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ОҚЫРМАНҒА!

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Хабаршысы – «ҚМУ Хабаршы-
сы» 1999 жылғы наурыздан бастап, жылына екі рет шығады. «Хабаршы» – ғалымдардың жүргізген 
зерттеулерінің маңызды тақырыптарын қамтитын, мақалалары мен материалдары көпшілікке таны-
мал, беделді ғылыми басылым. Оның беттерінде елімізді экономикалық және рухани жаңғыртудың 
өзекті ғылыми мәселелері, халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті мамандар даярлау тәжірибесі 
мен болашағы талқыланып, білім беру, ғылым мен өндіріс салаларын интеграциялаудың озық үлгілері 
жарық көреді. Сонымен қатар үздіксіз білім беру жүйесіндегі инновациялық және ақпараттық техно-
логиялар мен оқу-әдістемелік жұмыстар жарияланып отырады. Еліміздің, алыс және жақын шетел 
ғалымдарының еңбектері, ғылыми конференциялардың материалдары, танымдық-тәрбиелік мақалалар, 
жастардың ғылыми шығармашылығы, университетіміздің тыныс-тіршілігі туралы да ақпараттар мен 
жаңалықтар көпшілік назарына ұсынылады.

«ҚМУ Хабаршысы» ғылыми журналы профессор-оқытушыларға, мұғалімдерге, ғылыми қызмет-
керлерге, жас ғалымдар мен студенттерге, сондай-ақ Қазақстанның білім және ғылым саласындағы 
жаңалықтарымен танысқысы келетін зиялы қауымға арналған.

Құрметті қауым, Сіздерді журналдың белсенді авторы және оқырманы болуға шақырамыз!

Редакция алқасы
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ, ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ҒЫЛЫМДАРЫ СЕРИЯСЫ

ҒТАМР 50.49.35

РЕЗЕРВУАРЛЫҚ ПАРК ҚАУІПСІЗДІГІН SCADA ЖҮЙЕСІ 
БАЗАСЫНДА ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

АБДРАИМОВА Н.О.
НУРЖАНОВА Д.Б., техника ғылымдарының магистрі

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

   Аңдатпа
 Резервуарлық парк – мұнай құбырлары мен магистралдардың біркелкі жұмысын қамтамасыз ететін 

және мұнай жабдықтау жүйелерінің сенімділігін арттыратын өзара байланысты резервуарлар жүйесі. 
Резервуарлық парктер қауіпті өндірістік объектілерге жатады, осыған байланысты резервуарлық 
парктің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету мұнай өндіретін кәсіпорын үшін маңызды мәселе болып 
табылады.

SCADA-технологияларды пайдалану – қауіпсіздік пен сенімділікті қамтамасыз ету тұрғысынан 
өндірістік процестерді автоматтандырылған басқарудың ең перспективалы әдісі.

Кілт сөздер: резервуарлық парк, өндірістік процестердің қауіпсіздігі, SCADA-жүйе, қашықтықтан 
басқару.

Қазіргі мұнай өндірісі күрделілігі бойынша әр түрлі технологиялық процестердің көп саты-
лы кешені болып табылады. Өндірістегі өндірілетін өнім мен пайдаланылатын заттардың өртке 
қауіптілік қасиеттері кәсіпорындағы апаттар мен өрт пайда болуы кезінде аса қиындықтар тудыра-
ды. Жанар сұйықтың үлкен көлемі сақталатын резервуарлық парктер ерекше қауіпті болып табылады. 
Резервуарлық парк мұнайдың дайындау сапасын бақылауға мүмкіншілігін қамтамасыз ету, тауарлық 
мұнайды магистралды мұнайқұбырлар жүйесіне әрі қарай айдау мақсатымен жинақтау және сақтау 
үшін арналған, сонымен қатар коммерциялық есеп алу үшін тағайындалған. 

Мұнай және мұнай өнімдерінің резервуарлары жоғары өрт қауіптілігі өнеркәсіптік нысандарға жа-
тады. Сондықтан өрт қауіптілігін төмендету кәсіпорын үшін маңызды мәселе болып табылады. Мұнай 
мен мұнай өнімдерінің өртенуі сұйық қоймаларда үлкен қиындықпен тоқтатылады және көптеген 
шығынға әкеледі. Қазіргі уақытта заман талабына сай мұнай сақтау және мұнайды өңдеу базалары өте 
жоғары қарқынмен дамуда.

Мұнай өнімдері және мұнайдың жанғыштығына байланысты қасиеттерін есепке алғанда және дұ-
рыс қолданғанда, яғни оттың тұтану, өрттің күшею және сөну жағдайын анықтайтын өрт қаупі көр-
сеткіштерін есепке алғанда ғана мұнай базасының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болады. Сұйық-
қоймадағы өрт әдетте ауа-бу қоспасының жарылысынан, төбесінің ішінара немесе толық жұ лынуы 
(құлауы) және барлық бетіндегі сұйықтықтың тұтануынан басталады. Сұйыққоймалар ішінде жарылу 
қаупі бар концентрациялардың түзілуіне өрт қаупі көрсеткіштері және сақталатын мұнай мен мұнай 
өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттері, сұйыққойма құрылымы, сонымен қатар климаттық 
және метеорологиялық жағдайлар айтарлықтай әсер етеді. Өрт дем алатын арматураларда, көбік ка-
мераларында, сұйыққоймалардың бекінулерінде сақталатын өнімнің асып төгілуі немесе сұйыққойма, 
тиектердің, ернемек арқылы жалғасулардың герметикалығының жойылуы салдарынан, сонымен қатар 
жүзгіш төбедегі жергілікті ошақтары түрінде пайда болуы мүмкін [2]. 

Өнеркәсіпшіліктің мұнайгаз өндіру кәсіпорындарына тән резервуарларда сұйықты сақтау шартта-
рында толып төгілу – бұл ең алдымен қоршаған ортаға және адамдарға қатерлі, сонымен қатар кәсіпорын 
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үшін үлкен шығын. Резервуар қоймаларды пайдалануымен байланысты олардың бастапқы қорғаныс 
жүйесінің қауіпсіздік дәрежесін жоғарылату мәселесіне назар аударуға келтірді. Өнеркәсіптерде пай-
даланатын резервуарлардағы өндірістік процестерді тиімді және қауіпсіз жүргізу, сонымен қатар 
қоршаған ортаны мұнай булануынан қорғау өте маңызды. Резервуарлық паркті басқару объектісі 
ретінде қарастыра отырып, автоматты жүйелерді құруға әсер ететін бірнеше маңызды ерекшеліктерге 
назар аудару керек:

– объектілер мен технологиялық схемалардың қайталануы және осыған байланысты типтік аппара-
тураны пайдалану қажеттілігі;

– объект параметрлерінің резервуарлық парктің барлық объектілерінің жай-күйіне тәуелділігі;
– объектінің өрт және жарылыс қауіптілігі арнайы жабдықтарды пайдалануға, температура режимі 

мен газдануын автоматты бақылауды жүзеге асыруға, өрт сөндіру жүйесін автоматтандыруға, сондай-
ақ жарылыстар мен өрттердің алдын алу бойынша қосымша іс-шаралар жүргізуге мәжбүр етеді;

– объект елді мекендерден алыстатылған, сондықтан жүйені құру кезінде кернеудің ықтимал 
ауытқуларын ескеру, қосалқы жүйелерді резервтеуді, автоматиканы орталықтандырылған жөндеуді, 
телемеханика құралдарын пайдалануды қарастыру қажет;

– объект халық шаруашылығында және жалпы экономикада үлкен салмақ болғандықтан, 
автоматтандырылған басқару жүйесін құру, реттеу жүйелерін қолдану, технологиялық жабдықтарды 
резервтеу, технологиялық қорғау жүйесін құру жолымен шығындарды мүмкіндігінше барынша азайту 
қажет. Резервуарлық парктерді автоматтандыру міндетіне кіреді:

– резервуарлардың толтырылуын және босатылуын қашықтықтан бақылау;
– резервуарлардың қабылдау және айдау құбырларындағы ысырмаларды қашықтықтан басқару;
– резервуарларда жинақталатын және сақталатын мұнай мен мұнай өнімдерінің есебін қамтамасыз 

ететін параметрлерді бақылау;
– сорғыларды қашықтықтан басқару.
Резервуарларды толтыру және босату жылдамдығы жоғары болған кезде, сондай-ақ резервуарлар-

ды айдау немесе айдау құбырларына автоматты түрде қосу қажет. Соңғы талап, әсіресе магистралдық 
мұнай құбырларының бас сорғы станцияларының резервуарлық парктері үшін маңызды, онда резерву-
арларды толтыру және босату жылдамдығы магистральдық сорғылардың өнімділігімен анықталады.

Cурет 1 – Резервуарлық паркті автоматтандырылған басқару жүйесі

Резервуар 1

Резервуар 2

Резервуар 3

Интеллектуалды контроллер
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жалғау
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Өндірісітк
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TRL/2 топтық шина

терминалдық шина

Modbus
RTU

TRL/2 топтық шина Деңгей
температура
датчиктері

басқа FCU

басқа резервуарға

SCADA операторлық жүйесі
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Диспетчерлік басқару және деректерді жинау жүйесі (SCADA – Supervisory Control And Data 
Acquisition) қазіргі уақытта қауіпсіздік пен сенімділік тұрғысынан күрделі динамикалық жүйелерді 
(процестерді) автоматтандырылған басқарудың ең перспективалы және негізгі әдісі болып табылады. 
Мұндай жүйенің міндеті автоматты дистанциялық бақылау және көп мөлшердегі реттелген құрылысты 
басқару функциясымен жабдықтау болып табылады (диспетчерлік пункттен және бір-бірінен өте алыс 
қашықтықта орналасқан). Диспетчерлік бақылау және басқару жүйесімен жұмыс жасайтын мүмкін 
болатын құрылыс мөлшері өте үлкен және бірнеше жүзге жетеді. Бұл жүйелер үшін ерекше міндет – 
дистанциялы орналасқан терминалды құрылысты (RTU) жүзеге асыратын деректерді жинау және беру 
болып табылады. 1-суретте мұндай технологиялық процестер үшін талданып қорытылған көп деңгейлі 
басқару жүйесіндегі тұтас техникалық құралдардың осындай жүйе сұлбасы көрсетілген.

SCADA жүйесі жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілін қолданусыз (немесе олардың аз қолданылуы) 
процесті бақылау және мониторингтеу үшін операторға кең функцияларды таңдауға мүмкіндік беретін 
дербес компьютерлердің (жұмыс бекеттеріндегі оператор/диспетчер пультіндегі) бағдарламалық 
қамтуды құрастырады. 

  SCADA жүйесінің функциялары:
• жұмыс станциясының экранында технологиялық процестің барысы туралы толық ақпаратты 

көзбен көру;
• мұнай өнімдерінің параметрлері мен технологиялық процесс параметрлерінің өзгеруін қашықтан 

мониторингтеу, бақылау және тіркеу;
• технологиялық процесті қашықтықтан автоматты басқару;
• авария алдындағы және авариялық жағдайлар туралы автоматты ескерту [1].
Резервуарлық паркке SCADA-технологиясын енгізу резервуарлар жағдайының мониторингісін 

жүргізуге, әрбір резервуар бойынша ақпарат жинауға, апаттық жағдайлар туындаған кезде құюды авто-
матты түрде бұғаттауға, апат алдындағы және авариялық жағдайларды анықтау, тіркеу және оқшаулауға, 
аналитикалық есептерді құруға мүмкіндік береді [3].

   Қорыта айтқанда, SCADA-жүйелерді қолдану технологиялық процестерді басқару және бақылау 
тиімділігін арттырады, технологиялық процестің барысы мен жабдықтардың жағдайы туралы уақтылы 
және дұрыс ақпарат алуға, технологиялық процестің қауіпсіздігін арттыру және мұнай базасының апат-
сыз жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Әдебиеттер:
1. Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б. Применение SCADA-технологий при автоматизации 

технологических процессов. – М.: Машиностроение, 2000. – 176 с.
2. Сатюков Р.С., Хафизов Ф.Ш., Кокорин В.В. Влияние природно-климатических условий на взры-

вопожарную опасность процесса хранения нефти в резервуарных парках // Журнал «Нефтегазовое 
дело». – 2012. – № 6. – С. 481–494.

3. Максимова Е.А., Грицюк С.Н. Использование SCADA-технологий в современных автоматизиро-
ванных системах управления // Молодой ученый. – 2015. – № 22.5. – С. 45–48.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА 
НА БАЗЕ СИСТЕМЫ SCADA 

Абдраимова Н.О.
Нуржанова Д.Б., магистр технических наук

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан

Аннотация
Резервуарный парк – система взаимосвязанных резервуаров, обеспечивающих равномерную работу 

нефтепроводов и магистралей, повышающих надежность систем нефтеснабжения. Резервуарные пар-
ки относятся к опасным производственным объектам, в связи с этим обеспечение безопасной работы 
резервуарного парка является важной задачей для нефтедобывающего предприятия.
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Использование SCADA-технологий является наиболее перспективным методом автоматизирован-
ного управления производственными процессами с точки зрения обеспечения безопасности и надеж-
ности.

Ключевые слова: резервуарный парк, безопасность производственных процессов, SCADA-система, 
дистанционное управление.

 
ENSURING THE SAFETY OF A RESERVOIR PARK ON THE BASIS 

OF THE SCADA SYSTEM
 

Abdraimova N.O.
Nurzhanova D.B., мaster of technical sciences

Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan

Annotation
Tank farm – a system of interconnected tanks, ensuring uniform operation of oil pipelines and pipelines 

and increasing the reliability of oil supply systems. Tank farms are hazardous production facilities, therefore 
ensuring the safe operation of the tank farm is an important task for the oil company. 

 The use of SCADA – technologies is the most promising method of automated control of production 
processes in terms of safety and reliability.

 Keywords: tank farm, safety of production processes, SCADA-system, remote control.
    

МРНТИ 31.21.29

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПЕРВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТРЕТИЧНОГО 
ФЕНИЛАММОНИЕВОГО ПРОИЗВОДНОГО 

6-ХЛОРО-5-НИТРОБЕНЗО[C][1,2,5]ОКСАДИАЗОЛ 1-ОКСИДА

АКЫЛБЕКОВ Н.И.1, ЧУГУНОВА Е.А.2, АППАЗОВ Н.О.1, МАХРУС Е.М.2,
БУРИЛОВ А.Р.2, ЖАППАРБЕРГЕНОВ Р.У.1, НАРМАНОВА Р.А.1

1Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Республика Казахстан
2Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, Российская Федерация

Аннотация
В данной статье предлагается синтез третичного фениламмониевого производного 6-хлоро-5-

нитробензо[c][1,2,5]оксадиазол 1-оксида. Первый представитель третичных фениламмониевых солей 
бензофуроксанов был получен нами в две стадии. Взаимодействием 4,6-дихлоро-5-нитробензофу-
роксана с N-фенилэтилендиамином было получено производное бензофуроксана, содержащее фенил-
этилендиаминную группу. Взаимодействием производного бензофуроксана, содержащего фенилэти-
лендиаминную группу с бензилбромидом, был получен первый представитель производного бензофу-
роксана, содержащий терминальную фенилэтилендиаминную группу. В работе использованы совре-
менные физико-химические методы: ИК, ЯМР 1Н, 13С спектроскопия, элементный анализ, тонкослой-
ная и колоночная хроматографии.

Ключевые слова: бензофуроксан, N-фенилэтилендиамин, бензилбромид, третичная фениламмо-
ниевая соль, биологическая активность, патогенные бактерии, спектроскопия, синтез, взаимодействие.

Патогенные бактерии и грибы со временем вырабатывают резистентность к существующим препа-
ратам, и по этой причине необходима постоянная разработка новых лекарств. Основной задачей совре-
менной медицинской химии является конструирование лекарственных препаратов широкого спектра 
действия.
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В многообразии соединений, обладающих высокой биологической активностью, важное место зани-
мают бензофуроксаны [1, 2]. В последнее время интерес к бензофуроксанам особенно вырос благодаря 
открытию новых видов биологической активности в ряду этих соединений. Известна их противопара-
зитарная, антибактериальная и противогрибковая активность. Создание новых соединений на основе 
нитробензофуроксанов весьма актуально, благодаря заложенной в их структуре высокой фунгицидной 
и бактерицидной активности, отсутствию токсичности и генотоксичности, а также наличию различных 
защитных биологических эффектов [3, 4].

Другими важными биологически активными объектами являются соли аммониевых оснований, ко-
торые находят широкое применение в биологии, медицине, химии и фармации. Возможности исполь-
зования различных аммониевых солей в медицине весьма обширны, например, они используются 
в качестве антисептиков и дезинфицирующих средств для медицинского оборудования [5].

Ранее нами был синтезирован ряд различных вторичных и третичных аминопроизводных бензофу-
роксанов и показана их высокая биологическая активность [6]. Аммониевые соли производных бензо-
фуроксанов в литературе до этого не были описаны. В связи с этим в продолжение наших исследований 
представляет интерес синтезировать аммониевые соли на бензофуроксановой платформе. Принимая 
во внимание высокий потенциал бензофуроксана (1) и аммониевых солей в качестве антимикробных 
препаратов, представляло интерес с целью усиления биологической активности объединить оба фарма-
кофорных фрагмента в одной молекуле.

Схема 1

Первый представитель третичных аммониевых солей бензофуроксанов был получен нами в две 
стадии. Взаимодействием 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана (1) с N-фенилэтилендиамином (2) было 
получено производное бензофуроксана (3), содержащее фенилэтилендиаминную группу (Схема 1).

В результате реакции соединения (3) с бензилбромидом был получен первый представитель произ-
водного бензофуроксана (5), содержащий терминальную фенилэтилендиаминную группу (Схема 2).

Схема 2
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Строение синтезированных соединений доказано с использованием методов спектроскопии ЯМР 
1H, 13С, ИК-спектроскопии, состав – данными элементного анализа.

Экспериментальная часть
6-хлоро-5-нитро-4-(2-(фениламино)этиламино)бензо[c][1,2,5]оксадиазол-1-оксид (3). В раствор 0.1 г 

(0.0004 моль) 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана (1) в 5 мл хлороформа при комнатной температуре 
прикапывали при перемешивании 0.05 мл (0.0004 моль) N-фенилэтилендиамина. Реакционную смесь 
выдерживали 1 час при комнатной температуре при постоянном перемешивании (контроль за ходом ре-
акции и чистотой полученных продуктов осуществляли с помощью ТСХ, элюент – толуол:этилацетат 
2:1). По окончании выдержки реакционную смесь переосаждали в 5 мл гексана, полученный бордовый 
осадок отфильтровывали и высушивали в вакууме (0.06 мм. рт. ст.) при температуре 40о С до постоян-
ной массы. Выход продукта 71%, бордовый порошок, т.пл. 158о С. ИК-спектр (вазелиновое масло), ν, 
см-1: 1531 (NO2), 1625 (фуроксановое кольцо), 3349, 3436 (NH). Спектр ЯМР 1Н (ацетон-d6), *, м. д: 
3.90 м (2Н, CH2), 4.33 м (2Н, СН2), 5.25 уш.с (1Н, NH), 6.61 т (1Н, Нар, 3JНН 7.29), 6.71 м (2Н, Нар), 
6.81 с (1Н, Нфур), 7.12 м (2Н, Нар), 8.42 уш.с (1Н, NH). Найдено, %: C 48.15; H 3.51; Cl 10.02; N 20.18. 
C14H12ClN5O4. Вычислено, %: C 48.08; H 3.46; Cl 10.14; N 20.03.

4-(2-(бензил(фенил)аммонио)этиламино)-6-хлоро-5-нитробензо[c][1,2,5] оксадиазол-1-оксида бро-
мид (5). В раствор 0.1 г (0,0003 моль) производного бензофуроксана (3) в 2 мл ацетонитрила при ком-
натной температуре прикапывали при перемешивании 0.03 мл (0,0003 моль) бензилбромида. Реакци-
онную смесь перемешивали при температуре 80º С в течение 7 дней (контроль за ходом реакции и 
чистотой полученных продуктов осуществляли с помощью ТСХ, элюент – толуол:этилацетат 2:1). По 
окончании реакции реакционную смесь упаривали на роторном испарителе в вакууме водоструйного 
насоса. Выход продукта 81%, красный порошок, т.пл. 170о С. ИК-спектр (KBr), ν, см-1: 1504 (NO2), 
1623 (фуроксановое кольцо), 3347 (NH). Спектр ЯМР 1Н (ацетон-d6), *, м. д: 3.92 м (2Н, CH2), 4.42 м 
(2Н, СН2), 4.69 с (2Н, СН2), 6.66 т (1Н, Нар, 3JНН 7.31), 6.80 с (1Н, Cар), 6.84 м (2Н, Нар), 7.14 м (2Н, 
Нар), 7.23 м (5Н, Нар), 8.43 уш.с (1Н, NH). Спектр ЯМР 13С (ацетон-d6), *, м. д: 44.06, 51.06, 54.41, 
98.98, 99.06, 113.13, 113.35, 114.74, 117.04, 126.54, 126.67, 126.79, 128.39, 128.48, 129.05, 131.66, 137.37, 
139.01, 147.75, 147.94, 148.32. Найдено, %: C 48.55; H 3.44; Cl 6.73; N 13.39. C21H19BrClN5O4. Вычис-
лено, %: C 48.43; H 3.68; Cl 6.81; N 13.45.

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на спектрометре Bruker AVANCEII-400 с рабочей частотой 400.13 
МГц относительно сигналов остаточных протонов дейтерированного растворителя (ацетон-d6).

Температуру плавления определяли на нагревательном столике Бетиуса без коррекции. ТСХ вы-
полняли на пластинках Silufol UV 254 (Kavalier, ЧССР). Элементные анализы были выполнены на эле-
ментном анализаторе Карло-Эрба (Carlo-Erba) марки EA 1108.
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ҮШІНШІЛІК ФЕНИЛАММОНИЙДІҢ БІРІНШІ ӨКІЛІ 
6-ХЛОР-5-НИТРОБЕНЗО[C][1,2,5]ОКСАДИАЗОЛ 1-ОКСИД 

ТУЫНДЫСЫНЫҢ СИНТЕЗІ ЖӘНЕ ҚАСИЕТТЕРІ

Акылбеков Н.И.1, Чугунова Е.А.2, Аппазов Н.О.1, Махрус Е.М.2,
Бурилов А.Р.2, Жаппарбергенов Р.У.1, Нарманова Р.А.1
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2А.Е. Арбузов атындағы органикалық және физикалық химия ғылыми-зерттеу институты, 

Ресей Федерациясы

Аннотация
Осы мақалада үшіншілік фениламмонийдің бірінші өкілі 6-хлор-5-нитробензо[c][1,2,5] оксадиазол 

1-оксид туындысының синтезі ұсынылған. Бензофуроксанның үшіншілік фениламмонийлі тұзының 
бірінші өкілі екі сатыда алынды. 4,6-Дихлор-5-нитробензофуроксанның N-фенилэтилендиаминмен 
әрекеттесуі нәтижесінде фенилэтилендиаминді тобы бар бензофуроксанның туындысы алын-
ды. Фенилэтилендиаминді тобы бар бензофуроксан туындысының бензилбромидпен әрекеттесуі 
нәтижесінде терминалды фенилэтилендиаминді тобы бар бензофуроксан туындысының бірінші 
өкілі алынды. Жұмыста қазіргі заманғы физика-химиялық әдістер: ИК, ЯМР 1Н, 13С спектроскопия, 
элементтік анализ, жұқа қабатты және колонкалы хроматография қолданылған.

Кілт сөздер: бензофуроксан, N-фенилэтилендиамин, бензилбромид, үшіншілік фениламмоний 
тұзы, биологиялық белсенділік, патогенді бактериялар, спектроскопия, синтез, әрекеттесу.

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF THE FIRST REPRESENTATIVE 
OF TERTIARY PНENYLAMMONIUM DERIVATIVE 6-CHLORO-5-

NITROBENZO[C][1,2,5]
OXADIAZOL 1-OXIDE

Akylbekov N.I.1, Chugunova E.A.2, Appazov N.O.1, Mahrous Е.М.2,
Burilov A.R.2, Zhapparbergenov R.U.1, Narmanova R.А.1

1Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan
2Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Russian Federation

Annotation
This article proposes the synthesis of the tertiary phenylammonium derivative of 6-chloro-5-nitrobenzo[c]

[1,2,5]oxadiazole 1-oxide. The first representative of the benzofuroxan tertiary phenylammonium salts was 
obtained in two stages. By the interaction of 4,6-dichloro-5-nitrobenzofuroxan with N-phenylethylenediamine, 
a benzofuroxane derivative containing a phenylethylenediamine group was obtained. The interaction of the 
benzofuroxan derivative containing the phenylethylenediamine group with the benzyl bromide was obtained 
the first representative of the benzofuroxan derivative containing the terminal phenylethylenediamine group. 
We used modern physicochemical methods: IR, 1H, 13C NMR spectroscopy, elemental analysis, thin layer and 
column chromatography.

Keywords: benzofuroxan, N-phenylethylenediamine, benzyl bromide, tertiary phenylammonium salt, 
biological activity, pathogenic bacteria, spectroscopy, synthesis, interaction.
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ҒТАМР 87.19.91

СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІ СУ БАССЕЙНІНІҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 
АУМАҒЫНДАҒЫ БӨЛІГІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КҮЙІ

АСКАРОВА Г.Ш., техника ғылымдарының кандидаты
АППАЗОВА С.М., магистрант

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы 

Аңдатпа
Сырдария – Орталық Азиядағы ірі өзендердің бірі. Бастауын Орталық Тянь-Шань сілемдерінен 

алады. Нарын мен Қарадария өздерінің қосылған жерінен бастап Сырдария деп аталады. Сырдария 
трансшекаралық өзен болғандықтан, экологиялық ахуалы күрделі деп қарастыруға әбден болады. Сол 
себепті Сырдария өзені су бассейнінің экологиялық жағдайына экологиялық сипаттама беру – маңызды 
мәселе.

Сырдария өзені суына экологиялық сипаттама беру үшін негізгі нысандар болып саналатын 
Қызылорда қаласы, Қазалы ауданы және Жаңақорған аудандарынан су үлгілері алынып, физика-
химиялық талдаудан өткізілді. Судың құрамына физика-химиялық талдау жасау жұмыстары Қорқыт 
Ата атындағы ҚМУ, «Химиялық зерттеулер және технологиялар институтында» жүргізілді.

Су үлгілерінің құрамына жасалған зертханалық талдау барлық көрсеткіштер бойынша әр түрлі 
нәтиже көрсетті, кейбір көрсеткіштер мүлде табылмады. Алынған нәтижелер дария суының ішуге, 
яғни ауызсуға жарамсыз екенін және тек аяқ суға қолдануға болатынын көрсетті.

Кілт сөздер: Сырдария өзені, су, су үлгілері, физика-химиялық талдау.

Сырдария өзені – Орта Азиядағы су көзінің күре тамыры. Бірнеше мемлекетті сумен қамтамасыз 
етіп отырған үлкен әлеуметтік және экономикалық маңызы бар су көзі. Сырдария су шаруашылығы 
жүйесі қуаң аумақтардың ағынсыз бассейніне тән сұлба бойынша дамып жатыр. 

Сырдария өзенінің төменгі ағысында су тапшылығы өткен ғасырдың екінші жартысында байқала 
бастаған. Су тапшылығы байқалған соң диқандар су қорын тиімді пайдалануға тырысты. Ал 90 жылда-
ры мемлекеттің тікелей араласуымен Аралға су қайта түсе бастаған болатын. Соңғы 15-20 жыл ішінде 
Сыр өңірі экологиясын тұрақтандыру бағытында күрделі жұмыстар атқарылған, дегенмен Аралға 
судың түсуі әлі күнге тұрақтанған емес [– Су сынамасы Қызылорда қаласынан 5 желтоқсан 2018 
жылы, сыртқы температура -40С, су температурасы +20С, алу тереңдігі 0,2 м тереңдіктен, көлемі – 5 л 
мөлшерде алынды.

– Қазалы ауданы бойынша су сынамасы 5 қаңтар 2019 жылы алынды. Сынама алу кезіндегі сыртқы 
температура -100 С, су температурасы 00С, сынама алу тереңдігі – 0,2 м. Сынама судың көлемі – 5 л. 

– Жаңақорған ауданы су сынамасын алу 5 ақпан 2019 жылы алынды. Сынама алу кезіндегі сыртқы 
температура -120 С, су температурасы -20С, сынама алу тереңдігі 0,2 м. Көлемі – 5л.

Су сынамалары алынған нысандар бойынша судың қаттылығы Жаңақорған – 1,18 есе, Қызылорда 
қаласы – 1,29 есе, Қазалы – 1,66 есе артық болды. Судың сутектік көрсеткішінің ШРК-нің мөлшері 
6,8-8,5 аралығында деп ескеріледі, сәйкесінше, Жаңақорған, Қызылорда және Қазалыдан алынған су 
сынамалары 7,02-7,25 аралығын көрсетті, бұл су ортасының сілтілігін білдіреді. 

Перманганатты тотығу мөлшері бойынша ШРК 5,0 деп ескерілсе, онда үш аумақтан алынған су 
сынамаларында бұл көрсеткіштің мәні 4,41 мен 5,72 аралығында ауытқиды, бұл көрсеткіш өз кезегінде 
судың органикамен, яғни мұнай және мұнай өнімдерімен аз ластанған деп қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді. 

Су сынамаларындағы аммоний азотының мәні ШРК мөлшерінен біраз төмен. Аммоний ионының бо-
луы суда тегі биогенді органикалық заттардың бар екенін білдіреді. Құрамында азоты бар органикалық 
қосылыстар биохимиялық ыдырау кезінде аммиак (NH3) түзеді, ал суда ерігенде аммоний ионына 
түрленеді (NH4

+). Суда мұндай процестің жүруі негізінен су қоймасына тұрмыстық ақаба сулармен келіп 
түсетін мочевина мен ақуыздың ыдырауының нәтижесі болып табылады. Оттегімен қаныққан ашық 
суларда аммоний нитрификациялайтын бактериялардың әсерінен тұрақсыз қосылыс нитритке (NO2), 
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сонан соң тұрақты нитратқа (NO3) дейін тотығады. Сонымен, аммоний иондарының болуы су көзінің 
коммуналды-шаруашылық және өнеркәсіптік қалдық сулар жинағыштарына жақын орналасқанын не-
месе мал шаруашылығы фермаларының жақын орналасунан, ластану көзінің бар екенін көрсетеді. 

Жаңақорған, Қызылорда және Қазалы нысандарынан алынған су сынамаларында аммоний азоты 
мөлшерінің ШРК мәнінен төмендігі тиімді нәтиже болып саналады. 

Су көзіндегі кальций, магний және мыстың мөлшері осы көрсеткіштер бойынша ШРК мәндерінен 
аспағанын көрсетеді, әдетте, бұл элементтер су көзіне көбінесе табиғи жолмен түседі. 

Су сынамаларының құрамына жүргізілген зертханалық талдау нәтижелері 1-кестеде келтірілген. 

Кесте 1 – Зертханалық талдау нәтижелері (Жаңақорған, Қызылорда қ., Қазалы) 

Көрсеткіштер атауы НҚ бойынша норма
Зерттеу нәтижелері

Жаңақорған Қызылорда қ. Қазалы
Жалпы қаттылық, °Ж мг-экв/дм3 7,0 8,26 9,01 11,6
рН 6,8-8,5 7,25 7,20 7,02
Перманганатты тотығу, мг/дм3 5,0 5,06 5,72 4,41
Аммоний азоты, мг/дм3 2,0 0,287 0,369 0,35
Кальций, мг/дм3 25-130 87,1 99,44 89,6
Магний, мг/дм3 5-65 47,68 50,90 82,4
Мыс, мг/дм3 1,0 табылмады 2 0,1
Сульфаттар, мг/дм3 500,0-ден артық емес 436,22 452,41 585,4
Хлоридтер, мг/дм3 350,0-ден артық емес 181,9 144,1 166,5
Нитриттер, мг/дм3  3,3  0,087 0,019 0,021
Құрғақ қалдық, мг/дм3 1000 1136,89 1361,2 1319,7

Сульфаттардың мөлшері Жаңақорған мен Қызылорда қаласы бойынша ШРК мәнінен төмен, ал 
Қазалы ауданы бойынша 1,17 есе артық болған. Сульфаттар іс жүзінде барлық ашық суларда кездеседі 
және судағы маңызды аниондардың бірі болып саналады. Олар суға құрамында күкірті бар минерал-
дармен, сондай-ақ желмен келіп түседі және тірі ағзалар өлгенде түзіледі. 

Сульфаттар өзен суына коммуналды-шаруашылық пен өнеркәсіптердің ақаба суларымен бірге 
келеді. Судағы кальцийдің аздығы және бөгде тұздардың болуынан ондағы сульфат мөлшері артады. 
Әдетте, сульфаттар өзен суларында 10-60 мг/дм3 мөлшерінде кездеседі. Сульфаттар ерімейтін зат түзіп, 
тұнбаға түседі. Сульфаттар мөлшерінің артуы судың органолептикалық қасиеттеріне зиян келтіреді 
және адам ағзасына физиологиялық әсер етеді [7]. 

Су сынамаларында хлоридтер мен нитриттердің мөлшерлері ШРК мәнінен біршама төмен 
болғандықтан, бұл көрсеткіштер судың ластануына әсер етпейді деп ескеруге болады. Ал су 
үлгілеріндегі құрғақ қалдықтар желді аймақта міндетті түрде болатыны анық және оның рұқсат етілген 
мөлшерден 0,7 есе артық мәні Жаңақорған ауданы бойынша анықталған. Бұл көрсеткіш салыстырма-
лы түрде қауіпті емес деп ескеруге мүмкіндік береді. Зертханада жүргізілген зерттеу нәтижелері бой-
ынша, Сырдария өзенінің суын тазарту жұмыстарын жүргізгеннен кейін ішуге пайдалануға болады, 
тазартылмаған жағдайда тек тұрмыстық қажеттіліктерге жарамды деп қорытынды жасауға негіз бар. 
Ескере кететін жағдай, МЕМСТ-қа сәйкес судың сапасына арнайы микробиологиялық зертханаларда 
жүргізілетін қауіпті микрофлораның құрамын анықтау қосымша талап етілетінін ескеру маңызды.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО БАССЕЙНА РЕКИ 
СЫРДАРЬИ НА ТЕРРИТОРИИ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Аскарова Г.Ш., кандидат технических наук

Аппазова С.М., магистрант
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан 

Аннотация 
Сырдарья – одна из крупнейших рек в Центральной Азии. Начало берет из Центрального Тянь-

Шаньского массива: при слиянии рек Нарын и Карадария образуется река Сырдарья. Так как Сырдарья 
является трансграничной рекой, то экологическую обстановку можно рассматривать как сложную. По-
этому важно дать экологическую характеристику состоянию водного бассейна реки Сырдарьи.

Для экологической характеристики воды реки Сырдарьи были получены образцы воды из города 
Кызылорды, Казалинского и Жанакорганского районов, которые являются основными объектами, про-
веден физико-химический анализ воды. Проводился он в КГУ им. Коркыт Ата, Институте химических 
исследований и технологий.

Лабораторный анализ содержания образцов воды дал различные результаты по всем показателям, 
некоторые показатели практически не найдены. Полученные результаты говорят о том, что вода реки 
непригодна для питья и может использоваться только для полива.

Ключевые слова: река Сырдарья, вода, образцы воды, физико-химический анализ.

ECOLOGICAL STATE OF WATER BASIN OF THE RIVER SYRDARYA
IN KYZYLORDA REGION

Askarovа G.Sһ., candidate of technical sciences
Appazova S.M., undergraduate

Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan

Annotation 
Syr Darya is one of the largest rivers in Central Asia. It originates from the Central Tien Shan massif. 

Naryn and Karadaria, since its merger, are called Syr Darya. Since the Syr Darya is a transboundary river, the 
ecological situation can be considered as complex. Therefore, it is important to give an ecological description 
of the state of the water basin of the Syr Darya river.

For the ecological characteristics of the Syr Darya river water samples were obtained from the city of 
Kyzylorda, Kazalinsk and Zhanakorgan district, which are the main objects, physical and chemical analysis. 
Physical and chemical analysis of water content was carried out at Korkyt Ata Kyzylorda State University, 
Institute of chemical research and technology.

Laboratory analysis of water samples showed different results for all indicators, some indicators are almost 
not found. The results showed that Daria water is not suitable for drinking water and can only be used for 
irrigation.

Keywords: Syr Darya river, water, water samples, physical and chemical analysis.
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ҚЫС МЕЗГІЛІНДЕ БЕТОНДАУ ЖӘНЕ БЕТОННЫҢ ҚАТАЮЫН 
ЖЕДЕЛДЕТУ ӘДІСТЕРІ

БАЙТАСОВ К., техника ғылымдарының кандидаты
САБЫРЖАНҰЛЫ Т., магистрант

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы 

Аңдатпа
Қазақстан Республикасының табиғи-климаттық жағдайында қыс мезгіліндегі бетондау жұмысын 

жүргізу құрылыс өндірісінің маңызды мәселесі болып табылады. Ғылыми және ғылыми-техникалық 
әдебиетте қыс мезгілінде бетондау әдістері өте кең және толық қарастырылған. Мақалада құйма бе-
тон конструкцияларды қыс мезгілінде бетондау және бетонның қатаюын жеделдету әдістерін зерттеу 
бойынша ғылыми еңбектерді талдау қарастырылады. Әдістер пайдалану көрсеткіштері бойынша тал-
данады. Ұсынылатын әдістердің тиімділігін анықтайтын көрсеткіштер берілген. Термос әдісінің мәні: 
жылу бетон қоспасына әзірлеу кезінде енгізіледі, ол жылу цемент экзотермасының жылуымен ұштаса 
отырып қатаятын бетон сындарлы беріктігін қабылдап болатын мерзімге дейін бетон қоспасының оң 
температурасын қамтамасыз етеді. Мақалада бетон қоспасын алдын ала қыздыру әдісінің перспекти-
валары мен оны қолданудың ұтымды аумағын анықтау мақсатында қысқы бетондау әдістеріне шолу 
жасалған. 

Кілт сөздер: бетон, бетон қоспасы, қатаю, беріктік, термос әдісі, қоспасын қыздыру.

Қазақстан Республикасының табиғи-климаттық жағдайында қыс мезгіліндегі бетондау жұмысын 
жүргізу құрылыс өндірісінің маңызды мәселесі болып табылады. Ғылыми және ғылыми-тхникалық 
әдебиетте қыс мезгілінде бетондау әдістері өте кең және толық қарастырылған [1, 2, 3]. 

Төмен температура жағдайында бетондау әдістерін талдау қыс мезгілінде бетон жұмыстарын 
өндіруде практикалық маңызды міндеттер тұрғысынан жүзеге асырылады, атап айтқанда, қатаятын 
бетонның ерте мұздап қатуының алдын алу, бетонның тығыз және берік құрылымын қалыптастыру 
үшін қолайлы жағдайлар жасау; бетонның беріктік қабылдауының белгіленген қарқынын қамтамасыз 
ету; құйма бетон конструкцияларды орнату кезінде құнының қыс мезгіліндегі көтерілуін барынша 
азайту.

Қыс мезгілінде бетондау әдістерін дамытуға ресейлік ғалымдар мен мамандар үлкен үлес қосты. 
Термос әдісін алғаш жасаған И.А. Кириенко Ресейде қыс мезгілінде бетондаудың бастамашысы болды.

Термос әдісінің мәні: жылу бетон қоспасына әзірлеу кезінде енгізіледі, ол жылу цемент экзо-
термасының жылуымен ұштаса отырып қатаятын бетон сындарлы беріктігін қабылдап болатын 
мерзімге дейін бетон қоспасының оң температурасын қамтамасыз етеді. Термос әдісі бойынша бетон 
қоспасы, әдетте, жылытылған қалыпқа жайғастырылады. Қалыпқа және бетондалған конструкцияның 
ашық бетіне жылыту қабатын орнату дәрежесі жылу техникалық есеппен анықталады [3].

Термостық ұстау конструкцияның термиялық кернеулі күйіне жағымды әсер етеді, себебі оның 
ядросының температурасы жоғары, демек, бетон құрылымының қалыптасу жылдамдығы да жоғары 
болады. Бұл максималды экзотермия бетонның созымды кезеңіне сәйкес келеді, яғни температуралық 
деформациялар жарықшақтардың пайда болуынсыз жүреді дегенді білдіреді. Бетон жұмыстары өндірісі 
тұрғысынан термос әдісі жеткілікті дәрежеде қарапайым. Әдістің қолдану саласы: беттік модулі 3...6м-1 

массивті және орташа массивті конструкциялар мен сыртқы ауа температурасы -30...-20°С. Бетондағы 
оң температура 10 күнге дейін сақталуы мүмкін. Осы уақыт ішінде бетон жобалық беріктігінің 70%-ын 
қабылдап үлгіреді.

Термос әдісінің маңызды кемшіліктері мыналарды қамтиды: жылуды ұтымсыз шығындау; бетонның 
беріктікті толық қабылдамауы; бетон қоспасының жылжымалылығының төмендеуі. 

Қоспаны ыстық сумен араластыру цемент түйіршіктерінің тез арада беттік гидратациясын тудыра-
ды, нәтижесінде, бетонның беріктігінің толық қабылданбауы 20%-ға дейін, ал технологияны бұзған 
жағдайда 35%-ға дейін жетуі мүмкін. Отандық нормалар бетон араластырғыштан шығатын қоспа 
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температурасын шектейді, ол портландцемент үшін 35°C-тан және жылдам қатаятын цемент үшін 
25°C-тан аспауы керек. Термос әдісінің аталған кемшіліктерін минимальды шамасына жеткізуге, ал 
басқа технологиялық шаралармен, атап айтқанда, бетон қоспасын алдын ала қыздыру арқылы қолданыс 
аясын барынша кеңейтуге болатынын айтып өту керек.

Құрылыста қатаятын бетонға жылу ендіруге негізделген қыс мезгілінде бетондаудың қыздыру әдісі 
кеңінен қолданысқа ие болды. Бұл әдістің энергия көздеріне, жабдықтарға және жылуды ендіру әдісіне 
байланысты көптеген түрлері бар [2].

Ең бастысы, құрылыс алаңында жұмыс орындаудың шарттары өзгермелі болып табылатын құрылыс 
өндірісінің ерекшеліктерін ескергенде бетонды жылумен өңдеу үшін негізінен электр энергиясы 
қолданылатыны белгілі. Жылу тасымалдағыш ретінде буды жалпы құрылыс нысандарында пайдала-
ну сипатты емес, сондықтан осыдан кейінгі талдауда қыс мезгілінде бетондаудың электротермиялық 
әдістері қарастырылады.

Қыс мезгілінде бетондау әдісі ретінде бетон электротермиясын зерттеумен А.К. Арбеньев, И.Н. Ах-
вердов, Р.В. Вегенер, В.П. Ганин, В.А. Гендин, С.Г. Головнев, Х.Х. Данилов, И.Ю. Заседателев, Б.М. 
Красновский, Ю.П. Плюшник, С.А. Миронов, А.К. Ретти және көптеген басқа ғалымдар мен маман-
дар айналысқан [3]. Бұл бағытта ең кең тарағандардың бірі – бетонды электродты жылыту әдісі. Бұл 
әдіс жаңадан қалыпталған конструкцияға электродтарды орнатып, оларды айнымалы электр тогының 
фазаларына қосуға негізделген. Электрлік кедергісі бар бетонда электр энергиясы жылу энергиясына 
айналады. Бұл кезде бетонның қажетті беріктігін қабылдау мерзімі 20...30 сағатқа дейін азаяды. 70-
ші және 80-ші жылдары осы әдіспен 50%-на дейін құйма бетон және темірбетон конструкциялары 
тұрғызылды. Бетонды электродты жылытудың кемшіліктері: электродтарды және ток жүретін сымдар-
ды орнатудың еңбек шығындары 1м3 көлемге 0,21 адам/күн құрайды; жылыту кезеңінде жоғары білікті 
электриктердің кезекшілігі қажет болады; электродтардағы металл шығыны елеулі. Нығыздалғаннан 
кейінгі бетонды қыздыру бетонда құрылымдық зақымдану мен оның сапасының төмендеуіне әкеліп 
соғады. Пироэлектродтық аймақтарда ток тығыздығының жоғары болуына байланысты бетон аса кеуіп 
кетуі мүмкін. Тығыз арматураланған конструкцияларда бұл әдісті пайдалану шектелген.

Бетонды стерженьдік электродтармен электрлік қыздырудың жеке кемшіліктері электр энергия-
сын пайдалануға негізделген басқа әдістерде жойылуы немесе мейлінше азайтылуы мүмкін. Қалыпқа 
бекітілетін, тігілген электродтарды пайдалану оларды бірнеше рет қайта пайдаланылуын қамтамасыз 
етеді, яғни олардың қайтымсыз шығындалуын болдырмайды. Дегенмен электродтарды қалыпқа ор-
наластыру қалыптау бетінің ток өткізбейтін материалдан жасалуын қажет етеді. Бұл мақсат үшін көп 
жағдайда тақтайлар, фанера қолданылады, сондықтан бұл жағдай қалыптан шығып тұратын элек-
тродтармен бірге қалыптың айналымын азайтады. Тігілетін электродтармен бетондарды қыздырудың 
тағы бір маңызды кемшілігі, бетонның беріктік қабылдау қарқынының конструкцияның сыртқы 
қабаттарында орталық бөліктеріне қарағанда жылдам өсуі болып табылады. Осы тұрғыдан бұл әдістің 
қолданыс аумағы шектеулі болады, себебі жарықшақ пайда болмас үшін конструкцияның қажетті 
термиялық кернеулі күйін қамтамасыз ету керек. Бұл әсіресе жұқа қабырғалы конструкциялар үшін өте 
маңызды.

Электродты қыздырудың қарастырылған түрлерінің ортақ кемшілігі бетонның қатаю барысын-
да электр кедергісінің жоғарылауына байланысты электр энергиясының жылу энергиясына айналу 
қарқындылығының өзгеруі болып табылады [1]. Бетонды қыздырудағы бұл кемшілік қалыпты бе-
тондау кезінде конструкцияға салынатын қыздырушы элементтердің көмегімен жойылады. Мұндай 
элементтер ретінде, әдетте, диаметрі 1...3 мм қыздырғыш оқшауланған болат сым пайдаланылады. 
Бұл әдістің артықшылығы тығыз арматураланған конструкцияларды қыздыру мүмкіндігі, сондай-ақ 
бетонның электрлік кедергісінің өзгеруінен қыздыру режимінің тәуелсіздігі. Электр энергиясын жылу 
энергиясына айналдыру бетон денесінде орналасқан сымдарда жүретін болғандықтан, бұл әдіс электр 
энергиясын шығындау бойынша жеткілікті дәрежеде үнемді.

Бұл әдісдің кемшіліктері: қыздыру элементтерінің біржола шығындалуы; оларды орнатуға қажетті 
еңбек шығындарының жеткілікті үлкендігі. Электродты қыздыру секілді, қысқа тұйықталу жағдайында 
және бетон денесіне электр энергиясын беретін элементтердің істен шығуы кезінде конструкциялардың 
біркелкі емес қызу қаупі бар [1].
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Қыздырғыш элементтердің біржола жоғалуымен және конструкцияны біркелкі емес қыздыру 
қаупімен байланысты бетон қыздырудың кемшіліктері бетонды жылыту кезінде жойылады. 
Электротермиялық әдістің бұл түрі жылуды жылытушы қалып көмегімен, термоактивті кілемшелер 
немесе инфрақызыл сәулелену көздерін пайдалану арқылы жылуды бетонның сыртқы бетіне беруді 
қарастырады. Бетонды жылытуды жұқа қабырғалы, тығыз арматураланған конструкцияларды тұрғызу 
кезінде, сондай-ақ бетонды термиялық өңдеудің басқа әдістерімен үйлесімді қолдану ұтымды. Энер-
гия шығыны тұрғысынан бетонды жылыту қыздыру әдістеріне қарағанда тиімсіз. Мұны жылу көзі 
(электр энергиясының жылу түрлендіргіші) бетонда емес, сыртта болуымен түсіндіруге болады, ол 
сөзсіз қоршаған ортаға үлкен көлемде жылуды шығындайды.

Құрылысшылардың арсеналында қаралғандармен бірге қыс мезгілінде бетондаудың басқа да әдістері 
бар, олар да жеткілікті түрде зерделенген, бірақ ерекшеліктеріне байланысты қолдану аумақтары 
шектеулі, мысалы, индукциялық [2], бетонды инфрақызыл қыздыру.

Өткен ғасырдың 50-ші жылдары аяз әсеріне тұрақты қоспаларға негізделген салқын күйде бетондау 
әдісі жасалды. Алғашында -15...-20˚С-қа дейін температурада бетондағы сұйық фаза сақталуы үшін 
негізінен хлорлы тұздар қолданылды. Хлорлы қоспалар арматураның коррозиясын тудырады, сондықтан 
оларды арматураланбайтын конструкцияларды бетондау үшін қолдануға болады. Қзіргі уақытта арма-
тураланатын конструкцияларды бетондауға жарамды, аяз әсеріне тұрақты қоспалардың үлкен топтама-
сы бар. Алайда салқын бетондау әдісі бетон беріктігін қабылдаудың төмен қарқындылығына байланы-
сты жалпы құрылыста кең таралған жоқ. Бетон керекті беріктігін сыртқы ауа температурасы 20°С-қа 
дейін болғанда 1...3 айдан кейін қабылдайды [2].

Бір немесе басқа әдісті таңдау бірқатар факторларға байланысты, олардың ішіндегі маңыздылары: 
бетондалатын конструкциялардың түрі және массивтілігі; жұмыстарды атқарудың метеоро логиялық 
шарттары; құрылыс алаңының энергетикалық қамсыздандырылуы; бетонның есептік ұстау мерзіміне 
сәйкес беріктігі; бетон құрамы, оның ішінде цементтің шығыны, түрі мен белсенділігі; техника-
экономикалық көрсеткіштері. 

Басымдылық, әдетте бетонның сапасын қамтамасыз етумен бірге 12...24 сағат ішінде маркалық 
беріктігінің 50...70%-на жетуіне мүмкіндік беретін қыс мезгілінде бетондаудың әдістеріне беріледі.

Қатайып келе жатырған бетонның жылумен өңдеу қандай әдіспен іске асырылуына байланыс-
сыз бетонға температуралық өріс әсер етуімен анықталатын үлкен кемшілігі болады. Бұл бетон 
компоненттерінің температуралық деформацияларының айырмашылығына байланысты орын алады. 
Атап айтқанда, жаңа жайғастырылған бетонды 50-70°С-қа қыздырғанда «қатты фаза-ауа» жүйесіндегі 
құраушыларының көлемдік ұлғаюы 1:100:1000 қатнысындай жүреді. Жылумен өңдеуден туындай-
тын деструктивтік құбылыстар әсерінен бетон беріктігінің жоғалуы 17...23%-ды құрайды. Бірқатар 
технологиялық әрекеттер (алдын ала ұстау, температураны көтерудің жұмсақ және сатылы режимдері) 
арқылы деструктивтік процестердің теріс әсерін азайтуға болады, алайда оларды толық жою мүмкін 
емес. 
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БЕТОНИРОВАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ И МЕТОДЫ 
УСКОРЕНИЯ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА

Байтасов К., кандидат технических наук
Сабыржанулы Т., магистрант

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан 

Аннотация
Производство бетонных работ в природно-климатических условиях Республики Казахстан, осо-

бенно в зимнее время, является серьезной проблемой в строительной отрасли. В научной и научно-
технической литературе методы ведения бетонирования конструкций в зимнеее время рассмотрены 
широко и в большом объеме. В данной статье анализируются научные работы по изучению методов 
бетонирования конструкций в зимнее время и ускорения твердения бетона. Методы анализируются 
по показателям использования. Приведены показатели, определяющие эффективность предложенных 
методов. Суть метода «Термос» заключается в следующем: тепло вносится в бетонную смесь при при-
готовлении, которое вместе с теплотой экзотермии цемента обеспечивает положительную температуру 
бетонной смеси до набора бетоном критической прочности. В статье дается обзор методов зимнего бе-
тонирования для определения перспектив предварительного прогрева бетонной смеси и рациональной 
области ее применения.

Ключевые слова: бетон, бетонная смесь, твердение, прочность, метод термоса, разогрев бетонной 
смеси. 

CONCRETING IN THE WINTER AND THE METHODS 
OF ACCELERATING THE HARDENING OF CONCRETE

Baitasov K., candidate of technical sciences 
Sabyrzhanuly T., undergraduate

Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan

Аnnotation
Concrete production in the climatic conditions of the Republic of Kazakhstan, especially in winter, is a 

serious problem in the construction industry. In the scientific and scientific literature, the methods of conducting 
concreting of structures in the wintertime are considered widely and in large volumes. This article analyzes 
the scientific work on the study of methods of concreting structures in winter and accelerating the hardening 
of concrete. Methods are analyzed by usage. The indicators that determine the effectiveness of the proposed 
methods are given. The essence of the «Thermos» method is as follows: heat is introduced into the concrete mix 
during preparation, which, together with the heat of the exotherm of the cement, ensures a positive temperature 
of the concrete mix until concrete is of critical strength. The article provides an overview of winter concrete 
methods to determine the prospects for the pre-heating of concrete mix and the rational area of its application.

Keywords: concrete, concrete mix, hardening, strength, thermos method, heating of a concrete mix.
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КҮРІШ АУЫСПАЛЫ ЕГІСІНДЕ ҚАНТ ҚҰМАЙЫНЫҢ
ОНТОГЕНЕЗ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

БЕКЖАНОВ С.Ж., PhD 
МҰХАНОВ Н.Б., ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты 

ҚҰЛТАСОВ Б.Ш., докторант
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Мақалада Қызылорда облысы жағдайында қант құмайының өсіру технологиясының маңызды 

элементтерінің бірі – тұқым себу әдістері мен тұқым себу тереңдігінің қант құмайы тұқымдарының 
далалық шығымдылығына, жинау мерзімі алдында өсімдіктердің сақталуы мен дақылдың өміршеңдігіне, 
өсуі мен дамуына, вегетациялық кезеңінің ұзақтылығына әсері туралы зерттеу нәтижелері келтірілген. 
Құмай отамалы дақыл болып табылады, бірақ өнімді қолдану сипатына, топырақтың құнарлығына, 
ылғалмен қамтамасыз етілуіне, егістің арамшөппен ластануына байланысты жаппай әдіспен, сондай-ақ 
кең қатарлы әдіспен себілуі мүмкін. 

Танаптық жағдайда себу нормасын жоғарылату, өсімдік өміршеңдігі көрсеткіштерінің төмендеуіне 
ықпал етті. Қатараралық енін ұлғайту, бірінші орымға жасыл масса өнімін жинауға қарсы өсімдік 
сақталуын, өсімдіктің қолайлы орналасуы есебінен едәуір көбейтті. Бірдей тұқым себу нормасында 
қатараралық енін ұлғайту, егіс қатарларында жоғары өсімдік тығыздығын қалыптастырды. 

Кілт сөздер: қант құмайы, себу нормасы, далалық шығымдылық, өсімдік өміршеңдігі, вегетациялық 
кезең.

Кіріспе. Қызылорда облысының күріш жүйелері орналасқан суармалы егіншілікте мал азықтық 
дақылдар ретінде күріштің жақсы алғы дақылы жоңышқа, түйежоңышқа егіліп, бұларға бүркеме 
дақылдар – ерте астық дақылдары (бидай, арпа, сұлы) себіледі. Дегенмен бұл дақылдардан алынған 
өнімдер және олардың сапасы аймақта кең етек жайып дамып келе жатқан мал шаруашылығының 
сұранысын қамтамасыз ете алмайды.

Аймақта жоғары сапалы мал азығын өндірудің басты көздерінің бірі – суармалы мал азығы өндірісі, 
мұнда бірінші кезекте егіс көлемінің құрылымын жетілдіру, ондағы жоғары өнімді, құрғақшылыққа 
төзімді құмай дақылдары секілді малазықтық дақылдардың үлесін арттыру қажет [1].

Құмай – жылылықты сүйетін, бағалы жаздық дақыл. Ол жоғарғы қуаңшылық және тұзға төзімділікпен 
ерекшеленеді. Құмай – далалық дақылдардың ішіндегі ең ыстыққа төзімдісі, оның транспирация 
коэффициенті 120-200-ді құрайды. Жапырақтары мен сабағының балауыз жабындысы буланудың 
деңгейін төмендетеді. Құмай дәнiнде 15%-ғa дейiн прoтеин, лизинге бaй, қaнтты coрттaрындa 10-15% 
мөлшерінде қaнт бaр, oдaн қoю шырын aлынaды. Перcпективaлы қaнт берушi дaқылдaр қaтaрынa 
жaтaды. Құмай – жaқcы фитoмелиoрaнт, coндықтaн coртaң жерлерде тұзды ыдырaтқыш дaқыл ретiнде 
өciруге бoлaды [2]. 

Мәселенің зерттелу жағдайы. Қант құмайы жоғары икемді дақыл болған соң, қоректену алаңы 
мен оның конфигурациясының кең диапазонында дән және жасыл массаның едәуір жоғары өнімін 
қамта масыз етеді. Аудан бірлігіне құмай өсімдігінің аз өсімдігін орналастырғанда қарқынды түптеп, 
ірі сіпсебастар құрайды, соның есебінен жоғары өнім қалыптасады. Егісті тығыздатқанда сабақтардың 
түптенуі күрт азаяды, әрбір сіпсебастан алынатын дән массасы төмендейді, бірақ өсімдік санына бай-
ланысты өнімділік азаймайды. Осыған байланысты ұсынылатын тұқым себу әдістері мен тұқым себу 
нормасы алуан түрлі болады [3]. 

Құмай өсіру тәжірибесінде тұқым себудің түрлі әдістерін қолданады және қандай мақсатта өсі-
рілетініне, өсімдіктердің өсу және даму ерекшеліктеріне, жергілікті топырақ құнарлығы мен ылғал-
дылығына қарай нақты таңдау жасалады. Алғашқыда, құмай дақылын егіс танабына орналас тырғанда 
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қатарлап және шашыратып себу әдісі кеңінен қолданылды. Кейінгі жылдары құмай сорттарының се-
лекциясы мен өсіру технологиясының заманауи жетістіктері қатараралығы 70 см кең қатарлап себу 
әдісі басым екенін дәлелдеді [4].

Зерттеулердің мақсаты ауыспалы күріш егісі жағдайында тұқым себу әдісі мен себу нормасына 
байланысты қант құмайы тұқымдарының далалық шығымдылығын, өсімдіктердің өміршеңдігі мен 
сақталуын, вегетациялық кезең ұзақтылығын анықтау.

Тәжірибе материалдары мен әдістері. Зерттеулер Ы. Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институтының Қарауылтөбе тірек пунктінің егіс алқабында жүргізілді. Тәжірибе 
учаскесінің топырағы – шалғынды-батпақты, ертеден жыртылып суарылып жүрген күріш жүйесінің 
типті топырағы. Топырақтың беткі қабатындағы қарашірік мөлшері 0,9-1,1% . 

Тәжірибе учаскесінің жалпы ауданы 3560 м², тәжірибе нұсқалары бойынша есепті бір мөлдектің 
ауданы 24 м2, мөлдектердің орналасуы рендомизирлік үш қабатты, қайталанымы – төртеу. Мөлдектерде 
тұқым себу қолдап жүргізілді. Тәжірибеде қант құмайының Кешен сорты қолданылды [5]. Тұқымдары 
мамыр айының екінші онкүндігінде, зерттеу бағдарламасында қарастырылған әртүрлі тұқым себу 
әдістері мен тұқым себу нормаларымен қолмен себілді. 

Зерттеу нәтижелері. Далалық шығымдылықпен қатар қант құмайының өміршеңдігі егістің ең 
жоғары өнімділігін қалыптастыратын маңызды элементтердің бірі болып табылады. Бұл көрсеткіш 
себілген тұқымдар санының өнім жинау алдындағы өсімдіктер санының қатынасымен анықталады 
және сорттың немесе генотиптің жергілікті табиғи-климаттық жағдайларына бейімделгенін көрсетеді.

Зерттелген жылдарда тұқым себу әдістері қант құмайының Кешен сорты тұқымдарының далалық 
шығымдылығы орташа 62,8-74,6% құрады (1-кесте). 

Тұқым себу нормасын 60,0 мың дана/га қадаммен тұқым себу әдісінде көбейтіп отыру далалық 
шығымдылықтың аздап төмендеуіне (0,5-1,6%) әкелді.

Тұқымның мұндай біркелкі далалық шығымдылығы себу өскіндер фазасындағы гидротермиялық 
және топырақ жағдайларының бірдейлігімен, сонымен қатар танап топырағын себу алдындағы өңдеудің 
жүргізілген агротехникалық тәсілдерінің қатаң сақталуымен және тұқым материалдарының бірдей са-
пасымен түсіндіруге болады.

2018 жылы мамыр айының алғашқы онкүндігінде ауа райы салқындау болғандықтан, далалық 
шығымдылық 2017 жылмен салыстырғанда 0,6-1,3%-ға төмендеу болды.

Далалық шығымдылық орым кезеңіне қарай өсімдіктің сақталу деңгейінің көрсеткішімен өзара 
байланысты. Осыған қосымша, далалық шығымдылық және сақталуы өсімдіктің жалпы өміршеңдігін 
сипаттайды, яғни өнім жинауға дейін сақталған өсімдіктер санының себілген шығымды тұқымдардың 
санына қатынасы. Өсімдік өміршеңдігі қант құмайының нақты сортүлгілерінің топырақ-климат 
жағдайларына қарай бейімделгенін, егіс тығыздығын қалыптастыру бағытындағы технологиялық 
тәсілдердің қаншалықты үйлесімді болғанын көрсетті.

Кесте 1 – Тұқым себу әдістері мен себу нормасына қарай Кешен сорты тұқымдарының далалық 
шығым дылығы 

Қатараралық ені, см Тұқым себу нормасы,
мың дана/га

2017 ж. 2018 ж.

дана/м2 % дана/м2 %

30
240 18,8 78,3 17,0 70,8
300 23,4 78,1 20,4 68,0
360 27,8 77,2 24,3 67,7

45

180 13,7 76,1 12,7 70,9
240 18,0 75,0 16,8 70,0
300 22,5 75,0 20,8 69,3

60

120 9,2 76,7 8,4 70,0
180 13,8 76,7 12,6 69,8
240 17,9 74,5 16,5 68,9

ЕКЕА05 1,4 - 1,5 -
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Екі жылдық орташа мәліметтер зерттелген нұсқаларда қант құмайы өсімдіктерінің сақталуы мен 
өміршеңдігінің аздап төмендегенін көрсетеді (2-кесте).

Өсімдіктің өміршеңдігі 2017 жылы 56,4-62,2%, 2018 жылы 53,6-68,3% аралығында болса, өнімді 
жинауға дейін сақталған өсімдіктер үлесі 2017 жылы 78,5-83,5%, 2018 жылы 69,4-89,1%-ды құрады. 

Кесте 2 – Тұқым себу әдістері мен себу нормасына қарай қант құмайы өсімдіктерінің өміршеңдігі 
және ору кезеңіне (сіпсебас шығару фазасында) сақталуы

Қатараралық ені, 
см

Тұқым себу нормасы,
мың дана/га

2017 ж. 2018 ж.

Өмір-шеңдігі, % Сақталуы, % Өміршеңдігі, % Сақталуы, %

30

240 58,3 79,5 56,6 72,3

300 58,0 80,5 54,7 70,1

360 56,4 78,9 53,6 69,4

45

180 58,8 78,5 61,1 80,3

240 59,9 81,8 59,2 78,9

300 58,3 79,6 57,3 76,4

60

120 62,2 83,1 68,3 89,1

180 62,1 83,5 66,5 86,7

240 60,6 81,9 63,2 84,9

ЕКЕА05 1,1 - 1,2 -

Өсімдік өміршеңдігі тұқым себудің кең қатар аралығында, яғни 60 және 45 см болғанда жоғары 
болды. Танаптық жағдайда тұқым себу нормасын жоғарылату өсімдік өміршеңдігі көрсеткіштерінің 
төмендеуіне әкеледі. Қатараралық енін кеңейту, бірінші орымға жасыл масса өнімін жинауға қарсы 
өсімдік сақталуын өсімдіктің қолайлы орналасуы есебінен едәуір көбейтеді. Бұл қатараралығы 60 см 
себілген Кешен сортында айқын көрініп тұр (86,2-88,6%). Бір тұқым себу нормасында қатараралық 
енін ұлғайту, қатардағы өсімдіктердің жиіленуіне әкеліп соғады және өсімдік өміршеңдігі – 2,6-5,2%-ға 
төмендетеді.

