
 

ISSN 1607-2782 

 

 
Республикалық  

ғылыми-әдістемелік  

журнал 

Республиканский  

научно-методический 

журнал 

 
 

 

 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттiк университетiнiң 
______________________________________________________________________________________ 

 

1999 жылғы наурыздан бастап 

жылына екi рет шығады № 1 (31) 2011 
______________________________________________________________________________________ 

 

ХАБАРШЫСЫ 
 

  

 

Бас редактор - БИСЕНОВ Қ.А.. 

техника ғылымдарының докторы,  

профессор 

  

Бас редактордың 

орынбасары 

- ШАЛБОЛОВА Ҥ.Ж. 

  экономика ғылымдарының докторы,    

  профессор 

  

Жауапты редактор - ОМАРОВ Қ.Ә. 

  география ғылымдарының кандидаты,    

  профессор 

 
 

Аруова Л.Б. 

Баканов Ғ.Б. 

Ибадуллаева С.Ж.  

Кәрібозҧлы Б. 

Қарлыханов Т.Қ. 

Қожамберлиев Б. 

Қожақҧлы Ӛ. 

Қошқаров С.И. 

Майгелдиева Ш.М. 

Нҧрахметов Е.Н. 

Рахатов С.З. 

Сәдуақасҧлы Ж. 

Сәтбай Т.Я. 

Тоқтамысов Ә.М. 

Ҥдербаев С.С. 

Шомантаев А.Ә. 

- техника ғылымдарының докторы, профессор  

- физика-математика ғылымдарының докторы, профессор  

- биология ғылымдарының докторы, профессор 

- филология ғылымдарының докторы, профессор 

- техника ғылымдарының докторы, профессор 

- философия ғылымдарының докторы, профессор 

- тарих ғылымдарының докторы, профессор 

- техника ғылымдарының докторы, профессор 

- педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

- филология ғылымдарының докторы, профессор  

- техника ғылымдарының докторы, доцент 

- филология ғылымдарының докторы, профессор 

- тарих ғылымдарының докторы, доцент 

- ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, доцент 

- техника ғылымдарының докторы, профессор 

- ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор 



3 

 

ӘОЖ   37.026.9:371.8-055.1:061.237 

 

ҤЙІРМЕ ЖҦМЫСЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДАРЫНДЫЛЫҒЫ МЕН 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Айтбаева. М.А.,  Абекешова А.У.  (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ)  

 

Мектепте оқу-тәрбие процесін дҧрыс ҧйымдастырудың бірден бір жолы ғылым 

негіздерінен білім берумен қатар сол білімді алуға ынталықты яғни, оқушылардың танымдық 

қызығушылығын ояту және шығармашылық белсенділікті ӛз бетінше ізденуді арттыру. Ҧстаз 

әр уақытта ӛзінің бҥкіл болмысымен алдындағы шәкірттеріне бойындағы барлық қуатын 

жҧмсай отырып оны еліміздің еңбеккері, имандылығы мол, шапағатты, зиялы азамат етіп 

тәрбиелеуде міндетті екенін естен шығармаған жӛн. 

Қазіргі ғаламдану заманында еліміздің әлеуметтік – экономикалық дамуы, 

индустрияның қарыштап ӛсуі, әлемдік деңгейге кӛтерілуге бет бҧруы кезеңіндегі ҧлттық 

мәдени – тарихи, рухани қҧндылықтарымызды бойына сіңірген азаматтарға қоғам 

сҧранысының ӛсуі білім жетістіктерін ӛркениетті елдердің білім деңгейіне кӛтеру қажеттігін 

алға тартады. 

Қазақстан халқының ілгері дамуын қамтамасыз ететін – білім саласы. Бҥгінгі таңда 

білім саласының алдында дайын білімді, дағдыларды меңгеретін, қайталайтын ғана емес 

шығармашылық бағытта жҧмыс істейтін тың жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен 

ерекшеленетін жеке тҧлға қалыптастыру міндеті тҧр. Бҧл, әрине, оқушылардың 

шығармашылық әрекетін дамытуда маңызды мәселе екендігін дәлелдейді. Жалпы 

оқушылардың шығармашылық әрекеті ғылыми – педагогикалық проблема ретінде едәуір 

зерттелген. Оқушылар бойында «шығармашылық әрекет тәжірибелерін» қалыптастыру 

қажеттілігі туралы 80 жылдары-ақ И.Я. Лернер жазған болатын. 

Қазақстанда шығармашылықтың дамуы жӛнінде арнайы зерттеу жҧмысын жҥргізген 

психолог – ғалымдар Т. Тәжібаев, Ж. Аймауытов, В. К. Шабельников, Н. Палагина, Қ. Р. 

Рахымбаев, М. О. Резванцева, С. Қ. Бердібаева, Б. Тҧрғынбаева еңбектерін атап ӛтуге болады.  

«Бала мейлі жақсы, мейлі жаман іс болсын, әйтеуір бірдеме істеуі керек. Ештеңемен 

айналыспаған адамның жан дҥниесі жӛнді жетілмейді.» Ж. Аймауытовтың бҧл пікірі белгілі 

психолог А. Н. Леонтьевтің адам психологиясы тек іс - әрекет ҥстінде дамып отырады дейтін 

қағидасына жақын тҧжырым деп есептейміз. 

Ғылыми зерттеулерге сҥйенетін болсақ, оқушы шығармашылығын дамытуда 

«шығармашылық тапсырмалар» ҥлкен рӛл атқарады. «Шығармашылық тапсырмалар» атауы 

педагогикада белгілі, екі қҧрамдас бӛліктен тҧрады. Шығармашылықты,  біріншіден, 

оқушылар дербес, ӛз бетімен ойдан жаңаны қҧрастырады, екіншіден, жағдай тудырушы 

материалдар даярлап, шығармашылыққа икемдейтін ересек адамның қатысуы 

қарастырылады.  

Білім берудің қазіргі міндеттерін шешу жағдайындағы негізгі бағыттардың бірі – жеке 

тҧлғаның шығармашылық дамуын қалыптастыру болып табылады. 

Шығармашылық – жаңа бір нәрсе жасалатын қызмет тҥрі, адам қабілетінің жоғарығы 

дәрежеде нәтиже алуы. Қоғам шығармашылықтың ӛзі ӛнім екенін тҥсініп келеді. Жаңа 

технологияларды іс жҥзіне енгізу ӛндірістік және әлеуметтік ӛмірге жаңа мазмҧн кіргізетін, 

болашаққа қатысты. Жаңа міндеттер қойып шеше білетін шығармашылық ақыл ой қабілеті 

бар адамдарды қажет етеді. Мемлекеттік даму барысында ақыл-ой және шығармашылық 

әлеуметтік ролі орасан зор «Шығармашылық» деген сӛздің тӛркіні, этимологиясы «шығару» 

«ойлап табу» дегенге келіп саяды. Демек жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке жету 

деп тҥсіну керек. Кӛрнекті психолог Л.С. Выготский «шығармашылық» деп жаңадан ашатын 

әрекетті атаған. Ал осы мәселені терең зерттеген психологтардың бірі Я.А. Пономарев оны 

«даму» ҧғымымен қатар қояды. Ӛйткені әрбір жаңалық, әсіресе, ақыл-ой саласында болса ол 

адам психикасын жаңа сапалық деңгейге кӛтереді деп есептеді. Бҧл пікір бҥгінгі кҥні 

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ 
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педагогиканың талаптарына сәйкес келуімен кӛңілге қонымды. Шығармашылық – бҥкіл 

болмыстың, қозғалыстың, дамудың, бір сӛзбен айтқанда тіршіліктің кӛзі. Қоғам 

қҧбылыстарында жеке адамның ақыл-санасында, іс-әрекетінде, ішкі жан дҥниесінде 

шығармашылықтың табиғи ҥрдістері ҥздіксіз жҥріп жатады әрі белгілі бір жҥйемен дамиды. 

А.Н.Луктің ойынша шығармашыл тҧлға: импульсивті, еркін ой иесі әзілге бейім, қарапайым 

сын кӛзбен қарайтын қиялы ойы бай адам. Сонымен, шығармашылық дегеніміз – 

қайшылықтарды шешуге бағытталған ол ҥшін жекелік қасиеттердің болуын талап ететін, жеке 

адам ҥшін немесе әлеуметтік мәні бар жаңалыққа әкелетін адам әрекеті болып табылады. 

Адамның шығармашылық мҥмкіншілігі ерте жастан пайда болады. Оның дамуының ең 

қарқынды кезеңі – 2-5 жас аралығы. Бҧл жаста жеке тҧлғаның фундаменті қалыптаса 

бастайды. Дәл осы кезеңде ата-аналар, тәрбиешілер баланың шығармашылық 

талпыныстарына кеңінен қолдау кӛрсетуі керек. Баланың қабілеттерінің ертеден байқалатын 

белгілерін ата-аналар мен педагогтар назардан тыс қалдырмауы тиіс, ӛйткені балалар тҥпкі 

дарынының алғышарттарын кӛрсетуі мҥмкін. Барлық балаларда жас ӛсе келе ақыл-ойдың 

кҥрделі қасиеттері, айқын алуан тҥрлі сезімдері қалыптасады. 

 Балаларда жас ерекшеліктері, балалық сезімталдығы, жҥйке жҥйесінің әлсіздігімен 

ерекшеленеді, азғана әсердің ӛзі олардың кҥшті реакциясын туындатады – бҧл олардың 

балалық қабылдауының, сезімталдығының себебі болып табылады. Жылдар ӛткен сайын 

жҥйке жҥйесі кҥшейеді және соған орай баланың тікелей қабылдау қабілеті азаяды. Әртҥрлі 

ерте кезеңдерде әртҥрлі қабілеттерді дамытудың қолайлы ішкі жағдайы туындайды. Нақты 

қабілеттің даму кезеңінде кез келген бір себеппен жіберіліп алса, оның ары қарай дамуын 

қиындатуы мҥмкін. Ерте мектеп жасы бала ҥшін тәрбиелеу, білімді игеру және жинақтау 

кезеңі. Бҧл кезеңдегі балалардың мінез-қҧлық ерекшеліктері шығармашылық процестің 

сәттілігне ықпал етеді: беделдіге сенімді бағыну, жоғары қабылдаушылық, сезімталдық, 

балалық ойынмен кӛп нәрсеге қатынасы. Бастауыш сынып оқушыларында аталған 

қабілеттердің әрқайсысы оң тҧсымен кӛрінеді, ал кейбір  оқушылардың қабілеттері азайып, 

ӛзінің маңызын жоғалтады. Бала кезде қабілеттің белгілерінің нақты маңызын бағалау қиын 

және ары қарай дамуын қарастыру кҥрделі. Жалпы білім беретін және кәсіби мектептің 

реформасы – оқушылардың жан-жақты дамуын, олардың еңбекпен оқыту және эстетикалық 

тәрбиесін жетілдіруді мектеппен бірге жҥзеге асыруға міндеттелген мектептен тыс 

мекемелерді кеңінен дамытуды қарастырады. 

 Оқушылардың шығармашылық мҥмкіндіктерін ашуға кӛмектесетін, олардың еңбекке 

психологиялық және практикалық даярлығын жҥргізуге ықпал ететін, кӛркем шығармашылық 

және техникалық қабілеттердің ҥйірмесін дамытуға аса назар аударылады. Кез келген 

ҥйірменің белсенді жҧмысы, оқушылардың эстетикалық мәдениеті мен еңбек сҥйгіштігін 

тәрбиелеуге, олардың политехникалық ойлау қабілетін арттыруға, әдемілікті сезіну, қабылдау 

қасиеттерін дамытуға ықпал етеді. Техникалық және кӛркем шығармашылық, ҥйірме 

жҧмыстары, еңбек сабақтары -  сабақтан тыс уақытта оқушылардың қызметімен тікелей 

байланыста ӛтуі тиіс. Ол оқыту, тәрбие беру жҧмыстарының бір буыны болып табылады және 

онымен бірге ортақ педагогикалық міндеттерді шешуі тиіс ҥйірме жҧмысының практикалық 

қызметі оның бағдарламасымен анықталады. Осы негізде басшы перспективалық-тақырыптық 

жоспар жасайды. Жҧмыс бағдарламасында ҥйірме басшысы негізгі педагогикалық 

принциптерді ескеруі тиіс, мектеппен бірге бҧйымдарды ӛңдеуге, оларға арналған 

инструменттер мен қҧралдарды, оқудағы методикалық әдебиеттер мен ӛнеркәсіптік 

технологияларды пайдаланудың ортақ әдістерін пайдалануы тиіс. Бҧл жерде оқушылардың 

қиялы мен шығармашылықтарын пайдалануға ҥлкен мҥмкіндіктері бар. Басшы 

шығармашылықты безендіретін технологиялық ӛңделетін нақты бҧйымды таңдауы тиіс. Бҧл 

бҧйымның технологиялық безендірілуі кҥрделі болмауы және оларды даярлауға аз уақыт 

шығындалуы тиіс, ӛйткені оқушылар ӛз еңбектерінің нәтижесін кӛре алуы керек. Бҧл олардың 

мҥддесін, ӛзіндік еңбекке талпыныстарын дамытуға ықпал етеді. Алғашқы практикалық 

сабақта мҧғалім оқушылар мен оң психологиялық қарым-қатынас орнатуы тиіс, оларды 

шығармашылық жҧмыспен қызықтыруы және олардың даярлық деңгейін анықтауы қажет. 

ҚМУ ХАБАРШЫСЫ 1 (31) 2011 
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Мҧғалімдер балаларды жҧмыста ҧқыпты болуға ҥйрету, бҧл қызмет тҥрі салақтықты қажет 

етпейтінін, тіпті азғантай ақаулардың ӛзі бҧйымның сыртқы тҥрі мен санасын бҧзатыны 

туралы тҥсіндіруі керек. Сападан басқа маңызды кӛрсеткіш, бҧйымды даярлауға кеткен уақыт 

болып табылады. Ҥйірме сабақтарын ҧйымдастырудың негізгі принциптерінің бірі – 

оқушылардың қызмет тҥрлерін кезектестіру. Ол негізі практикалық сипатта болады, бірақ, 

материалдық қасиеті, бҧйымды ӛңдеу технологиясы, конструкциялау туралы теориялық 

мілеметтер де қажет, ӛйткені оларсыз негізгі технологиялық модельдеуді және 

бағдарламалаумен қарастырылған бҧйымдардың конструкциясын жасау бойынша 

оқушылардың ӛзіндік шығармашылық жҧмысын зерттеу мҥмкін емес. Сондықтан 

практикалық сабақты теориялық сабақтармен кезектестіріп ертерек бастаған жӛн. 

 Теориялық мәлеметтер бҧйымды даярлау процесімен байланысты негізгі мәліметтерді 

қамтуы тиіс. Олардың мазмҧны оқытылатын материалдың логикалық байланысты болуы және 

қосымша міндеттерді шешуде кӛмектесуі керек. Мҧғалім оқушылармен сҧхбаттарда сәндік 

қолданбалы халық ӛнері мен ҧлттық дәстҥрге негізделген кӛркем қолӛнердің тарихи дамуы 

жайындағы мәселелер қозғалуы тиіс. Мҧндай әңгімелер эстетикалық тәрбиеге ықпал етеді 

және туған ӛлкенің мәдениетін, оның дәстҥрі мен салтына зерттеуге қызығушылықты 

туындатады.  

 Ҥйірме жҧмысы – оқушылардың демалысын дҧрыс ҧйымдастыру, оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін, ҧйымдастырудың дағдылары мен біліктіліктерін дамыту болып 

табылады. Оқушының дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы кӛбінесе мҧғалімнің 

кәсіби  біліктілігіне және оның тҧлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық. 

           Кӛбінесе ―дарынды оқушы – бҧл жақсы оқитын оқушы‖ деген пікір қалыптасқан. 

Белгілі ағылшын психологы П.Торранстың зерттеулері бҧл пікірдің мҧғалімдер арасында жиі 

кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ҧйымшыл, білімді, 

тҧрақты, ҧғымтал, ӛз ойын нақты және тҥсінікті жеткізе алатын оқушылар кӛбірек ҧнайды. Ал 

қисынсыз сҧрақ қоятын, ӛз жҧмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, кӛбіне тҥсініспеушілік 

туғызатын, қияли, әр нәрсеге кӛзқарасы бӛлек оқушылар ҧнамайды. П.Торранстың зерттеулері 

нақ осы қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын кӛрсететін және оның нашар 

оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтан мҧғалімдер осы 

зерттеулердің нәтижесін есте ҧстағаны жӛн.  

           Дарынды оқушымен жҧмыстың негізгі  мақсаты- олардың шығармашылық жҧмыста 

ӛзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету оқу 

бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы 

жҥзеге асады. Дарынды оқушымен жҧмыс жҥйесіндегі мҧғалім маңызды орын алады.  

Оқушының болашақтағы мамандығына байланысты, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы 

мҧғалімге байланысты. Бҧл контексте болашақ мҧғалімді жаңашыл педагогтердің  

инновациялық тәжірибесін шығармашылық ынтамен меңгеру және  пайдалану арқылы 

даярлаудың келешегі зор деп ойлаймыз. Жаңашыл педагогтер оқушының жеке тҧлғалық 

абыройын барынша қҧрметтеуге, оның шығармашылық қабілеттері мен бейімділіктерін, 

ӛздігімен ойлау қабілетін дамытуға, жағымды эмоционалдық педагогикалық ҥрдісті 

қалыптастырып, одан педагогикалық зорлықтың барлық тҥрін аластатуға  бағытталған 

ізгіліктік стратегиясымен сипатталады.  

Олардың тәжірибесі мына ережелерге негізделеді: 

-  оқытуды мҧғалім мен оқушының ӛзара шығармашылық қарым-қатынасы ретінде 

қабылдау. 

-  кҥрделі мақсат идеясы (оқушының алдына барынша кҥрделі мақсат қойылып, оны 

орындай алатындығына сенімін нығайту); 

-  ӛзіндік талдау (оқушылардың жҧмыс нәтижелерін жеке және ҧжымдық талдау); 

-  ерікті таңдау (мҧғалімнің оқу материалының жақсы меңгерілуі мақсатында сабақ 

уақытын ӛз бетінше пайдалануы); 

-  оқушылардың ӛзін- ӛзі шығармашылық басқаруы; 

-  тәрбиеге жеке тҧлға тҧрғысынан қарау; 
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-  ата- аналармен ынтымақтастық қҧру. 

Сонымен, жаңашыл педагогтердің инновациялық тәжірибесі тҧлғаны дамытуда ізгілік 

және шығармашылық кӛзқарасқа негізделген әдістер мен жҥйесін қҧрайды. 

Мҧғалімнің біліміне қойылатын талаптар: 

-  ӛзінің сабақ беретін пәнін мемлекеттік стандарт деңгейінен жоғары деңгейде білу; 

-  оқушы дарындылығының моделін білу; 

-  қазіргі заманға сай оқытудың жаңа технологияларын білу; 

-  дарынды оқушыны оқыту, тәрбиелеу ҥрдісінде ҥлгірімге ғана кӛңіл бӛлмей оның басқа 

да кӛрсеткіштерімен байланысына да кӛңіл бӛлу; 

-  дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып, оларға шығармашылықпен жҧмыс 

жасайтын тапсырмалар дайындай білуі. 

Мҧғалімнің іскерлігіне қойылатын талаптар: 

-  дарынды оқушыны анықтау әдістерімен жҧмыс жасай алуы; 

-  дарынды оқушыларды (жекелей және топпен)оқытуға арналған бағдарлама 

қҧрастырып, сонымен тҧрақты жҧмыс істей білуі; 

-  оқушы дарындылығын дамытуға қажетті зерттеу жҧмыстарын жҥргізе алуы; 

-  дарынды оқушыны оқытудың нәтижесін нақты бағалай білуі; 

-  дарынды оқушының ғылыми –ізденіс жҧмыстарымен айналысуына жетекшілік етуі; 

-  дарынды оқушыны олимпиадалар мен сайыстарға дайындауда жетістікке жете 

алатындай деңгейде жҧмыс жасауы. 

