатын, қалған жұмысқа қабілетті резервті элементтердің санынан
тәуелді екендігі әбден анық. Мысалы, ҮҒА БА 22 нысан резервтелген. Резервтік
элементтердің тоқтап қалу шамасына байланысты тоқтаусыз жұмыс істеу деңгейінің де
төмендейтіндігі анық. Бортта резервтік элементтерді шығындау туралы мәліметтер
телеметрия бойынша жер бетіндегі басқару кешеніне (ЖБК) келіп түседі.
Жоғарыда айтылғандармен байланысты, ШҒА ұшуының белгілі бір уақытынан
кейін қалған ШҒА БА тоқтаусыз жұмыс істеу потенциалын бағалау мәселесі туады.
ШҒА БА тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығын бағалауды резервтік
элементтердің сақталған жиыны кезінде белсенді өмір мерзіміне тең атқарылған жұмыс
көлеміне жүргізу, кейін оны бастапқы мәнімен салыстыру ұсынылады.
ШҒА ұшуы кезінде БА тоқтаусыз жұмыс істеуін бағалау үшін БА сенімділігінің
құрылымдық сұлбасын қолданған орынды (1 сурет).

142

СҚС БА қарапайым
блок жиынтығы

СҚС БА күрделі
блок жиынтығы

СҚС БА аса күрделі
блок жиынтығы

1 сурет. ШҒА БА сенімділігінің құрылымдық сұлбасы
1 суреттегі СҚС сәйкес БӨМ аралығындағы БА тоқтаусыз жұмыс істеу
ықтималдығының бастапқы мәнін келесі формуламен есептеген жөн:
РБА(ТБӨМ)= РС.Қ(ТБӨМ) РС.К(ТБӨМ) РС.АК(ТБӨМ)

(7)

мұндағы, РБА(ТБӨМ) – БӨМ аралығында БА тоқтаусыз жұмыс істеу
ықтималдығы; РС.Қ(ТБӨМ) – БӨМ аралығында БА СҚС қарапайым блоктарының
жиынтығының тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы; РС.К(ТБӨМ) – БӨМ аралығында
қарапайым резерві бар БА СҚС күрделі блоктарының жиынтығының тоқтаусыз жұмыс
істеу ықтималдығы; РС.АК(ТБӨМ) – БӨМ аралығында күрделі резерві бар БА СҚС аса
күрделі блоктарының жиынтығының тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы;
РС.Қ(ТБӨМ)=

(8)

РС.К(ТБӨМ)=

(9)

РС.АК(ТБӨМ)=

(10)

Мұндағы, РҚ.i(ТБӨМ), РК.i(ТБӨМ), РАК.i(ТБӨМ) – БА сәйкес сенімділік құрылымының
сұлбасының i-ші қарапайым, күрделі, аса күрделі блоктарының сәйкесінше БӨМ
аралығында тоқтаусыз жұмыс істеуінің ықтималдығы; m1, m2, m3 – БА сенімділік
құрылымының сұлбасының қарапайым, күрделі, аса күрделі блоктарының сәйкесінше
сандары.
БА СҚС қарапайым блоктар жиынтығының кем дегенде біреуінің тоқтап қалуы
кезінде БА тоқтап қалуы орын алады. Күрделі блоктар жиынтығындағы блок
элементінің тоқтап қалуы кезінде БА тоқтап қалуы орын алмайды, бірақ, тоқтап
қалулар қарқындылығының артуы және осы блоктың, сәйкесінше, БА тоқтаусыз жұмыс
істеу ықтималдығының төмендеуі орын алады. Резервтелмейтін элементтің аса күрделі
блогында тоқтап қалу кезінде, күрделі блоктағы элемент тоқтап қалған кезде орын
алатын жағдай болады. Резервтелетін топтағы элементтің аса күрделі блогында тоқтап
қалу кезінде БА тоқтап қалуы орын алмайды, әрі резерв те сақталады, бірақ, тоқтап
қалулар қарқындылығының артуы және осы блоктың, сәйкесінше, БА тоқтаусыз жұмыс
істеу ықтималдығының төмендеуі орын алады.
БӨМ уақыт аралығында БА тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығының жаңа
ағымдағы мәні келесі формуламен анықталады:
РА(ТБӨМ)=

(11)

мұндағы, РА(ТБӨМ) – БА тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығының ағымдағы
(жаңа) мәні; РАЛ(ТБӨМ) – БА тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығының алдыңғы
ағымдағы (бұрын сақталған) мәні; РО.РГЭ(ТБӨМ) – БА резервтелетін элементтерінің
тоқтап қалған тобының тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы; РЭ(ТБӨМ) – БА
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резервтелетін элементтерінің тоқтап қалған тобынан жұмысқа қабілетті қалған
элементінің тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы.
БӨМ аралығында БА тоқтап қалу ықтималдығының жаңа ағымдағы мәні келесі
формуламен анықталады:
ΛА= ΛАЛ - ΛРГЭ+ ΛЭ

(12)

мұндағы, ΛА – БА тоқтап қалу қарқындылығының ағымдағы (жаңа) мәні; ΛАЛ – БА
тоқтап қалу қарқындылығының алдыңғы ағымдағы (бұрын сақталған) мәні; ΛРГЭ – БА
резервтелетін элементтерінің тоқтап қалған тобының тоқтап қалу қарқындылығы; ΛЭ –
БА резервтелетін элементтерінің тоқтап қалған тобынан жұмысқа қабілетті қалған
элементінің тоқтап қалу қарқындылығы.
РО.РГЭ(tСАС), РЭ(tСАС), ΛРГЭ, ΛЭ мәндері БА сенімділігін есептеу барысында
орындалған, алдын ала әзірленген кестеден алынады.
БА потенциалды ағымдағы тоқтаусыз жұмыс істеуін бағалауды келесі
формулалармен орындау ұсынылады:
КЫ.Т.Т=

(13)

КҚ.А.Т=

(14)

мұндағы, КЫ.Т.Т – ағымдағы уақыт мезетіндегі күйі бойынша БА тоқтаусыз
жұмыс істеу ықтималдығының төмендеу коэффициенті; КҚ.А.Т – ағымдағы уақыт
мезетіндегі күйі бойынша БА тоқтап қалу қарқындылығының арту коэффициенті;
РТ(ТБӨМ) – ағымдағы уақыт мезетіндегі күйі бойынша БА тоқтаусыз жұмыс істеу
ықтималдығы; РИ(ТБӨМ) – БА барлық элементтері жұмысқа қабілетті кезде, бастапқы
күйдегі БА тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығы.
ШҒА БА тоқтаусыз жұмыс істеуінің ағымдағы күйін бағалаудың ұсынылған
нұсқасын ШҒА пайдаланатын ұйымда оңай жүзеге асыруға болады, бірақ, БА
құрастырушы ұйымның эксплуатациялық құжаттамасын әзірлеу кезеңінде ШҒА БА
тоқтаусыз жұмыс істеуінің ағымдағы күйін бағалау кезінде қолданылатын деректердің
есептік мәндерін алдын ала әзірлеуді қажет етеді.
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УДК 629.7.02
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
магистрант Бекболатов Б.,
научный руководитель Ибилдаев Б. К.
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г.Астана
Берілген мақалада бітеу емес жасалған ғарыштық аппараттың ТРЖ әртүрлі
схамаларын салыстыру кезінде, тийімділігін жоғарылату және тиімді жүйені таңдау
жолдары қарастырылған. Құрастырушы элементтердің массасының параметрлері
және жұмсалатын энергия бойынша бағалануы қажет, таңдаудың жолдары және
критерийлері келтірілген. Сонымен, термореттеу жүйесін тийімділендіру жолы суық
өндірудің ұлғаюы кезінде құраушы элементтердің массасының азаюымен және
жүйенің энергияны пайдалануының төмендеуімен сипатталады.
In this article the ways of increase of efficiency are considered at comparison of
different charts СТР of space vehicle of untight execution and choice of the optimal system.
Ways over and criteria of choice, that they must be estimated on the parameters of mass of
making elements and expended power, are brought. Accordingly, the way of optimization of
the system of temperature control is characterized the degrowth of component elements at the
increase production of cold and decline of energy consumption of the system.
Подсистемы термического управления представляют множество необычных
инженерных задач. Преодоление этих проблем является результатом тщательно
разработанных систем и использования современных технологий.
Необходимость в системе теплового контроля сопровождаются технологическими
ограничениями, а также требованиями к надежности всего оборудования,
используемого на борту космического аппарата, а также необходимость обеспечения
экипажа подходящей, комфортной рабочей окружающей средой. Все сложные
оборудования, такие как космические аппараты, имеют температурные диапазоны, в
которых они функционируют. Таким образом, роль теплового контроля заключается в
поддержании температуры и температурной стабильности каждого элемента на борту
космического аппарата в пределах заранее определенных пределов на всех этапах
миссии, с экономичным использованием ресурсов космических аппаратов. Это
особенно важно, поскольку мы считаем, что в космосе космические аппараты
подвергаются суровым условиям, которые могут привести к катастрофическим сбоям.
С тепловой точки зрения главная задача состоит в том, чтобы справиться с
сильным изменением температуры между фазами прямого солнечного света и затмения
(от 100°C до -130°C на десятой части секунды). Влияние данных температурных
изменений является экстремальным, так как частота между прямым солнечным светом
и фазой затмения очень высока.
Для орбиты космического аппарата существуют две критические фазы: это
холодная фаза и горячая фаза. Во время холодной фазы космический аппарат находится
в зоне затмения, работающей до минимальной мощности. Во время горячей фазы
спутник подвергается воздействию солнечного света, работающему на максимальную
мощность.
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Одна из главных технических систем КА всех типов - система
терморегулирования (СТР), предназначенная для выполнения следующих задач [1]:
• отвод избыточной теплоты от членов экипажа и аппаратуры в открытый космос;
• поддержание температурно-влажностного режима внутри герметичного отсека;
• очистка атмосферы от пыли и мелких частиц.
С помощью внутреннего гидравлического контура, который отводит избыточную
теплоту в наружный гидравлический контур, СТР обеспечивает поддержание
температуры внутри герметичного отсека. Сброс теплоты в открытый космос
осуществляется посредством радиационного теплообменника (РТ), входящего в
наружный контур.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема СТР: ГО – герметичный отсек;
ТОА – теплообменные аппараты; ОЗ – обитаемая зона; ТЗ – технологическая зона; СТ –
связующий теплообменник; I – внутренний контур (ВК); II – наружный контур (НК)
Принципиальная технологическая схема, состоящая из внутреннего I и наружного
II гидравлических контуров, объединенных между собой связующим теплообменником
(СТ), представлена на рис. 1. Сброс теплоты в космическое пространство
осуществляется посредством РТ [1].
Одним из путей повышения эффективности осуществляется при сопоставлении
различных схем СТР космического аппарата негерметичного исполнения и выборе
оптимальной, система должна оцениваться по параметрам массы составляющих
элементов
и
затрачиваемой
мощности.
Часто
используется
удельная
массоэнергетическая характеристика - отношение веса системы к ее
холодопроизводительности (кг/кВт). Соответственно, путь оптимизации системы
терморегулирования характеризуется уменьшением массы составных элементов при
увеличении холодопроизводительности и снижении энергопотребления системы [2; 3].
Из всех элементов системы терморегулирования радиационный теплообменник
обладает наибольшей массой, поэтому необходимо стремиться к обеспечению
минимальной суммарной массы радиатора [3]. Площадь радиатора прямо
пропорциональна количеству отводимого тепла и обратно пропорциональна
температуре его поверхности в четвертой степени.
В связи с этим интерес представляет применение обратных холодильных циклов.
Такие циклы переводят отводимый тепловой поток на более высокий температурный
уровень, что обеспечивает эффективный отвод тепла.
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Уильямс и Пало в своей работе оценивают эффективность трех различных
концепций теплового дизайна, которые, скорее всего, будут соответствовать
временным ограничениям для реагирующего космического корабля [4].
Первая концепция дизайна - изотермическая структура. Конструкция включает в
себя вкладыши с высокой теплопроводностью для быстрого распространения тепла по
всему кораблю. Контроль температуры достигается за счет адаптации свойств
поверхности, чтобы сбалансировать радиационный обмен с окружающей средой.
Второй дизайн - это модульный подход. В этой конструкции космический
корабль разделен на термически изолированные модули, позволяющие осуществлять
обмен радиации для каждого модуля независимо от остальной части космического
корабля.
Третья концепция конструкции предполагает использование термического
переключателя между спутниковыми компонентами и структурой. Коммутатор
позволил бы структуре работать холодно, а чувствительные к температуре компоненты
были бы термически связаны только тогда, когда им нужно было отказаться от тепла.
Все три концепции дизайна могут быть использованы для производства
оборудования, которое затем может быть создано для инвентаризации, тем самым
удовлетворяя ограничения времени для гибкого пространства. Концепции дизайна, повидимому, упорядочены от простейших до самых сложных [5].
Решение любой задачи оптимизации начинается, прежде всего, с выявления цели
оптимизации и разработки требований к оптимальной системе. В зависимости от того,
насколько правильно выбрана цель и определены требования к системе, получаются и
соответствующие решения. Рассматриваемая система или подсистема должна
допускать определенную свободу в выборе параметров. Одним из наиболее важных
вопросов правильной постановки оптимальной задачи является выбор и обоснование
критерия оптимизации. Только при наличии критерия оптимизации можно проводить
анализ с использованием количественных оценок различных вариантов систем.
Для проведения процесса оптимизации необходима математическая модель
системы или подсистемы со всеми взаимосвязями и ограничениями. Математическая
модель для процесса оптимизации обладает рядом отличительных особенностей по
отношению к другим типам математических моделей. Указанная модель по
возможности должна отражать наиболее существенные связи между различными
элементами, характерными в отношении критерия оптимизации.
При решении конкретных задач оптимизации необходимо выбрать
математический метод, позволяющий получить количественные результаты с
наименьшими затратами на вычисления.
Выбор того или иного метода в значительной степени определяется целями
оптимизации, видом критерия оптимизации, а также используемой математической
моделью системы.
Принципиально для решения оптимальных задач можно использовать следующие
методы [6-8]: 1) методы исследований функций классического анализа; 2) метод
множителей
Лагранжа;
3)
вариационное
исчисление;
4)
динамическое
программирование; 5) принцип максимума; 6) линейное программирование; 7)
нелинейное программирование; 8) геометрическое программирование и некоторые
другие. Возможно комбинированное применение двух и более методов. Дать
однозначные рекомендации о применении того или иного метода не представляется
возможным. В каждом конкретном случае надо рассматривать особенности различных
методов и использовать наиболее подходящий, позволяющий эффективно получить
решение поставленной задачи.
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Наиболее существенными показателями любых систем и подсистем, находящихся
на борту корабля, являются их масса и энергопотребление. Энергообеспечение системы
теплового режима осуществляется от энергетической установки, также обладающей
определенной массой. Поэтому целесообразно на первом уровне статической
оптимизации в качестве критерия оптимальности выбрать суммарную массу системы
теплового режима и той части массы энергетической установки, которая
пропорциональна расходуемой на систему энергии. Таким образом, принимаемый
критерий оптимизации должен обеспечить выбор проектных параметров из условия
минимальной массы системы теплового режима и энергетической установки [3].
При рассмотрении метода Лангранжа в проектировании и оптимизации процессов
на примере выбора некоторых проектных параметров подсистемы терморегулирования,
принципиальная схема которой показана на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема замкнутой конвективной подсистемы
терморегулирования: 1 - холодильно-сушильный агрегат (ХСА); 2 - промежуточный
жидкостно-жидкостный теплообменник (ЖЖТО); 3 -радиационный теплообменник
(РТО)
В качестве критерия оптимальности подсистемы терморегулирования можно
принять сумму массы радиационного теплообменника и той части массы
энергетической установки, которая эквивалентна затрачиваемой на функционирование
подсистемы энергии. При заданной номенклатуре агрегатов и структуре подсистемы
терморегулирования можно определить водяные эквиваленты площадь радиационного
теплообменника Р из условия минимума приведенной массы т и как таковая система
будет рационально использована с экономией тепла необходимой для использования в
КА [3].
Еще одной моделью системы теплового контроля основано на работе не
герметичных космических аппаратах. Рассмотрим несколько базовых вариантов
компоновки двухфазных систем терморегулирования с применением прямого и
обратного цикла. Для упрощения анализа схем рассмотрим случай наличия только
внутренних теплопритоков - тепловыделений от оборудования, размещенного на
космическом аппарате [9].
Двухфазная система терморегулирования, работающая по прямому циклу.
Внутренний источник энергии на борту космического аппарата (тепловыделение
приборов) обеспечивает тепловой поток на испаритель, в котором происходит кипение
жидкого рабочего тела. Получившийся пар направляется в радиационный
теплообменник – излучатель, который отводит теплоту в космическое пространство за
счёт лучистого теплообмена, в результате чего рабочее тело конденсируется. Жидкое
рабочее тело подастся в испаритель с помощью насоса. В данной схеме используется
активная (насосная) циркуляция теплоносителя, характерная, для систем большой
производительности. Для систем с малой производительностью вместо насоса
возможно применение подачи рабочего тела с помощью капиллярного эффекта.
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Система терморегулирования, работающая по обратному циклу. Внутренний источник
энергии на борту космического аппарата создает тепловой поток на испаритель, в
котором происходит кипение жидкого рабочего тела. Пар рабочего тела сжимается
компрессором и подается в конденсатор, где теплота отводится в космическое
пространство излучением. Жидкое рабочее тело после прохождения дросселя
возвращается в испаритель.
Прямые циклы двухфазных систем терморегулирования в настоящее время
наиболее распространены в связи с их относительной простотой реализации и
высокими сроками активного существования. Обратные циклы для систем
космического назначения встречаются, например, в работе [9]. Несмотря на сложности,
связанные с наличием компрессора, данные циклы позволяют получить высокие
температуры на радиаторе, а значит, сократить площадь радиационных панелей.
Еще одним исследование в области теплоконтролей космических аппаратов
является применение теплового насоса [10]. Исследования показали, что для
применений теплового контроля в условиях теплового теплоносителя обычные
подходы не являются адекватными. Ярким примером является лунная миссия, в
которой днем обычные неокрашенные космические излучатели должны были бы
смотреть на солнце или на горячую лунную поверхность, что затрудняет прямой отвод
тепла в окружающую среду.
В этом контексте тепловой насос можно использовать для увеличения
температуры отвода тепла, чтобы обеспечить возможность прямого отвода тепла в
лунную среду [10].
Компромисс технологий тепловых насосов с целью создания подходящих систем
для обеспечения необходимой температуры и возможности отвода тепла в течение
лунного дня включал следующее [10]: 1 Паровое сжатие; 2 Адсорбция; 3 Абсорбция; 4
Гибрид (сжатие и абсорбция); 5 Химическая
Исследования
проведенные
специалистами
показали,
что
наиболее
перспективными технологиями в случае небольшого аэрокосмического применения
являются тепловой насос сжатия пара и химический тепловой насос которая является
очередной альтернативой для оптимизации работы теплового контроля космического
аппарата.
Надежные подсистемы теплового контроля космического корабля реализуются с
помощью тщательно разработанных систем и использования современных технологий.
Учитывая долгую и успешную историю побочных эффектов, могут существовать
возможности для усовершенствования и оптимизации этих технологий в космических
аппаратах. Для реализации потребуются технологические достижения и сокращение
затрат; эти улучшения можно также задействовать в рамках усилий по развитию
космических аппратов и аналогичных технологий.
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УДК 004.77
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАФИКА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Бурамбаева Н.А., Амирова А.С.
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева (Астана)
Молдагалиева У.С.
Университет Брешии (Брешия, Италия)
Мақала телекоммуникация желісінде ақпараттық пакеттің бағытын
оңтайландыру міндетіне арналған. Минималды бағыттағы графиктердің
қолданылатын әдісі пакеттің қозғалысы үшін оңтайлы жолды табуға мүмкіндік
береді. Алынған минималды маршруттау кестесі қосылған, ол әртүрлі сыныптардағы
ағындарды таратуға мүмкіндік береді.
The article is devoted to the task of optimizing the route of the information packet in
the telecommunications network. The applied method of minimally directed graphs makes it
possible to find the optimal route for the movement of the packet. The resulting minimized
routing graph is connected, which makes it possible to distribute threads of different classes
over it.
Основная задача создания алгоритма маршрутизации при обновлении таблицы
маршрутизации состоит в определении оптимального маршрута, который должен быть
внесен в таблицу маршрутизации. Алгоритм маршрутизации рассчитывает число,
называемое метрикой, для каждого сетевого маршрута. Они используют различные
метрики для определения оптимального маршрута, но каждый алгоритм
интерпретирует выбор варианта пути по-своему.
Практически все алгоритмы маршрутизации базированы на графовой модели
построения сети. Использование аппарата теории графов позволяет решать достаточно
большой ряд проблем телекоммуникаций.
В рассматриваемой работе решается задача повышения пропускной способности
сети телекоммуникаций с использованием метода минимально направленных графов.
Основу данного метода составляет алгоритм Йена. Алгоритм Йена является своего рода
модификацией алгоритма Дейкстры, который предназначен для нахождения k
кратчайших путей из вершины i до вершины j [1].
Процесс нахождения оптимального пути можно рассмотрен на пяти этапах:
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1) Ранжирование всех имеющихся узлов
2) Удаление линий, которые соединяют узлы одного ранга
3) Удаление линий, которые соединяют узлы с большим рангом с узлами
меньшего ранга
4) Удаление тупиковых маршрутов
5) Проверка графа на связность
В качестве примера рассмотрена топология сети, которая изображена на рисунке
1.

Рисунок 1. Граф сети
Первым этапом является ранжирование. Ранжирование- это процесс нумерации
узлов подобный построению дерева. Исходный узел берется в качестве начала дерева и
его ранг будет равен 0 (
=0), узлы инцидентные первому узлу, т.е. началу дерева,
нумеруем как узлы ранга 1 (
=1). Два узла считаются инцидентными, если
напрямую соединяются друг с другом. Далее, продолжается процесс ранжирования уже
для узлов первого ранга, для которых определены инцидентные узлы и присвоен номер
ранга - 2 и так до тех пор, пока xj не будет в списке очередного ранга. Номер ранга
будет указывать на наименьшее число хопов от xi до xj. Все остальные узлы, которые
еще не были пронумерованы, можно убрать из рассматриваемого списка [2].
Удаляются из списка линий, соединяющие одноранговые узлы, так как они
только увеличивают количество пролетов между узлами. Из рассмотрения убираются
линии входящие в узел-источник, рассматриваем только исходящие линии.
Для исключения петель удаляются из списка линии соединяющие узлы
большего ранга с узлами меньшего ранга. А также удалены линии, загруженность
которых составляет или близка к 100%.
Граф, приведенный на рисунке 1, состоит из восьми рангов (нулевой ранг
включительно).