Атап өту керек, өсімдік өлуінің көп үлесі толыққанды өскіндер қалыптасқанға дейін болады және тек 
өсімдіктің азғантай бөлігі ғана механикалық өңдеу кезінде, зиянкестермен және аурулармен залалдану, 
құрғақшылық әсерінен өледі. Біздің мәліметтер бойынша, егісті күтіп-баптау кезінде (тырмалау және 
қатараралықты культивациялау) мөлдектердегі өсімдіктерді өніп-өсу дәуірінің кейбір кезеңдерінде 
әлсіз жарақаттау орын алды. Әсіресе мұндай жағдайлар тұқым себу нормасы жоғары болғанда, барлық 
зерттелген қатараралықтарда орын алды.

Қант құмайының вегетациялық кезеңінің ұзақтылығы маңызды биологиялық белгі ретінде кез кел-
ген аймақта оның өсіру мүмкіндіктерін айқындайды. Ауаның орташа температурасы жоғары болған 
сайын фазааралық кезең де қысқа болады және келесі фазалардың кезегі жылдамырақ келіп отырады. 
Ауа температурасы әрбір 10 0C-қа жоғарылаған сайын өсімдіктердің өсу және даму процестері 2-3 есе-
ге дейін жоғарылайтыны белгілі. 

Тәжірибе нұсқаларына байланысты, себу өскіндер кезеңінің ұзақтығы Кешен сорты бойынша үш 
жылдық зерттеуде орта есеппен тиісінше 9-11, 11-13 және 10-12 күнді құрады (3-кесте). 
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Кесте 3 – Тұқым себу әдістеріне қарай қант құмайы өсімдіктерінің фазааралық кезеңдерінің ұзақ-
тығы, күндер (2017-2018 жж.)

Қатар-
аралық ені, 

см

Тұқым себу 
нормасы, мың

дана/га

Фазааралық кезеңдердің ұзақтығы
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30

240 9 17 20 28 5 17 11 16 123

300 10 18 20 28 5 18 12 16 125

360 10 19 19 27 5 17 12 17 124

45

180 10 18 21 28 6 17 12 16 128

240 11 19 21 27 5 19 12 17 131

300 11 19 19 27 6 18 11 17 128

60

120 10 18 21 28 4 19 13 19 132

180 10 18 22 27 5 19 13 18 132

240 11 19 20 26 5 19 13 18 131

Қант құмайының вегетациясына жүргізілген далалық бақылаулар тұқым себу әдістері өсімдіктердің 
даму фазаларына айтарлықтай әсер еткен жоқ. Фазааралық кезеңдер мен барлық вегетациялардың 
ұзақтығы негізінен қалыптасқан ауа райына тәуелді болды. 

Зерттелген жылдары орта есеппен 17-23 күнде өну-түптену аралық фазаларының кезеңдері өтті. 
Осы кезеңде қант құмайының Кешен сорты жер үсті органдарының даму және өсу қарқыны баяулайды 
және арамшөптермен бәсекелестігінің әлсіздігін көрсетеді.

Қант құмайының тамыр жүйесі және жер үсті массасының қарқынды дамуы түптену-түтіктену 
фазасында өтеді. Алайда осы кезеңде өсімдіктердің даму қарқыны алдыңғы бірнеше кезеңдермен 
ерекшеленеді. Әрбір себу әдісі мен оңтайлы себу нормасы 2-3 күн аралық фазалар кезеңін азайтады 
және орта есеппен 19-23 күнге ұзарады. Қант құмайының одан әрі түтіктену-сіпселену дамуы жүреді, 
барлық зерттелген нұсқаларда 26-29 күнге дейін бір мезгілде даму ерекшеліктеріне байланысты болды.

Қорытынды. Қант құмайының Кешен сортының вегетациялық кезеңіндегі онтогенез ерекшеліктері 
Қызылорда облысының қатал табиғи-климаттық жағдайына жақсы бейімделгенін көрсетті. Қатараралық 
енін ұлғайту, бірінші орымға жасыл масса өнімін жинауға қарсы өсімдік сақталуын, өсімдіктің қолайлы 
орналасуы есебінен едәуір көбейтті. Бұл қатараралығы 60 см себілген нұсқада айқын көрінді (81,9-
89,1%).
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА САХАРНОГО СОРГО 
В УСЛОВИЯХ РИСОВОГО СЕВООБОРОТА

Бекжанов С.Ж., PhD
 Муханов Н.Б., кандидат сельскохозяйственных наук 

Култасов Б.Ш., докторант
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Аннотация
В статье приведены результаты исследования влияния способов посева и норм высева, как одного 

из важных элементов возделывания сахарного сорго, на полевую всхожесть семян, сохранность расте-
ний и выживаемость культуры к уборке, рост и развитие, продолжительность вегетационного периода 
сахарного сорго в условиях Кызылординской области. Сорго является пропашной культурой, но в зави-
симости от характера использования урожая, плодородия почвы, обеспеченности влагой, засоренности 
поля может высеваться как сплошным рядовым, так и широкорядным способом посева. В условиях 
полевого опыта установлено, что повышение нормы высева семян способствует снижению выжи-
ваемости растений. Увеличение междурядья приводит к повышению продуктивности зеленой массы  
к первому укосу за счет оптимального размещения растений на поле. Расширение междурядья при оди-
наковой норме высева способствует более высокому размещению густоты растений в рядках.

Ключевые слова: сахарное сорго, норма высева, полевая всхожесть, выживаемость растений, веге-
тационный период.

FEATURES OF ONTOGENESIS OF SWEET SORGHUM
IN TERMS OF RICE CROP ROTATION

Bekzhanov S.Zh., PhD
Mukhanov N.B., candidate of agricultural sciences

Kultasov B.Sh., doctoral student
Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan

Annotation
The article presents the results of the study of the influence of sowing methods and seeding rates, as one 

of the important elements of sugar sorghum cultivation, on the field germination of seeds, plant safety and 
crop survival for harvesting, growth and development, the duration of the growing season of sugar sorghum 
in the Kyzylorda region. Sorghum is a cultivated crop, but depending on the nature of the use of the crop, 
soil fertility, moisture availability, field contamination can be sown as a continuous ordinary and wide-row 
method of sowing. In terms of field experience found that increasing the seeding rate helps to reduce plant 
survival. Increasing the row spacing increases the productivity of the green mass to the first mowing due to the 
optimal placement of plants on the field. Expansion of the aisle at the same seeding rate contributes to a higher 
placement of plant density in rows.

Keywords: sugar sorghum, seeding rate, field germination, plant survival, vegetation period.
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DYNAMIC CALCULATION OF CONSTRUCTIONS TAKING 
INTO ACCOUNT OF VERTICAL MOVEMENTS OF SUPPORT
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Annotation
His paper shows two approximate methods for the dynamic calculation of structures located on soft soils. It 

is shown that in this case, the greatest influence on the displacement of the floor supports is the compliance of 
the soil foundation, and the influence of the deformations of the supporting structures can be neglected.

Keywords: Soil compliance, inertial forces, reaction forces, elastoplastic waves, vertical displacement, 
elastic stage, plastic stage, dynamic coefficient.

 
 When acting on a structure with a vertically directed explosive load, displacement of the supports of the 

overlappings occurs, the consideration of which can lead to the conclusion that the structure can withstand 
a greater load than under the assumption of immobility of the supports. Displacement of supports is caused 
by various reasons: deformations of columns, walls, displacements of supporting structures and the entire 
structure as a whole due to the deformation of the foundation soil. In general, all of these factors are taken into 
account. [1, 2].

 For structures located on soft soils, the greatest influence on the displacement of the floor supports is the 
compliance of the soil foundation. The effect of deformations of support structures (columns of walls) can 
be neglected. The following are two approximate calculation methods for this case, based on the following 
assumptions:

 1) all structures are considered as a rigid body, for which vertical displacements occurring due to soil 
compliance are found. Accelerations that correspond to the displacements found are the cause of additional 
inertial forces arising from the movement of the structure, which introduce into the calculation of individual 
structures;

 2) part of the structure (columns, walls, foundations) is considered as a rigid body, the load on which is 
the reaction forces from the elements of the coating. The magnitude of the reactions is determined taking into 
account the movements of this rigid part due to the compliance of the soil. Found in this way, the reaction forces 
under the base of the foundations are used to calculate the bearing capacity of all elements of the structure. [2].

 The second method is more accurate, but requires time-consuming calculations.
 The degree of influence of vertical displacements of a structure on the operation of its structures and the 

choice of the calculation method depend on the structure of the structure, the type of foundation soil and 
dynamic load. Below is a cell structure, Below is a cell structure, foundation and part of the floor, which is 
going to load on the column (Fig. 1).

The overlap consists of girders supported on columns and slabs laid on girders.. It is assumed that the plates 
are deformed together with bolts [2, 3].

Under the action of a load of sufficiently long duration (ω θ ≥ 50), the influence of vertical displacements 
should be taken into account if

 S0 3,                                                                                  (1)
Where

             S0=α1/ωD;                                                                             (2)

α1 – propagation velocity of an elastoplastic wave in the basement soil; 
ω – oscillation frequency of the girder overlap, determined without taking into account the displacement of 

the supports and taking into account the mass of the floor slabs supported on it; 
D=√Fф; Fф – footing area (площадь подошвы фундамента).
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Picture 1 – The design scheme of construction taking into account the flexibility of the base

 The first method of calculation can be used when s0≤1, the second method of calculation – at 1 <sθ≤3. With 
s0˃3 Structures can be calculated without taking into account the vertical displacements of the supports [2].

Calculation of structures of the structure to the effect of pressure, taking into account the movement of the 
entire structure as a rigid body. Determination of structure movements. The equation of motion of the structure 
(Fig. 1) as a rigid body has the form:

P (t) + Nф (t) – m ü (t)=0,                                                            (3)

Where P(t)=Δр(t)FП – dynamic floor load;
 Nф(t)– resultant stresses under the base of the foundation; 
m=mП+mк+mф – mass of the whole structure; 
FП – the area and mass of the part of the floor from which the column load is collected; 
mк, mф – mass of the column and foundation, respectively; 
и(t) – vertical displacement structures

Expression, defining force Nф (t) is written as:

Nф (t)=-с1ú-с0и at ú˃0,                                                         (4)

Where         

Expression to determine the movement of a structure:

                   
(5)
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Where

     (6)

Suppose that after moving the structure и(t) reached the maximum value (at time t1, determined from the 
equation и(t)=0, further movement of the structure ceases [at t˃t1, и(t)= и(t1)]. This tolerance corresponds to 
the soil model in which the unloading takes place with constant deformation (Ер=∞) [2,3]. 

Calculation of the bolt overlap in the elastic stage. The left side of the equation of motion of the bolt is 
written in the same way as the left side of the equation of motion of the bolt with fixed supports, and the right 
side of the equation is р(t)– тби(t), где р(t)=Δр(t)b – linear load on the bolt (b – distance between bolts); 

тб – linear load bolt; 
и – vertical acceleration of the supports, found from the solution of the equation (3). The maximum value 

of the efforts and deflection of the bolt is found by the formulas in which the dynamic coefficient kD is equal to 
the maximum value of the expression

  
        

(7)

Where            

                 (8)

When determining the maximum value of the function (7), the possibility of several maxima of this function 
should be taken into account. The conditions for fixing the ends of the bolts are taken into account when 
determining ω [4].

Approximate equations of flat elements vibrations
1. Near the equation of the plate vibration below the deformation medium is written as follows

Here, the P-operator demonstrates the legitimacy of the counterbalance.
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2. Approximate equilibrium for the plate, which is located on the deformation base, is as follows

                                                                                                                                                 
                 (9)

Here Р0 and P operators.

3. The equation of the plate, which is located on the deformation base, is the following equation

Here Р, Р0 and Ф1 operators  in the form of.

4. The equation of the predetermined transverse-isotropic plate vibration in the deformation base is as 
follows

Here AJ (j=1.4) and Р operators   in the form of.

5. Let’s consider some equations of certain vertical oscillations, known in the literature. 
The Kirchhoff equation

(11)      

Here D – cylinder hardness, this equation is a parabolic equation. 
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Аңдатпа
Мұнда жабайы формалардың селекция үшін бастапқы материал ретінде маңызы: оларды болашақ 

сорттар бастапқы туысбасы өсімдігін сұрыптауға және шағылыстыруға пайдаланылуы, сондай-ақ 
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бастапқы материалдың осы түрінің құндылығы ‒ көпшілік жабайы өсімдіктердің өте бейімделгіштігі, 
қолайсыз жағдайларда өсуге (құрғақшылыққа, аязға, топырақтың тұздануына, ауруларға және зиянкес-
терге) төзімділігі атап өтіледі. Сонымен қатар мақалада Швеция, Франция, Нидерланд, Германияның 
селекциялық сорттарының бірқатары жоғары өнімді және ауруларға төзімді, жаздық бидайдың 
канадалық Рескью, Чайнук, Конак және америкалық Фортуна, Лью сорттары астық егеушыбынына 
төзімді, Кения, Чили, АҚШ, Аргентина сорттары суару жағдайында және қолдан залалдандыруда қоңыр 
таттың бірнеше агрессивті расаларына төзімді келуінен бастапқы материалға пайдаланылуы, сондай-
ақ еліміздегі қазіргі кезде пайдалануға рұқсат етілген егістік дақылдардың отандық сорттарының да ата 
тегіне шетелдік сорттардың қатыстырылуы баяндалады.

Кілт сөздер: Селекция, сорт, сортүлгі, популяция, форма, бастапқы материал, түр, түрше, сұрыптау, 
лизин, ЦАС, шағылыстыру, донор, тұқымдас, генетика, диплоид, коллекция, питомник, вирус, рак, 
Мемтізбе.

Жабайы формалар ‒ селекция үшін маңызды бастапқы материал көзі. Оларды болашақ сорттардың 
туысбасы өсімдіктерін сұрыптап алуға да және шағылыстыру үшін де пайдаланады. Бұл бастапқы ма-
териал түрінің құндылығы көптеген жабайы өсімдіктердің өте бейімделгіштігінен, олардың қолайсыз 
жағдайларға ‒ құрғақшылыққа, аязға, топырақтың тұздылығына, аурулар мен зиянкестерге төзімді 
келуінен. Жабайы өсетін бұршақты және астықты шөптерді жинау үшін Орта Азия, Оңтүстік-Батыс, Ба-
тыс және Шығыс-Сібірдің жартылай шөлді және құрғақ даласына экспедицияға шығады. Қазақстанның 
солтүстігінде аязға, ыстыққа және құрғақшылыққа өте төзімді, тұзданған топырақтарда жақсы өсетін 
70-тен аса жабайы шөп түрлері кездеседі. Өте құнды популяцияларды сынау және сұрыптаудан кейін, 
құрғақшылық аудандар жайылымдарын жақсартуға пайдалану керек [1].

Бидайдың жабайы түрлері арасында ақуызы рекордты мөлшерде ‒ 23%-дан асатын, сондай-ақ 
онда өте көп мөлшерде лизин болатын формалар кездеседі. Бұл жағынан алғанда, бидайдың Triticum 
dicocoides Koern. түрі ерекшеленеді: оның кейбір формаларында ақуыздың шамасы 28-30%-ға дейін. 
Жабайы сұлы (Avena sterilis L.) дәнінде ақуыздың мөлшері 28%-ға дейін. Көптеген елдерде жабайы 
Тимофеев бидайын селекциялық сорттар шығаруда, әсіресе будандық бидай жасауда ЦАС-тің маңызды 
көзі ретінде пайдаланады. Абиссиндік қатты бидай (Tr.durum subsp. abyssinicum Vav.) сабақ таты 
ауруының бірқатар физиологиялық расаларына төзімді болып келеді. Әсіресе бидаймен шағылыстыру 
үшін бидайық пен эгилопстың жабайы түрлері өте құнды саналады [2].

Ауғанстандағы жабайы өсетін екіқатарлы арпа ақұнтаққа өте төзімді болғандықтан, будандас-
тыруларға пайдаланылады. Оның қатысуымен осы ауруға иммунды сорттар алынуда.

Кавказда және Орта Азия төңірегінде кеңінен таралған егісті ластайтын қарабидайдың Secale 
kurrijanovii Grossh және т.б. түрлері жоғары мөлшердегі ақуызымен ерекшеленеді. Олар күздік қарабидай 
сапасын арттыруға әзірге мүлдем пайдаланылмаған қор болып саналады. Жабайы қарабидайдың 
Secale sylvestre Host. түрі дәні өсімдік тамырымен тұрғанда өнуге төзімділікті донорлық қасиетін 
шетелде ‒ Германияда осы белгі селекциясында мәдени қарабидаймен шағылыстыруда пайдалану-
да. Ұлыбритания мен Германияда ауруларға өте төзімді арпаның жабайы өсетін Hordeum spontaneum 
C. Koch түрін будандастыруға сәтті пайдаланады. Бидайықтың мол туыстары арасында мықты 
өсіп-жетілу, аурулар және зиянкестерге иммунды, аязға төзімді, құрғақшылыққа төзімді, топыраққа 
онша талап қоймайтын, тұзға төзімді, көпжылдық даму циклімен және басқа да құнды биологиялық 
қасиеттерімен ерекшеленетін түрлер кездеседі. Отандық селекционер-ғалымдар бидайықтың бірқатар 
ерекше түрлерін зерттеуде және бидаймен шағылыстыруда және жақсы нәтижелер де алуда.

Әзірбайжанда және бұрынғы КСРО-ның бірқатар елдерінде бидайдың жабайы жақын бір туыс-
тасы ‒ эгилопс кездеседі. Бұл өсімдіктің жеке түрлері мықты өсіп-дамуымен, ірімасақтығымен, дән 
желімшесі әдеттегіден жоғары болуымен ерекшеленеді. «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы» 
ЖШС бидайдың құнды шаруашылық-биологиялық белгілері мен қасиеттері болатын будандық попу-
ляциясын алу мен оны селекциялық мақсаттарда пайдалану үшін отандық селекцияның пайдалануға 
рұқсат етілген, сондай-ақ болашақты сорттарын эгилопстың ‒ Aegilops triarisfaja, Ae.Venjricosa, Ae. 
Biuncialis, Ae.Ovala, Ae.cylindrica және т.с.с. түрлерімен шағылыстырумен бастапқы материал алуда.

Алматы облысы төңірегінде жабайы өсетін үлгілерден ҚР АШМ «Мал шаруашылығы және 
малдәрігерлік» ҒӨО көпқайтара жаппай сұрыптаумен шабындық бетегенің ‒ Каргалинская; кәдімгі 
бетегенің ‒ Ұлан; даур бидайығының ‒ Нарынкольский; елекшөпті қияқтың ‒ Бозойский; жима 
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тарғақтың ‒ Заилийская, Қарқара 90; теріскеннің ‒ КЛХ-2; жатаған изеннің ‒ Алма-Атинский песча-
ный 1 және күйреуіктің Айдарлинский 1 сорттарын, ал Мойынқұм шөліндегі табиғи популяциялар-
дан ҚР АШМ Оңтүстік-Батыс АШ ҒЗО ғалымдары жаппай сұрыптаумен жатаған изеннің ‒ Задарьин-
ский, Бақтөлен, Нұр, Ордабасы; күйреуіктің ‒ Сэн; ақ сексеуілдің Сейхун; қара сексеуілдің ‒ Жан-сая; 
теріскеннің Арысский және Қызылқұм сорттарын шығарды [3].

Жабайы түрлердегі кейбір құнды қасиеттерді заманауи талаптарға сай жаңа сорттар шығаруда пай-
далану үшін «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы» ЖШС 2009 жылы Алматы облысының 
барлық аумақтарына жүргізген материал жинау, зерттеу және селекцияда пайдалану экспедициясы тау-
лы өңірлерде, тау бөктерінің орта бөліктерінде және далалық шөлді ендіктерде шөптесін өсімдіктер алу-
ан түрлі көлемде кездесетінін анықтады. Оның ішінде Сарқан, Лепсі, Шеңгелді, Алакөл аудандарының 
елсіз, далалық шөлді аймақтарында бидайық, қияқ, сұлы, арпа және т.с.с. қоңырбас тұқымдасы түрлері 
мен түршелері сирек. Біржылдық дәнді дақылдар ‒ мортық және арпаның өте аз шамада болса да 
жылма-жыл өздігінен көбейіп отыратыны белгілі болды.  Таулы аумақтарда, тау бөктерінде ауа райы 
қо ңыр салқын, топырақ ылғалдылығы қалыпты жағдайдан жоғары болатын Теріскей, Күнгей Алатау, 
Тарбағатай өңірлерінде өсетін өсімдіктер сабақтарының өте биік болатыны, оның ішінде бидайық, қияқ, 
сұлы сияқты өсімдіктердің биіктігі 160-180см дейін жететіні байқалды. Таудың төменгі етектерінде жа-
байы дәрілік өсімдік түрлері мен түршелерінің таралу аумағы кең, мол көлемде, сондай-ақ малазықтық 
жоңышқа, түйежоңышқа түрлерінікі де кеңірек келеді. Жалпы Қазақстанда эгилопстың (Aegilops L.) 
төрт түрі ғана кездесетін болса, бұл өңірде оның A.cylindrica түрі ғана және қияқтың (Elymus L.) бес 
түрі ‒ E.nutans, E.dahurices, E.multicaulis, E.gigantus және E.juncialis табылды.

Жабайы қоңырбас тұқымдасы өсімдіктері ішіндегі өзінің генетикалық қасиеті жағынан, әсіресе 
суыққа, құрғақшылыққа төзімді генге бай өсімдік ‒ бидайық (Agropyrum) түрлері өңірде шектеулі 
екендігі, тек A.altavicum, A.trichophorum, A.elongatiforme, A.ragile, A.pectiniforme түрлері, мортықтың 
(Eremopyrum) бір ғана түрі, сондай-ақ жабайы сұлы мен арпаның да бір-бір түрі кездесетіндігі 
анықталды. Өңір жабайы дәрілік өсімдік туыстары мен түрлеріне өте бай келеді. Бұл өңірден 
еріндігүлділер тұқымдасына жататын 11 түр, күрделігүлділер ‒ 9, раушангүлділер, сабынкөктер ‒ 3, 
сарғалдақтар, түйетабандар, бұршақтар, шатыршагүлділер, лалагүлділер 2-ден, алқалар, шайқурайлар, 
құртқашаштар, тарандар, қожакендірлер, қалампыргүлділер, қорғасын шөптерден 1-ден, барлығы әр 
түрлі тұқымдастарға жататын 43 түр жинап алынды. Осы экспедиция барысында жинақталған матери-
ал еліміздегі жабайы өсетін өсімдіктердің Ұлттық генетикалық қорын құру, жинау және оған қажетті 
әлеуметтік, экономикалық жоба немесе бағдарлама даярлау үшін әр түрлі мәліметтер бере алатын 
ғылыми жұмыс болып саналады. Сонымен қатар олардың генетикалық қоры елімізде және басқа да 
көптеген елдерде жүргізіліп жатқан генетикалық селекциялық ғылыми жұмыстарға бірден-бір жаңа 
гендер әкелуші, осы гендерді түраралық және туысаралық шағылыстыру арқылы мәдени өсімдіктердің 
гермоплазмасын байыту екендігі белгілі. Осындай жұмыстар нәтижесінде бидайық және т.б. көптеген 
ауыл шаруашылығы дақылдарының сыртқы орта жағдайларына (ыстыққа, құрғақшылыққа, суыққа 
және т.с.с.) төзімді жоғары сапалы жаңа сорттарын шығару – еліміз үшін ең қажетті, кезек күттірмейтін 
мәселе.

Қылтықсыз арпабастың, еркекшөп, беде, сондай-ақ жоңышқаның жабайы өсетін жергілікті фор-
малары барлық аймақтарда селекциялық құнды саналады. Оңтүстік Америкада бөрібұршақтың жаңа 
түрі ‒ Lupinus mutabilis табылды. Оның дәнінде ақуыз майбұршақтың бұршағындағыдай шамада, 
майдың мөлшері ‒ 22%. Майлылығы ақ және сары бөрібұршақтардың көп сорттарынан екі-үш есе 
асып түседі. Солтүстік, Орталық және Оңтүстік Америка елдерінде жабайы өсетін біржылдық күнбағыс 
түрлері арасындағы үлгілерден, оның өте қауіпті аурулары ‒ ақ және сұр шіріктерге төзімділік көздері 
анықталды.

Америка мен Австралияда мақтаның солдырма ауруына, оның қауіпті расаларына төзімді 25 жабайы 
түрі анықталды. Өзбекстанның ғалымдары жабайы мексикалық мақта (subsp.mexicanum) түршелерінің 
бірін будандастыруға пайдаланумен солдырма ауруына төзімділігі жақсы, жоғары өнімді Ташкент типті 
біршама сорттар жасады. Мақтаның жабайы диплоидты түрлері арасынан жапырағы түсетін сорттар 
шығару үшін будандастыруға осындай қасиетті формалар бөлініп алынды.

Негізінде бастапқы селекциялық материалдар жыл сайын ғылыми мекемелердің өздерінің арнайы 
бастапқы материал питомниктерінде егіледі. Олардың екі түрі болады: коллекциялық және будандық. 
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Коллекциялық питомникте селекциялық және жергілікті сорттар, табиғи популяциялар, сондай-ақ 
БӨШИ дүниежүзілік коллекциясы үлгілері орналасса, будандықта ‒ түрішілік және алшақ будандар 
үлгілер жайғасады.

Селекционерлер өздері жұмыс жүргізетін дақылдарының формалары мен сорттарының әлемдегі 
барлық сан алуан түрлілігін жақсы білуі және өзіне қажет кез келген үлгіні пайдаланатындай мүмкіндігі 
болуы қажет.

Алуан түрлі ауыл шаруашылығы дақылдары селекциясында түрлі әдістер басымдық
етуі мүмкін. Мысалы, бидай селекциясында түрішілік будандастыру әдісі басымдырақ болса, 

беденің жаңа сорттарын шығаруда табиғи популяция мен жергілікті сорттардан сұрыптау ‒ негізгі әдіс. 
Тары дақылының басым көпшілілік сорттары талдау селекциясы нәтижесінде алынған болса, жүгеріде 
кәдімгі сорттар өте тез гетерозистік будандармен ығыстырылған және т.с.с.

Шет елдерде бірқатар дақылдар селекциясында едәуір жетістіктер бар. Жоғары өнімділігімен, 
ауруларға төзімділігімен, өнімінің жақсы сапасымен ерекшеленетін жаңа селекциялық сорттар жаса-
лынды. Олардың көпшілігі бастапқы материал ретінде құнды, әсіресе будандастыруда пайдалануға. 
Швеция, Франция, Нидерланды, Германияның селекциялық сорттарының бірқатары жоғары өнімді 
және де ауруларға төзімді. Жаздық бидайдың канадалық – Рескью, Чайнук, Конак және америкалық 
Фортуна, Лью сорттары астық егеушыбынымен зақымданбайды.

Бұрынғы КСРО-дағы далалық құрғақшылыққа төзімді бидай мен арпа сорттары базасында жасалған 
Канада мен АҚШ-тың селекциялық сорттары құнды. Канадада шығарылған қысқасабақты, жығылуға 
төзімді сорттардың бірқатары карликтігімен (сабақ биіктігі 40-60 см) және ерте пісетіндігімен 
ерекшеленеді. Олардан БӨШИ ортаазиялық тәжірибе стансасы суармалы жерлеріндегі сынақта жақсы 
нәтижелер алынған. АҚШ күздік бидайының жоғары өнімді қысқасабақты сорттары құнды келеді. 
Олардың бірқатарының 1гектардағы өнімінің әлеуеті 10 тоннадан асады, ал карликті Гейнс сорты 
Вашингтон штаты тәжірибелік стансаның азғана телімінде 1га жерден 14,2 т өнім берген. АҚШ-тың 
Верлд Сидз 1877 және Үндістанның Кольян Сона қысқасабақты сорттары жоғары өнімді, жығылып 
қалуға өте төзімді. Канадада сабаны қысқа (сабақ биіктігі 40-60 см), жығылып қалуға төзімді сорттар 
жасалынды, олардың бірқатары ерте пісуімен де ерекшеленеді. Олардан БӨШИ ортаазиялық тәжірибе 
стансасы суармалы жерлеріндегі сынақтарда жақсы нәтижелер алынған.

Соңғы кездері селекцияда малазықтық мақсатта бидай сорттарын жасау мәселесі туындай бастады. 
Осыған қатысты канадалық және мексикалық селекцияның жоғары өнімді сорттары аса қызығушылық 
танытуда. Мысалы, бидайдың малазықтық Гленли және мексикалық жартылай карлик Питик 62 сорт-
тары Канада жағдайында бидайдың кәдімгі пайдалануға рұқсат етілген сорттарына қарағанда өнімді 
25% артық берген.

Кения, Чили, АҚШ сорттары, сондай-ақ аргентиналық Барлета сорты суару жағдайында және қолдан 
залалдандыруда қоңыр таттың бірнеше агрессивті расаларына төзімді келеді. Солтүстікамерикалық 
бірқатар жаңа буданды сорттар бірмезгілде қоңыр тат расалары кешеніне, сондай-ақ тозаңды қаракүйеге 
және ақұнтаққа төзімді болса, мексикалық сорттар – ерте пісетіндікті жоғарыөнімділікпен үйлестірген 
және ірі, шынытәрізді дәнді. Италияның қатты бидайының жеке сорттары қысқа сабақтығымен және 
жығылуға төзімдігімен сипатталады. Қатты бидайдың Ч. Малиани шығарған италиялық сорттары 
жоғары өнімділігімен және саңырауқұлақ ауруларына төзімділігімен ерекшеленеді.

Күздік қарабидайдың селекциясында Швецияның, Германия және Польшаның  селекциялық те-
траплоидты сорттары өте құнды. Олар қысқа және берік сабағының арқасында жығылуға өте төзімді 
және өсірілетін жерлерінде 1 гектардан 5 т және одан да жоғары өнім береді. Швеция және Финлян-
диядан өсімдігі тамырымен тұрғанда масақтағы тұқымы өніп кетпейтін қарабидай сорттары алын-
ды. Англияда қыстайтын асбұршақтың жығылмайтын сорттары шығарылды. АҚШ-та егісі піскенде 
дәні төгілмейтін, жығылып қалмайтын майбұршақтың сорттары бар. Арпаның қысқа төзімді белгілі 
сорттарының сабақтары салыстырмалы ұзын, жығылып қалуға төзімсіз болып келеді. Соңғы кездері 
АҚШ, Германия, Францияда оның жақсы қыстап шығу қабілеті мен сабанының қысқалығы, жығылуға 
төзімділігі үйлескен өндіріс үшін өте құнды сорттары анықталды.

Сұлының АҚШ-тық және канадалық селекциялық сорттары БӨШИ тәжірибелік стансаларын-
да қолдан залалдау жағдайларында тәжілік және сабақтық таттарға кешенді төзімділік танытты. 
Сорттардың бірқатарының дәнінде ақуыз мөлшері 20-22%-ға жеткен және олар түраралық будандасты-



32

ру негізінде алынған. Италия, Аргентина, АҚШ, Австралияда сұлының ультра ерте пісетін сорттары 
жасалынды.

Германияда картоптың вирус және рак ауруларына кешенді төзімділік қабілетті күрделі түраралық 
будандық сорттар алынды және түйнектерінде крахмал мөлшері 33%-ға дейін және ақуызының шамасы 
жоғары сорттар да бар. Мысалы, Германияда картоп дақылының 2.6 720-86 және Leyla сортүлгілерін 
шағылыстырумен алынған оның ерте пісетін асханалық Гала будандық сорты түйнектің қара 
сирағы, таттанған теңбілі, ризоктониозына жоғары және Y-вирусына өте жоғары төзімді. Нордринг-
картофелцухт-унд фермерунг-ГМБХ гросс Люсевитц мекемесінің шығарған картоптың осы будандық 
сорты Қазақстан Республикасының селекциялық жетістіктері Мемтізбесіне 2012 жылы енгізіліп, 
қазіргі кезеңдерде де Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстары өндірістеріне пайдалануға рұқсат 
етілген [4].

Сорт жоғары өнімділік, суыққа және аурулар кешеніне төзімділік селекциясы үшін өте құнды 
бастапқы материал болып саналады. Нидерландта нематодаға төзімді картоп сорттары шығарылды 
және олардың бірқатары вирус ауруының барлық штамдарына бірдей иммунды. Бұл сорттар бастапқы 
материал ретінде құнды.

Жауын-шашынды ауа райынан немесе қажетті насекомдар болмауынан жоңышқа гүлдерінің өзара 
тозаңдануы қиын аумақтарда осы дақылдың өзін тозаңдайтын канадалық Эллерслай І сортының 
селекциялық маңызы өте зор.

Жапырақтық қоңыр татқа, төгілуге және жығылуға төзімді күздік бидайдың аргентиналық Клейн 
33 сорты, кезінде КСРО-дағы одақтас республикалар мен Еуропа елдері күздік бидай егістерінің кең 
көлемін алған, біздің республикада өткен ғасырдың 60-шы жылынан бастап өндіріске енгізілген, 
қазірдің өзінде де Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарында пайдалануға рұқсат етілген Без-
остая І сортын және басқа да сорттарды шығаруда бастапқы материалдың бірі ретінде пайдаланылған, 
яғни бірқатар сорттардың тектік шежіресіне енген. Күздік бидайдың болгариялық Русалка және Рубин 
сорттары Краснодарск өлкесі (Ресей) жағдайында қолдан залалдандыруда жапырақ татына иммунды 
болып шықты. Ғалымдар оларды татқа төзімділік селекциясында бастапқы материалға кеңінен пайда-
лануда [1].

Алуан түрлі селекциялық құнды қасиеттерімен ерекшеленген шетел және бұрынғы КСРО-ның 
одақтас республикалары сорттары мен будандарын бастапқы материал ретінде пайдаланумен біздің Ре-
спубликада 80-жылдардың өзінде егістік дақылдардың біршама сорттары мен будандары шығарылған 
болатын. Мысалы, В.Р. Вильямс атындағы Қазақ егіншілік ғылыми-зерттеу институты шығарып, Ал-
маты облысында өндіріске 1980 жылы енгізілген жаздық жұмсақ бидайдың Казахстанская 4 сортын 
екіқайтара сұрыптаумен алуда, будандастыруда бастапқы материал – жергілікті Казахстанская 126 сор-
тына аталық жұп ретінде австралиялық Таскан сорты пайдаланылса, кезінде Шығыс Қазақстан мен 
Семей және Көкшетау облыстарының жаздық бидай егістеріне пайдаланылған, сәйкес Целинная 26 
және Целинная 60 сорттарын бұрынғы Бүкілодақтық астық шаруашылығы ҒЗИ шығарудағы буданда-
стыруда бастапқы материалға – ата-аналық жұптар ретінде жергілікті селекцияның Шортандинская  
25 сорты мен АҚШ-тың FK-N-25 сорты алынды. Олар бірде аналық, бірде аталық қызметтерін атқарды.

Күздік бидайдың 1986 жылы өндіріске енгізілген, қазіргі кезде де Қызылорда облысында пайдалануға 
рұқсат етілген Қарлығаш сортын шығаруда, В.Р. Вильямс атындағы Қазақ егіншілік ғылыми-зерттеу 
институты селекционерлері будандастыру үшін бастапқы материалға Қырғызстанның Киргизская  
ІІІ сорты мен Ресейдің Безостая І сортын будандастырудан алынған будандық популяциядан сұрыпталған 
№7541 үлгі мен Украинаның Кавказ сорты пайдаланылды.

Қазіргі кезде де еліміздің алуан түрлі топырақтық-климаттық өңірлері – Алматы, Жамбыл, Түркістан, 
Қызылорда облыстары ауыл шаруашылығы өндірістеріне пайдалану үшін Мемтізбеде тіркеуде 
тұрған, Красноводопад селекциялық тәжірибе стансасы будандастырумен шығарған жаздық арпаның 
Бәйшешек сортына, бастапқы материал ретінде алыс шетелдік Глоцир сорты мен жақын шетелдік – 
Өзбекстанның жергілікті Унумли-арпа сорты пайдаланылса, 1991 жылы ауыл шаруашылық Солтүстік 
Батыс ҒЗО-да шығарылған, қазіргі кезде де Қостанай облысына пайдалануға рұқсат етілген Гранал 
сортын будандастырумен алуда, бастапқы материалда франциялық К21683 үлгі – аналық, Эфиопиялық 
К19991 үлгі аталық қызмет атқарды [5].
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Еліміздегі май өндіру мақсатындағы техникалық дақылдардың бірі – майлы зығырдың Қарабалық 
ауылшаруашылық тәжірибе стансасында 1979 жылы шығарылған, қазіргі кезде Ақмола және Солтүстік 
Қазақстан облыстары өндірістерінде пайдалануға рұқсат етілген Карабалыкский 7 сортын будандасты-
ру әдісімен алуда бастапқы материалға шведтік Валюта сорты пайдаланылған.

Малазықтық дақыл субетегенің отандық сорттарының бірі, 1991 жылы Мемтізбеге енгізіліп, Ал-
маты облысының өндірісіне пайдалануға рұқсат етілген Каргалинская сортын жасауда, ҚР АШМ 
мал шаруашылығы және малдәрігерлік ҒЗО ғалымдары бастапқы материалға бұрынғы КСРО мен 
алыс шетелдік ең жақсы үлгілерді пайдаланды. Жоғары әлеуетті өнімділігі мен өнімінің сапасы, ауру 
қоздырғыштар мен зиянкестерге төзімділігі үйлескен, табиғи-климаттық жағдайлардың өзгеруіне, 
сондай-ақ интенсивті және энергия үнемдейтін технологиялар бойынша өсіруге бейімделген сорттар 
мен будандар шығару мақсатында материал алмасу тәртібімен елімізге жыл сайын көптеген мөлшерде 
алыс-жақын шетелдік сорттар, будандар және сортүлгілер әкелінуде. Олардың селекциялық процес-
те жеке және кешенді қасиеттері немесе белгілері бойынша ерекшеленгендері әрі қарай селекция 
үшін бастапқы материал қызметін атқарады, дайын күйде мемлекеттік сортсынақтан сәтті өткендері 
Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген селекциялық жетістіктердің мемлекеттік 
тізбесіне енгізіледі.
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Аннотация
Здесь подчеркивается важность дикорастущих форм для селекции как исходного материала: их ис-

пользуют как для отбора исходных родоначальных растений будущих сортов, так и в скрещиваниях, 
также ценность этого вида исходного материала в большой приспособленности многих форм дико-
растущих растений, их устойчивости к неблагоприятным условиям произрастания ‒ засухе, морозу, 
засолению почвы, болезням и вредителям. Наряду с этим в статье отмечается использование в качестве 
исходного материала высокоурожайных и устойчивых к болезням некоторых селекционных сортов 
Швеции, Франции, Нидерландов и Германии, устойчивых к хлебному пилильщику яровой пшеницы 
канадских сортов Рескью, Чайнук, Конак и американских ‒ Фортуна и Лью, устойчивых при поливе 
и искусственном заражении несколькими агрессивными расами бурой ржавчины сортов Кении, Чили, 
США, Аргентины, также включение зарубежных сортов в родословную отечественных сортов полевых 
культур, допущенных к использованию в стране в настоящее время.
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Annotation
It emphasizes the importance of wild forms for breeding as source material: they are used both for selecting 

original parent plants of future varieties and in crosses, as well as the value of this type of source material in the 
great adaptability of many forms of wild plants, their resistance to adverse growing conditions – drought, frost, 
soil salinization, diseases and pests. Along with this, the article notes the use of high-yielding and disease-
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Аңдатпа       
Бұл мақалада отандық селекцияда негізгі астықтар ‒ күздік және жаздық бидайлар, тары, дән ді-

бұршақтар, қызанақ, қант қызылшасы дақылдары бойынша шағылыстыру үшін пайдаланылатын ата-
аналық жұптарды таңдаудың кеңінен таралған әдістерінің бірі – шаруашылық-биологиялық белгілермен, 
мысалы, масақты дақылдарда өнімді сабағының мөлшері, бір масақ дәнінің массасы, 1000 дән масса-
сы ‒ өнім құрылымы элементтерімен және т.с.с. басқа да құнды белгілер және қасиеттер, сондай-ақ 
вегетацияның жеке фазалары ұзақтығы бойынша таңдау және селекциялық құнды белгілер кешені бой-
ынша таңдалып шағылыстырудан алынған сорттар мен олардың таралу аймақтары келтірілген. Со-
нымен қатар дәндібұршақ дақылдарының бұршақбастары жоғары бекіген, бұршақтары бір мезгілде 
пісетін, жарылып кетпейтін, дәні төгілмейтін, десикация жасамайтын, картоптың түйнектері жинақы 
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орналасқан, домалақ келетін механизммен жинауда аз жарақаттанатын, яғни механизацияға жақсы 
бейімделген сорттар селекциясы және оның жетістіктері де қарастырылған.

Кілт сөздер: селекция, шағылыстыру, форма, сорт, популяция, Мемтізбе, вегетациялық кезең, фаза, 
фенофаза, генетика, коллекция, гетерозис, сортсынақ, дефолиант.

Шағылыстыру үшін пайдаланатын ата-аналық формаларды (жұптар) шаруашылық-биологиялық 
белгілер кешені бойынша таңдау ‒ көп таралған әдістердің бірі. Бұл әдісті қолданумен шағылыстырылатын 
формаларды өнім құрылымының элементтері (өнімді сабақ мөлшері, бір масақ дәнінің массасы, 1000 
дән массасы ‒ масақты дәнді дақылдарда) бойынша, жығылуға, құрғақшылыққа, кең тараған аурулар 
мен зиянкестерге төзімділігі, өнім сапасын анықтайтын көрсеткіштер бойынша бірін-бірі толықтыруға 
тырысады. Онда да бастапқы ата-аналық формаларда нашар белгілер мөлшері аз болуы керек [1].

Еліміздегі астықты далалық аймақтарда бейімделген бағалы белгілер мен қасиеттерге өсу кезеңі, 
жалпы және өнімді түптілік, масақтағы және өсімдіктегі дәннің салмағы, өсімдік биіктігі жатады. 
Соңғы белгі бойынша В.П. Кузьминнің [2] деректерінде жаздық бидай өсімдігінің оңтайлы биіктігі 
60-90 см аралығында болуы керек болса, М.М. Құдайбергенов, С.Т. Сары [3] жаздық жұмсақ бидайдың 
экологиялық-географиялық шығу тегі алуан түрлі отандық және алыс-жақын шетелдік селекция сорт-
тарын шағылыстырып, осы шаруашылық-құнды белгі бойынша болашақты сорттар алуға аса қажетті 
біршама бастапқы материал алды.

Жаздық бидайдың селекциясында жаздық-күздік шағылыстырулардан жаздықтар будандарының 
масақтық өнімділігі біршама артады. Себебі күздік бидайдың масағы үлкен, көпгүлді және дәні де 
біршама ірі: салыстырмалы жағдайда оның бір масақтағы дән массасы жаздық бидайдан 1,5-2 есе 
жоғары. Әдетте селекционерлер жаздық бидайдың ерекше экологиялық бейімделгіш сорттарын және 
аймақтың топырақтық-климаттық жағдайына бейімделген жергілікті селекциясының пайдалануға 
рұқсат етілген, сондай-ақ болашақты сорттарын күздік бидайдың Стекловидная 24, Эритроспермум 
350, Прогресс сияқты жоғары өнімді сорттарымен шағылыстырады.

Еліміздегі бидайдың селекциясында ата-аналық формаларды шаруашылық-құнды белгілері бой-
ынша таңдау нәтижесі «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ» ЖШС-ның шығарып, 
2007 жылы Мемтізбеге енгізген, қазіргі кезде де Алматы облысында пайдалануға рұқсат етілген 
қысқасабақты жоғарыөнімділікті, тат ауруларына төзімді, ұнының сапасы жоғары, орташа ерте пісетін 
күздік жұмсақ бидайдың Әлия сорты [1]. Бұл сортқа ата-аналық формалардан қысқа сабақ Прогресс 
сортының қысқасабақтылықты бақылайтын rht, rht 2 генімен берілсе, ауруға төзімділік 2440-48-494 
нөмірлі жергілікті буданнан берілген. Жаздық бидай бойынша отандық Орал ауыл шаруашылық 
тәжірибе стансасы мен ресейлік ‒ Оңтүстік Шығыс АШҒЗИ және Н.М. Туляйков атындағы Самара 
АШҒЗИ ғалымдары селекциялық-құнды қасиетті Альбидум 653 және Лютесценс сорттарының Ғ2 
будандық популяциясынан жекелей сұрыптаумен алып, 2003 жылы Мемтізбеге енгізген, Орал өңірінің 
жағдайында кешенді белгілерінің көрсеткіштері бойынша Саратовская 42 сортынан асатын жаздық 
жұмсақ бидайдың орташа пісетін Волгоуральская сорты.

Сондай-ақ «Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ҒЗИ» ЖШС соңғы кездері өндірістің 
талаптары мен сұраныстарына қарай түрлі бағытта шығарған көптеген сорттары, ата-аналық 
формалардағы жақсы қасиеттер мен белгілер бірін-бірі толықтыруы бойынша сұрыпталып 
алынғандықтан, яғни пайдалы-құнды кешенді болғандықтан, еліміздің көптеген аймақтарына та-
ралуда. Олар, мысалы, қызанақтың ‒ 1995 жылы Мемтізбеге енгізілген, қазіргі кезде де Павло-
дар облысында пайдалануға рұқсат етілген Пламя сорты бір мезгілде (75-80%) қызарады, қабығы 
қалың, бір мәрте комбайнмен жинауға арналған, 1997 және 2001 жылдары Мемтізбеге енгізілген, 
қазіргі таңда да Алматы, Түркістан, Жамбыл, Қарағанды, Павлодар және Шығыс Қазақстан об-
лыстарында пайдалануға рұқсат етілген, өңдеуге (томат-паста жасауға) жарамды, құрғақ заттары 
жеміс құрамында 6% болатын орташа ерте пісетін Нарттай және орташа пісетін Самаладай сорттары; 
картоптың ‒ 1998, 2000 және 2003 жылдары Мемтізбеге енгізілген, қазірде де Батыс Қазақстан, Ақтөбе, 
Қызылорда, Жамбыл, Алматы, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарында пайдалануға рұқсат етілген 
Аксор, Нэрли, Тамыр және Улан сорттары крахмал өндіруге, қуырылған өте жұқа қытырлақ картоп 
өндірісіне ‒ чипсы, фри дайындауға жарамды [1].
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Көптеген басқа егістік дақылдар бойынша да құнды шаруашылық-биологиялық кешенді белгілерге 
ие бастапқы материал таңдалып, олармен селекциялық жұмыстар жүргізілуде және шығарылған сорт-
тар да баршылық.

Селекцияның маңызды міндеттерінің бірі ‒ өнімділігі мен ерте пісетіндігі үйлескен сорттар жасау. 
Көптеген құрғақшылықты аумақтарда кеш пісетін сорттардың дәндері толысу кезеңінде «ыстыққа» 
ұрынып, өнімі күрт төмендейді. Солтүстік аумақтарда кеш пісетін сорттар пісіп үлгермейді және де 
үсікке шалынады. Бір сортта ертепісулік пен жоғары өнімділікті үйлестіру өте күрделі мәселе, себебі 
вегетациялық кезең ұзақ болған сайын, өсімдік органикалық заттарды мол жинайды да, өнімнің мөлшері 
артады. Осы аталған физиологиялық байланысты үзу өте қиын. Бірақ кейбір жағдайда оның шешімін 
табуға болады. Мысалы, күрделі сатылы будандастыру әдісімен шығарылған жаздық қатты бидайдың 
Саратовская 57 сортында ерте пісу мен жоғары өнімділік жақсы үйлесім тапқан. Осы сорт стандартты 
Харьковская 46 сортын өнімділігі бойынша басып озып, одан бірнеше күн ерте піседі. Жаздық күшті 
жұмсақ бидайдың Саратовская 70 сорты да ерте пісуімен қатар, жоғары өнімді. Тарының Орловский 
карлик сортында жоғары өнім ультра ертепісулікпен (вегетациялық кезеңі 65 күн) үйлескен. Бұндай 
мәселелерді шешуді генетикалық күрделі белгі ‒ вегетациялық кезең ұзақтығынан бастайды. Оны си-
паттау үшін вегетацияның жеке фазаларының ұзақтығын қосады [1].

Бірқатар генетикалық жұмыстарда бидай мен арпаның ерте пісетін және кеш пісетін сорттарын 
шағылыстыруда Ғ2-де 3:1 немесе 1:2:1 қатынасқа жақын ыдырау байқалатыны анықталды. Сондықтан 
шағылыстыру үшін жеке фазаларының ұзақтығы әр түрлі сорттарды таңдаумен, олардың ішінен ең 
қысқа жеке фазаларды үйлестіру арқылы ерте пісетін сорт жасауға болады. Онда да бастапқы ата-аналық 
жұптар фазалары ұзақтығында міндетті түрде айырмашылықтар болуы тиіс: сорттардың біреуінде 
бір фаза қысқа болса, екіншісінде басқа фаза қысқа болуы қажет. Ондай сорттарды анықтау үшін 
питомниктердегі барлық сорттар мен үлгілердің әр фенофазасы басталуын белгілейтін фенологиялық 
бақылаулар жүргізеді.

Солтүстік-Қазақстан ауыл шаруашылығы ҒЗИ мен «Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ҒЗИ» 
ЖШС ғалымдары В.А. Федосееев, В.Ф. Красавин, Д.С. Шарипова [4], картоптың ерте пісетін қасиетінің 
ата-аналық формалардың қайсысы аталық немесе аналық форма ретінде пайдаланылуына байланысты 
болатынын анықтады. Олар 57 отандық және шетелдік селекция сорттары коллекциясын зерттеумен 
ертепісулік селекциясына картоптың Далила, Алая заря, Кустанайские новости, Нэрли, Азанда, Нику-
линский сорттарын аталық, ал Полет, Шағалалы, Курада, Анжела сорттары мен коллекциялық 4-00-15 
нөмірлі буданды аналық форма ретінде пайдалануға ұсынды.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің кешенді механизациясы интенсивті және энергия 
үнемдеу, сондай-ақ ресурс сақтау технологияларын қолданусыз және оларға сәйкестелген сорттар жа-
саусыз мүмкін емес.

Дәнді және дәндібұршақ дақылдарының жығылып қалуға төзімді, масақты дақылдардың дәндері 
өнімді жинауда төгілуге төзімді және сонымен қатар жақсы бастырылатын, дәндібұршақтардың 
жығылмайтын, төгілмейтін және бұршақбастары жоғары бекіген сорттары, жүгерінің жығылып қалуға 
төзімді, бір мезгілде пісетін және бірінші собығы жоғары бекіген будандары қажет. Дәнді қонақжүгері 
егістері көлемінің ұлғаюы комбайнмен жинауға жарамды карликті сорттарды сәтті шығарумен тікелей 
байланысты.

Қазіргі отандық селекциялық жұмыстармен айналысатын ғылыми-зерттеу мекемелерінің, мысалы, 
«Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ҒЗИ» ЖШС шығарып жатқан дәндібұршақ дақылы ‒ 
майбұршақтың сорттары, бұршақбастары жоғары бекіген, бұршақтары бірмезгілде пісетін, жарылып 
кетпейтін, дәні төгілмейтін орташа пісетін Эврика 357, Ласточка және Перизат сорттары өсіру механи-
зациясына, яғни технологиясына өте ыңғайлы сорттар болып саналады.

Ресейдің бірнеше мекемелері (ДБ АШҒЗИ Дон селекциялық орталығы, «Курган семена» ЖАҚ, «НПФ 
Семена Дона» ЖАҚ) асбұршақтың жергілікті және шетелдік селекция сорттарын шағылыстырудағы 
[Аксайский усатый5 (Ресей) х Milewska (Польша)] будандық популяциядан жекелей сұрыптау әдісімен 
жасап, 2011 жылы Мемтізбеге енгізген, қазіргі кезде еліміздің солтүстік өңірлері ‒ Ақмола, Қостанай 
және Солтүстік Қазақстан облыстары ауыл шаруашылығы өндірістерінде пайдалануға рұқсат етілген 
асбұршақтың ерте пісетін Аксайский усатый 55 сортының бұршақтары бірдей піседі және алдын ала 
десикация жасамай-ақ комбайнмен тура жинауға жарамды [5].
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Еліміздегі басты ғылыми-зерттеу мекемелерінің бірі «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы 
ҒЗИ» ЖШС мен жақын шетел ‒ Ресей ҒА СБ Цитология және генетика институты бірлесіп шығарған, 
қант қызылшасының көпдәнді сорттары мен будандарын өнімділігі бойынша асып түсетін бірдәнді 
гетерозисті күрделі КазСиб 14 буданы, сондай-ақ жоғарыдағы отандық институттың Талдықорған фи-
лиалы шығарған, майбұршақтың Ақсу буданы өсіруді механизациялау үшін өте қолайлы.

Картоп сорттарының түйнектері комбайндар өндірімдігінің артуын және өнім ысырабының азаю-
ын қамтамасыз ететіндей жинақы орналасқан, қабығы жұмсақ және берік болуы қажет. Осы мақсатта 
еліміздегі картоптың селекциясымен айналысатын басты мекеме ‒ «Қазақ картоп және көкөніс 
шаруашылығы ҒЗИ» ЖШС көптеген жұмыстар атқаруда. Мысалы, асханалық картоптың осы инс-
титут ғалымдарының 2000 жылы Мемтізбеге енгізген, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Шығыс 
Қазақстан облыстарына осы кездері де пайдалануға рұқсат етілген орташа пісетін Нэрли және Тамыр 
сорттарының түйнектері механизммен жинаудан кейін қоймада жақсы сақталады. Ал осы институттың 
Қарағанды өсімдік шаруашылығы және селекциясы ҒЗИ-мен бірлесіп шығарып, 1996 жылы Мемтізбеге 
енгізген, қазіргі кезде де Алматы, Қарағанды, Қызылорда облыстары ауыл шаруашылығы өндірісінде 
пайдалануға рұқсат етілген асханалық картоптың ерте пісетін Тамаша сорты механизммен жинауға 
өте жарамды. Асханалық картоптың еліміздің көптеген өңірлері ‒ Ақмола, Алматы, Жамбыл, Шығыс 
Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Ресейдің Челябі облысында 1977 жылдан 
өсіріліп келе жатқан ҚР АШМ А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ҒӨО-ның «Қазақ картоп және 
көкөніс шаруашылығы ҒЗИ» ЖШС бірлесе шығарған орташа ерте пісетін Шортандинский сортының 
домалақ келген түйнектері механизммен жинауда аз жарақаттанады. Қыс айларында сақталуы 75-82% 
шамасында [6].

Қызанақ дақылын өсіру технологиясының механизациясы бойынша оның заманауи сорттары-
на қойылатын талаптарға сай келетіндей сорттар шығаруда алыс-жақын шетелдік механизацияға 
бейімделген, құнды қасиеттер кешенді сортүлгілерді ата-аналық форма ретінде шығылыстыруға көптеп 
қатыстыру, сондай-ақ осындай қасиетті алыс-жақын шетелдік дайын сортсынақтарда мемлекеттік 
сортсынақтардан өткізіп, өте жақсы нәтижелер көрсеткендерін жеделдетіп өндіріске енгізу. Отандық 
қызанақ өндірісіне егуден бастап, вегетациядағы күтіп-баптау, өнім жинау мен тасымалдау сияқты 
жұмыстары механизациялауға жарамды, яғни егістері мүмкіндігінше механизациямен атқарылатын 
сорттар қажет.

Қызанақтың селекциясымен айналысатын отандық және алыс-жақын шетелдік ғылыми-зерттеу 
мекемелері шығарып, Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген селекциялық жетістік-
тердің мемлекеттік тізбесіне 2018 жылы қызанақтың ашық топырақта өсіруге арналған 55 және 
қорғалған топырақта өсіруге арналған 84 сорттары мен Ғ1 будандары енгізілген болса, «Қазақ картоп 
және көкөніс шаруашылығы ҒЗИ» ЖШС шығарған және қазіргі кезде де Шығыс Қазақстан, Павлодар, 
Қарағанды, Алматы, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстарында пайдалануға рұқсат етілген Нарт-
тай мен Лучезарный сорттары өсіруде, Меруерт ‒ өсіру мен жинауда, Пламя ‒ бір мәртелік жинау мен 
тасымалдауда, Самаладай сорты өсіру мен бірмәрте жинауда механизмдерді пайдалануға өте жарамды 
келеді [6].

Мақта дақылын интенсивтік технологиямен өсіру үшін егістің қатараралықтарын механизмдермен 
өңдеуді жеңілдететін және дефолиантты пайдаланбай-ақ шитті-мақтаны машинамен жинауға болатын, 
жапырағы түсетін, жинақы түпті сорттар жасау керек. Күнбағыс өсіруді кешенді механизациялау үшін 
популяция-сорттармен салыстырғанда біртегістігі және біркелкілігі аса жоғары гетерозисті будандар 
өте жарамды.
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Аннотация
В этой статье рассматриваются наиболее распространенные методы подбора родительских пар для 

скрещивания по хозяйственно-биологическим признакам, например, по элементам структуры урожая ‒ 
количество продуктивных стеблей, масса зерен одного колоса, масса 1000 зерен у колосовых зерновых 
культур и по другим ценным признакам и свойствам, по продолжительности отдельных фаз вегетации 
основных злаков ‒ озимой и яровой пшеницы, проса, зернобобовых, томата, сахарной свеклы, сорта, 
полученные в результате скрещивания из подобранных по комплексу селекционно-ценных признаков 
пар, и их регионы распространения. Здесь также рассматриваются селекционные работы на лучшую 
приспособленность к механизации возделывания, т. е. работы по созданию сортов зернобобовых 
культур с высоким прикреплением бобов, с одновременным созреванием, нерастрескивающихся, 
устойчивых к осыпанию, в то же время с хорошо вымолачивающимся зерном, картофеля с компактным 
расположением клубней, округлой формы и т. п.
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Annotation
This article discusses the most common methods of selecting parenting pairs for crossing according to 

economic and biological characteristics, for example, according to elements of the crop structure – the number 
of productive stems, the weight of grains of one ear, the weight of 1000 grains of cereals and other valuable 
traits and properties the duration of the individual vegetation phases of the main grains – winter and spring 
wheat, millet, leguminous plants, tomato, sugar beet, varieties obtained as a result of crossing from selected by 
the complex with lektsionno valuable traits pairs and their propagation regions. It also discusses breeding work 
for better adaptation to the mechanization of cultivation, i.e. work on the creation of varieties of leguminous 
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crops with high attachment of beans, with simultaneous ripening, non-cracking, resistant to shattering, at the 
same time with a well-soaked grain, potatoes with a compact arrangement of tubers, round shape, etc.

Keywords: Selection, crossing, form, variety, population, State register, vegetation period, phase, 
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Азии и Закавказье, Республика Узбекистан

Аннотация
В работе исследуются эколого-мелиоративное состояние орошаемых земель низовьев Сырдарьи, 

причины ухудшения, а также качество речной воды в различных створах, связанных с широким разви-
тием орошения и рисосеяния, сбросами дренажных и сточных вод в водоемы. Экспериментальные дан-
ные последних лет показывают, что вода, испольуемая для орошения, оказывает большое воздействие 
на микробилогические и физико-химические свойства почв, на гумусовое состояние, минералогию 
почв и т. д. Оросительная вода оказывает интенсивное влияние на почвообразовательный процесс, ди-
намику химических элементов, содержащихся в почве и грунтах, на растения, грунтовые и дренажные 
воды. В статье также рекомендуются меры по улучшению эколого-мелиоративного состояния орошае-
мых земель в низовьях Сырдарьи.

Ключевые слова: минерализация, дренажные и сточные воды, экологический кризис, мелиоратив-
ный режим, эрозия, деградация почвы.

Одной из проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие в низовьях Сырдарьи, яв-
ляется резкое ухудшение мелиоративных, водохозяйственных и экологических условий, связанное 
с широким развитием орошения и рисосеяния в бассейне Сырдарьи. Область является в республике 
единственной, где земледелие в основном базируется на орошении. Экологический кризис здесь про-
является в двух направлениях. Во-первых, на эколого-мелиоративное состояние земель региона весьма 
отрицательное влияние оказывает сильное ухудшение качества речной воды. Это усугубляется нераз-
работанностью оптимального мелиоративного режима, недостатками строительства и эксплуатации 
оросительных систем. Во-вторых, все острее становится неблагоприятное влияние обмеления Араль-
ского моря на климат и усиление солепылевых выносов с обнажившегося дна моря и их последующих 
отложений на поверхности ландшафтов низовьев.

 Наблюдавшийся в настоящее время экологический и мелиоративный кризис в низовьях реки Сыр-
дарьи обязан своим появлением как недостаткам эксплуатации оросительных систем, так и ошибкам, 
допущенным при их проектировании. Теоретическое обоснование освоения земель низовьев в основ-
ном базировалось на изучении водного и солевого режимов в пределах локальных участков, при этом 
недостаточно были изучены региональные закономерности природных процессов формирования 
водно-солевого режима крупных территорий. 

 При решении конкретных задач по экологической оценке естественных ресурсов встает вопрос 
относительно объекта такой оценки. Прежде всего, классификация самих ресурсов не может быть 
однозначной: они могут различаться как по характеру соответствующих компонентов природы (по-
лезные ископаемые, климат, вода, почва, растительность и т. п.), так и по видам деятельности, 
связанной с их использованием (энергетические, промышленно-сырьевые, сельскохозяйственные 
и т. д.).



40

 Неизбежность сбросов сточных и дренажных вод в водоемы объясняется урбанизацией, вводом в 
эксплуатацию химизации сельскохозяйственных угодий. Существующие методы очистки и обеззара-
живания сточных вод еще значительно отстают от темпов развития индустрии. Ежегодно по Арало-
Сырдарьинскому бассейну формируется до 1,5 м3 сточных и дренажных вод. Из них более 40% про-
ходит неполную биологическую очистку и поступает в водные объекты. 

 Основными источниками загрязнения реки Сырдарьи в нижнем течении являются воды реки Бадам, 
которые, в свою очередь, разбавляются менее загрязненными водами реки Арысь, что снижает их ан-
тропогенное воздействие на реку Сырдарью.

Таблица 1 – Минерализация р. Сырдарьи по створам

Годы Жанакорган Кызылорда Казалинск

1960 0,5 0,5 0,5

1970 1,1 1,1 1,1

1980 1,5 1,7 1,6

1990 1,4 1,4 1,7

2000 1,4 1,3 1,5

2001 1,6 1,5 1,8

2002 1,4 1,2 1,5

2003 1,4 1,2 1,5

2004 1,1 1,5 1,5

2005 1,2 1,3 1,6

2006 1,2 1,2 1,4

2007 1,3 1,0 1,4

2008 1,3 1,1 1,3

2009 1,4 1,3 1,4

2010 0,9 0,9 1,2

2011 0,9 0,9 1,1

2012 1,1 1,3 1,4

2013 1,0 1,1 1,5

2014 0,9 1,2 1,4

2015 0,7 1,1 1,3

2016 1,1 1,2 1,3

2017 0,9 1,5 1,3

 В низовьях реки Сырдарьи на орошаемых массивах формируется ежегодно 1,2–1,5 м3 коллекторно-
дренажных вод (КДВ) с различной минерализацией от 1,5 до 10 г/л, наиболее минерализованные из них 
отводятся в естественные понижения (Арнасайское озеро и др.). В реку Сырдарью сбрасываются КДВ 
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преимущественно с минерализацией 2,0–3,0 г/л. Улучшение эколого-мелиоративных условий региона 
связано как с повышением качества воды в верхнем и среднем течении реки, так и с динамикой факто-
ров, влияющих на содержание солей в речной воде в пределах низовьев. 

 Из орошаемых массивов, расположенных в низовьях Сырдарьи, дренажно-сбросные воды двух из 
них – Тогускенского и Правобережного Кызылординского – поступают в реку. Также непосредственно 
в реку Сырдарью поступают коллекторно-дренажные воды коллектора К-1.

 

Рисунок 1 – Минерализация р. Сырдарьи по створам за 1960–2017 гг.

За период 1960–2017 гг. наблюдается следующее:
1. Максимальная минерализация по створам: Жанакорган – 1,5 г/л (1980 г.); Кызылорда – 1,7 г/л 

(1980 г.); Казалинск – 1,7 г/л (1990 г.).
2. Минимальная минерализация: Жанакорган – 0,5 г/л (1960 г.); Кызылорда – 0,5 г/л (1960 г.); Каза-

линск – 0,5 г/л (1960 г.).