Сондай-ақ дарынды оқушылармен нәтижелі жҧмыс жасайтын мҧғалімнің кәсіби 

―бейнесі‖ мынадай қасиеттерден тҧрады: жоғары кәсіби біліктілік, даралық қасиет, 

білімпаздық, ойлап табуға және ғылыми  зертеу жҧмысына қабілеттілік, кәсіби қызметін 

ӛздігінен жетілдіруге ҧмтылушылық. Дарынды оқушымен жҧмыс мҧғалімнің ӛзіне, қызметіне 

және кәсіби біліктілігіне жаңа, жоғары талаптар қояды. Тіпті оның кәсіби жетілуіне ӛзгеше 

емтихан болып табылады.  

          Ҧлы ойшыл Плутарх кезінде былай депті: ―…Кӛптеген табиғи талант дарынсыз 

ҧстаздардың кесірінен жойылып кетеді. Олар дарынның табиғи қҧбылысына терең бойлай 

алмай, тҧлпарды есекке айналдырып қҧртып тынады‖. Міне, ҧстаз осындай келеңсіздікке жол 

бермеуі керек. 

Оқушылардың шығармашылық  қабілетін арттырып, ынталандыру ҥшін сабақтарды мынадай 

жолдармен ӛткізуге болады: 

1.     Сабақта кең кӛлемде кӛрнекі қҧралдарды пайдалану; 

2.     Сабақты тҥрлендіріп ӛткізу; 

3.     Сабақта оқушылар ӛздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану; 

4.     Техникалық қҧралдарды тиімді қолдану; 

5.     Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді кӛрсету. 

Ҧстаз еңбегі – оқушы білімімен ӛлшенеді десек, ҧстаз еңбегінің кҥрделілігі - әрбір 

оқушы жҥрегіне жол таба білуінде. Әрбір баланың бойындағы қабілетті дамыту арқылы ӛзін, 

ӛмірді, әлемді танып білуге, қоғам алдындағы жауапкершілік қасиеттерін сезіндіре білуінде 

жатыр. Бір дана: «Бір жылдығын бҧрын ойлаған кҥріш егеді, он жылдығын бҧрын ойлаған 

ағаш егеді, ал жҥз жылдығын бҧрын ойлаған бала оқытады» деген екен. Олай болса 

адамгершілігі мол, тіршілік атаулыға жаналықтар енгізу, ҥлкен жҥректі адамды қалыптастыру 

ҥшін қызмет ету әр ҧстаз жҥрегін тербетері сӛзсіз. 

Қорыта айтқанда, оқушы бойында шығармашылықты дамытуда ҥздіксіз қҧлшыныс, 

оқуға, білім алуға деген ҧмтылыс ҧдайы ӛшпей, кҥннен-кҥнге дами тҥсуі қажет. Сонда ғана 

оқушы бойында білім нҧры тасып, сыныптан-сыныпқа кӛшкен сайын оқушының ішкі дҥниесі, 

сыртқы ортамен байланысы дамып, оқушы дҥниетанымы арта тҥсері анық. 
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Резюме 

Данная статье рассматриваются вопросы организации кружковой работы как средства 

активизации творческих способностей школьников. 

 

Summary 

 The given article touches upon the ways of teaching the creative labour principles on 

technology with accordance of up-to-date requirements. The article emphasizes the duties and 

principles of teachers’ activities in order to achieve the goals above mentioned.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

ӘОЖ : 371.14:378 

 

ЖОҒАРЫ  БІЛІМДІ  МАМАНДАР ДАЙЫНДАУ  САПАСЫН  КӚТЕРУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қошқаров С.И. (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

                                           

            Кеңес дәуірінде жоғары оқу орны әрі кеткенде жеті-сегіз,  факультет бір-екі 

мамандықтар бойынша білім беретін. Тәрбие жҧмысының басымы факультет деканаттарына 

жҥктелетін. Оқу ісін атқарушы кафедралар еді. Казір де осы ҥрдіс негізінен сақталған. 

Сонымен бҧрын факультет мамандықтар саны бойынша барынша ықшамды тҧғын. Демек, 

студенттер қҧрамы біркелкі болатын. Бҧл, белгілі дәрежеде тәрбие жҧмысының  

бірыңғайлығына жол ашатын, соның негізінде оның бірсыпыра жеңіл атқарылуына да 

мҥмкіндік беретін. 

Бҥгін жағдай ӛзгерген. Факультетте оннан аса әртҥрлі мамандықтар бар. Осыған 

байланысты студенттер қҧрамы да кҥрделенген. Мҧның бәрі тәрбие жҧмысына салмақ 

тҥсіруде. Казір осы жҧмысты факультет деканаттары тиімді де сапалы атқарып жатыр деп 

айту қиын. Бірақ,  бҧрыннан қалыптасқан жҥйеге сәйкес жоғары мектепте ол әлі сол кҥйінде 

орындалып жатыр. Сондықтан, факультет деканы мен оның орынбасары тәлімгерлерді 

соңдарына ілестіріп, студент тәрбиесімен  шҧғылдануда. 

 Тәрбие жҧмысын атқару тізбегі тӛмендегідей: тәрбие жӛніндегі проректор – тәрбие ісін 

ҧйымдастыру басқармасы – факультет деканы – факультет деканының тәрбие жӛніндегі 

орынбасары – топ тәлімгері. Мҧндағы екінші қҧрылым оқу орнының кӛлемі мен ауқымына 

байланысты бӛлім болуы да мҥмкін. 

 Тізбекте шығарушы кафедра меңгерушісі жоқ. Бір есептен бҧл оның оқу ісімен кеңінен 

айналысуына жағдай жасау ҥшін  ойластырылған шығар деп те топшылауға болар. Әрине, бҧл 

жҥйеде кафедра жетекшісі шығармашылық жҧмыс атқаруға жоғары мҥмкіншілікке ие. 

Алайда, осының дҧрысы мен бҧрысын, оңы мен терісін талдап кӛрелік. 

Жоғары метепте бес жыл кафедраны басқардым, кейін он ҥш жыл ҥзіліссіз факультет 

деканы , сосын бес жыл оқу ісі жӛніндегі проректоры қызметтерін атқардым. Бҧл  маған осы 

мәселеге ішінен ҥңіліп, оның әртҥрлі тҧсынан зерттеуге мҥмкіншілік берді деп ойлаймын. 

Ҧзақ мерзімде жинақтаған тәжірибемді саралай келе  студентті тәрбиелеу мен оған сапалы 

білім беруді бір қолға, бір қҧрылымға ӛткізу  қажеттігін тҥсіндім. Ол қҧрылым  –  шығарушы 

кафедра. 

 Біз бҧл жерде факультет деканын студенттерден қашықтату деген ойдан аулақпыз. 

Керісінше, студентке кафедра меңгерушісін барынша жақындатпақшымыз. Ӛйткені бҥгін осы 

тҧлға оқушыдан біршама  алшақ тҧр. Оның барша қҧнды тәжірибесі, оқушыға берер тәрбиелік 
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әлеуеті толығынан пайдаланылмай отыр. Ал, шынтуайтында, жоғары мектепте кафедра 

меңгерушісі  студентке барлығынан жақын тҧрған басшы. Солай бола тҧра ол, ӛкінішке орай, 

жастар тәрбиесіне ӛз мҥмкіншілігін  сарқа беріп, молынан сіңіре алмай келеді. 

 Жасыратыны жоқ, факультет басшысы жҧмыс басты. Бҧрын да солай болған. Ӛйткені, 

оқу орны деңгейінде, қалада, жалпы қоғамда  болып жататын жиындар мен іс-шараларға ол 

міндетті тҥрде ат салысады, қатысады. Сондықтан, факультет деканы тәрбие жҧмыстарын 

негізінен ӛзінің орынбасарына жҥктейді. Ал, кейінгілер кӛпшілігінде барып-кел мен жҧмсауға 

ыңғайлы, тәжірибесі анау айтқан мол емес жас оқытушылар. Бҧл, әрине, тәрбие жҧмысының 

сапасына кері әсерін тигізбей жатқан жоқ. Кафедра меңгерушілері болса әдетте мол тәжірибе 

жинақтаған білікті ҧстаздар. Сондықтан, олар студентпен сӛйлесу жолдарын жетік біледі де, 

оны іскерлікпен жҥзеге асыра алады. Ол оқушылардың мҧң-мҧқтажын да терең тҥсінеді. 

Сонымен қатар тәлімгер - оқытушылар осы кафедрадан болғандықтан олар әркез бӛлім 

жетекшісі маңынан табылады. Демек, студенттер де , олардың ҧстаздары да  бір кафедра 

аумағында. Кӛзін тауып, жолын ҧтымды таңдай білсе бҧл жағдай, сӛз жоқ, тәрбие жҧмысы 

қарқынын еселеуге мҥмкіншілік береді. Ӛйткені, кафедра меңгерушісінен артық ешкім де 

мамандық ерекшеліктерімен студенттің нақты, атаулы тәрбиесін ҧтымды ҥйлестіре алмайды 

да. 

 Кафедра меңгерушісі тәрбие жҧмыстарына тәлімгерлермен қатар   қҧрылымның ӛзге 

оқытушыларын да жоғары дәрежеде қосу жолдарын біледі. Соның арқасында бӛлімнің  

барлық тәрбиелік әлеуетін тҥбегейлі пайдалануға жол ашылады.    

 Ҥстіміздегі оқу жылында жҥргізген тәжірибеміз осы айтқандарды толығынан 

дәлелдеді. Сол нәтижелерді келтірейік. Біздің кафедра «Мелиорация, жерді баптау және 

қорғау», «Су ресурстары және суды қолдану» мамандықтары бойынша білім алушы 96 

студентке дәріс береді. Қыркҥйек айында осы студенттердің оқу тәртібі ойдағыдай болған 

жоқ. Қазан айының басынан біз оларды ӛз қарауымыз бен ықпалымызға алдық. Әрбір топ 

кӛлемінде білім алушылармен пікірлестік. Олардың жартысына жуығымен жеке сӛйлестік те. 

Алдымен білім алушыларға мамандық ерекшеліктерін ҧғындырдық. Ӛңір ҥшін осы 

мамандықтың басты орын алатынын жете тҥсіндірдік. Оларды ауылдың асыға кҥтіп жатқанын 

да жасырған жоқпыз. Сонымен қатар ата-аналар мақсаты мен арманы да ӛз алдына ҥлкен 

әңгіме болып жатты. Солардың барлығы студенттердің азаматтық  борышы мен сезімін 

жетілдіріп ҧштауға себеп болды деп ойлаймыз. Бҧл әңгімелерде студенттердің жеке 

жауапкершілігін кӛтеру басты мақсат болғанын айтуымыз жӛн. Біздің бастапқы кӛздегеніміз 

олардың оқу тәртібін жақсарту еді. Нәтижесінде, сабаққа келуі қыркҥйекпен  салыстырғанда 

қазан айында 16, қарашада 20, желтоқсанда 16 пайызға жоғары болды.  

Мҧнан тәрбие жҧмысын әр білім алушымен тҥбегейлі атқарса,  дәрісті себепсіз 

жіберуді жоюға болатынын байқадық. Бӛлек айтарымыз, біз ӛз жҧмысымызда студенттердің 

ата-аналарын шақырып, оларға хабар беріп, ығыр еткен жоқпыз. Бар салмақты оқушының 

сана сезіміне, оның жеке жауапкершілігіне аударғанды жӛн кӛрдік. Бҧл, біздің ойымызша, 

студенттердің адами, азаматтық болмысын шынықтырып  пысықтауға, олардың ӛзінше шешім 

қабылдауды ҥйреніп, алдағы қызығы мен қиындығы мол ҥлкен ӛмірге әжептәуір 

дайындықпен келуіне шамалы да болса ықпал берді. 

 Бҧгін жоғары мектепте тәрбие жҧмысы негізінен деканат және басқа бӛлімдер 

тарапынан  реттік, бір мәртелік ҥрдіспен ӛткізіледі. Демек, осы маңызды жҧмысқа  

тҧрақтылық, ҥздіксіздік, жҥйелілік жетіспей жатыр. Бҧл ҥлкен кемшілік. Ал осы кемшілік 

тәрбие жҧмысын кафедра меңгерушісі ӛз қолына алса  жойылады. 

 Факультетте кем дегенде ҥш, орташа алғанда бес-алты шығарушы кафедра бар. 

Сондықтан да, факультет ішінде оқу-тәрбие жҧмысын ҧйымдастыруда кӛпмәнділік орнайды. 

Бҧл, сӛз жоқ, оқу-тәрбие ісіне жақсы ықпалын тигізеді. Ӛйткені, әр кафедраның ішкі 

ерекшелігіне, оқытушыларының тәжірибелілігіне, олардың кәсіби ынтасы мен қҧштарлығына 

орай атқарылып жатқан оқу-тәрбие жҧмыстар дәрежесі мен нәтижелері де әртҥрлі болмақ. 

Міне осы тҧста факультет деканына жаңа жҥк те ауады. Оның басты міндеті кафедралар 

жҧмысын ҧтымды ҥйлестіру болып қалады. Мҧндағы мақсат кафедраларда оқу-тәрбие 
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жҧмыстарын атқарудағы тиімді, сапалы, алға жетелеуші ҥлгілері мол тәсілдерді талдап, 

оларды саралап, соңында ең ҧтымды, жаңашыл деген әдістерді бҥкіл факультет кӛлемінде оқу 

ҥдерісіне енгізу. Осы жағдайда кафедралар арасында ӛзара ӛнегелі бәсекелестік пен жоғары 

жанашырлық әріптестік ҥрдістері орын алады. Бҧл ӛз кезегінде оқу-тәрбие ісінің сапасын, сӛз 

жоқ, алға сҥйрейді.  

  «Аздың ашпын, кӛптің тоқпын» дегеніне сенбе дейді халық даналығы. Осы ҧғым біз 

әңгімелеп жатқан мәселеге байланысты айтылғандай. Ӛйткені факультет деканының 

қарамағында студенттер «кӛп», ал кафедра жетекшісі жанында олар «аз». Сол себепті 

бҧрынғыға қарағанда әрбір студент   кафедра меңгерушісінен тәрбие тағылымдарын барынша 

молынан алады. Жоғарыда кӛрсеткендей факультетте ҥш немесе бес кафедралар болады. Міне 

сондықтан да кафедра меңгерушісінің атқаратын тәрбие жҧмыстарының қарқыны факультет 

деканына қарағанда ҥш-бес есе  жоғары болып келеді. Бҧл, әрине, арифметикалық есептеуге 

жҥгінгенде ғана. Жоғарыда айтылған басқа артықшылықтарды  ескерсек бҧл нәтиже  еселенуі 

де ғажап емес. 

 «Малды тапқанға баққыз» - дейді атамыз қазақ. Осы қағиданың басты мағынасы - әр 

істі жанашырлығы мол азаматтарға сеніп тапсыру. Болашақ студентпен алғашқы байланысты, 

әрине, кафедра орнатады.  Кафедра оқуға тҥсушілермен алдын-ала кәсіби бағдар жҧмыстарын 

атқарды, олардың оқу орнына келуіне бірден-бір себепкер де болды. Осыған сәйкес 

мамандыққа қабылданған әрбір студент келешегі кафедра ҧжымын ерекше толғандырады. 

Сондықтан да, тәрбиелеп, білім берудің бірінші, бастапқы, маңызды бӛлігі де сол кафедраның 

ҥлесінде болғаны әбден орынды. 

 Біз ҧсынып жатқан жҥйе қолдауға ие болса шығарушы кафедра жоғары мектептегі 

ӛзінің бҧрыннан кҥткен биік орнын табады. Ол кезде кафедра меңгерушісі ҧжымда негізгі 

тұлға дәрежесіне кӛтеріледі. Осылай айтуға кафедраға жаңадан жҥктелетін міндеттердің 

салмағы мен кҥрделілігі негіз бола алады. Және бҧған қосымша – кафедра меңгерушісінің 

жоғары біліктілігі мен мол тәжірибелілігі. Ӛйткені, кафедра басқаруға мамандыққа дәріс 

беретін оқытушылардың ең тәжірибелісі мен жастар болашағына шынайы да ыстық 

жанашырлық пен биік жауапкершілік танытатын азамат қойылады ғой, әдетте.  

 Кейбір кафедра меңгерушісі  оқу жҧмысын  сапалы ҧйымдастырайын, ал факультет 

деканы тәрбие ісімен ӛзі айналыса берсін деуі мҥмкін. Бҧл ойлам тәрбие жҧмысының 

маңыздылғын тҥбегейлі сезінбей, оған жӛнді мән бермегендіктен, оны оқу ісінен бӛлек 

қарауға мҥмкін еместігін жете тҥсінбегендіктен бастау алады. Осы, әрине, мҥлдем дҧрыс емес. 

Ӛйткені, мҧндайда тәрбие мен оқытудың туа бітті бірлігі мен егіздігі жҥдейді,  қиналады, 

жойылады. Осындай дҧрыстығы кҥмәнділеу ой жетегінде кеткен азамат баламды кӛрші 

тәрбиелеп берсін деп те айтуы мҥмкін ғой. 

 Кейде оқытушылар нашар оқитын студентке: «Сен оқысаң да ӛзің ҥшін, оқымасаң да 

ӛзің ҥшін» - деп кейіс білдіріп жатады. Осыны әділ және дҧрыс деп санамаймыз. Ӛйткені, 

білім алушы әрбір студент алдымен еліміз ҥшін даярланады, ол мемлекет қарекетін қамдап 

және халқымыздың келешекте жақсы экономикалық, әлеуметтік жағдайда ӛмір сҥруіне  

лайықты ҥлес қосуы міндетті. Осыдан-ақ тәрбиенің бірінші қатарда тҧратынын аңғаруға  

болады. Бҧл студент санасына алдымен қҧйылу керек. 

Біз осыларды мойындайық-мойындамайық, бәрібір жоғары мектепте мамандар 

дайындау сапасына кафедрадан ӛзге зор ықпал беретін  қҧрылым жоқ. Міне сондықтан да,  

кафедра дәрежесін, әлеуетін, оның оқу орнында алатын орнын, мәртебесін ӛсіріп, 

ерекшелеуіміз қажет. Осы қҧрылымның тиімді қызмет атқаруына қажет барлық жағдайлар 

іске асуы керек. Жоғары оқу орнының ӛзге бӛлімдері қосымша, кӛмекші, жәрдем беруші 

міндеттерін атқарғаны жӛн. Сӛйткенде ғана оқу ҥдерісінде жаңаша білім беру әдістерімен 

қоса бҧрыннан белгілі тәрбиелеу мен білім берудің тамаша ҥрдістері тиімді де ҧтымды 

жҥйелесіп, елімізге қажет мамандарды одан сайын сапалы дайындауға жол ашылады. 

 Бҥгінгі кҥні жоғары мектепке ерген қолайсыз әңгіме бары белгілі. Ол -  кейде бой 

кӛрсететін студент пен оқытушы арасындағы жағымсыз қарым-қатынас. Біздің ойымызша, 

осының тҥп-тҥбірі кейбір студенттердің сабаққа жӛнді қатыспай, соның салдарынан 
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білімдерінің нашар болуында. Кӛпшілігінде студенттің дәріске нашар келуі оның  кәдімгі 

қарабайыр жалқаулығынан. Ал осы жалқаулықтан қҧлан таза айығып кету жолы мен емі 

шығарушы кафедра меңгерушісінің қолында екенін байқадық. 

 Кафедра ықпалды болса, студенттің барлығы сабаққа тҥгел қатысады. Нәтижесі – 

білімнің жоғары деңгейі. Сондықтан студент пен оқытушы арасындағы жағымсыз байланысқа 

да негіз барынша азая тҥседі. Ӛйткені,  жеткілікті  білімі бар студент оқытушыға баға сҧрап 

бармайды. Бҧған қоса студенттің сабақтан қалмай, барын салып, тырысып, білімге ҧмтылып 

жҥргенін кӛріп, байқаған оқытушының  ҧнамсыз іске бой ҧруы да мҥмкін болмайды деп 

ойлаймыз. 