Рисунок 2
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Порядковый номер xj-го узла равен 24. После проведения ранжирования можно
упорядочить списки рангов с входящими узлами в порядке возрастания:
0. xi
1. 1,2,3
2. 4,5,6
3. 7,8,9,10,11,12,13
4. 14,15,16,17,18,19
5. 20,21,22,23
6. 24,25,26,27,28
7. 29,30
xj-ый узел относиться к 6 рангу. Удаляются одноранговые линии, в данном
случае - следующие линии:
для первого ранга 1-2;
для второго ранга 4-5;
для третьего ранга 7-12, 8-12, 7-11, 9-10;
для четвертого ранга 14-18;
для пятого ранга 20-21;
для шестого ранга 24-25, 25-26, 26-28,25-27, 24-27, 25-28;
Узлы, ранг которых превышает ранг j-го узла необходимо удалить. Так как ранг
j-го узла равен 6, то узлы, ранг которых превышают шести можно удалить (это узлы 29
и 30). Также удаляются входящие и исходящие линии к этим узлам тоже.
Ниже приведен рисунок модификации топологии после проведения процедуры
ранжирования и удаления соответствующих линии и узлов.

Рисунок 3
Второй этап – это удаление тупиковых узлов.
Если у узла отсутствуют исходящие линии, то данный маршрут можно
рассмотреть как тупиковый. Тупиковые сети однозначно не используются при поиске
кратчайших путей, поэтому такие узлы удаляем из списка, а также удаляем все
инцидентные к нему линии. При удалении тупиковых маршрутов может поменяться
топология сети и некоторые маршруты также могут стать тупиковыми.
Пусть имеются узел xk , который относятся к множеству X2 и у которого была
удалена исходящая линия. Множество Е будет составлять множество входящих и
исходящих узлов [3].
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Шаг 1. Проверка наличие у узла еще исходящие линии кроме тех, которые вели
к тупиковому узлу. Если нет, то можно удалить этот узел из рассматриваемого списка и
окончить алгоритм. Если да, то перейти к следующе шагу.
Шаг 2. Определение множества узлов Fk инцидентных узлу xk из общего
множества узлов Eвх.
Шаг 3. У узлов входящих в множество E удаляются все линии ведущие к узлу xk.
Шаг 4. Если для узла из множества Fk была удалена хотя бы одна исходящая
линия, то для этого узла необходимо запустить процесс устранения тупиковых
маршрутов, после чего удалить узел из списка инцидентных узлов Fk.
Шаг 5. Повторение шагов 2 - 4 до тех пор, пока Fk=ø, т.е. не останется узлов в
множестве Fk.
Для приведенного примера на рисунке 2 проведен процесс устранения
тупиковых маршрутов. Согласно шагу 1. проверяется, есть ли у графа узлы, у которых
отсутствуют исходящие линии. По топологии видно, что узлы 7, 8, 10, 14, 25, 26, 27, 28
не имеют исходящих узлов. Это проиллюстрировано на рисунке 4

Рисунок 4
Аналогичным образом будут удалены узлы 9, 16, 17 , 22, 21. Получен граф,
приведенный на рисунке 5

Рисунок 5
Узел 12, т. к. у узла есть исходящая линия и переход ко 2 –му этапу.
Определяются узлы инцидентные узлу 12. Удаляется узел 12 из множества Fk и линии,
соединяющие его с инцидентными узлами из множества E.
Инцидентные узлы 6 и 11. По 5 шагу блок-схемы проверяется, есть ли у узлов
исходящие линии. Так как они отсутствуют, то удаляется узел 12 и продолжается
проверкадо тех пор, пока Fk=О.
После применения алгоритма устранения тупиковых маршрутов получен
минимально направленный граф, показанный на рисунке 6.
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Рисунок 6
Следующим пунктом оптимизации графа является проверка связности графа.
Два графа, считаются связными, если есть хотя бы один путь соединяющий их между
собой. С целью уменьшения расчетов связность графов проверяется после удаления
нескольких тупиковых маршрутов.
Алгоритм проверки графа на связность состоит из следующих пунктов [4]:
1.
Исследование пролетов от узла (i-1) до узла i, причем изучение
начинается с i=1 до значения максимального ранга
2.
Если количество пролетов, соединяющих исходный узел (i-1) с узлом i
превышает единицу, то считается, что есть резервный путь и можно перейти к пункту
8. Если количество пролетов равно 1, то этот пролет необходимо удалить.
3.
Рассмотрение графа без удаленного пролета, если при это получен
направленный граф, то необходимо перейти к пункту 7.
4.
Построение псевографа, в котором источником будет считаться узел, от
которого исходил удаленный пролет, а назначением узел следующего ранга.
5.
Наложение псевдографа на исходный минимизированный граф.
6.
Добавление удаленного пролет к новому минимизированному графу, при
это число возможных путей прохождения трафика увеличится.
7.
В новом графе должны быть рассмотрены следующие пролеты с
увеличением значения ранга с целью проверки связности всех рангов.
8.
После выполнения всех процедур получение связного графа.
Запуск алгоритма для графа, изображенного на рисунке 3. Между узлами 0 и 1
всего один путь, резервный путь отсутствует, т.е. граф несвязный. Согласно пункта 2,
необходимо удалить пролет между узлами 0 и 1 и заново построить граф с учетом
удаленных ранее линии первого ранга. В результате получается схема, приведенная на
рисунке 7.

Рисунок 7.
Следующий путь - это путь от узла 1 до 4 . Пролет между этими узлами не
является единственным. Есть три возможных варианта маршрута (1-4, 1-5-4, 1-2-5-4),
поэтому необходимо теперь рассмотреть следующие пролеты.
Единичный пролет наблюдается также между узлами 4-13. Согласно алгоритма,
удаляется данный пролет и рассматривается новый граф. Так как при восстановлении
узлов одного ранга, граф не является направленным, необходимо перейти к пункту 4 и
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построить псевдограф между узлами i-1 и n и наложить полученный граф на исходный.
После рассмотрения всех пролетов добавляются удаленные пролеты. В результате
получен граф, показанный на рисунке 8

Рисунок 8
Полученный граф является связным, что дает возможность распределять по
нему потоки разных классов.
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The article is devoted to questions concerning the use of empirical models in the
modeling of radio signal propagation. The relevance of this article is unquestionable, since in
modern times, in connection with the wide development of wireless communication systems,
the question of the influence of propagation conditions on the performance of mobile
subscribers has become important.
Мақалада радио сигналдарын таратуды модельдеуде эмпирикалық модельдерді
қолдану мәселелері қарастырылады. Осы мақаланың өзектілігі шексіз болып
табылады, өйткені қазіргі кезде сымсыз байланыс жүйелерін кеңінен дамытуға
байланысты тарату жағдайларын ұялы байланыс абоненттерінің жұмысына әсері
туралы мәселе шешілді.
Планирование радиопокрытия сети сотовой связи непосредственно начинается с
расчёта энергетического бюджета, или максимально допустимых потерь на линии
(МДПЛ). При планировании сети необходимо решить вопрос, насколько далеко
приемник и передатчик абонентской и базовой станций могут находиться друг от
друга, чтобы уровень качества связи при этом не падал ниже требуемого уровня. Для
ответа на этот вопрос в первую очередь необходимо рассчитать максимальное
затухание радиосигнала на трассе, или бюджет радиолинии. Результатом расчета
155

бюджета радиолинии является значение максимально допустимых потерь. Зная МДПЛ
и модель распространения сигнала, можно определить максимальное расстояние,
которое может быть между приемником и передатчиком радиолинии [1].
На сегодняшний день в результате влияния окружающей среды выделяют
несколько методов, использующихся для моделирования распространения
радиосигнала, включая детерминированные и статистические методы; а также
полудетерминированные, полуэмпирические и эмпирические модели.
Использование физических законов распространения сигнала является основой
детерминированных математических моделей. Расчеты базируются как на одно-, так и
на двух- и многолучевых моделях распространения радиосигнала. В данных моделях к
факторам влияния препятствий на трассе распространения радиосигнала относятся
следующие факторы: ослабление в свободном пространстве, отражение от объектов,
дифракция на препятствиях, поглощение, преломление.
Главной особенностью статистических математических моделей в различных
типах окружающей среды, например, в городе, в пригороде, в сельской местности, в
лесных массивах, является использование результатов экспериментальных
исследований распространения радиосигнала в статистически неоднородной трассе и
обобщенные статистические формулы затухания сигнала.
Отображение затухания радиосигнала на трассе в виде корректирующих
эмпирических коэффициентов, подобранных на основании экспериментов, определяют
базу полуэмпирических и эмпирических моделей. Применении данных моделей
предполагает определённую точность расчета, непосредственно зависящую от
правильности корректирующих эмпирических коэффициентов, которые имеют
значения в определенном диапазоне радиочастот и для конкретных условий
окружающей среды.
Стоит отметить, что результаты экспериментальных исследований также широко
используются для расчета потерь радиосигнала на трассе при распространении
радиоволн вдоль земной поверхности с учетом реальных условий [2].
Окамура-Хата – это наиболее широко используемая модель в распространении
радиочастоты для предсказания поведения сотовых передач на городских окраинах и в
других сельских районах. Эта модель включает графическую информацию по модели
Окамура и развивает ее далее до более лучшей модели. Эта модель обладает также еще
двумя вариантами передачи в пригородных районах и на открытой местности [3].
Так как потери при распространении можно рассматривать в виде формулы,
становится возможным использовать формулу в различных вычислениях при
системном планировании. Однако, так как формула может применяться только в
ограниченных диапазонах, необходимо обратить внимание на ее применяемые
диапазоны, как показано в таблице 1.
Таблица 1
Допустимые значения параметров для модели Окамура-Хата
Параметр

Области применения модели
Основная
Расширенная
Рабочая частота, МГц
От 150 до 1500
От 150 до 1500
Протяженность трассы, км
От 1 до 20
До 80
Высота
антенны
базовой
От 30 до 200
От 1,5 до 400
станции (БС), м
Высота антенны абонентской
От 1 до 10
От 1 до 10
станции АС, м
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Для нахождения потерь при распространении радиоволн необходимо учитывать
параметры, указанные в таблице 1 и использовать эмпирические формулы (1)-(6).
Эмпирическая формула для расчета среднего затухания радиосигнала в
городских условиях, в дБ:

Lгород = 69,55 + 26,15 Ч lg( f ) - 13,82 Ч lg( hb ) + (44,9 - 6,55 Ч lg( hb )) Ч lg( r ) - a(hm )

(1)

где f – частота излучения передатчика;
hb – высота подвеса антенны базовой станции;
hm – высота подвеса антенны абонентской станции;
r – радиус зоны покрытия;
a(hm) – поправочный коэффициент для высоты антенны АС.
Для крупных городов этот параметр слабо зависит от частоты и от типа
местности, однако используются следующие аппроксимирующие формулы:
для малых и средних городов:

a(hm ) = (1,1Ч lg( f ) - 0,7)Ч hm - (1,56 Ч lg( f ) - 0,8)

(2)

для больших городов:

a(hm ) = 8,29 Ч[lg(1,54 Чhm )]2 - 1,1 при f < 300 МГц

(3)

a(hm ) = 3,2 Ч[lg(11,75 Чhm )]2 - 4,97 при f ≥ 300 МГц

(4)

для пригородных районов, дБ:

Lпр = Lгород - 2 Ч(lg

f 2
) - 5,4
28

(5)

для сельской местности, дБ:

Lc = Lгород - 4,78 Чlg( f ) 2 + 18,33Чlg( f ) - 40,94

(6)

где Lгород, Lпр и Lс являются потерями трассы распространения волны для каждого типа
области.
Моделирование распространения сигнала с применением модели Окамура-Хата
и сравнение полученных данных, учитывая типы застройки местности, выполнено в
программе MatLab и продемонстрировано в соответствии с рисунком 1. При
построении графика используется частота 800 МГц учитывая, что это значение частоты
является наиболее допустимым для данной модели.
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Рис. 1 – Ослабление сигнала в зависимости от типа местности с использованием
модели Окамура-Хата
Согласно рисунку, можно проследить рост затухания сигнала в пригороде и в
крупном городе при использовании частоты 800 МГц, также необходимо отметить, что
с увеличением высоты подвеса базовой станции (hb, м) при данном частотном
диапазоне потери существенно уменьшаются.
Оценка пути распространения потерь производится по эмпирической модели,
если наземный покров известен только ориентировочно, и параметры, необходимые
для полудетерминированных моделей не могут быть определены. Для оценки потерь
распространения по известной модели Хата используются четыре параметра: частота f,
расстояние d, высота антенны базовой станции hBase и высота мобильной антенны
hMobile. В модели Хата, основанной на различных коррекционных функциях Окамура
[3], [4], основную потерю при передаче, Lb. в городских районах находят по формуле:

L b = 69,55 + 26,16 Ч log

hBase
hBase
f
d
- 13,82 Ч log
- a(hMobile) + (44,9 - 6,55 Ч log
) Ч log
МГц
м
м
км

(7)
где

a (hMobile) = (1,1Чlog

h
f
f
- 0,7) Ч Mobile - (1,56 Чlog
- 0,8)
МГц
м
МГц

(8)

Параметры, указанные в формуле, могут принимать следующие численные
значения:
f – частота, от 150 до 1000 МГц;
hBase – высота подвеса базовой станции, от 30 до 200 м;
hMobile – высота подвеса абонентской станции, от 1 до 10 м;
d – расстояние между базовой и абонентской станциями, от 1 до 20 км.
COST 231 – это расширенная модель Хата, в которой учитывается полоса частот
в следующем промежутке – 1500 < f(МГц) < 2000. Модель построена посредством
анализа кривых рассеяния Окамура в верхней полосе частот. Таким образом данная
комбинация называется Модель COST-Хата.
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L b = 46,3 + 33,9 Ч log

hBase
hBase
f
d
- 13,82 Ч log
- a(hMobile) + (44,9 + 6,55 Ч log
) Ч log
+ Cm (9)
МГц
м
м
км

где a(hMobile) – усредненная медианная мощность, определяется уравнением (9);
Cm=0 дБ для городов среднего размера и пригородных центров со средней плотностью
насаждения деревьев;
Cm=3 дБ для крупных городов.
В модели COST-Хата используются параметры следующего диапазона:
f – частота, от 1500 до 2000 МГц;
hBase – высота подвеса базовой станции, от 30 до 200 м;
hMobile – высота подвеса абонентской станции, от 1 до 10 м;
d – расстояние между базовой и абонентской станциями, от 1 до 20 км.
Применение модели COST-Хата ограничено большими и малыми макроячейками, когда высоты антенн базовой станции выше уровня крыши, прилегающей к
базовой станции.
Моделирование распространения сигнала с применением модели COST231 и
сравнение полученных данных, выполнено в программе MatLab и продемонстрировано
в соответствии с рисунком 2. При построении графика используется частота 1800 МГц
учитывая, что это значение частоты является наиболее допустимым для данной модели.

Рис. 2 – Ослабление сигнала с использованием модели COST231
Согласно рисунку, прослеживается следующая закономерность – затухание
сигнала растет с увеличением увеличения расстояния между базовой и абонентской
станциями.
Далее, останавливаясь на приведенных выше моделях распространения
радиоволн, приведем их сравнительных анализ по отношению друг к другу на основе
полученных графиков, используя для этого программу MatLab [5], [6].
В соответствии с рисунком 3 изображено затухание сигнала согласно двум
моделям распростанения радиосигнала: Окамура-Хата и COST231. Для примера
использованы частоты: 800, 1800 и 2100 МГц; так как на данный момент – это наиболее
востребованные частоты для развертывания сети LTE. Высота подвеса базовой станции
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– 50 м; высота подвеса абонентской станции – 3 м; расстояние между базовой и
абонентской станциями варьируется от 1 до 5 км.
На рисунке прослеживается следующая закономерность – затухание сигнала
растет с увеличением частоты сигнала и за счет увеличения расстояния между базовой
и абонентской станциями. Таким образом можно прийти к выводу, что использование
модели COST231 дает более точные показатели потерь по сравнению с данными,
полученными по модели Окамура-Хата. В частотном диапазоне от 1,5 до 2 ГГц
применение модели Окамура-Хата приводит к недооценке затухания сигнала и
наоборот, модель COST231 справедлива для несущих частот в этом диапазоне.

Рис. 3 – Сравнение модели Окамура-Хата и модели COST231
Сейчас существует множество общепринятых методик и программных
продуктов, позволяющих с высокой точностью прогнозировать распространение
радиоволн. Можно отметить, что для макросот более приемлемые результаты
определения потерь дают статистические методы, а применение цифровых карт
местности повышают их точность расчета.
1 Бабков В.Ю. Вознюк М.А. Михайлов П.А. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное
планирование. – М.: Горячая линия-Телеком, 2006. – С. 108-175.
2 Попов В.И., Скуднов В.А., Васильев А.С. Математические модели и алгоритмы распространения
радиоволн в сотовых сетях мобильной связи // Евразийский союз ученых. – 2016. – № 3-3 (24). – С.
68-80.
3 Okumura Y., Ohmohri E., Kawano T., Fukada K. Field strength and its variability in VHF and UHF
land-mobile. Review of the Electr. Commun. Lab. 1968. v.16. №9-10. р. 825-873.
4 Hata M. Empirical formula for propagation loss in land mobile radio service. IEEE Trans. Veh.
Technol., 2010, v. VT-29, no. 3, p. 317-325.
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ЖАРЫҚТЫҢ КВАНТТЫҚ КӨЗI – ЛАЗЕР
Жансейітова Ж.К., ф.-м.ғ.к.
Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Әділбаев Е.Б., Физика пән мұғалімі,
Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернат,
Қарағанды қаласы
В данной статье изложены некоторые особенности основных свойств
применение лазерного луча в промышленности и технике.

и

In this article, some features of the main properties and the use of a laser beam in
industry and technology.
ХХ ғасырдың екiншi жартысындағы физиканың iрi табыстарының бiрi
оптикалық кванттық генератор, немесе басқаша айтқанда лазердiң ойлап табылуы.
“Лазер” деген сөз ағылшынның “Light Amplificatoin by Stimulated Emission of Radiation”
деген сөйлемiнiң алғашқы әрiптерiнен алынған (LASER). Бұл “мәжбүрленген сәуле
шашудың көмегiмен жарықты күшейту” дегендi бiлдiредi. Мәжбүрленген сәуле шығару
үрдiсi лазелердiң физикалық негiзi болып табылады.
Атомдардағы электрондардың бiр деңгейден екiншi деңгейге еркiн өткен кездегi
сәуле шығаруын өз еркiмен немесе спонтанды сәуле шығару деп атайды. Атомдар бұл
жағдайда сәуленi бiр-бiрiнен тәуелсiз шығаратын болғандықтан ол сәуле толқындары
когеренттi болмайды.
1916 жылы А.Эйнштейн, атом электрондарының жоғарғы деңгейден төменгi
деңгейге өте отырып өзiнен сәуле шығаруы бұл атомға сырттан әсер ететiн
электромагниттiк өрiстiң әсерiнен де болу мүмкiндiгiн болжады.
Мұндай сәуле шығаруды мәжбүрленген немесе индуцирленген сәуле шығару
деп атайды.
Лазер сәулесiнiң негiзгi қасиеттерi оның аса жоғарғы монохроматтылығы,
шашырамайтын сәуле түрiнде алу мүмкiндiгi және аса қуаттылығы.
Лазер жұмыс істеу үшін үш негізгі шарт орындалуы қажет.
Біріншіден, оптикалық диапазонда сәуле шығаратын атомдар, молекулалар
немесе иондар жиынтығы – активті орта болуы керек. Активті орта ретінде газдар,
сұйықтар, қатты денелер қолданылады.
Екіншіден, активті орта инверсиялық қоныстану деп аталатын күйге келтірілуі
керек. Табиғатта бұл күй өте сирек кездеседі. Лазерде инверсиялық қоныстану толтыру
деп аталатын қоздыру процесі нәтижесінде жасалады.
Үшіншіден, лазерлік сәуле пайда болуы үшін (лазерлік генерация) системада
оптикалық оң кері байланыс жасалуы керек.
Лазерде кері байланыс айналардың жәрдемімен жүзеге асырылады. Бұлар ашық
резонатор деп аталады. Жоғарыда айтылғандарға байланысты лазер үш элементтен
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активті орта, қоздыру системасы системасы және резонатордан тұрады. Лазерлердің
тамаша қасиеттерінің бірі – жиілігін өзгертуге болатындығында. Индукцияланған
кванттық көшулер соңғы жылдары ғана практикада пайдаланыла бастады, осы
құбылысқа негiзделiнiп кванттық күшейткiштер және кванттық генераторлар
жасалынады (алғаш СССР-де Н.Г.Басов, А.М.Прохоров, США-да Ч.Таунс жасады) [1].
Сыртқы өрiстiң жиiлiгi қозған атомның өзiндiк жиiлiгiмен сәйкес келсе, онда
резонанстық эффекттiң салдарынан мәжбүрленген сәуле шығарудың ықтималдылығы
күрт өседi. Яғни, жиiлiгi қозған атомның өзiндiк жиiлiгiмен дәл келетiн фотон осы
атомның электронымен әсерлескен кезде ол атом қозған күйден төменгi энергетикалық
күйге өтедi де бiр фотонның қасында жиiлiгi тура сондай екiншi фотон пайда болады.
Бұл үрдiс бұдан әрi басқа атомдармен де қайталанып тасқынды түрде өтедi де жарық
күрт күшейедi. Бұл жөнiнде мына жерден қарап көруге болады.