Экспериментальные данные последних лет показывают, что вода, испольуемая для орошения, 
оказывает большое воздействие на микробиологические и физико-химические свойства почв, на гу-
мусовое состояние, минералогию почв и т. д. Оросительная вода оказывает интенсивное влияние на 
почво образовательный процесс, динамику химических элементов, содержащихся в почве и грунтах, на 
растения, грунтовые и дренажные воды. Негативное влияние оросительных вод на орошаемые земли 
усиливается при низком качестве и большом объеме поливных вод. Немаловажное значение при этом 
имеют геоморфологические условия территории. Так, несмотря на интенсивное орошение земель в 
верхней и средней частях р. Сырдарьи, там не имеет место сильное ухудшение эколого-мелиоративного 
состояния орошаемых земель. Это обусловлено тем, что подаваемые здесь в большом количестве вы-
сокого качества поливные воды играют как бы транзитную роль. Они, проходя через орошаемую почву, 
обогащаются солями, содержащимися в почвах и грунтах, вбирают в себя соединения минеральных 
удобрений, дефолиантов и пестицидов, поступают в дренажные и грунтовые воды, а в последующем 
обратно в реку. 
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Таким образом, влияние оросительных вод на орошаемые земли в верхнем и среднем течении  
р. Сырдарьи проявляется в основном в растворении и выносе водорастворимых солей. 

Единственная водная артерия, на которой расположен наш город Кызылорда, река Сырдарья. Вода 
реки используется для хозяйственно-питьевых нужд, поэтому ее качество имеет большое значение. Су-
щественное влияние на качество воды оказывают коллекторно-дренажные воды, сбрасываемые с сель-
скохозяйственных полей с высокой минерализацией. До территории нашей области сбрасываются КДВ 
со 140 коллекторов, и на территорию нашей области вода реки поступает уже загрязненной по многим 
компонентам. В связи с этим необходимо разработать экономический механизм возмещения ущерба 
трансграничными водотоками, решить вопрос по охране и использованию трансграничных водоемов, 
что возможно осуществить в рамках приграничного сотрудничества между РК и среднеазиатскими 
государствами.

На протяжении нескольких десятилетий эксплуатация рисовых севооборотов в Кызылординской 
области, размещенных на инженерно подготовленных землях, шла в направлении их максимальной 
продуктивности, при этом не учитывались почвенные процессы и охрана окружающей среды. Послед-
ствия такого подхода к земле достаточно хорошо известны – это деградация почв: эрозия, загрязне-
ния продукции и окружающей среды остатками пестицидов, солями тяжелых металлов, удобрениями, 
разрушение гумуса, заболевание, высыхание озер и реки и т. д., вследствие чего снижается качество 
оросительной воды и усиливается солепылевой вынос со дна Аральского моря, изменяется климат в 
сторону континентальности. 

Анализ показал, что 30-летний период интенсивного орошения земель в низовьях Сырдарьи обус-
ловил сильное ухудшение эколого-мелиоративных условий ландшафтов.

Главнейшими условиями, обеспечивающими нормальное экологическое функционирование ланд-
шафтов, являются оптимальная мелиоративная нагрузка в сочетании с конструкциями элементов оро-
сительной системы, обладающими необходимой надежностью при минимуме потерь поливной воды.

Дальнейшие исследования по данной проблеме должны быть направлены:
– на разработку методов и технологии углубленного регулирования биологического и геологическо-

го круговоротов воды и потоков вещества в ландшафтах;
– на разработку методов регулирования качества речной воды в бассейне Сырдарьи;
– на разработку моделей изменения природно-экологической ситуации в зависимости от изменяю-

щейся интенсивности антропогенной мелиоративной нагрузки;
– на разработку способов отвода дренажно-сбросной воды Тогускенского и Правобережного Кызы-

лординского массивов в Аральское море или в другие водоприемники;
– на разработку параметров мелиоративного режима на период после установления удовлетвори-

тельного эколого-мелиоративного состояния.
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Аңдатпа
Жұмыста өңірдегі күріш ауыспалы егісін суару, су көзіне кәрізді және ақаба суларды тастауға 

байланысты орын алған Сырдарияның төменгі ағысындағы суармалы алқаптардың экологиялық-
мелиоративтік жағдайы зерттелген. Соңғы жылдарда жүргізілген тәжірибелер негізінде суару үшін пай-
даланылатын су топырақтың физика-химиялық, микробиологиялық қасиеттеріне, гумус жағдайына, 
топырақтың минералогиясына әсерін тигізетіні анықталды. Сонымен қатар суармалы су топырақ 
түзілу процесіне, ондағы химиялық элементтердің өзгерісіне, өсімдіктерге, кәрізді және жер асты сула-
рына едәуір әсерін тигізеді. Мақалада Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы суармалы алқаптардың 
экологиялық-мелиоративтік жағдайын жақсарту шаралары ұсынылады.

Кілт сөздер: минерализация, кәрізді және ақаба сулар, экологиялық жағдай, мелиоративтік режим, 
эрозия, топырақ деградациясы.
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Аnnotation
The work examines the ecological and ameliorative state of the irrigated lands of the lower reaches of the 

Syr Darya, the causes of deterioration, as well as the quality of river water in various river stations related to 
the wide development of irrigation and rice growing, drainage and wastewater discharges into water bodies. 
Experimental data of recent years show that the water used for irrigation has a great impact on the microbial 
and physicochemical properties of the soil, on the humus state, soil mineralogy, etc. Irrigation water has an 
intensive effect on the soil-forming process, the dynamics of the chemical elements contained in the soil 
and soils, on plants, groundwater and drainage water. The article also recommends measures to improve the 
ecological and ameliorative status of irrigated land in the lower reaches of the Syrdarya.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФАУНЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ПТИЦ ОЗЕРА 
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Аннотация
Озерные системы дельты Сырдарьи в 2012 году включены в список водно-болотных угодий миро-

вого значения и находятся под охраной Международной Рамсарской конвенции. Водоносная роль реки 
Сырдарьи в поддержании прибрежных экосистем способствует восстановлению уникальных объектов 
Приаралья. Исследования проводились с целью изучения орнитоцена озера Картма, задача – опреде-
ление статуса пребывания видов птиц в зоне восстановления прибрежной полосы. Проанализирова-
ны результаты площадных учетов птиц озера Картма, как части восстанавливаемого орнитокомплекса 
Приаралья, проведенных в 2018 г. Дана краткая характеристика показателей видового разнообразия на-
селения птиц. Озеро характеризуется сравнительно небольшим набором авифауны и невысокой плот-
ностью населения водоплавающих птиц. Предложена классификация водных и околоводных биотопов 
оз. Картма. Установлено, что наибольшее суммарное обилие птиц и видовое богатство характерно для 
участка № 4 (биотоп IV: береговая отмель), наименьшее – для участка № 5 (биотоп V: открытая вода). 
Доминантами по плотности обитания здесь являются птицы водно-болотных угодий. Отмечено пять 
видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Сведения являются новыми для исследуе-
мого объекта.

Ключевые слова: Аральское море, река Сырдарья, водно-болотные угодья, орнитофауна, дельто-
вые озера, озеро Картма.

Сохранение биоразнообразия является одной из актуальных проблем современности, как одно 
из важнейших условий поддержания устойчивой среды обитания человека. Экологический проект 
РРССАМ (Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря) разработан с целью со-
хранить Северное Аральское море (САМ) и системы озер дельты реки Сырдарьи и восстановить не-
когда утраченное биоразнообразие экосистем. Орнитофауна озерных систем дельты Сырдарьи и САМ 
достаточно разнообразна. Озеро Картма входит в состав приморской левобережной озерной системы 
Сырдарьи, до 1967 года являлось заливом Аральского моря [1, 2].

Биоразнообразие озера Картма, в частности орнитологическое разнообразие, играет важную роль  
в сохранении водоема. Во-первых, естественное разнообразие видов живых сообществ имеет научную 
ценность и нуждается в охране. Во-вторых, в природных системах орнитоцен представляет незаме-
нимое экологическое звено в поддержании прибрежной экосистемы. Чувствительные к любым изме-
нениям в природе птицы служат прекрасными индикаторами антропогенной и иной трансформации 
окружающей среды.

Водно-болотные угодья дельты Сырдарьи и САМ с давних пор являются остановочным пунктом 
при миграции птиц с зимовки в Южной Азии и Африке в Сибирь и Северный Казахстан [3. С. 222].

Орнитофауна озера Картма изучалась в 2018 г. Учеты птиц проводились 2 раза в день: утром и 
вечером, на фиксированных площадках с детальным и многократным просмотром и фотографирова-
нием акватории с прилежащими мелководьями [4–5]. Исследования проводились в прибрежной поло-
се с различными экологическими условиями, главные из которых – степень зарастания растительно-
стью, обводненность, почвенно-грунтовые условия, режим освещенности, преимущественные ветра. 
Определенную роль играют режим выпаса скота, доступность территории для сенокошения, заготовка 
тростника. В однородных биотопах были заложены площадки размером 25 × 25 м, где проводились 
учеты всех встреченных особей с последующим картированием на карте-схеме. Затем количество осо-
бей переводилось на единицу площади (1 га.) и экстраполировалось на площадь данного биотопа. Все-
го выполнено десять количественных учетов птиц, с общей продолжительностью более 40 часов. При 
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определении видов руководствовались определителями и справочными изданиями Рябицева В.К. и др. 
[6], «Птицы Казахстана» [7–9].

При описании распределения птиц принята шкала балльных оценок обилия, предложенная 
А.П. Кузякиным [10. С. 55–59]. Для оценки встречаемости использованы следующие показатели:

«доминант» – 10–99%,
«второстепенный» – 1–9,9%,
«редкий» – 0,1–0,99%.
Анализ научных работ, проведенных после восстановления САМ, показывает, что полевые ис-

следования выполнялись в рамках комплексного изучения озерных систем дельты реки Сырдарьи  
в 2005, 2011, 2012, 2013 гг., но при этом не ставилась задача провести учеты птиц озера Картма [3–5, 11]  
и изучить закономерности формирования орнитоцена. 

Экспедиционные выезды 2018 года выполнены с целью учета орнитофауны озера Картма и опреде-
ления характера заселенности прибрежных экосистем птицами в ходе восстановительной сукцессии. 
Орнитоцен, его наполненность является показателем устойчивости экосистемы озера и характеризует 
степень ее самовосстановления.

Основная задача, решаемая в ходе проведения экспедиционных исследований, – степень биологи-
ческого разнообразия, в частности, птиц на изучаемой территории. В научной литературе нет данных, 
отражающих разнообразие птиц озера Картма вплоть до 2014 года, но имеются общие региональные 
сведения по фауне птиц озер дельты Сырдарьи. В весенний период 1978–79 гг. зафиксировано 77 видов 
птиц водно-болотного комплекса [12. С. 19]. После начала восстановительных работ системы озер При-
аралья зарегистрировано 93 (2011 г.) и 101 (2013 г.) вид [4–5]. В 2012 г. Димеева Л.А. и др. отметили 
около 250 видов птиц в целом для экосистем Сырдарьи, в том числе гнездящихся 100 видов [3. С. 222]. 
В ряде фаунистических списков упоминаются отрывочные сведения о птицах окрестностей оз. Картма 
[7–9, 11, 12].

В пределах озера Картма на сегодняшний день зарегистрировано 60 видов птиц, которые от-
носятся к 10 отрядам: аистообразные (Ciconiiformes); гусеобразные (Anseriformes); соколообраз-
ные (Falconiformes); курообразные (Galliformes); журавлеобразные (Gruiformes); ржанкообразные 
(Charadriiformes); голубеобразные (Columbiformes); ракшеобразные (Coraciiformes); удодообразные 
(Upupiformes); воробьинообразные (Passeriformes) [6–9, 13, 14].

В орнитофауне озера представлены три группы птиц. Основная группа, включающая наибольшее 
количество видов, – птицы водно-болотных угодий. Вторая группа – представители отряда воробьино-
образных, местообитание которых так или иначе связано с прилегающими травянисто-кустарниковыми 
комплексами и близлежащими населенными пунктами. Третья группа – представители отряда соколо-
образных, при всей их малочисленности встречи отмечены по всему периметру водоема. Всего на тер-
ритории исследования характерно гнездование 36 видов птиц, представленных в таблице маркировкой 
(В) – Breeder, что соответствует общепринятому буквенному обозначению гнездящегося перелетного 
вида, а также 1 вида Cygnus olor, обозначенного маркировкой (b) – breeder, гнездящийся, случайно или 
исключительно редко (табл. 1) [17]. Также необходимо отметить виды, занесенные в Красную книгу 
Республики Казахстан, отмеченные соответствующим знаком (КК) (см. табл. 1) [6–9].

Наиболее значимыми предпосылками, оказывающими существенное влияние на состав и плот-
ность распределения орнитофауны дельтовых водоемов Сырдарьи, являются: уровень воды, степень 
зарастания растительностью береговой зоны, площадь свободного от водных растений водного зер-
кала, которые влияют главным образом на численность, характер пространственного распределения, 
гнездование водоплавающих птиц. Интенсивность заиления, увлажненность грунта наряду с уровнем 
воды обуславливают соответствующие условия главным образом для питания ржанкообразных птиц, 
различных видов цапель. Открытые участки береговой зоны, свободные от густой растительности, 
наиболее сухие и возвышенные участки берега заселены различными воробьинообразными птицами. 
Следует отметить факты сильного зарастания тростником и наличия густых зарослей рогоза, что обес-
печивает защиту большинства птиц от людей, собак и хищников [1, 3–5].

В орнитоценозе озера Картма представлено пять типов вполне сформированных биотопов, суще-
ственно различающихся условиями обитания (кормовой базой, местом гнездования) и составом фауны 
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птиц. В колонках I–V табл. 1 представлены данные о видовом составе и степени встречаемости (доля  
в общем населении, %) птиц на данной территории.

I. Сухое побережье (столбец I, табл. 1). По условиям это открытые участки суши, окружающие озе-
ро со всех сторон и отграничивающие озерную котловину от окружающей местности. Удаленность 
от береговой линии до 40–50 м. Почва – солончаки, солонцы. Активно используются выпас и другие 
хозяйственные мероприятия. Орнитофауна включает в себя как постоянно обитающие виды, так и ми-
грантов. Большинство видов, характерных для сухого побережья, использует территорию 6–7 месяцев. 
Всего отмечен 21 вид [6–9].

Таблица 1 – Виды птиц, обитающих в бассейне озера Картма

№ Виды Биотоп
I II III IV V

1. (B) Egretta alba - - - 0,1 0,4
2. (B) Ardea cinerea - - - 0,1 0,2
3. (B) Ardea purpurea - - - 0,5 -
4. (B) Plegadis falcinellus (КК) 0,1 - - 0,9 -
5. (B) Anser anser - - - - 2
6. (b) Cygnus olor - - - - 1,4
7. (B) Tadorna tadorna - - - - 7,7
8. (B) Anas platyrhynchos - - - - 24,9
9. (B) Anas crecca - - - - 3,2
10. (B) Anas querquedula - - - - 4,4
11. (B) Netta rufina - - - - 11,4
12. (B) Aythya nyroca (КК) - - - - 1,5
13. (B) Circus aeruginosus - - - 0,4 2,4
14. Buteo rufinus 0,5 - - 0,2 1,3
15. Aquila heliaca (КК) 0,1 - - - 0,4
16. Falco naumanni - - 0,1 - -
17. Phasianus colchicus 0,1 - - - -
18. Grus grus (КК) 0,1 4,8 - - -
19. (B) Fulica atra - - - 7 38,8
20. (B) Burhinus oedicnemus - 2,9 2 1,4 -
21. (B) Charadrius dubius - 0,2 0,1 0,1 -
22. (B) Chettusia gregaria (КК) - 0,1 0,1 0,1 -
23. (B) Vanellus vanellus - 0,4 0,2 0,2 -
24. (B) Vanellochettusia leucura - 18,6 12,7 9,3 -
25. (B) Himantopus himantopus - 13,6 9,4 6,7 -
26. Tringa ochropus - - 0,3 0,2 -
27. Tringa glareola - - 0,1 0,1 -
28. Tringa nebularia - - 0,1 0,1 -
29. Actitis hypoleucos - - 0,1 0,1 -
30. Xenus cinereus - - 0,2 0,1 -
31. Calidris minuta - - 0,3 0,2 -
32. Limicola falcinellus - - 0,1 0,2 -
33. Lymnocryptes minimus - - 0,1 0,1 -
34. Gallinago gallinago - - 0,1 0,1 -
35. (B) Glareola pratincola 1,4 1,3 - - -
36. (B) Larus cachinnans - 2,5 - 1,2 -
37. (B) Larus canus - 0,1 - 0,1 -
38. (B) Chlidonias niger - - 4,5 3,2 -
39. (B) Chlidonias leucopterus - - 28,1 20,1 -
40. (B) Gelochelidon nilotica - - 0,7 0,4 -
41. (B) Hydroprogne caspia - 1,5 1,1 0,7 -

4-0138
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42. (B) Sterna hirundo - - 1,3 1 -
43. (B) Sterna albifrons - - 0,8 0,5 -
44. Columba livia 3,1 - - - -
45. Merops persicus 1.0 1 - - -
46. Upupa epops 0,1 - - - -
47. (B) Riparia riparia - 9,7 - 4,8 -
48. Hirundo rustica 41,1 37,1 25,6 18,4 -
49. Eremophila alpestris - 0,3 - 0,1 -
50. (B) Motacilla flava 9,5 - - 4,2 -
51. (B) Motacilla feldegg 5,5 5 3,4 2,5 -
52. (B) Motacilla personata 18,6 - - 8,3 -
53. Pica pica 0,1 - - - -
54. Corvus frugilegus 0,4 - - - -
55. Corvus cornix 0,3 0,3 - - -
56. Corvus ruficollis 3,8 - - - -
57. (B) Acrocephalus scirpaceus 0,1 - 0,1 0,1 -
58. (B) Acrocephalus stentoreus 0,1 0,1 - 0,1 -
59. (B) Oenanthe deserti 0,4 0,5 - - -
60. (B) Emberiza schoeniclus 13,6 - 8,4 6,1 -
 Всего 100% 100% 100% 100% 100%

Примечание. (КК) – вид, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан; (B) – Breeder (гнез-
дящийся вид); (b) – breeder (гнездящийся, случайно или исключительно редко); жирным курсивом 
выделены виды-доминанты биотопов.

II. Затопляемое побережье. Участок обводняется во время половодья, с середины апреля до середи-
ны мая, характеризуется относительной бедностью фито- и зооценоза, служащих кормовой базой для 
куликов, чайковых и т. д. (столбец II, табл. 1). После ухода воды высокая влажность почвы сохраняется 
до конца июня. Во второй половине лета грунт, осушаясь, постепенно затвердевает и теряет биомассу. 
Всего отмечено 19 видов птиц [13, 14].

III. Временные водоемы, отделенные от основного озера. В зависимости от удаленности от основ-
ного озера, крутизны рельефа и характера окружающей растительности сохраняются достаточно долго 
и высыхают постепенно лишь к концу августа. Изобилуют различными беспозвоночными, водными 
моллюсками, личинками земноводных, составляющих кормовую базу многим птицам. Гнездование 
птиц в таких временных водоемах не отмечено. Преобладают в основном ржанкообразные и воро-
бьинообразные (столбец III, табл. 1). Как место поиска корма данный биотоп используется 26 видами 
птиц [6–9].

IV. Береговая отмель. Непересыхаемый участок берега водоема, с обильными запасами гигро-
фитного разнотравья с участием рогоза узколистного (Typha angustifolia) и тростника обыкновен-
ного (Phragmites australis) [3–5, 7]. Участок, в наименьшей степени подверженный антропогенному 
влиянию, служит надежным укрытием для его обитателей. Однако в ряде мест отмечены заготовки 
тростника для хозяйственных нужд местного населения. Здесь отмечено 39 видов птиц (столбец IV,  
табл. 1). Зарегистрированы представители следующих отрядов: аистообразные, соколообразные, жу-
равлеобразные, ржанкообразные и воробьинообразные [13, 14].

V. Центральная часть озера. Наиболее защищенная от присутствия людей. Отличается значительной 
площадью открытой воды. Максимальная глубина водоема – 2,0 м (2-я декада апреля), минимальная – 
1,0 м (3-я декада августа) [2. С. 13]. Состав орнитофауны достаточно обеднен: встречаются аистообраз-
ные и гусеобразные, гнездящиеся в густых зарослях гигрофитно-разнотравного сообщества, состояще-
го из рогоза узколистного и тростника обыкновенного [3–5; 7. С. 103]. Также отмечены представители 
отряда соколообразных (столбец V, табл. 1). Всего отмечено 14 видов птиц [6–9].

Необходимо отметить виды-доминанты отдельных биотопов: I, II – деревенская ласточка (Hirundo 
rustica), III, IV – белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus), V – лысуха (Fulica atra) (см. табл. 1.). Мо-
жем предположить, что основой при выборе биотопов является кормовая база.
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Виды, занесенные в Красную книгу Казахстана и зафиксированные в ходе учетов (табл. 1). Это кара-
вайка (Plegadis falcinellus L.), белоглазая чернеть (Aythya nyroca Guldenstadt), могильник (Aquila heliaca 
Savigny), серый журавль (Grus grus L.), кречетка (Chettusia gregaria Pall.) [6–9, 13, 14, 17].

Орнитоцен прибрежных биотопов в целом сформирован из видов, типичных для данных условий, 
и характеризуется определенной устойчивостью. Антропогенный пресс со стороны человека сущест-
венно не сказывается на составе населения и характере распределения фауны птиц. Биоразнообразие 
по отрядам представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Распределение по отрядам орнитоцена озера Картма

Отряды Количество видов птиц в биотопах
I II III IV V

Аистообразные 1 4 2
Гусеобразные 8
Соколообразные 2 1 2 3
Курообразные 1
Журавлеобразные 1 1 1 1
Ржанкообразные 1 11 21 24
Голубеобразные 1
Ракшеобразные 1 1
Удодообразные 1
Воробьинообразные 12 6 4 8
Всего видов 21 19 26 39 14

Доминируют представители отряда ржанкообразных птиц, которые активно используют данные 
биотопы для поиска корма (см. табл. 2). Факторами, ограничивающими успешность размножения око-
ловодных и водоплавающих птиц, могут служить заиление водоема, водоносность р. Сырдарьи, в за-
висимости от этого происходит флуктуация уровня озера Картма.

Также можно заметить динамику в сторону увеличения количества водоплавающих и околоводных 
птиц от участка I (сухое побережье) к участку V (открытое зеркало водоема) (см. табл. 2).

Таблица 3 – Плотность орнитофауны по биотопам

№ Биотоп Доминант Второстепенный Редкий
I Сухое побережье 3 5 13
II Затопляемое побережье 3 7 9
III Временные водоемы 3 7 16
IV Береговая отмель 2 11 26
V Открытая вода 3 8 3

Не менее значимым представляется присутствие в большинстве перечисленных биотопов предста-
вителей отряда соколообразных. В таблицы включены виды хищников, которые регулярно встречались 
в биотопе. Однако в районе озера, равно как и в выделенных биотопах, регулярно совершали облет и 
парили в воздухе и другие представители дневных хищных птиц, а также совы. Например, черный кор-
шун Milvus migrans, обыкновенный канюк Buteo buteo [6–9, 13, 14, 17].

Наибольшее видовое разнообразие и высокая плотность птиц наблюдаются в IV биотопе (табл. 1, 
2, 3). Этот биотоп располагает необходимыми условиями для гнездования, питания. Развитие водной 
растительности, благоприятные условия гидрорежима: глубина, прозрачность и температура воды спо-
собствуют активному заселению биотопа, что можно заметить по плотности авифауны, отраженной  
в табл. 3 [1–3]. Следует отметить, что данный биотоп является основой сохранения прибрежных эко-
систем и поддержания биоразнообразия озера в условиях регулярного недостатка воды.

Таким образом, в результате исследований получены предварительные данные о разнообразии ор-
нитоцена наиболее типичных для озера Картма биотопов. Всего в биотопах отмечено 60 видов птиц 
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в составе 22 семейств из 10 отрядов. Гнездовая фауна птиц представлена 37 видами. Относительная 
бедность фауны объясняется тем, что системы озер дельты реки Сырдарьи и Приаралья в настоящее 
время находятся на стадии восстановления и естественной сукцессии. Низкую численность орнито-
ценоза можно объяснить сравнительно низким разнообразием фитоценозов прибрежной зоны и не-
устойчивым режимом обводненности. Вероятно, свою роль играет интенсивное заиление водоемов и 
отсутствие прямого сообщения между озером и Большим Аральским морем. Однако озеро Картма, как 
и другие водоемы системы дельтовых озер Сырдарьи, постепенно восстанавливается и играет важную 
роль в поддержании биоразнообразия региона Приаралья, а также служит местом концентрации птиц 
в миграционный период.
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КАРТМА КӨЛІ ҚҰСТАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ МЕН ФАУНАСЫ 
ЖӨНІНДЕГІ ЖАҢА ДЕРЕКТЕР (СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІ 
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Сиханова Н.С., PhD
Жусупова Л.Ә., техника ғылымдарының кандидаты

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Сырдария өзені атырауындағы көлдер жүйесі 2012 жылы Халықаралық Рамсар конвенциясы-

ның қорғауындағы халықаралық маңызы бар сулы-батпақты жерлер тізіміне енгізілген. Сырда-
рия өзенінің жағалаудағы экожүйелерді сақтаудағы ролі Арал өңірінің бірегей нысандарын қалпына 
келтіруге ықпал етеді. Ғылыми жұмыстар Картма көлінің орнитоценін зерттеу мақсатымен жүргізілді,  
мін деті – жағалау бөлігін қалпына келтіру аймағында құстардың түрлерінің кездесуін анықтау. 2018 
жылы Картма көлінде өткізілген құстардың түрлерін алаңдық санаудың зерттеу нәтижелері туралы 
қысқаша сипаттама берілді. Зерттеу объектісі салыстырмалы түрде құстардың шағын қорымен және 
суда жүзетін құстардың төмен тығыздығымен сипатталады. Картма көлінің сулы-батпақты биотоптары 
жіктелді. №4 учаскесіне ең үлкен (биотоп IV: жағалау жағажайы) және №5 учаскесіне ең аз (биотоп V: 
ашық суға) тән құстардың жалпы алуантүрлілігімен түрлер байлығының жиынтығы тән. Мұнда сулы-
батпақты құстар басым болып табылады. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген бес 
түрі кездеседі. Ақпарат зерттелетін объект үшін жаңа болып табылады.

Кілт сөздер: Арал теңізі, Сырдария өзені, сулы-батпақты өңірлер, орнитофауна, атыраулық көлдер, 
Картма көлі.

NEW INFORMATION ON THE FAUNA AND DISTRIBUTION 
OF BIRDS IN THE KARTMA LAKE (LAKE SYSTEMS OF SYRDARYA 

RIVER DELTA)

Sikhanova N.S., PhD
Zhussupova L.A., candidate of technical sciences

Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan

Annotation
Lake systems of the SyrDarya delta in 2012 is included in the list of wetlands of world importance, protected 

by the international Ramsar Convention. Aquifer role of the Syrdarya river in the maintenance of coastal 
ecosystems contributes to the restoration of the unique objects of the PreAral Sea region. The studies were 
carried out to study ornithocene of the Kartma lake,; its task – determination of residence status of bird species 
in the area of the coastal strip recovery. We analyzed the results of areal surveys of birds in the Kartma lake as 
part of the restoring ornithological complex of the PreAral sea region done in 2018. Brief description of the 
indices of species diversity of bird populations is given. The lake has a relatively small set of bird fauna and 
population of waterfowl. The classification of aquatic and semi-aquatic biotops of the Kartma lake is proposed. 
It is found out that the highest total bird abundance and species richness is typical for the area # № 4 (biotope 
IV: coastal shallows), and the lowest one for plot # № 5 (biotope V: open water). The dominant density of 
habitation here are birds of wetlands. Five species listed in the Red book of the Republic of Kazakhstan are 
marked. Information are is new for the studied object.

Keywords: the Aral Sea, the Syrdarya river, wetlands, bird fauna, delta lakes, Kartma Lake.
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JAVASCRIPT ЖӘНЕ JQUERY МҮМКІНДІКТЕРІМЕН ОБЪЕКТІЛЕР 
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Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Мақалада IT-технологиялар нарығында JavaScript мүмкіндігімен құрылған немесе JavaScript про-

граммалау тілінде жазылған технологиялар негізінде әзірленген көптеген танымал программалық 
қосымшалар туралы баяндалған. Сонымен қатар мақалада веб-қосымшалар әзірлеу барысында 
объектілер қозғалысын JavaScript программалау тілі мен jQuery кітапханасы мүмкіндіктерімен жүзеге 
асыру мүмкіндіктері қарастырылып, зерттеу жұмысы нәтижесі көрініс тапқан. jQuery кітапханасы мен 
оның плагиндерінің функционалды мәселелерді шешу мүмкіндігіне шолу жасалған. Қарастырылған 
мысалды объектілер қозғалысын ұйымдастыру үшін jQuery кітапханасы негізінде жүзеге асырылатын 
3D carousel техникасы пайдаланылды.

Кілт сөздер: веб-технология, веб-қосымша, HTML, CSS, JavaScript программалау тілі», jQuery 
кітапханасы, 3D carousel техникасы. 

JavaScript – Веб программалау саласындағы 20 жылдан астам тарихы бар танымал программалау 
тілдерінің бірі. JavaScript (қысқартылған түрде JS) – бұл HTML құжатына қолданылатын және веб-
сайттарда динамикалық интерактивтілікті қамтамасыз ететін толық динамикалық программалау тілі. 
JavaScript тілі бастапқыда клиент жағында жұмыс жасайтын HTML құжатының мүмкіндігін арттыруға, 
CSS технологиясымен бірге оны жетілдіріп, жандандыруға арналған технология болатын. HTML 
сайттың негізгі құрылымы, CSS оның дизайны, стилі, безендірілуі болса, JavaScript оның динамикасы, 
қозғалыс мүмкіндіктеріне қол жеткізуі. Басқаша айтсақ: 

– HTML: веб-парақ контентін енгізу қызметін атқарады;
– CSS: веб-парақтың сыртқы келбетін, стилін қалыптастырады; 
– JavaScript: веб-парақтың әс-ірекетін жақсартады.
JavaScript программалау тілінің базалық бастапқы версиясын 1995 жылы Netscape компаниясында 

жұмыс атқаратын Брендан Айк (Brandan Eich) небәрі 10 күн ішінде жазып шыққан екен. JavaScript 
тілінің аталу тарихы Mocha, Mona, LiveScript, ECMAScript атауларымен тығыз байланысты. Тілдің 
алғашқы версиясы Netscape браузерімен ғана шектелген болатын, және сәйкесті түрде тар көлемдегі 
функциялар атқаратын. 1996 жылы JavaScript тілі стандартталды және оған ресми түрде ECMAScript 
атауы берілді, осы атаумен оның бірнеше версиясы ғана жарық көрді. Осы уақыт ішінде оның тек 
аты ғана өзгеріске ұшыраған жоқ, ол үнемі жетілдіріліп, даму үстінде болды. Қазіргі таңда JavaScript 
көптеген браузерлермен үйлесімді жұмыс атқарып қана қоймайды, ол қазір әртүрлі платформалар-
да, жабдықтарда, мобильді қондырғыларда және үстел үсті компьютерінде де тиімді қолданылуда. 
Сонымен қатар бүгінгі күні JavaScript қосымшасың тек клиент жағында ғана емес, серверлік бөлік 
функцияларын да жетілдіруде қолданылуда. JavaScript программалау тілінің мүмкіндікті арттыратын, 
динамикалық, анимациялық, кроссплатформалық мүмкіндіктері бар [1].

Қазіргі кезде веб-қосымшалар әзірлеу саласында JavaScript өте ықшам, өте икемді технология 
бо лып саналады. Сонымен қатар IT-технологиялар нарығында JavaScript мүмкіндігімен құрылған 
немесе JavaScript программалау тілінде жазылған технологиялар негізінде әзірленген көптеген та-
нымал программалық қосымшалар бар. Мысалы, JavaScript программалау тілінде жазылған jQuery 
кітапханасы, JavaScript движогы көмегімен құрылған Node.JS платформасы. 

JavaScript және оған қатысты Node.JS, jQuery, jQuery UI сияқты технологиялар негізінде әзірленген 
қосымшалар кең қолданыста жүр. Мысалы, Netflix (фильмдер бейнелік ағымын ұйымдастыруға арналған 
ірі платформа), Uber (нақты уақыттағы сапарлардың қозғалысы мен навигациясын бақылау ортасы), 
PayPal (төлемақы мен ақша аударымы саласындағы бүкіләлемдік ірі электронды төлемақы жүйесі), 
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eBay ( интернет-аукциондар, интернет дүкендер саласында қызмет көрсететін танымал орта), Walmart 
(ең танымал онлайн сауда және бөлшек саудамен айналысатын әлемдік сауда желісі), Yahoo (таны-
мал іздеу жүйесі), Mozilla (әртүрлі платформаларда тегін веб-қосымшалар, программалық жабдықтар 
әзірлеу мен таратуда танымал болған веб-браузер, Node.JS технологиясын қолданады), Tweetmap (кар-
тада іздеу нәтижелерін көрсете отырып, географиялық және уақытша байланыстырылған твиттердегі 
сөздерді іздеуге мүмкіндік беретін программа. TopoJSON, D3.js, Node.js, PhantomJS технологияларын 
қолданады), Pinterest (тиімді шексіз парақтар құруда JavaScript мүмкіндіктерін қолданатын әлеуметтік 
интернет-сервис, фотохостинг. Мұнда JavaScript, jQuery, jQuery UI кітапханалары мен PageLess плагині 
пайдаланылады) [2].

JavaScript программалау тілінің мүмкіндіктерімен әртүрлі анимациялық, динамикалық ойындар да 
көп әзірленуде. Олардың ішінде пайдаланушылар арасында кең таралып, танымал болғандары да бар. 
Мысалы, Unity (JavaScript мүмкіндігімен компьютерлік ойындарды әзірлеуге арналған платформа-
аралық орта), Multeor (JavaScript және canvas HTML5 элементтері көмегімен әзірленген метеорит-
тер жауынын басқару, қадағалауға арналған көп пайдаланушылық онлайн ойын), The Convergence 
(JavaScript, HTML5 мүмкіндіктерін кеңінен және тиімді пайдаланылған браузерлік ойын), MapsTD 
(қамал қорғанысы, соғыс, стратегия тақырыбындағы онлайн-ойын. Ойынның динамикасы мен интер-
фейсі, анимациясы JavaScript мүмкіндіктерімен жүзеге асырылады). 

Жұмыс тақырыбына орай объектілер қозғалысын ұйымдастыруда jQuery кітапханасы қолданылды. 
jQuery – JavaScript, HTML және CSS технологияларының өзара әрекеттесуіне бағытталған кітапхана. 
jQuery – бұл өзінің ыңғайлылығымен, қолданылуда қарапайымдылығымен тартымды болып, қосымша 
әзірлеушілер жүрегін жаулап алған JavaScript фреймворкі болып саналады. 

jQuery HTML – элементтерін браузерге шығаруда немесе графиктік интерфейсі жоқ браузерлерде 
бейнелеуде скриптілік кемшіліктерді жою, оны жетілдіру, абстракциялау мақсатында қолданылатын 
JavaScript тілінде жазылған дербес кітапхана. jQuery веб-программалау саласында 10 жылдық тари-
хы бар қолданыста жүрген технология. Негізінен, jQuery басталған жерде JavaScript аяқталады деген 
ұғым қалыптасқан. Сонымен қатар кейбір веб-қосымша әзірлеушілер JavaScript программалау тілі мен 
jQuery технологиясын бір нәрсе деп шатастырады. Шындығына келгенде, jQuery технологиясы CSS 
сияқты HTML құжаты мүмкіндіктерін арттырып, жетілдіру, оған динамикалық эффектілер кірістіріп, 
жандандыру мақсатында пайдаланылатын дербес, еркін қолданыстағы кітапхана. jQuery-ң JavaScript-
пен шатастырылуы оның осы тілде жазылғандығымен тікелей байланысты болса керек[3]. 

jQuery кітапханасы мен оның плагиндері көптеген функционалды мәселелерді шешу мүмкіндігін 
бере алады. Ол нативті DOM-мен қарым-қатынасты ғана абстракцияламайды, ол сонымен қатар асин-
хронды HTTP-сұраныстарды (AJAX технологиясын) XMLHttpRequest объектісі көмегімен абстракция-
лайды. jQuery-дің негізгі тиімділігі – оның HTML-скриптингті жеңілдетуі. 

jQuery мүмкіндіктеріне келесілерді жатқызуға болады: 
– DOM (құжаттың объектілік моделі) кез келген объектісімен қарым-қатынас жасай алады және 

оларды басқару мүмкіндіктеріне ие. 
– Құбылыстармен жұмыс жасай алады.
– Әртүрлі визуалды эффектілерді жүзеге асыра алады. 
– AJAX технологиясымен үйлесімді жұмыс жасай алады (AJAX парақты жүктемей-ақ сервермен 

байланыс жасау мүмкіндігін беретін тиімді технология).
– Пайдаланушы интерфейстері элементтерін құру мүмкіндігін беретін JavaScript плагиндерінің топ-

тамасынан тұрады.
jQuery-мен байланысты пайдаланушы интерфейсінің функционалдылығы jQuery UI кітапханасында 

орналасқан. Бұл құралдар негізінен бейнелік эффектілер (көрінуі, жоғалып кетуі, пайда болуы және 
т.б.) анимациясын, объектілер қозғалысын ұйымдастыруға бағытталған [4]. 
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Cурет 1 – Қызылорда аймағының картасы

Мақала аясында қарастырылған жоба JavaScript және jQuery кітапханасы мүмкіндіктері негізінде 
жүзеге асырылды. Жобада Қызылорда аймағының атаулы ескерткіштеріне саяхат мысалы негізінде 
jQuery кітапханасының мүмкіндігі көрсетілу жоспарланды. 1-суретте Қызылорда аймағының карта-
сы мен Қызылорда қаласы көрсеткішін таңдаған мезетте карта бетінде пайда болатын жылжымалы 
суреттер галереясы бейнеленген. Жобада мысал ретінде Қызылорда мен Қазалы елді мекендері ғана 
көрсетілген.

Қызылорда қаласы пунктін таңдағанда 2-суретте көрсетілген бейнекарта бетінде пайда болады. Су-
реттер галереясын ұйымдастыруда jQuery кітапханасы негізінде жүзеге асырылытын 3D carousel тех-
никасы пайдаланылды.

Cурет 2 – jQuery кітапханасы мүмкіндігі

Мұнда суреттер астындағы жылжымалы қатар суреттердің айналма бойымен көрінуін қамтамасыз 
етеді. 

3-суретте облыс картасынан Қазалы пунктін таңдағанда пайда болатын 3D текшесінің қозғалысы 
JavaScript программалау тілі негізінде құрылған jQuery кітапханасы көмегімен жүзеге асырылды. 
Текшенің әр қырына әртүрлі суреттер орналастырылған, оның қозғалысы тышқан манипуляторымен 
басқарылады.

Cурет 3 – jQuery 3D carousel кітапханасы мүмкіндігі
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jQuery кітапханасының 3D carousel технологиясын Интернет-дүкендері тауарларын сипаттауда, су-
реттер галереясын, жаңалықтар таспасын көркем де ықшам ұйымдастыру мақсатында қолдану тиімді. 

Жобаны әзірлеудегі мақсатымыз динамикалық веб-қосымшалар әзірлеуде jQuery кітапханасы 
мүмкіндігінің орасан зор екендігін көрсету болатын. 
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Аннотация
В статье рассмотрены возможности реализации движения объектов при разработке веб-приложений 

с возможностями языка программирования JavaScript и библиотеки jQuery. Кроме того, в статье рас-
смотрена возможность осуществления движения объектов при разработке веб-приложений с возмож-
ностями языка программирования JavaScript и библиотеки jQuery. Библиотека jQuery и ее плагины 
представлены в обзоре возможности решения функциональных проблем. В рассматриваемом приме-
ре для организации движения объектов использовалась техника 3D carousel, осуществляемая на базе  
библиотеки jQuery.

Ключевые слова: веб-технология, веб-приложение, HTML, CSS, язык программирования JavaScript, 
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Possibility of the movement of objects in the development of web applications with the capabilities of the 
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МҰНАЙ ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ КОРРОЗИЯЛЫҚ ЗАҚЫМДАНУЫН 
ИНГИБИТОРЛАР АРҚЫЛЫ ТӨМЕНДЕТУ

ТАҢЖАРЫҚОВ П.Ә., техника ғылымдарының кандидаты, профессор
АМАНГЕЛЬДИЕВА Г.Б., техника ғылымдарының магистрі

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Өндірістік обьектілердің сенімділігі мен қауіпсіздігін арттырудағы ғылымның ролі ерекше, сон-

дықтан мұнай газ комплексіндегі әртүрлі апаттың алдын алу – өзекті мәселе. Мұнай газ қон дырғылары 
жұмыстарының сенімділігін анықтаудың өзіне тән бірнеше қасиеттері бар. Үлкен кеңістікте орна-
ласқан жұмыс орындары, ауыр табиғи жағдайлар, шарттары өзгеріп тұратын кен қабаттарында тұ-
рақ ты жұмыс жасау қондырғыларды істен шығарады. Мұндай жағдайда мұнай газ саласында қолда-
нылатын әдістемелер мен техникалық жабдықтарды жетілдіруге арналған ғылыми жұмыстарды да-
йындау мәселелері туындайды. Металл қондырғылардың коррозиясы өнеркәсіптің барлық саласына 
үлкен мөлшерде экологиялық және экономикалық залал келтіреді. Мұнай құбырларын қорғау үшін, 
өнім құбырынан тікелей алынған мұнай эмульсияларындағы бірқатар тежегіштерді сынау жүргізілді. 
10% сулылығы бар мұнай эмульсиясында тежегіштердің тиімділігі төмендегідей өседі: Кродакс ИЦ-
125 < СНПХ 6302 < Олазол Т2П. Мұнайдың сулануының (ингибиторсыз) 80%-ға дейін артуы бо-
лат коррозиясының жылдамдығын 25%-ға арттырады. Барлық зерттелген ингибиторлардың 50мг/л 
қатысуымен коррозияның бұл жылдамдығы айтарлықтай төмендейді, дегенмен, тұтастай алғанда, 
ингибиторлардың тиімділігі мұнайдың сулануы 10% кезіндегі мұнайдан күрт айырмашылығы жоқ. 
Олазолдың тиімділігі мұнай 10 және 80% суланған кезде 85-89% деңгейінде қалады, яғни мұнайдың 
сулануы осы ингибитордың қорғаныш әсеріне елеулі әсер етпейді. 35-40 минуттан кейін ингибирлен-
беген кәсіптік суда мембрананың әсер ету жағынан күрт ыдырауы байқалады, бұл сутегінің қарқынды 
диффузиясы арқылы болады.

Кілт сөздер: сульфатты қалпына келтіретін бактериялар, коррозиялық бұзылу, ингибитор, корро-
зиялық сынау аппараты, созылу диаграммалары.

Мұнай кен орындарының әртүрлі учаскелерінде күкіртті сутегінің концентрациясы айтарлықтай 
өзгеретіндіктен, ингибиторлардың әсерінің тиімділігі зерттелді. Осы мақсатта қабаттық суға сәйкес 
келетін негізгі тұз құрамы бойынша модельдік орта дайындалды, оған 10-нан 1000 мг/л Н2S енгізген. 
Сынақ 10, 50, 100,200, 500, 1000 мг/л мөлшермен Н2S енгізілген, сұйықтық ағымында жүргізілді. 
Ингибиторлар (100мг/л) қосылған қабаттық су ағынындағы (ν =1м/с, t=20°С) болаттың коррозия 
жылдамдығына, күкіртсутегі концентрациясының тәуелділігі келтірілген. Болаттың коррозиясы, Н2S 
концентрациясының өсуімен айтарлықтай артады. Зерттелген ингибиторлардың қатысуымен корро-
зия жылдамдығы lgCH2S ұлғаюымен желілік түрде өседі, алайда ингибиторлар жоқ ортада айтарлықтай 
төмен деңгейде қалады. Н2S концентрациясының зерттелген интервалында тиімділіктің өсу тәртібінде 
тежегіштер төмендегі қатарда орналастырылды: СНПХ 6302 < Кродакс ИЦ-125 < Олазол Т2П. Олазол 
Т2П зерттелген Н2S концентрациясының интервалында, жоғары қорғаныс әсерін береді (>90%). Бұдан 
әрі ОлазолТ2П Олазол ең тиімді тежегіші үшін әртүрлі температуралар мен концентрациялар кезінде 
оңтайлысын анықтау мақсатында оның тиімділігі анықталды. 

1-кестеде әр түрлі температуралардағы жылдамдығы ν =1м/с ағынындағы және кәсіптік судағы 
№35 болат үлгі коррозиясының жылдамдығы келтірілген. Т2П Олазолд тежегішінің концентрациясы –  
100 мг/л; сынау уақыты 4 сағат. 

Мұнай-газ кәсіпшілігі қондырғыларының істен шығу себептері әртүрлі болуы мүмкін. Өнімді го-
ризонттарда құм болуы – бұл себеп сорап элементтерінің тез абразивті тозуына әкеледі және қабат 
суларының қозғалысы, ұңғымаларды судың басып қалуына және сорап қондырғыларының техно логия-
лық режимдерінің бұзылуына, агрессивті мұнай компоненттерінің қатысуы (күкіртті сутек, көміртек 
диоксиді) коррозиялық тозуға әкеледі.
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Алынған мәліметтерден және олардың талдауынан, температураның 20-дан 95°С-қа дейін ұлғаюымен 
коррозия жылдамдығы Аррениус заңына сәйкес артады. Т2П Олазолының қатысуымен болаттың 
еріуін активтендірудің көрінетін энергиясы 4,5 ккал/град.моль құрады, бұл болаттың еру механизмінің 
өзгеруін көрсетеді, яғни ингибирленген ерітінділерде болат диффузиялық механизм бойынша ерітіледі. 
Бұл болат бетіне агрессивті ортаның әсеріне кедергі жасайтын, болат бетінде ингибитордың пайда бо-
луымен байланысты.

Кесте 1 – Әр түрлі температурадағы судағы болат коррозиясының жылдамдығы

Температура 20 40 60 95

Коррозия жылдамдығы К, г / (м2-сағ) 0,19 0,31 0,52 0,96

Қорғау әрекеті Z, % 94,3 96,1 97,2 95,8

1-суретте болат үлгінің коррозиялық жылдамдығының кәсіптік судағы (ν=1м/с, 1=20°С) қозғалатын 
ерітінділерінде Олазол Т2П тәуелділігі келтірілген.

Суретте көрсетілгендей, қозғалатын ерітінділеріндегі Олазол Т2П концентрациясының ұлғаюымен 
35 болаттың коррозиялық қасиеті төмендейді, ал қорғаныс әсері артады. Оңтайлы концентрация 50 мг/л 
деп санауға болады, бұл кезде қорғау әсері 90%-дан асады. Олазол Т2П концентрациясы 100 мг/л және 
одан жоғары болғанда, қорғау әсері 90%-дан жоғары болады, ал тежегіштің концентрациясы 200мг/л-ге 
дейін ұлғайған кезде 95%-ға дейін өседі. Осылайша, Құмкөл кен орны үшін модель ретінде таңдалған 
кәсіптік судағы түрлі ингибиторлардың сынақтары ең тиімді Олазол Т2П коррозиясының ингибиторы 
екені көрсетілді.

Сурет 1 – Болат коррозия жылдамдығы (1) мен Олазол Т2П қорғаныстық әсерінің тәуелділігі (2)

Мұнай құбырын қорғау үшін өнім құбырынан тікелей алынған мұнай эмульсияларындағы бірқатар 
тежегіштерді сынау жүргізілді. 10% сулылығы бар мұнай эмульсиясында тежегіштердің тиімділігі 
төмендегідей өседі: Кродакс ИЦ-125<СНПХ6302<Олазол Т2П. 

Мұнайдың сулануының (ингибиторсыз) 80%-ға дейін артуы болат коррозиясының жылдамдығын 
25%-ға арттырады. Барлық зерттелген ингибиторлардың 50мг/л қатысуымен коррозияның бұл жыл-
дамдығы айтарлықтай төмендейді, дегенмен, тұтастай алғанда, ингибиторлардың тиімділігі мұнайдың 
сулануы 10% кезіндегі мұнайдан күрт айырмашылығы жоқ. Олазолдың тиімділігі мұнай 10 және 80% 
суланған кезде 85-89% деңгейінде қалады, яғни мұнайдың сулануы осы ингибитордың қорғаныш 
әсеріне елеулі әсер етпейді.
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Кесте 2 – Мұнай эмульсиясындағы болат үлгіні сынаудың әртүрлі уақыты кезінде ингибиторлардың 
қорғаныш әсері.

Ингибитор Н2S Концентрация-
сы, мг/л

Коррозия жылдамдығы К, г / (м2-сағ) және қорғаныс әсері Z, % :
3 сағат 6 сағат 10 сағат 24 сағат

К г К г К г К Ъ
Кродакс ИЦ-

125
50 0,043 

0,031
87,7 84,5 0,055 

0,046
85,9 
79,1

0,077 
0,055

82,9 
77,1

0,085 
0,070

83,3 
75,0

СНПХ 6302 50 0,055 
0,040

84,3 80,0 0,066 
0,058

83,1 
73,6

0,071 
0,063

84,2 
73,8

0,078 
0,070

84,7 
75,0

Олазол Т2П 50 0,031 
0,018

91,1 91,0 0,050 
0,026

87,2 
88,2

0,055 
0,040

87,8 
83,3

0,061 
0,050

88,0 
82,1

Олазол Т2ПМ 50 0,05 0,035 85,7 82,5 0,059 
0,048

84,8 
78,1

0,08 
0,058

82,2 
75,8

0,088 
0,075

82,7 
73,2

2-кестеде Н2S күкіртсутегі бар және жоқ болған кезде ортаның қозғалыс жылдамдығы ν = 1 
м/с, t = 20°С кезінде 10% сулылығы бар суланған мұнай эмульсиясындағы 09 Г2С болатты сынаудың 
әртүрлі уақыты кезінде ингибиторлардың қорғаныc қасиеттерінің өзгеру динамикасы келтірілген. Сы-
нау алдында болаттың үлгілері ингибиторлар ерітіндісінде 30 мин ұсталып, сонан соң ауада құрғатқан 
соң, агрессивті ортаға салынды. 24 сағат ішінде болаттың бетінде қалыптасқан Н2S қатысуымен барлық 
ингибиторлардың қорғаныс пленкалары сутегі жоқ орталарға қарағанда, жоғары қорғаныс қасиеттерін 
көрсетті. 

Олазол Т2П тежегіші СНПХ 1004 және Кродас ИЦ-125 (Z=87-90%) қарағанда жоғары нәтиже 
көрсетті. Осылайша, Олазол Т2П тежегішінің жоғары қасиеті тек қана Құмкөл кен орнының қабаттық 
сулары үшін ғана емес, сонымен қатар басқа да мұнай құбырының су-мұнай эмульсиялары үшін де 
расталды. 

3-кестеде деформацияның аз жылдамдығы кезінде № 35 болаттан жасалған үлгілерді, коррозиялық 
шытынауға сынау нәтижелері берілген. Құрамында 50 мг/л күкіртсутегі бар ДНС В-1 кен орнының 
модельдік ортасында коррозиялық шытынауға 35 болаттың бейімділігі және деформациялаудың аз 
жылдамдықтағ ν = 1 м/с кезінде коррозиялық шытынауға кезінде ингибиторлардың осы процеске әсері 
қарастырылды. Үлгілер алдын ала тежегіш концентратында 1 мин және 10 мин ауада кептірілді.

Кестеде көрсетілгендей ДНС В-1 ортасы әсерінен болат морт бола бастайды және ауадағы 
сынақтармен салыстырғанда қирау уақыты 3,2 есе қысқарады және болаттың майысқақтығын 
көрсететін коэффициентері К1,% және К2,% азая бастайды. Олазол Т2П және Кродакс ИЦ-125 инги-
биторлары болат үлгінің коррозияға қарсылығын айтарлықтай жоғарылатады. Олазол Т2П және Кро-
дакс ИЦ-125 ингибиторларының қорғау дәрежесі 30%-дан жоғары болады, сондықтан олар өндірістік 
сынақтарға ұсынылады.

Кесте 3 – Деформацияның аз жылдамдығы кезінде үлгілерді коррозиялық шытынауға сынау нәти-
желері

Ингибитор 
ортасы

Бұзылғанға 
дейінгі уақыт,

сағат, сағ

Салыстырмалы
  жіңішкеру,

К1, %

Салыстыр-
малы ұзару,

К2,%

Қорғау 
дәрежесі,

К3, %

Ортаның
әсер ету 

коэффициенті, К4

 1. Ауа 52 58,3 16,6 - -
 2. Ингибиторсыз ДНС в-1 қабаттық  суы 16 4Д 2,9 0,93
 3. Тежегішімен  Олазол Т2П 33 22,9 8,2 34,7 0,6
 4. Кродас ИЦ-125  ингибиторы бар 29 21,7 7,5 32,4 0,63

2-суретте кәсіптік суда болаттан жасалған мембрана арқылы сутегі диффузиясын зерттеу нәтижелері 
келтірілген. 35-40 минуттан кейін ингибирленбеген кәсіптік суда, мембрананың әсер ету жағынан 
күрт ыдырауы байқалады, бұл сутегінің қарқынды диффузиясы арқылы болады. Мембрана арқылы 
сутегінің енуінің ингибирленген ерітінділерінде сынаудың барлық уақыты ішінде (12 сағат) іс жүзінде 
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байқалмады. Сутегі диффузиясына кедергі келтіретін ең жақсы тежегіш – Олазол Т2П; Кродакс ИЦ-109 
және СНПХ6302 тиімділігі аздау.

Мұнай құбырларын қорғау үшін өнім құбырынан тікелей алынған мұнай эмульсияларындағы бірқатар 
тежегіштерді сынау жүргізілді. 10% сулылығы бар мұнай эмульсиясында тежегіштердің тиімділігі 
төмендегідей өседі: Кродакс ИЦ-125 < СНПХ 6302< Олазол Т2П. Мұнайдың сулануының (ингибитор-
сыз) 80%-ға дейін артуы болат коррозиясының жылдамдығын 25%-ға арттырады. Барлық зерттелген 
ингибиторлардың 50 мг/л қатысуымен коррозияның бұл жылдамдығы айтарлықтай төмендейді, деген-
мен, тұтастай алғанда, ингибиторлардың тиімділігі мұнайдың сулануы 10% кезіндегі мұнайдан күрт 
айырмашылығы жоқ. Көмірсутегілік қарқынды коррозиялық қирауымен қатар, болаттың шытынау кор-
розиясы пайда бола бастайды. Коррозияның қатты зақымдануына қоса, сутегі сульфиді болаттардың 
коррозиялануын тудырады. Минералдану жылдамдығының өсуіне байланысты, ең жоғары мән де өсе 
бастайды. Сонымен қатар коррозия жылдамдығының максимумы минерализацияланған судың жоғары 
аумағына қарай ауысады. Егер талданатын объектінің сызықтық өлшемдері 2 мкм-нен аз болса, талдау 
нәтижелері жартылай өткізгішті деп саналды.

Сурет 2 – Болат мембрананың (СтЗ) тазаланған жағының потенциалының өзгеруі. 
 1 – ингибитор қоспасыз кәсіпшілік су ерітіндісі (50 мг/л); 2 – ингибиторлармен  

СНПХ 1004; 3 – Кродакс ИЦ-125; 4 – Олазол Т2П.

Мұнай құбырларын қорғау үшін өнім құбырынан тікелей алынған мұнай эмульсияларындағы 
бірқатар тежегіштерді сынау жүргізілді. 10% сулылығы бар мұнай эмульсиясында тежегіштердің 
тиімділігі төмендегідей өседі: Кродакс ИЦ-125 < СНПХ 6302 < Олазол Т2П. Мұнайдың сулануының 
(ингибиторсыз) 80%-ға дейін артуы болат коррозиясының жылдамдығын 25%-ға арттырады. Барлық 
зерттелген ингибиторлардың 50 мг/л қатысуымен коррозияның бұл жылдамдығы айтарлықтай 
төмендейді, дегенмен, тұтастай алғанда, ингибиторлардың тиімділігі мұнайдың сулануы 10% кезіндегі 
мұнайдан күрт айырмашылығы жоқ.

Олазолдың тиімділігі мұнай 10 және 80% суланған кезде 85-89% деңгейінде қалады, яғни мұнайдың 
сулануы осы ингибитордың қорғаныш әсеріне елеулі әсер етпейді. 35-40 минуттан кейін ингибирлен-
беген кәсіптік суда мембрананың әсер ету жағынан күрт ыдырауы байқалады, бұл сутегінің қарқынды 
диффузиясы арқылы болады. Ингибирленген ерітінділерінде мембрана арқылы сутегінің енуі, сынаудың 
барлық уақыты ішінде (12 сағат) іс жүзінде байқалмады. Сутегі дифузиясына кедергі келтіретін ең 
жақсы тежегіш – Олазол Т2П; Кродакс ИЦ-109 және СНПХ6302 тиімділігі аздау екендігі анықталды.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Танжариков П.А., кандидат технических наук, профессор
Амангельдиева Г.Б., магистр технических наук

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан

Аннотация
Роль науки в повышении надежности и безопасности производственных объектов особая, поэто-

му актуальна проблема предупреждения различных аварий в нефтегазовом комплексе. Определение 
надежности работы нефтегазовых установок имеет несколько свойств. В данном дипломном проекте 
были рассмотрены следующие вопросы: 1. Общие положения. В этом случае возникают вопросы под-
готовки научных работ для совершенствования методик и технического оборудования, применяемых 
в нефтегазовой отрасли. Для защиты нефтепроводов было проведено испытание ряда тормозов в неф-
тяных эмульсиях, полученных непосредственно из продуктового трубопровода. Эффективность 
ингибиторов в нефтяной эмульсии с 10%-ным содержанием воды возрастает следую щим образом: 
кродакс ИЦ-125 < СНПХ 6302 < Олазол Т2П. Увеличение смачивания нефти (без ингибитора) до 80% 
повышает скорость коррозии стали на 25%. Эта скорость коррозии с участием всех исследованных ин-
гибиторов 50 мг/л значительно снижается, однако в целом эффективность ингибиторов резко не отли-
чается от нефти при обводненности нефти на 10%. Эффективность олазола остается на уровне 85–89% 
при обводненной нефти 10 и 80%, т. е. обводненность нефти не оказывает существенного влияния на 
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защитный эффект этого ингибитора. Через 35–40 минут в неингибированной профессиональной воде 
наблюдается распад мембраны со стороны действия, что происходит через интенсивную диффузию 
водорода.

Ключевые слова: сульфатные восстановительные бактерии, коррозионное разрушение, ингибитор, 
коррозионно-испытательный аппарат, диаграммы растяжения.
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DAMAGE TO OIL EQUIPMENT
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Annotation
The role of science in improving the reliability and safety of production facilities is special, so the problem 

of preventing various accidents in the oil and gas industry is urgent. Determining the reliability of oil and gas 
installations has several inherent properties. In this diploma project, the following issues were considered: 
1.Generalities. In this case, there are questions of preparation of scientific works to improve the techniques 
and technical equipment used in the oil and gas industry. The corrosion of metallic installations caused great 
ecological and economic damage to all sectors of industry. To protect oil pipelines ,a number of brakes were 
tested in oil emulsions obtained directly from the product pipeline. The effectiveness of inhibitors in oil 
emulsion with 10% water content increases as follows: Krodax IC-125 < SNPH 6302 < Olazol T2P. Increasing 
oil wetting(without inhibitor) to 80% increases the corrosion rate of steel by 25%. This corrosion rate with 
the participation of all studied inhibitors 50 mg/l is significantly reduced,but in General, the effectiveness of 
inhibitors does not differ sharply from oil with water content of oil by 10%. The effectiveness of olazol remains 
at the level of 85–89% at the watered oil 10 and 80%, i.e. the water content of oil does not have a significant 
effect on the protective effect of this inhibitor. After 35–40 minutes in non-inhibited professional water there is 
a sharp disintegration of the membrane from the action that occurs through the intense diffusion of hydrogen.

Keywords: sulfate reducing bacteria, corrosion destruction, inhibitor, corrosion test apparatus, and tensile 
diagrams.
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 Аннотация
 В работе исследуется контактное термическое сопротивление между поверхностями электронных 

элементов. Сравнивая характеристики теплопроводящих паст, сопоставляются результаты расчета  
с экспериментальными данными.

 Ключевые слова: контактная термическая проводимость, контактное термическое сопротивление, 
теплопроводность, теплопроводная паста, теплообмен.

При работе современных электронных устройств особый интерес приобретает проблема создания 
нормального теплового режима в рабочей зоне. Известно, что примерно 90–95% всех форм энергии в 
такого рода устройствах в конечном итоге превращаются в тепловую форму энергии, вследствие чего 
повышается температура деталей, работающих в аппарате. При этом электронные элементы сохраняют 
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свои рабочие параметры только в том случае, если температура не превышает определенных, допус-
тимых для них величин. В противном случае деталь или необратимо изменяет свои параметры, или 
совсем выходит из строя.

Высокое быстродействие современных компьютеров имеет свою цену: они потребляют огромную 
мощность, которая рассеивается в виде тепла. Центральный процессор, графический процессор требу-
ют собственных систем охлаждения; прошли те времена, когда микросхемы довольствовались малень-
ким радиатором. 

Совершенно естественно, что вопросы, связанные с тепловым режимом, температурным монито-
рингом и термоконтролем процессоров, требуют не менее пристального внимания, чем анализ произво-
дительности и исследование микроархитектурных особенностей, ведь только при корректно функцио-
нирующем температурном мониторинге совместно с правильно разработанными и сконфигурирован-
ными механизмами термоконтроля можно обеспечить действительно оптимальный тепловой режим и 
реально гарантировать надежную работу этих двух флагманов микропроцессорной индустрии.

Эффективность переноса тепла зависит как от коэффициентов теплопроводности, так и от площа-
дей соприкосновения поверхностей материалов. Соответственно, для обеспечения максимально воз-
можного рассеяния тепла необходимо обеспечить плотный контакт между поверхностями. 

За последние 30 лет теоретическим проблемам контактной термической проводимости посвящено 
более 100 работ. Рассматривается ряд вопросов, среди которых:

– термическое сопротивление единичного микроконтакта [1], образованного плоской поверхностью 
и сферой или плоской поверхностью и конусом в вакууме;

– термическое сопротивление многоточечного контакта в вакууме;
– термическое сопротивление в контакте твердых тел с учетом поверхностной деформации;
– номинально плоские шероховатые поверхности;
– влияние на контактный теплообмен макрошероховатости и волнистости поверхностей.
Изучается также влияние поверхностных пленок, дефектов внедрения, химического потенциала, 

теплообмен в межконтактных зазорах. Рассматриваются вопросы, связанные с численным решением 
сопряженной задачи контактного теплообмена в системе твердых тел.

В работе [2] рассматривается тепловая модель контактного теплообмена между шероховатыми по-
верхностями, учитывающая искривление линий тока при их стягивании к пятнам фактического кон-
такта, и на ее основе получено расчетное соотношение, определяющее величину контактного термиче-
ского сопротивления при малых давлениях. Широкий анализ единичных моделей приведен в работе,  
в которой обосновывается необходимость рассмотрения сферических элементов, контактирующих 
между собой. Аналогичный подход реализован и в трудах зарубежных ученых, детально рассмотрев-
ших тепловые процессы в модельных элементах.

В работах, посвященных изучению крупномасштабных неровностей поверхности, установлено, что 
волнистость и отклонение от плоскостности ведут к возрастанию контактного термического сопротив-
ления, а при малых нагрузках влияние волнистости является решающим [3].

В работе [3] предлагается подход, основанный на построении случайного трехмерного распреде-
ления температур, который, учитывая обширный и постоянно развивающийся математический аппа-
рат теории вероятностей, можно считать перспективным. Эта работа позволила выявить существенное 
влияние на контактные характеристики анизотропии свойств поверхностей и их взаимной ориентации.

Большая часть экспериментальных работ посвящена изучению влияния фактической площади ка-
сания, теплопроводности материалов контактной пары и среды, заполняющей зазоры, на величину 
термического сопротивления контакта материалов в диапазоне температур 300–900 К при уровне ме-
ханической нагрузки 0,1-20 МПа в вакууме, воздухе, среде гелия и аргона. Кроме того, в некоторых за-
рубежных работах были использованы материалы, не имеющие аналогов в стандартных отечественных 
классификациях.

В ряде новых экспериментальных работ изучается термическая проводимость в контактах перспек-
тивных материалов: слоистых, пористых, композиционных. Описываются результаты исследований 
контактных переходов металл-полупроводник, в частности алюминий-кремний, и полупроводник-по-
лупроводник.
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В работе [4] проведено экспериментальное исследование влияния давления на тепловые и электри-
ческие свойства контактных переходов. 

Поскольку поверхности любых материалов не являются абсолютно плоскими, то образуются воз-
душные прослойки, значительно снижающие эффективность рассеяния тепла в системе. Эту проблему 
можно решить разными способами, но наиболее оптимальным и широко используемым является при-
менение теплопроводных паст.