 Казір оқытушы оқушысын бақылап, оның қабілетін анықтап, соған байланысты оқу-

тәрбие жҧмысын жҥргізу ерекшеліктерін белгілейді. Есесіне студенттер де қарап қалған емес. 

Олар да оқытушыларын сынап отыр, сондағысы  ҧстазының ойын, пиғылын, ниетін білу. 

Осыны ол оқытушының сӛйлеген әрбір сӛзінен, іс-қимылынан, жҥріс-тҧрысынан, тҥр-

тҧрпатынан байқайды. Егер  оқытушы ойының таза екеніне, ҧстазының білім беру ісіне барша 

кҥш-жігерін, білімі мен сана-ықыласын сарқа пайдаланып жатқанына кӛзі жетсе, оқушы 

жҥрегінде сенім орнайды. Сонда ол ӛз тағдырын оқытушы қолына тапсырады. Осыдан соң 

студент ҥгітті қажет етпейді. Сабаққа белсенді қатысады. Ӛнеге мен білім кӛшіне мол  

қҧлшыныспен ілеседі. 

 Бҥгін айтылып жҥрген оқу-тәрбие жҧмысы деген ҧғым, біздіңше, аса маңызды ҥдеріске 

тҥбегейлі сипат бере алмай тҧрғандай. Ӛйткені, алдында оқыту тҧр, сосын тәрбиелеу. 

Керісінше болғаны жӛн сияқты. Мәселен, студентті тәрбиелеу және оған білім беру. Тәрбиесі 

нашар оқушыға білім жӛнді қонбасы анық қой. Ал кафедра студентке білім беруші болса, 

онда сол қҧрылым және оның жетекшісі жастарды алдымен ӛнегелі де ҧлағатты тәрбиеден 

ӛткізуі тиіс деп санаймыз.  

Тҥбінде солай болғанда студенттердің оқу тәртібі мен білім алуға деген ынтасы мен 

ҧмтылысы, ықыласы ӛрлейді, ӛседі. Мҧның соңынан, сӛз жоқ, ҥлгерім де кҥрт кӛтеріледі. 

Демек, мамандар сапасы жоғарылайды. Бҧл, біздіңше,  дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. 

 

Резюме 

В статье анализируется эффективность учебно-воспитательной работы в вузе. 

Предложены пути активизации воспитательной деятельности выпускающей кафедры, 

направленной на повышение качества подготовки специалистов.   

Summary 

The effectiveness of educational work in higher educational institution is analysed in this article. The 

ways of improving  educational activities of graduating department are offered, directed on 

increasing the quality of training specialists.   
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КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ТОК-ШОУ 

 

Данабаева Ж. К., Кеншинбай Т. И.  (КГУ имени Коркыт Ата) 

 

Телевидение – это одно из величайших явлений ХХ века, объединившее в себе 

передовые достижения журналистики, науки, искусства, научно-технической мысли, 

экономики. Появление новых источников и видов общественной информации всегда 

неизбежно ведет к перераспределению приоритетов внутри системы в соответствии с 

особенностями, возможностями и характером каждого из компонентов. 

Сегодня в силу демократизации общества и телевидения, последнее постоянно 

совершенствуется, оттачивая свои методы и приемы, уже с учетом новых реалий. 

Жанр ток-шоу возник на американском телевидении в 60-х годах ХХ века, его 

создателем, как утверждают, был небезызвестный журналист Фил Донахью [1,c.143]. 

Существует легенда: интервьюируя во время прямого эфира гостя своей программы, Фил 

Донахью в какой-то момент понял, что вопросы у него закончились. Тогда он подбежал к 

одному из зрителей, сидевших в студии, и спросил: «У вас есть вопрос к нашему гостю?» 

У зрителя вопрос оказался, и таким образом Донахью изобрел жанр ток-шоу.  

В некоторых случаях термином «ток-шоу» обозначают любую «разговорную» 

передачу, «например беседу за круглым столом или же простое интервью в студии, если 

его берет достаточно популярный, свободно ведущий себя журналист - «звезда» экрана 

или радиоэфира». В настоящее время жанр ток-шоу активно реализуется на телевидении, 

поэтому рассмотрение данной темы является актуальным. 

В данной статье рассматривается коммуникационная  ситуация в телевизионном ток-

шоу. Понятие «коммуникативная ситуация», занимающее центральное положение в 

теории речевой коммуникации, является сложным и многогранным явлением, 

отличающимся значительным количеством обязательных компонентов. Многие ученые 

обращаются к исследованию коммуникативной ситуации, однако в работах чаще всего 

выявляются лишь отдельные сущностные черты данного явления, что не позволяет 

создать целостное представление об изучаемом объекте [2, c.139].   

Наличие трех основных составляющих коммуникативной ситуации – отправителя 

информации, получателя информации и сообщения – указывается всеми исследователями 

(см. к примеру: Иссерс О.С. 2009; Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. 2008; 

Гойхман О.Я., Надеина Т.М. 2008). Прочие не менее важные компоненты 

коммуникативной ситуации выделяются лишь у некоторых исследователей. Так, О.С. 

Иссерс помимо указанных, выделяет в качестве важных компонентов коммуникативной 

ситуации «код, посредством которого осуществляется сообщение», и «канал связи» [3,c. 

46]. В работе Н.А. Ипполитовой, О.Ю. Князевой, М.Р. Савовой в качестве значимых 

компонентов отмечены «цели каждого, сама информация (предмет речи), форма ее 

преподнесения и условия общения, благодаря которым появляется возможность 

взаимодействия … коммуникантов» [4,c.140]. Таким образом, содержание понятия 

«коммуникативная ситуация» включает в себя значительный объем необходимых 

компонентов, каждый из которых требует пристального внимания. 

Под коммуникативной ситуацией в данном исследовании, вслед за Т.В. 

Матвеевой, понимается «ограниченный в пространстве и времени целостный, социально 

осмысленный и принявший определенную форму процесс речевого взаимодействия 

коммуникантов … обобщенная модель условий и обстоятельств, обусловливающих 

речевое поведение личности» [5,c.283]. Коммуникативная ситуация задается факторами: 

ФИЛОЛОГИЯ  ҒЫЛЫМДАРЫ 
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«сфера общения, тип общения, наличие или отсутствие предметно-прагматической 

деятельности, характер адресованности, канал связи и форма речи, особенности контакта» 

[6,c.283].  

На основе исследований  специфики коммуникативной ситуации в телевизионном 

шоу избрана телепередача «К барьеру!» И.А. Гавриловым, которая занимала особое место 

в числе актуальных политических программ на современном телевидении и выступала 

своеобразной социально-информационной, развлекательной ареной политической 

коммуникации. В мае 2009 г. ток-шоу Владимира Соловьева закрыли. Однако изучение 

специфики коммуникативной ситуации на материале указанной передачи позволило 

выработать методику анализа коммуникативных ситуаций в различных телевизионных 

ток-шоу и представления их моделей. 

Одним из факторов, повышающих зрительский интерес к телепередаче, является 

сценарное обыгрывание в ней такого традиционного явления русской культуры как дуэль, 

когда один из оппонентов вызывает другого к барьеру с целью разрешить спор, 

основанный на идейных противоречиях между коммуникантами. Коммуникативная 

теледуэль делится на три части, именуемые «схватками»: в первой оппоненты в основном 

отвечают на вопросы друг друга, во второй каждый оппонент отвечает на вопросы двух 

секундантов противника, в третьей – на вопросы ведущего; судьи переговариваются в 

перерывах и выносят свои вердикты в конце телепередачи; однако окончательную победу 

одному из оппонентов присуждает ведущий, который опирается на решение телезрителей, 

проголосовавших в пользу понравившегося им оппонента посредством СМС и 

телефонных звонков в студию. Данные внешние обстоятельства оказывают прямое 

влияние на участника коммуникативной ситуации, побуждают к ведению активного 

спора, а высокая скорость протекания коммуникации во времени ограничивает 

говорящего в выборе языковых средств.  

Речевое поведение отдельного участника коммуникации определяется отведенной 

ему ролью в структуре телепередачи. Организатором большинства коммуникативных 

ситуаций, модератором, поддерживающим развертывание коммуникативной ситуации, 

выступает ведущий. Он также является участником коммуникативной ситуации, при этом 

его роль состоит в объективной оценке позиций участников.  

Анализ текстов указанной телепередачи позволил сделать наблюдение о 

значительном многообразии коммуникативных ситуаций, функционирующих в рамках 

данного ток-шоу. В звучащем тексте передачи представлены монолог, диалог, а также 

более сложные виды речи – трилог и полилог. Основным критерием для определения 

конкретной коммуникативной ситуации и ее границ служит единство подтемы внутри 

общей темы. 

В процессе поиска способа представления модели коммуникативной ситуации 

сложился определенный вариант ее схематического представления и интерпретации. 

Приведем схему одной из сложно организованных коммуникативных ситуаций, которая 

характеризуется наличием трех говорящих и аплодисментов. 

В приведенной схеме И.А. Гаврилова заглавные литеры Г, С обозначают участников 

коммуникативной ситуации, а именно «говорящего» и «слушающего». Когда они 

употребляются вместе, то свидетельствуют о том, что в рамках данной коммуникативной 

ситуации участник выполняет обе функции, как, например, Константин Боровой (отмечен 

как Г1, С1), Михаил Веллер (Г2, С2) и Владимир Соловьев (Г3, С3). Каждый из указанных 

активных участников коммуникации выражает свое сообщение: сообщение 1 соотносится 

с высказыванием Константина Борового, сообщение 2 - Михаила Веллера, сообщение 3 – 

Владимира Соловьева.  Валерия Новодворская в рамках данной коммуникативной 

ситуации выполняет только роль слушающего (С4), при этом остается активным 

участником коммуникативной ситуации. За обозначениями С5, С6, С7 и С8 стоят разные 

ҚМУ ХАБАРШЫСЫ 1 (31) 2011 
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Г1

Г2

Г3

С1

С2

С3

С4

С5

С6

С8
Р1

сообщение 1

С7

сообщение 2

сообщение 3

сообщение 8

типы слушающих, сгруппированные по ролевому признаку: С5 – судьи схватки (Николай 

Зятьков, Татьяна Судец, Ксения Драгунская, Игорь Иванов); С6 – секунданты схватки 

(Добреньков Владимир, Евгений Розьман, Роман Савин). В обозначении С7 объединены 

все телезрители, количество которых, как можно предположить, учитывая высокий 

рейтинг телепередачи, насчитывает несколько миллионов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория в студии в приведенной схеме имеет обозначение С8,Р1. Литера Р 

указывает на то, что аудитория в студии квалифицируется как «реагирующий» участник, 

характеризующийся своим невербальным кодом (сообщение 8) в форме аплодисментов. 

Из схемы очевидно, что каждый говорящий посредством своего кода воздействует 

на получателя информации (слушающего), в то же время сам говорящий является 

слушающим и попадает под речевое воздействие другого говорящего. Студийная 

аудитория, выражая солидарность с высказыванием посредством аплодисментов, 

реализуется как участник, реагирующий посредством сообщения 8. Реакция аудитории на 

определенное высказывание посредством аплодисментов является свидетельством 

невербального выражения участия в данной коммуникативной ситуации.  

Сложность коммуникации заключается и в том, что ведущему программы 

необходимо следить за успешной реализацией коммуникативных актов: чтобы были 

соблюдены конвенциональные нормы, чтобы все коммуниканты говорили, не перебивая 

друг друга, и чтобы при этом протекание коммуникации было динамичным.  

Выработанная на материале передачи «К барьеру!» методика анализа 

коммуникативной ситуации может применяться при разработке темы на материале других 

программ.  

. На казахстанских телеканалах есть множество ток-шоу, где коммуникативная 

ситуация имеет особенности локации коммуникативного события, которые включают в 

себя «характеристику участников речевого общения, а именно - их количество, 

социальные роли, цели общения, меру речевой активности во время общения» [7, c.283]. 

К примеру, ток-шоу Бигельды Габдуллина «За и против» на национальном канале 

«Казахстан». Собственно, уже само название достаточно концептуально и предполагает 
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острую дискуссию участвующих в ней сторон. В ходе обмена мнениями между 

участниками ток-шоу шли поиски путей решения проблем общественно значимых и 

самых актуальных - политических, социальных, экономических. 

Эта программа получила известность, к участию в ней были привлечены крупные 

политики, экономисты и общественные деятели нашей страны. Каждый из них знал 

рассматриваемую проблему как специалист и был подключен к ней всем опытом своей 

жизни и своего неравнодушия. Да и аудитория - а это были люди старше 25 лет, люди 

граждански и житейски зрелые - не просто внимала выступавшим, но и принимала самое 

горячее участие в дискуссии. То были 45 минут драматического действа, в котором не мог 

не соучаствовать и телезритель, ибо все происходящее на экране было обращено к его 

душе и мысли, взывало к его гражданской и человеческой сути… 
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Тҥйіндеме 

Осы мақалада коммуникативтік жағдайлардың дамуы Қазақстанның "Болысу және 

қарсы болу" ("За и против") ток-шоуы жеткілікті тҥрде концептуальды және 

қатысушылардың қызу пікір-сайысы шамаланып отырғанда, Ресейдің "Кедергіге қарсы!" 

атты ток-шоуы жекпе-жек секілді орыс мәдениетінің дәстҥрлі қҧбылысы болып 

табылатын телехабары кӛрермендердің жоғары қызығушылығын тудыртатын 

факторлардың біріндей қаралады.   

 

Summary 

In the given article progress of the communicative situation in the Russian current-show « 

To  barrier is considered! », where one of the factors raising spectators’ interest is the traditional 

phenomenon of Russian culture as duel, whereas in Kazakhstan the current-show "Pro and con" 

conceptually enough and it is believed sharp discussion of sides participating in it. 

 

 

УДК 316.454.5 

 

КАТЕГОРИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

  

 Жалгасбаева Ж.К. , Нурахметов Е.Н. (КГУ имени Коркыт Ата) 

 

Язык – это кодовая система, которая реализуется в процессе выражения людьми 

своих желаний и потребностей. Эта система с самых ранних времен была неотделима от 

процесса общения людей и в настоящее время продолжает развиваться, благодаря 

потребностям общения. Процесс общения, нося двусторонний характер, постоянно 

оперирует кодами вежливых форм.  

Вежливые слова, определенные формулы вежливых выражений мы можем найти в 

любом языке. Обычно они представляют собой результат исторически накопленного 

коммуникативного опыта и практики, синтез нравственных норм, отложившихся в 

коллективном сознании народа. Особенности мировоззрения и культуры, традиции 
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государства, в котором важную роль во все времена играло такое понятие, как 礼, можно 

выявить, если обратить внимание на такой пласт лексики как «язык вежливости» и на 

использование стратегий вежливости. 

В словаре ―现代汉语词典― (1996) слову 礼貌 «вежливость» дано следующее 

определение: «языковое выражение скромности и почтения». В китайском языке 

инвентарь лексических единиц, выражающих категорию вежливости, обширен. Это и 

отдельные слова: 您，您老，老人家，и устойчивые словосочетания: 

大手笔，犬马之劳，а также привычные выражения: 哪里哪里. В данной статье 

рассматриваются лишь отдельные слова, которые являются средством выражения 

категории вежливости в современном китайском языке.  

Одним из ярких примеров такого языкового выражения, по мнению китайского 

лингвиста Чжоу Фуцзюань, являются обращения к родственникам. Термины родства в 

китайском языке уже содержат в себе некую долю сословности, степень уважения и 

порядок старшинства. С чисто лингвистической точки зрения эти термины не являются 

«вежливыми обращениями», и только лишь в процессе социализации такие обращения как  

大爷，大娘，叔叔，阿姨，大妈 могут быть рассмотрены, как существительные для 

выражения категории вежливости [5]. 

Кроме того, большинство китайских лингвистов относят к словам, которые 

постоянно употребляются в вежливых оборотах и формах и такие прилагательные, как 

好，美丽，大方, а также счетное слово 位, имеющее оттенок почтения.  

Другой китайский лингвист Хун Чэнъюй полагает, что категория вежливости может 

быть выражена двумя группами лексических единиц: 敬词 «слова с оттенком почтения» и 

谦词 «слова с оттенком скромности». К первой группе Хун Чэнъюй относит  лексические 

единицы 令，敬，尊，谨，贤，高，大， 宝，玉，芳，华，圣，清，拜，奉 и другие. 

Вторую группу составляют такие слова, как 拙，贫，寒，微，小，浅，薄 и т.д. [3]. 

Ма Цинчжу подчеркивает, что с точки зрения языковой психологии в китайском 

языке большую роль в выборе слова, в частности же глагола, с древних времен играла и 

играет по сей день позиция говорящего. Исторически в Китае сложилась сложная система 

вежливого обращения к вышестоящим и нижестоящим по иерархической лестнице, и 

вместе с ней в языке оформились соответствующие группы глаголов: 对上类动词 

«глаголы высшей иерархии» и 对下类动词 «глаголы низшей иерархии».  

Говоря о глаголах первой группы, Ма Цинчжу определяет их как глаголы, которые 

«выражают действия, производимые нижестоящим по социальному статусу 

коммуникантом в отношении вышестоящего или более старшего по возрасту реципиента, 

а также действия, описывающие от третьего лица поведение вышестоящих» [4]. 

Соответственно, к глаголам второй группы относятся те, которые «используются для 

описания действий, совершаемых вышестоящим по социальному статусу коммуникантом 

в отношении лица нижестоящего либо младшего по возрасту» [4]. Так, к глаголам высшей 

иерархии Ма Цинчжу относит 拜，报，报答，朝见，崇拜 и другие. А к глаголам низшей 

иерархии такие, как 爱护，保护，发布，抚慰 [4]. Эту же тенденцию, только говоря о 

тесной взаимосвязи между национальными особенностями мышления и восприятия 

окружающего мира и иероглифическим способом «фиксации» значения предметов и 

понятий, отмечает и известный современный китаевед Л.С. Васильев. Он полагает, что 
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«заложенное в текст свойство вызывать у читателя определенные ассоциации, во многом 

было вызвано самим характером письма с использованием знака-символа в качестве не 

только лексической, но и образно-символической единицы. Знак-символ рождал 

определенные ассоциации, вызванные присущим ему семантическим полем, по меньшей 

мере, частично совпадавшим с семантическими полями ассоциируемых с ним знаков, а 

все это вместе рождало иерархически скоординированную структуру устойчивых и с 

первого взгляда понятных любому грамотному человеку ассоциаций» [1, C. 262-263]. 

Вопрос об ассоциативной связи знака с обозначаемой им реалией имеет 

специфический именно для Китая аспект, хотя далеко не уникальный по характеру. 

Заключается он в строгом подборе слова в зависимости от того, о ком или о чем идет речь. 

Этот подбор всегда был подчинен «правилам координативной иерархии»: например, 

говоря о кончине императора, употребляли иной термин, нежели тот, которым обозначали 

смерть обычного аристократа, но последний термин не годился, если умирал 

простолюдин. Соответственно варьировались слова и в некоторых других случаях, что для 

китайского языка естественно и закономерно. Слово – точнее, знак – имеет 

ассоциативный ореол, не всегда совпадающий с его семантическим полем. Семантика 

может быть одинаковой, а ассоциации могут значительно варьироваться. Но каждый 

грамотный китаец хорошо знал, какой знак необходимо использовать в одном случае, а 

какой в другом. Таким образом, слово, знак и реалии остались в истории китайской 

культуры теснейшим образом связанными единым семантическо-ассоциативным полем, 

что и позволяет сегодня говорить о специфике китайского ассоциативного мышления. 

Так, в китайской культуре принципиально важно понятие «внутренних» и 

«внешних» социальных отношений, которые задают зависимость системы «лица» от 

ситуации общения. Под «внешними» понимаются отношения между посторонними 

людьми в ситуации  случайного, временного контакта. А «внутренние» отношения – это, 

во-первых, отношения, описанные в конфуцианском этикете: правящий-управляемый, 

отец-сын, муж-жена, старший-младший, друг-друг, а также отношения «совместности», то 

есть отношения людей, связанных совместной работой, учебой, проживанием в одном 

городе и т.д. И как отмечает И.Г. Жуламанова, культурно-специфическим для китайской 

культуры оказывается тот факт, что «внутренние» отношения между коммуникантами 

требуют более высокой степени вежливости, чем «внешние» [2].  