1 – сурет
Оптикалық кванттық генераторлар жасау үшiн осы кезде басқа материалдар да
пайдаланылады. Үздiксiз қызмет iстейтiн ОКГ алғаш 1961 жылы жасалынды. Онда
жұмыс заты ретiнде гелий мен неон газдарының қоспасы пайдаланылады. (Не қысымы
1мм Hg, Ne қысымы 0,1мм Hg). Iшiнде осы қоспа бар кварц түтiктiң бiреуiнiң
ұзындығы L=80 cм,диаметрi D=1,5 cм , болатын (1-сурет).
Әдетте жарық зат арқылы өткен кезде заттағы негiзгi күйде тұрған атомдар
жарықты жұтады да, қозған атомдар өзiнен мәжбүрленген сәуле шығарады. Сондықтан
жарық зат арқылы өткен кезде күшею үшiн заттағы атомдардың тең жартысынан көбi
қозған күйде болуы тиiс. Заттардың мұндай күйi – деңгейлерi инверсиялықоныстанған
күй деп аталады (inversio – латынша «төңкерiлген» деген ұғымды бiлдiредi). Атомдар
әдетте қозған күйде өте аз, 10-9 – 10-7 с уақыт ғана болатындықтан деңгейлерi
инверсиялы қоныстанған күйлердi алу оңай шаруа емес. Бiрақ кейбiр атомдардың
қозған күйде ұзақ, шамамен 10-3 с бола алатын күйлерi болады. Ондай күйлердi
метатұрақты күйлер деп атайды. Осындай метатұрақты күйлерi бар заттарды жарықты
күшейтуге қолданады. Алғашқы лазерлер ретiнде рубиннiң кристаллдары пайдаланылды. Ондағы атомдарды қоздыру үшiн рубин бiлiктi сыртынан импульстi түрде
жұмыс iстейтiн, спираль шаммен орады. Шам жарқ етiп жанған кездегi шыққан
энергияны рубин атомдары жұтып, метатұрақты күйлерге өтедi. Атомдарды бұлай
қоздыру оларды үрлеу деп аталады. Бүкiл қозған атомдардың сәуле шығаруы бар
болғаны 10-8 – 10-10 с уақытқа созылады. Осы кездегi жарық сәулесiнiң қуаты өте үлкен
109 Вт-қа дейiн жетуi мүмкiн. Бұл үлкен электростанциялардың қуатынан да үлкен [2].
Кванттық генераторлардың көрiнетiн жарық және инфрақызыл сәулелер
шығаратын түрi оптикалық кванттық генераторлар немесе лазерлар деп аталады.
Осындай жарық генераторын рубин кристалынан жасауға болады. Ол кристалл алюми
нийдiң тотығы (Al2O3), оның торында алюминийдiң бiрнеше атомдарының орындарына
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хромның үш валенттi иондары (Cr3+) орналасқан. Хром сары, жасыл, күлгiн сәулелердi
жұтады, сондықтан рубин кристалынан қызыл сәулелер өтедi де рубин түстi қызыл
болады.
Жарық жұтқанда хром иондары қалыпты (1) деңгейден қозған (3) деңгейге (1суретте көрсетілгендей) көшедi; дұрысында соңғы бiр деңгей емес өте жақын жатқан
бiрнеше деңгейлер жиыны – энергиялық зона. Осы зона шегiнде қозған бiраз хром
иондары (2) деңгейге көшедi, олар бұл деңгейде әдеттегiден гөрi көп ұзақ, шамадан 10 -3
с болады. Осының нәтижесiнде осы метостабильдiк делiнетiн (2) деңгейге едәуiр көп
иондар жиналады, олардың саны барлық иондардың санының 50%-нен кем жағдайда
қозған иондар қалыпты деңгейге көшкенде рубиннен кәдiмгi қызыл флуоресценция
жарығы шығады. Ал, (2) деңгейдегi хромның қозған иондар ының саны қалыпты
деңгейдегi иондар санынан артқан да системада тепе-теңдiк жоқ күй түзеледi де индукцияланған көшулер нәтижесiнде күштi жарық шығады.

Бұл құбылысты байқау үшiн рубин кристалынан ұзындығы бiрнеше сантиметр,
диаметрi бiрнеше миллиметр стержень жасалады, оның екi шеткi көлденең қима беттерi
мұқият өңделген, жазық параллель болады; оларға күмiс жалатылады, бiреуi шала
мөлдiр болады. Сол рубин стерженьге импульстiк лампадан күштi жарық түсiрiледi (2сурет), жоғарыда баяндалғандай хром иондары қозып бiр деңгейден бiр деңгейге
көшедi, рубин жарық шығарады. Мұнда ырықсыз көшулер процесi басталу үшiн
спонтан көшулер нәтижесiнде бiрнеше фотон ғана бөлiнiп болғаны. Сонда стерженнiң
осi бойымен таралған фотондар әсерiнен когерент жарық пайда болады, бұл
индукцияланған жарықта стержень осi бойымен таралады, оның шеткi көлденең қима
бетiнен керi қарай шағылады, тағыда ырықсыз көшулер процесi жүредi,
индукцияланған жарық күшейе түседi; осылай жарық стерженьнiң қарама-қарсы шеткi
көлденең қима беттерiнен арлы берлi сан рет шығалады, мың-сан рет ырықсыз көшу
болады, стержень iшiндегi жарық интенсивтiгi қауырт күшейедi. Бұл жарық
интенсивтiгi белгiлi бiр шамаға жеткен соң оның бiр бөлiгi стерженнiң шала мөлдiр
қима бетi арқылы сыртқа шығады да жiңiшке параллель жарық шоғы түрiнде таралады.
Осы баяндалған рубин лазерi жарығы импульстiк қуаты 10 кВт-қа дейiн болады. Лазер
жарығы өте аз бытырайды, алшаю бұрышы шамада 0,50-тай болады.
Лазер жарығы нағыз монохромат жарық болып табылады. Оптикалық кванттық
генераторлар жасау үшiн осы кезде басқа материалдар да пайдаланылады. Үздiксiз
қызмет iстейтiн ОКГ алғаш 1961 жылы жасалынды [3]
Лазерлік сәуленің қасиеттері басқа жарық көздері шығаратын оптикалық сәуленің
қасиеттерінен мүлде өзгеше. Лазерлік сәуле шығарудың негізгі қасиеттері мыналар: 1)
монхроматтық; 2) когеренттік; 3) бағыттылық; 4) қуаттылық және жарықтылық.
Осы қасиеттердің әрқайсысына қысқаша тоқталып өтейік.
Монохроматтылық
(грекше : monos – жалғыз,
chroma – түс) .
Монохроматтылық сәуле шығарудың спектр бойынша жағылу дәрежесімен сипат163

талады. Монохроматтылық дәрежесінің сандық сипаттамасына спектр сызығының ені
немесе бірнеше сызық орналасқан спектрлік диапазонмен
алынады. Спектрдың
абсолют енінен гөрі салыстырмалы ені
сәуленің монохроматтылық
дәрежесін сипаттауға қолайлы; мұндағы 0 және 0 спектрдың максимумына сәйкес
жиілік және толқын ұзындық.
шамасы сәуленң спектрлік тазалығы деп аталады.
Лазерлік сәуленің монохроматтылығы жылу, вибрациялар т.б. әсерлерден резонатордың ұзындығының өзгеруінен нашарлайды.
Лазерлік сәуле үшін
Басқа жарық көздерінен мұндай
монохроматтылық алынбайды. Мысалы, сынап немесе атрий лампаларының бір
спектрлік сызығын бөліп алғанда
болады екен.
Когеренттілік (ағылшынша coherency – байланыс, үйлесімді) – тербелмелі
немесе толқындық процестердің кеңістік және уақыт бойынша үйлесімді өтуі. Егер
электромагниттік толқынның амплитудасы, жиілігі, фазасы, таралу бағыты және
поляризациясы тұрақты немесе белгілі бір заңдылықпен өзгеретін (реттеліп) болса,
ондай толқын когерентті деп аталады. Сызықты поляризацияланған идеал монхромат
толқын когерентті болады. Бірақ бұл абстракция, мұндай толқын табиғатта кездеспейді.
Осындай толқынға сипаттамалары бойынша лазерлік сәуле жуықтай алады. Сондықтан
лазер сәулесі когерентті деп аталады. Лазерлік сәуленің когеренттілігі лазер жұмысына
негіз болатын еріксіз сәуле шығару процестерінің үйлесімді болуының салдары.
Егер оптикалық жарық көздерін сәулелердің когеренттілік дәрежесінің
төмендеуі бойынша орналастырылса, онда мынадай тізбек шыққан болар еді: газ
лазерлері – сұйықтық лазерлері - қатты дене лазерлері – жартылай өткізгіш лазерлері –
газразрядты лампалар – қыздыру лампалары.
Лазер-когерент сәуле алуға арналған құрал. Сондықтан оның шығарған
сәулесінің сапасы осы сәуле шығаруда когерент емес толқындардың қандай мөлшері
болуымен бағаланады. Себебі лазерлік активті ортада еріксіз көшулермен қоса
спонтандық көшулерде болады. Спонтандық көшулер үлесіне тиетін сәуле шығарудың
бөлігі когерентті емес. Ол негізгі когерент сәуле шығаруға бөгет жасайды. Сәуле
шығарудың осы бөлігі шу деп аталады (радиотехника термині). Шу интенсивтігінің
реттелген когерент сәуле шығару интенсивтігіне қатынасы когерентті жарық көзінің
сипаттамасы болады. Осы тұрғыдан жылулық жарық көздері спектрдің өте кең
аймағында шу генераторы болады.
Бағыттылық. Бағыттылық жарық шоғының кеңістіктегі жинақсыздығын
анықтайды және ол сәуленің көпшілік бөлігі тарайтын жазық немесе денелік бұрышпен
сипатталады. Шоктың жинақсыздығы оның параллельдіктен ауытқуының өлшеуіші
болады.
Лазерден басқа жарық көздері сәулелерінің бағыттылығы өте төмен болады және
олар әдетте 2π-ден 4π-ге дейінгі денелік бұрыш аралығында сәуле шығарады. Осындай
жарық көздерінен диафрагма, линза және айналар жәрдемімен бағытталған жарық
алуға болады. Бірақ бағыттылық шығарылған сәуле энергиясының көпшілігін жоғалту
нәтижесінде алынады.
Лазерлік сәуленің табиғатына жоғары дәрежедегі бағыттылық тән. Себебі
резонатордағы оң кері байланыс белгілі бір бағытта ғана максимал болады. Бірақ
аксиал модада генерацияланатын лазер шоғының жинақсыздығы шекиелетін шектік
мәніне жуық болады [4].
Дифракциялық жинақсыздық жарық толқындары кеңістікте таралу барысында
лазер шоғының табиғи кеңеюі салдарынан пайда болады.
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Егер лазер айналары өте дәл параллель болса, онда лазер сәулесі жазық толқын
түрінде шығарылады. Осы толқынның диаметрі D дөңгелек тесіктегі (рубин
стерженьнің көлденең тілігі) дифракциясынан бұрыштық жинақсыздығы мынаған тең:
= 7 · 10-7м, D = 3.5мм болса, онда φ ≈ 2,44 · 10-4рад (немесе 45″) болады.
Қуаттылық. Лазер сәулесі өте қуатты. Мысалы, егер рубин стержень
импульсты толтыру кезінде қоздыру лампасынан W = 50Дж энергия алып, t = 5 · 10 -4
с жарық шығарса, онда сәуле шығару ұуаты мынаған тең:
Егер

Осы сәулені линза жәрдемімен жинап, жарық қуатының өте көп мөлшерін кішкене
ауданға шоғырландыруға болады. Мысалы, егер фокусталған жарық дағының ауданы S
= 1мм2 болса, онда

Сонымен, лазер сырттанкелетін және уақыт бойынша шашыраған энергияны жинақтап
шоғырландыратын құрал петінде жұмыс істейді.
Лазерлік сәуленің электр және магнит өрістерінің кернеулігі өте үлкен. Мысалы,
күн жарығында Е = 7 В/см болса, қуаты орташа лазерлік сәуленің Е кернеулігі әр
сантиметрге ондаған және жүздеген киловольтқа жетеді. Бұл мынадан белгілі: рубин
лазері t = 5 · 10-4 с аралығында қимасы S = 1см2 = 10-4м2 және қуаты Р = 106Вт жарық
ағынын шығарады дейік. V = Sct көлемде W = Pt энергия болады. Электормагниттік
толқын энергиясының тығыздығы былай анықталады:

Демек, лазер сәулесі жәрдемімен электр және магнит өрістерінң үлкен кернеуліктерін
қажет ететін процестерді іске асыруға болады.
Бүгiнгi күнде кристаллдардағы лазерден өзгеше, газдағы және сұйықтардағы
(бояғыштардағы) лазерлер жасалған. Бояғыштағы лазерлердiң ерекшелiгi, олардың
шығаратын сәулелерiнiң жиiлiгiн кең ауқымда өзгертудiң мүмкiндiгi бар.
Лазерлер бүгiнгi күнде сан алуан салада қолданылады. Олар заттарды өңдеу,
медицина және голография. Монохроматты когеренттi лазерлiк сәуленiң көмегiмен
волоконды оптикада кабельдiк, телефондық және теледидарлық байланысты жүзеге
асыруға болады. Тасымалдаушы жиiлiктiң аса жоғары (1013 – 1014 Гц) болуы бiр
жарыққұбыры арқылы миллиардқа дейiнгi музыкалық хабарды немесе миллионға
дейiнгi телехабарды бiрмезгiлде тасымалдауға мүмкiндiк бередi. Бұл күндерi лазерлiк
термоядролық синтездi жүзеге асыру мүмкiндiктерi зерттелуде.
Лазер жасау үшін жаңа активті орталар игерілуде, лазер жасау технологиясы
өңделіп жетілдірілуде. Қазіргі кезде лазерлерді жасау үшін әр түрлі материалдар:
кристалдар, активтендірілген шыны, газдар, сұйықтар, плазма, жартылай өткізгіштер
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пайдаланылады. Лазердің жұмыс істеу диапазондары ультракүлгін (0,3мкм) сәулелерден инфрақызыл (300 мкм) сәулелерге дейін өзгереді (1 мкм =10 м). Тәжірибелік
физика, медицина және техника салаларында лазерді қолдану – голография, лезерлік
терапия, сызықтық емес спектроскопия және метрология сияқты т. б. көптеген
оптикалық зерттеу әдістерінің пайда болуына мүмкіншілік туғызды.
Қазіргі кезде жасалып, қолдану орнын тапқан лазерлардің сәуле шығаруы
спектрдің ультракүлгін, көрінетін және инфрақызыл аймақ тарына сәйкес келетін
жарық, яғни бұл толқын ұзындықтары 10-7—10-4м және жиіліктері 10-13—10-15 Гц
диапазондарына сәйкес сәуле шығару болып табылады. Әр түрлі бояғыш заттар
генерациялайтын толқын ұзындықтардың диапазоны 0,3 – 1,3 мкм аралығында.
Қорыта келгенде, лазер арқасында оптика жаңарды, яғни оптиканың жаңа салалары
пайда болды. Лазер туғызған жаңа оптика – когеренттік оптика. Лазерлерді өндіріс
пен технологияда пайдаланудың халық шаруа шылықтық зор маңызы бар екенін атап
өту керек. Техникада жаңа бағыттар пайда болды, мысалы, лазерлік байланыс,
информацияны беру, жазу және өңдеудің оптикалық жүйелері, ара қашықтықты лазер
жәрдемімен өлшеу және жарық локациясы, изотоптарды оптикалық бөлу, металдарды
лазерлік пісріу және кесу [1-5].
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ӘОЖ 373.1.02:372.8
ҮШЖАҚТЫ БҰРЫШТЫҢ ЖАҚТАРЫМЕН ЖАНАСАТЫН
СФЕРАНЫҢ РАДИУСЫН ТАБУ
Қарабаев А.
Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті,
Шымкент қ., Қазақстан
В данной статье рассматривается методика нахождения радиуса сферы,
касающегося к граням произвольного трехгранного угла векторным способом. Здесь
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показывается и объясняется на конкретных примерах преимущества указанного
способа, в отличие от традиционных методов решения поставленной задачи.
The article is devoted to method of finding radius of a sphere that touches the sides of
an arbitrary trihedral angle by vector way. Specific examples show advantages of the given
method in comparison with traditional ways of solving problem.
Үшжақты бұрыштың барлық жақтарымен жанасатын сферамен (мұндай сфералар
үшжақты бұрышқа іштей сызылған сфералар деп аталады) байланысты болып келген
стереометриялық есептерді векторлық әдісті пайдаланып шешудің әдістемесін қарастыруға кірісуден алдын, үшжақты бұрыштарға қатысты төмендегі маңызды екі теоремаға
тоқталамыз [7].
1-теорема (Үшжақты бұрыштар үшін бірінші косинустар теоремасы). Айталық ,
, – NABC үшжақты бұрышының сәйкес NA , NB және NC қырларына қарсы жатқан
жазық бұрыштарының шамалары, ал A, B, C – үшжақты бұрыштың сәйкес ,
және жазық бұрыштарына қарсы жатқан екіжақты бұрыштарының шамалары болсын.
Онда келесі теңдіктер орындалады [1,2,6]:
cos A
cos B
cos C

cos

cos cos
,
sin sin
cos cos cos
,
sin sin
cos cos cos
.
sin sin

(*)

Дәлелдеуі. Теореманың шартына сәйкес BNC
, ANC
, BNA . Енді
NABC үшжақты бұрышының NA қырының бойынан кез келген А1 нүктесін таңдап
алып, A1B1 NA1 ( B1 NB ), A1C1 NA1 ( C1 NC ) болатындай A1B1 және A1C1 кесінділерін жүргіземіз (1-сурет).
Сонда В1 A1C1 бұрышы салуымыз бойынша қыры NA сәулесі болып табылатын
A.
екіжақты бұрыштың сызықтық бұрышына тең, олай болса В1 A1C1
NB1C1 және A1B1C1 үшбұрыштарына косинустар теоремасын қолданып табатынымыз:
B1C12

B1 N 2

C1 N 2

2 B1 N C1 N cos

B1C12

A1 B12

A1C12

2 A1 B1 A1C1 cos A .

,

Бірінші теңдіктен екінші теңдікті мүшелеп шегеріп, төмендегі теңдікті аламыз:
B1 N 2

A1 B12

C1 N 2

A1C12

2 A1 B1 A1C1 cos A 2 B1 N C1 N cos

0.

(1)

NA1B1 және NA1C1 – тікбұрышты үшбұрыштар, ендеше
B1 N 2

A1 B12

NA12 және C1 N 2
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A1C12

NA12 .

(2)

Сондықтан (1) және (2) қатыстардан келесі теңдікті аламыз:
B1 N C1 N cos
NA12 A1 B1 A1C1 cos A
NA1 NA1 A1 B1 A1C1
cos
cos A .
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Бірақ
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Сондықтан

cos

cos ,

cos cos

NA1
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A1 B1
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cos ,

sin sin

sin ,

A1C1
C1 N

cos A , ал бұдан

sin .
cos A

cos

cos cos
sin sin

теңдігі келіп шығады.
Сонымен (*) теңдіктердің біріншісі дәлелденді. (*) теңдіктердің қалған екеуі де
дәл осылайша дәлелденеді.
2-теорема (Үшжақты бұрыштар үшін екінші косинустар теоремасы). Айталық ,
, – NABC үшжақты бұрышының жазық бұрыштарының шамалары, ал A, B, C –
үшжақты бұрыштың сәйкес , және жазық бұрыштарына қарсы жатқан екіжақты
бұрыштарының шамалары болсын. Онда келесі теңдіктер орындалады [1,6]:
cos
cos
cos

cos A
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cos B
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cos C
sin

cos B cos C
,
B sin C
cos C cos A
,
C sin A
cos A cos B
.
A sin B

(**)

Дәлелдеуі. NABC үшжақты бұрышының ішінде орналасқан кез келген N
нүктесін алып, осы N
нүктеден NABC үшжақты бұрышының жақтарына
N A [ A ( NBC)] , N B [B ( NAC)] , N C [C ( NAB)] перпендикулярларын түсіреміз (2сурет).
Сонда жаңа N A B C үшжақты бұрышы келіп шығады. N A B C үшжақты бұрышы
берілген NABC үшжақты бұрышының полярлық бұрышы деп аталады [1].
Жаңа N A B C үшжақты бұрышының жазық бұрыштарын , ,
(мұндағы
BNC ,
A N B ) деп, ал оларға қарсы жатқан екіжақты
ANC ,
бұрыштарды сәйкесті түрде A , B , C деп белгілейік.
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Полярлық бұрыштың жақтары берілген үшжақты бұрыштың қырларына
перпендикуляр болатындығын аңғару қиын емес. Сондай-ақ келесі ақиқат тұжырымды
келтіре кетелік:
Егер N A B C үшжақты бұрышы NABC үшжақты бұрышының полярлық бұрышы
болса, онда NABC үшжақты бұрышы өз кезегінде N A B C үшжақты бұрышының
полярлық бұрышы болып табылады.
Полярлық бұрыштың жазық бұрыштары берілген үшжақты бұрыштың сәйкес
екіжақты бұрыштарын 1800-қа дейін толықтырады.
Сондықтан келесі қатыстар орындалады [1]:
180 0

180 0

A,

180 0

B,

C.

(3)

Бірақ NABC үшжақты бұрышы өз кезегінде N A B C үшжақты бұрышының
полярлық бұрышы болып табылады.
180 0
B ,
180 0
C , ал бұдан
Сондықтан
180 0
A,
A

180 0

,

180 0

B

,

C

180 0

(4)

болатындығы келіп шығады.
N A B C үшжақты бұрышына жоғарыдағы 1-теореманы қолданып табатынымыз:
cos A

cos

cos cos
sin sin

.

(5)

Енді (3) және (4) теңдіктерді ескеріп, (5) теңдікті келесі түрде жазамыз:
cos(180 0

)

cos(180 0

A) cos(180 0
sin(180

0

B) cos(180 0

B) sin(180

0

C)

C)

.

cos , sin(180 0
) sin келтіру формулаларын пайдаБұдан әрі cos(180 0 )
ланып және соңғы теңдіктің екі жағын да (–1)-ге көбейтіп жіберіп, келесі теңдікті
аламыз:

cos

cos A cos B cos C
.
sin B sin C

Сонымен (**) теңдіктердің біріншісі дәлелденді, қалған екеуі де осылайша
дәлелденеді.
(*) және (**) теңдіктерін салыстыра отырып, мынадай қорытынды жасаймыз:
Егер үшжақты бұрыштың барлық жазық бұрыштарының шамалары белгілі болса,
онда (*) теңдіктері арқылы оның екіжақты бұрыштарының шамаларын табуға болады;
егер үшжақты бұрыштың барлық екіжақты бұрыштарының шамалары белгілі болса,
онда (**) теңдіктердің жәрдемімен оның жазық бұрыштарының шамаларын табуға
болады [7].
Бұдан кейінгі баяндауларымызда да NABC үшжақты бұрышының жазық
бұрыштары мен екіжақты бұрыштары жөніндегі барлық белгілеулер (*) және (**)
теңдіктерінде көрсетілген қалпында сақталатындығын ескертеміз.
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Айталық центрі – О нүктесі болып келген сфера NABC үшжақты бұрышының
NBC , NAC , NAB жақтарымен сәйкес A1 , B1 , C1 нүктелерінде жанасатын болсын (3сурет).
Сфераның радиусын R, ал үшжақты бұрыштың төбесінен сфераның центріне
дейінгі арақашықтықты d деп белгілейік.
Сфера мен жазықтықтың жанасу нүктесіне жүргізілген сфераның радиусы, осы
жазықтыққа перпендикуляр болатындықтан төмендегі қатыстар орындалады:
OA1

( NBC ) , OB1

( NAC ) , OC1

( NAB ) .