В экспериментальной работе рассматривался тепловой поток, проходящий через образцы в акси-
альном направлении. Было взято три образца, каждый из которых из двух дисков, диаметром 30 мм и 
толщиной 5 мм. 

Согласно методике проведения измерений контактных сопротивлений, были проведены испытания 
термопаст:

– наноструктурированная теплопроводная паста НСТП-5А
– термопаста КПТ-8 (наиболее часто используется в российской промышленности)
– паста ПМС-100. 
Из керамических материалов следует выделить AlN нитрид алюминия, обладающий достаточно вы-

сокой теплопроводностью, низкой плотностью и низким КТР, что делает его особенно привлекатель-
ным для использования в качестве теплопроводного материала. Но стоит также отметить, что чистота 
порошка нитрида алюминия значительно влияет на его теплопроводность, даже десятые доли массово-
го процента содержания кислорода в значительной степени понижают теплопроводность нитрида алю-
миния. Это обусловлено образованием оксинитридов на поверхности зерен, которые тушат колебания 
решетки, посредством которых передается тепло (фононная теплопроводность).

В работе исследовались наноструктурированная теплопроводная паста НСТП-5А, термопаста ПМС-
100 и паста КПТ-8. Основные технические характеристики термопаст представлены ниже:

1) НСТП-5А: AlN, 81% – объемное заполнение по массе, средний размер частиц 0,1 мкм;
2) ПМС-100: AlN, 85% – объемное заполнение по массе, средний размер частиц 1,13 мкм;
3) BN/Si: BN, 60% – объемное заполнение по массе, средний размер частиц 70 мкм.

                              

Рисунок 1 – Графики зависимости контактного теплового сопротивления от прилагаемой 
нагрузки для образцов: a) cталь 20 с шероховатостью Rz = 40 мкм, 

b) Д16 с шероховатостью Rz = 30 мкм, c) Д16 с шероховатостью Rz = 10 мкм

5-0138
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Дисперсионная среда всех паст – ПМС-100. Коэффициент теплопроводности ПМС-100 при 20о С 
0,167 Вт/(м·К).

Экспериментальные исследования проводились на калориметре со свободноохлаждающимся ядром. 
Ядро предварительно нагревалось. Исследуемые образцы помещаются между предварительно нагре-
тым металлическим ядром и холодным массивным основанием. При охлаждении ядра рассеиваемый 
тепловой поток проходит через область контакта в основание Фк и частично рассеивается в окружаю-
щую среду через теплозащитную изоляцию Фс, а также Фос, проходит в основание, в обход изучаемого 
образца.

На основе измеренных значений были найдены контактные сопротивления по этой формуле и по-
строены графики зависимости контактного сопротивления от нагрузки, приложенной к образцу.

Здесь представлены графики зависимости контактного сопротивления от приложенной нагрузки 
для образцов сталь 20 с шероховатостью Rz = 40 мкм, Д16 с шероховатостью Rz = 30 мкм, Д16 с шеро-
ховатостью Rz = 10 мкм с использованием трех термопаст и в случае сухого контакта.

Через межконтактную среду тепловой поток идет плохо. Обычно применяемая паста КПТ-8 не ре-
шает проблему, а современная электроника требует больше. Разработана НСТП-5А на основе нитрида 
алюминия (ALN), у которой повышенная теплопроводность. И целью исследования было выяснить, 
как паста улучшает контактный теплообмен, сравнить ее с другими ранее разработанными пастами и 
экспериментально исследовать. 

Из результатов опыта видно, что увеличением нагрузки на исследуемый образец КТС уменьшается. 
Наименьшее значение КТС, как видно из рисунка, имеет паста ПМС-100. Паста КПТ-8, широко приме-
няемая в настоящее время в промышленности и в лабораторных условиях, имеет наибольшее значение 
контактного сопротивления.

Сравнивая результаты, полученные при измерении сухого контакта, с данными в случае применения 
исследуемых образцов термопаст, видим, что термическое контактное сопротивление уменьшается, то 
есть коэффициент теплообмена увеличивается в несколько раз. Полученные данные позволяют сказать, 
что в результате проведенных экспериментов с применением разных теплопроводных паст контактное 
термическое сопротивление между контактными поверхностями уменьшилось в 4–5 раз.
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ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР АРАСЫНДАҒЫ ЖЫЛУ 
КЕДЕРГІСІН АЗАЙТУ ӘДІСТЕРІ
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Аннотация
Бұл жұмыста электрондық элементтердің беттерінің арасындағы жылу кедергісі зерттеледі. Жылу 

өткізетін паста сипаттамаларын салыстыра отырып, тәжірибелік деректермен бірге есептеулердің са-
лыстырмалы нәтижелері берілген.

Кілт сөздер: контакт арасындағы жылу өткізгіштік, контакт арасындағы жылу кедергісі, жылу 
өткізгіштік, жылуөткізгіш паста, жылу алмасу.
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METHODS EXHIBITING REDUCED THERMAL RESISTANCE 
BETWEEN SURFACES OF ELECTRON ELEMENTS
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Аnnotation
The paper studies the contact thermal resistance between the surfaces of electronic elements. Comparing 

the characteristics of thermal conductive pastes, the calculation results are compared with experimental data.
Keywords: contact thermal conductivity, contact thermal resistance, thermal conductivity, thermal 

conductive paste, heat transfer.
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БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ ТАЛЬ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ТАЛЬ КАНАТТАРЫНЫҢ ТИІМДІ ЖҰМЫС ІСТЕУІНЕ 

ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР

ЫСҚАҚ Е., магистрант
ЖАБАҒИЕВ А., техника ғылымдарының кандидаты
ӘБІЛДАЕВ Н., техника ғылымдарының кандидаты

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Бұл мақалада бұрғылау қондырғысының таль жүйесіндегі таль канаттарының тиімді жұмыс істеуіне 

әсер ететін факторлар, канат өндірісі кезіндегі технологиялық факторлар, канатты пайдалану фак-
торлары, сонымен қатар тиімсіз жұмыс істеуінің себептері мен канатты істен шығаратын факторлар 
көрсетілген. Олардың негізгілері: иілу кернеулері, керуші кернеулер, конструктивті факторлар мен таль 
жүйесінің вибрациясы.

Таль канаттарының тиімсіз жұмыс істеуінің (канат істен шығуының) себептері, оның пайдалану 
жағдайы секілді көпжақты болып келеді, сондықтан да істен шығу себептерін анықтау және олардың 
шешімін табу өзекті мәселе болып табылады. Канат өндірісі кезінде технологиялық факторлар арасы-
нан атап өтетіні – тоқымалар арасындағы (свивочные) кернеулерден босату, яғни алдын ала керу, түзету 
және алдын ала құру арқылы. Керілген канаттың техникалық ресурсы керілмеген канатқа қарағанда ша-
мамен 2 есе жоғарылайды. Беттік түзеткіштер арқылы түзету канаттарды тез істен шығаратындықтан, 
көлемді түзеткіштер арқылы түзетуді жүргізген жөн. 

Кілт сөздер: таль жүйесі, лебедка, таль жүйесінің жарақталуы, шкив, канат, бұрғылау колоннасы.

Таль канаттарының тиімсіз жұмыс істеуінің (канат істен шығуының) себептері, оның пайдалану 
жағдайы секілді көпжақты болып келеді, сондықтан да істен шығу себептерін анықтау және олардың 
шешімін табу өзекті мәселе болып табылады. Канат өндірісі кезінде технологиялық факторлар арасы-
нан атап өтетіні – тоқымалар арасындағы (свивочные) кернеулерден босату, яғни алдын ала керу, түзету 
және алдын ала құру арқылы. Керілген канаттың техникалық ресурсы керілмеген канатқа қарағанда ша-
мамен 2 есе жоғарылайды. Беттік түзеткіштер арқылы түзету канаттарды тез істен шығаратындықтан, 
көлемді түзеткіштер арқылы түзетуді жүргізген жөн. Пайдалану факторларына, яғни таль канаттарының 
бұрғылау жабдығы құрамында жұмыс істеуі кезінде әсер ететін факторларға кеңінен тоқталайық.

Иілу кернеулері

Таль канаттарының ұзақ мерзімді жұмыс істеуіне әсер етуші факторлардың бірі – канаттың таль бло-
гы мен кронблоктың соңғы шкиві арқылы өткендегі және барабанға орау кезіндегі канат сымдарының 
арасындағы циклдік қайталанатын иілу кернеулері болып табылады.
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Жалпы жағдайда иілу кернеуі келесі өрнекпен анықталады:

                                                                          (1)

Мұндағы, σu – иілу центрінен барынша алыс орналасқан канаттың сыртқы қабатындағы сымның 
иілу кернеуі, δ – сыртқы қабат сымының диаметрі, Е – сым материалының серпімділік модулі, D – ба-
рабан диаметрі немесе ойық түбі бойынша шкив диаметрі, D + 2dk – сыртқы қабаттағы сымның иілу 
диаметрі.

Қарастырылып жатқан иілу кернеуінің тобы көтеріп-түсіру операциялары кезінде (КТО), ше-
гендеу құбырларын түсіру кезінде, бұрғылау процесіндегі ұзарту кезінде елеулі орын алады. Бұл 
операциялардың ерекшелігі жарақталудағы канат ұзындығы бойынша таралатын иілудің саны мен 
заңдылығына әсер ететін жүктемедегі таль блогы көтеріп-түсірудің түрлі биіктіктерінде. 

Шкивтегі канаттың жұмысы кезінде бұзылуға дейінгі иілу циклінің саны С.И. Ефимченко еңбек-
терінен белгілі келесі тәуелділікпен өрнектеледі:

     
                                                                      (2)

Мұндағы, Ν – бұзылуға дейінгі канаттың иілу саны; Dш – иілу денесінің (шкив, барабан, т.б.) 
диаметрі; dk – канат диаметрі; k – дәреже көрсеткіші; k Америкалық мұнай институтының (API) мәліметі 
бойынша 2-ге тең, ал ресейлік зерттеулер – 2,5...3; m – канаттың қисықтық шаршауы дәрежесінің 
көрсеткіші (m = 1,65...1,7 ); T – канаттағы керуші күш; C – канаттың конструкциясы мен өлшеміне 
тәуелді пропорционалдық коэффицент.

Иілу факторларын қарастыру тұрғысынан, (2) формуласы бойынша k дәреже көрсеткіші назар ау-
дартады. Бұл көрсеткіш жеткіліксіз зерттелген, 2-ден 3-ке дейінгі аралықта беріледі және оны бұл ди-
апазонда таңдау еш негізделмеген. Дәрежелік көрсеткіштегі мұндай жүйесіздік ұзақ мерзімділіктегі 
жүйесіздікке әкеп соқтырады. Сондықтан да бұл көрсеткішті нақтылау аясында жұмыстар жүргізілді. 

Органикалық жүрекшесі бар таль канаттарының шкивтегі иілуі кезіндегі шаршау көрсеткіштері 
1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Органикалық жүрекшесі бар таль канаттарының шкивтегі иілуі кезіндегі шаршау көр-
сеткіштері

Канат 
диаметрі, 

dk, мм

Сымның материал 
бұзылуына уақытша 

кедергісі, σв, МПа

Канаттағы керуші 
күш,
T, кН

Бұзылуға дейінгі 
канаттың иілу 

саны, Ν

Пропорционалдық 
коэффицент, C

25
28
32

1666
1666
1666

105,5
93,3
122,3

44,8·103

69,2·103

51,2·103

2,64·103

4,65·103

8,14·103

Канаттың нашар тоқылуы жағдайында барабанға иілу кернеулері күрт артады, себебі канаттың 
қабаттан қабатқа ауысу нүктелерінде, төмен жатқан тарам шыңдары арқылы ауысу кезінде және т.б. 
жағдайда канаттың иілу радиусы азаяды.

Керуші кернеулер

Көп жағдайда канаттағы керуші күштердің стационарлық емес циклдік әсері канаттың істен 
шығуына әкеп соқтырады. Бұл процесс дискретті сипаттағы бұрғылау колоннасын көтеріп-түсіру және 
соңғыларын свечаларға бөлшектеумен негізделеді. Канат сымдарындағы әсер ететін кернеулер келесі 
өрнекпен анықталады:



69

                                                                     (3)

Мұндағы σp(n) – n свечадан тұратын бұрғылау колоннасын көтеру кезіндегі сым материалындағы 
керілу кернеуі; PT(n) – n свечадан тұратын бұрғылау колоннасын көтеру кезіндегі тарту сымындағы (рас-
тягивающая струна) керуші жүктеме; ΣF1 – канаттағы барлық сымның көлденең қимасының аудандар 
суммасы.

[1], [2], [3], [4] әдебиеттерінен белгілі болғандай, шкивтегі канаттың жұмысы кезінде бұзылуға 
дейінгі иілу циклінің саны (2) формуласымен өрнектеледі, мұндағы m – канаттың қисықтық шаршауы 
дәрежесінің көрсеткіші (m = 1,65...1,7 ); T – канаттағы керуші күш.

Керілу факторларын қарастыру тұрғысынан, (2) формуласы бойынша дәреже көрсеткіші назар ау-
дартады. Бұл көрсеткіш жеткіліксіз зерттелген, 1,65-тен 1,7-ге дейінгі аз диапазонда беріледі және 
оны таңдау еш негізделмеген. Сондықтан да бұл көрсеткішті есептеу (зертханалық зерттеулер мен 
статистикалық мағлұмат бойынша) және нақтылау аясында жұмыстар жүргізілді. 

Сымдағы циклдік қайталанатын керуші жүктемелердің кернеулері және шкив пен барабандағы 
иілу кернеулерінің біріккен әсері сымдардың шаршауын және істен шығуын тудырады. Сондықтан да 
канаттың сыртқы қабатындағы сымдардың ұзақ мерзімділігі сыртқы қабаттағы сымдардың қисықтық 
шаршауынан шыққан нәтиже бойынша болжанған болу мүмкін: nmax

                                                 (4)
Ұзақмерзімділік шарты таль канаты бойынша келесідей:

,                     (5)

Мұндағы,  – сым материалының қисықтық шаршау параметрлері [6], nmax – бұрғылау 
колоннасындағы свечалардың максималды саны; Dб , Dш – ойықтүбіне сәйкес барабан мен шкив 
диаметрі; Sn – ұңғыманы бұрғылау кезіндегі n свечадан тұратын бұрғылау колоннасының свечалары, 
көтеріп-түсірулер саны; Zmax– бұрғылау колоннасын свеча биіктігіне көтеру (түсіру) кезіндегі таль 
жүйесіндегі барынша жүктелген аймағына ие канат иілуінің максималды саны. 

Таль жүйесінің конструктивті факторлары

Әрбір таль жүйесінің конструкциясы жеке-жеке қарастыруды талап етеді. Соңғы жылдары бұрғылау 
жүйесінің жаңартылған нұсқадағы конструкциялары пайда болуда. Бұрылмалы (отводные) шкивтері 
бар таль жүйесінің констукциясы, мобильді бұрғылау қондырғысының кішірейтілген диаметрлі бара-
баны бар лебедкалары, басқару және тежеуіш жүйесінің жаңа түрлері, бұрғылау қондырғысының жо-
ғарғы жетек жүйесімен жарақталуы – бұл берілген барлық конструктивті өзгерістер шкивтер мен бара-
бан диаметрінің өзгешелігін, таль блогының түрлі жағдайда орналасуын, лебедка барабанына канаттың 
оралу өзгешеліктерін және де канатқа вибрациялық жүктемелердің әсерін ескеруді қажет етеді.

Таль жүйесінің тек ең маңызды конструктивті факторларын атап өтейік, яғни таль жүйесінің түрлі 
конструкцияларында пайда болған факторлар:

– бұрылмалы (отводные) шкивтерінің болуы және болмауы;
– барабанға орау ерекшеліктері (қабаттар, қабаттан қабатқа өтуі); барабанды орнату және оған ка-

натты орау ерекшеліктері (оң-сол орау, девиация бұрышы);
– жасақтама түрі (параллельді, крестті);
– реборд шкивтер мен барабан бетінің біртегіс және біркелкі емес желінуі, түрлі диаметрдегі 

шкивтердің болуы;
– таль канатының қозғалмайтын тарамының орнату ерекшеліктері;
– тыныштандырғыш-стабилизаторлардың конструкциясы (резиналы және металл роликтер, май-

лаудың болуы) және оларды орнату орындарының ерекшеліктері;
– берілген таль жүйесіндегі таль канатын қайта өткізу және жаңа канатты жүйеге енгізу ерекшеліктері;
– таль блогының ауытқуы мен оралып қалуын тудыратын факторлар;
– таль жүйесінің ПӘК және т.б. 
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Бұл факторлардың ескерілуі таль канаттары мен таль жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз 
етеді.

Таль жүйесінің вибрациясы

Таль жүйесінің тербелмелі режимде жұмыс істеуі бұрғылау жұмыстарында және де көтеріп-түсіру 
периодтарында анық көрініс табады. Динамикалық жүктемелер, ережеге сәйкес, жүктемелі жүйеде 
пайда болады. Яғни бұрғылау процесінде және де таль жүйесін жүктеу кезінде, көтеру уақытындағы 
жүктемелі ілмектің жылдамдық алуы (разгон) кезінде, түсіру кезіндегі жүйенің тежелуінде. Бұдан 
бөлек, жүктеменің тербелмелі сипаты ілмекті көтеру және түсіру кезінде барабанға канаттың оралуы 
біркелкі болмауы есебінен көрініс табады. Динамикалық жүктеме негізгі жүктемеге (1-8 Гц) қарағанда 
айтарлықтай жоғары жиілікке ие болады және кең диапазонда өзгеретін кернеу амплитудасына ие [2].

Көтеріп-түсіру операциялары кезінде таль жүйесінің элеметтерінде динамикалық тербеліс сипа-
ты бұрғылау процесіндегі тербеліс сипатынан өзгеше болатынын атап өту қажет. Бірінші жағдайда 
мәжбүрлі тербелістердің көзі барабанға канаттың біркелкі оралмауы (яғни тарту струнасының біркелкі 
қозғалмауы) болып табылады. Бұл жағдайда динамикалық жүктемелердің максималды серпілісі (раз-
мах) тарту және қозғалмайтын тарамдарда орын алады, ал жүктемелер бұл тарамдарда қарсы фаза-
ларда болады. Аралық струналарда жүктеменің динамикалық сипаты минималды. Екінші жағдайда 
мәжбүрлі тербелістердің көзі қашау мен бұрғылау колоннасы болып табылады және бұл тербелістер 
көп мөлшерде роторлы бұрғылау кезінде орын алады. Динамикалық жүктемелер бұл периодта таль 
жүйесінің барлық тарамдарында шамамен бірдей және бір фазада орналасады.

Шаршау факторларының жиналуына динамикалық жүктемелердің әсер етуі канат сымының 
қисықтық шаршауынан қорытылып шығарылады:

.                                                                  (6)

мұндағы, PR1 – i деңгейіндегі жүктемеден канаттағы тербеліс серпілісі; ΣF1 – барлық сымдар көлденең 
қимасы аудандарының суммасы, Ν1 – i деңгейіндегі жүктеменің тербеліс циклдерінің саны:

        Νi = ti · fi,                                                                                    (7)

Мұндағы, ti – i деңгейіндегі динамикалық жүктемедегі жұмыс ұзақтығы; fi – жүктемелердің i 
деңгейіндегі жүйенің тербеліс жиілігі [5].

Бұрғылау кезінде таль канаты жүктелуінің бұрғылау колоннасы және таль жүйесінің вибрациясымен 
бірге жүретін физикалық процесі таль жүйесінің 1-суретте көрсетілген схемасы арқылы түсіндіріледі. 

Өндірістік мәліметтер бойынша, бұрғылау процесі кезінде вибрациялық жүктемелер кронблоктың 
соңғы (айналмайтын) шкивінің канаттың қозғалмайтын яғни таль жүйесінің айналатын шкивтері 
арқылы өтпейтін, сонымен циклдік иілуге ұшырамайтын тарамынан иілген аймақтарында шаршаңқы 
бұзылуы нәтижесінде таль канаттарының үзілуіне әкеп соқтырған.

1-сурет. Таль жүйесінің тербелмелі процесінің схемасы
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Вибрациясыз бұрғылау кезінде ілмектегі жүктеме Q жарақталу струналарымен (T) біркелкі тарала-
ды. Жүйе вибрациясы әр струна бойында пайда болатын жүктеменің, ±∆Q ауыспалы компонентімен 
бірге жүреді. Ол өз кезегінде ұзарудың ауыспалы компонентін тудырады ∆L. Бұл жағдайда әр тарам 
бірдей серпімді ұзаруға немесе қысқаруға ие болады. Жүктеменің өзгеру циклінде ±∆T тарту және 
қозғалмайтын тарамы ∆L1және ∆Lн мөлшеріне ұзарады немесе қысқарады. Жүктеме артуы циклінде 
тарту және қозғалмайтын тарамының пайда болатын серпімді ұзаруы барлық тарамдарда біркелкі та-
ралуы қажет, яғни канат бөлігі шеткіден (оң немесе сол) жарақталу центріне қарай қозғалатын бо-
лады. Ал тарту және қозғалмайтын тарамының (оларға жүктеменің азаюында) қысқару циклінде 
кері процесс орын алады – серпімді күштер әсерімен канат бұл тарамдарға центрден қайта оралады. 
Серпімді деформациялардың барлық тарамдармен таралуы мен қозғалуы әсерінен ∆L1және ∆Lн таль 
жүйесінің барлық шкивтері (таль блогы немесе кронблок ортасындағысынан басқа) кронблоктың 
шеткі шкивтерінде тербелістің максималды амплитудасымен тербелмелі күйде болады. Ал қалған 
шкив терде центрге жақындауына сәйкес амплитуда азаяды. Шкивтің әрбір тербелісі канаттың шкивке 
бару мен тайып кету аймақтарында иілу циклімен бірге жүреді. Жүйенің барабан айналуынсыз ви-
брациямен ұзақ жұмысы кезінде барлық шкивтердің шектелген бару мен тайып кету аймақтарында 
шаршау факторларының жиналу аймақтары орын алады. Бірақ та бұрғылау белгілі өтімділікпен (про-
ходка) жүретіндіктен, таль канаты барабанға жүйеге түседі, ал барлық тербеліп тұрған шкивтерде 
(кронблоктың соңғы айналмайтын шкивінен басқа) пайда болатын канат иілулері канат ұзындығы 
бойынша таралады. Бұрғылау процесі кезінде үлкен шамадағы ұзақ уақытқа созылатын вибрация-
лары кезінде қозғалмайтын тарамның соңғы шкивке бару мен одан тайып кету аймағы шаршаңқы 
факторлардың жиналу аймағы болып табылады. Олар өз кезегінде канаттың шамадан тыс апатты 
шаршаңқы тозуына, кей жағдайда канат үзілуі апатына алып келеді.

Көтеріп-түсіру операциялары кезінде таль канатындағы динамикалық тербелістер тарту тарамының 
біркелкі емес қозғалысымен негізделгеніне байланысты және КТО (көтеріп-түсіру операциялары) 
кезінде таль жүйесінің барлық канаттары (қозғалмайтыннан басқа) қозғалыста болады. Шаршаңқы 
факторлардың жиналу аймақтары, тербелмелі қозғалыста болатын, кронблок соңғы шкивінің шкиве 
бару және тайып кету аймақтарында ғана орын алады. Сонымен қатар түсіру кезінде максималды кер-
неулер тарту тарамында емес, қозғалмайтын тарамда орын алады. Бұл аталған «жылжу» аймағына одан 
да көп жүктеме жасайды.

Таль жүйесіндегі КТО кезінде динамикалық жүктемелерді азайту жетектерде, ең біріншіден, тұрақты 
ток қозғалтқыштарын пайдалану, сонымен қатар, барабанға канаттың оралуын жақсарту арқылы жүзеге 
асады. Бұрғылау кезіндегі таль жүйесінің вибрациясын жетектерде кең сипаттамалы қозғалтқыш пайда-
лану, барабанға канат оралуын жақсарту, роторлық бұрғылаудан түптік қозғалтқыштармен бұрғылауға 
ауысу, қашау үсті амортизаторларын пайдалану, пластикалық қабаты бар канаттарды қолдану, пластик-
пен футерленген шкивтерді пайдалану арқылы азайтуға мүмкіндік туады.

Қорыта келгенде, таль канаттарын істен шығаратын негізгі факторлар тізіліп айтылды. Олардың 
негізгілері бойынша, таль канаттарының тиімді жұмысы үшін ұсыныстар жасалды.

1. Иілу кернеулері. Иілу факторларын қарастыру тұрғысынан, (2) формуласы бойынша k дәреже 
көрсеткіші назар аудартады. Бұл көрсеткіш жеткіліксіз зерттелген, 2-ден 3-ке дейінгі аралықта беріледі 
және оны бұл диапазонда таңдау еш негізделмеген. Дәрежелік көрсеткіштегі мұндай жүйесіздік 
ұзақ мерзімділіктегі жүйесіздікке әкеп соқтырады. Сондықтан да бұл көрсеткішті нақтылау аясында 
жұмыстар жүргізілді. 

2. Керуші кернеулер. Керілу факторларын қарастыру тұрғысынан, (2) формуласы бойынша дәреже 
көрсеткіші назар аудартады. Бұл көрсеткіш жеткіліксіз зерттелген, 1,65-тен 1,7-ге дейінгі аз диапазонда 
беріледі және оны таңдау еш негізделмеген. Сондықтан да бұл көрсеткішті есептеу (зертханалық зерт-
теулер мен статистикалық мәлімет бойынша) және нақтылау аясында жұмыстар жүргізілді. Берілген 
көрсеткішті барынша нақты бағалау канат жұмыс ұзақтығы мен ондағы керуші кернеулер арасындағы 
байланысты анықтауға мүмкіндік береді.

3. Конструктивті факторлар. Бұл канатты барабанға орау ерекшеліктері, бұрылмалы шкивтерінің 
болу немесе болмауы, канат ұштарын орналастыру, ТБ-ның оралып қалуы мен ауытқуы және т.б.

4. Таль жүйесінің вибрациясы. Бұрғылау процесі және КТО-дағы вибрациялар кезінде қозғалмайтын 
тарамның соңғы шкивке бару мен одан тайып кету аймағы шаршаңқы факторлардың жиналу аймағы 
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болып табылады. Ол өз кезегінде канаттың шамадан тыс апатты шаршаңқы тозуына алып келеді. Таль 
жүйесінің вибрациясы – бұл негативті фактор және оны алдын алып, азайту қажет.
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Абилдаев Н., кандидат технических наук 
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Аннотация
В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на эффективность работы талевых канатов 

в талевой системе буровой установки, технологические факторы при изготовлении канатов, эксплуа-
тационные факторы канатов, а также причины неэффективной работы и факторы, выводящие из строя 
работу талевых канатов. Основными из них являются: изгибные напряжения, растягивающие напряже-
ния, конструктивные факторы талевой системы и вибрация талевой системы.

Причины неэффективной работы талевого каната (выхода каната из строя) многогранны, как много-
гранны и условия его эксплуатации, поэтому выявление причин и нахождение решений весьма акту-
альны. Среди технологических факторов при изготовлении канатов можно выделить снятие свивочных 
напряжений, производящееся преформированием, рихтовкой и предварительной обтяжкой (вытяжкой) 
каната. Технический ресурс обтянутого каната повышается примерно в 2 раза по сравнению с необтя-
нутым. Принятая технология рихтовки каната с помощью плоскостных рихтователей быстро выводит 
канат из строя, поэтому необходимо переходить на объемные рихтователи.

Ключевые слова: талевая система, лебедка, оснастка талевой системы, шкив, канат, бурильная ко-
лонна.
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Annotation
This article discusses the factors affecting the performance of the tackle ropes in the rigging system of a 

drilling rig, the technological factors in the manufacture of ropes, the operational factors of the ropes, as well 
as the causes of inefficient work and the factors that disable the ropes. The main ones of these are: bending 
stresses, tensile stresses, design factors of the pulley system and vibration of the pulley system.

The reasons for the inefficient work of the pulley rope (rope failure) are multifaceted, as are the conditions 
for its operation, so identifying the causes and finding solutions is very relevant. Among the technological 
factors in the manufacture of ropes can be distinguished removal of wound stresses, produced by preforming, 
straightening and pre-fitting (stretching) of the rope. The technical resource of the wrapped rope increases 
approximately 2 times compared to the loose one. The adopted technology of the straightening of the rope with 
the help of plane leveling devices quickly disables the rope, therefore it is necessary to switch to volumetric 
aligners.

Keywords: rope system, winch, equipment rope system, pulley, rope, drill string.
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Аңдатпа
Мақалада Қазақстанның қазіргі таңдағы инновациялық дамуындағы мәселелері туралы, атап 

айтқанда, ғылым, білім, инновацияның өндіріспен өзара байланысы мен оның инфрақұрылымының 
деңгейі және инновациялық процеске қатысушы білімді мамандардың қажеттілігін жастарды қолдау сая-
саты арқылы жүзеге асыру, сонымен бірге, өңірлік инновациялық даму деңгейінің рейтингілік жүйесін 
өңірдің даму ерекшелігін ескере отырып жасау туралы айтылған. Қазіргі таңда отандық экономиканың 
салаларының технологиялық дамуы мен инновациялық қуаты арасында алшақтық сезіледі. Тұтастай 
алғанда, экономиканың инновациялық дамуының деңгейі кейде мемлекеттік секторда инновация-
ларды енгізу дәрежесінің жеткіліксіз болуымен де негізделеді. Ғылымды қаржыландырудың жалпы 
ұлғайғанына қарамастан, ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерінің қомақты бөлігі экономиканың 
нақты секторына енгізілмеген күйінде қалады. Осыған орай, ғылыми-зерттеу қоғамдастығының, 
мемлекеттік және жеке секторлардың ресурстарын біріктіру арқылы мемлекеттік саясат деңгейінде 
ынталандырылатын және қолдау көрсетілетін келісілген жүйелі шаралар кешенінің көмегімен эконо-
микада жаңа білімді игерудің тиімділігі мен қарқынын айтарлықтай үдетуге мүмкіндік беретін жолда-
ры қарастырылады.

Кілт сөздер: экономика, инновация, коммерцияландыру, өңір, ғылым, өндіріс, білім, рейтинг.

Қазіргі уақыт білім және ғылым кеңістігінде инновациялық даму арқылы бәсекеге қабілеттілікті 
қалыптастыруға үлкен міндеттер жүктейді. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың жыл сайынғы жолдауларында 
білім ғылым саласында инновацияны дамытудың басты бағыттары айқындалып көрсетілген. Инно-
вациялық экономиканы дамытудың бағыттарының бірі –  ол қазақстандық жоғары оқу орын дарының 
халықаралық стандарттар деңгейінде жаңа уақыт талабына сай, жан-жақты білімді менеджерлерді, ма-
мандарды даярлауға бетбұрыс жасауы.

Қазақстанның инновациялық жүйесінің инфрақұрылымының қалыптасып, дамып келе жатқаны 
оның жұмыс жасау механизмін үздіксіз жетілдіріп отыруды қажет етеді. Өнеркәсібі дамыған елдерде 
мемлекеттің инновациялық саясатын іске асыру үшін инновациялық инфрақұрылым жұмысы мықты 
қолға алынған. Бұл инфрақұрылым барлық инновациялық жүйенің қызмет етуіне сервистік қызметпен 
қамтамасыз етеді. Әлемде инновациялық инфрақұрылымдардың негізгі үлгілері болып елдің ішіндегі 
университетте бизнес пен ғылымның бірлесуі, халықаралық инновациялық жүйелерге интеграциялану, 
ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру, мемлекеттің ғылым секторының құрылымын өзгерістерге 
келтіру, инновациялық сфераға шағын орта бизнесті тарту бағыттары белгіленген.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мемлекеттің инновациялық саясаты елдің бәсекеге қабілеттігін 
арттырудың негізгі факторы ретінде тиімді инновациялық инфрақұрылымды қалыптастырудағы 
ғылым мен өндірісті байланыстырушы звено болып табылады. Мемлекеттің инновациялық сая-
саты инновациялық қызметтің қаржылық және салықтық шараларын реттеуге бағытталған. Бірақ 
елде инновациялық қызметтің толыққанды қызмет етуі үшін өзара байланысқан базалық жүйені 
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қалыптастырушы білім, ғылым, өндірістік және қаржылық құрылымдар жоқ. Бұл ретте айта кететін 
жайт, қазіргі таңда отандық экономика салаларының технологиялық дамуы мен инновациялық қуаты 
арасында алшақтық сезілетіндігі. Тұтастай алғанда, экономиканың инновациялық дамуының деңгейі 
кейде мемлекеттік секторда инновацияларды енгізу дәрежесінің жеткіліксіз болуымен де негізделеді. 
Қоғамда инновациялар «мәдениетін» тарату деңгейінің жеткіліксіз екені де байқалады. Ғылымның 
экономика мен инновацияларға іс жүзінде шығуы әзірге әлі де төмен. Әлемдік нарықтағы ғылымды 
қажетсінетін қазақстандық өнімнің үлесі нөлге тең дерлік. Бұл проблема, өз кезегінде, жоғары оқу 
орындары тарапынан меншікті ғылыми құзыретті дамытуға деген ынтаның болмауынан туындаған, 
өйткені батыстық универститеттерге қарағанда олар негізгі кірісті білім беру қызметтерін көрсетуден 
алады [1.,15-б].

Мұнан басқа, өнеркәсіптің неғұрлым серпінді дамып келе жатқан секторлары жаңа технологиялар-
ды көбінесе шет елдерде сатып алуға мәжбүр. Тұтастай алғанда, қазақстандық қолданбалы ғылымды 
басқару мен қаржыландырудың қолданыстағы моделі айтарлықтай дәрежеде бизнестің алдында 
тұрған технологиялық сипаттағы нақты міндеттерді шешуге емес, ғылыми мүддені қанағаттандыруға 
бағдарланған.

Экономиканың шикізат секторына мамандар даярлауға басымдық беру өндірістің қайта өңдеу, әлеу-
меттік-экономикалық саласының дамуына қажетті мамандардың қажеттілігін туындатады. Сон дықтан 
мемлекеттің индустриалды инновациялық саясатының басты мақсаты – бұл өңдеу өнеркәсібінде 
бәсекеге қабілетті экспортқа бағытталған тауарлар мен қызметтерді ұсынуда иннова циялық қуатын 
арттыруды, қызмет көрсету сферасында өндіріске инновациялық технологияларды енгізуді білікті 
мамандар арқылы жүзеге асыру. Елбасы 2019 жылды «Жастар жылы» деп атауының да себебі бар. 
Білім мен ғылымда жақсы нәтижелі жұмыс атқарушы жас ғалымдар мен мамандарды қаржылық 
қолдау орталығын құру арқылы олардың интеллект деңгейін жыл сайын тексере отырып, ынталандыру 
бағыттары қарастырылса, олардың басқа мемлекетке жұмыс ауыстыруы азаяр еді. Ол үшін дамыған 
елдер тәжірибесін саралауға да мүмкіндік бар. 

Қазақстан экономикасының өзекті стратегиялық міндеттерінің бірі – ғылым мен өндірісті өзара 
байланыста дамыту. Ол дегеніміз – республиканың ғылыми-техникалық, өнеркәсіптік қуатын да-
мыту, сақтау, ұлттық экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, жаңа ақпараттық техноло-
гияларды жасау, игеру. Қазақстанның ғылыми-технологиялық саясаты инновациялық процестерді 
белсенді етуге, өңдеу өнеркәсібінде жаңа бағыттарын ашуға, зерттеуге, ғылым мен өндіріс ара-
сында алшақтықты болдырмауға бағытталуы қажет. Қазақстан ғылымының қазіргі жағдайы зерт-
телген ғылыми жұмыстардың көптігі және оның өндірісте қолдану қажеттілігінің төмендігімен 
байқалады. Ғылымды қаржыландырудың жалпы ұлғайғанына қарамастан, ғылыми-техникалық қыз-
мет нәтижелерінің қомақты бөлігі экономиканың нақты секторына енгізілмеген күйінде қалады, 
әзірлеушілерге пайда әкелмейді және жобалар мен әзірлемелерді коммерцияландыруға ықпал ететін 
ұйымдық және экономикалық тетіктердің болмауынан бюджетке түсімдердің түсуін қамтамасыз етпейді. 
Технологияларды табысты коммерцияландыру мысалдарының жетіспеушілігі елде білімдерді ұлттық 
байлыққа айналдырудың тиімді жүйесін құруға мүмкіндік бермейтін инновацияларды қолдау мен 
енгізудің ұлттық жүйесінде олқылықтар бар екендігі туралы қорытынды жасалады. Осыған орай, 
ғылыми-зерттеу қоғамдастығының, мемлекеттік және жеке секторлардың ресурстарын біріктіру 
арқылы мемлекеттік саясат деңгейінде ынталандырылатын және қолдау көрсетілетін келісілген жүйелі 
шаралар кешенінің көмегімен экономикада жаңа білімді игерудің тиімділігі мен қарқынын айтарлықтай 
үдетуге мүмкіндік беретін жаңа тәсіл қажет.

Инновациялық дамудың ішкі (зерттелімдер) және сыртқы (трансферттер) көздерінің ара қатынасының 
сақталуы ол сол елдің инновациялық даму деңгейіне байланысты. Негізгі және қолданбалы ғылыми зерт-
теулер алдыңғы қатарлы дамыған елдерде жоғары қарқын алған. Біздің елімізде осы бағыттағы зерттеу-
лер даму үстінде. Шағын және орта бизнес үшін инновациялық шешімдерді жедел іздестіруге, беруге 
және енгізуге жәрдем көрсету үшін құрылып жатқан технологиялар трансфертінің қазақстандық желісі 
қазақстандық зияткерлік ресурстармен сауда жасауға мүмкіндік береді, қазақстандық кәсіпкерлерге 
әлемдік ғылыми-техникалық әзірлемелерге қол жеткізуіне жол ашады және желіні өндірістік қуат-
тарды қолдау мен жаңғыртуға арналған құрал ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Технология-
лар трансфертінің қазақстандық желісін жалпы үйлестіруді «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 
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агенттік» АҚ жүзеге асырады, оның көмегімен озық елдермен бірге технологиялар трансфертінің 
халықаралық орталықтарын құру жалғасатын болады [2.,18-б].

Қазақстан Республикасында толыққанды өңірлік инновациялық жүйелерді құру белгілі бір өңірді 
оның ерекшелігін ескере отырып дамытуға назар аударуға, жергілікті кәсіпорындардың проблема-
ларын шешуге кешенді тұрғыдан қарауға, кәсіпкерлермен, ғалымдармен және өнертапқыштармен 
неғұрлым тығыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Тұтастай алғанда, бұл жалпы елдегі инновациялық 
қызметті жоғарылатуға айтарлықтай әсерін тигізеді. Жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыра-
тын инновациялық саясатты іске асыру инновациялық қызметтің тиімділігін арттырудың маңызды 
алғышартына айналады. Қазақстан Республикасында толыққанды өңірлік инновациялық жүйелерді 
құру белгілі бір өңірді оның ерекшелігін ескере отырып дамытуға назар аударуға, жергілікті 
кәсіпорындардың проблемаларын шешуге кешенді тұрғыдан қарауға, кәсіпкерлермен, ғалымдармен 
және өнертапқыштармен неғұрлым тығыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Өңірлерді рейтингтік 
бағалау және оларды қолдау тетіктерін қалыптастыру маңыздылығы артады.

  Жергілікті атқарушы органдар рейтингінің әдістемесінде бағалаудың мынадай негізгі көрсеткіштері 
пайдаланылатын болады. Оларды:

1) инновация-өнім-өнімділігі инновациясы;
2) технологиялық инновация;
3) ұйымдастырушы-басқару саласындағы инновация деп үш топқа жіктеп, әр топ бойынша олар-

дың пайдалы эффектісінің оның ішінде: сол өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосатын 
инновациялық экономикалық, ғылыми-техникалық, әлеуметтік тиімділігі, болашақтың экономика-
сы салаларындағы инновациялық белсенділігі, шығындардың тиімділігі және басқалары қаралады. 
Рейтингті енгізу және дамыту арқылы бюджеттік қаржыландыруды алудағы өңіраралық бәсекенің да-
муы қамтамасыз етіліп, соның нәтижесінде өңірлердің инновациялық әлеуеті дамытылуда [3.,22-б].

Инновациялар мен жоғары технологияларды дамытуға, жоғары технологиялы өнім жасауға және 
оны сыртқы нарықтарға жылжытуға, сондай-ақ қазақстандық компаниялардың халықаралық бәсекеге 
белсенді түрде қатысуына кедергі келтіретін тосқауылдарды жою Қазақстандағы инновациялық 
белсенді компанияларды құру мен дамытудың маңызды шарты болып табылады. Ғылыми өнімді 
шығарудан көшбасшы тұрған елдер ЖІӨ есебінен ғылымға бөлінген қаражаттарға қатаң бақылау ор-
натады. Ол үшін мемлекет тарапынан салықтық жеңілдіктер, бюджеттік қолдау, инвестициялар тар-
ту, құрал-жабдықтар лизингі сияқты экономикалық механизмдер қолданылады. Елімізде зерттеулер 
мен әзірлемелерге бюджеттің қатысуы төмен, сол себепті ғылыми өнімді әлемдік нарыққа шығару 
деңгейі нөлге тең. Қазақстандық жоғары технологиялық экспортқа қолдау көрсету мақсатында 
сыртқы экономикалық қызметтің барлық құралдарын қоса отырып, жобаларды сыртқы саяси деңгейде 
қолдау шараларын жандандыру, сондай-ақ жоғары технологиялы өнімнің экспорты кезінде кедендік 
және салықтық жеңілдік көрсету жоспарланып отыр. Сонымен бірге, шетелдік әріптестермен жұмыс 
істегенде оларға тиісті технологиялар мен зияткерлік меншік құқықтарын бере отырып, қазақстандық 
кәсіпорындармен бірлескен өндірістер ұйымдастыру мүмкіндігін, сондай-ақ отандық кадрлар даярлау 
мақсатында ынтымақтастық бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру көзделеді. 

Нарықтық жағдайларда инновациялық даму көрсеткіштерінің жыл сайын өсуінің жоғары қарқынын 
қамтамасыз ету үшін инновациялық және ғылыми-техникалық салаларда ғана емес, әлеуметтік-
экономикалық салада да нысаналы мемлекеттік саясат қажет. Болашақта ұлттың табысты болуы оның 
табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қа бі летімен айқындалады. Сондықтан Қазақстанда 
адам капиталын дамытудың тиімділігін арттыратын ғылыми негізі мен механизмдерін дайындауда оның 
мәдени-гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, индустриалды-инновациялық құрамдарын жүйелі-
синергетикалық тұрғыдан зерттеу маңызды болып табылады. Адам капиталын тез қарқынмен дамы-
ту – ол, біріншіден, Қазақстанға басқа елдер мен дамыған технологияның есебінен еңбек өнімділігін 
арттыру арқылы бәсекелесуге мүмкіндік береді; екіншіден, ол – таусылмай, жаңарып отыратын ре-
сурс және, үшіншіден, болашақ ұрпақтың жиналатын капиталы [4.89-б]. Адам капиталы – ол дамудың 
келесі жоғары сатысы, инновациялық экономика мен білім экономикасын қалыптастыратын және да-
мытатын негізгі фактор. Инновациялық экономика – ол жоғары сапалы өмір, интеллект, білім, ғылым 
және жоғары сапалы адам капиталы. Адам капиталының деңгейі мемлекеттің даму деңгейін көрсетеді. 
Сондықтан әрбір қазақ стандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы ке-
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рек. Мысалы, ком пьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мә дени ашықтық сияқты факторлар әр-
кімнің алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың сана тында. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», 
«Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, 
яғни барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы.

Қазіргі таңда әлеуметтік және қолданбалы ғылым салаларының қоғамдағы инновациялық 
белсенділігін зерттеудің әдістері мен технологиялары арқылы қоғамның барлық ғылым салаларын-
да, атап айтқанда, философия, саясаттану, экономикада жаңа қырынан оның негізгі және қолданбалы 
құрамдарының қажеттілігі мен маңыздылығын аша отырып, қазақстандық ғылымның ішкі жүйесін 
жаңарту қажеттігі туындады. Көпұлтты негізі бар Қазақстанның мемлекеттік құрылымының ерек-
ше жетістігі экономикалық және саяси реформаларының азаматтық жеке тұлғаны қалыптастыруда 
маңыздылығы жоғары екендігімен көрінеді.

Қарастырылған мәселелердің қорытынды түйіні болып мыналар:
– инновациялық дамыту инфрақұрылымында базалық жүйені қалыптастырушы білім, ғылым, 

өндірістік және қаржылық өзара байланысқан жүйелік құрылымды жетілдіру;
– 2019 жыл «Жастар жылы» білім мен ғылымда жақсы нәтижелі жұмыс атқарушы жас ғалымдар 

мен мамандарды қаржылық қолдау орталығын құру арқылы олардың интеллект деңгейін жыл сайын 
тексере отырып, ынталандыру бағыттарын ұйымдастыру;

– ғылыми-зерттеу қоғамдастығының, мемлекеттік және жеке секторлардың ресурстарын біріктіру 
арқылы жаңа білімді игерудің тиімділігін арттыру;

– өңірлердің инновациялық дамуын рейтингтік бағалаудың және оларды қолдаудың тетіктерін 
жетілдіру.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные направления инновационного развития современного Казахстана, 

в том числе уровень взаимосвязи науки, знания и инновации с производством и его инфраструкту-
ры, реализовать потребность образованных специалистов как участников инновационного процесса 
путем поддержки молодежной политики, а также создать рейтинговую систему регионов, учитывая 
региональную особенность инновационного развития. На сегодняшний день ощущается разрыв меж-
ду технологическим развитием и инновационным потенциалом в отраслях отечественной экономики.  
В целом уровень инновационного развития экономики иногда основывается на нехватке уровня вне-
дрения инновации в государственном секторе. В связи с этим сообщество научного исследования рас-
сматривает пути стимулирования и поддержки, объединяя ресурсы государственного и частного секто-
ров в рамках государственной политики.

Ключевые слова: инновация, государственный сектор, потенциал, инфраструктура, наука, знание.
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The article descusses the main directions of innovation development of modern Kazakhstan, including the 

level of interrelation of science, knowledge and innovation with production and its infrastructure, to realize 
the need of educated specialists as a participant in the innovation process by supporting youth policy and also 
to create a rating system of regiona taking into account the regional peculiarity of innovation development. 
Today, there is a gap between technological development and innovation potential in the sectors of the domestic 
economy. In general, the level of innovation development of the economy is sometimes based on a lack of 
innovation in the public sector. In this regard, the research community considers ways of stimulating and 
supporting , combining the resources of the public and private sector within the framework of public policy.
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Аңдатпа
Мектеп бағдарламасы негізінде биология курсында таксономиялық бірліктер жөнінде білімді 

қалыптастыру әдістемесі баяндалған. Өсімдіктерді анықтау карточкаларын жасау үшін алдымен 
өсімдіктерді морфологиялық талдау әдістері жасалған, сонымен қатар анықтауышты құрастыру жол-
дары талданған. Жергілікті аймақта кездесетін бірнеше тұқымдас өкілдерін анықтау карточкалары жа-
салып көрсетілген.

Биология және экология пәнінің мұғалімдеріне өсімдіктерді бақылау және зерттеу жұмыстарын 
жүргізу әдістерін ұсынған. Мұндай жұмыстарды жүргізу оқушылардың танымдық қабілетін арттыра-
тыны және тәрбиелік сипатын жоғарылататыны эксперимент жүзінде дәлелденген.

Кілт сөздер: таксономия, анықтауыш, өсімдік, морфология, систематика, номенклатура.

Өсімдіктердің морфологиясын, жүйелілігін, биологиясын зерттеу барысында оқу жұмысының 
бірнеше түрін қолдану арқылы жақсы жетістіктерге жетуге болады, олар: оқу әдебиеттерін меңгеру, 
табиғаттағы бақылаулар, өз бетінше өсімдіктерді морфологиялық сипаттау және оларды анықтауыштар 
бойынша анықтау, кеппе шөптерді (гербарий) жинау, өңдеу және жүйелеу [1].

Өсімдіктердің барлық түрлерімен ғылыми танысу қажет, соның ішінде мектеп бағдарламасында 
көрсетілген жабықтұқымды (гүлді) өсімдіктер тобының маңызды өкілдерін танып білу өте маңызды.

Вегетативті мүшелер
1. Тамырлар. Негізгі, жанама, қосалқы. Тамыр жүйесі – білеу немесе шашақ. Түрі өзгерген (түйнек, 

тамыр бүршіктері, жемтамыр, ауа тамырлар, сорғыш тамырлар) [2, 3].
2. Сабағы. Қарапайым немесе бұтақтанған. Жапырақты немесе жапырақсыз. Тік, өспелі, жатаған 

(тамырланатын), өрмелеуші, шырмалғыш. Көлденең кеспесінің түрі. Жабыны (түкті немесе түксіз). 
Тікендерінің, мұртшаларының, инелерінің болуы. Өзге де ерекшеліктері.

3. Жапырақтары. Орналасуы. Қарапайым немесе күрделі. Бұтақты немесе жалпақ, бөбешік жапы-
рақтары бар немесе бөбешік жапырақсыз. Қарапайым жапырақтардың немесе күрделі жапырақтардың 
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жапырақшаларының тақтасының жалпы сырт бейнесі. Жапырақтардың немесе жапырақшалардың 
тілімделу деңгейі. Жабыны. Жапырақтардың метаморфоздары (тікендері, мұртшалары) және өзге де 
ерекшеліктері.

4.Өркендер (жер үсті). Бұталану жүйесі. Өркендердің түр өзгерісі – қысқарған, бағытталған және 
т.б. Бүршіктерінің ерекшеліктері (ағаш өсімдіктер үшін).

Генеративті мүшелер
5. Гүлшоғыры. Жеке немесе шоқ гүлдер. Гүлдену формасы. Гүлжапырақ (жабын жапырақтары), 

олардың формасы, өлшемдері немесе гүлжапырақтың болмауы. Гүлжапырағы (жасыл, қабыршақты, 
қаптамалы) олардың саны, орналасуы, формасы, өлшемдері немесе гүлжапырағының болмауы.

6. Гүл. Қосжынысты гүлдер. Дара жынысты гүлдер – бірүйлі немесе екіүйлі өсімдіктер. Жыныссыз 
өсімдіктер [4].

Гүлсерік. Қарпайым, қос немесе жалаңаш гүл. Гүлсеріктің орналасуы: түйін астында немесе түйін 
үстінде.

Тостағанша. Дара жапырақты немесе қос жапырақты. Дұрыс немесе дұрыс емес. Тостағаншаны 
құрайтын тостағанша жапырақшаларының саны.

Түсі.Тостағанша құрылымының өзге де ерекшеліктері. Күлте. Қос күлтелі немесе жеке күлтелі. Дұ-
рыс немесе дұрыс емес. Гүл тәжін құрайтын күлте жапырақтар саны. Күлте жапырақтар түсі, түрі. 
Күл тенің өзге де ерекшеліктері.

Аталығы. Аталықтар саны. Бекітілу орны. Қосарланған немесе дара. Өзге де құрылымдық ерек-
шеліктері.

Аналығы. Гүлдегі аналықтар саны. Жоғарғы және төменгі түйіні. Аналық мойын. Бүтін немесе 
жалпақ аналық аузы. Түйіндегі ұяшықтар саны. Аналықты құрайтын ұрық жапырақтарының саны. 
Аналықтың өзге де ерекшеліктері [2].

Оқушылардың танымдық әрекетін дамытуда әртүрлі өзіндік жұмыстардың айтарлықтай маңызы 
бар. Осындай жұмыс түрлерінің бірі – анықтау карточкаларымен жұмыс жасау болып табылады.

Карточкалар дайындаудың негізгі қағидаттары:
1. Түрлердің тізбесін (саны мен ғылыми атауларын) нақты анықтап алу.
Бұл үшін күзде гүлдейтін, мейлінше кең таралған және карточка жасалатын өсімдіктердің тұқым-

дастарын жинау қажет. Мысалы, гүлдері күрделі болып келетін тұқымдастардың ішінен күздік шыр-
дас, кәдімгі түймешетен, шалғындық гүлкекіре, кәдімгі мыңжапырақ, иіссіз үшқырлы, британ аңдыз, 
егістік тікенқурай секілді өсімдіктерді жинауға болады. Мәдени өсімдіктердің ішінен де іріктеп алуға 
болады [1, 2].

Жиналған өсімдіктердің барлығына бірінші кезекте гүлдерінің құрылымы (түрі, пішіні, реңі) және 
олардың өзара орналасуы бойынша, содан соң вегетативтік мүшелерінің (сабақтарының түрі мен 
пішіні, жапырақтарының орналасуы, жапырағының пішіні және т.б.) ерекшеліктері бойынша талдау 
жүргізу қажет. Айрықша назарды репродуктивтік (ұрықтану) мүшелеріне аудару керек, өйткені топтас-
тыру бірліктері туралы ұғымдарды қалыптастыру кезінде олар аса маңызды мәнге ие болады (гүлді 
өсімдіктерді жүйелеу бірінші кезекте олардың гүлдері мен ұрықтарының құрылымдық ерекшеліктеріне 
негізделеді).

2. Карточка немесе кесте әзірлеп, оған бір түрді басқа түрден ерекшелеп көрсететін белгілерді ен-
гіземіз. Бұл ой-санада шамадан тыс мәліметтерді ұстамау үшін қажет, әсіресе өсімдіктердің тізімі тым 
көп болған кезде.

3. Екі сатылы (дихотомикалық) анықтауыштарды әзірлеу кезінде барлық түрлерді бір ерекшелік 
белгісі бойынша екі топқа бөлеміз, өйткені екі сатылы кестелерде әрбір сатыда (қатарда) теза (белгі) 
мен антитеза (қарама-қарсы немесе сәйкес емес белгілер) қамтылады.

Біз бұл жерде өсімдік түрлері туралы мейлінше толық ақпаратқа жүгінбей, тек анықтауыш карточ-
касының жасалу жолын көрсеттік. Оның үстіне мұғалімнің өзі оқушылардың ботаникаға қызығушылығы 
мен үлгіріміне қарай тиісті әрі айтарлықтай толық сипаттама беруді барынша дәл анықтап алады.

Анықтауыш карточкалары өсімдік түрлерінің саны әртүрлі болуы мүмкін. Бұл анықтауыш үшін тірі 
объектілердің болуымен және оқушылардың анықтауыштармен жұмыс жасау дағдыларымен, сондай-
ақ өсімдіктерді талдау дағдыларымен анықталады. Анықтауыш карточкаларын өз бетінше жасау 
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әдістемесін меңгеру шамасына қарай мұғалім жас натуралистер үйірмелерінің жұмысында пайдалану 
үшін түр жағынан мейлінше ауқымды болып келетін анықтауыштар жасауға көше алады.

Анықтауышты қолдану әдісі:
Анықтауыш кестенiң әрбiр сатысы екi тармақтан тұрады. Кестенiң әрбiр сатысының сол жағында 

нөмiрi бар. Кестеде реттiк нөмiр қанша болса, соншалықты саты бар. Әрбiр саты тезадан, ол реттiк 
нөмiрден және антитезадан тұрып, сызықшамен (-) белгiленедi. Теза мен антитезада өзара қарама-қарсы 
келетiн өсiмдiк белгiлерi берiлген. Мысалы: тезада автоторфты, жасыл өсiмдiктер деп жазылса, ал ан-
титезада хлорофилсiз, жасыл емес өсiмдiктер деп жазылады. Теза және антитезада өсiмдiк белгiлерiн 
және олардың келесi қандай сатыға өтудiң ретiн көрсетедi [3, 4]. Мысалы: 1-сатының антитезасында 
тұқымды өсiмдiк оның оң жағында 4 деген сан берiлсе, демек, ол 4-шi сатыға ауысуды көрсетедi. Сол 
4-шi сатыдан «тұқым бүрi жатын iшiнде…» 6-шы сатыға, 6-шы сатыдан, егер «жасыл өсiмдiкте 8-шi 
сатыға, 8-сатыдан, егер ағаштар және бұталар…, 82-сатыға, т.т.т. Осындай жолмен анықтауыштың оң 
жағында қай сатыға өтетiнi көрсетiлмеген саны жоқ сатыға кезiгедi, ол жерде тұқымдастардың аты 
берiлген.

Тұқымдасты анықтау үшiн көрсетiлген бетке сәйкес тұқымдасты табады, онда туыстарды анықтайтын 
кесте берiлген. Анықтаудың соңғы кезеңi, ол өсiмдiктiң түр атын табу, ол түрлердi анықтайтын кестеде 
берiлген.

Егер тұқымдаста бiр ғана туыс болса, онда бiрден туыс аты және түрдi анықтау кестесi берiледi, 
ал егер өсiмдiк түрi де бiреу болса, онда бiрден туыс және түр аты берiледi. Егер тезадағы және 
антитезадағы белгiлер сәйкес келмесе, жоғарыда қателiк жiберiлген, сондықтан анықтауды қайтадан 
бастау керек [1-3].

Өсімдіктерді анықтау тәсілдері:
Әрбір теза және антитеза өзінше сатыдан тұрады.
1. Теза
0. Антитеза 1-ші саты;
2. Теза
0. Антитеза 2-ші саты;
Өсімдікті анықтау реттілігі
1-ші сатының тезасын және антитезасын оқыңдар. Өзің анықтап отырған өсімдік белгілеріне 

қайсысы сәйкес келетінін айтыңдар.
Таңдаған тезаның немесе антитезаның соңында жаңа сатыға өтетін сан жазылады, берілген сан 

арқылы келесі сатыға өту керек. Анықтап отырған өсімдіктің белгісіне сәйкес келетін сатыда теза 
немесе антитеза санмен емес, өсімдіктің атымен аяқталады. Сол жерге келгенде анықтау аяқталады. 
Өсімдіктің аты екі сөзден тұрады. Бірінші сөз – туыс атауы, екінші – түрдің атауы. Мұғалім оқушылармен 
жүргізілген әңгімелесуден кейін оқушылардың барлығына бірдей өсімдіктерді таратады, мысалы, сары-
жасыл шытырша (өсімдіктің аты оқушыларға айтылмайды). Мұғалім оқушыларға фронтальді өсімдікті 
көрсету арқылы өсімдіктің анықтау карточкасымен таныстырады.

Алдымен өсімдік шаршыгүлділер тұқымдасына жатады ма, әлде жоқ па, анықтап аламыз. Ол үшін 
дәптерге қарай отырып, негізгі сабақ барысында өтілген тұқымдастардың белгілеріне назар аударамыз. 
Қолда өсімдіктің жемісі бұршаққын немесе бұршаққынша, гүлшоғыры шашақ, гүлінің формуласы 
Т4К4Ат4+2А1, бұл сабақ барысында жабайы шомыр мысалында түсіндірілген болатын. Шаршыгүлділер 
тұқымдасына тән белгілерді қолдарыңа берілген өсімдікпен салыстырыңдар (олар ұқсас). Мұғалім 
олардың ұқсас болу себебі бір туысқа жататындығынан екендігін түсіндіреді.

Ендігі кезекте, мысалы, шаршыгүлділер тұқымдастарына жататын өсімдік түрлерін анықтау кар-
точкасын пайдаланып, өсімдіктің түрін анықтаймыз. Алдымен тезадағы белгіні оқимыз, оның соңы  
1 санымен аяқталған,

1 саны гүлі сары, қолдағы өсімдікпен салыстырамыз. Егер теза сәйкес келмесе, антитезаға көшеміз, 
ол 0 – қарама-қарсы белгі. Онда гүлі – ақ. Антитеза сәйкес келеді. Оның сол жағындағы сан 4-пен 
аяқталады, оны әрі қарай анықтауды жалғастыру үшін 4 саны қайта сілтейді, сол бөлікке барамыз, 
егер ондағы белгі сәйкес келсе, өсімдіктің түрі анықталды деген сөз, яғни сары-жасыл шытырша [5]. 
Мұндағы шытырша – туыс атауы, ал сары-жасыл – түрге тән белгі.
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Күзде гүлдейтін шаршыгүлділерді анықтау карточкасы

1. Гүлі сары 2

0. Гүлі ақ 4

2.
Жемісі – бұршаққын, көлденең жапқышпен бөлінбеген, жақтаушасы арқылы қақырап 
ашылады 3

0.
Бұршаққыны бунақты, жақтаушасынан қақырап ашылмайды, көлденеңінен сынып 
ашылады

Жабайы шомыр 1-сурет

3. Жапырағы тұтас. Қандауыр. Бұршаққыны төрт жақтаулы. Әрбір жақтауда бір жүйке

Жұлдызшешек сарбасшөп  2-сурет

0
Жапырақтары жеке. Бұршаққыны біз тәрізді, гүлтұғырына жабысқан, әрбір төрт 
жақтауша ұзынша жүйкеленген

Дәрі сарбасқурай  3-сурет

4.
Сұр-жасыл түктері бар өсімдік. Бұршаққыншасы овальды, күлтелері жоғарғы ұшынан 
кесілген тәрізді

Сұр-жасыл шытырша 4-сурет

0. Өсімдік жасыл түсті. Күлтелері тұтас 5

5. Бұршаққыншасы овальды, дөңгелек дерлік, жиегі кең көмкерілген

Егістік қанат жеміс  5-сурет

Күзде гүлдейтін шаршыгүлділер

1
2

3

5

4
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Мұнан кейін мұғалім сабақтың екінші бөлігін, оқушылардың өз бетінше жұмыс жасауын ұйым-
дастырады. Ол үшін оқушыларға анықтау карточкасында көрсетілген бірнеше өсімдіктің данасын тара-
тады. Мұғалім орындалған жұмыстың дұрыстығын тексереді. Сабақ соңында оқушыларда жинақталған 
білімнің дұрыстығын тексеру, бекіту үшін бірнеше тапсырмаларды беруге болады. Өсімдіктердің 
систематикалық бірліктері туралы класс-тұқымдас-туыс-түр, дара және қос жарнақтылардың ұқсастық 
және айырмашылық белгілері жайында. Бұл оқушылардың өсімдікті оңай жүйелеуіне көмектеседі. 
Мұндай жұмыстар зертханалық жұмыстардың соңында берілген дұрыс [4, 5]. 

Қорытынды:
Негізгі мектептің биология курсында таксономиялық бірліктер жөнінде білімді игеруге қажетті 

әдістемелік шарттар:
– биология бағдарламасындағы тұқымдастар, туыстар және түрлерге белгілі бір реттілікпен жалпы 

морфологиялық талдау жасау;
– оқушыларда өсімдіктердің систематикалық топтары жөнінде білімді қалыптастыруда 

систематикалық бірліктер арасындағы байланысты көрсететіндей сызбалар жасауды игеру; 
– өсімдік түрлерінің арасындағы ұқсастық және айырмашылықтарды айқын көрсететін салыстыр-

малы талдауды үйрену;

Күрделігүлді өсімдіктерді анықтауға арналған өзіндік тапсырма

1. Гүлшоғыры күлгін 2
0. Гүлшоғыры бөгде түсті 3

2. Сабақ және жапырағы тікенекті. Гүлшоғырының төменгі жағы жіңішке жапырақ орамасымен 
қоршалған, үшкірленген тікенекті
Имектеу түйетікен 6-сурет

0 Жапырағы және сабағы тікенсіз. Гүлшоғыры төменгі жағынан жұмыр сұр түсті жапырақшамен 
оралған.
Шалғындық көккекіре 7-сурет

3. Гүлшоғыры ашық-сары немесе қызғылт-сары, гүлдерінің шеті тілшелі, оның түсі гүл түсімен 
түстес 4

0 Гүлшоғыры сұрғылт-сары, немесе өзге түсті 5

4. Жапырағы қауырсынды-бөлімді, сұрғылт-жасыл түсті, гүлшоғыры ашық-сары түсті, бір қатарлы 
тілше гүлді
Бояу өгізкөз 8-сурет

0 Жапырақ жиегі тұтас, қондырмалы (сағақсыз), гүлшоғыры ашық-қызғылтсары, бірнеше қатарлы 
тілше гүлді
Дәрі қырмызыгүл 9-сурет

5 Гүлшоғыры бірдей ашық-жасыл гүлдерден тұрады 6

0 Гүлшоғырының жиегі ақшыл тілше гүлдерден тұрады 7

6 Жапырақсыз сабағында 2-4 гүлшоғырынан орналасқан. Жапырақтары жертаған

Күздік алма 10-сурет

0 Бұтақтанған сабағында 4 және одан көп гүлшоғыры орналасқан. Төменгі жапырақ тақтасының 
жиегі тікенекті-тісті

Сары қаулен (шалғындық) 11-сурет
7 Гүлшоғыры ұсақ, сабақ ұшында бірнеше ұсақ шоқтарға біріккен. Жапырағы қауырсынды бөлімді

Кәдімгі мыңжапырақ 12-сурет
0 Гүлшоғыры біреуден орналасады

8 Гүлшоғыры ірі (5 см). Жапырағы тұтас, тақтасы саусақ салалы (өсімдікті көбінесе қателікпен 
түймедақ деп атайды)
Кәдімгі егінек 13-сурет

0 Гүлшоғыры ұсақ 1,5 см. Жапырағы қауырсынды бөлімді. Сабағы бұтақтанған
Дәрілік түймедақ 14-сурет
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧЕК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Азмаханова В.Б., магистрант
 Байкенжеева А.Т., кандидат биологических наук, доцент

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан

Аннотация
В курсе биологии по школьной программе изложена методика формирования знаний по таксоно-

мическим единицам. Для создания карточек по определению растений вначале разработаны методы 
морфологического анализа растений, а также проанализированы пути по составлению определителя. 
Составлены карточки по определению представителей нескольких семейств, встречающихся в данном 
регионе. 