Даже одна и та же вежливая фраза, сказанная людям разного общественного 

положения, может нести различную коммуникативную нагрузку в контексте общения. 

Например, приветствие 好！при обращении к начальнику или к родственнику и близкому 

другу. Кроме того, в китайском языке существует целый набор клише-пожеланий счастья, 

успеха, благополучия, с которыми принято обращаться к старшему поколению: 

“新年快乐“；“身体健康“；“福如东海，寿比南山“ и т.д. Вместе с тем, в той же ситуации 

старшее поколение использует уже другой определенный набор клише-пожеланий, 

обращаясь к младшим по возрасту: 

“新年好“；“祝小…..生日快乐，狗头狗脑，长命百岁“；“事业顺利“；“学习进步“и т.д. 

В этой связи Ма Цинчжу полагает, что употребление тех или иных форм языкового 

выражения стратегии вежливости зависит в первую очередь от социальной дистанции и 

относительной власти коммуникантов и может быть наглядно представлено в таблице: 

 

Уровень общения Отношения между 

коммуникантами 

Употребление 

вежливых выражений 

вышестоящий- 

нижестоящий 

родственник/ чужой не употребляются / употребляются 

на равных родственник/ чужой не употребляются (возможно, 
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употребление) / употребляются 

нижестоящий- 

вышестоящий 

родственник/ чужой употребляются 

 

Фактически, делая этот выбор - употреблять ли вежливые слова – следует учитывать 

сразу несколько факторов: обстановку, в которой происходит общение, контекст общения 

и, что немаловажно, личность того, к кому обращаешься. Вежливые фразы устраняют 

трудности общения, возникающие между незнакомыми людьми и, как правило, их 

употребление обязательно в начале (您，好 ) и конце (再见，好的，对不起，谢谢) 

разговора.  

Суммируя все вышесказанное, отметим, что в китайском языке реализация 

категории вежливости имеет свои специфические особенности: 1) ряд слов, используемых 

в речи, уже несет в себе оттенок уважения; 2) существует специальная группа слов для 

вежливого и почтительного обращения к родственникам и людям в возрасте; 3) 

употребление тех или иных вежливых слов в речи зависит от конкретной ситуации, 

контекста общения и социального статуса коммуникантов; 4) использование вежливых 

слов в начале и в конце разговора является устойчивой формой общения. 
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Тҥйіндеме 

 Аталмыш мақалада қазіргі қытай тіліндегі «сыпайылық» категориясын білдіретін 

жеке сӛздер, оның ішінде туыстық қаратпа сӛздер қарастырылады. Туыстық қаратпа 

сӛздер қытай тілінде сыпайылық, ізеттілік, ҥлкенді сыйлау, ҥлкенге қҧрмет мағынасында 

қолданылады. 

Summary 

  Politeness is best expressed as the practical application of good manners or etiquette. The 

Chinese like to use words that express profession or social status when addressing each other or 

referring to other people. This kind of underlines the fact that they pay a lot of attention to social 

roles and the status of each individual - thus defining the pattern of interaction and how people 

relate to each other. 
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ӘОЖ  811.512.122’33 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ НӚЛДІК МОРФЕМАНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Қапаева Л., Сәдуақасұлы  Ж. (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

 

Қазақ тіл білімінде сӛйлемдегі сӛздердің қосымшаларының тҥсіріліп немесе 

қосымшасыз қолданылуы (нӛлдік тҧлғада) ертеден белгілі болды десек артық айтқандық 

емес. Әдетте қазіргі тілшілер тіл білімінің қандай тақырыбына байланысты сӛз қозғаса да, 

қазақ тіл білімінің негізін салушы, ғҧлама ғалым А.Байтҧрсынҧлының еңбегінен тиянақ 

іздейді. Әрине, ғалымның еңбектерінде бҧл мәселе туралы анық айтқан пікірі кездеспейді. 

Алайда, 1925 жылы шыққан „Тіл – қҧралында‖ сӛйлем мҥшелерінің ішіндегі толықтауыш 

мҥшенің жасалуын айтқан жерінде: „Әуелі толықтауыш болады зат есім (жалғаулы-

жалғаусыз және жалғаулық қосылған кҥйінде). Мысалы: 1) Әкесі баласына кітап сатып 

алды...‖ – деген пікірі бар [1, 280]. Осындағы жақша ішінде жазылған „жалғаусыз‖ деген 

сӛз қазіргі грамматикаларда айтылып жҥргендей табыс септігі жалғауының тҥсіріліп 

айтылуымен (яғни, нӛлдік тҧлғада келуімен) дәл келеді. Оны ғалым келтірген мысалдан да 

анық байқаймыз. Олай болса, А.Байтҧрсынҧлы да қазақ тілінде мҧндай ерекшеліктің бар 

екенін білген. 

Қазақ тіл білімінің ӛткен ғасырдың 70-жылдарына дейінгі грамматикаларында 

кӛбінесе сӛздердің жалғаусыз (біздіңше, нӛлдік тҧлғада) қолданыстары әр тҥрлі атаумен 

сӛз болады. Мысалы, Қ.Жҧбанов 1937 ж. „Ауыл мҧғалімі‖ газетінде жарияланған 

мақаласында сӛйлемнің тҧрлаусыз мҥшелерін тҧтасымен „айқындауыш мҥше‖ деп атайды 

да, оны іштей анықтауыш және толықтауыш деп ажыратады. Оған меже етіп сӛздердің 

жалғаулы және жалғаусыз айтылуын алады. Ғалымның ойынша, барлық жалғаулы сӛздер 

– анықтауыш, барлық жалғаусыз сӛздер – толықтауыш. Сӛйтіп ғалым: „Қазақ тілінде 

табыс жалғау мен ілік жалғау кейде жалғанбай, тасаланып тҧрады, барыс, шығыс 

жалғауларда да тасалану болады, бірақ бҧл сирек кездеседі,‖ – дейді [2,211]. Бҧл жерде 

бізге қажеттісі, оның сӛйлем мҥшелерін қалай топтастырғаны емес, сӛздердегі 

жалғаулардың „тасалану‖ ерекшелігін атауы болып табылады. 

С.Аманжоловтың алғашқы басылымы 1940 жылы шыққан тҧңғыш жоғары оқу 

орындарына арналған „Қазақ әдеби тілінің қысқаша курсында‖:„...Барыс, шығыс, табыс 

жалғаулары кейде тҥсіп қалып отырады... Баяндауыш етістіктен келіп тҧрса, оған жақын 

тҧрған жалғаулардың тҥсіп қалуы – қазақ тіліндегі белгілі заң... Мысалы: Мәскеу барам, 

Кітап алдым, Тау астым.‖– дейді [3, 119]. 

1954 жылы жарыққа шыққан „Қазіргі қазақ тілі‖ аталатын тҧңғыш академиялық 

грамматикада зат есімнің кӛптік категориясының ҥш тҥрлі жасалу жолын кӛрсетеді. 

Соның бірі лексикалық тәсіл деп аталып, оған „кӛптік жалғауын қабылдамай-ақ, сӛздің 

тҥбірі, я негізі ӛздігінен тҧрып кӛптік мағынаны білдіруін айтамыз‖ деген анықтама 

беріледі [4,222]. Бҧл тілдік қҧбылыстың қазіргі кезде сӛздің  нӛлдік форма  арқылы 

жасалуын  кӛрсететін бір тәсілі ретінде дәлелденгендігі белгілі. Сондай-ақ, осы кітапта 

„ілік және табыс септіктерінің бірде ашық, бірде жасырын (тасаланып) тҧратыны‖ 

айтылады, бірақ атау және басқа септіктердің, тәуелдік жалғауының нӛлдік тҧлғасына 

қатысты ештеңе айтылмайды. Ал зат есімнің жіктелуіне байланысты „бҧл сӛздердің ІІІ 

жағына тән арнаулы жалғау болмайды‖ деп кӛрсетеді [сонда, 223-236]. 

Академик Н.Т.Сауранбаев: „...Следует заметить, что форма множественного числа 

третьего лица в казахском языке отсутствует: она одинаково с формой 

единственного числа третьего лица, где также нет специфического аффикса...‖ – десе 

[5, 262], М.Балақаев: „Тура толықтауыш ӛзі қатысты сӛзден қашықтап тҧрғанда, әр 
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уақытта жалғаулы болады, ал ол сӛзбен қатар тҧрғанда, кейде жалғаулы кейде 

жалғаусыз жҧмсалады,‖ – деген пікір айтады [6,144]. 

Академиялық грамматиканың 1967 жылғы шығарылымында (бӛлімді А.Ысқақов 

жазған) сӛз тудырудың ҥлкен екі жҥйесі – морфологиялық және синтаксистік – бар екені 

айтылады. Бірақ зат есімдердің жасалуына қатысты бӛлімде де осы екі тәсілді 

басшылыққа алғанымен, кӛптік мағынаның берілуі лексикалық тәсіл арқылы да 

болатыны ескертіледі [7,16]. Одан әрі септік жалғауларына байланысты „атау септігінің 

арнаулы жалғауы жоқ‖, „Кейде ілік септігінің жалғауы тҥсіп қалатын кездері болады. 

Мҧндайда ілік септіктегі сӛздің сыртқы белгісінің атау септіктегі сӛзден айырмашылығы 

болмайды‖, „...барыс септігінің де жасырын тҥрде қолданылуы болады‖, „Табыс 

септігінің жасырын тҥрде қолданылуы тілімізде жиі байқалады‖, „Шығыс септігінің 

де кейде айтылмай тҥсіп қалатын кездері болады‖ деген тәрізді ескертпелер айтылған 

[сонда, 56-62]. Бҧрынғы грамматикаларға қарағанда мҧнда нӛлдік тҧлғалы септіктердің 

саны барыс және шығыс септіктерімен толыққанын байқауға болады. 

А.Ысқақовтың бҧдан кейін шыққан „Қазіргі қазақ тілі. Морфология‖ оқулығының 

алдыңғы екі басылымында (1964, 1971) осы пікірлері сақталады. Кітаптың соңғы 1991 

жылы шыққан басылымында сӛздердің (соның ішінде зат есімнің де) жасалуының ҥш 

тәсілі бар екенін анық айтып, жоғарыда аталған грамматикада берілген сӛзжасамның екі 

тәсіліне лексикалық тәсілді қосады. Сӛйтіп, „Лексикалық тәсіл арқылы жасалған зат 

есімдерге байырғы зат есімдер, сондай-ақ, басқа тілдерден енген зат есімдер, бастапқы 

семантикалық мағынасы не кеңею, не тарылу, не ауысу арқылы туған жаңа зат есімдер 

мен ӛзге сӛз таптарынан субстантивтену арқылы туған жаңа зат есімдер жатады,‖ – деп 

кӛрсетеді [8, 149]. Егер, А.Ысқақов кітабының осы соңғы басылымын ескермесек, 

алдыңғы ебектердің бәрінде де жалғаулардың тҥсірілуі, тасалануы тек зат есімнің ілік 

және барыс септіктеріне байланысты айтылатынын байқау қиын емес. Соңғы 

басылымдағы қосылған жаңалықтар сол тҧстағы қазақ тіл білімінде „нӛлдік тҧлғаға‖ 

байланысты қалыптаса бастаған жаңа кӛзқарастардың әсері десек болар. 

Қазақ тіл білімінің қалыптасу тарихында нӛлдік тҧлға жӛніндегі пікірлер жоғарыда 

аталғандай әр тҥрлі терминдермен аталған болса, бҧл жӛнінде орыс тіл білімінде атала 

бастаған „нӛлдік форма‖ терминін алғаш қолдану Ы.Мамановқа тиісті десек болады. 

Ғалым: „Қазақ тілінде нӛлдік форма бар ма? Бар болса, оған нелер жатады? – деген сҧрақ 

тууы мҥмкін,‖ – дейді де оған ӛзі жауап береді. „Біздіңше, нӛлдік формаға сӛйлемде ӛзіне 

тән форма тудырушы қосымшамен тҥрленбей, тҥбір сӛз тҧлғасында қолданылатын 

грамматикалық формаларды жатқызу керек. Қазақ тілінде мынадай грамматикалық 

формалар нӛлдік аффиксте қолданылады: 

1. Ілік септік формасы әрқашан тәуелді формамен қайшы байланыста қолданылады. 

Кейде ілік септігі қосымшасыз – нӛлдік формада айтылады. Мысалы, колхоздың малы – 

колхоз малы, т.б. Ілік септігінің бірде қосымшалы, бірде қосымшасыз нӛлдік формада 

қолданылуы иелік мағынаның нақты және абстрактылығына байланысты. 

2. Табыс септігі сӛйлемде қосымшалы да, қосымшасыз да айтылады. Кітапты 

оқыдым – кітап оқыдым. Шамды жақты – шам жақты, т.с.с. 

3. Сӛйлемде барыс септігінің де нӛлдік формада айтылуы сирек те болса кездеседі. 

Бҧл кӛбіне халық ауыз әдебиетінде, ауызекі сӛйлесуде қолданылады. Қала(ға) тҥсіп 

қайттым, Москва(ға) бардым, т.б. 

4. Бҧйрық райдың екінші жақ жекеше тҥрі қазақ тілінде әрқашан нӛлдік формада 

қолданылады. Бҧйрық рай формасы сыртқы тҧлғасы жағынан тҥбір етістікпен бірдей 

болғанымен, бҧл екеуі екі басқа. Алдыңғысы грамматикалық форма да, ал соңғы тҥбір 

етістік – сӛздік қҧрамға енетін лексикалық бҥтін,‖ – деп кӛрсетеді ғалым [9,161-163]. 

Қазақ тіліндегі нӛлдік тҧлғаға байланысты шешімді пікірдің дамытушысы профессор 

Н.Оралбаева десек, артық айтқандық емес. Оның 1976 жылы басылған алғашқы 
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мақаласынан бастап нӛлдік морфема, нӛлдік форма жӛнінде тиянақты зерттеулердің 

нәтижесі 1986 жылы А.Қалыбаевамен бірігіп жазған „Қазіргі қазақ тіліндегі морфемалар 

жҥйесі‖ атты кітап болып жарыққа шықты.  

Ғалым еңбекте ӛзіне дейінгі осы мәселе жӛніндегі тҥркі және қазақ ғалымдарының 

пікірлеріне сын кӛзбен қарай отырып, мынадай тҧжырым жасайды: „Тілдің қҧрылысынан 

осыншама орын алатын нӛлдік морфеманың қолданылуын елемеу мҥмкін емес. Ілік пен 

табыстың қосымшасыз формаларын атау септіктің мағынасына қосып, оны негізгі септік 

атағанмен, проблема шешілмейді. Басқа септіктердің, аталған басқа парадигмалардың, 

системалардың қосымшалы формаларымен қатар қолданылып жҥрген нӛлдік морфема 

мен нӛлдік форма онда тіл білімінде ескерусіз қалады. Олардың осы уақытқа дейін 

ескерусіз қалуы ғылымның қазіргі дамуына сай емес. Сондықтан бҧл проблемаға ерте ме, 

кеш пе бір оралмауға болмайды, ӛйткені ол – шешуді керек ететін кҥрделі проблема. Тҥркі 

тілдерінің грамматикалық қҧрылысына кең тараған бҧл фактімен санаспау дҧрыс емес, 

сондықтан септіктердің нӛлдік формалары ӛз септіктерінде қосымшалы формалармен 

қатарласа қолданылатын форма ретінде қаралғаны дҧрыс. Тҥрлі септіктердің нӛлдік 

формасының мағыналары атау септіктің мағыналық қҧрамынан шығарылуы қажет,‖ 

[10,115). Сӛйтіп, осы тҧжырымға сай атау септіктің нӛлдік формада қолданылуының ӛз 

сыры, ӛз ерекшелігі бар екенін, сондықтан оны басқа септіктердің нӛлдік тҧлғасымен 

шатастырмау қажеттігін, сондай-ақ ілік, табыс, шығыс, кӛмектес септіктердің нӛлдік 

формада қолданылуының да формалы қолданыстарынан айырмашылықтары бар екенін 

айтып, оларды „қос формалы септіктер‖ деп есептейді. Сонымен бірге автор бҧл ебекте 

бірыңғай мҥшелердің, тәуелділіктің, сандылық категориясының, жіктеу жҥйесінің, 

бҧйрық райдың, нақ осы шақтың, етістіктің болымдылық, болымсыздық категориясының 

нӛлдік тҧлғаларының қолданыстарына қысқаша тоқталып, оларға азды-кӛпті мысалдармен 

дәлелдер келтіреді [сонда, 110-135]. Мҧның ӛзі бҧл мәселенің шынында да ӛте кҥрделі 

және жан-жақты зерттеуді қажет ететін мәселе екенін кӛрсетіп, кейінгі зерттеушілерге 

бағыт-бағдар сілтеп тҧрғандай еді.  

Нӛлдік тҧлға жӛнінде Н.Оралбаевамен қатар ғылыми кӛзқарас білдірген ғалымдар 

ішінен профессор С.Исаевты атамасқа болмайды. Оның 1976 жылы басылған 

„Грамматикалық мағына мен форманың сәйкестігі және нӛлдік тҧлға‖ атты еңбегінен 

бастау алған осы мәселе турасындағы ой-пікірлері кейінгі еңбектерінде толықтырылып 

кӛрініс тапты. Ғалым еңбектерінің бірінде: „Грамматикалық формасыз да грамматикалық 

мағына беріле ме?‖ –деген сҧрақ қойып, оған былай жауап береді: „Кейбір жағдайларда 

ешбір грамматикалық тҧлғасыз-ақ белгілі бір грамматикалық мағына беріліп тҧрады. Ол 

грамматикалық мағына сӛз тҥбірі білдіретін грамматикалық мағынадан бӛлек болады. 

Яғни әңгіме категориялық грамматикалық мағына жайында. Міне, сондай арнайы 

қосымша кӛрсеткіші болмай, тҧлғасы кӛрінбей тҧрып-ақ белгілі грамматикалық 

(категориялық) мағына білдіруді нӛлдік тҧлға (форма) деп атауға болады...‖ – дейді де, 

осы ойын дәлелдеу мақсатында нӛлдік тҧлғаның алуан тҥрлі қолданыстарына кӛптеген 

мысалдар келтіреді. Ақыр соңында ғалым: „Сӛйтіп, нӛлдік форма – парадигмалық тҥрлену 

жҥйесінің бір тҥрі болып табылатын, сондықтан сол тҥрлену жҥйесінің синтаксистік сӛз 

байланыстырушы қызметін толық атқаратын форма, бірақ осы мәндер мен қызметті 

тікелей кӛрсететін арнайы формасы жоқ тҧлға...‖ – деген тҧжырым жасайды [11, 28-41]. 

Жоғарыда атап кӛрсеткеніміздей, қазақ тіл білімінде нӛлдік форма мәселесі сӛз 

болып, ол жӛнінде ғылыми пікірлердің пайда болуы бҧл мәселенің жан-жақты зерттеу 

нысаны болуға лайықты екенін байқатты. Сӛйтіп, 80-жылдардың бас кезінен бастап 

септіктердің нӛлдік формасын арнайы зерттеу нысаны етіп бірнеше мақалалар жариялаған 

Ж.Балтабаева 1984 жылы „Семантико-стилистические функции неоформленного 

родительного и винительного падежей в казахском языке‖ тақырыбында кандидаттық 

диссертациясын қорғады. Ал 2006 жылы А.Қ.Омарова профессор Н.Оралбайдың 
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кеңесшілігімен „Қазақ тіліндегі нӛлдік морфеманың функционалдық және семантикалық 

аспектісі‖ тақырыбында докторлық диссертация қорғады. Осы соңғы диссертациялық 

жҧмыс нӛлдік тҧлғаға байланысты тіл біліміндегі бҧрын-соңды айтылған ой-пікірлер мен 

кӛзқарастарды жинақтай отырып, олардағы ортақ теориялық мәселелерді бір жҥйеге 

келтірген, сӛйтіп оны қазақ тіліндегі бар практикалық тілдік бірліктер негізінде қорытқан. 