Олай болса 2-теореманы дәлелдеу барысында атап көрсетілгеніндей, бұл
жағдайда келесі қатыстар орындалады:
B1OC1 180 0

A,

180 0

A1OC1

B,

A1OB1 180 0

C.

Базистік векторлар ретінде OA1 p, OB1 q , OC1 r векторларын таңдап аламыз
cos келтіру формуласын ескере отырып, базистің векторларын
және cos(180 0 )
көбейту кестесін құрастырамыз (1-кесте).
N

А1

p

B1

r

q

С1

O
C

B
A
3-сурет

1-кесте

p
p
q
r

Айталық ON

xp

yq

q

2

r

2

R
R cos C
2

R cos C

R cos B

2

R 2 cos A

R
2
R cos A

R 2 cos B

2

R2

zr болсын. Онда келесі теңдіктер тізбегі орындалады:
NA1

OA1 ON

p ON ,

NB1

OB1 ON

q ON ,

NC1

OC1 ON

r
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ON .

Бұдан әрі p
q NB1

NA1 , q

NB1 , r

NC1 болатындығы айқын, олай болса p NA1

0 , ал бұл теңдіктерден p ( p ON )

0 , r NC1

0 , q (q ON )

0,

0 , r (r ON ) 0

теңдіктері келіп шығады. Ал осы соңғы теңдіктер тізбегінен келесі жүйені аламыз:
p ON

p2,

q ON

q 2,

r ON

2

(6)

r .

Базистің векторларын көбейту кестесін пайдалана отырып (6) жүйені түрлендіреміз, бұдан әрі, алынған жаңа жүйенің әрбір теңдеуінің екі жағын да R 2 -қа
қысқартып жіберіп, келесі жүйені аламыз:
x

y cos C z cos B 1,
x cos C y z cos A 1,
x cos B y cos A z 1.

(7)

(7) жүйеден х, у және z сандары толық бірмәнді анықталады.
Берілген үшжақты бұрышқа іштей сызылған сфералар саны шексіз көп
болатындығы түсінікті. Сондықтан қайсыбір нақты іштей сызылған сфераның
радиусын табу үшін, үшжақты бұрыштың бұрыштарынан басқа тағы да бір метрикалық
элементтің берілуі қажет екендігі түсінікті. Ондай элемент ретінде | ON | d шамасын
аламыз. Бізге
2

ON .

| ON |

(8)

болатындығы белгілі. Сондықтан, егер d шамасы белгілі болса, онда (8) теңдіктің
жәрдемімен R шамасын, яғни үшжақты бұрышқа іштей сызылған сфераның радиусын
таба аламыз.
Сондай-ақ, егер R шамасы белгілі болса, онда (8) теңдік бойынша d шамасын таба
аламыз [7].
Енді үшжақты бұрышқа іштей сызылған сфераның радиусымен байланысты
болып келген стереометриялық есептерді, біз ұсынып отырған әдістеме бойынша қалай
шығаруға болатындығын нақты мысалды қарастыру арқылы көрсетеміз.
Есеп. Үшжақты бұрыштың жазық бұрыштарының шамалары
arccos

3
35

, arccos

1
3 3

arccos

1
105

,

-ке, ал үшжақты бұрыштың төбесінен оған іштей сызылған

сфераның центріне дейінгі арақашықтық 2

19
-ке тең. Сфераның радиусын табыңдар
13

[7].
Шешуі. 1. Айталық NABC – берілген үшжақты бұрыш және
arccos

1
105

,

ANC

arccos

3
35

,

ANB arccos

1
3 3

BNC

болсын (3-суретті қараңыз).

Айталық О нүктесі – сфераның центрі, ал A1 , B1 , C1 – үшжақты бұрыштың сәйкес
NBC , NAC , NAB жақтарымен жанасу нүктелері болсын. Онда
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OA1

OB1

OC1

R

болады, мұндағы R – үшжақты бұрышқа іштей сызылған сфераның радиусы.
Алдыңғы белгілеулерді сақтай отырып, (*) теңдіктердің жәрдемімен NABC
үшжақты бұрышының екіжақты бұрыштарының косинустарын табамыз (3-суретті
қараңыз):
cos

cos A

cos cos

1 cos

2

cos

cos B

cos cos
2

1 cos

1 cos

cos

cos C

0,

1 cos2

1
,
2

2

cos cos

1 cos

2

1 cos

1
.
6

2

Онда келесі қатыстар орынды болады:
cos B1OC1

cos(180 0

A)

cos A1OC1

cos(180 0

B)

cos A1OB1

cos(180 0

C)

0,

1
,
2
1
.
6

Айталық OA1 p , OB1 q , OC1 r базистік векторлар болсын. Біздің жағдайымызда базистің векторларын көбейту кестесі төмендегідей болады (2-кесте):
2-кесте

p
R

p

2

1 2
R
6
1 2
R
2

q
r

q

r

1 2
R
6

1 2
R
2

R2

0

0

R2

2. Айталық NO xp yq zr болсын. Көрсетілген түрдегі есептерді векторлық
әдісті пайдаланып шешудің әдістемесінде айтылған пайымдаулар мен есептеулерді
қайталамауды көздеп, бірден берілген жағдайға сәйкес (7) жүйені жазамыз:

x

1
y
6
1
x
6
1
x
2

1
z
2

1,

x

1
y
6

1
x,
6
1
1
x,
2

y 1,

y 1

z

z

1,
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1
z
2

1,

1
1
x
36
6
1
y 1
x,
6
1
z 1
x,
2
x

Сонымен,
2
R 247
13

2R

ON

2
(15 p 9q 14r )
13

1
x
4

1
2

1,

x
y
z

және

| ON |

30
,
13
18
,
13
28
.
13
ON

2

2
(15 p 9q 14r ) 2
13

19
19
. Есептің шарты бойынша | ON | 2
, олай болса R 1 .
13
13
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ӘОЖ 373.1.02:372.8
ҮШЖАҚТЫ БҰРЫШТЫҢ ҚЫРЛАРЫМЕН ЖАНАСАТЫН СФЕРАНЫҢ
РАДИУСЫН ТАБУ
Қарабаев А.
Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті, Шымкент қ., Қазақстан
В данной статье рассматривается методика нахождения радиуса сферы,
касающегося к ребрам произвольного трехгранного угла векторным способом. Здесь
показывается и объясняется на конкретных примерах преимущества указанного
способа, в отличие от традиционных методов решения поставленной задачи.
The article is devoted to method of finding radius of a sphere that touches the edges of
an arbitrary trihedral angle by vector way. Specific examples show advantages of the given
method in comparison with traditional ways of solving problem.
Айталық центрі – О нүктесі болып келген сфера, төбесі N нүктесі болып
табылатын үшжақты бұрыштың қырларымен P, Q және R нүктелерінде жанасатын
болсын, сондай-ақ үшжақты бұрыштың барлық жазық бұрыштары белгілі болсын, яғни
, PNR
, QNR
делік (1-сурет).
PNQ
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N
N

Р

r

r

р

р

R

R

q

Р

q
Q

Q

C

О

О
A

B
1-сурет

2-сурет

Сфераға бір нүктеден жүргізілген жанамалардың кесінділері өзара тең
болатындықтан NP NQ NR болады.
Бұл кесінділердің әрқайсысының ұзындығын l , сфераның радиусын r, ал
үшжақты бұрыштың N төбесінен сфераның центрі – О нүктесіне дейінгі арақашықтықты d деп белгілейік.
Егер , ,
бұрыштары және d, l шамаларының бірі белгілі болса, онда
сфераның радиусы r-ді келесі жоба бойынша табуға болады [2,3,6].
NP p , NQ q , NR r базистік векторларын енгізіп, базистің векторларын
көбейту кестесін құрастырамыз (1-кесте).
Айталық NO xp yq zr болсын. Сфера мен түзудің жанасу нүктесіне
жүргізілген сфераның радиусы жанамаға перпендикуляр болатындықтан
p , OQ

OP

q , OR

r

болады.
1-кесте
p
p

l

q

l 2 cos

r

l 2 cos

Демек,

OP p

q

2

r
2

2

l cos

l cos

l 2 cos

l2
l 2 cos

0 , OQ q

l2

0 , OR r

0

NO , OR

r

теңдіктері орындалады. Бірақ
OP

p NO , OQ

q

NO ,

олай болса,
(p

NO) p

0 , (q

NO) q

0 , (r

NO) r

теңдіктері орындалады, ал бұлардан келесі жүйе келіп шығады:
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0

p NO p 2 ,
q NO
r NO

q 2,

(1)

r 2.

Енді (1) жүйені базистің векторларын көбейту кестесі арқылы (1-кесте)
түрлендіреміз, одан әрі алынған жүйенің әрбір теңдеуінің екі жағын да l 2 -қа қысқартып
жіберіп, төмендегідей жүйені аламыз:
x y cos
z cos 1,
x cos
y z cos 1,
x cos
y cos z 1.

(2)

(2) жүйе NO xp yq zr қатысындағы х, у және z сандарын табуға мүмкіндік
береді. Бұған қосымша NO
шығады:
x2 y2

2

z2

d 2 екендігін ескерсек, онда төмендегі теңдік келіп

2 xy cos

2 xz cos

2 yz cos

d2
l2

.

(3)

Ал NOP тікбұрышты үшбұрышынан Пифагор теоремасы бойынша келесі теңдік
келіп шығады:
d 2 l2 r2 .
(4)
Бұдан әрі (3) және (4) теңдіктерді (2) жүйеге біріктіріп, келесі жүйені аламыз:
x y cos
z cos 1,
x cos
y z cos 1,
x cos
y cos z 1,
x2 y2

z2

d2

r 2.

l2

2 xy cos

(5)
2 xz cos

2 yz cos

d

2

l2

,

, , бұрыштарын және d , l шамаларының бірін біле отырып, (5) жүйенің
жәрдемімен сфераның радиусы r-ді таба аламыз [2,4,6].
Жалпы, егер , , бұрыштары және d , l , r шамаларының бірі белгілі болса, онда
(5) жүйенің жәрдемі арқылы қалған екі шаманы да табуға болатындығы өзінен-өзі
түсінікті.
Үшжақты бұрыштың қырларымен жанасатын сферамен байланысты болып келген
стереометриялық есептерді шешу үшін, жобада көрсетілген (5) жүйені есте сақтаудың
қажеті жоқ. Мұндай есептерді шығару барысындағы ең негізгі қадам – мейлінше
қарапайым түрдегі (1) жүйені шығарып алу болып табылады.
Мысалдар қарастыралық.
1-е с е п . Сфера жазық бұрыштары 600, 1200 және 1350-қа тең болып келген
үшжақты бұрыштың қырларымен жанасады. Үшжақты бұрыштың төбесінен сфераның
центріне дейінгі арақашықтық 2 4 3 2 -ге тең. Сфераның радиусын табыңдар [7,8].
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Ш е ш у і . Үшжақты бұрыштың қырларымен жанасатын сфераның радиусын
табудың жалпы жобасында келтірілген пайымдаулар мен есептеулерді қайталамау
60 0 ,
120 0
үшін, бірден (2) жүйені пайдалануымызға болады. Айталық
135 0 ,
болсын (1-суретті қараңыз), онда (2) жүйе мына түрге келеді:
2
1
y
z 1,
2
2
2
1
x y
z 1,
2
2
1
1
x
y z 1,
2
2

x

Олай болса NO 3 p (1 2 2 )q

x

3,

y 1 2 2,
z

2.

2r .

Ал есептің шарты бойынша d | NO | 2 4 3 2
белгілі. Осы мәліметтерді ескеріп табатынымыз:
NO

2

9p

4(4 3 2 )
2

6 2p r

2r ) (1 2 2 )q ]2

[(3 p
2r

2

және | NO |2 NO

2

екендігі

4(4 3 2 )

2r q ) (9 4 2 )q 2

(2 4 2 ) (3 p q

4(4 3 2 ) .

Бұдан
l 2 (4 3 2 )

4(4 3 2 )

l2

4

r2

d 2 l2

12(1

2)

r

2 3(1

2) .

Жауабы: 2 3(1

2) .

2-е с е п . Үшбұрышты NABC пирамидасының N төбесіндегі жазық бұрыштары
белгілі:

ANB

ANC

90 0 ,

BNC

60 0 . Пирамиданың NA қырының ұзындығы

2
-ге
3

тең. Центрі О нүктесі болып келген сфера пирамиданың NA , NB және NC қырларымен
жанасады. Пирамиданың А төбесінен сфераның центрі – О нүктесіне дейінгі
2
-ге тең. Сфераның радиусын табыңдар [5,7].
3
Ш е ш у і . 1. Айталық сфера пирамиданың NA , NB және NC қырларымен сәйкес
P, Q және R нүктелерінде жанасатын болсын (2-сурет). Онда NP NQ NR l
(сфераға бір нүктеден – пирамиданың N төбесінен жүргізілген жанамалардың

арақашықтық

кесінділері болғандықтан) болады.
Базистік векторлар ретінде NP

p , NQ

q және NR

r векторларын таңдап

90 ,
60 екендігін ескере отырып,
аламыз. Бұдан әрі NP NQ NR l және
базистің векторларын көбейту кестесін құрастырамыз (2-кесте).
2. Айталық NO xp yq zr болсын. Бұдан әрі
0

0

OP

p NO , OQ

q

NO , OR

r

NO

болатындығы түсінікті (2-суретті қараңыз). Бұған қосымша OP
OP p

0 болады. Осыған ұқсас OQ q

0 және OR r
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p , сондықтан

0 екендігі келіп шығады.

2-кесте
p

q

r

p

l2

0

0

q

0
0

l2

l 2 /2

l 2 /2

l2

r

Сонымен жоғарыдағы мәліметтерді ескеріп, келесі жүйені аламыз:
( p NO) p

0,

p NO p 2 ,

(q

NO) q

0,

q NO

(r

NO) r

0,

r NO

q 2,
r 2.

Бұдан әрі базистің векторларын көбейту кестесін пайдаланып (2-кесте) соңғы
табылған жүйені түрлендіреміз және алынған жүйедегі әрбір теңдеудің екі жағын да
l 2 -қа қысқартып жіберіп, келесі жүйені табамыз:
x 1,
1
y
z 1,
2
1
y z 1,
2

Олай болса NO

1
(3 p 2q
3

(2-суретті қараңыз). Бірақ NA

x 1,
2
y
,
3
2
z
.
3

2r ) . Бұдан әрі OA

2
p ( NA
3l

NA NO болатындығы түсінікті

| NA |
2
, | NP | l болғандықтан),
NP , | NA |
3
| NP |

сондықтан
2
1
p
(3 p 2q
3l
3

OA

Демек, OA

2

l2
9

2
3
l

яғни NP NQ NR l

4

l
4
.
7

2

1
3

2
3 p 2q
l

2r .

2

4 4 4 .

Бірақ есептің шарты бойынша OA
l2

2r )

12
l

21

2

4

4
, сондықтан
9

21l 2 12l

0

4
,
7

l

Тікбұрышты OAP үшбұрышына Пифагор теоремасын қолданып табатынымыз:
OP

OA 2

AP 2

4
( NA NP) 2
9

4
9

2
3

4
7

2

8 3
, яғни r
21

Жауабы:
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ӘОЖ 373.1.02:372.8
ВЕКТОРЛАРДЫ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ
ҚҰРАСТЫРУҒА ҚОЛДАНУ
Қарабаев А.
Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті, Шымкент қ., Қазақстан
В данной статье рассматривается методика составления различных числовых
тригонометрических неравенств, связанных с углами произвольных и не прямоугольных
треугольников векторным способом.
The article is devoted to method of working out different numerical trigonometrically
inequalities that are connected with angles of arbitrary and not right-angle triangles by
vector way.
Кез келген үшбұрыштың бұрыштарымен байланысқан санды тригонометриялық
теңсіздіктер конкурстық есептердің ішінде, әсіресе әртүрлі деңгейде өткізіліп жүрген
математикалық олимпиадаларда ұсынылып келген есептердің ішінде жиі ұшырасады.
Ал, осындай есептердің (теңсіздіктердің) қалай құрастырылатындығын білуге деген
құштарлық жоғары сынып оқушылары мен мектептегі математика пәні мұғалімдерінің
бойында бар екендігі даусыз жағдай.
Сондықтан біз бұл жерде кез келген үшбұрыштың бұрыштарымен байланысқан
санды тригонометриялық теңсіздіктерді құрастыру мәселесіне, дәлірек етіп айтар
болсақ, векторларға қолданылатын сызықтық амалдарды пайдалана отырып, жоғарыда
сөз болған теңсіздіктерді құрастыру әдісіне тоқталмақпыз.
Центрі О нүктесі болатын тік бұрышты емес АВС үшбұрышындағы ОА , ОВ және
ОС векторлары арасындағы келесі сызықтық тәуелділікті қарастыралық (1-сурет) [1,3]:

178

С

2В

С

О 2А

А

В

О

2С

А

В

1-сурет

2-сурет
ОА sin 2 А OB sin 2 В OC sin 2 С

(1) теңдіктің ақиқаттығын дәлелдеп

0.

(1)

көрсетелік. А және В – диаметрлі емес

қарама-қарсы нүктелер ( С 90 0 ), онда ОА , ОВ және ОС векторларының компланарлығынан келесі жіктелу орындалады [1,3]:
ОА

OC

OB .

(2)

Енді және -ны есептеуді қарастыралық. Ол үшін шеңбердің радиусын R-ге тең
деп қабылдап, (2) теңдіктің екі жағын да ОА және ОВ векторларына тізбектей скаляр
көбейтіп, келесі теңдеулер жүйесін табамыз:
ОА OC

R2

ОB OC

OB ОА

Соңғы жүйеден

және

ОА OB ,

cos 2 B

R2 ,

cos 2 A

cos 2 C ,
cos 2 C

.

үшін келесі қатыстарды аламыз:

cos 2 B cos 2 A cos 2 C

cos 2 A cos 2 B cos 2 C

,

.

2

2

1 cos 2 C

1 cos 2 C

Бірақ, cos 2 B және cos 2 A үшін сәйкес келесі қатыстар орынды:
cos 2 B

cos(2 A 2 C ) cos 2 A cos 2 C sin 2 A sin 2 C ,
cos 2 B cos 2 C sin 2 B sin 2 C .

cos 2 A cos(2 B 2 C )

Осы теңдіктерді ескерсек, онда

және -ның мәндері төмендегідей болады:
sin 2 A

,

.

sin 2 C

sin 2 C

Енді (2) теңдікке

sin 2 B

мен -ның табылған мәндерін орындарына қойып, табатыны-

мыз:
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sin 2 A

OC

OA

sin 2 C

sin 2 B

OB .

sin 2 C

Ал, бұдан (1) теңдік келіп шығады. Дәлелдеу керегі де осы болатын.
Егер C 90 0 болса, онда (1) теңдік бұл жағдайда да орынды және оны оңай
тексеріп көруге болады (2-сурет).
Кері тұжырым да орынды: егер АВС үшбұрышы және қайсыбір О нүктесі үшін
(1) теңдік орындалса, онда О – АВС үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің центрі
болып табылады.
Шынында да, айталық О1 – АВС үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің
центрі болсын, онда (1) теңдікке орай табатынымыз:
О1 А sin 2 A O1 B sin 2 B O1C sin 2 C

0.

(3)

(3) теңдіктен (1) теңдікті мүшелеп шегеріп алатынымыз:
(О1 А ОА) sin 2 A (O1 B OB ) sin 2 B (O1C OC ) sin 2 C

0.

Бірақ О1 А ОА O1B OB O1C OC О1О , сондықтан
О1О(sin 2 A sin 2 B sin 2 C )

0.

Енді sin 2 A sin 2 B sin 2 C 0 екендігін дәлелдеп көрсетеміз. Шынында да,
sin 2 A sin 2 B sin 2 C
2 sin A cos A 2 sin B cos B 2 sin C cosC

1 a(b 2 c 2
2R
bc

a2 )

1
[a 2 (b 2
2 Rabc

c2

2
16 S ABC
2 R 4 R S ABC

b(c 2

1
(a cos A b cos B c cosC )
R

a2 b2 )
ac

a 2 ) b 2 (c 2

2S ABC
R2

c( a 2

b2
ab

c2 )

a 2 b 2 ) c 2 (a 2

b2

c 2 )]

0 [5].

Демек, О1О 0 , ендеше О О1 , яғни О – сырттай сызылған шеңбердің центрі.
Кері тұжырым дәлелденді.
Сонымен, кез келген АВС үшбұрышы үшін (1) сызықтық тәуелділіктің орындалатындығы толық дәлелденді.
Центрі О1 нүктесі болатын шеңберге іштей сызылған басқа, қайсыбір A1B1C1
үшбұрышы үшін келесі сызықтық тәуелділік орындалады:
О1 А1 sin 2 A1 O1 B1 sin 2 B1 O1C1 sin 2 C1

0.

(1 )

Егер (1 ) тәуелділігінің коэффициенттері (1) тәуелділігінің коэффициенттеріне
пропорционал болса, онда A1B1C1 үшбұрышының АВС үшбұрышына ұқсас болатын180

дығын (бұл үшбұрыштардың екеуі де тік бұрышты емес үшбұрыштар деген шарт
бойынша) дәлелдейміз.
Сонымен,
sin 2 A

sin 2 B

sin 2 C

sin 2 A1

sin 2 B1

sin 2 C 1

(4)

теңдіктерінен сәйкес бұрыштардың шамалары тең болатындығын дәлелдеу қажет:
A1 A , B1 B , C 1 C .
Шынында да, (4) қатыстардан келесі қатыстар келіп шығады:
a cos A

b cos B

c cos C

a1 cos A1

b1 cos B1

c1 cos C 1

.