Для учителей биологии и экологии рекомендованы методы проведения исследований и контроля 
растений. Экспериментально доказано, что проведение таких работ улучшает познавательные способ-
ности и повышает воспитательный характер учащихся.

Ключевые слова: таксономия, определитель, растение, морфология, систематика, номенклатура.

THE CREATION AND USE OF CARDS THE DEFINITION OF PLANTS

Azmaһanova V.B., undergraduate
Baikenjeeva А.T., candidate of biological sciences, associate professor

Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan

Annotation
In the course of biology on the school curriculum the method of formation of knowledge on taxonomic 

units is stated. To create cards for the definition of plants, methods of morphological analysis of plants were 
first developed, as well as ways to compile the determinant were analyzed. Cards are made to determine the 
representatives of several families that occur in the region.

Methods of research and control of plants are recommended for teachers of biology and ecology. It is 
experimentally proved that carrying out such works improve cognitive abilities and increase educational 
character of pupils.

Keywords: taxonomy, determinant, plant, morphology, systematics, nomenclature.
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ТІЛДЕР КОНТАКТОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ МЕН 
ТЕОРИЯЛЫҚ ТАНЫМЫ

АУБАКИРОВА Қ.Қ.1, РһD
ШААБАН А.2, филология ғылымдарының докторы, профессор

1Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы
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Аңдатпа 
Берілген мақалада тілдік байланыстар, лингвистикалық контактология, түркі-араб мәдени-тілдік 

байланыстары мәселесі қарастырылған. Тiл қоғамдық құбылыс болғандықтан, оның тарихы мен да-
муы қоғамның ғасырлар бойы жинаған тарихымен тiкелей байланысты болады. Сондықтан тiлдiң 
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даму заңдарын сол тiлдi иеленушiлердiң тарихымен тығыз байланысында қарастыру қажет. Қоғамның 
дамуындағы құбылыстарды не болмаса ұлттың өзiндiк ерекшелiгiн, өзiне тән қасиеттерiн кез келген 
тiлдердің өзара қатынасынан көре аламыз. 

Кілт сөздер: тілдік байланыстар, контактология, билингвизм, кірме сөздер, түркі-араб байланыста-
ры.

Қоғамның үнемі дамуына байланысты геосаяси кеңістіктегі өзара экономикалық, қоғамдық-
саяси, әлеуметтік қатынастармен қатар ұлтаралық, мәдениетаралық қатынастар мен түрлі тарихи-
мәдени жағдайлардың нәтижесінде туындаған тілдер арасындағы қарым-қатынастар мәселесі жеке 
лингвистикалық парадигма ретінде қарастырылады. Ғылымда бұл парадигма «тілдік байланыстар 
теориясы», «контактология», «тілдер контактологиясы», «лингвистикалық контактология» [1] деп 
әртүрлі аталып жүр. Тілдер контактологиясы дегеніміз – екі немесе одан да көп тілдердің қарым-
қатынасын, олардың түрлерін, пайда болу себептері мен даму тарихын зерттейтін тіл білімінің бір 
саласы. Контактология ХІХ ғасырдың ортасында жеке лингвистикалық бағыт ретінде қалыптасты. 
Адамзат тілдері қоғамның дамуына және түрлі экономикалық, әлеуметтік, тарихи, саяси, діни, 
психологиялық факторларға байланысты белгілі бір дәрежеде басқа тілдермен үнемі қатынасқа түседі. 
Й. Айдуковичтің еңбегінде контактологияның лингвистикалық және лексикалық түрлері көрсетілген 
[2, 445-б.]. Ғалымның пікірі бойынша, лингвистикалық контактология белгілі бір әлеуметтік-тарихи 
жағдайда екі немесе бірнеше тілдердің қарым-қатынас механизмін зерттейтін жеке лингвистикалық пән 
болып табылады және тіларалық ықпалдастықтың экстралингвистикалық (әлеуметтік, психологиялық, 
этнологиялық және т.б.) факторларын, тілдік қарым-қатынастардың лингвистикалық үдерістерін, со-
нымен қатар экстралингвистикалық факторлар мен лингвистикалық үдерістерді байланыстыратын 
құбылыстарды қарастырады. Ал лексикалық контактология қарым-қатынасқа түскен екі немесе одан 
да көп тілдердің барлық тілдік деңгейлердегі лексикалық бірліктердің бейімделуін зерттейді [3, 12-б.].

А. Мартине ұсынған «тілдік қатынас» термині У. Вайнрайхтың еңбегі жарық көргеннен кейін «тіл-
дердің араласуы» ұғымын ығыстырып, тіл білімінде кеңінен қолданыла бастады. Тілдік қатынастар 
әртүрлі этникалық және тілдік топтар өкілдерінің экономикалық, саяси және басқа да жағдайларға бай-
ланысты өзара ықпалдасуының нәтижесінде пайда болады. Қоғамда орын алған түрлі саяси, әлеуметтік, 
экономикалық, тарихи-мәдени жағдайларға байланысты адамзат тілдері басқа тілдермен үнемі қарым-
қатынасқа түсіп отырады. Тілдік қарым-қатынас – тілдің құрылымы мен сөздік құрамына әсер ететін 
айрықша географиялық, тарихи және әлеуметтік жағдайлардың салдарынан екі немесе одан да көп 
тілдердің өзара ықпалдасуы [4, 17-б.]. Тілдік қарым-қатынас – екі немесе одан да көп тілдердің өзара 
байланысқа түсіп, бір-бірінің құрылымы мен сөздік қорына әсер етуі [3, 20-б.]. Ғалым Ю.Д. Дешериев 
«тілдік қарым-қатынас – екі немесе одан да көп тілдердің немесе диалектілердің бір-біріне ықпалы, 
бір-біріне енуі, бір тілдің өзге тілдерден түрлі тілдік фактілерді қабылдауы, сондай-ақ түрлі кезеңдерде 
болған тілдік қарым-қатынастар нәтижесі» деп көрсетеді [5, 98-б.]. Тілдік қатынас әртүрлі сипатта бо-
лады: бір тілдегі диалектілер арасындағы қатынас; әртүрлі әлеуметтік топтардың тілдері арасындағы 
қатынас; туыстас тілдер арасындағы қатынас; құрылымы жағынан әртүрлі тілдер арасындағы қатынас. 
Ю.К. Жлутенко тілдік қатынастарды байланыс жағдайының сипатына қарай екіге топтайды: 1) адамның 
өмірлік тәжірибесінде әртүрлі тіл өкілдерінің арасында пайда болатын табиғи қатынас; 2) екінші тілді 
үйрену үшін жасалған қолайлы жағдайда пайда болған жасанды қатынас [6, 18-б.]. Ал Й. Айдукович 
тілдік қарым-қатынастардың үш тобын көрсетеді: 

1) адресат – тіл мен сөз беруші тіл арасындағы тілдік қатынас; 
2) медиатр – тіл мен адресат тіл арасындағы қатынас; 
3) трансмиттер – тіл мен адресат тіл арасындағы қатынас [2, 26-б.].
Сонымен қатар тілдік қатынастар теориясында билингвизм, интерференция, конвергенция, дивер-

генция, субстрат, суперстрат, адстрат, пиджин, креол тілдер, кірме сөздер сияқты маңызды ұғымдар же-
ке-жеке қарастырады. Б. Бокулеваның еңбегінде жоғарыда аталған терминдердің әрқайсысына нақты 
анықтамалары беріліп, жан-жақты қарастырылған. Онда «Интерференция – қостілді адамның бір 
тілінің екінші тілге саналы емес әсерінің үдерісі, сондай-ақ осы ықпалдың нәтижесі. Интерференция, 
әдетте үстем тілдің екінші тілге әсері арқылы жүзеге асырылады» деп көрсетілген. Конвергенция – 
тарихи даму үдерісінде тілдік бірліктердің жақындасуы немесе сәйкес келуі болса, ал дивергенция 
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тілдік бірліктің жарыспалылық сипатын айқындайтын алғышарттардың шеттелуіне (жойылуына) бай-
ланысты тілдік бірліктер жарыспаларының дербес тілдік бірлікке айналуы болып табылады [3, 20-б.]. 
Тілдердің өзара қарым-қатынасына әсер ететін сыртқы факторлар ретінде әлеуметтік, экономикалық, 
мәдени, саяси, психологиялық, көршілік факторларды ерекше атап өтуге болады. Осындай түрлі 
факторлардың әсерінен пайда болған тілдер арасындағы қатынастардың нәтижесінде суперстрат, пид-
жин, интерференция, лексикалық кірмелер, тілдердің араласуы, билингвизм құбылыстары орын алады.

Екі тілдің бір-біріне әсері қостілді тұлғалар арқылы жүзеге асатындықтан, екі немесе бірнеше 
тілдердің қарым-қатынасы барысында туындайтын маңызды үдерістердің бірі қазақ тілінде қостілділік 
деп аталатын билингвизм құбылысы болып табылады. Жалпы тіл білімінде билингвизм мәселесі 
ХІХ ғасырдың соңына қарай ғылыми тұрғыдан кеңінен қарастырыла бастады. У. Вайнрайхтың «Язы-
ковые контакты» атты еңбегі жарық көргеннен кейін шетелдік лингвистикада билингвизм құбылысы 
зерттеудің басты нысанына айналды. Ғалым тілдік қатынастарды таза лингвистикалық тұрғыдан зерт-
теу үшін қостілділік және онымен байланысты барлық құбылыстарды эктралингвистикалық тұрғыдан 
қарастыру арқылы жүзеге асатындығын дәлелдеп, тiлдiк тоғысулар билингвизм, яғни қостiлдiлiк 
жағдайында болатындығын көрсетеді [7]. Екі тілдің қарым-қатынасқа түсіп, лексикалық бірліктермен 
алмасуына қоғам мүшесінің екі тілді қатар қолдануынан туындайтын билингизм құбылысы әсер етеді. 
Тіл білімі ғылымында қостілділік ұғымына, яғни билингвизм терминіне төмендегідей анықтамалар 
беріледі: «Билингвизм, яғни лингвистикалық қостілділік – екі тілді бір мезгілде қатар қолдану». 
Тіл білімі сөздігінде «билингвизм – (лат. би – екі және лингуа – тіл), қостілділік (ағыл. Bilingualizm, 
фр. Bilingulisme, нем. Zweisprachingkeit) – индивидтің немесе қоғамның екі тілді қатар қолдануы. 
Қостілділік индивидуалды немесе жеке және көпшілік қостілділік болып бөлінеді» деп көрсетілген [8, 
с. 145].

Билингвизм туралы У. Вайнрайх, Э. Хауген, У. Макки, М. Льюис, Р. Дэвис, М. Сигуан, Э. Хауген, 
В.А. Аврорин, Н.И. Жинкин, Ю.А. Жлутенко сияқты ғалымдардың еңбектерінде айтылған. Кейбір 
ғалымдар билингвизмді екі тілді бірдей деңгейде қатар меңгеру деп қарастырса, енді бір тобы бір 
тілдің басым болуымен байланыстырады. Билингвизм құбылысын зерттеген У.Ф. Макки «билингвизм 
– екі тілді қатар жетік меңгеру» деп, төмендегідей мәселелерді қарастырады: тілді меңгеру дәрежесі; 
тілдің қызметі; тілдің ауысуы және интерференция құбылысы [9, 1-б.]. Б. Гавранек, А. Мартине, 
Е.М. Верещагин, К.Х. Ханазаров сияқты ғалымдар билингвизм ұғымын екі тілді қатар меңгеру деп 
көрсетсе, Р. Аппел, П. Муйскен, К. Майрс-Скоттон екі немесе оданда көп тілді меңгеру деп санай-
ды. Билингвизм термині латын тілінде «би» – екі және «лингва» – тіл, яғни «екі тіл» деген мағынаны 
береді. Дегенмен көптеген лингвистикалық еңбектерде «билингвизм» термині «қостілділікпен» қатар 
«көптілділік» мағынасында да жұмсалады. Ли Вейдің топтамасы бойынша, билингвизмнің қырыққа 
жуық түрі берілген [10]. Л.В. Щербаның еңбегінде билингвизмнің екі түрі көрсетілген: таза және ара-
лас билингвизм. Ғалымның пікірі бойынша, таза билингвизм – екі тілді салыстыруға келмейтін, бір 
тілден екінші тілге аударма жасауға болмайтын жағдайдағы құбылыс, ал аралас билингвизм – екінші 
тілді бірінші тіл арқылы үйренуден туындайтын құбылыс [11]. У. Вайнрайх билингвизмнің үш түрін 
ерекше атайды: негізгі, координативті және субординативті билингвизм [6]. Ю.В. Розенцвейгтің 
анықтамасы бойынша, қостілділік (билингвизм) дегеніміз екі тілді қатар меңгеру болып табылады. 
Ғылымда экстралингвисткалық факторлардың әсер ету деңгейі мен тілдің қоғамда алатын орнына қарай 
қостілділіктің бірнеше түрі анықталған. Билингвизмнің тілді үйрену тәсіліне қарай табиғи және жасан-
ды, тілдің таралу деңгейіне байланысты жалпылай, топтық және индивидуалды; атқаратын қызметіне 
қарай ауызша, жазбаша және аралас; тілді меңгеру деңгейіне қарай продуктивті, репродуктивті және 
рецептивті; таралу сипатына қарай біржақты және екіжақты; құрамдас бөліктеріне қарай біртекті және 
біртекті емес; өмірдің белгілі бір әлеуметтік, тұрмыстық саласында қолданылу деңгейіне қарай таза 
және аралас; ана тілі мен шетел тілі арасындағы қатынасқа қарай субординативті және координативті 
сияқты бірнеше түрлері қалыптасқан [12].

А.Е. Карлинский қостілділік мәселесін жан-жақты қарастыра отырып, әртүрлі тарихи дәуірлердегі 
қостілділіктің ерекше сипаттарын көрсетеді. Ғалымның ойынша, феодалдық қоғамда орын алған тілдік 
жағдай төмендегідей ерекше сипаттарға ие болады: 1) қостілділік пен диглоссия жалпыхалықтық емес, 
ұжымдық сипатта жүреді; 2) қостілділіктің қоғамда орын алуы таптық сипатта болады: жоғарғы тап 
өкілдері қос тілде, ал қарапайым халық бір тілде сөйледі; 3) жасанды қостілділік пен аударма ісі кең та-
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райды; 4) қостілділік жағдайында микродәнекер тіл ретінде басқа халықтың тілі немесе осы халықтың 
көне тілдік формалары қолданылады. Сонымен қатар феодалдық қоғамда жасанды билингвизм 
басымдылыққа ие болатындығын да ерекше атап көрсетеді [13, 28-б.]. Зерттеу барасында мәмлүктер 
билік жүргізген Мысыр қоғамына да жоғарыда аталған сипаттар тән екендігі анықталды. Сол дәуірде 
орын алған түрлі саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдайларға байланысты билік басындағылар мен 
сарай төңірегіндегілер қос тілде, түркі-араб тілінде сөйлеген. Билік пен жоғарғы мансапқа ұмтылғандар 
түркі-қыпшақ тілін үйренуге мүдделі болып, аударма ісі кең тарап, түрлі арабша-қыпшақша сөздіктер 
дүниеге келген. Мәмлүк-қыпшақтардың үстемдік етіп, билік басына келуімен қыпшақ тілінің де 
мәртебесі арта түскен. Түркі-моңғол тілдік байланыстарын зерттеген Г.С. Сағидолла өз еңбегінде 
«Бір жақты қостілділік деп отырғанымыз, біздің ұғымымызда, нақты тарихи дәуірде түрі, тілі, діні, 
салт-санасы, күнкөріс тіршілігінің көздері әр қилы болып келген халықтар мекендеген географиялық 
кеңістікте біріккен бір ғана мемлекеттің құрылуына мұрындық болған халықтың қоғамның саяси-
әлеуметтік тізгінін қолына алудың нәтижесінде тілінің де идеологияның қаруы ретінде «үстемдік 
рухқа» ие болып, халықаралық, ұлтаралық қарым-қатынас жасаудың құралына айналуына байланысты 
туындайтын, «үстем» тіл иесінің емес, керісінше, сол тілге «тәуелді» жұрттың қостілді болуы» деп 
түсіндіреді [14, 219-б.]. Ал екі жақты қостілділік дегеніміз – тілдердің өте жақын жанасып келуінен, 
сол тілдерде сөйлеуші халықтардың нақты бір аймақ ауқымында бірлесе тіршілік кешіп, сапырылыса 
қоян-қолтық араласуының нәтижесінде пайда болатын, қарым-қатынасқа түскен тіл иелерінің бірін-
бірі тілмашсыз түсініп, бірінің тілінде бірінің сөйлей білетіндігінен туындайтын қостілділік [14, 220-
б.]. 

Бір жақты немесе екі жақты қостілділік орын алған қоғамда екі тілдің өзара байланысы, мәдени-
тілдік қарым-қатынасы нәтижесінде тілдердің құрылымы мен сөздік қорында өзгерістер, кірме элемент-
тер пайда болады. Халықтар мен мемлекеттер арасындағы тарихи, дипломатиялық, саяси-әлеуметтік, 
мәдени, діни байланыстар сияқты сыртқы факторлардың әсері олардың тілінде, сөздік қорында, 
сөздіктерде сақталып қалады. Екі тілді қатар меңгерген қостілді адамдар арқылы жүзеге асатын 
тілдік байланыстардың нәтижесінде тілдік араласу, билингвизм, тілдік кірмелер пайда болады. Кірме 
бірліктерді зерттеуде лингвистикалық аспектімен қатар, этнолингвистикалық аспектіде қарастыру 
белгілі бір тілдің сөздік қорындағы кірме элементтердің ену кезеңдері мен себептерін анықтауға жағдай 
туғызады. Халықтар арасындағы мәдени-тілдік байланыстардың нәтижесінде тілдік жүйеде орын 
алған кірме лексемаларға этнолингвистикалық тұрғыда талдау жасай отырып, кірме сөздердің ұлттық 
санаға әсерін анықтауға болады. Түркі-араб тілдік байланыстары мен мәдени бірлестігінің табиғатын, 
түркі және араб тілдерінің бір-біріне тигізген әсерін, өзара қарым-қатынасын, әсіресе түркі-қыпшақ 
тілінің араб тіліне ықпалын анықтауда сол тілдегі кірме элементтерді зерттеу қажет. Араб тілінің сөздік 
құрамына түркизмдердің енуі ұзақ мерзімдік «қостілділік» жағдайында мемлекеттік-әкімшілік, сарай 
тілі мәртебесіне дейін көтерілген түркі тілінің араб тіліне тигізген әсері екендігі анық. Мәмлүктер 
билігі кезіндегі Мысыр қоғамындағы қыпшақ тілінің сарай тілі мәртебесінде, жекелеген топтар ара-
сында үлкен сұраныста болғандығын түркі тілінен араб тіліне енген кірме сөздерден де байқауға 
болады. Түркілер мен арабтардың бірнеше ғасырға созылған тарихи-мәдени қарым-қатынасы түркі 
және араб тілдерінде, сонымен қатар екі тілдің диалектілерінде де екі жақты кірме сөздердің пайда 
болуына әкелді. Араб тілінен түркі тілдеріне, түркі тілінен араб тіліне еніп, сол тілдің сөздік қорын 
байытып, күнделікті қолданысқа еніп кеткендіктен, олардың хронологиялық ену мерзімін анықтау 
қиын. Дегенмен түрік ғалымдары өз еңбектерінде араб тіліне енген түркі сөздерінің көпшілігін Мы-
сырда Осман империясының билік басына келуімен тікелей байланыстырады. Кейбір араб ғалымдары 
да араб тіліндегі түркизмдердің хронологиялық ену мерзімін османдықтардың билігі кезімен шектеп 
қояды. Жазба ескерткіштер тілі мен тарихи дереккөздер арқылы түркі тілдерінен араб тіліне енген 
кірме бірліктерді, әсіресе араб тілінің терминдер жүйесінен орын алған сөздердің хронологиялық 
ену мерзіміне болжау жасауға болады. Біздің заманымызға дейін сақталған ортағасырлық жазба 
ескерткіштердің тіліне фонетикалық, морфологиялық, семасиологиялық талдау жасау арқылы сөздік 
қордағы кірмеліктердің хронологиялық мерзімін анықтауға жағдай туады.

Мәмлүктер билігі кезінде түрі, тілі, мәдениеті, салт-санасы, тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғұрпы әртүрлі 
халықтар мекендеген Сирия мен Мысыр кеңістігінде мәмлүк-қыпшақтардың қоғамда саяси-әлеуметтік 
«үстемдікке» ие болып, қыпшақ тілінің дәрежесі артып, сол тілге «тәуелді» адамдар санының көбеюіне 
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байланысты туындайтын қостілділік құбылысының нәтижесінде түркі-қыпшақ тілінің араб тіліне де-
ген ықпал-әсері де күшейе түсті. Бұған қазіргі күнге дейін араб тілінде сақталып қалған түркі тілінің 
элементтері мен мәмлүктер билігі кезінде құрастырылған түркі-қыпшақ тіліндегі лингвистикалық 
трактаттар мен сөздіктер дәлел бола алады.

Екі тілдегі лексикалық параллельдерді, фонетикалық ұқсастықтарды анықтап, олардың табиғатын 
ашуға, сонымен бірге екі халықтың тарихи-мәдени қарым-қатынасы негізінде пайда болған кірме 
материалдарға талдау жасауға, тілдердің екі жақты немесе бір жақты әсерін анықтауға негізделген 
зерттеу жұмыстарының қатарын түрік, араб, қазақ ғалымдарының еңбектері толықтыра түседі. Орыс 
тіліндегі түркі кірме сөздері Х.Х. Махмудов, Г.Ш. Оразғалиева, Н.А. Сандыбаева, А.А. Өмірзақова, 
М.Ш. Мусатаева, Н.Ж. Шаймерденова, М.А. Бөрібаева сияқты ғалымдардың зерттеулерінде қа-
растырылған. Түрлі тарихи-мәдени жағдаяттарға байланысты тілдегі кірме элементтерді айқындау 
мәселелері І. Кеңесбаев, Ғ. Мұсабаев, Р. Сыздық, Л.З. Рүстемов, А.Ш. Шаймерденова, Б.Н. Жұбатова, 
Ұ.Т. Алжанбаева, Б.С. Бокулева сияқты қазақстандық зерттеушілердің еңбектерінде орын алған. 

Қазақ тіл білімінде кірме бірліктер мәселесін алғашқылардың бірі болып көтерген академик 
Р. Сыздық «Қазақ тіліндегі ескіліктер мен жаңалықтар» атты еңбегінде кірме сөз, кірме лексикалық 
тіркес, бөгде сөз ұғымдарын қарастырып, кірме сөздердің белгілерін нақтылап көрсетіп берген [15]. 
Б.Н. Жұбатованың «Қазақ тіліндегі араб, парсылық кірме фразеологизмдер» атты еңбегінде кірме 
сөз ұғымына «кірме сөз дегеніміз – қабылдаушы тілдің функционалдық стильдерінде еркін әрі жиі 
қолданылатын, мағынасы көпшілікке түсінікті, қабылдаушы тілдің заңдылығына бағынып, игерілген 
ойды бейнелі жеткізуге қатыса алатын, қолданылу әлеуеті айқын тілдік» деп анықтама береді. «Кірме 
сөз – бір тілден екінші тілге енген, сөз қабылдаушы тілдің фонетикалық, семантикалық, грамматикалық 
заңдылықтарына сәйкес бейімделген, бөтендігі білінбейтін сөздер. Шетелдік сөздер сөздік қордағы 
«шетелдік» бейнесін сақтаған, бөтендігі сезіліп тұратын, тілдік санада шет тілдік сөздер ретінде 
қабылданған, сөз қабылдаушы тілдің фонетикалық, семантикалық, грамматикалық заңдылықтарына 
сәйкес толық бейімделмеген шет тілдерден енген сөздер тобын құрайды» [3, 30-б.].

Жоғарыда түркі-араб этнолингвомәдени сипаттағы контактологиялық үдерістерді екі тілде 
сақталған кірме элементтер арқылы анықтауға болатындығы айтылды. Тілдегі кірме сөздерді зерт-
теуге арналған еңбектерде «шетелдік сөздер», «кірме сөздер», «кірмеліктер», «кірме элементтер» 
деген терминдер жиі кездеседі. Ал араб тілінің лексикасына қатысты зерттеулерде «арабтанған 
сөздер» («ةبرعملا ظافلألا»), «кірме сөз» («ليخدلا») және шетелдік сөздер («ةيمجعألا ظافلألا») деген тер-
миндер қолданылады. Араб тіліндегі кірме сөздер мәселесі Сибауейхи, әл-Жауһари, әс-Суйути, Ха-
лил ибн Ахмад, Фейрузабади, әл-Қафажи, әл-Жаһиз сияқты ортағасырлық ғалымдардың еңбектерінде 
қарастырылған. Ортағасырлық араб филологтары өздерінің лексикографиялық еңбектерінде араб 
тілінің лексикасындағы арабтандырылған сөздер мен шетелдік сөздерді бөлек қарастырып, оларға си-
паттама беруге тырысқан. 

К.М. Басил өзінің «Араб тіліндегі арабтанған сөздер мен кірме сөздер» («يف ليخدلا و برعملا 
-al] برعملا атты докторлық жұмысында ([al-mu‘arrabu ụa-daḫīlu fī-l-luġati-l-‘arabiịịa] «ةيبرعلا ةغللا
mu‘arrab] және ليخدلا [ad-daḫīl] терминдеріне тілдік және терминдік сипаттама беріп, ортағасырлық 
араб филологтарының еңбектерінде де бұл терминдер түрлі жағдайда қолданылғанын алға тартады. 
-етістігінен жасалып, «араб [arraba‘] «برع» термині араб тіліндегі екінші баптағы [al-mu‘arrab] «برعملا»
тану, арабқа ұқсау» деген мағынаны білдіреді. Тілде «әл-муғарраб» термині түрлі тәсілдер арқылы араб 
тілінің қағидаларына негізделіп, өзгеріске ұшыраған тілдегі шетелдік сөздерге қатысты қолданылады. 
Ал «әд-дахил» немесе «әт-тәдхил» атаулары араб түбірлерімен ешқандай байланысы жоқ, ешқандай 
өзгеріссіз тілге енген шетелдік сөздерді білдіреді [16, 78-б.].

В.М. Белкин араб тіліндегі кірме сөздердің тарихын екі кезеңге бөліп қарастырады: классикалық 
кезең және қазіргі кезең. Бірінші кезеңде енген сөздер араб тілінде толық игерілсе, екінші кезеңдегі 
сөздер әлі күнге дейін толық игерілмеген [17]. Классикалық дәуірде, яғни араб тілінің әдеби тіл ретінде 
қалыптасу кезеңінде көне еврей, арамей, парсы, грек, латын сияқты басқа да тілдердің элементтерін 
қабылдап, сөздік қорын байытып отырғаны белгілі. Алғашқы кезде парсы тілінің, кейін грек тілінің 
ықпалы күшті болған [18, 6-б.]. Аббасилер дәуірінің орта кезеңіне қарай арабтанған элементтердің 
саны үш мыңға дейін жеткен деген деректер кездеседі [19, 23-б.]. Классикалық кезеңде араб тіліне 
ең көп әсер еткен тілдердің бірі – парсы тілі. Сондықтан классикалық араб поэзиясы парсы кірме 
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сөздерінің көптігімен ерекшеленеді. Ислам дінінің кең таралуына байланысты бұрын кең қолданыста 
болған көптеген парсы сөздері тілден шығып қалғанымен, араб тіліндегі кірме сөздердің ішінде көлемі 
жағынан парсы тілі бірінші орынға ие болып қалды. Парсы тілінен енген сөздердің басым бөлігі 
отырықшы мәдениет, үй шаруашылығы, қолөнер бұйымдары, құрал-сайман, ыдыс-аяқ, дәрілік шөп 
атауларымен байланысты. Араб тіліндегі кірме элементтерді зерттеген Мұхаммед әт-Тунжи өзінің 
«Араб тілі мен әдебиетіндегі арабтанған және кірме сөздер» (اهبادآو ةيبرعلا ةغللا يف ليخدلا و برعملا 
[al-mu‘arrabu ụa-daḫīlu fī-l-luġati-l-‘arabiịịati ụa ʼādābihā]) атты еңбегінде араб тіліндегі кірмеліктерді 
үш құрлықпен байланыстырады: Африка (копт, бербер, эфиоп тілдері), Азия (парсы, хинди, қытай) 
және Еуропа (грек және латын) [19, 17-18-бб.]. Сонымен қатар араб тіліндегі шетелдік кірме элемент-
тер әл-Хижази, әт-Тунжи, әл-Қасими, әл-Холи, әс-Сабри, Ахмад Даһма, Хасан Халақ сияқты араб 
лингвистерінің еңбектерінде әртүрлі қырынан қарастырылған. 

Көптеген лингвист ғалымдардың еңбектерінде тілдік қатынас мәдениеттер қатынасының бір 
аспектісі ретінде қарастырылады. Бұл сан қырлы күрделі үдеріс әртүрлі деңгейдегі субъектілердің 
өзара қатынасынан туындайды. Бұл ең әуелі белгілі бір халықтың сан ғасырлық тарихи-әлеуметтік 
тәжірибесінің көрінісі болып табылатын мәдениеттер қатынасы; екіншіден, мәдени ерекшеліктердің 
көрінісі болып табылатын тілдер қатынасы; үшіншіден, мәдениет пен тілді тасымалдаушы жеке тұлғалар 
арасындағы қатынас. У. Вайнрайх, Э. Хауген тілдік қатынастарды зерттеу барысында пәнаралық 
тәсілдер мен әлеуметтік-мәдени факторлардың маңызы үлкен деп санайды. Э. Хауген өз еңбегінде пси-
холог Дж. Софьеттиге сілтеме жасай отырып, екі тіл мен екі мәдениет арасындағы байланыстардың 
ерекшелігіне қарамастан, мәдени және тілдік мәселелер көп жағдайда бірге қарастырылатынын ай-
тады. Кей жағдайда бір мәдени ортада әртүрлі екі тіл немесе, керісінше, бір тілдік ортада әртүрлі екі 
мәдениет өмір сүруі мүмкін болғандықтан, қостілділік пен қосмәдениеттілік әртүрлі ұғым болып са-
налады. Э. Хаугеннің көзқарасы бойынша, кез келген тілдің лексикалық қорында мәдениет көріністері 
сақталатындықтан, тіл мен мәдениет бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар [20, 63-65-бб.]. 

Халықтар арасындағы мәдени байланыстарды сол тілде сақталған лексикалық бірліктер арқылы 
айқындауға болады. Өз кезегінде У. Вайнрайх әртүрлі мәдени жағдайда өмір сүретін көптілді халықтар 
арасындағы тілдік байланыстарды зерттеу үшін психологиялық, қоғамдық, мәдени факторларды еске-
ре отырып, сол қоғамда орын алған қостілділік мәселесін кешенді түрде қарастыру керектігін айта-
ды [7]. Дегенмен тілдік қатынастар мен мәдени қатынастарға арналған зерттеу жұмыстарында екі 
сала арасындағы ерекшеліктер нақты көрсетілмеген. Әлемдегі кез келген халықтың өзіне ғана тән 
ұлттық дүниетанымы мен дара мәдениеті этнотілдік ұжымның өзара қарым-қатынасын қамтамасыз 
ететін ерекше коммуникативтік сипаттарынан, олардың сөйлеу мәдениетінен, салт-дәстүрінен, әдет-
ғұрыптары мен тұрмыс-тіршілігінен айқын байқалады. Аталған ерекшеліктер этноұжымның тілінде 
сақталып, сол ұлттың өзіне ғана тән рухани-мәдени құндылықтарының негізін бейнелейді. Тіл 
адамдардың саналы еңбегі мен іс-әрекетінің нәтижесі болғандықтан, тілдік ұжымды, жеке адамды тілі 
арқылы тануға және оның рухани-мәдени, материалдық-тұрмыстық өмірінен жан-жақты мәлімет алуға 
болады. Мәдени және тілдік байланыстар У. Гуденафтың «Культурная антропология и лингвистика» 
атты еңбегінде кешенді түрде зерттелген. Ғалым тілді белгілі бір қағидалар бойынша қалыптасқан 
белгілер жүйесі ретінде немесе белігілі бір ұжымның мәдениеті арқылы берілетін кодтар жиынтығы 
ретінде қарастыруға болады деген тұжырымға келген. Бірінші жағдайда зерттеушілер жалпы тілдік 
жүйені сипаттаумен шектелсе, екінші жағдайда тілдің әлеуметтік, қоғамдық қызметтері анықталады. 
Мәдениет пен тіл және мәдениеттегі тіл мәселелері мәдени антропологияда қарастырылып, ғалымдар 
арасында түрлі пікірлер қалыптасқан. Э. Сепир, Б. Уорф, А. Кребер, А.Д. Швейцер сияқты ғалымдар 
мәдениет пен тілді әрқашан қатар жүретін егіз ұғымдар ретінде қарастырады. Тіл мен ойлау жүйесінің 
арасындағы байланыстар алғаш рет В. Гумбольдтың еңбегінде жан-жақты сипатталып, ХІХ ғасырдың 
ортасына қарай тіл білімінің саласы ретінде антропологиялық лингвистика қалыптасқан. Мұның өзі 
лингвистикадағы антропоцентристік парадигма аясында қарастырылатын жаңа лингвомәдениеттану 
және мәдениетаралық қатынас бағыттарының қалыптасуына ықпал етті. Лингвомәдениеттанудың бас-
ты зерттеу нысаны болып табылатын өзара сабақтас тіл және мәдениет ұғымдары бір-бірімен тығыз 
байланысты. Кез келген ұлттың өзіне ғана тән санғасырлық тарихы бар тілі мен мәдениеті сол ұлттың 
ерекше рухани-мәдени құндылықтар жүйесін сипаттай отырып, әлемнің тілдік бейнесін жасауға негіз 
болады. Қазіргі кезде лингвистика ғылымы дамудың түрлі бағыттармен ерекшеленеді. Соңғы жылдары 
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тіл білімінде бірнеше бағыттағы лингвистикалық зерттеулерді қамтитын антропоцентристік ұстаным 
үлкен маңызға ие болып, ғылымның басқа салаларында да осы бағыттағы зерттеулер жүргізіле бастады. 
Халықтың тілінде сақталған кез келген тілдік бірліктер ойлау жүйесімен, санамен, таным үрдістерімен 
тығыз байланысты болғандықтан, қазіргі тіл білімінде ұлттың лингвомәдени табиғатын, мәдениеттің 
тілдегі көрінісін адаммен, яғни белгілі бір этникалық топтың мүшесімен, оның дүниетанымы және 
құндылықтар жүйесімен байланысты зерттеу орын алған.

ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың бас кезінде тіл білімінде орын алған жалпы тілді ішкі 
жүйелік талдаудан антропо центрис тік талдауға көшу үдерісі ерекше сипатқа ие болып, қарқынды 
дамыды. Тілдік құбылыстардың адамзаттың құндылықтар жүйесіндегі орнын анықтауда лингвисти-
ка тек жекелеген тілдердің фонетикалық, морфологиялық, грамматикалық ерекшеліктерін зерттеу-
мен шектеліп қалмай, жаңа бағыттағы әдіс-тәсілдерді қолдана бастады. Осыған байланысты тілдегі 
тiлдiк бiрлiктердiң семантикасын зерттеу арқылы тіл білімінде жаңа когнитивтiк бағыт қалыптасып, 
тіл арқылы ұлттың рухани-мәдени құндылықтар жүйесін тануға, зерттеуге түрлі мүмкіндіктер туын-
дады. Соңғы кездері мәдениеттану, философия және лингвистика салаларында тiл, сөйлеу және ойлау 
мәселелерiне қатысты адам факторы басшылыққа алынып, жаңа бағыттағы зерттеулер пайда болды. 

В. Гумбольдтің «Сыртқы құбылыстар әлемi мен адамның iшкi әлемi арасындағы әлем – тiл» деген 
пiкiрiне сүйене отырып, тiл қоршаған ортадан, болмыстағы шындықтан, адам санасы мен ойынан тыс 
өмiр сүре алмайтындығына көз жеткіземіз. Кез келген халықтың мәдениеті сол ортаның, қоғамдық 
сананың бiр бөлiгi болып табылады және сол халықтың тілінде көрініс табады. Белгілі бір ұлттың руха-
ни, ғылыми, мәдени құндылықтар жүйесін, дүниетанымы мен әлемге деген көзқарасын танып, білу үшін 
оның тілін жан-жақты зерттеу қажет. Себебі кез келген халықтың мәдени-рухани ерекшелiктерi оның 
сан ғасыр бойы қалыптасқан тiлiнен көрiнiс табатыны белгілі. Осы көрiнiстерге кешенді талдау жасау 
арқылы, сол ұлттың тiлiне ғана тән ұлттық сипаттар мен қасиеттер оны басқа ұлт өкілдерінен ерекшелеп 
тұратынына көз жеткізуге болады. Кез келген ұлттың рухани-мәдени құндылықтар жүйесіндегі түрлі 
тiлдiк құбылыстардың орнығып, қалыптасуына тарихи-мәдени алғышарттар мен ішкі және сыртқы 
факторлар әсер етіп отырды. Тілдің қалыптасып, дамуына тікелей ықпал ететін осындай жағдайлардың 
негізінде ұлттың дүниетанымы мен мәдени ерекшелiктерi сол ұлттың тiлi арқылы ұрпақтан ұрпаққа 
жетіп отырады. Адамзаттың саналы еңбегінің нәтижесінде көрініс табатын материалдық тұрмыс-
тiршiлiгi, мәдени, ғылыми ортасы мен рухани өмірі, ойлау жүйесі бiр-бiрiмен тығыз қарым-қатынаста 
болады. Бұл бiрлiк өз кезегінде мәдени-рухани құндылықтар жүйесінің заңдылықтарына сәйкес сол 
ұлттың ерекше дүниетанымын, ділін айқындайды. Сондықтан қазіргі кезде біздің заманымызға дейін 
жеткен әдеби, мәдени, рухани байлықтарды, құнды жазба мұраларды бүгiнгi ұрпақты тәрбиелеуде 
қолданудың маңызы үлкен. 

В.Г. Костомаров пен Е.М. Верещагин тілдің ұлттық-мәдени семантикасын тарихтың жемісі ретінде 
қарастырып, ұлттың тарихы терең әрі бай болған сайын, оның тілдік бірліктері де байи түсетіндігін 
ерекше атап көрсетеді. Кез келген қоғамда, мәдени ортада өмір сүретін халықтың тілі мен мәдениеті 
арасындағы өзара байланыс, халықтар арасындағы тілдік қарым-қатынас және өзіндік тілдік бейнесі 
сол қоғам мүшелерінің өмір сүру ерекшеліктері, саяси-әлеуметтік жағдайы, тарихы, мәдениеті, салт-
дәстүрі туралы мол ақпарат беріп, сол қоғам туралы ортақ тұжырым жасауға өз септігін тигізеді. Өзара 
мәдени және тілдік қарым-қатынастарды зерттеу арқылы белгілі бір халықтың тұрмыс-тіршілігі, ой-
лау жүйесі, дүниетанымы, әлемге деген көзқарасы, наным-сенімі, салт-дәстүрі сияқты түрлi мәселелер 
жайында ортақ қорытындылар мен ғылыми тұжырымдар жасауға болады. 

Адамдардың материалдық тұрмыс-тiршiлiгi, қоршаған ортасы және рухани ой-өрiсi бiр-бiрiмен 
тығыз байланысты болғандықтан, бұл бiрлiк мәдени өмiр сүру заңдылықтарына сай, сол ұлттың өз 
ділін айқындайды. Бұл жерде ұлтқа тән мәдениет сол ұлттың ғылымында, әлеуметтiк өмiрiнде, дiнiнде 
тiл арқылы танылады. Жалпы алғанда, лингвомәдениеттану мен мәдениетаралық тілдік қатынастар 
тек тілді ғана емес, сондай-ақ сол елдің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, рухани болмысын зерт-
теу арқылы тілді меңгертудің маңызын көрсететін лингвистиканың бір саласы болып табылады. 
Сондықтан қазіргі кезде тіл білімі саласындағы зерттеулерде қарастырылып жүрген тіл мен мәдениеттің 
өзара қарым-қатынасы мен байланысына қатысты мәселелер жаңа қырынан айқындалады. Көптеген 
зерттеуші ғалымдар тілді тек мәдениетті танытушы құрал ғана емес, сонымен қатар халықтың тілі 
арқылы оның мәдени болмысының негізі болып табылатын ұлттық рухты сипаттайтын құрал ретінде 
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қарастырады. Мәдениет пен тіл – бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Мәдениет адамның сана-
лы еңбегінің нәтижесінде қалыптасып, жиналатын материалдық құндылық болғандықтан, оны тілден 
бөлек жеке қарастыра алмаймыз. Себебі белгілі бір халықтың тілі сол халықтың мәдени өмірінің сипа-
ты болса, ал мәдениет тілдің ішкі мазмұнын құрайтын бөлігі болып табылады.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы языковых связей, лингвистической контактологии, 

тюркско-арабских культурно-языковых связей. Так как язык является общественным явлением, его 
история и развитие напрямую связаны с многовековой историей общества. Поэтому необходимо рас-
сматривать законы развития языка в тесном контакте с историей обладателей этого языка. Мы можем 
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наблюдать явления в развитии общества либо самобытность нации, свойственные ей качества во взаи-
модействии языков. 

Ключевые слова: языковые связи, контактология, билингвизм, заимствованные слова, тюркско-
арабские связи.
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Annotation
The article discusses the problems of language relations, linguistic contactology, Turkic-Arab cultural and 

linguistic relations. Since language is a social phenomenon, its history and development are directly related to 
the centuries-old history of society. Therefore, it is necessary to consider the laws of language development in 
close contact with the history of the owners of this language. We can see the phenomena in the development of 
society or the identity of the nation, its inherent qualities in the communication of any language. 

Keywords: language communication, contactology, bilingualism, loan words, Turkic-Arabic relations. 
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О ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИИ В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

ДОСМАГАНБЕТОВ Б.Т., кандидат филологических наук
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан

Аннотация
Основным источником представления корпуса фразеологических единиц любого языка является ху-

дожественный текст, специфика которого – образность, высокий эмоционально-экспрессивный фон – 
создается, в первую очередь, активным использованием фразеологических единиц. При этом особое 
внимание уделялось классическим литературным произведениям. Одним из изменений в плане объек-
тов филологических исследований послужило снятие барьеров между тем, что можно изучать, и тем, 
что нельзя, в связи с чем сформировалось некое представление, что изучению подлежит все, что 
является текстом на конкретном языке.

Текст детективного произведения наиболее полно, в отличие от других жанров художественной ли-
тературы, отражает фразеологические единицы, находящиеся в современном речевом употреблении, 
как традиционные «классические», зафиксированные в лексикографических и фразеографических ис-
точниках, и их новейшие трансформированные варианты, так и неофразеологизмы как результат вос-
приятия и отражения новых явлений, понятий, событий, формирования новых жизненных целеустано-
вок.

Ключевые слова: детективные произведения, художественный текст, фразеологические единицы, 
неофразеологизмы, идиоматичность, экспрессивность, речевое употребление, модель, сфера деятель-
ности.

Детективный жанр до настоящего времени многими литературоведами оценивался как малопрес-
тижный, низкохудожественный жанр. Не вдаваясь в полемику относительно художественной ценно-
сти детективного жанра, отметим, что детективные произведения представляют интерес для лингвиста 
максимальным приближением к разговорному стилю.
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Текст детективного произведения наиболее полно, в отличие от других жанров художественной ли-
тературы, отражает фразеологические единицы, находящиеся в современном речевом употреблении, 
как традиционные «классические», зафиксированные в лексикографических и фразеографических ис-
точниках, и их новейшие трансформированные варианты, так и неофразеологизмы как результат вос-
приятия и отражения новых явлений, понятий, событий, формирования новых жизненных целеустано-
вок.

Под неофразеологизмом мы понимаем новую фразеологическую единицу, обладающую такими 
признаками фразеологизма, как устойчивость, воспризводимость, идиоматичность, образность, экс-
прессивность, и характеризующуюся небольшим сроком вхождения в общенародное употребление, 
вследствие чего имеющую ощутимый налет новизны.

Признак новизны, отмеченный в вышеприведенной дефиниции неофразеологизма, следует по-
нимать несколько условно, поскольку значительная часть так называемых неофразеологизмов – это 
результат внутриязыковой миграции фразеологических единиц из узкоотраслевых либо социальных 
сфер языка в общенародный язык. Кроме того, существует многочисленная группа фразеологизмов, 
которые, длительное время функционируя в рамках разговорного языка, не удостоились внимания фра-
зеографов.

Сплошная выборка из 26 детективных произведений российских писателей-женщин и анализ фак-
тического материала выявили большое количество (около 2000) новых фразеологизмов, возникших 
относительно недавно и не получивших отражения во фразеологических словарях.

С точки зрения структуры неофразеологизмы в целом образованы по моделям, издавна известным во 
фразеологии: 1) глагольно-субстантивная модель, в которой субстантив выступает в разных формах как 
с предлогом, так и без предлога (перестроить мозги – начать думать о чем-то другом или по-другому; 
губу раскатать – необоснованно надеяться; кинуть подлянку – совершить подлость по отношению к 
кому-либо; проверить на вшивость – проверить порядочность человека; носиться колбасой – быстро 
перемещаться, быстро двигаться; сидеть на проценте – жить на проценты от чего-либо);

2) Субстантивно-атрибутивная модель (полный абзац, живые деньги мозговой штурм / мозговая 
атака, разбор полетов, метод тыка, нетрадиционная ориентация и другие);

3) Относительно непродуктивная модель, структурными компонентами в которой выступают наре-
чия и существительные с предлогом. Фразеологизмы, построенные по этой модели, обозначают способ 
осуществления действия, меру и степень проявления признака (на грани фола, выше крыши, шашки 
наголо и в бой, на халяву, более чем, по определению, по идее, в формате и др.).

В отношении лексического накопления структурных типов неофразеологизмов прослеживается 
определенная закономерность: а) используются лексические единицы с конкретной семантикой, среди 
которых особо активными выступают соматизмы, обозначающие части тела человека и животного: 
мозги (мозги тереть), руки (кормиться из рук), ноги (ноги от ушей), голова (искать на голову приклю-
чений), шкура (попортить шкуру), затылок (дышать в затылок), уши (поднять на уши), нос (носом 
землю рыть) и т. д., тенденция к конкретизации находит свое отражение и в расширении состава глаго-
лов, выступающих в роли главного компонента глагольно-субстантивных фразеологизмов.

В процесс создания фразеологизмов вовлекаются глаголы конкретной семантики. Это отчетливо 
прослеживается при сравнении наших материалов (230 неофразеологизмов – 150 глаголов) и выводов 
других исследователей по традиционной фразеологии (1500 фразеологизмов – 80 глаголов).

Изменился состав прилагательных, выступающих в качестве структурных компонентов неофразео-
логизмов, образованных по субстантивно-атрибутивной модели. Если в традиционных фразеологизмах 
активность проявляли прилагательные: белый, чужой, черный, большой, маленький, крепкий, то в нео-
фразеологизмах активизируются другие прилагательные: живой, полный, грязный, дешевый, тяже-
лый, легкий, бешеный, горячий, железный.

Пополнение общего фразеологического состава новыми фразеологизмами осуществляется двумя 
путями: путем внутренней миграции фразеологических единиц из узкоотраслевых сфер (профессио-
нально-производственных, социально-ограниченных) в общенародное употребление и путем создания 
совершенно новых фразеологизмов.

Активизировались фразеологизмы, первоначально возникшие и функционировавшие в узкопрофес-
сиональных сферах. Но в отличие от неофразеологизмов в сфере публицистики, где мы наблюдаем ши-
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рокое использование фразеологических единиц из сферы экономики, политики, правовых отношений, 
в детективных произведениях используются фразеологические единицы из совершенно других сфер: 
спортивной, транспортной, карточной игры, милицейского жаргона, сферы искусства, медицины, мо-
лодежного жаргона.

95% неофразеологизмов перешли из разговорно-просторечного стиля, их стилистическая окраска 
при переходе в общенародное употребление сохраняется, придавая языку детективного произведения 
эмоционально-экспрессивный оттенок.

На основе неофразеологизмов формируются отдельные тематические группы.
Так, в образовании новых фразеологизмов активность набирает лексема мозги. В нашей выборке  

19 фразеологизмов с компонентом мозги, из которых во фразеологических словарях отмечены лишь 
два: пораскинуть мозгами, шевелить мозгами. 

Если в традиционных фразеологизмах значение процесса мышления передавалось словом голова: 
голова работает, то в современном художественном тексте предпочтение отдается лексеме мозги: моз-
ги работают. Перечислим неофразеологизмы с компонентом мозги: мозги работали, заполоскали моз-
ги, снесло мозги, мозги заторможены, мозги неповоротливые, мозги напрягать, мозги отказывают, 
мозгов негусто, мозги тереть, собирать мозги в кучку, мозгов хватило, мозги плавятся, мозги нетре-
нированные, вправить мозги, получил по мозгам, отличные (хорошие) мозги, мутные мозги. 

Лексема мозги современными носителями языка воспринимается как конкретный орган, отвечаю-
щий за умственную деятельность, при этом человек четко осознает, что это вещество имеет значитель-
ную массу и сложную структуру, потому во всех неофразеологизмах используется форма множествен-
ного числа: мозги работают, а не мозг работает. Мозги воспринимаются как нечто, с одной сто-
роны, самостоятельное, функционирующее независимо от воли человека: мозги отказывают, мозги 
заторможены, мозги неповоротливые; с другой стороны, человек может воздействовать на свои мозги, 
активизируя их деятельность: мозги тереть, собирать мозги в кучку, мозги напрягать. См.: «…Мне 
ваших трудов жалко, мне до слез обидно, когда вы мучаетесь, мозги напрягаете, ночами не спите, жиз-
нью рис куете, а из-за какой-то поганой мелочи, которую адвокат опротестует, …дело прекращается».  
[1, 117]. «А чего напрягаться, ежели в розыске и следствии профессионалов осталось с гулькин нос? 
Все равно не поймают, так чего мозги зазря тереть?» [1, 146]. Воздействие одного человека на другого 
отражается в неофразеологизмах как определенные действия с мозгами другого человека: вправить 
мозги, заполоскать мозги, снести мозги. См.: «...Лина на пару с матушкой до такой степени заполоска-
ли парню мозги, что мальчишка не понимает, как себя вести, что говорить и что делать». [2, 117].

И наконец, мозги могут оцениваться: отличные (хорошие) мозги, мутные мозги, мозгов негусто. 
Производное от лексемы мозги – прилагательное мозговой в значении, относящемся к умственной 

деятельности, вошло в состав двух неофразеологизмов: мозговой штурм, мозговая атака, где в соче-
тании со словами штурм, атака выражает значение «напряженная умственная деятельность группы 
людей, направленная на разработку и решение какой-то точно определенной проблемы». См.: «Янина 
Августовна, – слегка смущаясь попросил он, – если моя жена будет звонить, я ночевал здесь, с ребята-
ми, у нас был мозговой штурм». [3, 243]. 

В нашей выборке выделена группа неофразеологизмов, внутренняя форма и лексическое наполне-
ние которых связаны со сферой транспорта:

гнать порожняк – вести пустые разговоры;
завестись с пол-оборота – моментально раздражаться, быстро злиться;
ложный кураж первого года вождения – будучи неопытным, мнить себя профессионалом; 
тормоза отказали – потерять контроль над собой;
терять тормоза – терять самообладание;
спустить на тормозах – не решить проблему, откладывая на длительное время;
дать задний ход – отказаться от ранее данного обещания, слова;
бежать впереди паровоза – делать что-либо ранее положенного, предусмотренного;
двигаться по той же колее – работать, жить по-прежнему, не внося никаких изменений;
возвратить (жизнь) в нормальную колею – начать жить в обычном режиме;
вписаться в колею – соответствовать чему-либо, жить, думать так, как принято у кого-то, где-то;
входить в колею – начинать жить, работать в нормальном режиме;
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запасной аэродром – возможность в случае неудачи (по работе, в семье, в бизнесе) – заняться чем-
либо другим. См.: «Адвокат Глебов заработал себе имя и репутацию тем, что всегда был осмотрителен 
и не бежал впереди паровоза». [4, 142]. 

Приведенные фразеологизмы отражают метафорическое восприятие жизни современным челове-
ком, который настолько свыкся с транспортом, что не мыслит свою жизнь без автомобиля, самолета, 
поезда. И для него привычный распорядок жизни то же самое, что для транспорта движение по той же 
колее, ослабить контроль за своими действиями то же, что терять тормоза, вести пустые разговоры 
аналогично делать порожний рейс.

Особо следует остановиться на нескольких фразеологизмах, семантика которых требует отдельного 
комментария. Внутренняя форма фразеологизма бежать впереди паровоза основана на ирреальной 
ситуации, именно это обстоятельство придает значение «делать что-либо ранее положенного».

Что касается фразеологизма «ложный кураж первого года вождения», то этот фразеологизм воз-
ник из описательного наименования определенного эйфорического состояния, возникающего обычно 
в конце первого года вождения у неопытного водителя. Центральное место занимает лексема кураж 
(задор, смелость, развязность). 

Фразеосочетание запасной аэродром перешло в общенародный язык из сферы авиации. Семанти-
ка данного неофразеологизма основана на метафорическом переносе по сходству функций: запасной 
аэродром для самолета, особенно в военное время, означает возможность выживания, спасение в об-
стоятельствах, когда посадка и нахождение на базовом, основном аэродроме невозможны.

Аналогично человеку в экстремальной ситуации (банкротство в бизнесе, кризис в личной жизни 
и т. д.) крайне важно иметь возможность приложения сил в другой сфере деятельности, возможность 
развития близких отношений с другим человеком и т. д. Особенно актуализировалось данное фразео-
сочетание в современных условиях, когда усилилась нестабильность в экономике, когда большую роль 
в отношениях между людьми начинает играть фактор выбора: «…в случае каких-то сбоев в литератур-
ной карьере ты сможешь легко и плавно вернуться к первой профессии… у тебя будет запасной аэро-
дром» [3, 352]. 

Третья группа фразеологизмов связана со спортивной сферой, внутренняя форма данных фразеоло-
гизмов отражает типичные явления, характерные для конкретных видов спорта: конного спорта, сферы 
стрельбы по мишеням, борьбы, бокса, шахмат, конькобежного спорта, бега: держать удар, пропускать 
удар, чувство льда, принять удар на себя, финишная прямая, попасть в яблочко, попасть в центр ми-
шени, выбить из седла, проделать финт, держать дистанцию, сделать ход конем.

В основе фразеологической семантики указанных единиц лежит метафорический перенос по сход-
ству ассоциаций. Состязательность, необходимость быть в постоянной готовности к любым изменени-
ям, необходимость активных действий, умение добиваться цели характерны не только для спорта, но 
и для обычной жизни человека.

С медицинской сферой связаны следующие неофразеологизмы: сдирать кожу без наркоза (при-
чинить кому-либо сильную душевную боль), на мозги капать (надоедливо повторять одно и то же), 
минутная слабость (позволить себе ненадолго расслабиться), болевая точка (то, что сильно беспокоит, 
раздражает), влюбиться до потери пульса (влюбиться очень сильно), шоковая терапия (оздоровление 
с помощью болезненных кардинальных мер), на грани обморока (полное истощение организма), пупок 
надорвать (не выдержать напряжения, нагрузки), кислород перекрыть (лишить человека возможности 
развития, карьерного роста) и т. д. См.: «Таким, как ты, система руки выкручивает, кислород перекры-
вает и при этом требует работы, результатов, успехов». [5, 247]. 

Идиоматичность фразеологизма сдирать кожу без наркоза основана на ассоциативной связи по 
сходству ощущений. Глубокая душевная боль, причиненная чьими-либо действиями, признаниями, 
сродни сильной физической боли, которая возникает, когда сдирают кожу без наркоза. Внутренняя 
форма фразеологизма основана на ирреальной ситуации, что придает семантический оттенок высшей 
степени признака (сильная боль).

Особенностью неофразеологизмов художественного дискурса (детективный жанр) является то, что 
в качестве источника неофразеологизмов нельзя назвать конкретные одну – две сферы человеческой 
деятельности, здесь налицо многовекторность, т. е. источниками неофразеологизмов выступает мно-
жество самых разных сфер: спорт, транспорт, каждодневная бытовая жизнь, искусство, рыбалка, кар-
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точная игра, молодежный жаргон, медицина, психология и т. д. Но при этом из языка этих сфер в язык 
художественного дискурса переходят лишь фразеосочетания с яркой образно-фоновой основой и раз-
говорно-просторечной окраской. 
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ОРЫС ФРАЗЕОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ПРОЦЕСС ЖАЙЛЫ

Досмағанбетов Б.Т., филология ғылымдарының кандидаты
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Кез келген тілдің фразеологиялық бірліктерінің корпусының негізгі көзі – ерекшелігі фигуративті, 

жоғары эмоционалды және мәнерлеп бейнеленген әдеби мәтін, ең алдымен, фразеологиялық бірліктерді 
белсенді пайдалану арқылы құрылған. Сонымен қатар классикалық әдеби шығармаларға ерекше 
көңіл бөлінді. Филологиялық зерттеулер объектілеріндегі өзгерістердің бірі – зерттелетін нәрселердің 
арасындағы кедергілерді алып тастау және не болуы мүмкін емес, сондықтан белгілі бір тілдегі мәтіннің 
бәрі зерттеуге жататыны туралы белгілі бір идея қалыптасты.

Детективтік жұмыстың мәтіні фигураның басқа жанрларынан айырмашылығы, қазіргі заман ғы 
сөйлеуде қолданылатын фразеологизмдерді, дәстүрлі «классикалық», лексикографиялық және фра-
зео логиялық дереккөздерде жазылған фразеологиялық бірліктерді, сонымен қатар жаңадан алынған 
трансформацияланған нұсқаларын, сондай-ақ қабылдау мен қабылдаудың нәтижесінде жаңа фра-
зеологиялық бірліктерді көрсетеді. Жаңа құбылыстарды, тұжырымдамаларды, оқиғаларды, жаңа өмір-
лік мақсаттарды қалыптастыруды бейнелейді.

Кілт сөздер: детективтік жұмыстар, әдеби мәтін, фразеологизмдер, неофразеологизмдер, идиомат-
тық, экспрессивті, сөйлеу, модель, қызмет саласы.

ON THE PROCESS OF INNOVATION IN RUSSIAN PHRASEOLOGY

Dosmaganbetov B.T., сandidate of philological sciences
Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan 

Аnnotation
The main source of representation of the corpus of phraseological units of any language is a literary text, 

the specificity of which is figurativeness, high emotional and expressive background – created, first of all, by 
the active use of phraseological units. At the same time, special attention was paid to classic literary works. 
One of the changes in terms of objects of philological research was the removal of barriers between what can 
be studied and what cannot be, and therefore a certain idea was formed that everything that is text in a specific 
language is subject to study.

The text of the detective work is most complete, unlike other genres of fiction, reflects phraseological units 
that are in modern speech usage, both traditional «classical», recorded in lexicographic and phraseological 
sources, and their newest transformed versions, as well as neo-phraseological units as a result of perception 
and reflecting new phenomena, concepts, events, the formation of new life goals.

Key words: detective works, literary text, phraseological units, neophraseological, idiomatic, expressiveness, 
speech use, model, field of activity.
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ТЕХНОЛОГИЯ СКОРОЧТЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ДОСМАГАНБЕТОВ Б.Т., кандидат филологических наук
СИН К.Х., РОГОВА Н.С.

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан

Аннотация
Обработка большого количества информации, профессиональной или деловой, требует навыков 

скоростной ее фильтрации, то есть необходимы навыки нужного отбора и избирательного чтения пред-
лагаемых текстов. Скорочтение, или иначе его называют динамическое, активное, рациональное чте-
ние, обучит студентов быстрой технике чтения, быстрому пониманию текста, умению быстро выделять 
главные мысли, таким образом формируя навыки просмотрового, выборочного, поискового чтения с 
минимальными затратами времени. Важную роль в скорочтении играет смысловая догадка. Способ-
ность предугадывания характерна для умственной деятельности. Она означает, что ум читателя опе-
режает прочтение им текста и отражение окружающей действительности становится опережающим. 
Успех в процессе обучения скорочтению во многом предопределяет создание благоприятной атмо-
сферы в учебном коллективе и поэтапной системы обучения с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся.

Ключевые слова: обработка информации, фильтрация, сжатие текста, скорочтение, отбор нужной 
информации, минимальные затраты времени.

На занятиях русского языка студентов учат работать над текстом: делить текст на смысловые части, 
определять микротему, ключевые слова, правильно формулировать вопрос, находить нужную инфор-
мацию и т. д. 

Для дальнейшей специализации в определенной области студенту будут недостаточными эти зна-
ния, умения и навыки по чтению. Обработка большого количества информации, профессиональной 
или деловой, потребует навыка скоростной фильтрации информации, то есть будет необходим навык 
отбора только нужных для прочтения текстов и избирательное чтение этих текстов. 

Рост скорости чтения происходит за счет формирования новых навыков обработки информации. 
Этого можно добиться путем организации высокоэффективного учебного процесса.

Скорочтение, или иначе его называют динамическое, активное, рациональное чтение, обучит сту-
дентов быстрой технике чтения, быстрому пониманию текста, умению быстро выделять главные мыс-
ли, таким образом формирует навыки просмотрового, выборочного, поискового чтения с минимальны-
ми затратами времени.

По мнению Выготского, можно выделить четыре основных условия для быстрого чтения:
1. Иметь широкое поле зрения (чем шире поле охвата, тем больше ключевых слов можно воспринять 

за один взгляд).
2. Подавлять проговаривание текста.
3. Иметь психологическую установку на мгновенное схватывание смысла.
4. Читать с применением эффективных стратегий запоминания полученной информации.
Каждый человек может освоить методы скорочтения, если освоит стратегию чтения и избавится от 

факторов, снижающих скорость чтения: рассеянность внимания, неумение отличить нужную информа-
цию от ненужной, отсутствие ясной цели чтения.

Важную роль в скорочтении играет смысловая догадка, или антиципация. Антиципация – это спо-
собность действовать и принимать те или иные решения за счет вероятностного прогнозирования, 
определенного предвидения с предвосхищением в отношении ожидаемых событий и результатов 
деятельности, в том числе интеллектуальной. Способность предугадывания характерна для умствен-
ной деятельности. Она означает, что ум читателя опережает прочтение им текста и отражение окру-
жающей действительности становится опережающим.

7-0138
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Известно, что около половины содержания текста читатель предугадывает. Ценность предугадыва-
ния в том, что читатель настраивается на тему, сосредоточивает свое внимание на ней, это способствует 
тому, что он, используя свои знания, будет живо реагировать на содержание, что обеспечит самостоя-
тельное формирование мыслей. В этом и заключается суть ускорения. 

Многими учеными высоко оценена роль предвосхищения в процессе мышления. А.В. Брушлин-
ский доказывал, что мышление как процесс выражается в максимальной степени именно тогда, когда 
субъект еще только выстраивает для себя способ такого прогнозирования, поскольку в это время в ка-
честве прогнозируемого искомого выступают не только свойства познаваемого материального объекта, 
но отчасти и сам мыслительный процесс, с помощью которого осуществляется познание этого объекта  
[1, с. 208].

Предвосхищение искомого в ходе процесса мышления относится к числу высших уровней познава-
тельной деятельности человека [2, с. 10].

Использование заданий, развивающих механизм прогнозирования, способствует целенаправлен-
ному чтению материалов учебника, заставляет учащихся более глубоко осмыслить его содержание, 
приучает начинать процесс осмысления еще до чтения; создает возможность поисковой деятельности 
обучающихся, в процессе которой они размышляют, предполагают, доказывают, т. е. оказываются за-
действованными в активной, творческой, речемыслительной работе [3, с. 16–29].