Мысалы, еңбекте нӛлдік морфема мен нӛлдік форма туралы: „Нӛлдік морфема деп 

сырттай дыбыссыз, бейнесі жоқ, бірақ белгілі грамматикалық мағынасы бар тілдік бірлік 

аталады. Нӛлдік морфема арқылы грамматикалық категорияның мағынасын білдіретін сӛз 

нӛлдік формалы сӛз, яғни нӛлдік форма деп аталады,‖ –  деген анықтамалық қорытынды 

жасайды [12,12]. Қазақ тіл білімінде нӛлдік тҧлға мәселесі біршама зерттеліп, ол жӛніндегі 

ой-пікірлер бір арнаға тоғысты деуге болады. 

Жоғарыда аталған қазақ тілшілерінің ой-пікірлерін саралай келгенде байқағанымыз 

– біз тақырып етіп алған „нӛлдік тҧлға‖ ҧғымы жӛніндегі терминдердің тҥрлі-тҥрлі екені. 

Мысалы, А.Хасенова „нӛлдік кӛрсеткіш‖ терминін қолданса, Ы.Маманов „нӛлдік форма‖, 

С.Исаев „нӛлдік тҧлға‖, Н.Оралбаева, Ж.Балтабаева, А.Омаровалар „нӛлдік морфема‖ 

терминін қолданады. Бҧл жӛнінде кезінде проф. Н.Оралбаева да атап кӛрсеткен, тіпті ол 

атаулардың бір-бірінен ерекшеліктерін де саралап жазған болатын. Ол: „...Нӛлдік 

кӛрсеткіш терминін ӛте кең мағынада қолданамыз. Ол фонетика, морфология, тіпті 

синтаксиске қатысты жалпы ҧғым ретінде қолданылады. Нӛлдік морфема сӛздің 

мағыналы кіші бӛлшегі сӛзде болмай, ол мағынаны тҥбір сӛз ешбір нақтылы морфемасыз 

білдіргенде қолданылады. Нӛлдік морфема термині – нӛлдік жалғау, нӛлдік жҧрнақ, 

нӛлдік кӛмекші сияқты ҧғымдарды қамтитын жалпы мағыналы термин, сондықтан ол сӛз 

формасына да, сӛз жасауға да қатысты. Нӛлдік форма деген терминді тҥбір сӛз ешбір 

нақтылы морфемасыз сӛздердің тҥрлену парадигмасының бір мҥшесі қызметін атқарғанда 

қолданамыз,‖ – деген тҥсінік береді [10,101]. Демек, қазақ ғалымдарының бҧл 

терминдерді қолдануында ӛзіндік ерекшеліктерімен бірге ҧқсастық жақтары да бар деуге 

болады. Біз де ғалымның осы пікірлерін қолдай отырып, проф. С.Исаев пайдаланған 

„нӛлдік тҧлға‖ терминін қолдануды таңдадық. Олай болатын себебі, біріншіден, осындағы 

„тҧлға‖ сӛзі қазақ тіл білімінде кӛптен бері терминдер қҧрамында айтылып келеді (тҥбір 

тҧлға, шақ, жақ тҧлғалары, кҥрделі тҧлға, сӛз тҧлғасы т.б.), екіншіден, терминдердің 

қазақша баламасын қолдану ҥрдісі кең етек алып отырған қазіргі кезеңде „тҧлға‖ сӛзі 

„морфема‖ сӛзінің баламасы бола алады деп есептейміз.  

Сонымен, жалпы тіл білімінде, соның ішінде қазақ тіл білімінде де, ҧзақ тарихи 

талдаулар мен зерттеулердің, алуан-тҥрлі ой-пікірлер мен кӛзқарастардың нәтижесінде 

адамдар қатынасының тілдік кӛрінісі болып табылатын тілдік бірлік – сӛйлемде сӛздердің 

нӛлдік тҧлғада қолданылуы бар екендігі айғақталды, теориялық негіздері  нақтыланды, 

жҥйеленді. Қазақ тіл білімінің негізін салушылардан бастау алған бҧл ҥрдіс бір ғасыр 

кӛлемінде біршама жетістіктерге жетті деуге әбден болады. Әйтсе де, ғылымдағы қандай 

проблемалар да тҥбегейлі шешіле қалмайтыны белгілі. Уақыт озған сайын ол проблемалар 

жаңа қырларымен кӛрінеді, жаңаша зерттеуді қажет етеді. Сондықтан нӛлдік тҧлға 

мәселесі де толық зерттеліп болды, оған байланысты проблемалар тҥгелдей шешілді деуге 

әлі ерте. 
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Резюме 

В данной статье рассматривается вопросы исследования нулевой морфемы в 

казахском языке. 

Summary 

    In given article, we can solve about researching a zero morpheme in the Kazakh 

language. 

 

 

 

 

 

ӘОЖ  801.56:801.561.3 

 

Ж.РАХМАТУЛЛА ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ БІР НЕГІЗДІ БЕЛГІЛІ  

ЖАҚТЫ СӚЙЛЕМДЕРДІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ 

 

Сәдуақасұлы  Ж., Жағал Ж.  (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

 

ХХ ғасырдың 70-жылдарына дейін орыс тіл білімінде болсын, қазақ тіл білімінде 

болсын, сӛйлемді ойдың тікелей кӛрінісі ретінде танып, оның тҥрлерін де осы тҧрғыда 

айқындау басым болып келгені ақиқат. Сӛйлем қҧрылымын оның сыртқы және ішкі 

мазмҧндық ыңғайда бӛліп қарау басым орын алды. Мҧның ӛзі сӛйлемнің логикалық 

қҧрылымы мен синтаксистік қҧрылымының барлық уақытта сәйкес келе бермеуі 

байқалғаннан кейін, яғни сӛйлемдердің ішінде мҥшелеуге келмейтін немесе сӛйлем 

қҧрауға негіз болады деп есептелетін бас мҥшелердің де сӛйлем қҧрай алатындығы 

байқалғаннан кейін мҥмкін болды. Осылай қазақ тіл білімінде бҧрыннан бар сӛйлем 

тҥрлерін жаңаша жіктеу мҥмкіндігі туды. Сӛйлемді функционалды қызметіне қарай емес, 

коммуникативтік қызметіне қарай жіктеу жӛніндегі ғалымдар мен зерттеушілердің ой-

пікірлері орын ала бастады. 

Сӛйлемдер қҧрылымдық тҥрлеріне қарай екі негізді және бір негізді деп бӛлінетіні 

белгілі. Біз бір негізді сӛйлемдердің ӛзін белгілі жақты, белгісіз жақты, жалпылама жақты 

және жанама жақты деп бӛліп қарастырадық. Осылардың ішінде белгілі жақты бір негізді 

сӛйлемге мынадай анықтама береміз: «Нақты іс-әрекет иелерінің (субъектілерінің) мәні 

предикаттық бас мҥшедегі 1- және 2-жақтық тҧлғалар арқылы берілетін және оның сӛзбен 

берілуін сӛйлем семантикасы қажет етпейтін бір бас мҥшелі сӛйлем тҥрін белгілі жақты 
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бір негізді сӛйлем дейміз» [1, 46]. Бҧдан шығатын қорытынды, бір негізді белгілі жақты 

сӛйлемдердің баяндауышы 1 және 2-жақтың жекеше және кӛпше тҥрінде тҧрып сӛйлем 

қҧрай алады. Демек, сӛйлем қҧрауда бастауыш болмағанымен, сӛйлемнің мағынасы 

ӛзгермейді, яғни бастауыштың болуын қажет етпейтін, бірақ белгілі жақта тҧруы міндетті 

сӛйлемдер деп танимыз. Мҧндай сӛйлем тҥрлері әдеби шығармалардың қай тҥрінде де 

молынан қолданылады. Қызылорда облысының мақтан тҧтар азаматы, Қазақстан 

Жазушылар Одағының мҥшесі, жазушы Жақсылық Рахматулланың әңгімелері мен 

повестерінен, хикаяттарынан осы аталған бір негізді белгілі жақты сӛйлемдерді іздеп, 

зерттеу жасап  кӛрейік.  

Әңгіме, повестер кӛбіне диалог ретінде жазылуына байланысты, бҧл  шығармаларда 

белгілі жақты бір негізді сӛйлемдер молынан қолданылады деп айта аламыз. Белгілі 

жақты бір негізді сӛйлемнің етістік бас мҥшесінің жасалу жолдарының тәсіліне қарай 

бірнеше тҥрге бӛлуге болады. Етістік бас мҥшеде тҧтас мазмҧнын қҧруға қатысатын 

барлық грамматикалық тҧлғалардың мәндері жинақталады. Осының нәтижесінде етістік 

бас мҥшелі сӛйлемдердегі хабар мазмҧны немесе сӛйлем семантикасы осы аталған 

грамматикалық және синтаксистік мағыналардың жалпыланған бірлігінен тҧрады.  

Белгілі жақты сӛйлемнің етістіктен жасалған бас мҥшесі екі негізді сӛйлемдердің бас 

мҥшесі тәрізді дара етістік тҥбірдің грамматикалық формаларымен тҥрленіп келуі арқылы 

және негізгі сӛздерге кӛмекші сӛздердің тіркесіп келіп кҥрделенуі арқылы беріледі.  

Бір негізді белгілі жақты сӛйлемнің етістік бас мҥшесінің жасалу жолдарын анықтау 

ҥшін: «Белгілі жақты сӛйлемнің предикативтік мҥшелерінің негізіне алынатын дара тҥбір 

етістіктер, мейлі ол негізгі болсын, немесе туынды тҥбір етістіктер болсын, адамның әр 

тҥрлі іс-әрекетін, қимыл-қозғалысын, қалпын т.б. білдіретін сӛздер болып келеді де, 

міндетті тҥрде бір етіс формасында тҧрады» [2, 82]. 

Негізгі зерттеу нысанымызға алған Ж.Рахматулла шығармаларынан бір негізді 

белгілі жақты сӛйлемдердің осы айтылған жасалу жолдарын қарастырып, зерттеу жҥргізіп 

дәлелдеген дҧрыс болар. Қазақ тілінде тҥбір етістіктердің салт, сабақты тҥрлері арқылы 

жасалған белгілі жақты сӛйлемнің предикаты кӛп жағдайда бҧйрық райдың жекеше және 

кӛпше тҥрлерінде қолданылатыны белгілі. Бҧйрық райдың 1-жақтық тҧлғасы жекеше (-

айын, -йын, (-ейін, -йін) және кӛпше (–айық, -йық (-ейік, -йік) тҥрінің жҧрнақтары райлық 

және жақтық мәнді бір форма арқылы беріледі. Салт, сабақты етістіктерге тура 

жалғанады. Мысалы:  

- Қалпағым, бар ма анадан. Болса құй тағы да, құным бір қотыр бұзаудай екен, 

өлсем де басымды жазып ӛлейін, - деді мыңқылдай батыңқы мұрынын жең сыртымен 

бір сүйкеп [3, 70].  

Хат шағымдарыңызды қалдырыңыздар...Мамандармен ақылдасайық, - деді Тұмар 

біріне-бірі уәжін өткізе алмай жүргендерді тоқтамға шақырғандай [3, 44].  

Ал бҧйрық райдың 2-жағында етістік тҥбірге тән етіс жҧрнақтары мен кӛптік жалғау 

жалғана береді.  

- Мәселені ойынға айналдырмаңдар... [3, 14]. 

- ...Ал мылтығыңды оңтайлап ұста. Байқа, жіберіп алма, есіктен басы көрінісімен 

ат [3, 18 ]. 

- Мына таяқты ұста да ішке кір [3, 19].   

Бір негізді белгілі жақты сӛйлемдер есімше мен кӛсемшеге кӛмекші сӛздердің 

тіркесуі арқылы да жасалады. Мысалы:   

Былтыр бес қозымнан айрылып, жоспарымды орындамай қара бет болып ем, енді 

қайттім? – деп жыларман болды [3, 9]. 

- Сарысудың қасқырын құртып көзімізді ашып ең, енді Сырдың бөрісін тәртіпке 

салып берші...[3, 9].  
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- ... Бірде жапан далада қой бағып жүрген осындай бір қазақты көріп, не істер 

екен, байқайын деген әуестікпен дәл төбесіне келгенде төмендедім де тұра қалдым...  [3, 

13].  

Сабақтан сұрампаз балаңыз үйде ме? Қолғабыс жаса деп жіберген ек... [3, 71].  

Сонымен бірге, бір негізді белгілі жақты сӛйлемдер толық мағыналы сӛздер мен 

кӛмекші сӛздердің қатысуы, жіктелген шартты райлы етістіктердің қайталанып келуі 

немесе ӛзара меңгерілуі арқылы келген тіркестерден де жасалады.  

...Атса сені атсын. Менде несі бар? дегенсің ғой, ә? [3, 82].   

Байдүйсеннің қойын жегенше мені неге жемедің [3, 65]. 

Түсінсе түсінсін, бірақ талап арызыма жауап күтемін, - дедім ағайыма алған 

бетімнен қайтпасымды сездіріп [3, 126]. 

Толық сӛзге «де» кӛмекші етістігінің тіркесіп келуі арқылы да белгілі жақты бір 

негізді сӛйлемдер жасалады. Мысалы: 

Әкесінің бейіті жанында менің шешемнің бейіті тұр. Топырақ сол жерден бұйырса 

не дейін... [3, 43].  

Сөзіңнің аяғын жұтып, ішімдегіні тап дейсің [3, 51].      

 Бас мҥше фразеологиялық тҧрақты тіркестердің кӛмегімен де жасалады. Олардың 

бірі - тҧрқаты сӛз тіркестері, екіншісі – идиомалар. Идиомалар айтылатын оймен 

қабаттасып, сӛйлем ретінде жасалады. 

1) Тҧрақты сӛз тіркестері: 

Олардың кӛз жасын мойныма артып қалай жер басып жүремін [3, 64]. 

Қыбыр етсе, қыл мойнын қырқып жіберемін, сұрауы жоқ неменің [3, 61]. 

2) Идиомалар:   

 Екі рет мылтық атып оқ дарыта алмадым, атпен қуып та көрдім, шаң 

қаптырып кетті [3, 17].   

 Арам тер боп ұстаған арланымның жайын өзім табамын, - баж ете түсті [3, 

20].   

   Бір негізді белгілі жақты сӛйлемдер әртҥрлі модальдық мәндерді (қуану, ақталу, 

ӛтініш, бҧйыру, ренжу т.б.) білдіру ыңғайындағы сӛйлемдер кӛмегімен де жасалады.  

 1) Таңдану: Ойпырмай, мәшиненің иісінен жүрегің айнитын еді, шыдадаың ба 

әйтеуір?  [3, 11]. 

2) Ренжу: - Осында кім кӛрінгеннің сӛзін есту үшін келмедік... [3, 13]. 

3) Бҧйыру: Шылбыр арқан әкел, сӛзді кӛбейтпей [3, 20]. 

4) Жҧбату: - Директорлықтан бүгін алса, ертең қайта тұрасың. Тек ағайын 

аман болсын де [3, 124]. 

Белгілі жақты сӛйлемдердің негізгі мәселесінің қатарына шақ категориясында келу 

ыңғайы да жатады. Алайда ғалымдар баяндауыштардың шақ формасында келуі ашық 

раймен тығыз байланыста деп есептейді. Жалпы алғанда, сӛйлемнің баяндауышы болатын 

кез келген сӛздер шақ формасын қабылдай алмайды, оны негізінен етістік қатысқан 

баяндауыштар ғана қабылдайды. Кез келген сӛйлем шақтық мағынамен байланысты 

болатыны белгілі. Себебі, сӛйлем қандай да бір іс-әрекет, қимыл-қозғалыс туралы хабар 

беретін болса, онда ол міндетті тҥрде белгілі бір уақыт мӛлшерімен, мезгілмен тығыз 

қатынаста болады.  Баяндауыштың шақ формасымен тҥрленуі әр кезде де  жақтық 

тҥрленіспен тығыз байланыста. Себебі, жақ пен шақтың ҥнемі бірлікте келуінің тарихи 

негізі етістіктердің бір кезде есім-етістіктерден (немесе қимыл есімі) пайда болуы болып 

табылады.  

Сӛйлеуші тарапынан берілетін хабар сӛйлеу ситуациясынан бҧрын болған немесе 

сол кезеңде болып жатқан, болмаса кейін болатын іс-әрекет туралы болуы мҥмкін. Осыған 

байланысты осы шақ, ӛткен шақ, келер шақ деп аталатын ҥш шақ тҥрі, оларға сай шақтық 

тҧлғалар жҥйесі бар. Бҧл шақтық тҧлғалар мәндері әр уақытта ӛзі тіркесетін етістіктердің 



25 

 

лексикалық мағынасымен, ондағы жақтық мәннің берілуімен бірге анықталып зерттеледі.  

Бҧл, әсіресе, белгілі жақты сӛйлем тәрізді субъектісі тек жақ формасы арқылы ғана 

анықталатын сӛйлемдер ҥшін ӛте маңызды.   

Осы шақтың семантикалық мәні сӛйлеу барысы тҧсында болып жатқан іс-әрекет, 

жай-кҥйдің субъектіге қатысын айтушы тарапынан білдіру болып табылады. Қазірге 

дейінгі зерттеулерде болсын, оқулықтар да болсын, осы шаққа беріліп жҥрген 

анықтамалар осы мәнде. 

Зерттеулерге және жиналған тілдік материалдарға қарағанда, осы шақты жасауда 

қалып етістіктерінің (отыр, тҧр, жатыр, жҥр) мәні айрықша екені байқалады. Олар 

баяндауыш ретінде жеке келіп те, негізгі етістіктерге кӛмекшілік қызмет атқарып та, тҥбір 

кҥйінде, ешбір жалғаусыз да осы шақтық мәнді білдіреді.  

Мысалы: ...Оған дейін демала тұрайық, - деп гүжбан алғашқы әмірін беріп үлгерді  

[3, 68]. 

Әуелі жай ішіп, жүрек жалғай тұрыңыздар [3, 68].  

Енді келіп қалдық. Басыңды кӛтеріп отыр. Сөйт, жаным [3, 90].  

Келер шақ – сӛйлеу кезеңінен кейін болатын, болуға тиіс іс-әрекеттер мен жай-

кҥйдің субъектіге қатысын білдіретін шақ категориясының бір тҥрі. Бҧл шақтық мән 

субъект тарапынан іс-әрекеттің келешекте дәл мҥлтіксіз орындалуын ҥнемі айқындай 

бермейді де, алдағы бір уақытта әйтеуір бір орындалуға тиіс іс-әрекет жӛнінде айтылады. 

Сондықтан мҧндай шақтық мәнде қҧрылған сӛйлемдерде айтушының субъективтік 

кӛзқарасы басымырақ болады. Оның тҥрлері де кӛбінесе осы мәніне байланысты 

ажыратылады.  

Келер шақ болжалды және мақсатты болып бӛлінетіні белгілі. Болжалды келер шақ 

етістікке есімшенің –ар, -ер, -р, -с жҧрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы: Сені 

үйде күтейін. Ит өлген жерге сартылдап барып, сартылдап қайтуға тұмаудан енді 

жазылғанда шыдамай қайталап қалармын...Шыдамаймын. Ауырмасам өзіңмен Қоқан 

ассаң да бірге кетер едім [3, 74]. 

Ӛткен шақ субъект іс-әрекетінің сӛйлеу ситуациясының бҧрын болғандығын 

білдіреді. Бҧл шақ мағыналық жағынан да, тҧлғалық жағынан да тілде ӛте жиі 

қолданылады. Және ол болып ӛткен іс-әрекетті білдіретіндіктен, нақты мағынаға ие 

болады. Қазіргі қазақ тілінде ӛткен шақ мағыналық ерекшеліктеріне қарай әр тҥрлі 

топталады. Солардың ішінде жедел ӛткен шақ, ауыспалы ӛткен шақ, бҧрынғы ӛткен шақ 

деп ҥш тҥрге бӛлу кӛп қолданылады. 