(5)

Екі үшбұрыштың да сәйкес бұрыштары бірмезгілде сүйір немесе доғал
(үшбұрыштар тік бұрышты болған жағдайды қазірше қалдыра тұрамыз) болатындығы
түсінікті.
a cos A, b cos B, c cosC сандары ( A, B , C бұрыштары сүйір бұрыштар болғанда)
төбелері АВС үшбұрышының биіктіктерінің табандары болатын А0 В0С0 үшбұрышының қабырғаларының ұзындықтарына тең болатындығы түсінікті (3-сурет) [5].
Олай болса, төбелері берілген үшбұрыштардың биіктіктерінің табандары болатын
үшбұрыштар ұқсас, сондықтан АВС және A1B1C1 үшбұрыштарының өздері де ұқсас,
өйткені олардың қабырғалары төбелері биіктіктердің табандары болатын үшбұрыштардың биссектрисаларына перпендикуляр [5].
Егер бұрыштардың біреуі, мысалы С бұрышы доғал болса, онда С1 бұрышы да

доғал болады, ал онда

a cos A, b cos B, c | cosC |

сандары сәйкес

a1 cos A1 , b1 cos B1 ,

c1 | cos C 1 | сандарына пропорционал болады, ендеше берілген үшбұрыштар бұрынғы-

сынша ұқсас болады.
С
В0
А0

О
А

С0

В

3-сурет
Тік бұрышты үшбұрыштар жағдайында ( C C 1 90 0 ) sin 2 C : sin 2 C1 қатынасы
өзінің мағынасын жоғалтады, бірақ
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sin 2 A

sin 2 B

sin 2 A1

sin 2 B1

қатынастары қалады, мұндағы A B A1 B1 90 0 .
Бұл соңғы пропорция кез келген A және B , A1 және B1 үшін орындалады,
сондықтан АВС және A1B1C1 үшбұрыштары, жалпы айтқанда ұқсас болмайды.
Сонымен, келесі тағы бір тұжырым дәлелденді: егер кез келген екі тік бұрышты
емес PQR және P1Q1R1 үшбұрыштары берілсе және олар үшін сәйкес сызықтық
тәуелділіктер
OP sin 2 P OQ sin 2 Q OR sin 2 R

0

және
O1 P1 sin 2 P1 O1Q1 sin 2 Q1 O1 R1 sin 2 R1

0

орындалса, онда бұл тәуелділіктердің коэффициенттерінің пропорционалдығынан
қарастырылып отырылған үшбұрыштардың ұқсастығы келіп шығады (О және О1 –
сәйкес PQR және P1Q1R1 үшбұрыштарына сырттай сызылған шеңберлердің центрлері
және P P1 , Q Q1 , R R1 ) [1,3].
Дәлелденген тұжырымнан келесі қорытындыны жасауға болады: егер P1Q1R1
үшбұрышы PQR үшбұрышына ұқсас болмаса, онда
O1P1 sin 2 P O1Q1 sin 2 Q O1R1 sin 2 R

0

болады, сондықтан кез келген PQR және P1Q1R1 үшбұрыштары үшін келесі теңсіздіктер
орындалады:
(O1 P1 sin 2 P O1Q1 sin 2 Q O1 R1 sin 2 R) 2

0,

(6)

немесе
(OP sin 2 P1 OQ sin 2 Q1 OR sin 2 R1 ) 2

0,

(6 )

мұндағы теңдік белгісі PQR және P1Q1R1 үшбұрыштары ұқсас болғанда тек сонда ғана
орындалады [1,3].
Енді (1) сызықтық тәуелділікті және (6), (6 ) теңсіздіктерін пайдалана отырып,
санды тригонометриялық теңсіздіктерді құрастыру (алу, табу) мәселесіне көшеміз.
1. Тең қабырғалы A1B1C1 ( A1
орай келесі тәуелділік орындалады:

B1

C1

60 0 ) үшбұрышы үшін (1) тәуелділікке

O1 A1 O1 B1 O1C1

0,

мұндағы О1 – A1B1C1 үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің центрі.
Дәлелденген тұжырым бойынша кез келген
теңсіздікті аламыз [1,3]:
(OA OB OC ) 2

АВС

үшбұрышы үшін келесі

0,

мұндағы О – ABC үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің центрі.
Осыдан табатынымыз:
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3R 2

2 R 2 (cos 2 A cos 2 B cos 2 C )

0.

Бұдан әрі қажетті ықшамдауларды орындағаннан кейін, келесі теңсіздікті аламыз:

cos 2 A cos 2 B cos 2 C

3
,
2

(7)

мұндағы теңдік белгісі A B C 60 0 болғанда тек сонда ғана орындалады.
2. Бұрыштары A1 B1 30 0 , C1 120 0 болатын A1B1C1 үшбұрышын қарастырамыз. (1) тәуелділікке сәйкес алатынымыз:
O1 A1 sin 60 0

O1 B1 sin 60 0

O1C1 sin 240 0

0

немесе
O1 A1 O1 B1 O1C1 0 .
A1B1C1 үшбұрышына ұқсас емес кез келген ABC үшбұрышы үшін

OA OB OC 0 .
Демек, кез келген ABC үшбұрышы үшін келесі теңсіздік орындалады:
(OA OB OC ) 2

0.

Осыдан келесі теңсіздікті аламыз:
3R 2

2 R 2 (cos 2 C cos 2 A cos 2 B)

0

немесе
cos 2 A cos 2 B cos 2 C

3
,
2

(8)

мұндағы теңдік белгісі A B 30 0 , C 120 0 болғанда тек сонда ғана орындалады.
3. Бұрыштары A1 15 0 , B1 60 0 , C 1 105 0 болатын A1B1C1 үшбұрышын
қарастырамыз. Бұл үшбұрыш үшін (1) тәуелділік негізінде табатынымыз:
O1 A1 sin 30 0

O1 B1 sin120 0

O1C1 sin 210 0

0

немесе
O1 A1

3 O1 B1 O1C1

0.

Кез келген ABC үшбұрышы үшін алатынымыз:
(OA

3 OB OC ) 2

0.

Осыдан келесі тригонометриялық теңсіздікті табамыз:
5R 2

2 3R 2 cos 2 C 2R 2 cos 2 B 2 3R 2 cos 2 A 0

немесе
3 (cos 2 A cos 2 C ) cos 2 B

5
,
2

(9)

мұндағы теңдік белгісі A 15 0 , B 60 0 , C 105 0 болғанда тек сонда ғана орындалады.
4. Бұрыштары A1 45 0 , B1 60 0 , C1 75 0 болатын A1B1C1 үшбұрышын
қарастырамыз. Бұл үшбұрыш үшін (1) тәуелділік бойынша табатынымыз:
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2O1 A1

3 O1 B1 O1C1

0.

Кез келген ABC үшбұрышы үшін келесі теңсіздік орындалады:
(2OA

8R 2

3 OB OC ) 2

0

.

4 3R 2 cos 2 C 4 R 2 cos 2 B 2 3R 2 cos 2 A 0
3 cos 2 A 2 cos 2 B 2 3 cos 2 C

4.

(10)

Мұндағы теңдік белгісі A 45 0 , B 60 0 , C 75 0 болғанда тек сонда ғана орындалады.
5. Егер A1B1C1 үшбұрышында A1
орындалады:
(O1 A1

B1

36 0 , C 1 108 0 болса, онда келесі қатыс

O1 B1 ) sin 72 0

O1C1 sin 36 0

0

немесе
2(O1 A1 O1 B1 ) cos 36 0

O1C1

0

1
( 5 1) екендігін ескерсек, онда соңғы тәуелділік келесі түрге келеді:
4
( 5 1)(O1 A1 O1 B1 ) 2O1C1 0 .
Кез келген ABC үшбұрышы үшін келесі теңсіздікті аламыз:
cos 36 0

[( 5 1)(OA OB ) 2OC ]2
2 R 2 (6 2 5 )(1 cos 2 C ) 4 R 2

0

4( 5 1) 2 R 2 (cos 2 A cos 2 B)

( 5 1)(cos 2 A cos 2 B) (3

5 ) cos 2 C

4

5,

0

(11)

мұндағы теңдік белгісі A B 36 0 , C 108 0 болғанда тек сонда ғана орындалады.
Ұсынылған әдісті пайдаланып, (7)-(11) теңсіздіктерден басқа да қызықты
теңсіздіктерді алуға болады.
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УДК 004.9
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАТОПЛЕНИЙ
БАССЕЙНОВ РЕК В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Мусаева М.С., Калел М.З.
Научный руководитель Ергалиев Д.С.
Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Бұл мақалада, жыл сайын мемлекеттік бюджеттен материалдық шығынға
алып келетін, Қазақстан Республикасының өзендер бассейндерінің толып кету
мәселесі қарастырылған. Антропогендік факторлардың табиғатқа елеулі әсер етуіне
байланысты, су басуды болжау күрделене түсті, енді статикалық деректер және
жерді қашықтықтан зондттау деректерді комплексті қолдануын қажет етеді.
Сондықтан, су басудың негізгі себептері қарастырылды. Сонымен, қатар заманауи
мониторинг әдістемелерін зерттеліп және аумақтардың су басу тәуекелін болжау
жұмыстары жүргізілді. Біздің мемлекетте су басудың алдын алу және дайындық
жұмыстыран жүргізу үшін, ЖҚЗ мәліметтерін неғұрлым тиімді пайдалу қажет екені
тұжырымдалды.
In this article the problem of flooding of the river basins of the Republic of Kazakhstan
is considered, which causes annual material damage to the state budget. Due to the
significant impact of anthropogenic factors on natural phenomena, flood forecasting has
become a more complex process requiring the integrated use of statistical data and ERS data.
Therefore, the main causes of flooding were considered. Furthermore, modern methods of
monitoring and forecasting the risk of flooding of territories were studied. There was attached
information about the need for more effective use of ERS data for prevention and appropriate
preparation for floods in our country.
На сегодняшний день стремительный рост количества антропогенных факторов
воздействия на природу приводит к изменениям характера и методов прогнозирования
природных явлений. Строительство дамб, водохранилищ приводит к уменьшению
пропускной способности русла рек; нарушение естественного режима расхода воды,
вследствие развития земледелия в близлежащих к реке территориях, так же приводит к
существенным изменениям характера, площади и частоты затопления территории в
бассейне рек. При оценке данной характеристики важно учитывать рельеф местности и
характер питания реки.
Мы считаем, что необходимость прогнозирования затоплений и наводнений
бассейнов рек Республики Казахстан, обусловлена ежегодным материальным ущербом,
наносимым государственному бюджету.
В Казахстане находятся около 85 тысяч рек и временных водотоков, среди них
рек длиной более 10 км – 8386, а их общая протяженность близка к 223 тыс. км.
Крупные рекичастично протекающие по территории Казахстана - Иртыш, Урал,
Сырдарья, Или, Ишим, Тобол, Чу. Крупные реки полностью находящиеся в РК - Нура,
Тургай, Сарысу, Эмба, Иргиз, Сагиз.
Во время весеннего таяния снегов на равнинных реках и временных водотоках
происходит резкий подъем уровня воды продолжительностью в среднем до месяца, на
горных реках продолжительностью от 3 до 6 месяцев. Амплитуда колебаний уровня
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воды составляет несколько метров. Во время половодья уровень воды за сутки
поднимается на 2,5-3,5 м, а на реках Западного Казахстана до 4-5 м, что приводит к
значительным разливам рек и наводнениям.
Наводнения, которые вызваны весенним, либо весенне-летним половодьем,
происходят на реках практически во всех регионах нашей страны.Катастрофические
наводнения, связанные с ветровыми нагонами, на территории Казахстана наблюдаются
в дельте реки Урал и по всему северо-восточному побережью Каспия.
Наибольший ущерб приносят наводнения на реках Сырдарья, Чу, Талас, Ассы,
Жайык, Жем, Сагиз, Тургай, Сарысу, Тобол, Нура, Ишим, Иртыш. В последние годы
наблюдается увеличение количества наводнений, которые вызваны человеческим
фактором. Так, на реке Сырдарье наводнения происходят при повышенных сбросах
воды из водохранилищ в зимний период. Накопление сточных вод в крупных городах
Казахстана (Алматы, Актюбинска, Тараза и др.) так же приводит к возникновению
наводнений. В аварийном состоянии находятся некоторые плотины крупных
гидроузлов, что может явиться причиной возникновения катастрофических наводнений
[1].
В целях избежания нерациональных материальных затрат, следует изучить
существующую методику проведения мониторинга вышеуказанных явлений и
расширить возможности использования статистических данных. Для прогнозирования
вероятности затоплений в определенной местности необходимо проводить процесс
мониторинга
интересующей
нас
территории.
Мониторинг
подразумевает
систематический или непрерывный сбор релевантной информации о параметрах,
характеризующих изменение площади и характера затопления, для прослеживания
тенденции изменения этих параметров. Таким образом, использование данных
дистанционного зондирования Земли (далее ДЗЗ) - необходимое условие для
непрерывного получения и обновления информации в процессе мониторинга.
Метод дистанционного зондирования Земли за все время своего существования
получил признание эффективности и обширности спектра получаемых данных от
научных институтов всего мира. Возможность использования снимков в прикладных
задачах для проведения анализа с большой точностью является неоспоримым
достоинством ДЗЗ. Принимая во внимание [2], задачи изучения космическими
средствами ледяного покрова и наводнений делятся на:
1) оперативные, которые связаны с картированием, в режиме, близком к режиму
реального времени;
2) неоперативные, которые связаны с изучением долговременных изменений
характеристик ледяного покрова и затоплений.
Чтобы решить задачи первого класса требуется:
1)
высокая оперативность получения информации;
2)
регулярность получения данных;
3)
оперативность обработки и распространения информации.
В то время как, для решения задач второго класса требуется:
1) создание и ведение архива спутниковых данных за существенный период времени;
2) обеспечение непрерывности получения информации, а также их геометрической и
радиометрической совместимости.
Согласно [3], применение данных, полученных от спутниковых систем ДЗЗ,
позволяет качественно осуществлять мониторинг быстро протекающих (пожары,
наводнения и т. п.) и медленно протекающих процессов, таких как зарастание вырубок
и гарей, пересыхание водоемов и т. п., охватывающих большие территории. Важно
учитывать, что экстремальные природные явления подготавливаются постепенно,
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усиливаясь даже небольшими изменениями природной среды или антропогенных
условий[4]. Повсеместное применение данных ДЗЗ ограничиваетсяих относительно
высокой стоимостью и эпизодичностью съемок. Однако использование космических и
аэросъемок дает повышение эффективности прикладных гидрологических наблюдений
для целей водохозяйственного управления в условиях значительного антропогенного
влияния. Также это дает возможность прослеживать за существенными
(чрезвычайными, а иногда, и катастрофическими) изменениями стока и формы русла,
которые могут происходить на территории сопредельной страны. Поэтому
согласованное использование статистических данных прошлых лет и снимков с
космических аппаратов ДЗЗ позволяют прогнозировать возникновение природных
явлений и катаклизмов, а также предсказать ущерб от их воздействия. Так к примеру в
марте 2017 года в Кызылординской области был объявлен режим ЧС из-за выхода реки
Сырдарья из берегов [5]. Прогнозирование данного явления помогло бы избежать
экономических потерь, связанных с гибелью скота и разрушением жилых массивов.
Согласно [6], риск затопления зависит от вероятности затопления территории и
величины возможной уязвимости. Таким образом, для оценки риска необходимо
определить опасность затопления территории и уязвимость территории для затопления.
В зависимости от вероятности затопления (Р) территорию можно разделить на
три категории:
- низкая (Р< 10%);
- средняя (10% >Р> 25%);
- высокая (Р> 25%).
Значение уязвимости напрямую зависит от степени хозяйственного освоения
затапливаемых территорий в зонах различной обеспеченности и от наличия объектов,
восприимчивых к затоплению, в результате которого может возникнуть ущерб для
объекта. Уязвимость можно подразделить на экономическую, социальную и
экологическую. При этом можно выделить объекты с высокой уязвимостью —
объекты, в результате затопления которых безвозвратно утрачивается способность к
выполнению своих естественных или заданных функций и может возникнуть
неприемлемый ущерб для объекта; объекты со средней уязвимостью — объекты, в
результате затопления которых частично утрачиваются способности к выполнению
своих естественных или заданных функций, при котором наносится значительный
ущерб для объекта; объекты с низкой уязвимостью - объекты мало восприимчивы к
затоплению, в результате их затопления может возникнуть несущественный ущерб для
объекта; объекты не восприимчивые к затоплению, значение уязвимости для них равно
нулю.
Определение уязвимости можно производить по земельно-кадастровым
районным картам использования земель, которые являются более информативными по
сравнению с топографическими картами, и подходят для анализа территории, так как
на них отображаются виды сельскохозяйственных угодий и землепользования.
Для применения данных ДЗЗ в целях получения релевантной информации для
изучаемого процесса затопления используется следующая последовательность
действий: дешифрирование снимков – оценка форм водных объектов – оценка
гидрологических характеристик – включение их в диагностические и прогностические
модели. В настоящее время использование спутниковой информации для гидрологии
осуществляется по следующим направлениям [7]:
Оценка ледового режима озер;
Расчет снегозапасов на горных водосборах;
Мониторинг наводнений на поймах больших рек;
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Оценка загрязненных земель на водосборах;
Уточнение гидрографических характеристик водных объектов;
Измерение влажности почвы на водосборе.
Для дешифрирования снимков с космических аппаратов используется
специальное программное обеспечение, позволяющее избавится от искажений,
возникающих непосредственно в оптической системе космического аппарата и
произвести распознавание объектов, находящихся на снимке.
Таким образом, можно сделать вывод о несовершенстве методов
прогнозирования затоплений на территории Республики Казахстан и о неэффективном
использовании данных ДЗЗ отечественных спутников.
Для получения наиболее обширного спектра данных ДЗЗ нами рекомендуется
выполнить следующую последовательность действий:
1.
Провести анализ и последующий выбор современного программного
обеспечения для осуществления дешифрирования и обработки снимков;
2.
Выбрать метод обработки, раскрывающий весь спектр необходимых данных об
изучаемой территории;
3.
Провести анализ полученных данных и выявить их прикладное назначение.
Мы планируем дальнейшее изучение данной проблемы для разработки новых
предложений по усовершенствованию имеющихся методик и эффективного
использования данных ДЗЗ для решения проблем затоплений территории Республики
Казахстан.
1. http://xn----ptbgks9a.kz/navodneniya/otsenka-obstanovki/item/335-o-navodneniyakh-iz-planapodgotovlennosti.
2. Использование методов космического мониторинга для изучения характеристик ледяных
покровов и картирования наводнений Кровотынцев В.А.- М., 2003.-170 с.
3. Использование данных дистанционного зондирования для мониторинга экосистем ООПТ.
Методическое пособие / Лабутина И.А., Балдина Е.А.; Всемирный фонд дикой природы (WWF
России). Проект ПРООН/ГЭФ/МКИ «Сохранение биоразнообразия в российской части АлтаеСаянскогоэкорегиона» – М., 2011. – 88 с.
4. http://www.ntsomz.ru/projects/eco/econews_271108_beta.
5. http://www.ktk.kz/ru/news/video/2017/03/29/77154.
6. Космический мониторинг и оценка риска затопления урбанизированных территорий в периоды
половодий Тарарин А.М.– Нижний Новгород, 2010.-135 с.
7. Ведение мониторинга водных объектов в современных условиях В.В. Шабанов, В.Н. Маркин –
М.,2016.-154 с.