Предлагая студентам упражнения, развивающие умение определять тему и прогнозировать содер-
жание текста по сильным его позициям, использовать контекстуальную догадку. 

Прочтите заголовки текстов. Определите по ним тему. Запишите свои предположения.
Текст 1. Стратегия жить (Тема: Создание проектов по защите окружающей среды). 
Текст 2. Ближайшие шаги и отдаленные перспективы (Тема: О характере взаимодействия человече-

ского общества с природой).
Текст 3. Сточные воды в системе орошения (Тема: Вторичное сырье: резервы экономии). 
1) Прочитайте весь текст. Объясните, о чем говорится в тексте. В процессе повторного чтения опре-

делите пропущенные слова по контексту. Сравните результаты Вашей работы в парах или с ключом. 
Объясните, что помогло вам выполнить задание?

Кукуруза относится к зерновым культурам. Чтобы получать урожаи кукурузы, необходимо создать 
условия для ее роста с учетом биологических особенностей. Для посева отбирают семена (зерна). Для 
роста кукурузе нужна почва, богатая минеральными веществами. … в почве питательных веществ сдер-
живает рост и развитие кукурузы. Для ровных и… всходов зерна необходима температура +10–12º С. 

Зеленые стебли кукурузы используют… зеленого корма – силоса. Из кукурузных зерен готовят муку, 
сечку. Кукурузу используют в комбикормах для… Из початков сахарных сортов кукурузы молочной 
спелости изготавливают консервы, масло.

2) Просмотрите текст без названия. Обратите внимание на выделенные слова и словосочетания. Как 
вы думаете, о чем идет речь? Как вы догадались? Сравните результаты своей работы в парах. Обоснуй-
те свою точку зрения.

 В почве много дождевых червей, муравьев, личинок насекомых. Они пропускают через пищева-
рительный тракт измельченные органические вещества и обогащают почву экскрементами, способ-
ствующими образованию почвенной микро- и макроструктуры. Дождевые черви, например, могут 
пропустить через свой организм в течение года до 25 т земли на гектаре. Они делают глубокие ходы  
в почве, создавая породность и улучшая ее водопроницаемость. 

На значение дождевых червей в почвообразовании впервые указал Дарвин. Он считал, что чер-
ви играли вообще большую роль в истории Земли. Извержения их легко перемещаются водой в по-
ниженные места, а по их ходам вмываются в нижние горизонты почвы. Черви затаскивают в свои 
ходы листья, бумагу, подгнившие древесные остатки и даже перья. Экскременты червей богаты азо-
том, фосфором, образуют водопрочные комочки, а их ходы увеличивают водопроницаемость. Вообще  
деятельность червей направлена на улучшение физических свойств почв и повышение их плодородия.

На начальном этапе подготовки к обучению скорочтению важным компонентом является освоение 
приемов психосаморегуляции состояния. Аутогенная тренировка представляет собой методику само-
внушения, которая активизирует психические и физические функции, например, внимание, память, 
воображение, способность к физическим усилиям, активизирует творческие ресурсы через развитие 
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интуиции, образного мышления. Знание основ психотерапии позволит обрести спокойствие, психоло-
гический комфорт и уверенность в своих силах, зарядиться энергией, пробудить внутренние резервы 
организма и избавиться от страхов и навязчивых состояний.

Установлено, что скорость чтения читающих людей в среднем колеблется в пределах 500–700 знаков 
в минуту. Этого недостаточно для усвоения большого количества информации. Смысл содержится в 
том, что можно выразить несколькими словами. Любой текст, как говорят ученые, содержит около 70% 
избыточной информации, в результате чего значительно сокращается скорость чтения. В каждом слове 
есть лишние буквы, в каждой строке лишнее слово, в каждом абзаце лишнее предложение. Все лишние 
слова, предложения несут избыточную, несущественную информацию. Если все лишнее убрать, смысл 
текста останется. Чтобы убедить студентов в этом, предлагаю выполнить следующие задания:

Задание. Прочитайте текст 1, затем текст 2. Во втором тексте нет гласных букв. Какой из текстов вы 
прочли быстрее? Не помешало ли отсутствие гласных букв в тексте понять смысл текста?

Азот регулирует рост вегетативной массы растений, определяет уровень урожайности и повышает 
содержание белка в зерне. 

Фосфор способствует равномерному появлению всходов, активизирует рост корневой системы, 
ускоряет созревание.

Калий улучшает перезимовку растений, укрепляет соломину, уменьшает поражение посевов корне-
выми гнилями и ржавчиной.

Часть азотных удобрений после непаровых предшественников вносят под основную обработку 
почвы.

На кислых почвах обязательно проводят известкование. 
зт рглрт рст вгттвнй мссы рстнй, опрдлт урвнь уржйнст, пвшт сдржн блк в зрн. 
Фсфр спсбствт рвнмрнм пвлн всхдв, ктвзрт рст крнвй сстм, скрт сзрвн. 
Клй улчшт прзмвк рстнй, крплт слмну, умньшт пржн псвв крнвм гнлм и ржвчнй.
Чсть зтнх удбрнй псл нпрвх прдшствннкв внст пд оснвн брбтк пчв.
Н кслх пчвх обзтльн првдт звстквн.
Прием выделения смысловых опорных пунктов представляет собой компрессию текста без потери 

основы. Из основных идей, значимых слов, фраз составляются логические цепочки, в каждой из кото-
рых необходимо определить центральное по смыслу понятие и ассоциировать понятия между собой. 
Образованная единая логическая цепь идей и определяет суть текста. К примеру, выпишем из текста 
«Рис» ключевые слова и словосочетания.

1. Широко используется рис и в животноводстве, где на корм скоту идут высокопитательные рисо-
вые отруби и измельченная рисовая солома с добавкой свекловичного жома. Можно упомянуть и проч-
ную, красивую рисовую бумагу, изготовленную из рисовой соломы, тонкого аромата рисовую пудру, 
особо отмечаемую парфюмерами. Используются рисовые отруби, рисовая бумага, рисовая пудра.

2. У риса как сельскохозяйственной культуры есть еще одно замечательное качество: поливные ри-
совые поля, как правило, гарантируют урожай, делая его во многом не зависящим от капризов погоды. 
Для возделывания этой культуры пригодны практически любые почвы: от чернозема до болот и со-
лончаков. Это объясняет быстрое распространение культуры из традиционных районов рисосеяния 
Средней Азии и Закавказья в Казахстан, на Дальний Восток, Северный Кавказ.

3. Рис – растение в высшей степени влаголюбивое; значительную часть времени он растет в поле, 
покрытом слоем воды. Но вода эта должна быть управляемой: иногда требуется повысить или понизить 
ее уровень, а иногда и совсем удалить, осушить поле. Поэтому технология подготовки участка, наме-
ченного для возделывания на нем риса, дело непростое. Поле тщательно разравнивают бульдозерами 
и грейдерами. Прокладывают каналы для подачи и сброса воды: в верхней части поля – оросители,  
в нижней – осушители. Возводят миниатюрные дамбы-валики.

Каналами отделяют друг от друга большие участки рисового поля – карты (площадью 25–40 гекта-
ров), валиками делят карты на чеки (участки по 1,5–2,5 гектара). Срезают поверхность чека так, чтобы 
каждый был на несколько сантиметров ниже соседнего. Благодаря этому стоит лишь открыть заслонки 
оросительных труб, соединяющих чеки, и вода, как по ступенькам, стекает в канал-осушитель.

Объединив ключевые слова в смысловые ряды, запишем все полученные смысловые ряды: 
1) используется, рисовые отруби, рисовая бумага, рисовая пудра; 
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2) поливные рисовые поля, урожай, гарантируют, пригодны, любые почвы, быстрое распростране-
ние культуры;

3) влаголюбивое, должна быть управляемой;   
4) технология подготовки участка, тщательно разравнивают, прокладывают, возводят;   
5) отделяют каналами карты, делят карты, срезают поверхность, стекает в канал-осушитель. 
И наконец, определяем смысл – доминанту текста: Рис используется в животноводстве и в пар-

фюмерии. Поливные рисовые поля гарантируют урожай. Пригодны любые почвы. Это объясня-
ет быстрое распространение культуры. Рис – растение влаголюбивое, вода эта должна быть управ-
ляемой. Технология подготовки участка: поле тщательно разравнивают бульдозерами и грейде-
рами, прокладывают каналы, возводят дамбы. Каналами отделяют карты, валиками делят кар-
ты на чеки, поверхность чека ниже соседнего. Благодаря этому вода стекает в канал-осушитель. 
Можно предложить студентам метод «Алгоритм абзаца Е. Васильевой», который состоит из трех эта-
пов [5].

1 этап – разделение существенной и несущественной информации;
2 этап – отделение главной мысли от второстепенной;
3 этап – сжатие главной мысли до слова образа с целью формирования ключа к информации.
Служебные слова играют важную роль в тексте. Они не только способствуют определению смыс-

ла текста, но и могут изменить направление мысли, обобщать, расширить аргументацию. Не являясь 
членами предложений, они выражают связи между частями текста и помогают структурировать текст. 
Один из видов служебных слов – союз. Союзы служат в предложении для выражения логической связи 
между частями предложения. Они, по образному выражению Выготского Л.С. [6], как дорожные зна-
ки, которые предупреждают о приближении крутого поворота или запрещают превышение скорости 
и помогают корректировать скорость своего движения. Например, союз но служит для выражения от-
ношений противоречия, противопоставления между частями текста: Типичными фотосинтезирующи-
ми микроорганизмами являются водоросли, но и часть бактерий обладает этим свойством. Союз если 
выражает значение условия: Если создать благоприятные условия, то бактерии будут делиться через 
каждые 20–30 минут. Союзы хотя (хоть), несмотря на то, что выражают уступительные отношения:  
У бактерий в клетках хлорофила нет, хотя они и относятся к растительному миру.

Обращая внимание на служебные слова, можно с легкостью следовать логике развития событий и 
соответственно адаптировать темп чтения.

Предлагаю студентам упражнения типа:
1. Просмотрите страницу текста. Попытайтесь определить основную мысль текста.
2. Просмотрите страницу текста снова, подчеркнув на ней все служебные слова.
3. Еще раз просмотрите страницу, обращая внимание на служебные слова.
Подумайте, стало ли легче определять смысл текста, если в нем выделены служебные слова.
Активность, смену мысли можно определить и по таким словам, как: таким образом, разумеется,  

в результате, на самом деле, однако, потому что, оказывается. Самыми информативными, по опреде-
лению Шульте, являются первое и последнее предложения. Успех в процессе обучения скорочтению во 
многом предопределяет создание благоприятной атмосферы в учебном коллективе и поэтапной систе-
мы обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Атмосфера доброжелательности 
и взаимного доверия, уважения и взаимопонимания, взаимопомощи и сопереживания, содружества по-
буждает студентов к сотрудничеству, вызывает взаимный интерес и радость от взаимного общения. 
Это способствует высоким результатам обучения скорочтению.
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ОРЫС ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕГІ ШАПШАҢДЫҚҚА ОҚУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Досмағанбетов Б.Т., филология ғылымдарының кандидаты
Син К.Х., Рогова Н.С. 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Көптеген ақпарат, кәсіптік немесе іскерлік өңдеулер оның жоғары жылдамдықты сүзу дағдыларын 

талап етеді, яғни қажетті дағдыларды таңдау және ұсынылған мәтіндерді таңдап оқу. Жылдамдықпен 
оқу немесе басқаша айтқанда, ол динамикалық, белсенді, ұтымды оқу деп аталады, оқушыларға жыл-
дам оқу әдісін, мәтінді жылдам түсінуді, негізгі идеяларды тез анықтауға мүмкіндік береді, осылайша, 
көру қабілеттілігін қалыптастырады, селективті, ең аз уақытты іздеуге мүмкіндік береді. Жылдамдықты 
оқуда маңызды рөл – семантикалық болжам. Болжау қабілеті психикалық белсенділікке тән. Бұл 
оқырманның ақыл-ойы мәтінді оқығаннан кейінгі және қоршаған айналасындағы шындықтың көрінісі 
жақындағандығын білдіреді. Оқу жылдамдығын оқып үйрену барысында табысқа жету оқушылардың 
жеке қасиеттерін ескере отырып, білім беру тобында қолайлы атмосфераны құру және кезеңді оқыту 
жүйесі туралы айқындайды.

Кілт сөздер: ақпаратты өңдеу, сүзу, мәтінді қысу, жылдамдықты оқу, қажетті ақпаратты таңдау, 
уақытты тиімді пайдалану.

TECHNOLOGY OF VERIFICATION IN TEACHING THE RUSSIAN 
LANGUAGE

Dosmaganbetov B.T., сandidate of philological sciences
Sin K.H., Rogova N.S. 

Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan 

Annotation
Processing a large amount of information, both professional and business, requires the skills of its high-

speed filtering, that is, the necessary skills for necessary selection and selective reading of the proposed 
texts. Spritzing or otherwise it is called dynamic, active, rational reading, will teach students a speed reading 
technique, a quick understanding of the text, the ability to quickly identifying the main ideas, thus, forming the 
time-effective skills of scanning, selective, search reading. An important role in spritzing is given to a semantic 
guess. The ability to predict is a characteristic of mental activity. It means that the reader’s mind is ahead of 
his reading of the text and the reflection of the surrounding reality becomes an advanced one. Success in the 
process of learning largely determines a creation of a favorable atmosphere in the academic team and a phased 
system of training, taking into account the individual characteristics of students.

Keywords: information processing, filtering, text compression, spritzing, selection of the necessary 
information, time-effective.
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СЫНЫПТАН ТЫС САБАҚТАР ЖҮЙЕСІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ 
ӨЗ БЕТІМЕН БІЛІМ АЛУЫН ЫНТАЛАНДЫРУДАҒЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖАҒДАЯТТАР 

ЖАРЫЛГАПОВА Д.М., педагогика ғылымдарының кандидаты
АЙМЫРЗАЕВА А.Б., магистрант 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы
Аңдатпа 
Мақалада сыныптан тыс сабақтар жүйесінде білім беру және танымдық белсенділік арқылы өз 

бетімен білім алуына деген қызығушылығын ынталандыру бойынша мұғалім жұмысының мазмұнына 
таңдау жүргізу мәселесі қаралған. Студенттің өз бетімен білім алуына деген қызығушылығын 
субъективті-объективті өзара әрекеттесу арқылы тудыру мүмкін емес. Студент сыныптан тыс іс-
шараларға қатысушы болғысы келеді. Жекелеген және әлеуметтік маңызды жұмыстарға қосылған 
студент қана өзінің білім сапасын жақсартады, өзін-өзі тәрбиелеу іс-шараларын ұйымдастыру және 
жүргізу бойынша білім мен дағдыларын меңгереді.

Студенттердің шығармашылық бірлестігі сыныптан тыс сабақтар жүйесінің жүйелеуші компоненті 
ретінде студенттердің өздігінен білім алуға қызығушылығын қалыптастыруға бағытталған. Студент-
тер арасында өздігінен білім алуға деген қызығушылықты қалыптастыру тұрғысынан қарағанда, 
шығармашылық бірлестіктердің сыныптан тыс жұмыс түрлерімен жеке байланысы бар. Зерттеу, оқу 
және қолданбалы сыныптан тыс тапсырмалар студенттің өз бетімен білім алу қажеттілігіне және өзін-
өзі тәрбиелеуге деген қызығушылығын тудырады.

Кілт сөздер: студент, қызығушылық, өз бетімен білім алу, сабақтан тыс жұмыс, оқытушы, шығар-
машылық бірлестік.

Өз бетімен білім алу XXI ғacыp азаматының aжыpaмac epeкшe қacиeті peтіндe әpбіp қoғaмның жәнe 
жaлпы дүниe жүзіндeгі тіpшіліктің eң мaңызды қoзғaлтқыш күшінe aйнaлып oтыp.

Қaзіpгі зepттeyшілep өзін-өзі oқытyдың өcкeлeң ұpпaқ үшін мaңыздылығын жәнe oғaн қызығyшы-
лықтың бoлyының мaңызының зop eкeнін aтaп көpceтeді. Өз бетімен білім алуға қызығyшылықты 
қaлыптacтыpy, тұлғaның дaмyын жәнe кәcіби өcyінe бaғыттaлғaн, бaғaлay пapaмeтpінe жәнe қaзіpгі 
студентке қaжeтті aтpибyтқa aйнaлды.

Өз бетімен білім алу мexaнизмдepін жүзeгe acыpy үшін тиіcті білім бepy opтacы қaжeт. Жоғары 
оқу орнының нeгізгі міндeттepінің біpі cyбьeктілepдің өз бетімен білім алу қызмeтін жүзeгe acыpaтын 
opтaны жacay бoлып тaбылaды.

Студенттердің өз бетімен білім алуға қызығyшылығын қaлыптacтыpy мaқcaтындa cыныптaн тыc 
жұмыcты ұйымдacтыpy күpдeлі жәнe вapиaтивтік пpoцecті білдіpeді.

Тәжіpибeлік-cынaқ жұмыcын жүpгізy кeзіндe жүйeлік, тұлғaлық жәнe іc-әpeкeттік тәcілдep 
қoлдaнылды.

Біpіншіcі, студенттердің cыныптaн тыc жұмыcтapын жүйe peтіндe ұйымдacтыpyды қaм тaмa cыз eтті.
Eкіншіcі, студенттердің өз бетімен білім алуына қызығyшылығын cыныптaн тыc caбaқтap жү-

йecіндeгі тұлғaны тұтac дaмытy кoмпoнeнті peтіндe қaлыптacтыpyды қapacтыpaды.
Үшіншіcі, студенттерді студент тұлғacының әpтүpлі салаларын дaмытaтын өз бетімен білім алудың 

әpтүpлі фopмaлapынa қaмтy мүмкіндіктepін қapacтыpaды.
Cыныптaн тыc жұмыcты ұйымдacтыpyдың нeгізгі пpинциптepі:
– студенттердің өміpтіpшілігінің жapиялылық пpинципі;
– пeдaгoгикaлық пpoцecкe қaтыcyшылapдың apacындaғы қapым-қaтынacты ізгілeндіpy пpинципі;
– студенттердің cыныптaн тыc жәнe cынып caбaқтapын біpіктіpy пpинципі;
– oқy-тaнымдық іc-әpeкeтті oңтaйлaндыpy пpинципі;
– студенттерді oқытy, тәpбиeлey жәнe дaмытyды дapaлaндыpy жәнe capaлаy пpинципі.
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Студенттермeн cыныптaн тыc жұмыcын ұйымдacтыpy пpoцecіндe пeдaгoгқa oқyшылapдың өміp-
тіpшілігін жapиялay пpoцecінe нaқты бaғыттay қaжeт.

Студенттер шығapмaшылықты, өзіндік жұмыcтapды aтқapyғa тaлпынaды. Cыныптaн тыc caбaқтap 
oқyшының тұлғacын дaмытyды, epіктілік жәнe жayaпкepшілік қacиeттepінe иe, өзін-өзі көpceтyінe 
шығapмaшылықты жacaмпaздық мүмкіндіктepі бap, біздің қoғaмымыздың тoлық құқылы aзaмaты 
peтіндe қaлыптacyынa ықпaл eтyі тиіc.

Студенттердің өз бетімен білім алу қызығyшылығын cyбьeкт-oбьeкт қapым-қaтынacы apқылы қaлып-
тacтыpy мүмкін eмec. Студент cыныптaн тыc caбaқтapғa қaтыcқыcы кeлeді. Пpoдyктивті, әлeyмeттік 
жәнe тұлғaлық мaңызы бap жұмыcқa қaмтылғaн oқyшы ғaнa өзінің қacиeттepін жeтілдіpe aлaды, өзін-
өзі oқытy іc-әpeкeтін ұйымдacтыpy жәнe жүзeгe acыpy дaғдылapын мeңгepe aлaды.

Студенттің қopшaғaн дүниeні пoзитивті өзгepтe білyі oның өзін-өзі oқытy жәнe өзін-өзі тәpбиeлey 
apқылы өзін өзгepтyгe қызығyшылығын apттыpaды.

Cынып жұмыcы oқытyшы мeн студенттердің pecми қapым-қaтынacы нeгізіндe құpылaды, aл 
cыныптaн тыc жұмыc pecми eмec өзapa бaйлaныcы нeгізіндe құpылaды.

Cыныптaн тыc caбaқтap aвтoритapлық бacқapy cтилін пaйдaлaнaтын пeдaгoг жүpгізe aлмaйды. 
Бұндaй cтиль кeзіндe студенттің бeлceнділігі мeн өз бeтіншe жұмыc жacay дaғдыcын тeжeйді, oл 
студенттің өз бетімен білім алуына жәнe шығapмaшылығын дaмытyынa қызығyшылығын төмeндeтeді.

Студенттерді бeлгілі білім мeн тәcілдep қoлдaнылaтын cыныптaн тыc жұмыcтap дa қaтты 
қызықтыpмaйды. Студенттер өздepінің білім мeн дaғдылapын тepeңдeткілepі, пeдaгoгпeн дocтық 
қapым-қaтынac opнaтқылapы кeлeді.

Пeдaгoг пeдaгoгикaлық cитyaцияны, нaқты ұжымды жәнe әpбіp oқyшыны жeкe тaни білyі тиіc. 
Пeдaгoгикaлық тұpғыдaн нeгіздeлгeн мaқcaтты, oқyшылapмeн өткізілeтін cыныптaн тыc жұмыcқa 
нaқты тaңдaлғaн мaтepиaл, нaқты тaңдaлғaн әдіcтep мeн тәcілдepді, eгep пeдaгoг oңтaйлы тaңдay 
әдіcтeмecін дұpыc мeңгepгeн бoлca, caбaқты жүpгізy нұcқaлapының ішіндeгі eң тиімдіcін тaбa aлaтын 
жaғдaйдa ғaнa жүзeгe acыpa aлaды.

Cыныптaн тыc жұмыcтың мaзмұнын, әдіcтepі, мaқcaттapын, фopмaлapын дұpыc тaңдay oқy-
шы лapдың шығapмaшылық бeлceнділіктepін, өз бeтіншe жұмыc жacay дaғдылapын apттыpaды, 
oқyшылapдың өзін-өзі oқытyғa қызығyшылықтapын дaмытyғa нaқты жaғдaй жacaйды.

Тиімді қaлыптacтыpyғa қaжeтті жaғдaй, пeдaгoгтың cыныптaн тыc caбaқ кeзіндe oқyшылapды 
oқытy, тәpбиe бepy жәнe дaмытyды дapaлaндыpy жәнe capaлay пpинциптepін тиімді пaйдaлaнy apқылы 
жacaлaды.

Cыныптaн тыc caбaқтapдa студенттермен жacaлaтын жұмыcты дapaлaндыpy жәнe capaлayғa 
oбьeктивтік жaғдaйлap жacaлaды. Caбaқтың жeкe жәнe тoптық фopмaлapының әpтүpлі түpлepін 
пaйдaлaнa oтыpып, пeдaгoг, студенттерге бeйімділіктepі мeн қaбілeттepі, oлapдың қaжeттіліктepі мeн 
тaнымдық қызығyшылықтapды epкін тaңдay мүмкіндігін бepe oтыpып, apнaйы жәнe пpoфильдік тoптap 
aяcындa студенттерді өз бетімен білім алуға дaйындayғa мүмкіндік бepeтін, нaқты жұмыc фopмaлapын 
қocқaндa, cыныптaн тыc caбaқтap жүйecін мoдeльдeйді.

Cыныптaн тыc жұмыcтaғы тaнымдық іc-әpeкeт, өзін-өзі oқытyғa қызығyшылығын apттыpa oтыpып, 
студенттің тұлғacының зияткepлік, epік жәнe эмoциoнaлдық aяcын дaмытyдың мaңызды құpaлы peтіндe 
қapacтыpылaды.

Студенттер мeн oқытyшылapдың cыныптaн тыc жұмыcқa қaмтылғaн біpлecкeн жұмыcы, әp-
түpлі түpдe (oқy-тaнымдық, ғылыми-зepттeyшілік, өндіpіcтік) жәнe фopмaлapдa (үйіpмe caбaқ тapы, 
зepтxaнaлық caбaқтap) cынып жәнe cыныптaн тыc caбaқтapды біpіктіpy нeгізіндe жүзeгe acы pылaды.

Бұндaй жұмыc студенттерді oқытып қoймaй, coнымeн қaтap өзін-өзі oқытyынa қызығyшылығын 
apттыpyғa нaқты жaғдaйлap жacaйды. 

Кeз кeлгeн cыныптaн тыc жұмыc бұғaн ықпaл eтпeйді. Біpлecкeн жұмыcтың мaқcaттapы, мaз мұ-
ны, әдіcтepі, құpaлдapы жәнe фopмaлapы, ұйымдacтыpy пpинциптepі, студенттің өзін-өзі жe тілдіpyгe 
қaжeттілігін ceзіндіpyгe бaғыттaлyы тиіc.

Студенттерде өзін-өзі oқытyғa қызығyшылықтapы, cыныптaн тыc жұмыcқa қaтыcyы жәнe өзін-өзі 
бacқapyы apқылы, өздepінің зияткepлік, epік жәнe эмoциoнaлдық қacиeттepі қaжeт бoлaтын қиын-
дықтapғa кeздecкeндe қaлыптacyы мүмкін.



104

Өзін-өзі oқытyғa қызығyшылығын қaлыптacтыpyғa бaғыттaлғaн oқyшылapдың шығapмaшылық 
біpлecтігі сыныптaн тыc caбaқтap жүйecіндeгі жүйe құpayшы кoмпoнeнт бoлып тaбылaды.

Циклдік cипaт, студенттердің тұpaқты кoнтингeнті жәнe oқy жылындaғы тұpaқты caбaқ кecтeлepі 
бap шығapмaшылық біpлecтік, oқyшылap мeн oқытyшылapдың біpлecкeн жұмыcын жүзeгe acыpyғa 
жәнe жүйeлік жұмыcқa oқытyшылapды тapтyғa мүмкіндік бepeді.

Шығapмaшылық біpлecтік cыныптaн тыc жұмыcтың пeдaгoгтap мeн студенттердің apacындaғы 
eң кeң қoлдaнылaтын тұpaқты динaмикaлық фopмacы бoлып тaбылaды. Шығapмaшылық біpлecтік 
cыныптaн тыc caбaқтapдың жүйe құpayшы фopмacы peтіндe студенттердің тoлық, жaппaй жәнe жeкe 
жұмыc фopмaлapын пaйдaлaнyғa мүмкіндік бepeді.

Cыныптaн тыc жұмыcты жүйeлі ұйымдacтыpyды біз студент пeн oқытyшының біpлecкeн жұмыcының 
нeгізіндe ұйымдacтыpдық. Шығapмaшылық біpлecтік cыныптaн тыc жұмыcтың әpтүpлі фopмaлapымeн 
жәнe cынып caбaқтapымeн бaйлaныcты жәнe ocындaй шығapмaшылық біpлecтік oқyшылapдың өзін-
өзі студенттің eң әмбeбaп жәнe динaмикaлық фopмacы бoлып тaбылaды.

Шығapмaшылық біpлecтіктің жұмыcының тиімділігі oқытyшының шығapмaшылық біpлecтік 
жұмыcының мaзмұнын қoйылғaн мaқcaтқa cәйкecтігін қaншaлықты aнықтaғaнынa, өзінің 
мүмкіндіктepін қaншaлықты eceпкe aлғaнынa, білімінің дeңгeйінe жәнe студенттің жaлпы дaмyынa 
жәнe бacқa дa жaғдaйлapғa бaйлaныcты.

Біздің жaғдaйымыздa oқyшылapдың шығapмaшылық біpлecтігінің жұмыcының мaқcaты– cыныптaн 
тыc жұмыc жүйecіндe oқyшылapдың өзін-өзі oқытyынa қызығyшылығын қaлыптacтыpy.

Шығapмaшылық біpлecтіктің жұмыcынa қaжeтті мaтepиaлдapдың мaзмұнын іpіктey, oқы тyшының 
жoғapыдa aтaлғaн мaқcaттapды eceпкe aлyы apқылы жacaлды.

Opтaлығы шығapмaшылық біpлecтік бoлып тaбылaтын, cыныптaн тыc жұмыc жүйecін бacқapy, 
тиіcті жүйe жұмыc іcтeйтін жәнe дaмитын нaқты жaғдaйғa бaйлaныcты әpтүpлі жүзeгe acыpылaды. 
Oқyшылapдың cыныптaн тыc жұмыc жүйecін бacқapyғa бeлceнді қaтыcyы тиіc.

«Opтa мeктeп oқyшылapының өзін-өзі oқытyы» шығapмaшылық біpлecтігінің күнтізбeлік-тa-
қыpыптық жocпapының бaғдapлaмacы мынaдaй тaқыpыптapды қaмтиды:

• Үздікcіз білім бepy жүйecіндeгі өз бетімен білім алу;
• Aқыл-oй eңбeгін ғылыми ұйымдacтыpy нeгіздepі;
• Студенттердің өз бетімен білім алуын ұйымдacтыpy фopмaлapы;
• Студенттердің кітaпxaнaлapдaғы жұмыcы;
• Студенттердің өз бетімен білім алу құpaлдapы жәнe әдіcтepі;
• Студенттердің өз бетімен білім алу іc-әpeкeтін өздepінің бaқылayы жәнe бaқылay;
• Өз бетімен білім алу пpoцecіндeгі oқытyшы мeн студенттің өзapa бaйлaныcы;
• Эмoциoнaлды пcиxикaлық жaғдaйды жeкe peттey бoлaшaқ мaмaдapдың өз бетімен білім алу 

тиімділігін apттыpy құpaлы peтіндe;
• Студенттердің өз бетімен білім алу іc-әpeкeтін бacқapy;
• Cынып caбaқтapындa студенттердің өз бетімен білім алуын ұйымдacтыpy;
• Cыныптaн тыc жұмыcтa студенттің өз бетімен білім алуын ұйымдacтыpy;
• Дeмaлыcты студенттердің өз бетімен білім алуы жәнe oқытy тиімділігін apттыpy фaктopы peтіндe 

ұйымдacтыpy.
Cынaқ тoптapындa шығapмaшылық біpлecтік жұмыcын жocпapлay кeзіндe біз мaқcaтты жүзeгe 

acыpy epeкшeлігін – студенттердің өз бетімен білім алуға қызығyшылығын қaлыптacтыpyды eceпкe 
aлдық.

Cынaқ тoптapының жocпapындa студенттің өз бетімен білім алу қызығyшылығының жeкeлeгeн 
бeлгілepін дaмытyды қaмтaмacыз eтeтін мaқcaтты caбaқтap ұcынылды.

Cыныптaн тыc caбaқтap тұлғaның зияткepлік қacиeттepін дaмытyғa бaғыттaлғaн: студент тің өз 
бетімен білім алуға дaяpлығын қaлыптacтыpy; тұлғaның өз бетімен білім алуына қaжeтті дaғдылap мeн 
шeбepліктepді мeңгepyі; oқyшылapдың өз бетімен білім алуға шығapмaшылық бeлceнд ілігін apттыpy; 
ocы пpoцecті жeтілдіpy құpaлдapын, жoлдapын іздeyі; өз бетімен білім алуды бeлгілі тaпcыpмaлapды 
opындayғa пaйдaлaнy; oқyшылapдың өз бетімен білім алу мeн oқy-тaнымдық іc-әpeкeтпeн бaйлaныcын 
aнықтayы.
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Cынaқ тoптapының шығapмaшылық біpлecтігінің жұмыcының мaзмұнындa өзін-өзі oқытy 
пpoцecіндe epік күштepін дaмытyғa, өз бетімен білім алу іc-әpeкeтінің ұзaқтығынa, өз бетімен білім алу 
пpoцecіндe студенттердің қиындықтapды жeңyінe бaғыт бepyгe қaтыcты мәceлeлеp көpceтілгeн.

Шығapмaшылық біpлecтіктің жұмыc жocпapындa тұлғaның өзін-өзі бaғдapлaмaлayы жәнe өз 
бетімен білім алу іc-әpeкeті бoйыншa жeкe міндeттeмeлepді қaбылдayы, өз бетімен білім алу пpoцecіндe 
oқyшының бacқa aдaмдapдың көмeгін пaйдaлaнy epeкшeлігі бoйыншa мәceлeлep көpceтілгeн.

Шығapмaшылық біpлecтіктің жeкe cыныптaн тыc жұмыc фopмaлapымeн бaйлaныcы оқyшы-
лapдың өзін-өзі oқытyғa қызығyшылығын қaлыптacтыpyғa қaтыcты тиімдіcі бoлып тaбылaды. 
Зepттeyшілік, тaнымдық жәнe қoлдaнбaлы cыныптaн тыc тaпcыpмaлap студенттің өз бетімен білім 
алуға қызығyшылығын жәнe өзін-өзі тaнyғa қaжeттілігін apттыpaды.
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У СТУДЕНТОВ ИНТЕРЕСА К САМООБРАЗОВАНИЮ В СИСТЕМЕ 

ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Жарылгапова Д.М., кандидат педагогических наук
Аймырзаева А.Б., магистрант 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме отбора содержания работы преподавателя по стимулированию у сту-

дентов интереса к самообразованию в системе внеаудиторных занятий через учебно-познавательную 
деятельность. Формирование у студентов интереса к самообразованию невозможно осуществлять по-
средством субъектно-объектного взаимодействия. Студент желает быть соучастником внеаудиторных 
занятий. Только включенный в продуктивную, социально и личностно значимую работу студент совер-
шенствует свои качества, приобретает знания и навыки организации и осуществления самообразова-
тельной деятельности. Системообразующим компонентом в системе внеаудиторных занятий является 
творческое объединение студентов, ориентированное на формирование интереса к самообразованию. 
Достаточно эффективными в плане формирования интереса к самообразованию у студентов являются 
связи творческого объединения с индивидуальными внеаудиторными формами работы. Исследователь-
ские, познавательные и прикладные внеаудиторные задания стимулируют у студента потребность 
к самопознанию и интерес к самообразованию.

Ключевые слова: студент, интерес, самообразование, внеаудиторная работа, преподаватель, твор-
ческое объединение.
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Annotation
The article touches upon the problem of selection lecturer’s work contents in motivation of students’ self-

education within the extracurricular studies through educational and cognitive activity. Formation of students’ 
interest in self-education can not be done through subject-object interaction. The student wishes to be art 
and part of in extracurricular activities. Only included in a productive, social and personally meaningful 
activity, a student improves his qualities, acquires knowledge and skills in organizing and delivering self-
education activity. The backbone component in the system of extracurricular classes is the creative association 
of students, focused on formation of interest in self-education. Rather effective, in terms of the formation of 
interest in self-education among students, is links of creative association with individual extracurricular forms 
of work. Research, cognitive and applied extracurricular tasks stimulate the student’s need for self-knowledge 
and an interest in self-education.

Keywords: student, interest, self-education, extracurricular work, cognitive activity, creative association.
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Аңдатпа
Балалар мен жасөспірімдердің дене белсенділігін қалыптастыру өзекті әлеуметтік-педагогикалық 

мәселе болып табылады. Оның шешімі көбінесе нақты адамның денсаулығына ғана емес, сонымен 
қатар елдің әл-ауқаты мен гүлденуіне де байланысты. Адамның дене белсенділігі деңгейін арттыру 
үшін жағдай жасау қоғамдағы ұлттың гендік қорын сақтау және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
сияқты жаһандық міндеттерді шешеді. Дене белсенділігінің қалыптасуына әсер ететін әлеуметтік си-
паттамаларды бөлу үшін қызметтің осы түрі адамның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасының 
арнайы ұйымдастырылған белсенді жүйесі болып табылатынын атап өту қажет. Ол өзара іс-қимыл 
және қозғалыс қызметін жетілдіру үдерісінде іске асырылады. Дене белсенділігін қалыптастыруға 
әсер ететін психологиялық сипаттамаларды бөлу үшін қозғалыс белсенділігіне қажеттіліктерді, уәждер 
мен мүдделерді субъективті көрсету үдерісін атап өту қажет. Қозғалыс әрекетінің қажеттілігін түсіну 
дағдыларды, іс-әрекеттерді, ұғымдарды, білім мен сенімдерді дамыту қажеттілігін анықтайды.

Кілт сөздер: балалар, жасөспірімдер, өмір салты, дене белсенділігі, жастар әлеуметтануы, дене 
тәрбиесі педагогикасы, спорттық білім, құндылық бағдарлар.
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Кіріспе. Қазіргі заманғы гуманистік қоғамдағы адам денсаулығы ең жоғары құндылық болып табы-
лады. Сондықтан Қазақстанның қазіргі демографиялық жағдайы мен оның эволюциясының келешегі 
біздің еліміздің ұзақ мерзімді дамуын айқындайтын бірінші дәрежелі негізгі элементтердің қатарына 
жататынын атап өткен жөн. 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Қазақстан Республикасының 
демографиялық даму тұжырымдамасында [1] балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайту 
саласындағы басымдықтар арасында дене шынықтыруды, спортты дамытуға және бос уақытын 
ұйымдастыруға бағытталған іс-шараларды жетілдіру міндеті қойылады. Қазақстан Республикасының 
дене шынықтыру және спортты дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасында мақсаттар, 
міндеттер мен қағидаттар арасында дене тәрбиесінің сапасын арттыру, балалар мен жастардың дене 
шынықтыру дайындығы мен дене бітімінің дамуына мониторинг жүргізу бағыттарын қамтиды [2]. 
Өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен білім берудің маңызды міндеті, халықтың тыныс-тіршілігі мәдениетінің 
жаңа деңгейін қалыптастырудың шешуші шарты балалар мен жасөспірімдердің салауатты өмір салтын-
да өзектендірілген дене белсенділігінің ұлттық және әлемдік мәдениетінің құндылықтарын мақсатты 
және қарқынды игеруі болып табылады [3, 30-бет].

Қазіргі ұғымда белсенділік, әдетте, энергия жұмсаудың арқасында белгілі-бір нәтиже беретін 
мінез-құлық сапасы ретінде анықталады, ол осы мінез-құлықтың артында тұрған тұлғаға емес, тек 
қана мінез-құлыққа жатады [4, 65-бет]. Белсенді болу әр адамға әртүрлі дәрежеде берілген, табиғи 
дарындыларының барлық байлықтарына, өз қабілеттеріне, дарындарына көріну дегенді білдіреді. 
Адамның белсенділігі кез келген қызметті емес, тек ішкі себептерге негізделген және жеке тұлға бо-
лып табылатын биоәлеуметтік-мәдени жүйені сақтауға ғана емес, жетілдіруге де бағытталған қызметті 
сипаттайды. Ол қызметтің сапалы да, сандық жағынан да көрінеді.

Дене белсенділігі – адамның денсаулығын нығайтуға, дене әлеуетін дамытуға және жеке басының 
мотивациясы мен әлеуметтік қажеттіліктерді ескере отырып, өз тапсырмаларын тиімді іске асыру үшін 
дене жетілуіне қол жеткізуге бағытталған қимыл-қозғалыс қызметі. Қозғалыс қызметі – адам ағзасының 
белгілі бір бейімделгіш әсеріне қол жеткізу және осы үдерістің динамикасын жетілдіру мақсатында 
ұйымдастырушы идеялар, ережелер мен формалар жүйесіне енгізілген қозғалыс әрекеттерінің жиын-
тығы.

Негізгі бөлім. Жеке тұлғаның дене шынықтыру білімінің бағыттылығы спорттық және сауықтыру 
жаттығулары, жалпы тыныс-тіршілік жағдайында дене жаттығуларын сауатты пайдалану туралы негізгі 
және арнайы білімнің құндылықтық бағдарларының, қажеттіліктік-мотивациялық саланың бірлігімен 
анықталады [5, 109 бет]. 

Жеке дене шынықтыру тұжырымдамасын әзірлеу жалпы білім беретін мектеп оқушыларының 
жеке тұлғасын түбегейлі әлеуметтендіру негізінде жүзеге асырылады және баланың жеке қабілеттері 
мен мүмкіндіктерін барынша ашуға, жеке ерекшеліктерін, негізгі мүдделерін және психофизикалық 
көрсеткіштердің даму деңгейін есепке алуға бағытталған [6, 24-бет]. 

Дене шынықтырудың барлық компоненттерін біріктіретін фактор адамның дене бітімін жетілдіруге 
бағытталған дене шынықтыру – спорт қызметі болып табылады. Дене шынықтыру саласында ден-
саулықты нығайтуға, дене әлеуетін дамытуға және дене жетілуіне қол жеткізуге байланысты ерекше 
қызмет туралы айту орынды. Дене белсенділігінің мақсаты – жеке басының мотивациясы мен әлеуметтік 
қажеттіліктерді ескере отырып, тапсырмалар мен қабілеттерін тиімді іске асыру. Жеке тұлғаның дене 
мәдениетін басқа факторлармен ұштастыра қалыптастыратын және қоғамдық тәрбие мен тұлғаны өзін-
өзі тәрбиелеу жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын белсенді элемент ұстанымынан 
дене белсенділігінің теориялық түсінігі негізделген [7, 186-бет].

Адамның дене белсенділігінің тұжырымдамасы тұлғаның қозғалыс әлеуетінің басқарылатын 
дамуының негізгі заңдылықтары, тұлғаның денесін жетілдіру үдерісіне белсенді қатынасының жол-
дары мен құралдары, адамдардың дене белсенділігін ұйымдастырудың жолдары мен нысандары тура-
лы түсінік жүйесін қамтиды. Мәселенің психологиялық аспектісі дене белсенділігінің денсаулық және 
әлеуметтік-дене белсенділігінің мәдени дамумен бірлігінде қарастырылады [8, 7-бет]. Психологиялық 
және әлеуметтік сипаттамалардың дене белсенділігін зерттеуге қосу адам қызметінің осы түрінің 
пәнімен байланысты кейбір маңызды мәселені қамтуға мүмкіндік береді.
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Балалар мен жасөспірімдердің дене белсенділігін қалыптастырудың педагогикалық аспек-
тілері. 

Шет ел әдебиетіндегі дене белсенділік деп қаңқалы бұлшықеттер өндірген кез келген жұмыс, ты-
ныштық жағдайына қосылған энергияны жұмсау нәтижесі ретінде түсіндіріледі [9, 237-бет]. Зерттеу екі 
аспектіде жүргізіледі – физиологиялық және мінез-құлық [10, 401-бет]. Физиологиялық перс пективаға 
сәйкес, дене белсенділік жалпы энергия шығынының құрамдас бөлігі болып табылады, ол тыныштық 
метаболизмі, қоректену және дене бойын қамтиды. Мінез-құлық перспективасына сәйкес ол мінез-
құлықты түсіну, сондай-ақ спорттық, рекреациялық, оңалту, дамыту және сауықтыру технологиялары 
сипаттамаларының шегінде қаралуы мүмкін.

Педагогикалық үдеріс келесі технологиялық компоненттерді қамтиды: қарым-қатынас, бағалау, 
та лаптар, ақпараттық әсер ету. Педагогикалық әсерді іске асыру тұрғысынан баланың табиғатын, 
оның жеке даму деңгейін ескеру қажет және осы жалпылама сипаттамаға байланысты оған адамзат 
мәдениетін өзгертуге болады [11, 115-бет]. Білім беру мазмұнының мәдени мәні екі тәсілмен жүзеге 
асырылуы мүмкін: мәдени әлеуметтік пен жеке тұлғаның өзара байланысына қол жеткізу арқылы және 
білім беру мазмұнын жүйелі ұйымдастыру арқылы.

Білім берудің объективті мазмұны әлеуметтік тапсырыспен, білім берудің алдына қоятын міндет-
термен анықталады, білім беру мазмұнының субъективті мәні жеке-жеке мағынада көрсетіледі. Жеке 
тұлғаның дамуы мен оның тәрбиесінің арасындағы тәуелділік балалармен не істеу емес, олармен не бо-
лып жататыны маңызды факт болып табылады. Қарастырылатын мәселеге қатысты оқу қағидаларына 
тоқтау маңызды, олардың ішінде негізгі болып ғылымилық, қолжетімділік, жүйелілік, бірізділік, 
саналылық, оқушылардың белсенділігі, оқу нәтижелерінің беріктігі болып табылады [12, 13]. Оқыту 
мен тәрбиелеуде тұлғаның сана-сезімі мен белсенділігі қағидасы сана-сезім мен мінез-құлықтың бір-
тұтастығына алып келуі тиіс.

Білімді меңгерудің санасы, дербестігі және беріктігі дидактикалық қағидаларға қарағанда әдістемелік 
ережелер деп санауға болады. Белсенділік қағидасына келсек, оның педагогикадағы мазмұны жиі та-
рылып, ол білім, білік және дағдыларды белсенді меңгеруді түсінеді. Дене белсенділікті тек қимыл-
қозғалыс қызметіне ғана емес, осы қызмет көрінісіндегі зияткерлік белсенділіктің мазмұнын талдаған 
жөн.

Өскелең ұрпақтың дене белсенділігін зерттеудің әлеуметтік аспектілері. 
Мектеп жасындағы балалардың дене белсенділігін бағалаудағы қазіргі әлеуметтік тәсілдер бірінші 

кезекте балалардың денсаулығына байланысты мінез-құлық элементтерін өлшеуге негізделген [14, 86- 
бет]. Осыған сәйкес дене белсенділігіне қосылған балалардың саны туралы айтуға мүмкіндік беретін 
деректерді алу, тұрақты дене белсенділігінің пайдасы туралы дәлелдер, сондай-ақ дене белсенділігінің 
нақты деңгейін елеулі түрде арттыруды қажет ететін балалардың санатын анықтау міндеті қойылады.

Жеке тұлғаның дене тәрбиесін қалыптастыруға әрекеттік тәсіл қағидаты адамның осы қызмет 
түріндегі белсенділігін шебер ынталандыра отырып қана пәрменді дене шынықтыру тәрбиесін жүзеге 
асыруға болады [15, 49-бет].

Балалардың дене белсенділігін қалыптастырудың әлеуметтік аспектілерін талдауға қатысты жеке 
тұлға – адамның әлеуметтік қасиеттерінің тұтастығы, қоғамдық дамудың өнімі және белсенді қызмет 
пен қарым-қатынас арқылы әлеуметтік қатынастар жүйесіне индивидті қосу екенін атап өткен жөн.

Дене белсенділікті қалыптастыру мәселесін әлеуметтік талдау оның оқушылардың дамуындағы 
орны мен рөлін зерттеуді, әлеуметтік қызметтерді және басқа педагогикалық үдерістермен байланыс-
ты, сондай-ақ оқушылардың әртүрлі жыныстық-жас топтарының құндылық бағдарларын, уәждерін, 
мүдделері мен қажеттіліктерін нақтылауды көздейді. Дене белсенділігін зерттеудің әлеуметтік мәні 
жаңа педагогикалық және психологиялық әсерлерді жүзеге асыруды талап ететін оның қалыптасу 
жағдайы мен реттілігін анықтауға мүмкіндік береді.

Зерттеудің математикалық әдістері мен арнайы әзірленген өлшемдердің көмегімен мектепте және 
оқудан бос уақытта дене жаттығуларына арналған сабақтарға қатысуды өзіндік бағалау деректері дене 
белсенділігінің жалпы деңгейін бағалауға мүмкіндік береді [16, 113-бет]. Ең жиі кездесетін әдістер 
әлеуметтік сауалнамалар, өзін-өзі бағалау пайымдаулары, қайталама сауалнамалар, педагогикалық 
бақылау, өлшеу, қозғалыс реакциялары болып табылады (1-кесте).
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Кесте 1 – Өскелең ұрпақтың дене белсенділігі құндылықтарының сипаттамасы

ДЕНЕ БЕЛСЕНДІЛІГІ
Ерекше адам қызметі

Оқу белсенділігі Спорттық белсенділігі Ойын белсенділігі Белсенді бос уақыт
ПӘНДІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Мәні
ЖАЛПЫ ЕРЕКШЕ ЖЕКЕ-ДАРА

Қызметі
СЫРТҚЫ ІШКІ

Рухани құндылықтар
БАҒДАРЛАМАЛАР ӘДІСТЕМЕЛЕР ОҚУЛЫҚТАР

ЖЕКЕ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Тұлғалық мағынасы

МӘДЕНИ ДАМУЫ ДЕНСАУЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУ
Интенсивті құндылықтар

УӘЖДЕМЕЛЕР ҚАЖЕТТІЛІКТЕР ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАР
Қимыл-қозғалыс құндылықтары

СТРАТЕГИЯ ТАКТИКА ЖОСПАР
Жеке қозғалыс тәжірибесі

ІСКЕРЛІКТЕР ДАҒДЫЛАР ӘРЕКЕТТЕР
Жеке ойлау тәжірибесі

ҰҒЫМДАР БІЛІМ СЕНДІРУ

Дене белсенділігі – адам қызметінің ерекше түрі. Қызметтің әмбебап анықтамасынан оның белсенді 
қатынасы, ерекше адам және әлеуметтік табиғатпен анықталатын негізгі ерекшелік белгілері туын-
дайды. Дене белсенділікті анықтаудың мәні, онда қызметтің екі түрі – қозғалу және ойлау, қозғалыс 
қызметінің мазмұны сыртқы (моторлы) белсенділікті сипаттаса, ойлау қызметінің мазмұны ішкі (ақыл-
ой) белсенділікті сипаттайды.

Дене белсенділіктің ерекшеліктерін адам қызметінің түрі ретінде қарастыру тұрғысынан анықтаудың 
негізгі құралы декомпозиция болып табылады, яғни зерттелетін жүйе мен оның кіші жүйелерін бөліп 
алу. Пәндік құндылықтар құрамына енгізілген дене белсенділігінің құрылымдық элементі ретінде 
адамның тіршілік әрекетінде дене тәрбиесінің мәнін қарастыру керек (кестені қараңыз).

Дене белсенділігін қалыптастыру және дамыту мәселесі тек білімді, ептілікті және дағдыны меңгеру 
мәселесіне ғана жинақтала алмайды. Әрине, мағынаны оқыту мүмкін емес, оны оқыту үдерісінде ғана 
ашуға, оны ұғынылатын даму идеясын іске асыруға, оқушыны тиісті жеке тәжірибемен байытуға 
болады. Дене шынықтыру білім беру жүйесінде оқыту мен тәрбиелеудің нәтижелері олардың сана-
сезімдік дәрежесі тұрғысынан қарастырылуы тиіс, яғни оқушының жеке өміріндегі білім, білік, дағды 
қандай болады, ол үшін қандай мағына алады. Оқытудың табыстылығы бала үшін қандай мағынада 
оқытылады. Дене белсенділікке қызығушылық туғызу үшін мотив жасау, содан кейін мақсатты қандай 
да бір пәндік мазмұнда табуға мүмкіндік жасау қажет. Қызықты оқу пәні – бұл итермелейтін себеп-
терге байланысты оқушылардың «мақсат саласына» айналған пән. Бұл жағдайда оқушылардың дене 
белсенділігінің құрылымдық орны дәл осы «дене шынықтыру» оқу пәнінің мазмұны болып табылады, 
ол өзекті ұғынылады.

Дене белсенділігі туралы құрылымдық-функционалдық түсінік.
Дене белсенділігі, кез келген адам қызметі сияқты, бұл әрекеттің іс-әрекеті мен мақсаты түрінде 

ғана емес. Мақсатты, құралдарды және нәтижелердің біртұтастығы ретінде қызметті белгілі анықтауға 
дене белсенділігінің жетекші элементтерін қарау негізделеді. Дене белсенділігін ұйымдастыру шартта-
ры мен тәсілдері оның қалыптасуына елеулі әсер етеді. Жеке тәжірибедегі нәтижеге субъективті фак-
торлар әсер етеді. Дене белсенділігі нәтижелеріне жанама әсер ететін педагогикалық және әлеуметтік – 
психологиялық факторлардың рөлі өзектіленеді. Белсенді қатынас ретінде қызмет туралы түсінік 
оның құрылымына дене белсенділікті бастамалау қызметін орындайтын компонент кіретінін болжай-
ды. Мазмұны қажеттіліктің көрінісін құрайтын қызметтің құрылымдық білімі дене белсенділігінің 
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қарқынды компоненті ретінде айқындалады. Оның мәні өмір сүру жағдайына қатысты ішкі және 
сыртқы белсенділіктің басымдықтарын қамтамасыз ету маханизмінде, олардың өзгерістерінің маңыз-
дылығының дәрежесін саралап және дене белсенділігінің мақсатты бағыттарын қамтамасыз ете оты-
рып, әлбетте, қарқынды компоненттен басқа, оның мазмұны қол жеткізілуі тиіс сұраққа жауап болып 
табылады, Дене белсенділігінің қимыл-қозғалыс компоненті де бар. Яғни нәтижеге қалай жетуге бола-
ды. Шарттар өзгерген кезде әрекеттердің қимыл-қозғалыс құрамы да өзгеретіні анық.

Дене белсенділікті тұрақтандыру және ынталандыру қызметін қозғалу қызметінің нәтижелерін 
сақтай отырып және бекіте отырып, жеке тәжірибе компоненті орындайды. Жеке тәжірибе компонентінде 
дене белсенділігін дамыту механизмі, педагогпен өзара іс-қимыл нәтижелерін бекіту негізінде оның 
бағытталған өзгерістері оқшауланады.

Мектеп оқушылары үшін табысқа жету жағдайын құру, яғни жеке дене белсенділігінің нәтижесі мен 
үдерістен қанағаттануды бастан кешіру педагогикалық тұрғыдан анықталды. Мотивті енгізу табысқа 
жету жағдайын жасаудың әртүрлі кезеңдерінде жүзеге асырылады: оқу-тәрбие үдерісінің басында, 
технологиялық алгоритмді жүзеге асыру жағдайында, белгілі-бір нәтижеге қол жеткізгеннен кейін кез 
келген жағдайда бұл жерде дене белсенділігінің және оның нәтижесінің әлеуметтік мәні мен тұлғалық 
мәні ашылады, бұл нәтижесінде оның қалыптасу және оң бағалау үдерісін айқындайды.

Қорытынды. Балалар мен жасөспірімдердің дене белсенділігін қалыптастыру – өзекті әлеуметтік-
педагогикалық мәселе, оның шешілуіне тек нақты адамның денсаулығы ғана емес, сонымен қатар жал-
пы елдің әл-ауқаты мен өркендеуі де тәуелді. Жеке тұлғаның дене белсенділік деңгейін арттыру міндетін 
шешу үшін жағдай жасай отырып, қоғам ұлттың гендік қорын сақтау және елдің ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету сияқты жаһандық міндеттерді шешеді.

Дене белсенділіктің үдеріс өлшемдерінің өзара байланысы мен нәтижелілігі өзара салыстыры-
латын морфологиялық, психологиялық, сондай-ақ әлеуметтік және мәдени көрсеткіштер кешенімен 
сипатталады. Дене белсенділігінің әлеуметтік сипаттамалары әлеуметтік ортаның тұтас әсері ретінде 
жеке қимыл әрекетінің белгілі-бір әлеуметтік детерминанттары болып табылады. Оқушылардың дене 
белсенділігін қалыптастырудың әлеуметтік-мәдени үдеріс педагогикалық жүйе аясында қоғамның 
әлеуметтік тапсырысымен шартталған.

Дене белсенділігінің қалыптасуына әсер ететін әлеуметтік сипаттамаларды бөлу үшін қызметтің 
осы түрі адамның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасының арнайы ұйымдастырылған белсенді 
жүйесі болып табылатынын атап өткен жөн. Ол оның баяу дамуында да, қарқынды қызмет етуде де, 
яғни қимыл-қозғалыс қызметін жетілдіру және өзара іс-қимыл үдерісінде де іске асырылады. Дене 
белсенділігінің психологиялық сипаттамалары оның қалыптасуының жалпы заңдылықтарын ашады 
және психикалық үдерістердің ерекшеліктерімен байланысты: қабылдау, зейінді, есте сақтау, ойлау 
және сөйлеу қарым-қатынас. Дене белсенділігінің қалыптасуына әсер ететін психологиялық сипат-
тамаларды бөлу үшін қозғалыс қызметіне қажеттілікті, уәждер мен мүдделерді субъективті көрсету 
үдерісін атап өту қажет. Қимыл-қозғалыс қызметінің қажеттілігін ұғыну іскерлікті, дағдылар мен іс-
әрекеттерді, сондай-ақ ұғымдарды, наным-сенімдерді меңгеруге қажеттілікті анықтайды.
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Аннотация
Формирование физической активности детей и подростков является актуальной социально-педаго-

гической проблемой. Решение ее во многом зависит не только от здоровья конкретного человека, но и 
от благополучия и процветания страны в целом. Важным является создание условий для повышения 
уровня физической активности человека, общество решает такие глобальные задачи, как сохранение 
генофонда нации и обеспечение национальной безопасности. Для выделения социологических харак-
теристик, влияющих на формирование физической активности, необходимо отметить, что данный вид 
деятельности является специально организованной активной системой взаимоотношений человека с 
окружающим миром. Она реализуется в процессе взаимодействия и совершенствования двигательной 
деятельности. Для выделения психологических характеристик, влияющих на формирование физиче-
ской активности, важно отметить процесс субъективного отражения потребностей, мотивов и инте-
ресов к двигательной активности. Понимание необходимости двигательной деятельности определяет 
необходимость развития навыков, действий, понятий, знаний и убеждений.

Ключевые слова: дети, подростки, образ жизни, физическая активность, социология молодежи, 
педагогика физической культуры, спортивное образование, ценностные ориентации.
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 Annotation
Formations of physical activity of children and teenagers is an actual social – pedagogical problem. The 

solving of it in many respects depends not only on the health of the concrete person, but also on the well – 
being and prosperity of the country as a whole. Creating of conditions for the increasing of the level of physical 
activity of an individual, the society solves such global tasks, as the preservation of the nation gene fund 
and the maintenance of national safety. For the allocation of the sociological characteristics influencing the 
formation of physical activity, it is necessary to note, that the given kind of activity is the specially organized 
active system of mutual relation of a person with the world around. It is realized during the interaction and 
perfection of motor activity. For the allocation of the psychological characteristics influencing the formation 
of physical activity, it is important to note the process of subjective reflection of needs, motives and interests 
to motor activity. Comprehension of the necessity for motor activity determines the need for the development 
of skills, actions, concepts, knowledge and belief.

Keywords: children, teenagers, lifestyle, physical activity, sociology of youth, pedagogics of physical 
culture, sports education, values orientations.
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Аңдатпа 
Мақалада өздерінің тәлімдік қасиеті мол нақылдары, қанатты сөздері, ұтымды ойлары арқылы 

халықтық педагогиканың дамуына үлкен үлес қосып, атсалысқан ақындар легі – Сыр сүлейлері Базар 
жырау, Нұртуған, Тұрмағамбет, Қаңлы Жүсіп шығармаларын зерттеуге арналған. Сыр сүлейлерінің 
өлең, жырларына терең талдау жүргізе отырып, олардың оқу-білімді, ғылымды, сауаттылықты, парасат-
ты ойды насихаттайтын шығармаларына сипаттама берілген. Танымал ақындардың шығармаларының 
интеллектуалдық мәдениетпен байланысын қарастырған.

Кілт сөздер: Сыр сүлейлері, интеллектуалдық мәдениет, білім, ғылым, сауаттылық.

Педагогика ғылымындағы тәрбие бағыттарының бірі – жас жеткіншектің интеллектуалдық мәде-
ниетін қалыптастыру болып табылады. Интеллектуалдық мәдениет – білім алушының ақыл-ой 
еңбегінің мәдениеті саласындағы білім мен дағды кешені, ол танымдық іс-әрекеттің мақсатын анықтай 
білу, оны жоспарлау, танымдық операцияларды әр түрлі тәсілдермен орындау, дереккөздермен жұмыс 
істеу, өздігінен білім алу дегенді білдіреді. Интеллектуалдық мәдениет оқу процесінде және сыныптан 
тыс жұмыста жүзеге асырылатын ақыл-ой тәрбиесі үдерісінде қалыптасады [1]. Жалпы баланың руха-
ни дамуының негізі ақыл-ой тәрбиесінен басталады. Ақыл-ой тәрбиесі – тұлғаның интеллектуалдық 
мәдениетін, танымдық уәждерін, ақыл-ой күштерін, ойлауын дамытуға бағытталған педагогикалық 
іс-әрекет. Ол дүниетанымды қалыптастырумен тығыз бірлікте жүзеге асырылады. Ал өз кезегінде 
интеллектуалдық мәдениет ақыл-ой еңбегі саласындағы білім мен білік кешенін қамтиды: танымдық 
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қыз меттің мақсатын анықтай білу, оны жоспарлау, танымдық операцияларды әр түрлі тәсілдермен 
орын дау. 

Бүгінгі таңда өркениетті қоғам мен зайырлы мемлекеттің қалыптасуы деңгейінде ұрпақтың рухани 
байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен білімділігін арттыру көзделіп отыр. Елімізде 
білім беру ісін жаңғырту мақсатында оның мақсат-міндеттерін айқындайтын жаңа мазмұнды заңдар 
мен тұжырымдамалар, бағдарламалар қабылданып, халықтың рухани дамуына, тілі мен тарихы, діні 
мен мәдениетінің өркендеуіне қолайлы жағдайлар жасалып отыр. Рухани жаңғыру жағдайында білім 
беру бәсекеге қабілеттіліктің басты тетігі ретінде айқындалған кезеңде жас ұрпақтың білімге көзқарасы, 
ұмтылысы, оны меңгеру деңгейі – бүкіл білім беру жүйесінің алдында тұрған өзекті мәселе.

Әлeмдiк дeңгeйдeгi жaңa пapaдигмa жaғдaйындa бiлiм бepу мaқcaты – құндылық бaғдap қaлып-
тacтыpу, нәтижeгe бaғдapлaну, oқытуды бiлiм aлушының жeкe тұлғacынa бaғыттaу, aл oқыту әдicтepiн 
тұлғaapaлық қapым-қaтынacтapғa бeйiмдeу бoлып oтыp. Оқу үдерісінде оқушының білім, білік, дағдыны 
игеруі, оқыл-ой еңбегінің дамуы, өзінің танымдық іс-әрекетін жоспарлау мен ұйымдастыру дағдысын 
меңгеруі олардың білімге құндылық бағдарын қалыптастырудың негізі болып табылады. Дeмeк, oқушы 
бiлiмдi дaйын күйiндe aлмaй, өзiнiң өмipлiк тәжipибeciнe cүйeнe oтыpып, тaнымдық «жaңaлық» aшуы, 
шығapмaшылық тaпcыpмaлapды opындaу нeгiзiндe әp түpлi нәтижeгe жeтуi тиic. Coндықтaн бүгiнгi 
қoғaмдa eлiмiздiң бiлiм бepу жүйeciн жeтiлдipу, oқуды өмipмeн бaйлaныcтыpу, oқушылapдың бiлiмге 
қызығушылығын арттыру, бір сөзбен айтқанда, білімге құндылық ретінде көзқарас қалыптастыру тaлaп 
eтiлудe.

Ұрпақ қамы, оларды білімге баулу, сауатты болуға шақыру Сыр сүлейлерінің көздеген арма ны, шы-
ғармаларының негізі болған. «Сөйле тілім, жалпыдан, Дариядан тасып шалқыған», – деп жырлаған 
Сыр сүлейлерінің көшбасшысы Базар Оңдасұлы – ақыл-парасатқа, білімге айрықша мән берген ақын. 
Білімі мен ақылы таяз кейбір боскеуде жандарды:

Затсыздан күтпе, жақсылық,
Не айтарын білмейтін
Шамасыз шалғай шарқыдан.
Екі елі аузын жаппайды
Айтқаны өсек балшыдан, – 

деп сынап айтқан ақын, білімімен елге танылған жандар туралы «Орасан озық білгірлер» дей отырып:

Ғаламға мәлім аттары
Ертеде өткен ерлер көп
Тақ шыққан талай талқыдан
Ғали Сина, Фирдауси...
Шығыпты айрықша ғалымдар...
Хафиз, Жәми, Мақтұмқұл, – 

деп оларға деген ерекше ықыласын білдіреді. «Солардан қалған соңғыға, Үлгілі өрнек, нұсқа бар» деп 
зиялылардан қалған үлгі-өнегенің, ілім-білімнің маңызына тоқталып:

Ұстаған жолын олардың
Дәріпті ділуар аз емес
Жалғаса шыққан артынан.
Беттетпей жауын кезінде
Жандырған өрттей шарпыған, – 

деп, білімді жанның кез келген қас дұшпанын ойсырата жеңетіндігін сипаттайды. 

Ғалымдар айтқан нұсқа бар:
Асылына тартар әр нәрсе,
Өзгермейді деген қалпынан, – 

деу арқылы ғалымдардың ғибратын кейінгі ұрпаққа аманаттайды.

8-0138
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Ақын «Перзент қадірі» деген өлеңінде де осы тақырыпқа оралып, ғалымдар мәртебесін биік ас-
қақтатады:

Ғалымдардың белгісі –
Тұла бойың түршігіп,
Сүй-сүйегің шымырлар
Айтса уағыз Кәләмнан...