Жедел ӛткен шақ, әдетте негізгі, туынды және етіс тҧлғалы етістіктерге, кейде 

кҥрделі етістіктің кӛмекші қҧрамына –ды, -ді, -ты, -ті тҧлғаларының жалғануы арқылы 

жасалады. Жедел ӛткен шақтық формадан кейін жақ жалғауы қысқарған кҥйде (1-жақ: -м, 

кӛпше: -қ, -к; 2-жақ: -ң, кӛпше: -ңдар) жалғанады.  

Мысалы: Сөйте жүріп бірте-бірте Президенттің ел басқару саясатының жемісін 

кӛре бастадық  [3, 129]. Осы жолы арнайы қаржы бөлгізіп, оған баба басынан құдық 

қаздырдық және алыстан келгендер дем алатын шағын үй салдырдық [3, 151]. 

Кӛріп отырғанымыздай, бір негізді белгілі жақты сӛйлемнің де шақтық мәнін 

білдіретін алуан тҥрлі тҧлғалар және оның жақтық мәнін білдіретін тҧлғаларымен бірге 

бас мҥшенің логикалық субъектісімен бірлікте ҧстайтын грамматикалық тҧлғалар ретінде 

қызмет атқарады екен. 

Сонымен, біз бҧл мақаламызда Қызылорда облысының белгілі азаматы, жазушы 

Ж.Рахматулла шығармаларындағы бір негізді белгілі жақты сӛйлемдердің жасалу 

жолдарына тоқталдық. Әңгімелер мен хикаяттардағы сӛйлемдерді пайдалана отырып, бір 

негізді белгілі жақты сӛйлемнің ӛзіндік ерекшеліктері мен жасалу жолдары біршама 

анықталды деп есептейміз. Бірақ, жазушы шығармаларының тілдік ерекшеліктерін бір 
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мақалада тҥгелдей ашып кӛрсету мҥмкін емес. Десек те, осы ерекшеліктері арқылы да 

жазушы шеберлігін анық байқауға болады.  
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Резюме 

В статье анализируется структура односоставного определенно-личного 

предложения и состав его главного члена в произведениях писателя Ж.Рахматтулла.  

 

Summary 

In article we are analyzed about  the structure of the one-compound definite-personal 

sentences and structure of its main member in Z.Rahmetulla's creativity. 
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CROSS-LANGUAGE PHRASEOLOGICAL PARALLELISM AND METHODS OF 

TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

 

Sadybekova S.I., Tashenova Zh.A.  (Korkyt Ata KSU) 

 

Everyone knows that phraseological picture of the world of related and unrelated 

languages is an imaginative, subjective and evaluative interpretation of the world based on 

ordinary, non-scientific knowledge. In connection with this, the phraseological units present 

great difficulties in intercultural communication, as they are most ethnologically, nationally and 

culturally marked out of all types of linguistic signs [1]. 

Cross-language lexical equivalents may differ by a connotational part of their values. 

Many papers stressed that the national specifics of connotations is manifested more clearly than 

at the level of subject-conceptual, denotative meanings. In connotational part of the word 

"objectification of the subject is not the world, and the attitude that displays some form of 

emotive response of entity on the denoted" [2]. The constituents of connotation are the 

evaluative, associative and imaginative, emotive and functional-stylistic components. 

Phraseology covers the most important pieces of subjective reality. Phraseological units 

are variable combinations, stable metaphorical phrases, idioms. A typical feature of 

phraseological units, that is related phrases, is the prevalence of a meaning of the whole over a 

meaning of the components. For example, the English phraseology differs by a great semantic 

and stylistic indifferentiations making it difficult to find correspondences in translation. The best 

way to translate the phraseological units is the use of equivalent or variable compliances. 

In identifying types of cross-language correspondences of analyzed units and ways of 

their translation it’s necessary to pay attention to the degree of permanence of intralevel 

correspondences. Thorough analysis of the factors forming the cross-language equivalence of 

phraseological units allows considering that there are both polyequivalent cross-language 

phraseological units and inequivalent phraseological units already on the thematic level. 

It became apparent that during translation under setting to challenge of the most 

appropriate transfer of the original, the fixing of permanent intralevel correspondences is not 

always possible for the translated language, and phraseologism lies in the peculiar dependence 
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on the language-original [3]. Even under presence of solid cross-language correspondences the 

linguistic units can be partly varied semantically, and it leads to the emergence of contextual 

language equivalents which do not coincide with other correspondences at the level of language. 

Compliance arising under translation, may be completely different formally, if it is required by 

keeping the semantic and functional-stylistic value of the original. Meanwhile, the establishment 

of an international phraseology provides for both language and speech equivalence. 

At present the notion of equivalence is used, for example, when studying the relation of a 

word and an idiom, vocative sentence and the actual proposals in the framework of one 

language, words, idioms, and other units in terms of interlingua[4].. The types of concept and 

terminology demarcation of linguistic equality are given as follows: 

- identity equivalence (material, meaningful and functional commonality of language units); 

- direct equivalence - the similarity of structural organization, forms, common values and  

   functions, structural-typological similarity; 

- synonymous equivalence, i.e. meaningful and functional equality in related language units. 

Cross-language equivalence of phraseological units meaning is achieved not only by 

using a specific method of translation, but the selection of additional information about 

semantics, etymology of the expression. In this regard, a priority task should be not identifying 

the ways of translating these lexical units and the definition of specifics in interpretation of 

English idioms in literal translation; identification of types of their cross-language 

correspondences and differences. We believe that further in translation practice, the knowledge 

of the semantic nature will facilitate the implementation of competent and accurate translation or 

transfer meanings of any phraseological units. 

In different languages phraseological units are transmitted through the equivalent lexical 

items. In this case, there is a cross-language parallelism. Such relationships arise not only due to 

the case of translations. Many identical facts in the life of nations receive the same 

recomprehension. Therefore, the reasons of cause of phraseological units of a thematic group in 

the different languages may be different. They may depend on the sameness or the proximity of 

the living conditions of people; linguistic similarities and structural proximity of related 

languages; the borrowing as a result of historical-cultural interactions and common linguistic 

area; the presence of similarities of the spiritual life, the invariance of the elements of 

appropriate forms of social consciousness, the similarity of the historical experience of the 

people [5]. 

Quite often, phraseological units are subjected to tracing under translation from one 

language to another. Tracing of the original forms leads to more qualitative changes. However, 

the tracing process is a progressive one. In this case, the traced phraseological units enrich the 

spiritual life of the people, enrich their language. 

This fact indicates the presence of international phraseology, which in spite of the variant 

and invariant features of each local culture has its isomorphic features. Isomorphic 

internationalisms are rather productive and have the functional activity. They can fill up an 

international phraseological fund. But not always the similar in morphological structure idioms 

have the same lexical meaning. 

The cross-language structural system (or rather the component) and semantic relatedness 

of phraseological units can identify the major criteria that determine the presence of 

phraseological equivalents of various types. 

Semantic relatedness is only indirect, since the comparable languages are the mixed 

series of closely related and distantly related languages, and for the distantly related languages an 

immediate tangible identity of grammatical structures is not typical. Basically, we are talking 

about semantic identity and difference of components of phraseological units in their non-

phraseological, regular meaning, i.e. more or less analogy. 



28 

 

  Typology of cross-lingual equivalents, among which are the structural and semantic 

(combining structural and semantic relatedness, that are phraseological equivalents) and 

semantic (meaningful identity only under presence of the difference between lexical structure of 

phraseological units) is based on the interaction of these two criteria [6]. Absolute phraseological 

equivalents is only a smaller part of the structural and semantic equivalents (mostly borrowed 

from the third sources of idioms); in other cases, the equivalence is incomplete, i.e. there are 

certain syntactic or lexical differences which do not affect to the total meaning of phraseological 

units. It is necessary to note a fairly large proportion of the total (as mentioned above, despite of 

some syntactic differences) and partial structural and semantic equivalents of phraseological 

units in comparable languages. This may be explained by the common models redefining the 

vocabulary of the complex in these phraseological units. 
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Тҥйіндеме 

Бҧл мақалада тіларалық теңеулердің типологиясы және олардың аударма тәсілдері 

қарастырылады. 

Резюме 

В данной статье рассматривается типология межъязыковых соответствий и 

выявляются способы их перевода. 
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ӘОЖ (УДК) 398:801.81 (574.54) 

УӘЛІ БИ 

 

Ахметбек Б.М. (Қорқыт Ата  атындағы ҚМУ) 

 

Ертеректе Сыр бойында, қазіргі Қызылорда облысы, Қармақшы жҧртшылығының арасында Уәлі 

бидің есімі кеңінен мәлім болған [1]. Уәлі бидің ата тегі: Алшын-Байҧлы-Алтын-Кӛзала-Айдар 

аталығынан. Айдардан -Тілеуке би -Дербісәлі бай -Итен  (беделді кісі болған). Итеннен Қҧлты (елінде 

белгілі кісі), Жақсылық, Жайсанқҧл, Тасмамбет (Таспембет), Ақмамбет (Ақпембет), Уәлі би   туады [2]. 

Итеннің ата қонысы Еділ ӛзенінің бойы екен. Уәлі би – қазіргі Батыс Қазақстан облысы, Еділ бойында 

1798 жылы дҥниеге келген [3]. Ресей империясының қазақ жерін отарлау саясатына нәтижесінде туған 

жерінен ығыстырылған қазақ ауылдары Жайықтың бойына, Арқаға ауып келе бастады. Сол кезде Итен 

де Қҧлты, Уәлі деген балаларымен бірге қазіргі Ақтӛбе, бҧрыңғы Торғай облыстарының жеріндегі 

Арқа ӛңіріне кӛшіп келеді [4]. 

Қазіргі Ақтӛбе облысы, Ырғыз ауданы, Нҧра ауылының Мамыр бӛлімшесінде «Қҧлтының қара 

моласы» деп аталып кеткен жер бар. Бҧл жергілікті жҧрттың әулие бейіті деп зиярат етіп, тҥнеп 

кететін қасиетті орны болып саналады [4]. 2009 жылы Қҧлты әулиенің ҧрпақтары бабасының басына 

барып, ескерткіш орнатып қайтты. Ырғыз ауданында «Уәлі ӛткелі » деген жер және Уәлі базасы бар 

[5]. 2010 жылы Бидің ҧрпақтары осы ӛткелдің қасына ескерткіш тақта орнатты. 

Қҧлтыдан Ҥмбет, Шоқан, Медет батыр, Майыр, Бекберген, Маңғыбай, Манан, Кәрібай, 

Ормантай, Ондыбай, Орақ деген балалары қалады. Қҧлтының ҧрпақтарынан елге белгілі, беделді 

кісілер шығады. Мысалы немерелері Байымбет (елді билеген), Сҥйінқара батыр (1853-1927), 

Шоңмҧрын бай (18?-1931). 1929-1931 жылдары Шӛңмҧрын бабамыз Кеңес ҥкіметіне қарсы шыққан 

Алтын кӛтерілісіне қатысып, ҧсталған. Қарт кісі Қызылорда қаласының тҥрмесінде қайтыс болған. 

Шӛберелері – Іскендір ақын, молда, шежіреші (1886-1968); академик, медицина ғылымдарының 

докторы 1936 ж.т. Ормантаев Камал Сәруарҧлы. Шӛпшегі – Мақым ауылнай (1890-1976). 

Ағасы Қҧлты қайтыс болғаннан кейін Уәлі би ӛзіне қарасты ағайындарын Сыр бойына кӛшіруді 

ойлайды [6]. Себебі, бҧл ӛңірге Ресей жағынан кӛшіп келуші мҧжықтар да кӛбейе бастаған. Уәлі би 

Сыр бойына келісімен Қаратамыр руынан шыққан Пішан биге келіп, ауылын қоныстандыратын жер 

сҧрайды. Сӛйтіп, екі би келісе отырып, алыстан арып-ашып кӛшіп келген ағайындарға, осы кҥнгі 

Қорқыт стансасының шығыс жағындағы патша ҥкіметінің пошта жолының аялдамасы «Қызыл ҥй» 

деген тоғайдан бастап, шығысқа қарай Қармақшы қыстағына дейінгі, Сыр бойындағы Жайлау, Байзақ, 

Сҥйінқара, Шоңмҧрын (кейінгі атаулары), Жапырақшы, Кеңтоғай, Шақпақты деп аталатын тоғайларды 

бӛліп, сол жерлерге Уәлі би ӛзіне қарасты ағайындарын орналастырған [4]. 

Уәлі би осы ӛңірде ӛте сыйлы адам болып, билік етеді. Ол Тобжан, Әлібай сияқты халыққа 

қадірменді кісілермен бірге ағайының бірлігін, елдің тҧтастығын, татулығын сақтауға белсенді қызмет 

атқарады. Сол жылдары Сыр ӛңірінде Елкей сҧлтан билік қҧрған екен. Қасым ханның ҧлы Елкей 

(Ермҧхамед) Әбілқайыр ханның шӛпшегі еді. Бірде Елкей ханның шешіміне риза болмаған Уәлі би: - 

«Әділеттілік қҧдайда болмағанда, ханда қайдан болсын», - деп ханның билігін қайта бҧздырған екен 

[3]. Уәлінің мҧндай ӛткір де батыл сӛздері сол кезде халық арасында кең тараған. Уәлі би батырға 

лайық тҧлғасына ақыл парасаты жарасқан кісі болыпты. Ол кісі онша бай болмаған. Бірақ байлығына 

сенген кейбір адамдардың әділетсіз әрекеттеріне қатты тойтарыс беріп, кедейлердің мҥддесін қорғауға 

кӛп еңбек еткен. Қазақта «Атқа міндің-ажалға міндің» - деген сӛз бар. Оның мәнісі атқа мінген азамат 

халықтың қамын ойлауы тиіс. Сӛйтіп, талай әділетсіздіктермен ҧстасып, ӛзіне жауларды да кӛбейтеді. 

Бірақ Уәлі би ӛзінің бірбеткейлігінен қайтпаған адам болған. Уәлі би Кенесары хан басқарған халық 

қозғалысын да қызу қолдаған адам болған [7]. Ӛйткені, оның ӛзі де, ағайындары да Ресей 

империясының отаршылық саясатынан жапа шегіп, туған жерінен ауып келген кісі. Осындай 

әрекеттері ҥшін ол кейін басқа билермен бірге Орынбор қаласына шақырылып, губернатордан қатты 

ескерту алған. 

Уәлі бидің тоғыз баласы болған: Ықылас, Тоқыш, Топышбай – сері болған, Әлімбай, Байжан, 

Шилібай, Байзақ (Байҧзақ) – ел билеген кісі, Ӛмірзақ, Жанҧзақ деген кісілер. Уәлі би әрдайым елдің 

қамын ойлап, олардың шаруашылығының жӛнделіп кетуіне кӛмектескен. Оған нақты дәлел 1860 жыл 

шамасында Қарақҧмда (Қармақшы елді мекенінің солтҥстік батысында) Уәлі қҧдығы деп аталып 

кеткен қҧдықты қаздырған. Би бабамыз елден бір атақты палуанды алдыртып, қҧдық қаздырады. 

Палуан тереңдігі 22 метрдей қҧдық қазады. Тҥбіне келгенде ҥлкен тас кӛреді де, жоғарыда тҧрған биге 

айтады. Сонда Уәлі би: - «Тасты кӛтер, астынан су шығады» дейді. Палуан алып кҥш иесі, тасты 
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кӛтергенде астынан су шығады. Халық шексіз риза болады. Елден Уәлі биге сыйлықтар тҥсіп жатады. 

Би елден тҥскен сый-сияпатты, тҥйе, жылқыларды палуанға береді [3]. 

Уәлі қҧдығы Қарақҧм мал жайылымын игеріп, елдің малды кӛп ӛсіруіне игі әсерін тигізеді. 

Қызылорда облысының Қармақшы, Жалағаш аудандарының Қарақҧм мал жайылымына кӛшетін 

фермалары осы қҧдықты пайдаланып келді. 1996 жылы шілдеде Уәлі бидің ҧрпақтары – Алматыда 

тҧратын Ысқақов Жәнібек (1924-1998) және Қармақшы тҧрғыны Әлімбаев Зинабдин 1929 ж.т. 

ағайындарымен бірлесіп осы қҧдықтың орнына ескерткіш тақта орнатты. Қызылорда облысының 

картасындағы «Уәлі» деген жер қҧдықтың аумағы болып есептеледі. 

Уәлі биді Сыр бойының сҥлейлері де жырына қосқан. Соның бірі қазақтың алып ақыны Асқар 

Тоқмағамбетов [5]. Уәлі биді Сыр бойының шежіреші ақыны Әлімбай Әлиасқаров (1908-1990) «Қазақ 

шежіресі» еңбегінде:  

«Тілеукеден Тілеулі, Мойнақ, Жайнақ, 

Дербісәлі жҥрген жер болған ойнақ. 

Мҧнан туған балалар он бір екен, 

Қожан, Итен, Тҧрымтай ӛскен жайнап. 

Қожаннан туатҧғын алты бала, 

Итеннен Қҧлты, Уәлі, бҧған қара. 

Қҧлтыдан он бір, Уәліден он ҥш ҧл бар, 

Ел болып ӛсіп кеткен дара-дара», - деп жырлаған [8]. 

Енді Уәлі бидің ҧрпақтары жӛнінде айтып ӛтейік. Бірінші анасына келсек, бидің анасы 

Шӛмекейдің атақты биі Солтанҧлы Жәрімбеттің қызы болған. Солтанҧлы Жәрімбет (1735-1809), кейбір 

деректерде (1728-1802) ж.ж. ӛмір сҥрді деп жазады. Бҧл анамыз жаужҥректі, алып кҥштің иесі болған. 

Анамыз белгілі Шӛмекейдің батыры Бәйтік Баймембетҧлымен (1762-1841) шӛбере бауыр болған. Екеуі 

де арқалы батыр Келменбет (Сарықасқа) баласы Ӛтебай батырдың шӛберелері еді.  

Енді бидің ҧрпақтарына келейік. Бидің ҧрпақтары  бабасының атына кір келтірмей елінде 

абырой, беделі биік болып ӛмір сҥруде. Уәлі бидің ҥлкен ҧлы Ықыластан-Сҥгірәлі, одан Әлі (1889-

1932), Әліден Балтабек (1926-1943) Ҧлы Отан соғысында Таяу Шығыста ерлікпен қаза болған 

жауынгер-ақын, ҧрпағы жоқ. Уәлінің ҥшінші ҧлы Топышбай сері болған, ҧрпағы жоқ. Уәлі бидің 

тӛртінші ҧлы Әлімбайдан Қойшыбай (1878-1972), Әлмен (1890-1967) туылады. Кезінде Уәлі би ӛлер 

алдында: - «Немерелерімді шақырыңдар» - дегенде 4 жасар Қойшыбай немересін кӛріп, иіскеп, 

ҥстіндегі жейдесін шешіп, баланы орап, балаға : -«Кӛп жаса» - деп батасын берген екен. Уәлі би 

бабамыздың дуалы ауызынан болу керек Қойшыбай атамыз ҧзақ жасап 96 жасында қайтыс болады [2]. 