ӘОЖ 745
КӨГІЛДІР, ЖАСЫЛ, САРЫ, ҚОҢЫР ТҮСТЕР СИМВОЛИКАСЫ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ТІЛ ЕРЕКШЕЛІЛІГІ
Төребаева Л.Қ.
Түркістан атындағы орта мектеп, Мақтаарал ауданы, ОҚО
Төребаев Б.П., Мадалиева А. Б., Сариева Т.К.
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Статья посвящена проблеме цветового символизма, которая является одной из
центральных при изучении взаимосвязей между цветом и психикой. Происхождению
цветового символа, его содержанию, отношению к тем или иным явлениям и
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событиям в жизни людей, а также межкультурным различиям в цветовой символике.
В статье изложены символика и идентичность голубого, зеленого, желтого и
коричневого цвета, обладающие способностью вызывать волнующие человека мысли и
чувства.
The article is devoted to the problem of color symbolism, which is one of the central,
when studying the interrelations between color and the psyche. And also the origin of the
color symbol, its content, relation to certain phenomena, events in people's lives and
intercultural differences in color symbolism. The article describes the symbolism and identity
of the blue, green, yellow and brown colors, which have the ability to evoke thoughts and
feelings that thrill the person.
Көзбен шолып қарау арқылы әрбір нәрсенің мән-мағынасын түсіне білу де
өнер. Ал адамның көзбен көру арқылы түстер түрін санаға қабылдау сезімі, оның
қабілетіне ықпал ететін қуатты құралдардың бірі ретінде пайдаланылады. Өнерде
символ (грек тіл. symbolor. – ырым бойынша айыру белгісі) – бұл оның ұғыну арқылы
көкейге қонатын саналы көзқарастағы көркемдік образдың өзіндік ерекшелігі, сонымен
қатар олардың кейбір көркемдік идеяны бейнелеп көрсетуі. Түс символизмін зерттеп,
талдау арқылы шешімін табу мәселесі (проблемасы) түс пен психика арасындағы өзара
байланыс сырын ашып, түсіну мақсатындағы негізгі әрекеттердің бірі болып табылады.
Түс символының дүниеге келуі, оның мәні, қандай да бір немесе басқа да көптеген
көріністерге қатысы және адам өміріндегі бастан кешкен оқиға, сондай ақ түс
символикасындағы мәдениетаралық айырмашылық – міне осылардың бәрі оның басты
аспектісі болып табылады.
Сана-сезімімізде жалпы көрініс және абстрактылы белгілер дамып, бері
шыққан сәтте сөз символға айналады, және де оның қатардағы элементтерінің
мағынасы енді қаперімізге де кірмейді.
Ежелгі заманнан ақ бастау алған түстік жүйелер құрылымы, кейінгі
дәуірлерде де жалғасын тауып қана қоймай, өзінің даму жолына түсті, толықтырылды.
Түрлі түстердің адам психикасына тигізетін әсерін зерттеумен шұғылданған ғалымдар,
өткен дәуірлерде аз болған жоқ. Солардың бірі Леонардо да Винчи ақ – жарықты, сары
– жерді, көк – ауаны, қызыл – отты білдіретін символикалық түстер қатарын
құрастырды. 1810 жылдың өзінде ақ Гете өзінің «Түс туралы ғылым» атты еңбегінде
былай деп жазды: «түс дегеніміз – бұл көңіл-күй (эмоция) шақырушы жарықтың
нәтижесі». Ол жарық, түс және көңіл-күй бір деп есептеді. Сонымен бірге ол, түс
әсерінің адам ағзасына (физиологиялық) тигізетін ықпалын және оның ішкі дүниесіне
(психологиялық) тигізетін әсерін ажыратты. Бұлардан басқа, түс психологиясы
мәселесімен Делакруа, Кандинский сияқты көрнекті өнер теоретиктері мен суретшілер
де шұғылданды.
Осылайша, түс мәселесін зерттеу кезінде түстердің көңіл-күйге әсер ететін
өзіне тән қөзгеше ерекшелігі үлкен қызығушылық оятады. Ерте заманнан ақ
аңғарылған, бұл жалпы жұмылдырылған түстік құрылым сияқты колориттің көңілкүйге әсері белсенділігі және оның жалпы адамзатқа ықпалы символдық қызмет
жолына түсті. Алайда оның табиғи мәнінің сыры осы уақытқа дейін түгелдей ашылып
болған жоқ.
Осы күрделі мәселені зерттеп, оның шешімін таба білуге түстің
психологиялық және физиологиялық ерекшеліктері қомақты көмегін беруі мүмкін.
Адам көзге түскен түстің қайсысына болса да көңілін аударады, бұны бәрі біледі, ал
оның гипотетикалы психологиялық әсері немен байланысты екенін кез келген кісі біле
бермейді. Бұл – толқын ұзындығына байланысты: спектрдің ұзын толқынды тұсындағы
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түстер көңіл-күйді қоздырса (қызыл), қысқа толқынды тұсы көңіл-күйді көншітіп
тыныштандырады (көгілдір), ал орта толқынды тұсы, (мысал үшін, жасыл)
психофизикалық тепе-теңдік түстері болып саналады.
Түстерді зерттеуге көңіл аударғанымызда, бірінші көзқарастағыдай емес,
біздің өмірімізде оның әсері әлдеқайда мәнді екенін түсінеміз. Бір нәрсемен пара-пар
мағынадағы түс және түс символикасы қызықты да, өте ұзақ уақыттан бастау алатын
тарихқа ие. Түс символикасының өзіндік тіл ерекшелігі өте ерте заманнан бастау алып,
күні бүгінге дейін жарық дүниеде жасап келеді.Түстерге өте бай табиғат әлемі
көптеген ежелгі дүние халықтарының түс символикасына негіз болды. Табиғаттағы
сұлулықты, гармониялық үйлесімді көріп, адамдар оның құдретіне бас иіп, табынып
қана қоймай, оның әсем көрінісіне сай, көркіне лайықты болуға талпынды. Мысалы,
ежелгі инктер гүлдерге табына отырып, олардың әрбір түсіне сай келетін әртүрлі белгі
қойды: ақ – бейбітшілік, қызыл – байлық, сары – алтын, жасыл – маис, бүлдірген түс –
соғыс, көк – дін. Ежелгі Египетте жасыл түсті Ніл өзенінің жасыл жағалауымен, сары
түсті – шөл шағылы түсімен, көгілдірді – аспан түсімен салыстырып, олармен қатар
қойды. Антикалық дәуірдің өзінде ақ түрлі түстер өзінің символикасына ие болды:
мысал үшін, ақ – ақсүйектер түсі деп тұжырымдалса, қара, қырмызы, күңгірт жасыл
және кәдімгі жасыл түстер қайғыны меңзеді. Ал жасыл, қоңыр және сұр түстер ауыл
тұрғындарының дәстүрлі түсіне айналды. Әрбір гүл түсінің өзіне тиісті айрықша мәні
болды: ақ раушан – бұл пәктік, қызыл раушан – ынтызарлық, раушан түсті раушан –
дос әйел ж. т. с.с.
Осылайша, мыңдаған жылдар аралығында шынайы өмір жағдайындағы
түсініктер түйсіктеліп, баламасын тауып анықталған түстер ассоцияциясы адам
санасынан зерделеніп орын алды. Заманауи ғалымдардың айтуынша, жастар мен спорт
түсі – көгілдір: жұмсақ, нәзік те, сентиментальды түстер қатарына жатады. Ол бұлтсыз
ашық аспан түсіне сай жеңіл, сондықтан да тыныштық, байсалдылық пен салмақтылық
түсі деп есептелінеді. Сонымен бірге көгілдір түс досқа сенімділіктің, өз халқына,
отанына деген сүйіспеншіліктің, мұнтаздай таза, пәктіктің символы болып табылады.
Геральдика дәстүрі бойынша, әрбір түс анықталып айқындалған, қандай да бір түсінікті
символдайды. «Тәңрі» деп аспанға табынған, ежелгі түркілердің мәдениетінде аспан
түсті көгілдір – терең символикалық мағынаға ие болды. Ата-бабалар әруағына
сиынған, ежелгі түркі сарбаздарының көгілдір байрағы оған жан-тәнімен берілгендікті
білдірді. Түркі халықтарының ұрпақтары жасап келген, қазіргі тәуелсіз Қазақстан
жалауының көгілдір түсі ашық аспанды ғана емес, сонымен бірге бейбітшілікті де,
саулықты да, ал оның жалпы біркелкі түсі мызғымас ел бірлігін символдайды.
Жасыл түс антикалық дәуірдің өзінде ақ махаббат және өмір құдайы –
«Афродита түсі» болған. Мұхамбет пайғамбардың ең ұнатқан түсі – жасыл көктемгі
балауса, жас өркен туралы ойлануға ықпал етті. Жадыраған жаздың негізгі түсі болып
табылатын – жасыл – табиғаттың ғана емес, өмір, жастық шақ пен денсаулық,
сәттіліктің де символы. Сонымен қатар жасыл – оқу, интеллектуалдың және ақыл-ой
қызметінің түсі. Мектеп оқушыларына арналған қабырғадағы тақталардың күңгірт
жасыл түсі осыған байланысты болуы да әбден мүмкін. Шекспир заманында «күңгірт
жасыл түс» бой тасалап жсырынудың символы болып есептелген, себебі бұндай түсті
орман қарақшылары өз қажетіне сәтті пайдаланған [1].
Сары түс жарықты, таң арайын, символдайды, себебі ол, ең әуелі – күннің
жарқырауы. Шығыс халықтарының мәдениетінде жасыл түс жарық пен күннің ғана
емес сонымен қатар сән-салтанаттылық, байлық және жарылқау символы болған, солай
болып қала береді. Сары қызыл түс (оранжевый) – энергияның, оттың және күннің көз
тартатын символы. Түске бай және «топырақ» түсі – қоңыр құнарлылық, негізділік,
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тиянақтылық пен тұрақтылықты символдайды. Қазақтарда бұл түс байсалдылықтан
басқа, жанға жайлылылық пен қарапайымдылықты да символдайды [2].
Көк түстер бейбітшілік символы болып табылады. Жер бетіндегі көптеген
халықтарда, соның қатарында шығыс халықтарында көк құс бақыт символы болып
табылады. Марғұлан (Өзбекстан) халық шеберлері қыз-келіншектер тақиясын бақыт
символы есебінде көк немесе жасыл құстар бейнесімен өрнектеп кестелейді.
Қазақтарда наурыз айында ұшып келетін жыл құсы – наурызкөк – «Бақыт құсы». Осы
бір кішкене ғана көк құсты олар сағынышпен күтеді, көріп қалған сәтте «Хош келдің,
наурызкөк!» деп қуанышпен қарсы алады. Үркітіп алмау қамын жасап. оған жем береді
[3].
Сонымен, түрлі түстер – адамзат санасына қандай да бір нәрсе туралы маңызды
хабарды жеткізумен ғана шектелмейді, олар ойландырады, толғандырады. Түс
сезімімен қатар жүретін психикалық толғаныстың түрі көп, олар әрқилы болады. Бұл
жалпы айтқанда, біріншіден – қуаныш сезімі, сонымен қатар қайғы, қорқыныш,
жұбаныш, шаттанып масайрау сияқты тағы да басқа сезімдер. Екіншісі – бұл күшті
әсердегі (эмоциялық) сезімдер, түстерді санаға қабылдау кезінде қандай да бір нәрсенің
түрлі сәйкестілігі, мысал үшін, салмағы, температурасы, фактура ерекшелігі ж. т. с. с.
Тағы да соңғысы: бұл – көңіл аударарлықтай эстетикалық мағынасы жоқ, сонымен
бірге дүние тану мәнін мәнерлі түрде айқындап көрсету арқылы өзінің дегеніне
жететін түрлі түстер символикасы. Бұл – атам заманнан ақ аңғарылып анықталған
дүние. Ежелгі заман астрологтары түстердің Зодиак белгілеріне сәйкестілігін және
әрбір түстің әрбір адам мінезіне сай келуін көрсететін кесте жасап шықты. Көптеген
халықтардың дәстүрінде әрбір түстің өз мәнділігі бар, сонымен бірге әрбір халық
түстердің символикалық және өзіне тән сиқырлы (магиялық) ерекшеліктерін өзінше
үстемелеген.
1. Найденова Н., Трубецкова И. «Мода, цвет, стиль», М.: «Эксмо» 2012.
2. Торебаев Б.П. «Symbolic and Functional Significance of the Red White and Black Colors»
Материалы международной научной конференции, г. Нью Йорк. США 2013.
3. Borijan Torebaev, Орнамент и цвет в дизайне текстиля, Изд.: LAP LAMBERT Academic
Publishing – 2017 / Германия /

ӘОЖ 745
КЕЗДЕМЕЛЕРДІ ӘРЛЕНДІРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ТҮСТЕР РӨЛІ
Төребаев Б.П., БектүрсыноваА.К., Ботабаев Н.Е., Джанпаизова В.М.

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Статья посвящена цветоведению, где находит применение в ряде производств,
охватывающие разнообразные вопросы: воспроизведение и контроль цвета, подбор и
изготовление окрашивающих веществ, цветовые допуски, зависимость восприятия
цвета от источников освещения и колориметрию специальных материалов. В статье
изложены основные методы придания тканям различных цветов, приобретение
определенных цветов текстильного волокна.
The article is devoted to color science, where it finds application in a number of
industries, covering various issues: reproduction and color control, selection and production
of coloring substances, color tolerances, dependence of color perception on light sources and
191