Базар Оңдасұлы өз өлеңдерінде жақсы мен жаманды, мырза мен сараңды, ғалым мен наданды салыс-
тырып, ғибратты, тағылымды ой-пайымын жеткізеді. Соның бірі – «Ібіліс қандай, нәс қандай» өлеңі. 
Ақын: «Жақсы менен жаманның арасы жер мен аспандай, оны басыңа іс түсіп, сасқанда байқарсың. 
Мырза мен сараң ылди мен зәулім асқардай» деп салыстыра келе:

Ғалым менен наданды
Салыстырсаң білерсің.
Көл тартылса, күн сайын
Дария шіреп тасқандай, – 

деп түйіндейді [2, 17 б.].
Тұрмағамбет Ізтілеуұлының осындай білсем деген ынтасы бар жастарға арнаған өлеңдерінің бірі 

«Шәкірттерге» деп аталады. Ақын бұл өлеңінде алтын уақытын білім нәрімен сусындауға үгіттейді. 
Келешектің кілті білім екендігіне ерекше назар аударады: 

Сөз таппай отырсаңдар, ұстазыңа
Кітаптың құр аударып парақтарын –
Күңдердей көпке күлкі боларсыңдар
Суықта салмайтұғын балақтарын. 
Жинақты мұнан былай болмасаңдар, 
Сал бөксе толып жатыр салақтарың, – 

дей келе, ақылға салып қараса «ілім – ікімат», сол ілімді меңгерсеңдер, «Бақ қонып, бастарыңа ықпал 
орнап, Әркімнен ауыр болар қадақтарың» дейді. 

Ілім-білімді өлеңдерінің өзегі еткен ұлы Абай:

Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артық білуге.
Артық білім – кітапта
Ерінбей оқып, көруге, – 

деп жырласа, Тұрмағанбет ақын «Абайды оқығанда» өлеңінде өзі өлсе де, сөзі өлмейтін ғұлама ойшыл 
туралы, оның тағылымы туралы былайша жазған:

Болады: «Бәрінің де бар, – деп, – көзі». 
Өлген соң оған біз де «қауышармыз», 
«Ұйықтасын» торқа болып киген бөзі. 
Ойланып осы сөзге түсінгендер
Сүйінер сойдырғандай бағлан қозы. 
Татауы қайбір кәптің тарқамайды, 
Нәрсенің болмағандай қойған тозы [3, 45-б.].

Шайыр ақын «Астыңда аң құтқармас атың болса» атты өлеңінде әр нәрсенің өз орны және оның 
өз мән-маңызы бар екендігіне тоқталған. Педагогика ғылымының жан-жақты дамыған үйлесімді 
тұлға қалыптастыруға бағытталған мақсатын осы өлеңнен табуға болады. Тұрмағамбет ақын сипаттап 
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отырған бейне – пайдасын ғана ойламай, халқына қызмет жасайтын, жақсы мен жаманның, арам мен 
адалдың айырмашылығын айыратын, сауатты, «жазатын норма хаты бар» зияткер, жарасымды, ауқатты 
отбасы бар тұлға. Сол қасиеттерінің алтын діңгегі білім болып табылады. 

Пайдасын өз басыңның ойлай бермей, 
Халыққа қылар қайратың болса. 
Көргендер көзін салып отыратын, 
Ұнамды үй ішінде затың болса. 
Кететін ішкен, жеген елге жайып, 
Асында артық шырын татым болса. 
Адалдың арамменен парқын біліп, 
Жазатын жақсы норма хатың болса. 
Түймедей түйінді істің турасында, 
Айтқаның ағайынға атым болса. 
Тоқталмай топ ішінде сөйлейтұғын, 
Білімді, балаларың батым болса [3, 92 б.].

Сыр сүлейлерінің көрнекті өкілі Нұртуғанның шығармашылығында да жастарды оқуға, білімге 
шақыру – менмұндалап, алыстан байқалатын мәселе. Ақын өзінің баласына жазған бірінші «Назым-
хатында»:

...Оқу іздеп, қарағым, кеттің ұзап, 
Саулығыңды отырмыз хақтан сұрап. 
Шөл де болар жолыңда, жау да болар, 
Бір шыққан соң жүре бер қайтпай шыдап!.. 
Талабыңнан тәңірім жарылқасын, 
Дұшпаныңнан жолыңда көрме азап!
Бір несібе боларлық тұтынарсың,
Тек бір күнде ешкім де алмас санап, – 

деп білімге тар жол тайғақ кешу арқылы, көп оқып, көп тер төгіп, еңбектену арқылы қол жеткізуге 
болатындығын дәріптейді [4, 123 б.].

Ақынның «Оныншы назымындағы»:

...Ақылды ердің білігі – 
Ұлтқа жанған шамшырақ. 
Ғылымға үйрет баланы, 
Болмасын надан, былжырақ!    
Тереңнен тер гауһарды, 
Жүрме әркімнен нан сұрап. 
Ойыңша «ұлтпын!» дегенмен, 
Жақсыдан қаларсың жырақ, – 

деген жыр жолдары ұлтпын деп ауыз толтырып мақтану үшін, тереңнен терген гауһардай етіп, білімді 
бойыңа жинау қажеттігін сипаттайды, оқу-білімнің, ғылымның ұрпақ тәрбиесіндегі орны мен маңызын 
көрсете отырып, жалған дүниеде адам өмірінің бал-бұлағы білім екендігін дәріптейді [4, 124-б.]. 

Жаңа шыққан заңдарды
Түсінбес үлкен көп бірақ. 
Жасөспірім жас бала, 
Жұрт ішетін бал-бұлақ!
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Жалған дүние өтеді, 
Мысалы, ойла – бұл қонақ. 
Бұрынғы өмір босқа өтті, 
Қолданып арам көп дорақ! [4, 133-б.].

Сыр сүлейі Қаңлы Жүсіп шығармаларының дені адамдықты, адалдықты, махаббаты, имандылықты 
жырлайды. Оның өлеңдерінен білімі терең, ақыл, парасаты мол адам ғана халықтың қамын шын 
мәнісінде ойлайтындығын жырлағандығын байқау қиын емес. 

Мен артық, сен кемсің» деп базбіреулер,
Екпіндеп екі иінінен алар демін, –

деп ақылы шорқақ, таяз білімді, ақынның тілімен айтсақ, «есегін ат деп сабалап», адасып жүргендерді 
сынға алады. Көзі ашық, көкірегі ояу азаматтарға:

Білгірлер, басшылық ет, басқар жұртты,
Игерген елдерге ұқсап етек-жеңін,
Ерлерім, ел болудың жабдығын ет,
Қулардан құр олжалы болмай тегін, – 

деп ұран тастайды [5, 13-б.].
Өзінің науқас дендеп, «дерт сынаған» шағында жазған « өсиет» атты өлеңінде «Ақылдың ауырлығы 

қорғасындай» деген теңеуді келтіре отырып, ақын: «Білгенге: ашу-дұшпан, ақыл – алтын» деп баға-
лайды. Осы өлеңінде:

Ес білер ерлеріме айтқан сөзім:
Болмасын жақыныңа жат мінезің!
Қызығып дүние үшін ауаланба,
Бер ақыл – білім барда, өзіңе-өзің, – 

деп жазады. Яғни ақын үшін ақыл мен білім – таразы тең қасиеттер [5, 12-б.].
Он бір дастаны, жетпістен астам өлең-жырларымен танылған Сыр сүлейі Шораяқтың Омары өз 

шығармаларында оқу-білімнің маңызын төмендегіше сипаттайды:

Түпсіз ой, тұрақсыз іс, білімсіз күш, 
Қалбиған қарақшының жалбасындай.
Білгенге білім байлық, бағасы артық,
Салмағы сан жетпейтін қорғасындай
Үйренсең, өрен білім – өшпес мұра,
Таусылмас тау кенінің қордасындай. 

Яғни, ақынның нақыл сөздермен жеткізген жыр жолдарында білімді «бағасы артық байлыққа, сал-
мағын қорғасынға, жалпы білімді өшпес мұраға» теңейді.

Баласы Шайхы оқуға түскенде оған ақыл-өсиет айта отырып, «Елде де талай адам жүр ғой деме, 
ілімсіз адам дәркілдек бидей болады», – дей отырып: 

Шайхыжан! Төрт боп жүр ме екі көзің,
Папаңның пошта арқылы күтіп сөзін?
Тұғырлы тәуекелдің талабын тұт,
Тәңірге тапсыра бер өзіңді-өзің.
Іліммен байтақ елге басшы болған 
Алаштың ал жадыңа ұлы-қызын! [6, 157-б.]. –
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деп, білім, ілім алған ұл-қыздың Алашқа танымал, елге басшы болатындығын үлгі етеді. Сонымен 
қатар надан жайында: «Сарының алтын жезінің қайсысы екенін білмейтіндігін» сипаттайды [6, 157-б.]. 

Сыр сүлейлерінің ішінде тілінің өткірлігімен, тағылымды жырларымен ерекшеленетін ақынның 
бірі – Даңмұрын Кенжебекұлы. Ол ілім, білімді өз шығармаларында бұлт арасынан шыққан күннің 
шамшырағына теңейді. Ол сөзіміздің дәлелін төмендегі жыр жолдарынан байқауға болады:

Жақсы ілім – ол шамшырақ бұлттағы
Тура би жұртын түзер ұлттағы.
Ерлерге басы туған ләзім емес
Ағаны алыста деп ұмытпағы.
Салқы мұрт сабырлы ердің ісі мынау
Қабырғаға қажау салмас ұрттағы [3, 35-б.].

Сыр сүлейлерінің жарқын өкілдерінің бірі – Кете Жүсіп Ешниязұлы. Ақынның адамның балалық 
шағынан бастап бозбала, жігіт, жігіт ағасы, ересек, егде болған кезеңдерде ұстанған қасиеттері жай-
лы кейінгі ұрпақтарға үлгі болатын ұтымды ой-пайымдары ерекше назар аударады. Кете Жүсіптің 
өлеңдерінің ішінде «Адамдық пен надандық», «Әлеумет келді жиналып», «Тіл ал!», «Өмір сырлары», 
«Жақсыдан есте қалған бір ауыз сөз» сынды ғибратты шығармаларының тәлімдік маңызы зор. Педаго-
гика ғылымында тәрбиенің құрамдас бөлігі ақыл-ой тәрбиесін насихаттап, адамдардың қарым-қатынас 
барысында осы адамилыққа шақырып, халыққа алауыздық еш пайда әкелмейтінін және халыққа ел 
болу, бірлікте іс тындыруды насихаттайды [7, 93-б.]. 

Бүгінгі таңда Қазақстандық педагогиканың алдында әлемдік озық тәжірибе негізінде ең алды-
мен мектептегі білім берудің мамзұнын түбегейлі жаңарту міндеті тұр. Білім беру адам іс-әрекетінің 
стартегиялық маңызды саласы, елдің экономикалық өсуі мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін 
құнды ресурсы болып табылады. Отандық педагогика жаңартылған білім беру мазмұнына көшу арқылы 
білім сапасын арттыруды көздеп отырса, оның ортасында оқушылардың функционалды сауаттылығын 
арттыру, өзіндік ізденіс дағдысын дамыту, яғни «білімпаз адамнан» «шығармашылық тұрғыда ойлай 
алатын, өздігінше әрекет етіп, дамитын «адам» тәрбиелеуді жүзеге асыру тұр.

Мектепте білім беру жүйесінде жалпыәлемдік тұжырымдамалардың негізгі бағыты білім берудің 
дәстүрлі репродуктивті әдісінен жаңа конструктивті құзыреттілікті әдіске көшу болып табыла-
ды. Осыған орай білімге жаңартылған білім беру мазмұнына қарай оқушылардың білімге деген 
құндылық бағдарын қалыптастыру маңызды болып саналады. Осы орайда Сыр сүлейлерінің оқу, білім, 
интеллектуалдық мәдениет, ақыл-ой тәрбиесі жайлы ой-толғамдарын зерделеу – осы маңызды міндетті 
шешу тетіктерінің бірі екендігі ақиқат.
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Аннотация 
В статье рассматриваются произведения поэтов Сыра – Базар жырау, Нуртугана, Турмагамбета, 

Канлы Жусипа, которые внесли большой вклад в развитие народной педагогики через свои крылатые 
слова, назидательные мысли. Сделан глубокий анализ произведений поэтов Сыра, дана характеристика 
стихов, повествующих о знании, науке, грамотности, разумной мысли. Изучена связь произведе-
ний известных поэтов с интеллектуальной культурой.
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Annotation 
The article deals with the works of poets – Cheese – Bazaar Zhyrau, Nurtugan, Turmagambet, Kanly Zhusip, 

who made a great contribution to the development of folk pedagogy through their moral qualities, winged 
words, edifying thoughts. A deep analysis of the works of the poets of Cheese is made, the characteristic of the 
poems telling knowledge, science, literacy, reasonable thought is given. Studied the relationship of works of 
works of famous poets with the intellectual culture.
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Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
«Базар жырау шығармаларының қазақ поэзиясындағы өзіндік орны» атты мақалада, біріншіден, 

Базар жырауға берілген қазақ әдебиеті классиктерінің бағасы айтылады. Базар жырау толғауларының 
дәстүрлі өлең түрі, ескінің жалғасы екені жан-жақты дәлелденеді. Базар жыраудың өз шығармаларымен 
өзінен бұрынғылардың әдебиеттегі дәстүрін жалғастыра отырып, қазақтың толғаулық поэзиясына 
өзіндік үлес қосқанын дәлелдейді. 

Базар жыраудың өзіндік қолтаңбасы: шығармаларының жанрлық сипаты мен тақырыптық, көркемдік 
ерекшеліктері туралы сөз болады. Ақын шығармаларындағы образ және образдылық мәселесі, ұлттық 
сипаты мен ұлттық ерекшеліктері жан-жақты талданады. Өзіндік ой-пікірлері айтылып, тұжырымдар 
жасалады.

Өз өлкесі мен елінің елеулілерінің есімдерін елеп, өмірлерін көркем шежіреге айналдыра отырып 
жырлау Базар жыраудың дара қолтаңбасы екені, бүгінгі сырбойылықтардың жоғарыда аталған есімдерге 
бейжай қарай алмайтыны, ата-бабаларының атын есітіп, жанын түлетіп, санасын жаңғыртатыны 
өнердің арқасы, Базар арқылы бізге жеткен мағыналы мағлұмат, құнды деректің әсері екені дәлелденеді.

Кілт сөздер: ұлттық сипат, Сыр сүлейлері, жырау, әдебиет, жанр, ақын, образдылық.
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Қазақ халқының қастерлейтіні, қадір тұтатыны сөз өнері десек, өздерінің шығармаларымен Сыр 
елінің ғана емес, бүкіл қазақ жұртының руханият дүниесінен ерекше орын алатын Сыр сүлейлерінің 
басында Базар жырау Оңдасұлы тұр (1841-1911).

Базар жыраудың шығармалары Сыр өңірінен шыққан ақын-жыраулардың ішінен алғашқылардың 
бірі болып Ә. Диваев, С. Сейфуллин, М. Жұмабаев, М. Әуезов, Ә. Марғұлан, Ә. Қоңыратбаевтардың 
назарын аударған. С. Сейфуллин «Бұхар жыраудан кейінгі қазақтың ірі жырауы – Базар жырау», десе, 
М.Жұмабаев «Асса – елдің қамын ойлаған, қалса – өзінің ойына терең бойлаған» [4. 350-б], – деп 
Базар жыраудың ақындық қабілетін жоғары бағалаған. Базар жырауды атақты Тұрмағамбет шайыр 
Ізтілеуовтің өзі ұстазым деп ұлықтап өтсе, М. Байділдаев «Кеншімбай, Оңғар, Жиенбай, Жорықбай, 
Кете Жүсіп, т.б. ақын, әнші жыраулар Базар жыраудың мектебінен үлгі алған түлектер»,  деп Базар 
жыраудың бағасын асыра түседі.

Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті классиктерінің бірі А. Тоқмағамбетовтің «Жыр күмбезі» рома-
ны Базар жыраудың өмірі мен өнерін қамтып жазылғаны және бар. Бұл романда дәстүрлі жыраулық 
өнердің қыр-сыры Базар жырау бейнесін сомдау арқылы ашылған.

Базар жыраудың шығармалары Кеңестік кезеңде «Үш ғасыр жырлайды», «Бес ғасыр жырлайды», 
«Жеті ғасыр жырлайды», «Алдаспан», «ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиеті» жинақтары мен «Ба-
зар жырау шығармалары»  (А., «Жазушы», 1986) кітабына енсе, егеменді ел болған тұста «Жәмиғы 
қазақ бір туған», «Назбедеу» жинақтары күйінде және «Сырдария кітапханасының» құрамында 1 том 
болып жарық көрді.

Базар жыраудың әдеби мұрасы филолог мамандар даярлау барысында курстық, дипломдық жұмыс-
тарға, магистрлік, кандидаттық, докторлық диссертацияларға зерттеу нысаны болып келе жатқанына 
да көп болды.

Реті келгенде айта кетуіміз керек, Сыр сүлейлерінің шығармашылығы – қазақ әдебиеті делінетін 
үлкен өнердің құрамдас бөлігі, яки бүтіннің бөлшегі. Әдебиетіміздің басқа кезеңдерімен салыстырғанда 
толық хатталуға жақын қалды деп жүрген ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезіндегі кез 
келген мәселені, демек, Сыр сүлейлерінің шығармаларынсыз зерттеп-зерделеу дұрыс бола бермейді. 
Сондай-ақ Сыр сүлейлері шығармаларының әдебиет тарихындағы өзіндік орнын, ерекшеліктерін 
бүгінгі әдебиеттанудың талап-талғамына сәйкес айтып та отыруымыз қажет.

Негізінен ескіше (арабша) сауатты болған Сыр сүлейлері өз шығармашылықтарында шығыстың 
классикалық әдебиеті дәстүріне шындап ден қойған болатын. Шығыстық өркениетпен аралас-құралас 
дамуға кеңестік республикалардың әдебиеті мен өнеріне саналы түрде тосқауыл қойылды. Ұлттық 
көркемөнеріміздің өркениетті елдердің әдебиетімен, өнерімен шығармашылық байланыста болып, 
сырттай түлеп, іштей түрленіп өсуіне қойылған бұндай тежеуді Сыр сүлейлері шығармашылықтары да 
бастан кешті. Діни сюжетті, шытырман оқиғаға толы, негізінен, гуманистік идеяларды насихаттайтын 
қисса-дастандардың талайының өмірі қысқарды. Көзі қарақты, көңілі ояу адамдардың қолында қалып, 
күні бүгінге дейін сақталып келген осындай қисса-дастандардың мазмұнында адам миын улайтын-
дай, рухани дүниесіне теріс әсер ететіндей еш нәрсе жоқ. Керісінше, шығыстық өркениет пен әдебиет 
дәстүрін меңгере отырып жазылған бұндай шығармаларда мұсылман дінінің гуманистік идеялары, 
адамгершілік сапалар насихатталады. Бұл айтылғандардың Ешнияз сал, Базар жырау, Қарасақал Ерімбет, 
Шораяқтың Омары, Қаңлы Жүсіп, Кете Жүсіп, Тұрмағамбет Ізтілеуовтердің шығармашылықтарына 
тікелей қатысты екенін айтсақ, ақиқат ауылынан алыс кетпейміз.

Базар жырау – дәстүршіл ақын. Есін білгелі ел аузындағы жыр-термелерді, толғау-дастандарды жат-
тап өсу – жыраудың балалық шағына тән базарлы уақыты, ал халық ауыз әдебиетінің мол қазынасы, 
тарихи әдебиеттің тағылымды мұралары, өзі өмір сүрген өнер ортасы – бұлар оның өмірлік те, өнерлік 
те оқулықтары еді.

Құлаштап дүние сені қармансам да,
Керімі келген шығар ер Қорқыттың, –

дейді Базар жырау [1,10-б]. Бұл жолдардағы Қорқыт есімін жай ғана атала салған деп ұғынбағанымыз 
жөн. Бір қызығы, Сыр сүлейлерінің барлығы да өздерінің жыр, толғауларында Қорқыт есімін атап 
отырады, өздерінің туындыларын Қорқыт дәстүрінің жалғасы деп меңзейді. Демек, Сыр сүлейлерінің 
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шығармаларын Қорқыт дәстүрінен бастау алатын, сондай-ақ еліміздің түкпір-түкпіріндегі ақын-
жыраулар шығармаларымен тығыз байланыста дамып келіп, әдебиет тарихына алтын қор бо-
лып қосылған құнды дүниелер деп есептейміз. Базар жырау шығармалары да өзінен бұрынғы 
әдебиетпен табиғи тамырлас болып келіп, әдебиеттің ұлттық дәстүрін жалғастырған. Ұлан-байтақ 
территориямыздың кеңдігіне, баспа ісінің кешеуілдеп келуіне қарамастан, әдебиет дәстүрінің еліміздің 
әр жерінде қанатын кең жайып, тарап, мықтап орнығуы, тарихи әдебиет туындыларының қара тастай 
ұлттық дәстүрге берік болуы – бұл енді ғажайып құбылыс. Әдебиет туындыларының ұлттық дәстүрге 
тұрақтылығы қазақ көркемөнерінің дәстүрлілігінің ұзақ ғұмырлылығын және мәуелеген жемістей 
жасампаздығын дәлелдейді.

Өнердің мұраты – адамзатқа қызмет ету. Өнердің тақырыбы – адам тағдыры. Жанрлық тұрғыдан 
алғанда, қазақ поэзиясының дәстүрлі түрі толғаудың да туу, қалыптасу, даму арналарының болатыны 
секілді, бұндай процесті әрбір әдебиет өкілдерінің шығармашылығы да басынан өткереді және әрбір 
әдебиет өкілінің ұлттық әдебиет дәстүріне қосқан үлесі оның суреткерлік қарым-қабілеті, таланты, 
өмірлік тәжірибесі мен білім-білігіне тікелей байланысты болады. Осы тұрғыдан келгенде, Базар жы-
рау ұлттық әдебиет дәстүрін жалғастырушы ғана емес, оны байытушы.

Базар жырау шығармашылығында, біздіңше, адам, адам тағдыры туралы айту ерекше орын алды, 
адам туралы жаппай айтудан толғау үлгілі өлеңіміздің тарихында алғаш рет нақты айту, мораль, 
адамгершілік сапалар мен адамдық қасиеттерді көркем шығарма нысанына нақты адамды ала отырып 
жырлау жүзеге асты. Кез келген мәселені нақты, деректі жырлауы арқылы Базар жырау шығармалары 
толғаудың жанрлық мүмкіншілігін жетілдіре түсті, көркем шығарманың өзі өмір сүріп отырған дәуірдің 
ділгір мәселелерін көтеруін, уақытпен үндесуін, реалистік сипатының артуын жолға қойды. Кез кел-
ген өнер туындысының бойынан адам бейнесі, оның жан-жақты жасалуы, сомдалуы неғұрлым айқын 
көрінсе, бұндай ерекшелік әдебиеттің соғұрлым нәтижелі даму жолына түскенін, есейіп келе жатқанын 
дәлелдей түседі. Демек, поэзиямыздың тарихындағы барынша жетілген, өмір құбылыстарының 
философиялық мәні мен маңызын, адам өмірінің саяси-әлеуметтік мәселелерін терең жырлайтын Ба-
зар жырау толғауларын өз заманының үздік туындылары болды деп нық айтуға болады. Мысал үшін 
жыраудың «Әр кемелге бір зауал» толғауында адам, аң-құс, жануарлар бейнесі типтендіріле отырып, 
өмір құбылыстарының мәні ашыла түседі, дүниенің жалғандығы мен өткіншілігі, өзгермелілігі «батыр 
бір оқтық, бай бір жұттық» дегендейін ыңғайда жырланады. Желге жеткізбес жүйрік аң, кер құлан, наз-
бедеу тұлпар, қыран бүркіт, бай мен батыр, Базарша айтқанда, бәріне де зауал бар, мәңгілік еш нәрсе 
жоқ. «Әлі де сенде арман жоқ» делінетін толғауда да сондай:

Көзі ақықтай сүзілген,
Маржандай тісі тізілген,
Келімі келген кермиық,
Сағағынан үзілген,
Белгілі ару қор болып –
Кімдерден жылап қалған жоқ, –

делініп, ару жайында,одан әрі тұлпар ат, батыр туралы айтылып кетеді [2, 219-б]. Образды ойлаудың 
бейнелілігі, көркем тіл дәстүрлі қазақ поэзиясын осы тұста да Базарлық анық ақындық қолтаңбамен 
байыта түскенін байқау қиын емес. Қазақ әдебиетінің дәстүріне өзіндік мәнерімен ендіріп жіберген 
осындай үздік үлгілі толғауларын Базекең одан әрі түрлендіре түседі. «Ел жақсыларында» Сыр өңірінің 
айтулы тұлғалары: Өткелбай сыпа, Бекетай молда, Құлбарақ батыр, Самырза, Көбек, Басықара билер, 
Бекмырза, Бәймен, Төртқара, Үмбеттер туралы жырланады. Әрқайсысының есіміне Сыр елінің әр 
жерінен жер-су атаулары берілген бұндай тарихи тұлғаларымызды жырау басқаларға үлгі ете жырлай-
ды. Осы бағыт «Сұм дүниеде» одан әрі жалғаса түседі. Сұм дүниеден бәрі өткен: Олар: Әбілқайыр, 
Нұралы, Есім, Тәуке, Жәнібек, Абылай мен Жәңгір хандар; олар: баба түкті шашты Әзиз, Сейтпембет, 
Мағзам, Марал ишан, Софы Әзиз әулиелер, олар: Жабағы, Сыпа, Өтеген, Ақмырза, Қуан, Көшермен 
батырлар, олар: Қазыбек, Төле, Әйтеке, Мөңке, Көбек, Өтетілеу, Сарытай, Тампыш, Мұрат, Киікбай би-
лер; олар: Жанқожа, Есет, Қыстаубай, Қасым, Сейіл, Бұхарбай, Малайсары, Жантайлақ, Сәмет, Тоғанас, 
Қарадос, Өске, Бұдабай, Серәлі, Садыр, Орынбай, Шернияз, Шыман, Өтеген, т.б. батырлар мен билер, 
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ақындар мен жыраулар. Бұл айтылғандар – Сыр өңіріне ғана емес, бүкіл қазақ жұртшылығына таны-
мал есімдер. Базар жыраудың ақындық орбитасының кең де кемелдігіне таң қалу өз алдына, осыншама 
тарихи тұлғаларды қамтып жырлау, олардың өмірін өзгелерге үлгі ете отырып толғану Базар жырауға 
дейінгі ешбір жырауда болған емес. Өз өлкесі мен елінің елеулілерінің есімдерін елеп, өмірлерін көркем 
шежіреге айналдыра отырып жырлау – Базар жыраудың дара қолтаңбасы. 

Бүгінгі сырбойылықтардың жоғарыда аталған есімдерге бейжай қарай алмайтыны, ата-баба ла-
рының атын есітіп, жанын түлетіп, санасын жаңғыртатыны өнердің арқасы, Базар арқылы бізге жет-
кен мағыналы мағлұмат, құнды деректің әсері екенін айтуымыз керек. Аталған толғаулардағы осын-
шама адамдардың аттарының аталуы, оларға бірде тікелей, кейде жанама түрде болса да мінездеме, 
сипаттама жасалуы, сөйте отырып әділ биліктің, көшелі ой мен пайымды парасаттың, сұлулық пен 
батырлықтың, отансүйгіштік, туған жерге, елге адалдық, т.б. адамгершілік қасиеттердің насихатталып 
отыруы Базар жырау тұсындағы толғау үлгілі поэзиямыздың өскен өрелі биігі, жеткен жетістігі болып 
табылады. Адамдық бітім-болмысқа, адамгершілік қасиеттерге қатысты нысанаға алынған, мысалға 
келтірілген кісі аттары, толғау кейіпкерлері бір қарағанда екінші жоспарда, негізгі мәселенің фонында 
ғана жырланып өтетіндей болып көрінгенімен, шынтуайтында, бұндай ерекшелік толғау жанрының 
уақыт пен кеңістік алдындағы мүмкіншілігін молайта түсіп, өлең өміріне адам кейпінің, бейнесінің 
дендей түсуіне жағдай жасап отыр. Базар жырау өзі көтеріп отырған мәселенің мәні мен маңызын 
осы кейіпкерлерінің адамдық мінез-құлқы мен адамгершілік қасиетін ашу арқылы дәлелдеп береді. 
Дәл осындай жанрлық сипат толғаудың әдебиет туындысы тұрғысынан негізгі қызметі өмір мен адам 
танытушылық функциясын толық атқарып шығуына мүмкіншілік жасайды. Толғау өлең өміріне әдеби 
кейіпкерлерді молынан енгізе отырып, жанр жүгін деректі, нақтылы тарихи адамдар туралы айтумен 
ауырлата түсу – Базар жыраудың суреткерлік тұрғыдағы қазақ өлеңіне қосқан үлкен жаңалығы.

Демек, Базар жырау туындылары өз кезі үшін де, кейінгі ұрпақ үшін де көркем шығарма ретіндегі 
қызметін мінсіз атқарған құнды дүниелер болды деп айта аламыз. Екіншіден, толғау жанрының үздік 
үлгілері күйінде әдебиет тарихына үлкен үлес болып қосылған Базар жырау толғаулары өз кезіндегі 
әдебиет өкілдерінің шығармашылықтарының дамуына игілікті әсер етті, бұл бағытта жетекшілік роль 
атқарды, қазақтың кәсіби жазба әдебиетінің қалыптасып, дамуына толық алғышарт бола аларлықтай 
жағдайда болды. Жауыннан кейінгі көктей дүр ете қалып, бірден кәсіби әдебиеттің даңғыл жолына түсіп, 
дамуға бет алған қазақ әдебиетінің құнарлы топырағы Базар жырау сияқты сирек таланттыларымыздың 
шығармашылығы болғанын түйіндер едік. Ақырында Базар жырау толғаулары өлкеміздің тарихынан 
мол мағлұмат беретін ғылыми дерек көзі ретінде де аса бағалы А. Тоқмағанбетовтің Сыр өңірінің көркем 
шежіресін жасаған «Жыр күмбезі», «Көтерілген күмбез» романдарының материалы Сыр сүлейлерінің 
шығармашылығы болғаны көп жайды аңғартса керек.

Кез келген көркем туынды өмір құбылыстарының күнгей жақтарымен бірге, көлеңкелі тұстарын да 
көрсете алуымен құнды. Базар жырау толғауларындағы негізгі тақырыптар: өткінші дүние, өзгермелі 
өмір, адам өмірінің қысқалығы, т.б. жырланғанда адамдық мінез-құлықтың жақсы жақтарының ай-
тылуымен бірге, жағымсыз тұстары да сыналып отырады. Оның: «Нарманға», «Лепес туралы», 
«Маутанға», «Қаражан болысқа» толғаулары – осы бағыттағы туындылар. «Қаражан болысқа» – 220 
жолдан тұратын көлемді туынды. Базар жыраудың осындай көлемі жағынан ұзақ толғауларының кейінгі 
ұрпаққа жетуінің бір сыры олардың сол кездің өзінде-ақ хатталып отырғанынан болу керек.

Базар жырау «Қаражан болысқа» толғауында:

Баласы батыр Қабақ, молда Қисық,
Қолыңа қалам алып жазшы хатқа,
Себеппен азын-аулақ айтып толғау,
Жаздым сөз жақсыларға сынатпаққа, – 

дейді [1, 117-б].
Ұзақ толғауды айтылған заматта хаттап үлгіруге қаншалықты мүмкіншіліктің болғанынан бейхабар 

біз қалай болғанда да түйдек-түйдегімен беріліп отыратын орамды ой, кестелі сөз, ойлы образдар-
ды талантты, шығармашылық қарым-қабілеті, импровизациялық қуат-күші жағынан жазба әдебиеті 
үлгілерімен таластыра алатындай туынды «Қаражан болысқа» сияқты дүниелердің жарыққа шығуында 
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тоқсан толғану, күрделі шығармашылық акт, процесс жүріп өтетінін ескерсек, Базар бабамыздың тума 
таланттылығына тағы да ден қоя түсеміз. «Қаражан болысқа» толғауының тақырыбы – тойына ар-
найы шақырып, жырлатып астына арық ат мінгізген болысқа Базар жыраудың ренжігені, ал идеясы 
– сараңдықты сынау, адамгершілік мәселесі. Міне, осы мәселені Базар жырау 220 жол көлемінде ұзақ 
толғаған. Толғаудың композициялық құрылымы, сюжеттік желісі негізгі ойды, идеяны ашу үшін шебер 
қиюластырылған. Базар жырау бірден Қаражанның сараңдығын бетке баса жөнелмейді, оқырманын 
ойға шақырып, тыңдарманын тебіреніске түсіріп, адам болмысындағы мінез-құлықтар сырын ұзақ 
толғап кетеді. «Біреу – мәрт, біреу – жомарт, біреу – нәмәрт» дегендей сыңайлы адамдар арасындағы 
алыс-беріс қарым-қатынастардың қазақы тұрмыстағы орнын, маңызын жырлай отырып, оларды жіктеп-
жіліктеп тастап отырады. Тыңдарманын еріксіз баурайтын толғаудың әр жолы – ойлы, тұжырымды, әр 
сөзі – алтын, бейнелі, үлгілі.

Ойды ашып отыруда:

Арғымақ шаба алмайды тер қатқан соң,
Арық ат қисаңдайды ер батқан соң, [1,117-б] –

дегендей, поэтикалық контраст құрайтын жолдарды жиі қайталап отыру – Базар жырау стиліне тән 
ерекше әдіс. Базар жырау толғауларындағы ой мен сезімнің белгілі оқиға сілемімен, сюжеттік желімен 
беріліп отыратынына «Қаражан болысқа» толғауындағы:

Сыпалар тыңдап сөзді мен айтқан соң,
Еміреніп есіткендер судай тынды,
Көңіліне жағып Кеңес ұнатқан соң,
Ұлықсат еттің болыс таң атқан соң, [1, 114-б] – 

делінетін жолдар дәлел. Осындай баяндаулар арқылы негізгі идеяны бірнеше қырынан келіп қайталап 
отыру тақырып ашудағы кәсіби шеберліктің жарқын мысалы болатынын жоққа шығара алмаймыз. 
Болыстың сараңдығын айтпас бұрын Қаражанның руы Кетеден шыққан игі жақсыларды, атақты адам-
дарды: Бекмырза, Пірен, Тұңғышбай, Дәуімшар, Қитар, Жұбанбай, Нысанбай, Бекет, Аман, Барақ ба-
тыр, Садыр молда, Мыңжасар, Ешнияз, Мырзабектерді жақсы жақтарынан атап өтеді. Домбыраның 
құлақ күйін келтіргендей осыларды термелеп атап алғаннан кейін:

Қаражан асып тудың Жиенбайдан,
Мен сені кем көрмеуші ем Атамтайдан,
Дүниенің қызығына түсемін деп,
Талайлар құр қалып жүр абыройдан,
Өзі арық, өзі жауыр, алжыған көк,
Қолыңа қапелімде түсті қайдан, – 

деп бір түйреп кетеді [1, 117-б]. Осындай мазмұндағы тирадалар ұзақ толғаудың өн-бойына бірнеше рет 
қайталанып отырады. Мақтамен бауыздағандай сараңдықтың сырын сызылта отырып түйрей беру сөз 
түсінетін адамға оңайға соқпасы анық. Базар жырау Қаражанды сөз өнерінің құдірет-күшімен осылай-
ша тірілей өлтіргенге ұқсайды.

Толғау үлгілі поэзиямыздағы оқшау үрдіс жырауларымыздың өз бейнелерін сөзбен сомдауы, жырмен 
жасауы болып табылады. Жалпы өлең сөздің теориясында ақындық «мен», жыраулық «мен» делінетін 
ұғымдардың маңызы зор.

Суреткердің стильдік даралығы, көркем шығарманың жанрлық сипаты, ерекшелігі, т.б. қисын-
қағидаларды жыраулық немесе ақындық «мендер» яки суреткердің өнердегіні өз бейнелерін жасау 
арқылы түсіндіруге болатынын естен шығармаған ләзім. Басқаларды айтпағанда, ХV-ХІХ ғасырлар 
арасын қамтитын поэзиямызда осындай өнерлік ұғымға қатысты жыраулық бейнелердің небір әсем 
үлгілерін кездестіруге болар еді. Жыраулар үшін шабыт шақыруға, әруақтануға тиесілі көрінетіндей осы 
бір авторлық бейнелердің, ақындық шығындаулардың сөз өнеріміздің теориясында өзіндік орны бар.
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Әлім менен Шөменнің,
Мен едім даңқты шайыры,
Екі енені тел емген,
Күшпек санды күреңмін,
Төсімнен тартса жетпейтін
Жуандықтан айылы,
Өзімдей-ақ ұл туар,
Бір адамның зайыбы.
Қабыл алмай алдымнан,
Қазақ халқы кеткен жоқ,
Сөзімнің келсе қайымы, [3, 48-б].

Базар жыраудың шалқар шабытын, әруақты ақындығын, талантының тегеурінділігін дәлелдейтін 
бұндай өлең жолдарының үздік үлгілілігі өз алдына, жыраудың осындай жолдарды саналы түрде 
қайталап отыруы, таңдаушыларының назарын өзіне үнемі аударып отыруға ұмтылуы – ерекше ден 
қоюға тұрарлық жағдай.

Саф алтындай жарқыраған, қарапайым да қатпарлы, мазмұнды әрі мағыналы, нақты, затты, көркем, 
бейнелі, шырайлы ана тіліміз, сөз мәйегі мен асылы – Базар жыраудың әдеби мұрасының айрықша 
сипаты. Тіл шұбарланбаған, мөлдіреген сұлу сөз дала жырауларының соңғы өкілі Базар жыраудың 
шығармашылығында тұнып тұр.

Ашығын айтар болсақ, Базар жыраудан кейінгі Сыр сүлейлерінің шығармаларында тіл шұбарлау 
элементтері кездеседі, араб-парсы сөздерінің орынды-орынсыз қолданылулары ұшырасады.

2011 жылы Базар жыраудың туғанына 170, дүниеден озғанына 100 жыл толды. Базар жыраудың 
150 жылдығы еліміз бойынша кезінде аталмай, Өзбекстанда тойланғанын ескере отырып, Қызылорда 
қаласының төрінен батырлықты қастерлеп Жалаңтөс баһадүрге монумент орнатқанымыз секілді, Базар 
жырауға да ескерткіш қойсақ, бұнымыз сөз өнерін қадір тұтатын қазақтық, ұлттық ерекшелігіміздің 
жарқын үлгісі болар еді. Базар жырау тұлғасы бұл құрметімізге барлық жағынан лайық.

Базар Оңдасұлы – Сыр сүлейлерінің көшін бастап кеткен даңғайыр жырау, саңлақ суреткер. 
Жыраулық поэзияның дамуындағы қол жетпестей биіктікпен ғана белгіленер оның шығармалары қазақ 
халқының қандай ұрпағының болмасын жанына сәуле, рухына қуат құя беретініне ешқандай күмән 
жоқ.
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МЕСТО ТВОРЧЕСТВА БАЗАР ЖЫРАУ В КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ

Карибозулы Б., доктор филологических наук, профессор
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан

Аннотация
В статье «Место творчества Базар жырау в казахской поэзии», во-первых, приведена оценка казах-

ских литературных классиков, данная Базар жырау. Всесторонне доказывается связь произведений 
Базар жырау с традиционной поэзией. Продолжая традиции поэтов-предшественников, Базар жырау 
внес существенный вклад в развитие казахской литературы.
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Показана личная лепта Базар жырау: жанровая характеристика, тематика, художественная особенность 
его произведений. Всесторонне проанализированы образность, национальная характеристика и нацио-
нальные особенности в произведениях поэта. Приведены мысли и отзывы о произведениях Базар жырау.

Доказывается, что в своих произведениях, воспевая великих личностей земли Сыр, Базар жырау 
донес до наших дней ценные сведения о творчестве и жизни этих людей, что, безусловно, укрепляет  
почтение, оказываемое сегодняшними потомками своим предкам.

Ключевые слова: национальный характер, сказители земли Сыр, жырау, литература, жанр, поэт, 
образность.

THE PLACE OF CREATIVITY OF BAZAR ZHYRAU 
IN KAZAKH POETRY

Karibozuly B., doctor of philological sciences, professor
Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan

Annotation
In the article «The Place of Creativity of Bazar Zhyrau in Kazakh Poetry», firstly, Bazaar Zhyrau is valued 

by Kazakh literary classics. The connection and continuation of works of Bazar zhyrau with traditional poetry 
is comprehensively proved. Evidence of the contribution of the works of Bazar zhyrau to the works of previous 
literature is given.

The personal contribution of Bazar zhyrau: genre description, subject, artistic feature of his works is shown. 
The role of the image, national feature and national characteristics in the works of the poet is comprehensively 
analyzed. Thoughts and reviews about the works of Bazar Zhyrau are made.

It is proved that in his works the great personalities of the Syr Earth, Bazar zhyrau dones to our days, 
valuable information and information to the beauties and the lives of these people, which certainly strengthens 
the respect given by today’s descendants to their ancestors.

Keywords: national character, zhyrau, storytellers of the Syr hand, literature, poet, genre, imagery.
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ХОРЕОГРАФИЯДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ

МУРЗАБАЕВА Г., доцент 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

 
Аңдатпа
Бұл мақалада хореография пәнінің оқытушыларының балалардың өсуі және даму кезеңдерінің 

ерекшеліктерін пайдалана отырып оқыту және тәрбиелеу үдерісін жетілдіру мүмкіндіктерін қарастыру 
жұмыстары берілген. Табысты жұмыс жасау үшін педагог-жетекші әр жастың ерекшеліктерін білу 
қажет. Жас ерекшеліктеріне байланысты дене жүктемесін беру дұрыс болып табылады. Реперту-
арды қалыптастыруда және тәрбие жұмысының жоспарын жасауда әр жас кезеңінің психологиялық 
ерекшелігін ескеру қажет. Хореографияны оқыту тұрғысынан балалардың дамуы барысында дененің 
өсуі мен оның пропорциясының өзгеруін болжау маңызды. Балет мектебінің білім алушыларына дене 
бітімі, дене тұлғасының қажетті пропорциясы, дене сымбаты, ағзаның жеке бөліктерінің және жалпы 
ағзаның қалпы аса маңызды орын алады. Ғалымдардың айтуынша, хореографияда білім алатын бала-
ларды, оның ішінде 10 жастағы баланың дене пропорциясын бақылау негізінде, оның дене тұлғасының 
18 жаста қандай болатынын болжап білуге болады деген қорытындыға келді.

Кілт сөздер: хореография, балалардың өсуі мен дамуы, жас кезеңдері, дене пропорциясы, бой мен 
салмақтың үйлесімділігі, бастауыш және мектеп жасындағы бала, балет мектебі.
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Адамның өсуі мен дамуы – биологиялық, табиғи-климаттық, әлеуметтік факторлармен шартталған. 
Балалардың өсуі мен дамуы үздіксіз жүріп отырады, бірақ өсу және даму жылдамдығы сәйкес келе 
бермейді. Егер бір жас кезеңінде өсу басымдық танытса, ал келесі бір жас кезеңдерінде даму алда 
жүреді. Хореография пәнінің оқытушылары мұны алдын ала білуі маңызды. Себебі балалардың өсу 
және даму кезеңдерінің ерекшеліктерін пайдалана отырып оқыту және тәрбиелеу үдерісін жетілдіру 
мүмкіндіктері мол болып табылады.

Бірнеше жас кезеңдерін атап көрсетейік:
1. Сәбилік шақ – 1 жасқа дейін (бұл уақытта балада өсу басымдық танытады);
2. Мектепалды жасқа дейінгі кезең немесе алғашқы балалық шақ – 1 жастан 3 жасқа дейін (даму 

басым болады);
3. Мектепалды жас немесе екінші балалық шақ – 3 жастан 7 жасқа дейін (қайтадан өсу қарқыны 

жылдамдатылады, әсіресе 6-7 жасқа дейін);
4. Төменгі сынып жасы – 7 жастан 12 жасқа дейін (өсу баяулайды және даму жеделдетіледі);
5. Орта мектеп жасы – 12 жастан 15 жасқа дейін (баланың жыныстық жетілуі жүреді және өсу мен 

даму жеделдетіледі);
6. Жоғары мектеп жасы – 15 жастан 18 жасқа дейін.
Жедел өсу кезеңін тартылу деп атайды:
• бір жасқа;
• 3 жастан 7 жасқа дейін;
• 11-12 жастан 15 жасқа дейін.
Ал баяу өсуді толысу кезеңі деп атайды:
1 жастан 3 жасқа дейін;
7 жастан 10-11 жасқа дейін.
Шамамен 10 жасқа дейін ер балалар мен қыздар бірдей өседі. Содан кейін қыздарда 11-12 жас, ал 

ер балаларда 13-14 жастан бастап өсу қарқыны жеделдетіледі және 14-15 жасқа таман ер балалар мен 
қыз балалардың өсуі бірдей деңгейде болады. Дегенмен 15 жастан бастап ер балалар тезірек өседі. Ер 
адамдардың бойының көп жағдайда ұзын болуы да сондықтан. Өсу біртіндеп баяулап қыз балаларда 
негізі 15-17 жас, ал ер балаларда 18-19 жасқа қарай аяқталады. 15-17 жас физиологиялық тұрғыдан 
бұл кезең бұлшықеттердің қарқынды дамуымен, мидың одан әрі дамуымен сипатталады. Бозбалалар 
мен бойжеткендер дене және ақыл-ой жүктемесіне дайын болады. Дүниетанымы мен ой-пікірлері 
қалыптасады, өзін-өзі тануға, өмірінің мәнін білуге қажеттілік туындайды. Көзге түсу, ерекшелену 
ынта-ықыласы пайда болады. Ойлау процесінде дербестілік көрініс береді. Жастық шаққа ғашықтық, 
өзіне-өзі сенімділік тән. Хореография сабақтарында толық жүктеме берілуі тиіс. Педагог неғұрлым 
қабілеттілеріне төменгі сыныптарда сабақ өткізуді тапсыруына болады.

Табысты жұмыс жасау үшін педагог-жетекші әр жастың ерекшеліктерін білу қажет. Жас ерекше-
ліктеріне байланысты дене жүктемесін беру дұрыс болып табылады. Репертуарды қалыптастыруда 
және тәрбие жұмысының жоспарын жасауда әр жас кезеңінің психологиялық ерекшелігін ескеру қажет.

Дене пропорциясы. Бой мен салмақтың үйлесімділігі. 8-9 жас қыз балалардың препубертаттық 
кезеңі болып саналады. Ер балаларда бұл кезең 10-13 жасқа сәйкес келеді. Қаңқа-сүйек жүйесі әлі 
қалыптаспаған, жұлын серпімді әрі жұмсақ, жұмыс жасауға қолайлы болады. Егер денені ұзақ уақыт 
дұрыс ұстамаса, жұлынның қисаюы да мүмкін. Сондықтан да дене тұлғасын дұрыс ұстау мен дұрыс 
жүруді қадағалау қажет.

Бұл жаста балалар психикалық дамудың жеткілікті деңгейіне жетеді, бірақ қозуы өте басым болады. 
Эмоциялары мен қиялы айқын көрінеді. Зейіндері салыстырмалы түрде ұзақ және тұрақты болады. 
Бірақ бұл жастағы балалар екпін мен ырғақты жоғалтып ала беретіндіктен, педагогқа осы тұста ерек-
ше назар аудару қажет болады. Ес процесі өте жақсы дамыған 8-9 жастағы балаларда көрнекі-бейнелі 
есте сақтау басым болады. Сондықтан да оқытудың көрнекілік әдісін пайдалану аса маңызды. Ал хо-
реографияда қимылдарды педагогтың өзі көрсетуі міндетті талап болып табылады. Бұл жаста мінез-
құлықтың маңызды белгілері енді қалыптаса бастайды. Дегенмен біршама табандылық көрсетіп, алда-
рына белгілі бір мақсат қоя біледі. Дұрыс берілген дене және ақыл-ой жүктемесінде бала мектепте еш 
кедергісіз әрі қатты шаршамай 3-5 сағат дайындала алады.
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12-14 жас – орта мектеп жасы. Бұл балалардың жыныстық жетілуінің пубертатты кезеңі болып та-
былады. Ағзада күрт эндокриндік өзгерістер пайда болып, бүкіл ағзаның функционалдық (қызметтік) 
қалпы өзгеріске ұшырайды. Аталған жастағы балалардың дене пропорциясы өзгереді. Қыз балалардың 
жамбасы мен кеуде қуысының көлемі ұлғаяды. Ал ер балалардың жамбасы, кеуде қуысы ұлғайып, дене 
тұлғасы ұзарады. Сүйектері қалыңдайды. Жұлынның иін сүйектері түпкілікті қалыптасады. Бұлшықет 
массасы көбейіп, оның күші мен төзімділігі арта түседі. Жүрегі неғұрлым күшті бола түседі, ал қан 
тамырларының диаметрі дамуы жағынан қалыс қалады. Бұл қан-тамыр жүйесінің уақытша бұзылуына 
әкеледі. Бас айналу, жүрек қағысының бұзылуы, жалпы әлсіздік пен тез шаршау байқалады. Көңіл 
күйінің тез өзгеруі, эмоциялы тұрақсыздық, яғни тұрақсыз жүйке процестері болуы мүмкін.

12 жастан бастап балаларда қоршаған ортаға деген саналы қатынас қалыптаса бастайды. Қызығу-
шылықтары терең әрі тұрақты бола түседі.

Жоғары жасөспірімдік шақ немесе ерте жеткіншек шақ 15 пен 18 жасты қамтиды. Бұл кезеңнің 
басында қыз балалардың бойының өсуі тежеледі, есесіне салмағы көбейеді. Ал бұл құбылыс ер ба-
лаларда аталған кезеңнің аяғында байқалады. 17-18 жасқа таман дене қаңқасы сүйектерінің өсуі мен 
қалыптасуы аяқталады. Бұлшықет массасы мен оның күші өседі. Қимыл-қозғалыстың кемелденуі бо-
лады. Жүрек қан-тамыр жүйесі жүктемеге неғұрлым төзімді әрі тұрақты бола түседі. Жүйке процестері 
өте қозғалмалы болады. Жасөспірім өзінің іс-әрекеті мен көңіл күйін ұйымдастырып, бақылап, басқара 
алады. Бұл мақсатқа жетуге деген толассыз күш-қуаттың, тұрақтылық пен төзімділіктің жасы деп 
айтуға болады. Дүниетанымның, адамгершіліктік ой-пікірлердің, көзқарастардың, қағидалардың, 
мұраттардың қалыптасуының белсенді үдерісі жүреді. Өзін-өзі тану мен ер және қыз балалардың 
белгілі бір іс-әрекетпен айналысуға деген бейімделушілік анықталады.

Адам қаңқасының негізгі сүйектері мен бұлшықеттері. Сүйектің құрамында органикалық және 
бейорганикалық заттар болады. Органикалық заттарға оссеин, бейорганикалық заттарға кальций, фос-
фор тұздары жатады. Олар сүйектерге беріктік, серпінділік және жеңілдік қасиеттер береді. Пішініне 
қарай сүйектерді жалпақ, ұзын, қысқа және аралас сүйектер деп бөледі. Жалпақ сүйектерге бас сүйек, 
жауырын, ұзын сүйектерге қар білек, сирақ, сан сүйектері, қысқа сүйектерге білезік, толарсақ, аралас 
сүйектерге омыртқалар мысал болады. Байланысуына қарай сүйектерді үш түрге бөлуге болады:

– қозғалмайтын (жапсар) – бас сүйектер;
– аз қозғалатын –  омыртқалар;
– еркін қозғалатын – аяқ-қол сүйектері.
Тұлға қаңқасы омыртқа жотасы мен көкірек сарайынан құралады. Омыртқа жотасы 33-34 омыртқадан 

құралады. 7 мойын, 12 кеуде, 5 бел омыртқасы, 5 біріккен сегізкөз омыртқасы, 4-5 құйымшақтан 
(жетілмеген) құралады. Адамның омыртқа жотасында 4 иін болады:

1. Мойын иіні.
2. Арқа иіні.
3. Бел иіні.
4. Сегізкөз иіні.
Сәбилердің омыртқа жотасы түзу болады, тек қана сегізкөз иіні аздап белгіленеді. Мойын иіні 

сәбидің емшектегі кезінде пайда болады. Арқа иіні алты айлық кезеңде, сегізкөз иіні бір жасқа толғанда 
пайда болады, яғни баланың жүру, тұру кезеңінде белгіленеді.

Омыртқа жотасының иіндері алғашқы кезеңде берік болмайды. Мойын мен арқа иіні 7 жасқа 
келгенде, бел иіні 12 жасқа келгенде қалыптасады. Омыртқа жотасының иіндері адамның өзіндік 
ерекшеліктеріне, денесін ұстауына байланысты болады. Олар адамның тепе-теңдік қалпын сақтауын 
қамтамасыз етеді. Омыртқа жотасының екінші рет жедел өсуі 7-9 жасқа, үшінші рет жыныстық жетілу 
кезеңіне сәйкес келеді. Омыртқа арнасы 5 жасқа дейін өседі, 10 жаста даму тоқтатылады.

Көкірек сарай 2 бөлімнен тұрады:
– қабырғалар;
– төс сүйегі.
Қабырғалардың 12 түрі болады. Артқы жағынан арқа омыртқасына бекиді, алдынан 7 жұп төс сүйе-

гіне бекиді, 3 жұп (VIII, IX, XII) бір-біріне бекиді. 11-12 жұптары бос күйінде болады, оларды жетіл 
омыртқалы деп атайды. Көбіне зақымданатын – осы екі жұп омыртқалар.
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Көкірек сарайының жоғарғы бөлігі ұлдарда 7-8 жаста, қыздарда одан да ерте кеңейеді. Көкірек 
сарайының көлемі ұлдарда 12 жаста 68 см, қыздарда 70-72 см болады.

Бұлшықеттердің қызметі мен физиологиялық қасиеттеріне қарай оларды екі топқа бөледі: көлденең 
жолақты бұлшықеттер және бірыңғай салалы бұлшықеттер.

Барлық бұлшықеттерге тән қасиет – олардың тітіркендіргіштер әсерінен жиырылу қасиеті.
Көлденең жолақты бұлшықеттер. Олар адамның барлық қозғалыстарын қамтамасыз етеді. Көлденең 

жолақты бұлшықеттердің жиырылуынан барлық қозғалыстар, қимылдар жүзеге асады. Көлденең 
бұлшықеттер саны 400-дей. Қаңқа бұлшықеттерінің жолақтары қосылып, 1, 2, 3 реттік шақтарды 
құрайды. Әрбір шақ дәнекер ұлпа деп аталатын қабат арқылы бір-бірінен бөлініп тұрады, ал барлық 
бұлшықеттің сырты қапталған болады.

Бұлшықеттер сіңірлер арқылы сүйектерге бекиді. Сіңірлер мен дәнекер ұлпалардың жиырылғыштық 
қасиеттері болмайды. Орналасқан орнына және атқаратын қызметіне қарай бұлшықеттер төмендегідей 
болып бөлінеді:

1. Шеңберлі бұлшықеттер (көз, ауыздың айналасындағы бұлшықеттер).
2. Жалпақ бұлшықеттер (құрсақ, арқа, кеуде бұлшықеттері).
3. Ұзын бұлшықеттер (қол мен аяқ бұлшықеттері).
4. Қысқа бұлшықеттер (омыртқа, қабырғааралық бұлшық еттерге бөлінеді).
Бұлшықеттер атқаратын қызметіне байланысты бүгілдіретін және жазылдыратын бұлшықеттерге 

бөлінеді. Олар бір-біріне антогонистік немесе синергистік сипатта болады. Қол қарының екі басты 
және үш басты бұлшықеттері бір-біріне антогонистік, ал белгілі бір әрекетті орындайтын шынтақ 
буынның бүгілдіретін бұлшықеттері синергистік болады.

Бірыңғай салалы бұлшықеттер. Олар ішкі мүшелердің қабырғасын түзеді. Ішектің, өңештің, қа-
рынның, қантамырларының кеңірдек қырлары (стенка бронхи) бірыңғай салалы бұлшықеттерден 
құралған. Олардың қызметі адам еркінен тыс баяу жиырылады. Ішкі мүшелердің көлемі бірыңғай са-
лалы бұлшықеттердің жиырылуынан өзгереді. Бірыңғай салалы бұлшықеттер өздігінен қозғалыстық 
және жиырғыштық қасиет көрсете алады.

Ересектерде бұлшықеттердің салмағы дене салмағының 40-45%-ына, 7 жастағы балада 27,2%-на, 
қарт адамдарда 30%-ына тең болады. Бастауыш мектеп жасындағы балада денесін тік ұстауды және 
саусақ қозғалыстарын қамтамасыз ететін бұлшықеттер ерекше қарқынды дамиды. Қолдың күші 
біртіндеп өседі, 10 жастан кейін ерекше артады. Бастауыш мектеп жасындағы балаларда тұлға, иек, 
балтырды жазатын қасиеті бар бұлшықеттердің күші біршама артады.

Дамудың әр кезеңінде оқытудың ерекшеліктері. Ғалымдардың зерттеулері хореографиямен 
айналысудың ең қолайлы кезеңі 7-8 жастан бастап 13-14 жасқа дейін екендігін көрсетті. Бұл жаста 
қимыл-қозғалыс дағдылары қалыптасады. Шапшаңдық, жылдамдық сияқты қимыл-қозғалыс сапалары 
бұлшықет-жүйке ұлпаларының ең жоғары лабильдігі кезеңінде ерекшеленеді.

Хореографияда қимыл-қозғалысты қабылдаудың (кинестезия) неғұрлым қолайлы кезеңі 10-11 жас, 
яғни оқудың алғашқы екі жылы, одан кейін 15-16 жас – пубертаттық кезеңнің аяқталуы шағы болып 
есептеледі. Бұл шақта қыз балала ер балаларға қарағанда қимылдарды дәл орындайды. Жеткіншек 
кезеңіндегі даму мен өсу белгілі бірізділікпен жүреді. Әуелі табан, одан кейін аяқтың жалпы ұзындығы, 
бірнеше айдан кейін дененің еніне қарай өсуі, бір жылдан кейін дене тұлғасы ұзындығының өсуі 
жүреді. Бұлшықеттердің өсуі кейіннен жүреді. Хореографияны оқыту тұрғысынан балалардың дамуы 
барысында дененің өсуі мен оның пропорциясының өзгеруін болжау маңызды.

Балет мектебінің білім алушыларына дене бітімі, дене тұлғасының қажетті пропорциясы, дене сым-
баты, ағзаның жеке бөліктерінің және жалпы ағзаның қалпы аса маңызды орын алады.

Ағылшын дәрігер-ортопеді С. Спаджер ең қолайлы үміткер бұл дене тұлғасының төменгі және 
жоғары бөліктері тепе-теңдікте болатын адам деп жазған болатын. Дене сұлулықтың құралы болуы 
мүмкін. Бірақ оған бірнеше дюйм жетпесе, не болмаса артық болса, идеалдан алыс болады. Про-
порция лы дене тұлғасында бұлшықеттердің қалыңдауы байқалмайды, шағын, ал кейде күрделі 
жарақаттарға бейімділік сирек кездеседі. Балаларға спорттық және хореографиялық бағдар беру үшін 
дене тұлғасының түпкілікті өлшемін ғана емес, сонымен қатар 7-8 жастағы балаларды байқаудан 
өткізгеннен кейін олардың 12-16 жастағы өлшемдерін болжау маңызды болып табылады. С. Спаджер 
хореографияда білім алатын балаларды бақылау негізінде 10 жастағы баланың дене пропорциясын 
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бақылау негізінде, оның дене тұлғасының 18 жаста қандай болатынын болжап білуге болады деген 
қорытындыға келді. Балалар денесінің ұзындығы мен пропорциясын болжауды жылдам және баяу 
өсетін балаларда бөлек жүргізу қажет.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ В ХОРЕОГРАФИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Мурзабаева Г., доцент
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан

Аннотация
В данной статье представлена работа преподавателей хореографии по изучению возможностей со-

вершенствования процесса обучения и воспитания с использованием особенностей этапов развития и 
роста детей. Для успешной работы педагог-руководитель должен знать особенности каждого возраста. 
В зависимости от возраста предоставление физической нагрузки является правильным. При формиро-
вании репертуара и разработке плана воспитательной работы необходимо учитывать психологические 
особенности каждого возрастного периода. С точки зрения преподавания хореографии важно прогно-
зировать рост тела и изменение его пропорций в процессе развития детей. Важное место в жизни 
обучающихся балетной школы занимают физическое состояние, необходимые пропорции, физическое 
самочувствие, состояние отдельных частей организма и организма в целом. Ученые предполагают, что 
на основе наблюдения за детьми, обучающимися в хореографии, то есть на основе контроля пропорций 
тела 10-летнего ребенка, можно узнать, каким будет его физический облик в 18 лет.

Ключевые слова: хореография, рост и развитие детей, возрастной период, пропорции тела, гармо-
ния роста и веса, ребенок начального и школьного возраста, балетная школа.

PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES 
OF CHILDREN IN CHOREOGRAPHY AND THEIR VALUE

Murzabaeva G., associate professor
Korkyt Ata Kyzylorda State University, Republic of Kazakhstan

Annotation
This article presents the work of choreography teachers to study the possibilities of improving the process 

of education and upbringing using the features of the stages of development and growth of children. For the 
success of the teacher-leader must know the characteristics of each age. Depending on the age, the provision 
of physical activity is correct. When forming a repertoire and developing a plan of educational work, it is 
necessary to take into account the psychological characteristics of each age period. From the point of view 
of teaching choreography, it is important to predict the growth of the body and the change in its proportions 
in the development of children. An important place for students of the ballet school is the physical condition, 
the necessary proportion of personality, physical well-being, the state of individual parts of the body and the 
body as a whole. According to scientists, on the basis of observation of children studying in choreography, on 
the basis of control of proportions of a body of the 10-year-old child, it is possible to assume that his physical 
person will have in 18 years.

Keywords: сhoreography, growth and development of children, age periods, body proportions, harmony of 
height and weight, primary and school children, ballet school.
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Annotation 
In 2018, the methodology of the global competitive index was significantly changed taking into account the 

consequences of the global economic crisis that began in 2008, and the development of the fourth industrial 
revolution (4IR). In accordance with the new methodology of global competitive index 4.0, the main focus is 
on statistical indicators (their weight is 70%, and the survey indicators – 30%). In addition, all factors have the 
same weight. In the 2018 global competitive index Report, the number of estimated countries was 140, which 
cover 94% of the world’s population and 98% of world GDP. The GCI is calculated from 98 indicators, of 
which 54 are based on data from international organizations, 44 – on the basis of a WEF survey.

The article provides a brief overview of the competitiveness of Kazakhstan based on the analysis of the 
GCI for 2018. The dynamics of the GIC indicators, competitive advantages and weaknesses of the country are 
given.

Keywords: institutes, infrastructure, product markets, macroeconomic stability, financial markets, 
education.

According to Klaus Schwab with the Fourth Industrial Revolution (4IR), humanity has entered a new 
phase [1]. The 4IR has become the lived reality for millions of people around the world, and is creating new 
opportunities for business, government and individuals. Yet it also threatens a new divergence and polarization 
within and between economies and societies. This year also marks the tenth anniversary of the beginning of 
the global financial crisis, which has had social and economic consequences of a magnitude unprecedented in 
recent generations. Combined with a background of growing inequality and geopolitical flashpoints, this has 
fuelled citizens’ concerns about globalization and polarized the political debate. Although global economic 
growth has been robust over the past two years, it remains fragile in this changing economic and political 
context. 

These developments – the 4IR and the consequences of the Great Recession – are redefining the pathways to 
prosperity and, indeed, the very notion of prosperity, with profound implications for policy-making. Concerned 
leaders are grappling for answers and solutions, aiming to go beyond short-term, reactionary measures.

In this context, the World Economic Forum introduces the new Global Competitiveness Index 4.0, 
building on 40 years of experience in benchmarking the drivers of long-term competitiveness. After having 
conceptualized the Fourth Industrial Revolution, the World Economic Forum contributed to global thinking 
and policy-making by integrating the notion of the 4IR into the definition of competitiveness.

The index integrates well-established aspects with new and emerging levers that drive productivity and 
growth. It emphasizes the role of human capital, innovation, resilience and agility, as not only drivers but also 
defining features of economic success in the 4IR. It calls for better use of technology for economic leapfrog ging – 
but also cautions that this is only possible as part of a holistic approach with other factors of competitiveness. 
Finally, it offers objective, data-driven analysis for dispassionate, future-oriented, and rational policy-
making.