Уәлінің Байзақ деген баласын халық сыйлаған, әке жолын қҧып, билік айтқан, мешіт ҧстап бала 

оқытқан. Сыр бойындағы «Байзақ тоғайы» деп аталатын жер осы кісінің есімімен аталады. Байзақ ірі 

денелі, аққҧба, кӛзі кӛк, мҧрынды, қасы қалын әрі ҧзын болған, кісі бетіне тура қарамаған. Киетің киімі 

ақ тҥсті болыпты: ақ шапан, ақ шалбар, т.б. 1932 жылы Байзақты «Шынжыр балақ  шҧбар тӛс», - деп 

Кеңес ҥкіметі қудалап, Ырғызға жер аударған. Байзақ атамыз 1933 жылы балалары Байзақов Ысқақ пен 

Байзақов Әбдірәсілдің ықпалымен   Сыр бойына, еліне қайтып оралған. Байзақ бабамыз қонақжай, 

дархан мінезді кісі екен. Бір уақыттары баласы Дастан әкесіне тоқсан қой алып келсе, Байзақ бабамыз 

тоқсан қойды бір айда тауысады екен. Ҥйінен қонақ арылмаған. Осы Байзақтың баласы Ахметбектен 

туған Нҧрадин деген жігіт әскери қатарында жҥргенде 1956 жылы Венгриядағы кӛтеріліс кезінде 

ерлікпен қаза тапқан. Жерлестері қыршын кеткен жас жауынгердің есімін есте қалдыру ҥшін аудан 

орталығы Жосалы қыстағының бір кӛшесіне Байзақ тегі Нҧрадин атын берді. 

1882 жылы Уәлі би 84 жасында дҥниеден ӛтеді. Сҥйегі – Қорқыт ата қорымына қойылады. 1943 

жылы кӛктемде Уәлі бидің мазары дария толқынына шайылып қҧлайды. 2003 жылы 17 тамызда 

Уәлінің мазарының қҧлаған жері манайына, бидің шӛбересі, «Стомед» тіс емдеу емханасының 

директоры Ысқақов Жеңісбек Ысқақҧлы ескерткіш орнатты. Біздер кейінгі ҧрпақ, кезінде халық 

мҥддесін қорғап, бір рулы елді сонау Еділ бойынан бастап келіп, әділдігімен ел қҧрметіне бӛленген 

Уәлі бидің  есімін  ҧмытпауымыз керек. 
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Резюме 

В этой статье рассматривается жизнедеятельность бия Уали, жившего в ХІХ веке в низовья реки 

Сырдарьи. 

 

Summary 

This article considers the life activity of biy Ualy, who lived in the 19-th century in the low part of the 

Syrdarya river. 
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ҦЖЫМДАСТЫРУ ҚАСІРЕТІ 

 

Бодықова Г.С. 

(И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық-техникалық колледжі) 

 
                                                                                        Ызалы жҥрек, долы қол, 

                                                                                        Улы сия, ащы тіл. 

                                                                                        Не жазып кетсе жайы сол, 

                                                                                        Жек кӛрсең де ӛзің біл. 

                                                                                                                        Абай 

Қазақ халқының басынан ӛткен ең бір қасіретті кезең ХХ ғ. 20-30 жылдары екендігі тарихтан 

белгілі. Тҧтас бір халықтың басына бҧлт торлатып ҧлтымыздың тағдырын ӛз уысында ҧстаған кеңестік 

тоталитарлық режим осы жылдары адам қҧқығын аяақ асты етіп, байларды тәркілеу, кӛшпелі және 

жартылай кӛшпелі қазақ шаруаларын зорлап отырықшыландыру және оларды кҥштеп ҧжымдастыру, 

ауқатты шаруаларды тап ретінде жою сияқты асығыс та ҥстірт қылмыстық науқандар жҥргізу арқылы 

оларды аштық пен босқыншылыққа ҧщыратып, қуғын-сҥргін сергелдеңіне салып қойды. 

Жалпы, тарих ғылымы мынаны ҥйретеді: кез-келген мәдениетті халық ӛзінің ҧлттық тәуелсіздігін 

алып, басқа мемлекеттің саяси ықпалынан босанған сәтте бҧрын отаршылдық бҧғауында бҧрмаланған 

тарихын қайта қарауға және ҧлт тарихының назардан тыс қалған мәселелерін толық қамтып жазу 

мәселесін жедел қолға алуға ҧмтылады. 

ВКП (б)-ның ХV сьезінде  И.В.Сталин ҧжымдастырудың басты бағыттарын жариялады. Ол:  

«Шағын және ҧсақ шаруа қожалықтары жерді қауымдаса ӛңдеу негізінде ірі әрі шоғырланған 

шаруашылықтар нысанына ӛтуі қажет. Жерді ҧжымдаса ӛңдеуге кӛшу ғана бізді тығырықтан алып 

шығады... Мәселе шағын және ӛте майда шаруа қожалықтарын бірте-бірте сонымен қатар табанды 

тҥрде, бірақ ешқандай қысым кӛрсетпей сендірумен ҥлгі кӛрсету арқылы жерді ӛңдеудің қоғамдық, 

жолдастық, ҧжымдық негізінде ірі шаруашылықтарды біріктіруде болып отыр. Басқа жол жоқ»,- деген 

еді. 

1928 жылы 30-тамызда «Қазақстанның кӛшпелі , жартылай кӛшпелі және отырықшы аудандарын 

белгілеу туралы» қаулы қабылданды. Осы қаулы бойынша, отырықшы аудандарға Қазақстанның 

барлық округінен 25 аудан, ал жартылай кӛшпелі аудандарға 85, ал кӛшпелілерге 9 аудан 

жатқызылады. Барлығы 119 аудан болған. Кӛшпелі аудандарға Алматы округіндегі Балқаш ауданы, 

Сырдария округіндегі Қызылқҧм, Созақ, Сарысу және Шу аудандары, Қызылорда округіндегі Арал, 

Қазалы, Аламесек, Қарсақбай аудандары жатқызылды. 1928 жылдың орта шенінде Қазақстандағы 

колхоздастыру қозғалысы бей-берекет кӛріністе болды. Кӛптеген колхоздар ҧйымдасып бітпей-ақ 

тарап жатты, қағаз жҥзіндегі жалған колхоздар саны арта тҥсті.Ҧжымдастырудың бастапқы кезеңінде-

ақ оған ешқандай дайындық болмаса да, ҧжымдастырудың жергілікті жерлерге ҧсынылған артельдік 
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нысанынан аттап ӛтіп ҧжымдастырудың кҥрделі нысаны коммуналарды қҧру бағыты басымдық алып 

кетті. 

Ҧжымдастыру науқанынын барысында ашқтан-ашық қысым жасау әдістері қолданылды. 

Бірқатар шаруашылықтарда тек себілетін тҧқым, жҧмыс малы мен машиналар ғана емес әркімнің жеке 

қолданысындағы заттарына (тігін машинасы, аңшылық мылтықтар, займ облигациялары) дейін кҥштеп 

қауымдастырылды. Ауылдар мен деревнядағы жалпы жиындарда «колхозға кімнің кіргісі келеді» 

деудің орнына астарында зіл бар «ҧжымдасуға кім қарсы» деген сҧрақ қойылуы етек алды. «Ӛз еркімен 

буржуазиялық жеке меншіктен ажырай қойғысы келмеген» шаруаларды тәртіпке шақырудың басқа 

шаралары қолданылады. 

Голощекиннің қанқҧйлы «асыра  сілтеу болмасын, аша тҧяақ қалмасын» ҧранымен жҥргізілген 

жергілікті халықтың ӛмір-тҧрмысын, салт-дәстҥрлерін естен шығарып, кҥштеп ҧжымдастыру 

саясатының кесірінен қолдағы барынан айырылған, тоналған «барар жер, басар тауы»  қалмаған халық 

кеңес ӛкіметіне лағынет айтты, ызаланған шаруалар кӛтеріліске шықты. Жалпы 1929-1931 жылдары 

Қазақстанда 372 шаруа кӛтерілісі болып ӛтті. Егер 1929 жылы кӛтерілістер тек жекелеген аудандарда 

болса, 1930 жылы олар Қазақстанның бірталай жерлерін қамтыған жаппай қозғалысқа айналды. 

Бірқатар аудандарда кӛтеріліс қатты болып, аяғы қантӛгіске әкеліп соқты. Мысалы, 1930 жылы  

ақпанда болған Созақ кӛтерілісі осындай сипатымен ерекше кӛзге тҥсті. Кӛтерілісшілер  қасиетті дінді 

қорғауға, орыстарды қуып жіберуге т.б. ҥндеді. Оған дәлел, ОГПУ мәліметтерінде кӛтерілісшілердің 

рухани тіректері дін болғанын жиі-жиі атап кӛрсетіледі: «Ӛлген кӛтерілісшілерден жазуы бар ақ жалау 

алынды: «Қҧдай атынан бастаймын, Қҧдайдан және оның пайғамбары Мҧхаммедтен басқа қҧдай жоқ, 

Алла-Алла-Алла «. Осы тәріздес қҧраннан алынған ҥзінділер кӛтерілісшілердің бас киімдеріне және 

жеңдеріне жапсырылған. Ҧжымдастыру жылдары шаруалар орасан зор репрессияға ҧшырады. 

1929-1931 жылдары кӛтерілістер мен толқулар 80 мыңға жуық адамды қамтыды. Қуғын-сҥргінге 

ҧшырап , қорлық кӛрген адамдардың кӛпшілігі ата мекенін тастап, енді біразы шетелге ӛтіп кетті. Тек 

ОГПУ ҥштігінің ҥкімімен 1929-1931 жылдары кӛтеріліске қатысқаны ҥшін Қазақстаннан 5551 шару 

сотталып кетті, олардан 883 адам атылды. 

Ҧжымдастыру науқанында жаппай кӛрініс тапқан кҥштеу және қорқыту ауыл 

шаруашылығындағы ӛнімдерін ӛндіру кӛрсеткіштерінің кҥрт тӛмендеуіне алып келді. Бірінші 

Бесжылдық жылдарында (1928-1932 жж) Бҥкілодақтық тауарлы астық ӛндірісінде Қазақстанның ҥлес 

салмағы 9 % -дан 3 %-ға тӛмендеп кетті. Ал дәнді егістік алқабы болса 1928-1940 жылдары 1,5 есеге 

артқан болатын. 

1932 жылы желтоқсан айында болған Қазкрайкомның V пленумында И.В.Сталиннің сенімді 

серігі, оның осы «мақсатқа ӛзіңді де ӛзгені де аямастан ҧмтылу керек» деген қағидасына жеке басының 

ерекшеліктері мен мінез-қҧлқы толық сай келетін Ф.И.Голощекин : «Біз тап жауларына қарсы кҥштеу, 

зорлық жасау, қатал жазалау әдістерінен бас тарту емес, қайта бҧл кҥресті ҥдете, жандыра тҥсуіміз 

қажет»-деді. 

Дәл осындай бағыт-бағдардан кейін, большевиктердің саясаты адамдар қҧқығын таптаудан 

бастап қоғамды апатты демографиялық кҥйреуге ҧшыратты. Тарих осылай сыр шертеді. Ендеше 

ӛткенді кӛксей бермей бір сәт тәубаға келіп, оның ащы қасіретінен сабақ алып отырған жӛн. 
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Резюме 

Катастрофические последствия сверхфорсированной коллективизации многократно 

усугублялись административным произволом в ходе так называемого планового оседания кочевых и 

полукочевых хозяйств. Массовое оседание кочевых и полукочевых хозяйств было задумано в тесной 

увязке с коллективизацией. 

 

Summary 

Catastrophical disastrous aftereffects in addition to forced collectivization repeatedly, manytimes 

overand over again. Aggralate worsen administrative arbitrary rulelawlessnets motin run home giveone,s 

systematic planned setline subsidence 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЛТҤСТІК ӚҢІРІНДЕГІ  АДАМ ЕСІМІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

ГИДРОНИМДЕРДІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ  

 

Жаманова Г.Е.  (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

   
Елбасы Н.Назарбаев жер-су аттарының тарихилығы мен кӛнелігіне ерекше мән беріп, оны 

зерттеудің бҥгінгі мемлекетіміздің саяси стратегиясы ҥшін де зор маңызы бар екендігін: "Әрбір азамат 

тарих қойнауына тереңдеу арқылы ӛзінің ата-бабалары қалдырған осындай кең байтақ жердің лайықты 

мҧрагері болуға ҧмтылсын" [1] деп атап кӛрсетті. Сондықтан  Қазақстан территориясының жер-су 

атауларын зерттеу қазақ тіл білімін тың деректермен толықтырса, екінші жағынан, ҧлттық таным мен 

тілдік қҧбылыс арасындағы байланыс, ҧлттық сананың дамуындағы жер-су атауларының рӛлі секілді 

мәселелерді шешуге бағытталады. 

Қазақ топонимияның калыптасуына В.Никонов, Э.Мурзаев, А.Суперанская, О.Молчанова, қазақ 

ономастары А.Әбдірахманов, Ә.Қайдари, Т.Жанҧзақов, Е.Қойшыбаев, Ғ.Қоңқашпаев, 

Ә.Нҧрмағамбетов, О.Сҧлтаньяев, В.Попова, Е.Керімбаев, К.Нҧрмухамедов сынды ғалымдардың еңбегі 

сіңді. Қазақстанның Орталық, Батыс, Шығыс, Оңтҥстік аймақтарының жер-су атаулары ономастикалық 

тҧрғыдан зерттелуде. Атап ӛтсек, Кӛкшетау — О. Сҥлтаньяев, Қостанай — Б. Бектасова, Қарағанды — 

А.Жартыбаев, Қызылорда — К. Сембиев, Павлодар — В. Попова, Шығыс Қазақстан — Г. Мәдиева, 

Оңтҥстік Қазақстан - Қ. Рысбергенова, Б.Тілеубердиев,Атырау — М.Қожанов, Ӛр Алтай ӛлкесі — 

Б.Бияров, т.б.  

Қазіргі кезде жер-су, елді мекен аттарының мағынасын, пайда болу, қалыптасу, орнығу және 

дҧрыс жазылып, айтылу заңдылықтарын зерттейтін топонимика ғылымы кең қҧлаш жайып келеді. 

Ҧлттық топонимика мәдениеттің ажырамас бӛлігі, халықтың тарихи жадының маңызды буыны ретінде 

жан-жақты ғылыми тҧрғыда ой елегінен ӛткізіп, саралауды, тҧжырымдар жасауды талап етуде. Соңғы 

кездері қазақ тіл білімінде топонимикалық, соның ішінде гидронимиялық зерттеулер кең ӛріс алды. 

Солтҥстік ӛңір гидронимдерінің семантикалық типологиясы ірі ҥш топқа бӛлу арқылы іске 

асады. Топонимиядағы адам іс- әрекетінің рӛлін және объектінің сын-сипатын ескеріп, атауларды 

субъектімен байланысты, нақты белгілі бір объектіге қатысты және объектінің сынын кӛрсететін 

гидронимдер деп бӛлінеді. 

Семантикалық классификацияның ең ҧсақ бірлігі нақты номинациялық сипат , яғни 

семантикалық модель болып саналады. Берілген ҥш негізгі топқа әртҥрлі семантикалык модельдер 

кіреді де, олардың кӛбі семантикалык типтер қҧрамында болады. Бірінші топқа алдымен  адам есімі 

негізінде қалыптасқан топонимдер жатады. Жергілікті тҧрғындардың басқа этностармен қарым-

қатынасының белгісі этнотопонимдерді және адамның қоғамдағы әлеуметтік орнына сілтеме жасайтын 

атауларды осы топқа енгізген жӛн. Екінші топ ӛз семантикасында басқа объектіге қатысын білдіретін 

атауларды қамтиды. Ҥшінші топ семантикасында объектінің сын-сипаты, қасиеті берілетін 

топонимдерден қҧралады. Бҧның қҧрамына алуан тҥрлі атаулар кіреді (судың сипаты, ӛсімдік және 

жан-жануарлар дҥниесі, формасы және т.б.). Бҧл топқа топоним ретінде қолданылатан географиялық 

терминдер де енеді. [2]. 

Осы мақалада біз бірінші топқа жататын, яғни адам есімімен қалыптасқан гидронимдерді 

қарастырмақпыз. Әдетте, адам есімінің қатысы арқылы жасалған атаулар кӛбірек кездеседі. 

Т.Жанҧзақов жеке есімнің географиялық атауларға  ауысуын, керісінше географиялық атаулардың 

жалқы есімге ауысуын және жеке есімнің ру атына немесе ру атының жеке есімге айналуын қазақ 

атауларындағы жиі кездесетін қҧбылыс деп кӛрсетеді [3].  Сонымен қатар қазақ есімдері   басқа   Орта   

Азия   халықтарының   есімдері   сияқты табиғатпен, ӛсімдік, жан-жануар әлемімен, кҥн, ай, аспан, 

нӛсер, ӛзен, кӛл, тау сияқты табиғи қҧбылыстармен, ата-баба рухымен, тҧрғылықты жер бедері т.б. 

ерекшеліктерімен тығыз байланыста қойылады. Себебі, бҧл жалпы зат есімдер антропоним жасауда 

белсенді қызмет атқарады. Жылға, бҧлақ, сай,шағын ӛзен, томар, қҧдық, сор атауларын сол жерді 

қоныстаған, қҧдықты қазған адамдар есімімен байланыстыру занды қҧбылыс. 

Қазақ топонимиясына зор ҥлес қосқан О.Сҧлтаньяев адам аттары әр тҥрлі объектілер атауы, 

соның ішінде кішігірім су объектілері ӛзен, кӛлшіктер, қҧдықтар адам атымен байланысты болады 

дейді.  Ал  Кереку (Павлодар) ӛңірінің гидронимдері жан-жақты зерттеп, екі томдық сӛздік жариялаған 

В.Попова ӛз еңбектерінде антропотопонимдерді жеке класс ретінде бӛліп, олардың негізінен ойконим 

және микрогидроним еншісіне кіретінін айтады. 



34 

 

Ӛңір гидронимдері қҧрамында кездесетін антропонимдер семантикасы әр алуан. Атаулар тіпті 

қайталанбайды деуге болады. Тек кейбір атаулар ғана 2 реттен кездеседі: Сарман, Кӛкбай, Естай, 

Жангелді, т.б. антропонимдері. Олар Ақмола, Қостанай, Солтҥстік Қазақстан облыстарында кӛл, томар, 

сор терминдерінмен қатар келеді: мәселен, Сарманкӛлі - Қостанай, Ақмола облыстарында, 

Жангелдісор, Жангелді ӛзені атауларында Солтҥстік Қазақстан және Қостанай облыстарында, 

Кӛкбайсор — Ақмола облысында. Сол себепті бҧл жағдайда семантикалық типология әдісін қолдану 

қиындығы туады. Қарастырып отырған аймақта мынандай антропогидронимдер кездеседі: Қалибек 

кӛлі, Оразсор кӛлі (Ақмола обл.), Олжабай кӛлі, Естай кӛлі (Солт.Қаз.обл.), Есентемір кӛлі (Қост.обл.) 

т.б. Жиналған топонимдер негізінен тҥркі (қазақ), араб тектес ҧлт ӛкілдері есімдерінен және кейбір 

атаулар болмаса, (Зәуре кӛлі, Танымбике кӛлі - Қост.обл.) басым кӛпшілігі ер адамдар есімдерінен 

қҧралған. Мысалы, Асансор кӛлі, Оспантомар кӛлі, Есен кӛлі (Қост.обл.), Дәулет кӛлі, Дархан бҧлағы,. 

Алтайсор кӛлі (Ақм.обл.), Ақжал кӛлі, Жақсыбай соры, Қҧндыбай кӛлі (Солт.Қаз.обл.). Араб 

есімдеріне қатысты атаулар деп тереңге, антропонимдер семантикасына кӛп бармай, тек қҧрамында 

дінге, қҧдайға сенушілікке байланысты сӛздер бар гидронимдерді алдық.. Мысалы: Қожа кӛлі 

(Қост.обл.), Асанқожа кӛлі, Қҥдайберген кӛлі (Ақм.обл.) т.б.. Гидронимдер қҧрамындағы ер адамдар 

есімдерінің басымдылығы тарихи тҧрғыдан тҥсіндіріледі; қазақ отбасының иесі ер адам мал тауып, 

кҥрделі саяси, әлеуметтік мәселелерді шешіп, ошақ қасынан тыс жҧмыстарды атқарған. Ал әйел адам 

ҥй шаруасымен, бала тәрбиесімен айналысып, сыртқы мәселелерге қатыспағандықтан, гидроатаулар 

қҧрамында әйел есімдері кӛп емес. Зәуре, Танымбике, Жаңыл, Жадыра аттары кӛл, сор 

объектілеріне атау болып, Қостанай облысында ҧшырасады [4]. 