colorimetric of special materials. The article describes the main methods of making fabrics of
different colors, the purchase of a certain color of textile fibers, etc.
Түстану әралуан мәселелерді қамтитын бірқатар өндірістерде қолданылады. Бұл
мәселелер: түстердің алуан түрлерін шығару және оларды бақылау, бояушы заттарды
таңдау және дайындау, түстерге рұқсат беру, түстердің жарық шығару көздерін және
арнайы материалдардың колориметриясын санаға қабылдауға тәуелділік. Осы
мәселелермен әртүрлі елдерде ұйымдар мен ғылыми зерттеу институттары, соның
қатарында Қазақстан мақта шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты шұғылданады.
Мақтаның түрлі-түсті сұрыптарын селекциядан өткізу біздің еліміз ғалымдарының
жетістіктері болып табылады. Отандық селекционерлер қазірдің өзінде қоңыр түстен
жасыл түске дейінгі мақтаның 15тен аса реңін шығарды. Олардың жоспарларында –
қызыл, көк және қара реңді сұрыптарды дайындау орын алған. Мұндай мақта
талшығын пайдалану түсті мата өнеркәсіп өнімін 30%-ке дейін арзандатуға мүмкіндік
береді, себебі бұл үдеріс бояғыштарды қерек етпейді. Одан басқа табиғи боялған мақта
талшықтарынан жасалған маталарды бояу иісіне аллергиясы бар адамдар да пайдалана
алады.
Әрбір маңызды компанияда, атап айтқанда өзінің жеке зерттеу жұмысын
жүргізетін, тәжірибеде өздерінің ноу-хауларын тексеруден өткізетін зертханалар
болады. Қазіргі уақытқа дейін қол жеткізілген өндіріс дамуы деңгейі бұйымдардың түс
сипаты сапасын бақылау шынайы тәсілдерін жасауды, яғни түстер стандарттары мен
олардың ауытқушылығына жол беруін анықтап бекітуді талап етеді.
Матаға түс беру екі негізгі әдіс арқылы беріледі: матаны қандай да бір түске
бояу және мата беткейіне түрлі-түсті өрнек басып түсіру, сондай-ақ меланжды және
шұбар суретті мата шығару тәсілі пайдаланылады: түрлі түсті талшықтарды қолдану
және түрлі түстегі жіптерді пайдалану.
Тоқыма талшығы мақсатқа сай түске қалай енеді? Бұны бояу молекулалары мен
талшық байланысуы нәтижесімен түсіндіруге болады. Ал бұл молекулалардағы
атомдардың белгілі бір топтары түс үшін жауапты болып табылады, қарапайым тілмен
айтқанда, молекулалардың бұл топтары қандай да бір толқын ұзындығында сәулелерді
сіңіре отырып, біздің сәулелерді көріп санаға қабылдауымыз арқылы сол немесе басқа
бір түсті сезінуді шақыратын әсер қалдырады. Бұл жалпылай айтқандағы құбылыс
мәні. Және бұл қалай қолданылады, қалай байланысады – көп нәрсе осыған
байланысты.
Мата және трикотаж бұйымдары өрілген жіптерден тұрады. Түстермен қызмет
жасау – жіптерді бояудың зор шеберлік техникасы ғана емес, сондай-ақ мата жасап
шығарудың технологиялық параметрлерімен жұмыс істеу. Бұл үдеріс мата және
трикотаж тоқылымындағы негіз бен арқау созылуын реттей отырып, мата беткейіне
арқау көтерілуіне ықпал ету дәрежесіне және соның нәтижесінде соңғы түске ықпал
етуге және кездемеге алуан түрлі түс эффектілерін беруге мүмкіндік береді.
Тоқыма өнеркәсібіндегі бұйым сапасын бағалауда бұйымдағы түстердің қалайша
санаға қабылдануына байланысты болған: өрілу, жіптер жіңішкелілігі, оралу түріне
және жіптер жіңішкелілігінің тепе-теңдігі шешуші роль атқарады. Мата бояудағы түс
таңдау – біріншіден, мата құрылымына (фактурасына) байланысты, себебі санаға түс
пен пішін бір-бірінен ажырамай бүтін түрде қабылданылады. Сонымен, жібек және
жүннен тоқылған маталардың екеуі де бір түрлі бояумен боялғанымен, екеуіндегі түс
көрінісі екі түрлі болады. Жібек мата түсін санаға қабылдау – айқын суретпен тоқылған
жеңіл де, мөлдір мата, ал жүннен жасалған матаның түсін санаға қабылдау – керісінше,
мөлдір емес, ауыр мата көрінісіне байланысты. Жіптердің әдемі өрілуіне көңіл аудару
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арқылы, матадағы тоқыма тәсілімен салынған сурет ақауларын немесе жіптердің дөрекі
оралған түрін назардан тыс қалдыруға болады. Зейін қойып назар аударуға бояйтын
түстерді таңдау арқылы қол жеткізуге болады. Осылайша, «жылы» қаныққан түстер
фактураға рең береді, ал «салқын» және ахроматикалық түстер фактурадан назарды
алшақтатып, түске аударуға ықпал етеді. Бұндай эксперимент нәтижелері тоқыма
өнеркәсібінде кең ауқымда қолданылады [1].
Сондай-ақ суретте басымдыққа ие және басты колористикалық тақырыпты
айқын аңғартатын түрлі түстер тестиль өрнегін жасау үдерісінде айрықша роль
атқарады. Осы басты колористикалық тақырыптағы өрнектің нақты және шегіне
жеткен айқындылығы – бұл дизайнның ғана талабы емес, ол сондай-ақ технологиялық
мүмкіндікке де байланысты. Сондықтан дизайнер түрлі түстердің сапасы мен саны
мәселесіне көбірек назар аударуы тиіс. Композиция жасау шешімінде түстер
жазықтығын композицияға жетекші түс жайғасып, ал қалған түстер саны бір-бірімен
салыстырғанда бірқалыпты түрде азайып отыратындай етіп ұйымдастыру қажет. Бұл
матаны колористикалау үдерісіндегі түрлі түстерді айқын көрініске түсіруге мүмкіндік
береді.
Колористика дегеніміз – бұл түрлі түстерді адам қызметінің алуан түрлі
салаларындағы тәжірибеде қолдану теориясын зерттейтін түстер жөніндегі ғылым
бөлімі. Мата дизайнерлері қызметінде колористикалық құрылым қағидаларын сақтап
айқын түрде көрсету ісі ауқымды да, айрықша мәнге ие. Олар жасаған әдемі суреттерді
өндіріс талабына сай деп айтуға әлі ерте, бұны тек қана көркемдік сапасына сай
дәрежедегі алуан түрлі түстермен безендірілген мата жасау үдерісінің бастапқы
баспалдағы деуге болады.
Колорит жасау жұмысы – сол немесе басқа бір түстік үйлесімді сәтті таңдай
білуді ғана емес, сонымен қатар сенімді түрде батыл шешім қабылдауды қатаң талап
ететін өте нәзік үдеріс. Өзіне деген сенімсіздік, аздаған болса да түстер жалғандығы,
болмашы ғана қателіктің өзі композицияны түгелдей бүлдіруі мүмкін.
Текстиль өнеркәсібіндегі әрлеу өндірісінің күрделі және көп түрлі
технологиялық үдерісінің маңызды элементі – маталардың талапқа сай боялынуы – бұл
текстиль дизайнерлерінің емес, талшықты материалдардың химиялық технологиясы
мамандарының
қамы болып табылады. Дегенмен колорист-маманның қызметі
дизайнер ұсынған түпнұсқаның шығармашылық бабымен үйлесімді болуы тиіс.
Маталарды талапқа сай бояуда түстер шешімін шығармашылық жолмен табу
әрекетінде ғылым мен өнердің басқа салаларындағы әрбір үдеріс секілді колористті
өзіне бой ұсындыруы, кейде тіпті өзіне түгелдей тәуелділікке түсіруі тиіс.Әлбетте, бұл
жұмыс шығармашылық шабытқа ғана негізделмеген, оның өз ұйымдастыру принципі,
техникасы және тәсілі де бар, себебі фабрикадағы мата бояу ісінің маманның күнделікті
атқаратын қызметінде бұлардан басқа, тағы да бірқатар өндірістік талаптар
қарастырылған [2].
Химик-колористтің қолында түстік интерпретацияның (түстік түсініктеменің)
авторлық шешімі ғана емес, және сонымен бірге түстер тазалығы, фон ақтығы, өңдеу
айқындылығы және графикалық қайта өңдеу нақтылығы сияқты көрсеткіштері бар
(кейде алуан түрлі колористика онға дейін жетуі мүмкін) колориттің басқа да түстік
варианттары болады.
Барлық маталар тобының табыстылығы – сол колорист-маманның бояуларды
және олардың өңдері мен реңдерін таңдай білу қабілетіне байланысты. Оның міндеті –
түстік құрылым жасаудағы принциптерді шүбәсіз нақты түсіну болып табылады. Осы
тұста колористиканың негізгі құралы қызметін түс шеңбері атқаратынын айтып өткен
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абзал. Бұл нұсқаларды (варианттарды) жасау үдерісі колористке дизайнердің авторлық
идеяларын шығармашылық түрде дамыту мүмкіндігін береді.
Еске салу абзал, құрамында жоғары білікті дизайнерлер мен технологтар орын
алған көркемдік-техникалық кеңестер матаның дизайнерлік жобасын ғана емес, сондайақ колористикалық көркемдеудің алуан түрлі нұсқалары (варианттары) бойынша
жарыққа шығатын жаңа матаға бағытталған дизайнер мақсатының қалай жүзеге
асқанын да бағалайды. Колористикалық шешімнің әрқайсысы жеке-жеке қаралады
және бекітіледі. Көркемдік кеңестегі мата колоритін бағалау сәтінде түс, өң, қанықтық,
ашықтық сияқты түсініктерге тап болуға тура келеді. Бұл атаулар – түстану
терминологиясына негізделген. Сондай-ақ, бұл бағалауға өнертану сипаттамалары
(салқын, жылы, терең және т.б. өңдер), олардан басқа, салыстырудың әдеби үлгілері
(піскен кәді, қарбыз, көне қола, ащы шоколад, қара бәйшешек, жасыл алма, орман
жаңғағы, күйдірілген кірпіш және т.б. түстері) қатысады. Солармен қатар, химикколористер бояулар тобын, түрі мен құрамын анықтайтын химиялық терминологияны
да пайдаланады [3].
Қорыта айтқанда, матаны, трикотажды, тоқыма жібін, талшықты және т.б. бояу
текстиль өндірісінің алуан түрлі технологиялық жолдарынан өтеді. Текстиль
материалындағы бояуларды қалыптастыру әрлеудің басты міндеттерінің бірі болып
табылады. Бояу нәтижесінде материал біртегіс те бірөңді түстерге, ал баспалау
нәтижесінде – өрнекті түстерге ие болады. Материалдарды бояу дегеніміз – бұл
негізінде органикалық қосылыстар болып табылатын арнайы бояулармен өңдеу. Осы
көптеген бояулардың арасынан қажеттісін таңдау – ең әуелі: боялатын талшық
табиғатына, текстиль материалдарының қандай бұйымдарға арналуына, сонымен қатар
кәсіпорынның аппаратуралық мүмкіндіктері мен экономикалық жағдайына да
байланысты. Колориттеудің соңғы мақсаты – көзделген колористикалық сипаттамаға
сай (бояу күштілігі, түрлі түс, рең) және пайдалану жағдайында орнықты, жуылғанда өз
түсін сақтап қалатын сапалы бояуға қол жеткізу болып табылады.
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ӘОЖ 745
САЛҚЫН ЖӘНЕ ЫСТЫҚ БАТИК: ҚЫСҚАША ТАРИХЫ ЖӘНЕ ӨЗІНДІК
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Төребаев Б.П., Болысбаев Д.С., Ибраимова П.Т., Джартыбаева Ж.Д.
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Статья посвящена одному из атрибутов экзотического стиля – росписью по ткани –
«батику». В статье изложены его краткая история возникновения и развития, а
также технологический эффект, значительно изменяющий палитры композиционной
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основы. Способы окрашивания ткани вручную, эффектное средство получения
декоративных узоров. Возникновение европейского способа создания батика.
The article is devoted to one of the attributes of exotic style - painting on fabric "batik". The article contains a brief history of its origin and development, as well as a
technological effect that significantly changes the palette of the compositional framework.
Methods of coloring the fabric by hand, an effective means of obtaining decorative patterns.
It’s the emergence of the European way of creating batik.
Тоқыма және киім дизайнерлерінің экзотикалық стильге деген ерекше
қызығушылығын жиі байқауға болады. Оларды біздің елімізден едәуір ұзақта
орналасқан оңтүстік елдері өнері айрықша шабыттандырады. Бұл стильдің
өзгешеліктерінің бірі – түрлі өрнектер мен түрлі түстер, оның палитрасындағы
тереңделген көк, жасыл және қызыл өңдер көбінесе сары және күлгін түстермен
үйлесімге түскенде басымдыққа ие болады. Үндістан және Африка елдері сәнге
өздерінің этникалық өрнектер мен түс гаммасы байлығын алып келді: жылы жиренқызыл өңдер, сонымен қатар күн сәулесінен қурағандай көрініске түскен түстер: қызыл,
жасыл және қоңыр. Бұл стиль атрибуттарының бір түрі – «батик» (матаға сурет салу)
болып табылады. «Батик» сөзі яман тілінен аударғанда «балауыз тамшысы» дегенді
білдіреді. Бұл – жүздеген жылдар бойында баспаналарды безендіру үшін қолданудағы
шексіз әралуан нұсқаларға ие болған таңдаулы материалдардың бірі.
Батик – бұл текстильді көркем безендіру үшін алдын-ала дайындалған, матаға
қылқаламмен емін-еркін сурет салу шығармасы баспа техникасымен байланысты.
Дегенмен батик, техникалық тұрғыда – бұл өнердің басқа бір саласы болып саналады.
Оның технологиялық эффектілері палитраның композициялық негізін елеулі өзгеріске
түсіреді.
Тоқыма өнеркәсібінің дамуы қолдан жасалған тоқыма бұйымдарына, сонымен
қатар батик техникасында даярланған бұйымдарға қызығушылықтың төмендеуіне
ықпал ете қойған жоқ. Олар интерьерді көркемдеп безендіру – сәндік панноны,
пердені, ширманы безендіру үшін ғана емес, сонымен қатар костюм жиынтығында
контрастылы немесе өңді үйлесімділіктегі біртүсті көйлек матасының және әртүрлі
текстиль аксессуарларының: орамал, шарф, галстуктің қанық түстерін жасау үшін
пайдаланылады. Текстиль бұйымдарын безендірудегі осы өзіндік үлгінің түрін
көптеген халықтар өз бетінше ашты деп жорамалдайды зерттеушілер. VІІІ ғасырдың
өзінде-ақ Жапонияда батик өнерін бірден еске түсіретін «рокехи» деп аталынатын
матаға сурет салу техникасы бар болатын, онда матаның жекелеген тұстарын бір-біріне
бояу өтіп кетпеу амалын жасау үшін ерітілген балауыз пайдаланылды. Сәндікқолданбалы өнеріндегі осы бір саланың ескерткіші ретінде бұл елде жібек матаға
жазылған картина болып табылатын «биобу» ширма жиынтықтары қазіргі күнге дейін
сақталған [1].
Ежелден-ақ Шуммер, Үндістан, Шри-Ланка, Египет, Перу шеберлерінің осындай
техниканы пайдалану арқылы мата бетіне сурет түсіндіргендігін атап өту – тарихи
әділетке сай, дегенмен де батик өнері Индонезияда ғана барынша ұшталып жетілгенін
жасыруға болмайды. Сол себепті классикалық батиктің отаны болып Индонезияның
Ява аралы саналады. Бұл құрылықта батик деп ақ, көк (индиго) және қоңыр түстер
үйлесімінде боялған алуан түсті матаны атайды. Батикті дайындау технологиясы
мынадай: алдымен мақта мата материалына әртүрлі диаметрдегі майқұйғыштар
(воронкалар) көмегі арқылы ерітілген балауызбен жұқа қабатта өрнек жүргізіледі, ал
оны жүргізу үшін өткір етіп ұшталған бамбук таяқшалары пайдаланылды. Матаға
алдын-ала балауыз, резина желімі, сондай-ақ шайыр мен лактың кейбір түрлерінің
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жағылуына негізделген, бұл техниканың ерекшелігі – бояуды мата бетінен сүзіліп
өткізбейтіндігі (суретшілердің сөздері бойынша матаның жекелеген бөліктеріне
бояудың ағып өтуіне «тосқауыл қою»). Мата бетіне балауыз түсірудің әр алуан
тәсілдері пайдаланылды, атап айтқанда оны штамппен немесе баспа тақтайшасы
көмегімен басу, тамшылату және кистьпен, спицалармен жағу арқылы жүргізілді.
Арадан көптеген уақыт өткенде бұл елде «чантинг» (немесе «тьянтинг») атты аспап
дүниеге келді. Чантинг – ұшы сүйір болып келетін кішігірім металдан жасалған
қалақша, ол Индонезияда батик жасаудың дәстүрлі құралына айналды. Осы арнайы
аспап көмегі арқылы шеберлер мата бетіне көптеген ұсақ сызықтар мен нүктелерден
түзілген өрнектер түсірді. Сурет салынған мата «чан» деп аталынатын бояу
толтырылған арнайы ыдысқа батырылады; сол мезетте өрнектердің балауыз
жағылмаған бөліктері боялады. Мата ыдыстан алынып, балауыз басылған суреттің
жекелеген бөліктерін алып тастағаннан кейін, тағы да басқа түске боялады. Бұл үдеріс
түстердің мақсатқа сай гаммасы алынғанға дейін жалғаса береді. Классикалық
индонезиялық батик жарқын түсті емес. Негізінде ХІ ғасырға дейінгі уақытта
суретшілер қара, қоңыр және көк түстерді ғана пайдаланды. Кейінірек палитраға тағы
да 5 түсті қосылды, ал бүгінгі таңда киімдер мен панноны жасау кезінде түстердің 27
алуан түрлі реңдері қолданылады. Индонезияда бүгінгі күнге дейін өз елініің
таңғажайып мәдени брендіне айналған, осы бір ежелден келе жатқан өнер түріне
құрметпен қарап, мұқиятпен пайдаланады, бұл жақта батик стилінде тіпті ұшақтарды
да бояйды.
Батиктен тігілген киімдер - дизайнерлер үшін ұнамды дүниелердің бірі. Мысал үшін,
2015 жылдың көктемінде Индонезияның Сурабая қаласында өткен туризм саласындағы
халықаралық көрмеде осы елдің жетекші модельерлері батик техникасында
безендірілген маталардан тігілген керемет киімдер топтамасын көпшілікке көрсетті. Ал
Балиде жыл сайын өтетін Сән апталығындағы батикті киімдер көрсетілімінің ауқымы
өте кең, ол жаққа күллі әлем атақты кутюрьелері мен сәнді киімге қызығушылардың
көптеп сапар шегуі тегін емес.
Қазіргі күнде «батик» деп матаға қолдан сурет салудың барлық түрлерін атайды:
суық және ыстық батик, витражды батик, түйінді батик, еркін сурет салу, аэрограф
көмегімен сурет салу және т.б.
Батик үшін белгілі бір материалдар жібек және тығыз мақта талшықтары
жіптерінен тығыз тоқылған мата қажет. Бұлар табылмаған жағдайда басқа маталар
табиғи талшықтан жасалынған болуы тиіс. Жасанды талшықтардан жасалынған
матаның бояуларды өз бойында ұстай алмайтынын ескеру керек: әрекетіңіз нәтижесіз
қалады. Бұндай қателікке жол бермес үшін, матаның табиғилығын алдын-ала
тексеруден өткізіп алып ісіңізді бастағаныңыз жөн. Тексерудің ең оңай жолы – бұл алау
көмегі арқылы анықтау: жасанды талшықтар жанбайды, иіс шығармастан балқиды.
Әрбір матадағы бояулар түрлі реңдер мен ашық түске ие болатындығын ескеру қажет.
Соңғы уақыттардағы саудада бояулардың көптеген түрі орын алуда, оларды таңдау
дизайнерлердің өзіне байланысты, дегенмен де немістің «Явана» және «Elbesoie»
француздық «Elbesoie» бояулары ең таңдаулылар болып саналады.
Салқын және ыстық батик кездеме бойындағы бояулар ағуына шектеу қоятын
резервтеуші құрамдарды қолдануға негізделеді. Ең оңай және кең таралған әдіс түрі –
суық батик. Бұл әдіс модерн дәуіріндегі европа халықтарының ашқан жаңалығы болып
табылады. Салқын батик өрнектері текстильге арналған бояуларды қолдану арқылы
қылқалам көмегімен еркін орындалады. Матаға бейне құрылымын жасау үшін суреттің
жалпы сұлбасын түсіреді.
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Резина желімі және балауыздан тұратын резервтеуші құрамды матаға тұйық
контур түрінде түсіреді де, арнайы бояулар арқылы оның аумағына эскиздегі өрнекке
сәйкестікпен сурет салынады. Резерв мөлдір немесе түрлі-түсті болуы мүмкін. Оның
мәні техникалық қана емес – бұл түрлі түсті дақтарды қоршап контурлаудың табиғи
тәсілі. Контурмен қоршалған түсті дақ бірөңді болуы да мүмкін, қалай болғанда да
түрлі түстер дақ ішінде жиі тоғысып отырады, бұл жақсы эффект береді.
Бұл тәсілдің көркемдік ерекшеліктері шартты түрдегі түсті контурдың санымен
анықталынады және әр алуан өрнектер жасау үшін осы контурдың пайдаланылуы
суретке графикалық айқын сипат береді. Бұл жағдайда сурет үшін қолданылатын
түстер саны ешқандай шектеуді керек етпейді. Салқын батик үшін жібек маталарды,
атап айтқанда крепдешинді, вуаль мен шифонды пайдаланған жөн. Резервтеуші
құрамды матаға сурет контуры бойымен түрлі жіңішкеліктегі сызықтарды жасауға
мүмкіндік беретін әр алуан диаметрдегі шыны түтікшелердің көмегімен жүргізеді.
Шекаралар анықталынып болғаннан кейін кездемеге бояу жағылады. Бұл шара
түстердің түрлі реңдерін шығару мен олардың бір-біріне ағып өтуіне қол жеткізеді.
Боялған матаның бетіне тұз немесе бояушы пигменттер себу арқылы көптеген эффект
түрлерін алуға болады. Бүгінгі таңда шараның аяқталу сәтінде кәдуілгі үтік көмегімен
буланудан өтетін көптеген бояулар бар.
Салқын батик техникасында жасалған бұйымдар, жарық түскенде көркі көз
тартады, бұл сәтте сурет ішкі жағынан жалтырайды. Бұл «витражды» деп аталынатын
батик, үстел шамдарының абажурлары мен торшерлер, сондай-ақ терезе перделерін
жасау үшін пайдаланылады.
Батик жекеменшік үйлердің, пәтерлер мен кеңселердің интерьерлерін безендіру
үшін бізге жаңа эстетикалық көкжиектерді ашады. Ол интерьердегі үй текстилін: кереге
панносын, перделерді, дастарханды, майлықты, жиһаздар қаптамасын, сәндік
жастықшалар мен диван жапқыштарын тұтастай үйлесімділікке түсіріп, жалпы ортақ
стильді: антикалық, ампир, барокко немесе модерн стилін құруға мүмкіндік береді.
Қазіргі күндегі минималистикалық интерьерлерде осы техника бойынша орындалған
перделер, әсіресе бұлтсыз ашық күнде айрықша көз тартады, бұл мезгілде күн нұрына
шағылысып жалтыраған жібек мата, шаттық сезімін шақырады. Осылайша, интерьер
дизайнына өнердің осындай тамаша туындысын, яғни батикті енгізу үй ішін өзіндік
бірегей таңғажайып әлемге айналдыру мүмкіндігін береді.
Крахмал негізінен күріш ұнының жабысқақ қоймалжыңымен және қолдан
құйылған жапон қағазының тарылтылған түтікшесіне салынатын «берік жіп»
консистенциясынан жасайды, кейін мұның барлығын өрнек сызықтарының ізімен
жүргізе отырып ақ матаға сығымдап түсіреді. Бояулар крахмалмен сызбаланған
бөліктерге жағылады, содан кейін бұл бөліктің үсті крахмалмен көмкеріледі. Оның
құрғақтылығы жеткілікті деңгейге түскен сәтте, бұршақ тұқымдас өсімдік сөлін мата
бетіне төгіп, бояуды тегіс түрде түгелдей жаю жұмысына қылқалам көмегі
пайдаланылады, нәтижесінде жаңа батик дүниеге келеді.
Матаға еркін түрде бояумен сурет салу жұмысында резервтеуші құрамдарды
пайдаланбаса да болады. Әйтсе де суретті түпкілікті әрлеу үшін бұл істе салқын
резервті пайдалануға болады. Осыған ұқсас тәсілдердің бірі – «каламкари». Үндістанда
көпшілікке танымал болған осындай экзотикалық атау орта ғасыр дәуірінен бастау
алады. Қазақтарға таныс «қалам» сөзі араб тіліінен аударғанда – жалпы түрде: қалам,
қаламұш, қылқалам мағынасын білдіреді. Бұл батик түріне мақта талшықтары
жіптерінен тығыздалып тоқылған кездемелер пайдаланылынады. Тек қана табиғи
бояулар көмегімен түрлі өрнектер салынатын – каламкари өзінің күңгірт немесе
күңгірттенген колоритімен ерекшелінеді.
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«Щибори» – бұл мата бөлігі созылатын және белгілі бір дизайн бойынша жіппен
тігілетін, боялмайтын және сурет түрінде аппақ болып қала беретін бояу техникасы.
Ыстық батик дайындау үшін жібек мата, сондай-ақ мақтадан жасалынған өте жұқа
маталар: мадаполам, маркизет, батист және шифон ғана емес, сонымен бірге боялмаған,
сурет басылмаған, төсекке арналып ағартылған қалың маталар: шыт, бязді де
пайдалануға болады. Оның ыстық батик аталыну себебі: ол үшін резервтеуші зат
(балауыз) тек ыстық түрінде пайдаланатындығында. Бұл техникада қыздырылған құрам
бояудың ағып кетуінің алдын алу үшін жүргізілетін контур үшін пайдаланылады. Бұл
жерде контур сызығының болуы міндетті емес болғандықтан, суреттегі өңдердің бірбіріне жәйлап қана жайыла өту мүмкіндігі бар. Матаны балауыз қабатымен жаппай
тұрып, оның ашық тұстары боялады, қалғандары – осыдан кейін. Осының нәтижесінде
боялған матада өрнектер түзіледі және күтілмеген айрықша композиция құру
мүмкіндігін береді. Резервтеуші құрамды жүргізудің әр алуан техникалық тәсілдерін
біріктіру шарасы өрнекті пішіннің едәуір нәзік те, әртүрлі үлгілерін, әсіресе өсімдік
мотивтерін жасауға мүмкіндік береді [2].
ХІХ ғасырдың екінші жартысында батик Европа елдерінде осы өнерге
қызығушылық танытқан өз ізбасар-шеберлерін табады. Әсіресе қиыр Шығыс
идеяларын қабылдауда Франция импрессионистері белсенділік көрсетті. ХХ ғасырдың
алғашқы он жылдығында матаға бояумен сурет салудың енді мүлдем жаңа европалық
техникасы дүниеге келді.
Ыстық батиктің тағы бір түрі – «Түйінді батик» немесе «бандана» – сәндік
өрнектерді алудың тиімді құралы болып табылады. Оның ыстық батик болып
есептелуінің себебі бояуға кіріспей тұрып, балауызбен матаға өрнек түсіріледі. Бұл өте
ежелгі және орындалуы қарапайым тәсіл, Үндістанда дүниеге келді. Оны жасау көп
тәжірибені талап етпейді, тіпті енді ғана үйренуді бастағандардың да қолынан келеді.
Матаны ширатылған жіппен байлайды және оның жолақтар түсірілуі тиіс тұстарын
қаттылап орайды да, кейін
бояуға батырады. Бояудан алынып матаның буылған
тұстары босатылғаннан кейін, сол бөліктердің боялмаған күйінде қалғанын көреміз.
Матаны әртүрлі жіңішкеліктегі жіптермен орап байлауға болады сонымен қатар
баумен, таспамен байлауға немесе жәй ғана түйіндеп қоюға да болады. Өзінің
қарапайымдылығына қарамастан, осы техника нәтижесінде өрнектердің орасан көп
түрлеріне қол жеткізу мүмкін. Матаның әлдебір бояудан қағыс қалған тұстарынан
ағарған дақтар түріндегі өрнектер пішіні үйлесімін алу үшін түйіндердің ішіне әр алуан
заттарды – ұсақ түймелерді, тастарды немесе басқа да мүсінді деталдарды салуға
болады. Осының нәтижесінде шоғырланғандай түрге тенген сәндік эффекттер пайда
болады. Матаға бояумен сурет салудың қайсы тәсілі болмасын, оларды мата бетіне
қатырудың амалы – бұл жоғары температурадағы бумен өңдеу. Ең оңай жолы –
салынған суреттер үстіне жалпылай үтік басу болған. Бүгінгі таңда мата бетіне
қатыруды керек етпейтін, суға езіліп, шайылып кетпейтін бояулар бар, сондықтан да
заманауи дизайнерлер осы бояуларды өз шығармашылында сәтті пайдалануда.
ХІХ ғасырдың екінші жартысында батик Европа елдерінде осы өнерге
қызығушылық танытқан өз ізбасар-шеберлерін табады. Әсіресе қиыр Шығыс
идеяларын қабылдауда Франция импрессионистері белсенділік көрсетті. ХХ ғасырдың
алғашқы он жылдығында матаға бояумен сурет салудың енді мүлдем жаңа европалық
техникасы дүниеге келді.
Кейінгі уақыттарда европалықтар ойлап тапқан батик-штифт жиі
пайдаланылуда. Мата бетінде жағылған балауыздар қатып болғанда олар сындырылады
да, осының нәтижесінде жарқыншақтар пайда болады, содан кейін олардың үстіне
алуан түстегі бояулар төгіледі. Артылған бояулар алып тасталынғаннан кейін, балауыз
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қыздырылған үтік көмегімен ерітілшіп жойылады [3]. Осы техникалық тәсілдің
нәтижесінде кездемеге жарықшақты суреттер түседі, бұл «кракле» деп аталады.
Матаға сурет түсіру үдерісі өте күрделі. Ол бірнеше апталарға дейін созылуы
мүмкін. Міне қолдан жасалған батигі бар шар сатып алушылар үшін 70 доллар, ал юбка
150 доллар тұруының себебі осында.
1. Торебаев Б.П. Основы дизайна текстильных изделий. «Таfаkkur qanoti» Ташкент 2013.
2. Парфенова Е. Ю.. Декоративно-прикладные изделия в технике «батик». Материалы научнопрактической конференции. Алматы 2006.
3. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. М.: «Владос» 2008.
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ТҮСТІК ТАЛҒАМДАР
Төребаев Б.П., Болысбаев Д.С., Рсмаханбетова Ш.Е.
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Статья посвящена свойственную каждому человеку, внутреннюю цветовую
гамму, так называемые предпочтительные цвета и определенным цветовым
сочетаниям, которые воспринимаются как гармоничные. В статье изложены
цветовые предпочтения народов Европы, Америки, Африки и их существенные
отличия от народов Центральной Азии. Множество общих реакций, позволяющие
говорить об интернациональном влиянии цвета.
The article is devoted to the so-called preferred colors for each person, the inner color
scheme. And also certain color combinations, which are perceived as harmonious. The article
sets forth the color preferences of the peoples of Europe, America and Africa and their
essential differences from the preferences of the peoples of Central Asia, besides many
general reactions that allow us to speak about the international influence of color.
Психологтар дүниеде екі адам бір мағынада түсіндіретін бірде-бір түс жоқ, әрбір
адамның өз ішкі дүниесі талғамына ғана сай келетін, ұнамды түстер деп аталатын түс
гаммасы бар екенін айтады. Алайда адамдардың көпшілігінде әлдебір түске шынайы
қызығушылық болғанымен, басқа бір түстерге деген жақтырмаушылық сезімі де бар,
былайша айтқанда адам сезімінде өзі сүйген түстердің тұтастай шкаласы (әртүрлі
өлшеу аспаптарының бетіндегі белгілі бір межемен алынған сызықтар) бар. Кейбір түс,
мысал үшін, көк кейбір адамдар сезіміне күйзеліс шақыратын түс болып санаға
қабылданса, басқа біреулерге, ол керісінше, шалқар теңізді көкпеңбек көрікті көрінісін
көз алдына келтіреді. Түстің жарқын жасыл түрі көктемді еске түсіреді, көпшілік үшін
табиғат пен табиғилық түсі болғанына қарамастан, ол – зең (плесень), улар, қызғаныш
және мазасыздық түсі. Бір уақыттарда мимоза әйелдердің көктемгі мерекесі символы
болған. Алайда кейінгі уақытта бұл нәзік те, хош иісті гүлдің өзіне лайықты орнын
басқа гүлдерге босатуы белең алуда. Бұл түске көпшілік үрейлене қарайды Олар осы
экзотикалық әдемі гүлді сатқындыққа балап «сатқындық түсі» деп есептейді (әйгілі
«сары бәйшешек»). Қазақтарда сары түс – сағыныш символы. Алайда ол күнді,
қуанышты, байлықты, бостандықты, тыныштықты, ой өрісі кең оқымыстылықты т. б. с.
с. аңғартады. Сондықтанда туысқандарына, сүйіктісіне, дос-жаранына әлемнің жарығы
199