The results of the GCI 4.0 reveal the sobering conclusion that most economies are far from the competitiveness 
«frontier» – the aggregate ideal across all factors of competitiveness. In fact, the global average score of 60 
suggests that many economies have yet to implement the measures that would enhance their long– term growth 
and resilience and broaden opportunities for their populations. In addition, we find that countries have a mixed 
performance across the twelve pillars of the index and that long-standing developmental issues – such as 
the lack of well-functioning institutions – continue to be a source of friction for competitiveness. Yet there 
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are bright spots – in the form of economies that outperform their peers and present valuable case studies for 
learning more about methods to implement the factors of competitiveness.

At the World Economic Forum’s Centre for the New Economy and Society, the new home of the Global 
Competitiveness Report, provided a platform for leaders to understand and anticipate emerging economic and 
social trends, and to adapt policies and practices to rapidly evolving context [1].

With the inclusion of new concepts and extensive new data gathering efforts, the GCI 4.0 provides novel 
and more nuanced insights on the factors that will grow in significance as the 4IR gathers pace: human capital, 
innovation, resilience and agility. These qualities are captured through a number of new, critically important 
concepts (e.g. entrepreneurial culture, companies embracing disruptive ideas, multistakeholder collaboration, 
critical thinking, meritocracy, social trust) complementing more traditional components (e.g. ICT and physical 
infrastructure, macroeconomic stability, property rights, years of schooling).

The GCI 4.0 introduces a new progress score ranging from 0 to 100. The frontier (100) corresponds to the 
goal post for each indicator and typically represents a policy target. Each country should aim to maximize its 
score on each indicator, and the score indicates its current progress against the frontier as well as its remaining 
distance. This approach emphasizes that competitiveness is not a not a zero-sum game between countries—it 
is achievable for all countries. Twelve pillars of competitiveness. There are a total of 98 indicators in the index, 
derived from a combination of data from international organizations as well as from the World Economic 
Forum’s Executive Opinion Survey. These are organized into 12 pillars in the GCI 4.0, reflecting the extent 
and complexity of the drivers of productivity and the competitiveness ecosystem. These are: Institutions; 
Infrastructure; ICT adoption; Macroeconomic stability; Health; Skills; Product market; Labour market; 
Financial system; Market size; Business dynamism; and Innovation capability [1].

For the second half of the 20th century, the pathway to development seemed relatively clear: lower-income 
economies would be expected to develop through progressive industrialization by leveraging low-skilled 
labour. In the context of the 4IR the sequence has become less clear, particularly as the cost of technology and 
capital are lower than ever but their successful use relies on a number of other factors. The GCI 4.0 reflects this 
growing complexity of policy prioritization by weighting pillars equally rather than according to a country’s 
current stage of development. In essence, the index offers each economy a level playing field to define its path 
to growth. While sequencing is dependent on the priority of each economy, the index contends that economies 
need to be holistic in their approach to competitiveness rather than focusing on a particular factor alone. A 
strong performance in one pillar cannot make up for a weak performance in another. For instance, investing in 
technology without investing in digital skills will not yield meaningful productivity gains. In order to increase 
competitiveness, no area can be neglected [1].

On 17 October, 2018, the world economic forum published its annual report on the global competitiveness 
index.

In 2018, the rating was headed by the United States, which occupies a leading position over the past five 
years. The USA is followed by Singapore, Germany, Switzerland and Japan [2].

According to the calculations of the global competitiveness index of the WEF from 140 countries, 
Kazakhstan is on the 59th place, which corresponds to the position of 2017.From 12 factors of competitiveness, 
improvement occurred in five factors – «Institutions» (+12), «Product market» (+10), «Infrastructure» (+3), 
«labor Market» (+3), «Financial system» (+2). On three factors, the position has not changed – «ICT», «Market 
size», «Innovation potential» (Table1). At the same time, Kazakhstan scored 61.8 points, improving its position 
by 0.7 points compared to 2017, which allowed to bypass countries such as Colombia, Turkey, Peru [3].

Kazakhstan ranked first in the world in terms of shareholder rights in corporate governance; the adequacy 
and integrity of the legal framework applicable to liquidation and reorganization procedures; and the degree of 
electrification (access to electricity).

In addition, Kazakhstan is in seventh place in terms of the cost of starting a business and 11th in terms of 
conflict of interest regulation.

By most factors, Kazakhstan is ahead of the countries of the region and countries with comparable income 
levels. In comparison with countries with similar income levels, Kazakhstan has high indicators on such factors 
as «Macroeconomic stability», «ICT», «Labor market», «Market size», «Education and skills» and « Business 
dynamics»
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Table 1. Kazakhstan’s position in The global competitiveness index 2017, 2018

2017
(from 140 counties)

2018
(from 140 counties)

Dynamics

Global competitiveness index 59 59 -
Institutes 73 61 ▲12
Infrastructure 72 69 ▲3
ICT 44 44 -
Macroeconomic stability 61 62 ▼1
Health 94 97 ▼3
Education 52 57 ▼5
Product market 67 57 ▲10
Labour market 33 30 ▲3
Financial system 102 100 ▲2
Market size 45 45 -
Dynamic business 35 37 ▼2
Innovative potential 87 87 -
Note – source of literature 4

By the factors of «Institutions», «Infrastructure» and «Product markets» the average indicators of Kazakhstan 
are equal to the average indicators of similar countries.

In comparison with the CIS countries, Kazakhstan has a competitive advantage in such factors as «ICT», 
«Macroeconomic stability», «Labor market», «Market size» and «Business dynamics». For other factors, 
Kazakhstan’s indicators are on average equal to those of the CIS countries.

In general, the world economic forum identified competitive advantages of Kazakhstan such factors as 
«Labor market» – the 30th place and «Business dynamics» – the 37th place.

At the average level, the factors «ICT» (44), «Market size» (45), «Education and skills» (57), «Products 
market» (57), «Institutions» (61), « Macroeconomic stability «(62) and «Infrastructure» (69) [3].

The competitive advantages of Kazakhstan are the labor market – 30th place (improvement by 3 positions) 
and business dynamics – 37th place (deterioration by 2 positions). 

According to the rating of the WEF, competitiveness of Kazakhstan is average according to factors such as 
«ICT» – 44-e a place, «market Size» – 45-th place, «Education and skills» – 57-e a place, «Products Market» – 
 57-e a place, «Institutions», – 61-e a place and «Macroeconomic stability» – 62nd place and Infrastructure – 
69th place.

The weakness of Kazakhstan are the factors «Financial system» – 100th place, «Health» 97th place and 
«Innovation potential» – 87th place. 

A significant improvement in the rating is noted by the factors of «Institutions», having risen by 12 positions 
to 61th place and» Products market», having risen by 10 positions to 57-th place. Kazakhstan showed positive 
dynamics on the following factors: «Infrastructure» (69th place, 2017 – 72th place) and «labour Market» – (30, 
2016 – 33-e), «Financial system» – (100th place, 2016 –102-e a place).

The greatest decrease is observed in 2 factors:» Education and skills «(57th place, – 5 positions) and» 
Health « (97th place, – 3 positions).

On 3 factors as «Innovative potential» (97th place), «ICT» (44th place) and «market Size» (45th place) 
Kazakhstan’s position has not changed.
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Kazakhstan ranks second after Russia among the CIS countries [4].
The rating of the global competitiveness index of the world economic forum is made more than 35 years, 

Kazakhstan participates since 2006. The current rating of 2018-2019 can be considered as a new starting point 
of Kazakhstan’s place in the rating.
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Аңдатпа
2018 жылы жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексін есептеу әдістемесі 2008 жылы басталған 

жаһандық экономикалық дағдарыстың салдарын және төртінші өнеркәсіптік революцияның (4IR) даму-
ын ескере отырып, айтарлықтай өзгерді. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі 4.0 жаңа әдіснамасына 
сәйкес негізгі назар статистикалық көрсеткіштерге бөлінеді (олардың салмағы 70%, ал сауалнама 
көрсеткіштері 30%-ды құрайды). Сонымен қатар барлық факторлар бірдей салмаққа ие. 2018 жылғы 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі бойынша есепте бағаланатын елдердің саны 140-ты құрады, 
олар әлем халқының 94%-ын және әлемдік ЖІӨ-нің 98%-ын қамтиды. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік 
индексі 98 көрсеткіш бойынша есептеледі, оның ішінде 54-і – халықаралық ұйымдардың деректері 
негізінде, 44-і – ДЭФ сауалнамасы негізінде. Мақалада 2018 жылғы жаһандық бәсекеге қабілеттілік 
индексін талдауы негізінде Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігіне қысқаша шолу берілген. Жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік индексі көрсеткіштерінің серпіні, елдің бәсекелестік артықшылықтары мен әлсіз 
жақтары келтірілген.

Кілт сөздер: институттар, инфрақұрылым, тауарлар нарығы, макроэкономикалық тұрақтылық, 
қаржы нарықтары, білім беру.



133

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАЗАХСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Смагулова Ж.Б.1, магистр экономики
Таранова И.В.2, доктор экономических наук, профессор

1Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан
2Ставропольский государственный аграрный университет, Российская Федерация

Аннотация
В 2018 году методология расчета Глобального индекса конкурентоспособности была существен-

но изменена с учетом последствий глобального экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, и 
развития четвертой промышленной революции (4IR). В соответствии с новой методологией ГИК 4.0 
основное внимание уделяется статистическим показателям (их вес составляет 70%, а показатели опроса – 
30%). Кроме того, все факторы имеют одинаковый вес. В отчете по Глобальному индексу конкуренто-
способности 2018 года число оцениваемых стран составило 140, которые охватывают 94% населения 
мира и 98% мирового ВВП. ГИК рассчитывается по 98 показателям, из которых 54 – на основе данных 
международных организаций, 44 – на основе опроса ВЭФ. В статье представлен краткий обзор конку-
рентоспособности Казахстана на основе анализа ИГК за 2018 год. Приведены динамика показателей 
ИГК, конкурентные преимущества и слабые стороны страны.

Ключевые слова: институты, инфраструктура, рынок товаров, макроэкономическая стабильность, 
финансовые рынки, образование.
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ЖОҒАРЫ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

СМАИЛОВА Ж.Ж., техника ғылымдарының кандидаты
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Елімізде білім жүйесін дамыту талаптарына сай оқушыларға терең білім және тәрбие беру, оларды 

жан-жақты дамыту бүгінгі күннің басты мәселесі болғандықтан, қоғамның педагог мамандарға қоятын 
талаптары қазіргі таңда күрделене түсуде. Жаңа қоғам мұғалімі – ол рухани адамгершілігі жоғары, 
азаматтық жауапкершілігі мол, белсенді, жасампаз, жан-жақты білімді, кәсіби құзыретті, өз теориялық 
білімін практикада әр түрлі педагогикалық технологиялармен жүзеге асыра алатын өз кәсібінің шебері 
бола білуі қажет.

Кілт сөздер: жоғары кәсіптік білім беру, білім беру сапасы, білім беру мәселелері.

Ұлттық педагогика тарихындағы білім сапасын көтеру мәселесі белгілі бір эволюциядан өтті. За-
манауи білім беру сапасына қанағаттандықсыздығы біздің еліміздегі білім беру жүйесін жаңғырту 
және реформалаудың көптеген әрекеттерінің себебі болды. Көбінесе, сапа нәтижелері мен білім беру 
өнімдеріне сәйкес келуі тиіс нормативтік деңгей ретінде анықталады.

Басқаша айтқанда, бұл тұжырымдама педагогикалық сөздікте былайша түсіндіріледі: «Білім беру 
сапасы жоспарланған мақсаттарға сәйкес білім берудің әр кезеңінде қол жеткізілген білімнің айқын 
анықталған деңгейі; бұл – білім беру үдерісіндегі қатысушылардың іске асырылатын білім беру 
қызметтерінен үмітінің қанағаттанатындығының көрсеткіші» [1].

Жоғары кәсіби білімнің дамуы еңбек нарығының талаптарына бейімделу жолдарын анықтауға 
және нарықтық экономикада лайықты орын алатын және кәсіби білім мен әлеуметтік тәжірибе 
алуда әр адамның қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын сапалы жаңа кәсіптік мектепті құруға 
бағытталған. Сонымен бірге, жоғары кәсіби білім беру саласындағы мемлекеттің рөлінің әлсіреуі 
және Қазақстанның шағын және орта қалаларында жекеменшік университеттер мен университет 
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филиалдарының бақылаусыз/қадағалаусыз өсуі елеулі әлеуметтік мәселелерге алып келді. Біріншіден, 
мемлекет жоғары кәсіптік білімі бар мамандарды даярлаудың сипаты мен құрылымына белсенді 
түрде араласуға мүмкіндігін жоғалтты, соның нәтижесінде көптеген гуманитарлық және әлеуметтік-
экономикалық салаларда кадрлар мен қызметкерлерді жетілдіру және техникалық мамандар тапшы 
бола бастады. Екіншіден, мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу орындарының кең желісі 
пайда болды, олардың көпшілігі білікті профессорлық-оқытушылар құрамы және тиісті оқыту сапасын 
қамтамасыз ету үшін тиісті білім беру және зертханалық базасы жоқ. Жоғары кәсіптік білім берудің 
әлеуметтік институт ретінде дамуы мен қалыптасуы әлеуметтік қайшылықтар түрінде көрінетін ішкі 
қарама-қайшылықтармен сипатталады. Осылардың барлығын заманауи Қазақстандағы жоғары кәсіби 
білімнің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету және еңбек нарығы мен білім беру қызметтері 
нарығының талаптары арасындағы сәйкессіздік, жеке тұлғаның білім алу қажеттілігі әлеуметтік 
маңызды деп санауға болады.

Жоғары кәсіптік білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету мәселесі ұлттық жоғары білімнің 
ең күрделі және маңызды әлеуметтік мәселелерінің бірі болып табылады. Білім беру қызметінің са-
пасы әртүрлі компоненттермен сипатталады: жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік стандарт-
тары және оны жүзеге асыру сапасы; университеттің профессор-оқытушылар құрамының сапасы; 
жоғары оқу орнының материалдық-техникалық базасының сапасы; оқу үдерісінің сапалы әдістемелік, 
кітапханалық және ақпараттық сапасы; білім беру мекемесінде оқу процесін ұйымдастырудың сапасы, 
сондай-ақ оқыту пәндерінің сапасы.

Осылайша, жоғары оқу орындарында мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз етуге байланысты 
мәселелердің топтарын былай бөлуге болады:

– Бірінші топ заңнамалық және нормативтік-құқықтық базаның жай-күйі, оның Қазақстанның 
жоғары оқу орындарында білім беру қызметтері сапасының мәселелерін шешуге бағдарланған.

– Екінші топ жоғары білімді мамандар даярлау сапасын қамтамасыз ететін маңызды факторлар 
ретінде жоғары білім мазмұнын қалыптастыру және жаңарту көздерін қамтиды.

– Үшінші топ жоғары оқу орны құрамының профессорлық-оқытушылық құрамының замана-
уи талаптарының мамандарды сапалы даярлау мәселелерінің ұқсастығы, сонымен қатар олардың 
педагогикалық қызметінің сәйкестігін қамтиды.

– Төртінші топ университеттің талапкерлерін даярлау деңгейінің студенттердің бастапқы білімін 
болашақ мамандарға қойылатын талаптарға сәйкестігі мәселелерін қамтиды.

– Бесінші топ оқыту сапасына қойылатын талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін білім беру 
үдерісін ұйымдастыру және оған жаңа (соның ішінде ақпараттық) технологияларды енгізу мәселелерін 
қамтиды.

– Алтыншы топ жоғары оқу орындарын бітірушілермен өзара әрекеттесу проблемалары және 
олардың жұмыс істеу саласы, оқыту сапасын жақсарту бағдарламаларын әзірлеуге және жүзеге асыруға 
қатысу болып табылады.

Қазақстан халқының кең ауқымы үшін жоғары кәсіби білім беру қызметтеріне қол жеткізу мәселесі 
өзекті әлеуметтік мәселелердің бірі болып табылады. Жоғарғы оқу орнына түсудің нақты мүмкіндігі 
бар көрсеткіштер бойынша жоғары кәсіби білімнің болуын бағалауға болады, университетке түсу үшін 
өздерінің дайындығы, оқыту тілі, оқуға қабілеттілігі жеткіліктілігі.

Қазақстандағы жоғары кәсіби білім берудің қазіргі заманғы жүйесінің тиімділігін төмендету 
мәселесі еңбек нарығының талаптары, білім беру қызметтері нарығының мүмкіндіктері мен жеке 
тұлғаның білім беру қажеттіліктері арасындағы сәйкессіздік болып табылады. Өтініш берушілер 
көбінесе мамандықты және білім беру мекемесін таңдауды кейіннен жұмыспен байланыстырады не-
месе оған жартылай ғана сенім артады. Еңбек нарығы жоғары білім беру жүйесінен білікті кадрларға 
деген қажеттілігін қанағаттандыруды талап етеді, білім беру нарығы жоғары білім алуға жеке 
тұлғалардың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Қазіргі кезде кадрларды даярлау мен 
қайта даярлаудың ішкі жүйесі жұмыс күшінің ұтымды теңгерімді құрылымын құру және қолдау талап-
тарын қанағаттандырмайды. Бұл еңбек ресурстарын тиімсіз пайдалануға, сыртқы көші-қон және басқа 
да жағымсыз әлеуметтік зардаптардың әлеуетін арттыруға алып келеді. Бір жағынан, жұмыс берушілерге 
мамандар қажет, бірақ жоғары кәсіби білім беру мекемелерімен ынтымақтастыққа бармайды, екінші 
жағынан, жоғары оқу орындары еңбек нарығында сұранысқа ие емес мамандар қатарын «көбейтеді» [2].



135

Жоғары кәсіптік білім беру мәселелері шағын және орта қалалар деңгейінде даму тенденцияла-
рында көрініс табады. Шағын және орта қалаларда орналасқан жоғары оқу орындарының қызмет 
етуінің негізгі проблемасы білім сапасы болды. Бұл мәселе профессор-оқытушылар құрамын кадрлар-
мен қамтамасыздандырудың күрделілігіне және қалада тұратын ғылыми-педагогикалық дайындыққа 
(академиялық дәреже және ғылыми атағы) ие білікті оқытушылардың жетіспеушілігімен байланы-
сты. Факультеттердің оқу үрдісіне қатысатын барлық профессор-оқытушылар құрамын үш катего-
рия түрінде ұсынға болады. Бірінші категорияға – бас оқу мекемесінің қызметкерлерінен, ал екінші 
категорияға – облыста тұратын оқытушылар, үшінші категорияға орта мектептердің, колледждердің 
және т.б. жергілікті мұғалімдері жатады. Жоғарғы оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамы 
құрылымында, екінші және үшінші санаттағы өкілдер құрамының басым бөлігін студенттің оқу сапа-
сына, қажетті тәрбиелік жұмыс жүргізуге, сондай-ақ әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
ұйымдастыруға жауапкершілігі төмен. Бұл теріс үрдіске жол бермеу үшін университеттің филиалына жа-
уапты көзқарас қажет. Жоғары оқу орындарында мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз етуге байла-
нысты маңызды мәселе оқу процесін қажетті кітапханалық және ақпараттық ресурстармен қамтамасыз 
ету болып табылады. Көптеген кітапханаларда оқу-әдістемелік әдебиеттер қоры жеткіліксіз, ал шағын 
және орта қалаларда, әдетте, жалпыға қолжетімді ғылыми кітапханалар немесе ғылыми-ақпараттық 
библиографиялық орталықтар жоқ. Барлық филиалдарда студенттердің интернет-ресурстарға ашық 
қолжетімділігі және компьютерлік зертханаларда қосымша сабақ өткізу мүмкіндіктері ұсынылмайды, 
бұл да білім сапасына кері әсерін тигізеді. Студенттердің бастапқы дайындығына қойылатын талаптар-
мен филиалдардың үміткерлерін дайындауға сәйкес келу мәселесі маңызды болып тұр. Орта мектеп 
бітірушілерінің, сондай-ақ оларға іргелес жатқан ауылдық елді мекендердің айтарлықтай бөлігі оқу 
деңгейі бойынша жоғары білім талаптарына сәйкес келмейді. Бұл жағдай оқушыларды аралық аттеста-
циялау, оқу сапасын төмендету немесе оқушылардың оқу жетіспеушілігіне жаппай оқшаулау кезінде 
талаптардың төмендеуіне және оқушылардың санын азайтуға алып келеді. Әрине, филиалдардың 
жұмыс сапасын жақсартуға, олар шығарған дипломдардың толық құнын қамтамасыз етуге тырысу 
керек, өйткені мұндай білімнің негізгі кемшілігі білім сапасына деген талаптардың төмендігі болып 
табылады. Алайда жоғары кәсіптік білім беруді дамытуды бақылау ғана емес, сондай-ақ ынталандыру 
қажет, үлкен және ірі қалаларда құрылған жоғары оқу орнының филиалдары күш жинап, астаналық 
деңгейге жетуіне үлес қосу керек.

Соңғы онжылдықта Қазақстанның шағын және орта қалаларының тұрғындары үшін жоғары 
кәсіптік білім алудың қолжетімділігі елеулі өзгерістерге ұшырады. Бұл, бір жағынан, онда мемлекеттік 
емес жоғары оқу орындарының және мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу орны филиал-
дарының ашылуынан болды. Шалғайдағы шағын және орта қалалардың тұрғындары да білім беру 
инфрақұрылымына ену үшін экономикалық және көші-қон жұмыстарын жүргізе алмады. Жұмыс істейтін 
студенттерді жұмысқа, сондай-ақ өз жұмысын жоғалтудан қорықпауына, сапарға қосымша қаражат 
жұмсамауына және басқа қалада тұруына үйретуге болады. Екінші жағынан, ҚР жоғары оқу орында-
ры мен филиалдарында ақылы білім беру қызметінің саны жоғарылауымен бітірушінің материалдық 
қамсыздандырылу деңгейінен жоғары кәсіптік білім беру қолжетімділігіне тәуелділік айтарлықтай 
жоғарылады. Білім беру бағдарламаларының бағалары олардың сапасына, нақты мамандыққа сұраныс, 
жоғары оқу орнының бренді мен орналасуына қарай сараланғанын ескеру қажет. Шағын және орта 
қалаларда орналасқан университеттердің филиалдарында білім беру қызметтерін алу құны, әдетте, ірі 
қалалардың университеттерінде білім алу құнынан айтарлықтай төмен. 

Шағын және ірі қалаларда аймақтық еңбек нарығын талаптары мен білім беру қызметінің жергілікті 
еңбек нарығы мүмкіндіктері және адамның білім алу қажеттіліктері арасындағы тепе-теңдік олардың 
арасындағы ерекшеліктерімен байланысты. Шағын және орта кәсіпорындардағы еңбек нарығының 
айрықша ерекшелігі, еңбекке сұраныс белгілі бір аймақта экономика қалыптасқан салалар мен 
қаланы қалыптастыратын кәсіпорындардың экономикалық жағдайына байланысты. Бүгінде шағын 
және орта қалалардағы өнеркәсіптік кәсіпорындардың көпшілігі күрделі экономикалық жағдайда, 
сондықтан олар персоналды ұзақ мерзімді жоспарлауды жүргізбейді, бұл аймақтық (аудандық) эко-
номика мамандарының қажеттіліктеріне байланысты университет жоспарлау үдерісін қиындатады. 
Шағын және орта кәсіпорындардың жоғары кәсіптік білім берудің білім беру қызметтерінің жергілікті 
нарығы үшін білім беру қызметтерін жеткізушілер үшін шектеулі мүмкіндіктер бар, экономикалық 



136

және гуманитарлық мамандықтардың таралуы, жергілікті еңбек нарығының тар ауқымы (білім 
беру қызметтерін тұтынушылар облыстың тұрғындары болып табылады), университеттер арасын-
да тұтынушылар үшін жоғары оқу орындары арасындағы бәсекелестік, шағын және ірі қалалардағы 
жоғары оқу орындарының көптеген құрылымдық бөлімшелерінде ақпараттық коммуникациялар-
ды жеткіліксіз пайдалану нәижесінде білім беру қызметінің жергілікті еңбек нарығы қатысушылары 
жөніндегі мақсатсыз және толық емес ақпарат. Жеке тұлғаның білім беру қажеттіліктерінің, еңбек 
нарығының талаптары мен білім беру қызметтері нарығының мүмкіндіктері арасындағы теңгерім азая-
ды, бір жағынан жоғары кәсіптік білім берудегі шағын және орта қалалардағы халықтың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін жоғары білім берудің тиімділігі, екінші жағынан, өңірдің әлеуметтік-кәсіптік 
құрылымын жаңғырту және дамыту. 

Шағын қалада білім беру қажеттіліктері мен халықтың білім алу мүмкіндіктері арасында қайшылық 
бар, сапалы білімге қол жеткізу мәселесі аса маңызды болып отыр, бұл білім беру қызметтері ретінде 
халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейін төмендетеді. Жоғары және орта кәсіпорындардың 
тұрғындарының жоғары кәсіби білім беру қызметтеріне деген қажеттіліктерін деформациялау, білім 
беру бағдарламаларын қалыптастыру кезінде жоғары оқу орындарына үлкен еркіндік беруді, дипломдық 
жұмыстың кәсіби құрылымын және ақылы білім беруді дамыту – төмен сапалы жаппай жоғары білім 
беру жүйесін дамытуға алып келеді. Жоғары білім сапасының төменгі сапасына қатысты деформация-
ны болдырмау үшін:

– Академиялық ЖОО филиалдар желісін нығайту және дамыту;
– тиімділіктің қатаң бақылауын жүргізу;
– білім беру қызметі сапасының менеджменті жүйесін нығайту.
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Смаилова Ж.Ж., кандидат технических наук
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Аннотация
В настоящее время требования общества к педагогическим специалистам становятся все более и 

более высокими в связи с тем, что в стране в системе образования главными требованиями являются 
качество образования и всестороннее развитие ребенка. Преподаватель нового общества должен быть 
профессионалом своего дела, способным прививать высокий уровень духовности, гражданской ответ-
ственности и разносторонние знания, применять свои теоретические знания на практике с использова-
нием различных педагогических технологий.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, качество образования, проблемы обра-
зования.
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КӨЛІКТІК-ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІНІҢ 
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Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Мақалада көлік-логистикалық жүйелерді қалыптастырудың концептуалды табиғаты зерттеліп, жүк 

ағындарының заманауи халықаралық конфигурациясында көлік-логистикалық жүйелерді қолданудың 
мәселелері мен мүмкіншіліктерін анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының транзиттік көліктік 
әлеуетіне бағалау жүргізілді.

Жүкті жөнелтушіден жүкті алушыға дейін материалдық ағынның жылжуының барлық жолында 
қалыптасатын, логистикалық тізбекте тауарматериалдық ағындарға қызмет көрсетумен кіріктірілген 
функционалдық және қамтамасыз етуші кіші жүйелер негізінде көлік-логистикалық жүйенің үлгісі жа-
сап шығарылды.

Көлік-логистикалық орталықтың ұйымдық құрылымы және желілерінің аймақтарда орналасу сыз-
басы жасалып, Қазақстан Республикасындағы көлік-логистикалық жүйелердің жұмыс істеуінің эконо-
микалық механизмдерін жетілдіру жөнінде ұсыныстар берілді. 

Кілт сөздер: көлік, логистика, материалдық ағын, қойма шаруашылығы, инфрақұрылым. 

Қазақстан Республикасындағы әлемдік практикада қабылданған жүк қозғалысының терминалды 
технологиясына негізделген заманауи көліктік-логистикалық инфрақұрылымның жоқ болуы тауар ал-
масу үдерісін қиындатады, көліктің қозғалмалы құрамын пайдалану тиімділігін төмендетеді, жалпы 
оның әлеуетін толық көлемде пайдалануға мүмкіндік бермей, берлік шаруашылық кешенді дамытуға 
теріс әсерін тигізеді. 

Таяудағы 3-5 жылда бұл жерде Азия-Тынық мұхит өңірі, Орталық Азия мен Еуропа халықаралық 
қа тысушыларының өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін тауар және көлік ағындарына қызмет көрсету 
кезінде логистикалық қызметтерге жоғары сұраныс күтілуде. Қазақстанның көлік дәліздері бойынша 
транзиттік қатынаста жүретін жүктерді қабылдау, өңдеу және сервистік қызмет көрсетудің тиісті деңгейін 
қамтамасыз ету үшін көліктік коммуникацияларды дамытумен қатар, алдыңғы қатарлы логистикалық 
технологиялар негізінде жұмыс істейтін және тауарматериалдық, ақпараттық, сервистік және қаржылық 
ағындардың интеграциясын қамтамасыз ететін ірі көліктік тораптарда халықаралық көліктік дәліздер 
трассасы бойында мультимодальды терминалдық кешендер мен көліктік-логистикалық орталықтарды 
құрудан тұратын көлік-логистикалық жүйелерді қалыптастырудың бірінші кезектегі маңызы бар. 
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Қазіргі кезде елдің көліктік кешені дамушы экономикадан қалып койып отыр, жоғарғы сапалы кө-
лік тік қызмет көрсетуде тұтынушылық сұранысты толығымен қанағаттандырмайды, ұйымдық, құ ры-
лымдық, технологиялық, ғылыми-техникалық және коммерциялық құқықтық жетілдіруді керек етеді. 
Интеграцияланған логистика қызметін (консалтинг, тасымалдау, экспедицилау, қоймаға жинау, жүкті 
өңдеу және т.б.) көрсетудегі кешенді көзқарас Қазақстанда жеткіліксіз дамыған. 

ҚР логистикалық концепцияның даму жолында кездесетін сол негізгі қиындықтарды тұжы-
рымдаймыз: 

– айналымның (қамтамасыз ету мен өнім өткізудің) дамымаған саласы;
– электронды коммуникациялардың, желілердің, байланыс және телекоммуникация жүйелерінің за-

манауи жүйелерінің дамуының әлсіз деңгейі;
– кешеуілдеп қалған көліктік инфрақұрылым, жүк терминалдарының жеткіліксіз мөлшері, олардың 

төмен техникалық-технологиялық деңгейі;
– қойма шаруашылығының өндірістік-техникалық базасының дамуының төменгі деңгейі; қойма 

жұмыстарын механизациялау мен автоматизациялаудың әлсіз деңгейі;
– көліктегі негізгі капиталдың тозуының жоғарғы деңгейі әрі соның салдары жаңа технологияларды 

қабылдамаушылық;
– заманауи ыдыстар мен бумаларды өндіру жөніндегі өнеркәсіптің жеткіліксіз дамуы;
– бірыңғай инновациялық және инвестициялық саясаттың жоқтығы;
– құжат айналымы мен жүктерді рәсімдеудің кедендік процедураларының қолданыстағы жүйелерінің 

күрделілігі мен жетілмегендігі;
– тасымал үдерісіне қатысушылар, терминалдар, қоймалар, кедендер, басқа да кәсіпорындар мен 

олардың қызметін тұтынушылар арасындағы өзара іс-қимыл мен ақпараттық байланыстың төменгі 
деңгейі;

– көліктік-логистикалық сервис бойынша серіктестер мүдделерінің айтарлықтай бытыраңқылығы; 
көліктік үдеріс қатысушыларының кешенді, үйлестірілген іс-қимылының жоқтығы;

– бірыңғай нормативтік-құқықтық негіздің жоқтығы.
Көлік қызметтері нарығын монополизациялаудың жоғарғы деңгейі экономикалық агенттерге 

әкімшілік қысыммен үйлесімде көліктің бірыңғай жүйеге шоғырлануына ықпал етпейді. Логистикалық 
желілер мен логистикалық менеджменттің дамымағандығымен байланысты транзакциялық шығындар 
жоғары [1]. 

Қалыптасқан ахуал тасымалдау үдерісінің жекелеген жақсартулары мен жетілдірулерін емес, 
барлық технологиялық үдерістерді түбегейлі өзгертуге мүмкіндік беретін жүк қозғалысының түбегейлі 
жаңа формасын құруды талап етеді. Көлік-логистикалық жүйелердің қалыптасуы, жұмыс істеуі мен 
дамуы логистика эволюциясы барысында сынақтан өткен макрологистикалық жүйелерге тән жалпы 
әдістемелік қағидалар негізінде жүзеге асырылады:

– жүйенің жұмыс істеуінің жалпы мақсаттарына қол жеткізу үшін өзара байланысты және өзара іс-
қимыл жасайтын ретінде логистикалық жүйенің барлық элементтерін қарастыруды талап ететін жүйелі 
көзқарас, бұл жерде жекелеген элементтердің емес, жалпы логистикалық жүйенің жұмыс істеуін 
оңтайландыру жүзеге асырылады;

– ағынның дүниеге келуі сәтінен бастап оның ақырғы тұтынушыға келіп түсуіне дейін барлық 
логистикалық тізбек бойынша материалдық және оларға ілесетін ақпараттық, сервистік және қаржылық 
ағындарды басқарумен байланысты шығындардың барлық жиынтығын есепке алуды талап ететін жап-
пай шығындар қағидасы;

– жаһандық оптимумға қол жеткізу үшін жүйенің жекелеген элементтері жұмыс істеуінің локальдық 
мүдделері мен мақсаттарын макрологистикалық жүйенің басты негізгі функциясымен келістіру 
қажеттілігіне негізделген жаһандық оңтайландыру қағидасы;

– басты мақсатты функцияны іске асыру кезінде материалдық, ақпараттық, сервистік және қаржылық 
ағындарды басқаруда логистикалық жүйенің барлық элемент топтарының келісілген интегралдық 
қатысуына қол жеткізуге негізделген логистикалық үйлесім және интеграция қағидасы;

– макрологистикалық жүйенің: ақпараттық, ұйымдық-экономикалық, қаржылық, өндірістік-
технологиялық, нормативтік-құқықтық, кадрлық және басқа да қалыптасуы мен жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін төменгі жүйелердің қажетті кешенін әзірлеу қағидасы;
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– ақырғы тұтынушыларға ұсынылатын тауарлар мен сервистік қызметтер сапасына нарықтық 
сұранысты мейлінше қанағаттандыруға, сондай-ақ логистикалық жүйенің әрбір элементін жекелеп 
сияқты, жүйенің де жалпы жұмыс істеу сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етуге негізделген сапа-
ны жалпы басқару (TQM) қағидасы;

– қоршаған ортаны қорғау жөніндегі экологиялық талаптарға, мамандар жұмысының әлеуметтік 
және этикалық нормаларына сәйкестігін қамтамасыз етуге бағытталған, логистикалық жүйелердегі 
барлық функциялар мен технологиялық шешімдерді ізгілендіру қағидасы;

– соған сәйкес логистикалық жүйе ішкі және сыртқы орта факторларының өзгеруі кезінде тұрақты 
жұмыс істеуі тиіс тұрақтылық және бейімділік қағидасы.

КЛЖ-нің мақсаты көлік-логистикалық қызмет көрсетудің жоғарғы сапасын қамтамасыз ету және 
көліктік құрамдасты төмендету мақсатында КЛЖ қатысушылардың экономикалық мүдделерін 
логистикалық үйлестіру және келістіру арқылы мейлінше синергетикалық жерді қамтамасыз ету бо-
лып табылады [2]. 

Шетелдік және отандық әдеби көздердің үлкен мөлшерін, сондай-ақ логистикалық менеджмент 
практикасын талдау көліктік-логистикалық жүйелердің мынадай негізгі міндеттерін бөліп алуға мүм-
кіндік береді: 

– логистикалық көзқарас негізінде өнеркәсіп және сауда кәсіпорындарының қойма қорларын 
қысқарту, көліктік-жеткізушілік байланыстарды рационализациялау, өндірістің көліктік шығындарын 
төмендету мен тауарматериалдық ағындарды жеделдету есебінен көліктік-логистикалық жүйенің 
жұмыс істеу тиімділігін арттыру;

– қала маңында салынатын автомобиль-теміржол терминалдарында жүктерді аударумен аралас 
тасымалдарды ұйымдастыру есебінен қала шекарасында тұрған теміржол станцияларының жүк шие-
ленісушілігін төмендету;

– оның барлық жүріп өтетін жолында «есіктен есікке дейін» жүкті жеткізгені үшін көліктік-экспе-
дициялық компанияның бірыңғай жауапкершілігін қамтамасыз етумен клиенттерді кешенді қамтамасыз 
ету жүйесін ұйымдастыру;

– терминалдардың көп ауысымды жұмысын ұйымдастыру негізінде тасымал бағыттары бойынша 
терминалдарды ұсақ партияларды ірілендіру және магистральдық автопойыздардың айналым уақытын 
қысқарту есебінен қозғалмалы құрамды пайдалану тиімділігін арттыру (классикалық терминалдық әсер);

– интеграцияланған логистикалық көліктік-тарату үдерісін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін 
логистикалық делдалдар Институтын құру, сондай-ақ олардың өнімін өткізумен және оны ақырғы 
тұтынушыға жеткізумен байланысты, оны техникалық, технологиялық, қаржылық және ақпараттық 
операциялардан босататын қосымша сервистік қызметтердің ауқымды аясын клиенттерге ұсыну; 

– көпфункционалды мультимодальды терминал кешендері ретінде қарастырылатын ірі көліктік-
логистикалық орталықтардың (КЛО) көліктік тораптарында көліктік-логистикалық орталықтар, 
көтерме сауда орталықтары мен дистрибьюция орталықтарын құру; 

– меншік формасы мен ведомстволық тиістілігіне қарамастан КЛЖ барлық қатысушыларының тең 
құқықтығын қамтамасыз ету; көлік-экспедициялық қызметтер нарығындағы адал бәсекелестікті дамы-
ту; 

– көлік-логистикалық қызметті лицензиялау мен сертификаттау жүйесін, логистикалық инфра құры-
лым нысандарына инвестицияны жеңілдікпен несиелеуді, жеңілдетілген салық салуды, терминалдар 
мен логистикалық орталықтарды салуға жер учаскелерін бөліп беруді қоса, көлік логистикалық жүйеге 
қатысушыларға өте жақсы қолайлы жағдайды қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік қолдау мен 
реттеу төменгі жүйесімен нормативтік-құқықтық қамтамасыз етудің бірыңғай жүйесін жасау;

– тасымал үдерісінің барлық қатысушыларының коммерциялық мүдделерін ескере отырып, кө-
лік-логистикалық инфрақұрылым нысандарын тұтас жүйеге кезең-кезең бойынша технологиялық, 
ақпараттық, кадрлық және нормативтік-құқықтық бірігуі; 

– өңір территориясындағы көліктік ағындарды реттеу көліктік желілердің өткізу қабілетттіліктерін 
ұтымды пайдалану; 

– қала ішіне үлкен жүк таситын қозғалмалы құрам мен бөтен қалалардан келетін автомобильдердің 
кіруін шектеу; олардың басым бөлігі жүктерін терминалдарда түсіруі немесе сол жерде өңірден тысқары 
жөнелтілетін жүктерді алулары тиіс; 
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– қойма функцияларын жақын орналасқан КЛО беру есебінен өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
қоймалық алаңдарына жер учаскелерін босатып беру негізінде қаланың жер қорын ұтымды пайдалану. 

Негізделген ұғымға, көлік-логистикалық жүйенің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес автор жүк 
жөнелтушілерден жүкті алушыларға дейін барлық жолда қалыптасатын, тауарматериалдық ағындардың 
интеграцияланған қызмет көрсетуімен, функционалдық және қамтамасыз етушілік төменгі жүйелермен 
келтірілген екі ірі блоктан тұратын оның жұмыс істеуінің үлгісін әзірлеп шығарды (1-суретке сәйкес).

 

Сурет 1 – Көліктік-логистикалық жүйенің ұйымдастырушылық-функционалдық құрылымы

Ескерту – Автордың құрастыруы

Функционалды төменгі жүйелер шартты түрде үш өзара байланысты блоктар түрінде бейнеленген: 
1. Көлік торабының өндірістік инфрақұрылымымен;
2. Компаниялар – логистикалық делдалдармен – өңірде және одан тысқары жүк және тауар қозғалысы 

жүйесін ұйымдастырушылармен; логистикалық делдалдар орындайтын негізгі функцияларға сұраныс 
конъюнктурасына сәйкес тұтынушылық нарығына тауарматериалдық ағындарды жылжытуды 
ұйымдастыру; еліміздің басқа өңірлері мен шетелдердің тауар нарқына олардың өнімдері мен қызметтерін 
өткізу мен жылжытуда өнеркәсіптік, ауылшаруашылық және сауда кәсіпорындарына ықпалдастықты 
қамтамасыз ету, сондай-ақ халықаралық көлік дәліздері бойынша жүктерді интермодальдық тасымал-
дауларды ұйымдастыруда ықпал ету. 

3. Көлік түрлерінің үйлесімі мен өзара іс-қимылы, жүк ағындарының шоғырлануы, тауар-материалдық 
ағындарға сервистік қызмет көрсету және оларды тасымалдау бағыттары мен қызмет көрсететін кли-
ентура топтары бойынша кейінгі тарату жүзеге асырылатын көлік-логистикалық орталықтармен [3].

Негізінен ҚЛЖ қолдаушы және бірмезгілде интеграциялаушы функцияларды орындайтын 
қамтамасыз етуші төменгі жүйелерге: 

1. Байланыс пен ақпаратты беру, жүктер мен көліктің қозғалмалы құрамына бақылаудың бірыңғай 
жүйесін электронды құжат айналымы жүйесін және т.б. қоса ағынды-үдерісті қызметтің ақпараттың 
сүйемелдеуін қамтамасыз ететін интеграцияланған ақпараттық кіші жүйе жатады; логистикалық 
менеджементті енгізу UNEDIFACT (электронды құжат айналым). E-logistics (электронная логистика). 
Integrated Sapplu Chain Management (логистикалық жүйені интеграцияланған басқару) және басқалар 
сияқты бүгінгі күннің өзінде қолданыста бар компьютерлік бағдарламалар, стандарттар мен техноло-
гияларды ақпараттық қолдаусыз мүмкін емес.

2. Отандық және шетелдік банктік құрылымдармен, лизингтік компаниялармен, қаржылық пулдар 
және қаржы өнеркәсіптік топтармен әрі басқа да қаржы институттарымен көрсетілген КЛЖ жұмыс 
істеуі мен дамуын қаржылық қамтамасыз ету жүйесі жатады;

Қамтамасыз етуші қосалқы жүйелер

Ақпараттық

қамсыздандыру

Қаржылық

қамсыздандыру

Ғылыми-техникалық

жəне кадрлық

қамсыздандыру

Ғылыми-техникалық

жəне кадрлық

қамсыздандыру

Жүк жөнелтушілер Толассыз материалдық ағын

Көлік
Логистикалық

делдалдар КЛО

Функционалдық қосалқы жүйелер

Көліктік-логистикалық жүйе
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3. Бірыңғай ақпараттық, қаржылық, ғылыми-техникалық және кадрлық, сондай-ақ нормативтік-
құқықтық кеңістік құратын мемлекеттік қолдау мен реттеудің кіші жүйесімен нормативтік-құқықтық 
қамтамасыз ету жатады; 

4. Логистикаға, маркетингке, менеджментке, кедендік және брокерлік іске, терминалдық технологи-
яларды қолдануға, ақпараттық жүйелер мен байланыс құралдарын пайдалануға үйрету жөніндегі оқу-
логистикалық орталықтарды құруды ұйғаратын жұмыс істеуі – тауар қозғалысы логистикасы саласына 
ғылыми-техникалық және кадрлық әлеуметті құруға бағытталған ғылыми техникалық және кадрлық 
қамтамасыз етудің кіші жүйесі; 

КЛЖ құру мен жұмыс істеуі тауар қозғалысы үдерісін логистикалық басқаруды дамытуға негізделген 
және мемлекеттік қолдау мен реттеудің тиімді жүйесін құруды, сондай-ақ басқарудың тиісті органдарын 
қалыптастыруды талап етеді. Шұғыл қажеттілік азық-түліктік қорлар мен халық тұтатын тауарларға 
шаруашылық кешені мен тұтынушылық нарықтық сұраныстарын қанағаттандыру үшін өнімдерді 
жеткізулер бойынша логистикалық құрылымдардың шаруашылық байланыстарын қалыптастырға 
мемлекеттің ықпалы болып табылады. Мемлекеттік реттеу логистикалық компаниялардың тау-
арлар мен қызметтер нарығының басқа да субъектілерімен өзара іс-қимыл кезінде логистикалық 
инфрақұрылымды дамытуға инвестиция тарту үшін қажет [4]. 

КЛЖ іске асыру басқару органдарын қалыптастыру мынадай қағидаларды қарастырады: 
1. Қазақстанның шаруашылық кешенінің барлық салаларының дерлік дамуына ықпал ететін КЛЖ 

сияқты сондай күрделі және кең тармақталған жүйені басқару екі деңгейлі сипатта: ұлттық және 
өңір лік болуы тиіс. Бұл жерде түрлі деңгейлердегі басқару органдары арасында функциялар мен өкі-
леттіліктерді анық шектеу, өзара мүдделер аясында бірлескен шешімдерді келісіп қабылдау талап 
етіледі. 

2. Қызметтің бұл салаларында кәсіпкерлікті лицензиялау негізінде көлік экспедициялық және 
логистикалық қызметтердің нарқын дамытудың тікелей мемлекеттік реттеу механизмін қолдану;

3. Өңірлік логистикалық жүйенің ұлттықпен, сондай-ақ жүк және тауар қозғалысының халықаралық 
логистикалық жүйелерімен интеграциясын қамтамасыз ету.

Интеграцияланған көліктік-логистикалық жүйені басқарудың ұйымдық құрылымында ерекше 
орынды өзінің басқарушының функцияларын көлік-логистикалық жүйелер бойынша үйлестіру кеңесі 
арқылы жүзеге асыратын басқарудың өңірлік органдары мен Қазақстан Республикасының Үкіметі, 
2-суретте көрсетілген жергілікті билік органдарымен Көлік комитеті; Кедендік бақылау комитеті; ҚР 
Ұлттық Экономика министрлігі алады. 

 

Сурет 2 – КЛЖ мемлекеттік қолдау мен реттеудің құрылымы
Ескерту – Автордың құрастыруы

Мемлекеттік қолдау жəне реттеу органдары

Жергілікті

басқару

органдары

ҚР Көлік

комитеті

ҚР индустрия

жəне

инфрақұрылымдық

даму министрлігі

министрл

ҚР Ұлттық

экономика

министрлігі

ҚР Кедендік

бақылау

комитеті

Көліктік-логистикалық жүйелер бойынша үйлестіру кеңесі

Ұлттық көліктік-логистикалық жүйе

Аймақтық көліктік-логистикалық жүйелер
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КЛЖ бойынша Үйлестіру кеңесінің негізгі функциялары: 
– көліктік және логистикалық инфрақұрылымды дамыту саласында инновациялық және инвести-

циялық саланы әзірлеу және іске асыру; 
– көліктің өзара іс-қимылы, көлік кешені мен жалпы тарату жүйесінің кәсіпорындарының жұмы-

сының тиімділігін арттыру жөніндегі ұлттық және өңірлік деңгейлердегі биліктің заңды және атқару 
органдарының өзара іс-қимылы жөніндегі барлық мүдделі ұйымдармен басты келісімді жасау және қол 
қою; нормативтік-құқықтық реттеу;

– көліктің алуан түрлерінің үйлестірілуі мен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету бойынша зерттеуді 
ұйымдық және қаржылық қамтамасыз ету; 

– интеграцияланған ақпараттық жүйенің қалыптасуын қамтамасыз ету және халықаралық 
серіктестікті кеңейту;

– көліктік-экспедициялық, тасымалдық, қойма және логистикалық қызметтің басқа да түрлерін ли-
цензиялау жүйесін құру; 

– тауар қозғалысының тиімді жүйесін ұйымдастырудың жаңа формаларын, әдістері мен технология-
ларын болжау және енгізу; 

– тұтынушылық нарықтың сұранысын қанағаттандыру үшін азық-түлік пен халық тұтынатын та-
уарларды жеткізудің тиімді жүйесін ұйымдастыру мен жүзеге асыру жөніндегі тауар нарықтарының 
субъектілерінің қызметтерін үйлестіру болып табылады [5].

Дамыған капиталистік елдердегі көлік-логистикалық жүйелердің қалыптасуы мен жұмыс істеуінің 
тәжірибесі олардың жоғарғы халықшаруашылығындағы және коммерциялық тиімділігін көрсетеді. 
Көлік логистикалық жүйелерді құру: 

1. Көлік логистикалық қызметтер нарқын кеңейту негізінде тауарқозғалысының тең құқықты 
серіктесі – қатысушысы ретінде Қазақстанның әлемдік экономикалық қауымдастыққа кіруін;

2. Халықаралық қатынаста жүктер тасымалдауларының көлемін ұлғайтуды тұтынушыларға қызмет 
көрсету сапасын жақсартуды және жалпы республиканың көліктік кешені мен шаруашылық кешенінің 
жұмыс істеуінің тиімділігінің артуын; 

3. Өнімнің өзіндік құнының көліктік құрамдасын төмендету есебінен отандық өндірушілердің 
бәсекеге қабілеттілігінің артуын; 

4. Көліктік-логистикалық инфрақұрылым нысандарының жоғарғы пайдалылығы мен тез орны то-
луы есебінен жоғарғы, әлеуметтік-экономикалық коммерциялық және бюджеттік тиімділікті; 

5. Жаңа жұмыс орындарын құру мен инвестицияларды тарту есебінен елдің әлеуметтік-экономикалық 
міндеттерін шешу, халықтық жұмыспен қамтылуы деңгейін көтеруді; 

6. Интермодальды тасымалдардың әлемдік нарығында қазақстандық тасымалдаушылар мен 
логистикалық фирмалардың бәсекеге қабілеттілігінің артуын;

7. Көлік инвестициясының өсуін және елден капиталдың сыртқа ағып кетуінің тоқтатылуын; 
8. Жаңа инженерлік, көліктік-логистикалық іскерлік және әлеуметтік инфрақұрылым құруды; 
9. Жүк және жолаушылар тасымалдаулармен қатар жүретін қаржы ағындарына қызмет көрсетумен 

байланысты қаржы және банктік қызмет көрсету секторының дамуын; 
10.  Қойма қорларында тұрып қалған қаржы қорларын босатуды Дәл мерзімінде қағидасын жап-

пай қолдану жолымен қойма қорларын оңтайландыру тауарлық және материалдық қалдықтарда тұрып 
қалған орасан зор қаржы шығындарын босатты және жетекші экономикалық әлемдік мемлекеттерге 
экономикалық дамуда қуатты қорғау берді;

11. Отандық және шетелдік көліктік және логистикалық фирмалар үшін бірыңғай нормативтік-
құқықтық база мен кепілдер жүйесін (оның ішінде логистикалық тәуекелдерді сақтандыруды да) құруды;

12.  Өндірушілерден тұтынушыларға тауарлар жылжытылуының құнын төмендетуді, өнімді емес 
делдалдарды қысқартуды (кезең-кезең бойынша құрып біту); 

13.  Материалдық көліктік ағындарды ұтымды ретке келтіру есебінен қоршаған ортаға көліктің зи-
янды әсерін азайтуды; 

Логистикалық жүйенің жұмыс істеу тиімділігінің критерийі логистикалық сервис сапасының талап 
етілген деңгейін қамтамасыз ету кезінде материалдық және ілесе жүретін ақпараттық, сервистік және 
қаржы ағындарын басқарумен байланысты жиынтық логистикалық шығындардың минимумы болып 
табылады [6].
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Аннотация
В статье изучена концептуальная природа формирования транспортно-логистических систем, про-

ведена оценка транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан с целью выявления про-
блем и возможностей применения транспортно-логистических систем в современной международной 
конфигурации грузопотоков. 

Разработана модель транспортно-логистической системы на основе интегрированных функцио-
нальных и обеспечивающих подсистем с обслуживанием товарно-материальных потоков в логисти-
ческой цепи, формирующейся на всем пути движения материального потока от грузоотправителя до 
грузополучателя. 

Разработана организационная структура транспортно-логистического центра и схема расположе-
ния его филиалов в регионах, даны рекомендации по совершенствованию экономических механизмов 
функционирования транспортно-логистических систем в Республике Казахстан.

Ключевые слова: транспорт, логистика, материальные потоки, складское хозяйство, инфраструк-
тура.
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Annotation
The article studies the conceptual nature of the formation of transport and logistics systems, assesses the 

transit transport potential of the Republic of Kazakhstan in order to identify problems and opportunities of 
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application of transport and logistics systems in the modern international configuration of cargo flows. 
The model of transport and logistics system on the basis of integrated functional and providing subsystems 

with the maintenance of commodity and material flows in the logistics chain, which is formed along the entire 
path of the material flow from the shipper to the consignee. 

The organizational structure of the transport and logistics center and the scheme of their location in the 
regions are developed, recommendations for improving the economic mechanisms of functioning of transport 
and logistics systems in the Republic of Kazakhstan are given.

Keywords: тransport, logistics, material flows, warehousing, infrastructure.
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Annotation
The development of artificial intelligence technologies in the clothing industry can significantly change 

the concept of high fashion. Dresses of high fashion will cease to be the privilege of the elite, they can be 
bought without leaving home. For manufacturers and retailers, cooperation with artificial intelligence will be a 
prerequisite for keeping up with the competitive race. At the same time, it will help them to optimize processes 
and plan financial flows: the algorithms of artificial intelligence will make it possible to accurately determine 
consumer preferences. This can change the balance of power in the fashion market and simultaneously 
stimulate it. Therefore, clothing companies should now actively engage in the general trend and maximize the 
use of artificial intelligence.

Keywords: clothing, manufacturers, fashion, market, processes, companies, digital, intelligence, systems.

In this article of the President «Bolashak Bagdar: Rouhani ganguro» in our memory especially preserved 
keywords. The basis of the initiative «Rouhani ganguro» is to promote among the saints of national values 
and national traditions of the country. The article of the Head of state says: «Our goal is obvious, we know the 
direction: to enter the top 30 most developed countries in the world. To achieve the goal, our consciousness 
must be ahead of our business. In addition, he noted that in order to become a single nation, the change of 
national consciousness in the XXI century, its beginning with a new historical period can not be compared with 
the leading countries, not inferior to the stereotypical principles learned in the consciousness and worldview in 
a changing world. The main condition for the modernization of the new type is the preservation of the national 
code. At the same time, as last year, this year, within the framework of the state program of health development 
«Salamatty Kazakhstan» for 2011-2015, it was decided to allocate funds from the national budget for the 
development of the health system. Competition is the ability of a nation to offer good products in a regional or 
global market for price or quality. The success of the nation in the future is determined by the competitiveness of 
people. The address of the Head of state to the people of Kazakhstan «the Third modernization of Kazakhstan: 
global competitiveness» has become a real pragmatic, real and key document that raises important issues 
for the future of the country. The address defines our transition to the priority of accelerated technological 
modernization, which will allow our country to complete two modernization processes in a quarter of a century 
and reach the third level of world economic growth. Digital technologies began to be actively introduced into 
our lives in the first years of independence. First of all, mass computerization began. Computers were used 
both in the office and in the house as the main information tool, any work with information was carried out with 
the help of a computer. Therefore, such programs as» Digital Kazakhstan», «Trilingual education», include 
the training of our people, all Kazakhstanis in accordance with the requirements of the XXI century. Special 
attention was paid to the achievement of specific goals, education, professional development, including in 
the field of vocational education. In this regard, vocational education in higher education complements the 
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necessary knowledge and uses it to meet life needs. Therefore, a professionally competent person can become 
a professional. Professional knowledge is obtained in each field, one of which is design, national clothing, 
jewelry and other education in the field. In connection with the continuous, dynamic development of modern 
scientific and technical processes before the education system put forward new requirements. The main 
objective of the introduction of the state mandatory standard of the Republic of Kazakhstan for the training 
of professional personnel is the combination of science and knowledge with practice. During the practice, the 
future specialist begins to accumulate his first experience in a professional specialty. Currently, in the field of 
vocational education, it is planned to develop the ability of each student to a comprehensive search, discovery 
of new discoveries, scientific work in any field. Therefore, it is necessary to consider ways of transition to an 
automated system, the use of information and communication for the modernization of vocational education 
of students studying in the field of fashion design. During the event were discussed the main directions of 
the Message of the President of the Republic of Kazakhstan N. Ah. Nazarbayev to the people of Kazakhstan 
«Nurly Zhol-the way to the future». In particular, modern computer programs will be mastered: CAD grace, 
CAD Grafis, Julivi, Corel DRAW, 3D graphics and animation. In conclusion, the modernization of vocational 
education provides great opportunities for independent work and activity of students of higher educational 
institutions. The main conclusions from this will lead to the development of a competitive, creative person 
capable of using digital intelligent systems in the professional education of students.

Most recently, artificial intelligence was used only in serious research and high-tech industries. Over time, 
the technology has become cheaper and appeared in every iPhone, and creative industries have adopted it

Artificial intelligence is often called the main technological breakthrough of the XXI century. There are 
more and more examples of its successful use for the analysis of large amounts of data, image recognition, 
speech, machine translation. Applications of Artificial intelligence are very different, from everyday life to 
telemedicine. Turning on the alarm when leaving the house and diagnosis of genetic diseases in the photo – 
both became possible thanks to artificial intelligence. But the technology is developing, and the scope is 
becoming wider. Deep neural networks played an important role in this. Today we see how these «trending» 
technologies are beginning to change the fashion industry.

An example of successful application of technology in this area is the project of Alejandro Giacometti from 
the company EDITED, engaged in Analytics for retail. During the experiment, he carried out the recognition 
of thousands of images from the catwalks of the spring show of London fashion week in 2017, which allowed 
to allocate the photo image of individual details of clothing.

For this purpose, a system of two neural networks was used: the first subnet formed a unique representation 
of the input image in the form of a set of real numbers, and the second restored the original image from it. 
During the training, the parameters of these subnets were selected so that the resulting image was as similar as 
possible to the original. Thus, the first subnet was able to learn how to get compact information from the visual 
image of the clothes, which became possible to analyze – for example, to assess the similarity of the two outfits 
with each other. The second subnet made it possible to create a «digital model» of orders, describing dozens 
of parameters of each.

When researchers have accumulated enough data, they were able to teach the computer to distinguish 
models of one designer from others, to find the characteristic elements of style. Moreover, it became possible 
to predict the emergence of new collections, to anticipate consumer demand.

Having some semantic information for images of clothes – for example, their style and materials – it is 
possible to train the model to predict them on undetected bases of photos and thus to estimate how fashion 
changed at different times.

A similar model was created by a graduate student of the Royal Melbourne University of technology Anna 
Anisimova in cooperation with the companies Clarifai and Nextatlas. She taught the system to analyze the 
magazine photos, as for half a century changing trends in clothing of pregnant women in Australia. It turned 
out that fashion is influenced by social and political changes. For example, the boho style, which was followed 
by representatives of Bohemia and hippies in the 1960s, at the turn of the century almost lost its popularity. 
Recently, however, elements of this style began to meet again in the clothes of hipsters. Scottish patterns were 
relevant fifty years ago – just when the influence of British culture on the world was the strongest.

Another example is when artificial intelligence technologies successfully cooperate with «live» 
representatives of fashion brands. One example is the hybrid approach used by the American company 
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Stitch Fix. Artificial intelligence analyzes fashion trends together with the company’s designers and gives 
recommendations. As a result, the time to create new models is significantly reduced. In addition, this approach 
becomes a marketing chip that helps the company stand out from the competition and attract the attention 
of consumers. Now a few dozen models of clothing developed with the help of different types of artificial 
intelligence, successfully sold in stores.

Moreover, we can observe how technologies successfully read the creativity of «live» designers and create 
models in their spirit. For example, the neural network of the American programmer Robbie Barrata created 
a fashion collection in the style of Demna Gvasalia – designer of the fashion house Balenciaga. To do this, 
Barratt used photos from fashion shows and brand clothes from online stores, information from magazines and 
books. The result was a collection with the characteristic of Balenciaga elements.

Obviously, soon we will be able to see how companies of different levels will compete with each other in 
the development of breakthrough technologies in the fashion industry. Thus, the American company Tommy 
Hilfiger intends to launch a project to create computer algorithms that predict emerging fashion trends in 
real time. Google together with the German company Zalando SE is testing a neural network that will help 
designers to determine what styles and clothes will suit certain people and will be in demand. For consumers, 
the technology can choose clothes based on the answers to the questionnaire and the test pattern.

Thus, artificial intelligence opens new doors for the fashion industry: it is possible to accelerate the process 
of creating new collections, to predict whether clothes will be fashionable and in demand, to create personal 
design recommendations. This is probably just the beginning, and there will be even more breakthrough 
discoveries in the future.

Neural networks are rapidly developing, opening up new opportunities, and at the same time become 
available for many people, not only for IT professionals. Personal computers have come a similar way: the 
first devices were bulky, and now most people use smartphones, whose computing power is comparable to 
the power of desktop personal computers beginning zero. Access to the broad opportunities offered by neural 
networks is perfectly consistent with the «here and now» approach, which has become a common slogan in 
the modern world.

Convenient fitting. In this context, one of the trends in the fashion industry will be the active use of augmented 
virtual reality. Clothing manufacturers and fashion retailers with the help of artificial intelligence will be able 
not only to quickly bring to market popular models – they will create conditions for convenient purchase. 
Most likely, in the foreseeable future, we will be able to do a virtual fitting anywhere through the app on your 
smartphone. Technologically, this will require our digital counterparts, which means that neural networks will 
need to collect and process even more information about us – not only about physical parameters, but also 
about behavior, emotions, tastes.

Purchase without searching. The ability to buy quickly is another important option for consumers. 
Technology will allow you to buy your favorite clothes in the photo in one click. Thus, recently, Snapchat 
introduced the recognition of objects in the photo, which gives the opportunity to immediately look for the 
right piece of clothing on Amazon. The system instantly recognizes the item you point to, makes a digital 
portrait of it and searches for similar or the same product.

Online stores and search engines are already using recommendation services. They show products similar 
to the ones we bought or viewed. But artificial intelligence can offer completely unexpected options, analyzing 
not only the history of viewing products, but also historical data about your preferences, inclinations, Hobbies.

Artificial intelligence as a fashion designer and seamstress. The creativity of the human brain will compete 
with advanced algorithms. Most likely, this will not only lead to the emergence of completely new design 
solutions, but also affect the production cycle time. 3D printing technologies are already used to create clothes, 
and this is only the beginning.

The development of artificial intelligence technologies in the clothing industry can significantly change the 
concept of high fashion. Haute couture dresses will cease to be the privilege of the elite, they can be bought from 
the comfort of home. For manufacturers and retailers cooperation with artificial intelligence will be a necessary 
condition to keep up in the competitive race. At the same time, it will help them to optimize processes and plan 
financial flows: artificial intelligence algorithms will allow to determine consumer preferences as accurately 
as possible. This can change the balance of power in the fashion market and at the same time stimulate it. 
Therefore, companies-players now need to be more actively involved in the overall trend and make the most 
of the opportunities of artificial intelligence
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Аңдатпа
Тігін өнеркәсібінде цифрлы интеллектуалды технологияларды дамыту жоғары сән тұжырымдамасын 

айтарлықтай өзгертеді. Жоғары сәнді киімдер элитаның артықшылығы бола бермейді, олар үйден 
шықпай-ақ сатып алынуы мүмкін. Өндірушілер мен бөлшек саудагерлер үшін жасанды интеллектпен 
ынтымақтастық бәсекелестік жарасымды сақтаудың міндетті шарты болады. Сонымен қатар ол оларға 
процестерді оңтайландыруға және қаржы ағындарын жоспарлауға көмектеседі: жасанды интеллект 
алгоритмдері тұтынушылық теңшелімдерді дәл анықтауға мүмкіндік береді. Бұл сән нарығындағы қуат 
балансын өзгерте алады және оны бір мезгілде ынталандырады.
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Аннотация
Использование цифровых интеллектуальных систем в дизайне одежды существенно повлияет на 

концепцию высокой моды. Одежда «от кутюр» будет доступна не только избранным, так как ее можно 
будет легко приобрести нажатием кнопок в онлайн-режиме. Законы же конкуренции продиктуют обя-
зательное использование искусственного интеллекта производителями и ритейлерами. Одновременно 
это будет способствовать оптимизированию процессов и планированию денежных потоков, так как 
алгоритмы искусственного интеллекта позволят максимально точно определять потребности потреби-
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телей. Это может изменить баланс сил на рынке моды и одновременно стимулировать его. Вследствие 
этого предприятиям, занимающимся дизайном одежды, не откладывая, уже сейчас, необходимо актив-
нее подключиться к общему тренду и как можно максимальнее использовать преимущества цифровых 
интеллектуальных систем.

Ключевые слова: одежда, производители, мода, рынок, процессы, компании, цифровые, интеллек-
туальные, системы.
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– в статье нумеруются лишь те формулы, на которые по тексту есть ссылки;
– все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть рас-
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6. Оформление списка литературы в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Сведения об авторах: должны содержать ФИО автора(ов), полное наименование организации, 
город, страну, контактные данные: телефон, эл. почта (на казахском, русском и английском языках).
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