мен өмірдің шаттығын тілеген адамдардың сары гүлдерді ізгі ниетпен тарту етуі
дәстүрге айналған. Ал күлгінге келсек, ол шиеленісу, мазасыздану түсі деп
есептелінеді. Күлгін түс адам көңілін жабырқатып, күйзеліске түсіріп қана қоймай,
көңілге мұң, тіпті қайғы да шақырады. Дегенмен де оны көп адамдар бағалайды. Ерте
заманда Батыс Азия халықтарында, атап айтқанда ассириялықтарда күңгірт-күлгін ең
ұнамды түс болған. Осындай түсті киім сәнді болып, өте қымбатқа бағаланды, оны
патшаға жақын болған жоғары мәртебелі адамдар ғана киіп жүрді.
Қара түгелдей стереотип және негізсіз нәрселерге сену түстері болып табылады
Дегенмен де оның жағымсыз әсері бірінші көзқараста ғана, қараның жақсы жағы да аз
емес. Ежелгі Египетте, атап айтқанда Коптоста (Нилдің шығыс жағалауындағы қала)
құнарлылық құдайы Мин иконографияда оның ұлылығына сай деген мағынаны
білдіретін қара бояумен бейнеленген. Қара – игілік пен көркемдік түсі. Қазақтарда ол –
қуаттылық, ұлылық және құдіреттілік түсі. Қара тек өзінің ғана емес, сонымен қатар
көршілес тұрған түстердің де эстетикалық сипатын көтеру арқылы, басқа түстердің
қайсысымен болса да тамаша үйлесімге түсе алады, сол үшін де ол суретшілердің
сүйікті түсіне айналған. Мысал үшін, голландиялық атақты суретші-импрессионист
Ван Гог әйелдер портретін қара бояумен жазуды ұнатқан. Жапон суретшілерінің жақсы
көретін техникасының бірі – суми-э. Бұл құпия атау мағынасын ашудың ешқандай да
қиындығы жоқ: суми – тушь, э – кескіндеме. Заманауи акварель кескіндемесіне жақын
тұрған, ертеден келе жатқан осы бір дәстүрлі өнердің айырмашылығы сол – бұл
шығармада тек қана қара түс пайдаланылады.
Идеологиялық тұрғыда агрессия түсі болып есептелінетін қараға, қоңыр түс
жақын. Бұл түсті фашистер бекер таңдамаған (тарихта қалған, қорқынышты «қоңыр
індет» сөзін еске алудың өзі жеткілікті). Қоңыр түс күз жапырағындай жабырқау,
көңілсіз, сондықтан да ол көңіл-күйге көбінесе тұнжырау мен түңілу сезімін шақырады.
Дегенмен де бұл жағымды түс, оның жақсы жақтары да аз емес. Қоңырлар бай
«құнарлы» түстер болып табылады. Олардың маңызды істерге бел шешіп кірісуге де
көмегі бар. Қоңыр түс қазақтар арасындағы әңгімеде кең қолданылатын жағымды
эпитет, мәселен: қоңыржай, қоңыр самал, қоңыр салқын, қоңыр дауыс т.с.с.
Қызыл түс орын алған, түстік комбинациялар ең күшті адамзат сезімі –
махаббатты ғана емес, сонымен қатар оған қарама-қарсы жақтырмаушылықты да
символдайды. ИВ Ан Уз №1109 қолжазбасының ортағасырлық миниатюрасында қызыл
түсті киім киген жендет бейнеленген, осы тұста оның киімінің түсі символикалық рөл
ойнағанын сеніммен айтуға болады. Оны киген киімі аяғынан басына дейін түгелдей
қызыл түсті болғанымен, пішімі мен фасоны басқа қарамайым адамдар киімінен
ешқандай айырмашылығы жоқ. Жабайы табиғатта қызыл түс көңіл аударту арқылы
шақыруға көмектессе, ал басқа жағдайларда ол, керісінше, жауларға үрей туғызып
қашып құтылуына жағдай жасайды. Осылайша, түс өзара қарама-қарсы түрдегі екі
рөлде ойнап, екі мағынаны білдіреді.
Түс саласындағы ізденіс тұтынушылар үшін қолданысқа ие, сондықтан олардың
түстік талғамын ескеру өте қажет. Түс көмегі арқылы олардың көңілін аулап,
сатылатын заттардың барлығына оң көзқарас тудырады. Әрбір халық пен әрбір дәуір
тұтынушыларының түстік талғамдары әртүрлі болады.
Өткен ғасырлар тәжірибесі өз ерекшелігімен жалпылай танылған, әртүрлі
тұрмыстық өмірде және географиялық жағдайда жасап жатқан халықтар мәдениетінде
өте көп түстік гармония бар екенін дәлелдеп көрсетті, ал бұларды білу – олардың
әрқайсысына да қызықты.
Сонымен, әрбір халықтың өзі ұнатқан түстері болды. Мысал үшін, қызыл, сары,
күлгін түстер парфян, сельджук, түркмендер заманындағы сәндік өнерінің бәріне негіз
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болды – олар тек қана маталар емес, сонымен қатар кілем тоқу өнерінде де де таңдаулы
түске айналды. Қазақтардың ақ түсті ұнататыны әуелден-ақ байқалған. Бұның сеебін
түсіндіруге болады? Қазақ халқы арасында кеңінен таралған ақ түске қатысты қазақ
ұлттық өрнектерін жасау жұмысындағы түс таңдау туралы өзінің зерттеуінде К.
Нурланова қызықты пікір айтты: «Қазақтар көшпелі тұрмыс жағдайында сүтпен және
сүттен дайындалған азықтармен қоректенді. Олардың барлығының түсін қазақтар «ақ»
деп атады. «Ақ» – бұл денсаулық, халықты құраушы рулық қауымды қалтқысыз сақтау,
ұрпақ жалғастыру құралы. Сондықтан ақ түс жасылмен (шалғын) және көгілдір (су мен
аспан түсі) қазақ ұлттық өрнегінде өте жиі кездеседі [1].
Кейбір елдердің әрбір аймақтары тұрғындарында әлі күнге дейін өзгелерден
өзгеше өзі ұнатқан түстер гаммасы сақталған. Мысал үшін, Ходжент тәжіктері қызыл
түсті ұнатады, сондықтан да олардың ұлттық абрлы маталарында осы түстер
басымдыққа ие. Өзбекстанның Бұхара абрлы маталарында шарап түсті қызыл, сары
және раушан түстер көбірек көзге түссе, Қоқан маталарында, керісінше, көк және
көгілдір салқын түстер басымдыққа ие, ал ферғана-марғұлан маталары қөрнекті
композициясындағы түстер үйлесімі сәтті түрде тамаша табылған жетеуге дейін:
алтын-сары (негізгі түстер) бордо шарабы түсті қызыл, көк және қызыл, қара, күлгін ж.
т. б. түстер құрастырса, Байсындықтар қызғылт-сары, жарқын-жасыл, күлгін, бордо
шарабы мен бүлдірген түсті қызыл, және де раушан түсінің күңгірттеу түрін ұнатады
[2].
Адамзат күн құдріетіне тәуелді болып жаратылған. Көпшілікке белгілі, Тұманды
Альбионда күн жиі көріне бермейді, сол себепті сары – ағылшындардың қалаулы түсі,
олар үшін сағынышты сары түс ең ұнамды болып табылады. Ошанти халқында (Гана)
мынадай қызықты дәстүр бар: қуанышта да, қайғыда да әр аптаның сенбісінде қара, ал
жексенбі күндері ақ-қара контрастты түстегі киім киіп жүру әдетке айналып дәстүрлі
жалғасын тапқан. Өзбек абрлы маталары арасынан өзінің көркемдік сипаты жағынан
ақ-қара хан атлас (қара қарға) айрықша ажыралып тұрады. Осындай түстер
үйлесіміндегі өрнектерді абрлы маталар дизайнының классикасы деп атасақ артық
болмайды. Бұл маталардағы көздің жауын алатын өрнектер мен түстер бірлігі,үйлесімі
әрқашанда лайықты бағаланған: әрбір өзбек әйелі өзінің қандай жаста екеніне
қарамастан, дәстүрлі хан-атластан тігілген осындай көйлектен біреу болса да, өз
гардеробынан табылғаны дұрыс [3].
Қызыл-қара композицияның күшті энергетикасы классикалық ақ-қара
классикалық гамма үшін өте жақсы альтернатива ((мүмкін болған екі тұжырымның
біреуін ғана таңдау): бұл негізінде түстің ыстығырақ болғанын қалайтындар үшін.
Немесе шектелген гамма деп аталынатын, мынадай вариант – ақ пен қара түс
құрамына қосылған тек қана бір басқа түс, мысалы – қызыл. Осы үштіктен құралған,
осындай таңдаулы түстер үйлесімі ежелгі заманнан бастау алады, бұған Орталық
Азияның неолит және қола дәуіріндегі петроглифтер мен керамика түстері үйлесімінің
шешімі дәлел бола алады. Ұлттық киімде пайдаланылған үш негізгі түс – қара, ақ және
қызыл замандас алдында ежелгі символиканың мағынасы: тыныштық және даналық,
тұрмыстағы мұнтаздай тазалық пен шаттықты ашып көрсетеді.
Қара киімдердің қайтыс болған кісіні жерлеу рәсімімен қатар жүретіндігі
себепті, басқа түстердей емес, қара – қайғылы ма? Жоқ, барлық елдерде де, барлық
уақытта да ондай емес, ондай болмаған: Антика әлемінде Галлияда кейінірек ақ түс
азалы болса, қазіргі Африка елдерінде ақ түс өлім туралы қорқынышты оймен
байланыстырылады. Италиның Қайта жаңғыру дәуіріндегі азалы киімдер үшін қара түс
емес, қоңыр, күлгін және күңгірт-бүлдірген түстер пайдаланылған. Антика әлемінің
кейінгі уақыттарында Галлияда ақ түс азалы болса, қазіргі замандағы Африкада ақ түс
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өлім туралы қорқынышты оймен байланыстырылады. Егер жер бетіндегі
келіншектердің көпшілігі некеге тұру үшін ақ киімде келсе, Үндістан, Қытай, Жапония
және Вьетнамдық шығыс ару-келіншектер еш уақытта да үйлену тойына бұндай түсті
киім киіп келмейді, себебі олардың дәстүрінде ақ түс – азалы. Сондықтан бұл елдерде
азалы киімдер түсі күні бүгінге дейін осындай түсте. Ал Кореяда – қоңыр. Сирияда
болса, қайғыға сай түс – қара да, ақ немесе қоңыр да емес – сары. Орта Азия
миниатюраларында бейнеленген азалы киімдер, сол заманнан қалған қолжазбардың
суреттеп көрсетуімен сәйкес келеді. Тек қана қара емес, одан басқа да ауыр түстер
азалы болып табылады. Мысалы жақын адамының өлімінен кейінгі бірінші күні басын
күңгірт көк матамен орап, сондай түсті шапан киген. Сонымен қатар, сол кездегі
шапанның түсі, әлбетте көк болуы міндетті емес, күлгін болуы да мүмкін екен,
сондықтан да түстер үшін қайғылы күндердің қатаң дәстүрі болмаған деп түсінеміз [4].
Егер де тіпті азалы күндерге сай келетін, соған сәйкес түсініктегі түстер әр
халықта әрүрлі болса, қалаулы түстер гаммасы туралы, атап айтқанда, киімдегі – не
айтуға болады. Дания мемлекеті жергілікті халқының сүйікті түсі – қара, бұл елдің
көршілес халықтары оларды «қара даттықтар» деп бекер атамаған. Қара түске деген
ыстық ықыласы үшін испандықтарды басқа елдерде «қара қарға» деп атаған. Мүмкін,
Болгар ордасынан бөлініп шығып, Шығыс Европа қырларында жасаған ежелгі
қыпшақтардың қандай да бір тобының «қара болгар» деген түстік мінездемесі, олар
үшін символикалық анықтама болса керек, бұны жоққа шығаруға болмайды. Кейбір
халықтардың киген киімі түсіне сәйкес атау алғанын да атап өтпеуге болмайды, орыс
жылнамаларының өзінде-ақ «каракалпаки», түркі тілінде – тура осылайша:
«қарақалпақтар» деген сөздер кездеседі. Қазіргі Өзбекстанның бір аймағындағы
жергілікті халық аты осындай. Ал әуелгі уақыттарда Белоруссия халқы киімдерінде ақ
түстің басым болғандығы соншама, бұл халық атауының этимологиясына шындап
көңіл аударуға негіз болды. Халықтар атауының дүниеге келуі күрделі де, өз
заңдылықтарына тәуелді мәселе, сондықтан оны бір ғана салыстырумен шеше салуға
болмайды, дегенмен де қандай да бір түстің тұтастай бір ұлтты символдай алатынына
күман келтіруге болмайды.
Африканың жабайы табиғаты экзотикалық құстардың жарқын түсті қауырсынқанатын, джунглидің қанық түсті балауса өсімдіктері әлемін және түрлі түстерге өте бай
саваннаның жанға жайлы жылы әсерін еске түсіреді. Сондықтанда қара континент
табиғаты мотивтеріне жарқын қызыл, көк, жасыл, қызғылт-сары, қызыл және сары
өңдер үйлесімі сай келуі бекер емес. Солармен бірге, тағы да піл сүйегі түсі, қызыл
балшық, индиго, судан қоңыры т. б. түстер кездеседі.
Американың бес мыңнан астам тұтынушыларын қамтыған зерттеу нәтижесі, өкімет
билігін символдайтын түс АҚШ-тың ақ тәнді тұрғындары үшін – қызыл, қара – афроамерикалықтар үшін, ал жарқын көк – шыққан тегі Латын Америкасы болған азаматтар үшін
екенін көрсетті. Жалпылай айтқанда, Африка, Латын Америкасы, Азия және АҚШ
тұтынушылары европалықтарға қарағанда, жарқындығы жоғары түстерді ұнатады. Қалай
болғанда да, жалпы реакцияның көпшілігі түстердің интернационалдық әсері туралы айтуға
ыңғайлы ықпал етеді.
Сонымен, қандай да бір түстер үйлесімінің санамызға гармониялық болып
қабылданатынын біздер енді білеміз. Түс әсерін түгелдей пайдалануымыз үшін, осы
түстер үйлесімінің гармониялылығына көңіл бөлу қажет. Бақылау тәжірибесі әр
адамның әрбір түске деген өзінің ерекше бір көзқарасы бар екенін дәлелдеп берді.
Дегенмен де түстерді таңдағанда, ең әуелі, жеке өз басының әуестеніп
қызығушылығына сүйенгені дұрыс. Сондай-ақ, әрбір адам талғамының әртүрлілігіне
қарамастан, психологтардың бекіткен заңдылықтарын естен шығармау керек.
202

1. Каратаев М. Эстетика и эпос. Алма-Ата: «Жалын», 1977.
2. Гюль Э. // Традиции колористики в художественном текстиле Узбекистана. «Sа’nat» №3.4,
Ташкент, 2008.
3. Алимова Х.А., Габриеле Ментес, Шамухитдинова Л. Перспективы узбекской культуры:
традиции и инновации. ИПТД «OZBEKISTON», 2015.
4. Borijan Torebaev, Орнамент и цвет в дизайне текстиля, LAP LAMBERT Academic Publishing –
2017 / Германия /.

203

МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ
Техникалық ғылымдар…………………………………………………………...
Технические науки…………………………………………………………............
Айкешев Б.М., Тулепбергенов А.К., Досетова Г.Ж. Роль
ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS в выщелачивании металлов из
горно-металлургического сырья.............................………………........................
Әрін Ә.С., Калманова Д.М. Өндірістік кешенде работотехникалық
құрылғыларды метрологиялық қамтамасыз ету................................................…...
Бейсен Ж.К., Ибилдаев Б.К. Прочность конструктивных элементов роботов......
Жайсанбаев Н.А., Уандыков А.Е. Влияние корректировочного коэффициента
на производительность вентиляторов главного проветривания (ВГП)………...
Искакова А.Е.Способы производства закладочных работ ……………………….
Кабылбекова У.М., Бурамбаева Н.А., Атаханов Н.А.Методы эффективного
кодирования распределения дискретной энергии в системе связи....……………
Калел М.З., Мусаева М.С. Использование технологий ДЗЗ для мониторинга
мест депонирования отходов в г.Астана............................................................
Кудайкулов А.К., Аскарова А., Аршидинова М.Т., Бегалиева К.Б. Термо –
напряженно – деформированное состояния частично – теплоизолированного
стержня ограниченной длины....………………………............................................
Қыдырәлиев М.Б., Танатова А.О. Совершенствование и рекомендации
о
роли, значение рентабельных показателей рудника...............................................
Мaмeшовa Ә.Ә., Сeксeнбaeвa Р.Б. Дәнeкepлeу роботтарының дaму
тeндeнциясы.................................................................................................................
Отарбай Д.Е. Разработка мобильного приложения под управлением
операционной системы IOS..................................................................................
Бақдәулет М.А., Сексенбаева Р.Б., Ержан М.Е. Қайтакристалдану
температурасы кезінде электртүйіспелік кесумен ғарыш аппараттарының
бөлшектерін дайындау …………….................…………………..............................
Бочкарев П.Ю.,Сексенбаева Р.Б., Божебаев М.Е., Нуркалиев А.М.,
Интымаков С.А. Исследование точности обработки пустотелых шариков
способом бесцентрового суперфиниширования.....................................................
Сералинов С.Ж. Способ крепления горных выработок..………………………….
Толукпаева Д.О., Ибилдаев Б.К. Роботтар жасауда композиттік материалдардан
жасалған бұйымдарды өндіру технологиясын таңдау…………………………….
Педагогикалық ғылымдар……………………………………….........................
Педагогические науки……………………………………………………..............
Болысбаев Д.С., Әмірбеков Е. Ә., Сайнанов Б.А., Мақұлбек А. Б. Бейнелеу
өнері сабағында жаңа технологияларды оқыту процесінде оқушылардың
танымдылық белсенділігін арттыру.…………………….........................................
Әбжамил Қ.Ж. Биология сабағында халықтық педагогика элементтерін
пайдаланудың ұрпақ тәрбиесіндегі орны .....…………………................................
Ибраева Л.К. Мұғалімнің шеберлігін арттыру жолдары және оның білім
берудегі маңызы ………………..................................................................................
Ибраимова П., Агадилова Ж., Дайрабаева Г., Рсмаханбетова Ш.Е.,
Торебаев Б.П. Кәсіптік бейнелеу өнері және оның даму жолындағы
204

3
3

3
8
13
18
24
26
35

39
47
49
53

59

63
67
63
69
75
75

75
80
85

кезеңдер….....................................................................................…………………...
Исламова Г.Р. Как решать проблему профессионального роста учителя
в современной школе …….................……................................................................
Кенжебаева А.Н., Ханазарова К.О., Байтасова А. Развитие дизайнерских
способностей в учебной деятельности студентов ХГФ..........................................
Күзембаева К.Т. Әлеуметтік педагогиканың қазіргі мәселелеріне қысқаша
шолу..............................................................................................................................
Мишина Н.М. Автоматизированная психологическая система управления
качеством и эффективностью учебно-позновательной деятельностью
студентов в электротехнике........................................................................................
Мурзатова С.М., Ахметкаримова К.С. К вопросу формирования я-концепции
у старшеклассников.....................................................................................................
Омарова Р.К. Оқу үрдісінде инновациялық технологиялардың тиімділігі...........
Ондыбаева М.С. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – білім сапасын арттырудың
кепілі.............................................................................................................................
Омарова К.С., Саменова С.Н., Алтайбекова Қ.Т. Кәсіби даярлықтың педагогикалық практика арқылы қалыптасуы.........................................................................
Рсмаханбетова Ш.Е., Төребаев Б.П., Ибраимова П.Т.,Есенбаева К.А.,
Ибрагимова Л.Т. Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігіне негіз болатын
қасиеттерін жетілдіруге арналған жұмыстардың ерекшеліктері............................
Шауенова Г.А., Абитаева Р.Ш. Заман талабы өзгеруді қажет етеді......................

88
90
93
96

98
103
105
109
112

116
123

Филологикалық ғылымдар………………………………………………………
Филологические науки………………………………………….………................
Омарова К.С., Сатыбалдина З.Б., Сандықбаева Г.С. Мақал-мәтелдердің
қолданылу аясы……………………………………………........................................

126
126

Экономика ғылымдары……………………………………….............................
Экономические науки……………………………………….................................
Шаяхметова К.О., Булгаков А.Л., Зекенов С.Системный подход к оценке
эффективности инвестиционных проектов ГЧП......................................................
Усенова А.А., Акбергенова А.К. Влияние налоговых ставок на поступления в
бюджет..........................................................................................................................

131
131

Жаратылыстану ғылымдары……………………………………..………………
Естественные науки……………………………………………………...................
Балықбай Б.Ә., Калманова Д.М. Шағын ғарыш аппараттарының борттық
аппаратурасының сенімділігін бағалау .……………………………........................
Бекболатов Б., Ибилдаев Б. К. Вопросы оптимизации системы теплового
контроля космических аппаратов.....................................................………………...
Бурамбаева Н.А., Амирова А.С., Молдагалиева У.С. Решение задачи
оптимизации трафика телекоммуникационной сети...............................................
Волгина А.А., Бурамбаева Н.А. Сравнение эмпирических моделей
распространения радиоволн.......................................................................................
Жансейітова Ж.К., Әділбаев Е.Б. Жарықтың кванттық көзi – лазер.....................
Қарабаев А. Үшжақты бұрыштың жақтарымен
жанасатын сфераның
радиусын табу..............................................................................................................
Қарабаев А. Үшжақты бұрыштың қырларымен
жанасатын сфераның
радиусын табу..............................................................................................................

1403
1403

205

126

131
136

1403
1457
150
155
161
166
173

Қарабаев А. Векторларды тригонометриялық теңсіздіктерді құрастыруға
қолдану.........................................................................................................................
Мусаева М.С., Калел М.З., Ергалиев Д.С. Об использовании данных
дистанционного зондирования земли для прогнозирования затоплений
бассейнов рек в Республике Казахстан.....................................................................
Төребаева Л.Қ., Төребаев Б.П., Мадалиева А.Б., Сариева Т.К. Көгілдір, жасыл,
сары, қоңыр түстер символикасы және олардың өзіндік тіл ерекшелілігі............
Төребаев Б.П., БектүрсыноваА.К., Ботабаев Н.Е., Джанпаизова В.М.
Кездемелерді әрлендіру үдерісіндегі түстер рөлі.....................................................
Төребаев Б.П., Болысбаев Д.С., Ибраимова П.Т., Джартыбаева Ж.Д. Салқын
және ыстық батик: қысқаша тарихы және өзіндік ерекшеліктері...........................
Төребаев Б.П., Болысбаев Д.С., Рсмаханбетова Ш.Е. Түстік талғамдар..............

206

178

185
188
191
194
199

Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университетiнiң
ХАБАРШЫСЫ
Ғылыми журнал

2' 2017
ВЕСТНИК
Жезказганского университета имени О. А. Байконурова
Научный журнал

Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi
бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы куәлiгi № 4767 -Ж, 2 наурыз 2004 жыл
Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации № 4767 -Ж,
выданное 2 марта 2004 года Министерством информации Республики Казахстан
Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
"Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университетi" акционерлiк қоғамына
оқу-әдiстемелiк құралдар және қосымша оқу әдебиеттерiн басып шығару жөнiндегi
қызметпен айналысуға берiлген мемлекеттiк лицензия нөмiрi № 0000048.
Берiлген күнi 2004 жылғы 31 наурыз
Государственная лицензия на занятие деятельностью по изданию
учебно -методических пособий и дополнительной литературы № 0000048,
выданная 31 марта 2004 года Министерством образования и науки
Республики Казахстан
Басылуға рұқсат етiлдi 19.07.2017 ж. Пiшiмi 70х100 1/14
Тапсырыс № 2304. Шартты баспа табақ 13,0. Таралым 300.
Жезқазған университетiнiң редакциялық-баспа бөлімі.
Жезқазған қаласы, Алашахан даңғылы, 1б.

207