Қҧрамы жағынан антропогидронимдер жәй, кҥрделі болып келеді. Жәй гидронимдер деп тек 

адам есімінен, - бек, - хан, - тай жалпы есімдерінсіз, географиялық терминсіз қолданылған атауларды 

атаймыз. Мысалы: Есет кӛлі (Қост.обл), Есен кӛлі (Ақм.обл), Ораз кӛлі (Қост.обл.) т.б. 

Кҥрделі гидронимдер қатарына қҧрамында — бек, - бай (пай), - тай, -жан, - хан сияқты жалпы 

есімдер бар және географиялык термині қатар қолданылатын атауларды жатқыздық. Біздің 

байқағанымыз, бҧл қосымшалар арасында — бай (пай) жҧрнағы ӛте жиі қолданылып, қазақ 

антропонимдерін жасауға белсенді қатысады. Бҧл жҧрнақ ӛңірдегі адам есіміне қатысты гидроатаулар 

қҧрамында 85 рет кездеседі (Алшымбай кӛлі, Бисембай кӛлі, Болымбай кӛлі, Дҥйсенбай кӛлі 

(Қост.обл.); Қҥндыбай кӛлі, Олжабай кӛлі, Тҧлымбай кӛлі (Солт.Қаз.обл.). Сонымен бірге Байбота, 

Байғожа сияқты кӛл атауларындағы сӛз басында тҧрған бай элементі 12 рет тіркелген. Антропонимдер 

жҧмыстың зерттеу объектісі болмағандықтан, тек қана бай есім сӛзі қазақ есімдеріне тән универсалды 

модель қызметінде тҧр ма деген пікір айтамыз. Балаға есім бергенде "бай болсын" деген наным басты 

номинация сыны болып тҧрған сияқты. Ойымызды әрі дамытсақ, - тай есім сӛзі антропоним қҧрамында 

(гидронимдерге катысқан) 14 рет, -бек —10 рет, - жан-6 рет қолданылған. Ал — хан атау қҧрамында 

тҧрып гидроним жасауға қатысқан атауды кездеспейді. Осы қатарға қҥрамында етістігі бар атаулар да 

жатады, мысалы: Алтайқайтқан кӛлі (Қост.обл.), Әміре ӛлген соры - Ақм.обл., т.б. Етістікті 

гидронимдер кӛбіне микротопонимдер қатарында жиі қолданылады. 

Адамның қоғамдағы әлеуметтік орнына қатысты қойылған гидронимдерді осы топ аясында 

қарастыруды дҧрыс деп санаймыз. Ақсақалқопа, Мырзакӛл, Бәйбіше кӛлі, Тоқалсор сынды атаулар 

семантикасында субъектімен байланысты білдіретін номинация сыны бар. Әуелде бҧл атаулар кісі 

есімімен қатар қолданылып, кейін тілдік ҥнемдеу заңының әсерінен есімнің тҥсіп қалуы ықтимал. 

Мҧндай атаулар ішінде жиі қайталанатын "тоқал" моделі сор терминімен тіркесіп 4 рет ҧшырасады, 

мысалы Тоқалсор кӛлі Қостанай облысында 3 рет және Ақмола облысында тіркелген. Атауда кӛл 

маңайына қонған ауыл (тоқалдың ауылы) негіз болып тҧр. "Хан"моделі 2 рет Ақмола облысы, Щучье 

ауданында Хан кӛлі атауларында қолданылған. Сонымен бірге Тӛрекӛлі, Мырза кӛлі (Ақм.обл), 

Бәйбіше кӛлі, Ақсақалкӛлі, Қарақатын кӛлі (Қост.обл.), Ерқатын кӛлі, Балуан кӛлі (Солт.Қаз.обл.) 

сияқты атаулар кездеседі. 

Жоғарыда аталып кеткендей сор термині 19 рет ҧшырасады. Оның таралу ареалы Қазақстанның 

солтҥстік ӛңірінен әлде қайда кеңірек. Оған республика территориясынан тыс жерлерде кездесуі, басқа 

тҥркі тілдеріндегі тҥсіндірмесінің қазақ тіліндегі семантикасымен аттас келуі дәлел бола алады. 

Солтҥстік ӛңірде Сор топонимі "тҥзды сортаң жер" және "жазда тҥгелімен немесе жартылай кеуіп 

қалатын, тҥбі былкылдақ сазды, тҧзды тартпа кӛл" мағынасында қолданылады. Орта Азияда бҧл 

термин дәл осы мағынасында, бірақ "шор" формасында айтылады. В.Радловтың сӛздігінде ҧйғыр, 

осман, алтай т.б. тҥрік тілдерінде "сор" формасын "сору, сорып алу" етістігімен байланыстырады. 

Екінші мағынасы қазақ және басқа оңтҥстік тҥрік тілдері ушін "шор" формасы "сортаң тҧзды жер" 

мағынасында беріледі [5]. В.Попованың ойынша, Солтҥстік Қазақстандағы және ханты 

территориясындағы "cop" сӛзі семантикасы жағынан бір-біріне дәлме-дәл келеді [6]. Cop терминінің 



35 

 

жиі кездесуі ӛңірдің физика-географиялық ерекшелігіне, ағын суы аз болғандықтан, кӛлдердің 

тҧздануымен, сортаңға, тҥбі тартпа кӛлге айналуымен байланысты. Сонымен бірге сортанды жерлерді 

танып ажырата білу тҧрғындар ҥшін аса қажет. Мҧндай сор жерлер малға қауіпті екенімен қатар, кҥзде 

шҥйгін шӛпті болып малға жақсы қорек болады деген ақпарат берумен де байланысты. 

Сонымен Қазақстанның солтҥстік ӛңіріндегі адам есіміне байланысты гидронимдердің 

мағыналық  сипаты әр алуан болып келген  
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Резюме 

 В этой статье рассматривается семантический анализ гидронимов, связанных с именем 

человека в Северных регионах Казахстана. 

Summary  

 The article deals with the semantic analysis of hydronyms related to the human names in northern 

parts of Kazakhstan. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РК В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 

 

Караманова  М.С. (КГУ имени Коркыт Ата) 

 

 С начала обретения независимости процесс реформирования системы образования в 

Казахстане прошел через определенные этапы: была заложена законодательная база, Приняты Закон об 

Образовании, Концепция развития системы образования в Республике Казахстан до 2015 года, 

определена национальная модель образования, осуществлен переход на трехуровневую систему 

высшего образования, организован образовательный процесс на основе кредитной технологии 

обучения в вузах, намечены и осуществляются интеграционные пути в мировое образовательное 

пространство.  

Разработаны и начато внедрение системы зачетных баллов по кредитной технологии по типу 

европейской системы перевода кредитов (ЕСTS).  

12 марта 2010 года состоялось историческое событие – Казахстан 47-ой страной по счету на 

форуме министров – участниц Болонского процесса подписал Болонскую декларацию. 

Это означает официальное признание соответствия системы высшего образования Казахстана 

европейским стандартам. 

Главной целью вхождения Казахстана в мировое образовательное пространство – добиться 

соответствия высшего образования страны международным стандартам. 

Присоединение к Болонскому процессу означает признание квалификаций, уровней, 

академических степеней, конвертируемость казахстанских дипломов о высшем образовании в 

государствах Европы, право выспускников на трудоустройство в любой стране, обеспечение 

мобильности студентов и преподавателей, реализацию программ двудипломного образования [1]. 

Все эти кардинальные изменения в системе высшего образования республики Казахстан 

осуществляются в соответствии с теми стратегическими задачами по развитию страны в целом, в том 

числе и в области образования, которые определил Президент страны в Стратегии развития Казахстана 
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– 2030 «Процветание, безопасность и улучшение блгосостояния всех казахстанцев» в качестве 

долгосрочного приоритета [2]. 

От интеллектуального потенциала общества зависит экономическое, политическое, 

социальное, культурное развитие страны в целом. Не может быть развитого государства без развитого 

образования – это аксиома. 

Сегодня развитие высшей школы стало приоритетной стратегической задачей обеспечения 

научно-технической и социльно-экономической мощи государства, которая предпологает дальнейшее 

развитие национальной модели образования, обновление ее содержания и качества образования на всех 

ее уровнях, внедрения информационных технологий на основе широкого использования инноваций в 

образовании и науке. 

В актовой лекции перед студентами и преподавателями Казахского национального 

университета имени Аль Фараби президент страны отметил «Наша задача – изменить отношение 

казахстанцев, и  в первую очередь молодежи, к образованию, к интеллекту, служению Родине и 

народу. Необходимо создать ядро национального интеллекта, сообщество эрудированных людей, 

способных конкурировать на международном уровне» [3]. 

Все это отражено в проекте «Интеллектуальная нация – 2020», в основе которого лежат три 

аспекта: 

- прорыв в развитии системы образования Казахстана; 

- развитие науки и повышение научного потенциала страны как основы инновационной 

экономики; 

- развитие системы инноваций. 

В ближайшие пять лет Казахстан планирует создать национальную инновационную систему, 

которая к 2020 году должна дать результаты в виде разработок, патентов и готовых технологий, 

внедряемых в стране. Главой государства в послании народу Казахстана поставлена задача вхождения 

отечественных вузов в рейтинги ведущих университетов мира. На пути к достижению этой цели 

сделано немало. 

За последние десять лет расходы государства на образование увеличились с 85 млрд. до 710 

млрд тенге.  

Но самой важной задачей, как отмечено в Послании главы государства, является качество в 

сфере образования, которая является многогранной концепцией, охватывает все его функции и виды 

деятельности. 

«Качество высшего образования должно отвечать самым высоким международным 

требованиям», подчеркнуто в Послании [4]. 

Проблема качества высшего образования тесно связана с тем, что запросы рынка к уровню 

знаний специалистов возрастают быстрее, чем изменяются учебные программы. Поэтому повышается 

ответственность сферы образования за ее качество, содержание, способность работать в области 

высоких технологий. Качество образовательных услуг на основе совершествования образовательных 

технологий и качество образованности студентов являются прямым результатом компетентности, 

опыта, практики педагогического мастерства современного преподавателя. 

Деятельность преподавателя высшей школы носит комплексный характер – включает в себя 

учебную, методическую, научно-исследовательскую, воспитательную, творческую, инновационную 

работу. 

Сегодня в отечественных вузах должны работать высокоинтеллектуальные специалисты, 

нравственная позиция которых должна соответствовать принципам высокой морали, духовности, 

национального самосознания и патриотизма. Без переориентации мышления и деятельности самого 

преподавателя на современные требования образовательного процесса невозможна реализация задач 

по повышению качества высшего образования. 

Сегодня преподаватель как никогда ответственен за формирование личности студента как 

будущего специалиста, который не затеряется в условиях современного динамичного мира. Поэтому 

процесс обучения студенческой молодежи должен обеспечивать непрерывное овладение профессией, 

постоянное развитие знаний, содержания и структуры профессиональной деятельности, привитие 

способности самостоятельного добывания знаний, основанного на творческом мышлении и 

дальнейшего самообразования. 

Образование сегодня стало мотивационным фактором. По данным социологических 

исследований можно говорить о культе высшего образования среди молодежи. Необходимо чтобы 

студенческая молодежь не испытала разочарования, неудовлетворенности от предлагаемых 

образовательных услуг. Со стороны государства осуществляются огромные усилия по обеспечению 
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качественного прорыва в системе образования на всех его этапах: дошкольном, школьном, 

профессионально-техническом, высшем. 

Реализуется важнейший инфраструктурный проект «100 школ, 100 больниц», уже построено 

свыше 650 школ. По международной стипендиальной программе «Болашак» подготовлено около двух 

тысяч специалистов международного уровня. Начата реализация крупных инновационных проектов в 

сфере образования – открытие интеллектуальных школ, «Нового университета Астаны» им. 

Н.А.Назарбаева, «Назарбаев фонд», которые должны стать флагманами отечественной системы 

образования, осуществляющих обучение на принципах интеграции образования, науки и производства. 

Система высшей школы должна соответствовать меняющейся структуре экономики, 

социальных, политических, культурных отношений в обществе. 

Осуществление качественного прорыва в образовании будет залогом обеспечения прорыва в 

экономике страны в целом.  

Сегодня вузы страны должны не просто готовить специалистов, а концентрировать 

интеллектуальные ресурсы страны, сформировать новую генерацию казахстанцев способных достойно 

соответствовать современным требованиям и конкурировать на мировом уровне. 
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Резюме  

Мақалада қазіргі таңда жоғары оқу орындарындағы ӛзекті мәселелердің бірі қаралып отыр. 

2010 жылы Қазақстан Болон процесіне қосылуына байланысты жоғары оқу орындарында 

кредиттік жҥйе бойынша европалық стандарттарға кредиттерді ауыстыру жҧмыстары басталды. 

Сонымен қатар мақалада алдағы уақытта Қазақстанның білім саласындағы ҥлкен мақсаттар тҧрғаны 

айтылып кеткен.  

Resume 

Basic on places of what on today's a day high educational in the article, questions first examined. 

        Associate 2010 year added Kazakhstan Болон процесіне, on places of that, what high educational, 

according to to the credit европалық will standardize to the system, works of that, what changes what is 

credits, began. And also, that in the article in being ahead of time stood large aims in industry of knowledge 

Kazakhstan, talked. 
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ГЕНДЕР ҦҒЫМЫ  ЖӘНЕ  ИСЛАМДАҒЫ  ӘЙЕЛДІҢ  ОРНЫ 

 

Таңат А.С., Ӛтесова Г.Е. 

(Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті) 

 

Әйелдер мен ерлер арасындағы айырмашылық кҥрделі сипатқа ие. Қоғамда әйелдер мен ерлердің 

мәртебесі ҥнемі ӛзгеріп тҧрады және бҧл ҥрдіс сақталып қалады.  

Теңсіздік теориясын зерттемес  бҧрын «гендер» ҧғымына тоқталу қажет.  

Феминистік әдебиеттерде гендер ҧғымының бірнеше концепциялары бар. Бҧл гендерлік 

тҥсініктің, жалпы ҧғымның кеш қалыптасуына байланысты болуы мҥмкін. Олардың барлығының негізі 

жыныс (sex) пен гендер (gender) тҥсінігін ажыратудан басталады. Жыныс – бҧл адамдардың 

анатомиялық-биологиялық ерекшеліктерін анықтайтын ҧғым, яғни оның негізінде адамдарды еркек 

және әйел деп бӛледі. Гендер – бҧл ӛте кҥрделі әлеуметтік – мәдени қҧрылым, яғни қоғам 

қалыптастыратын еркектер мен әйелдер арасындағы ролдер, іс-әрекеттер, мінез-қҧлықтар, менталдық, 

сезімдік сипаттамалар. 

Осы жҥйенің шеңберінде гендер ҧғымы еркектер мен әйелдер арасындағы тҧлғаралық 

байланысты, отбасындағы ӛзара іс - әрекетті ғана емес, қоғамның негізгі қҧрылымдары салаларындағы 
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олардың  әлеуметтік қатынастарын анықтайтын әлеуметтік байланыстардың  ҧйымдасқан ҥлгісі болып 

табылады. Осылайша гендер басқа да әлеуметтік – демографиялық және мәдени сипаттамаларымен 

(нәсіл, тап, жас) қатар әлеуметтік жҥйені қҧрайтын қоғамның әлеуметтік қҧрылымының негізгі 

ӛлшемдерінің бірі болып табылады.  

Гендер әлеуметтенудің, еңбек бӛлінісінің және қоғамда қалыптасқан белгілі бір мәдени 

нормалар, рольдер, стеоротиптердің белгілі бір жҥйесі арқылы қалыптасады. Қоғамда қабылданған 

гендерлік нормалар белгілі бір тҧрғыда адамдардың биологиялық жынысына қарай психологиялық 

сапасын, мҥмкіндіктерін, іс-әрекетін, мамандығын анықтайды. Гендер тҥсінігі зат немесе нәрсені емес, 

қатынастар мен процестердің комплексті қиылысуын кӛрсетеді. Феминдік пен маскулиндік тҥсінігі 

гендер ҧғымын зерттеу барысында кең қолданыла  бастады. Гендер (gender) 1. Еркек пен әйелдің 

анатомиялық жынысына қарай бӛлінуі. 2. Анатомиялық жынысына қарай әлеуметтік бӛлу. 

Антропологтар, мысалы Маргарет Мид, [1] психологтар мен әлеуметтанушылар гендерді 

биологиялық емес, әлеуметтік деп кӛрсетіп, мәдениет пен тарихқа қатыстылығын дәлелдеді. Оның 

мәні, араласуы, кӛрінуі іштей және мәдениеттер арасында ӛзгереді. Тап, жас, нәсіл, этнос – сияқты 

әлеуметтік таптар гендердің кӛрінуі және тәжірибесі болып табылады. Гендерлік теңдік – бҧл әйелдер 

мен еркектер арасындағы ҧқсастық пен айырмашылықтарға қоғамның тең беретін бағасы.  

Еркектер мен әйелдер арасындағы теңдіктің мәнін тҥсіну ҥшін ең алдымен  мынадай екі 

қҧрылымның  маңызы зор: 

1. жыныстың әлеуметтік қҧрылымы (әйелдік және еркектік) 

2. жыныстар арасындағы қарым - қатынас  

Саясат пен қоғамдық-саяси қҧрылым ӛмір жағдайын ҥйлестіруде басты орын алады. Осылайша 

екі жыныстың да мәртебесінің сақталуы мен ӛңделуіне жағдай жасайды.  

Гендерлік әділеттілік – бҧл әйелдер мен еркектерге деген бірдей кӛзқарас, яғни олардың бірдей 

позицияны ҧстауға кедергі келтіретін тарихи және әлеуметтік себептерді жоюға бағытталған арнайы 

шараларды жҥзеге асыру. Сонымен қатар барлық әйелдер мен барлық еркектер бірдей емес, яғни, 

әлеуметтік стратификация әйелдер социумының ішінде еркектер мен әйелдер арасындағы 

айырмашылыққа қарағанда тереңдеу болуы мҥмкін [2]. Кӛптеген уақыттар бойы стратификацияны 

зерттеушілер жыныстық әрҥрліліктің ролін дҧрыс тҥсінбей келді. Авторлар ӛз еңбектерінде әйелдерді 

тіпті болмағандай немесе билік, байлық, атақ-даңққа бӛленудегі әйелдердің ролін жоққа шығарды. 

Бірақ гендер стратификацияның ең жарқын мысалы болып табылады. 

Қазіргі  гендер мен стратификацияны зерттеушілердің алдындағы басты мәселелердің бірі 

таптық бӛлінуде гендерлік айырмашылық қалай тҥсіндіріледі? Гендерлік айырмашылықтың терең 

тарихи тамыры бар: еркектер ежелгі аңшылар мен терімшілер кезінде, яғни тапсыздық қоғамында да 

алдыңғы орында болды [3]. 

Әйелдердің «жеке ӛмірін» шектелген салада кӛрсету орын алған, олардың ҥлесі – отбасы, ҥй 

және балалар. Бір жағынан еркектер кӛп жағдайда «қоғамдық ӛмірге» араласады деген тҥсінік 

бар.Олардың саласы – еңбек ету, ӛндіріс, саясат. Кӛптеген әйелдер толық емес еңбек кҥнін иеленеді 

және бала кҥтіміне байланысты ҧзақ уақытқа еңбектен қол ҥзіп қалады. Сонымен қатар кӛптеген 

әйелдер кҥйеуіне экономикалық тәуелділікте болады да, оның таптық жағдайы кҥйеуінің таптық 

жағдайымен анықталады [4]. 

Бірақ мҧндай пікірлер мынадай бағыттардағы сыни пікірлерге ҧшырауы мҥмкін: 

1. кӛптеген отбасыларда әйелдердің жалақысы отбасындағы экономикалық тҧрақтылықты 

сақтауға біршама ҥлес қосады; 

2. әйелдің еңбек етуі кҥйеуінің жағдайына немесе керісінше ықпал етуі мҥмкін. Әйелдердің 

кҥйеулерінен кӛптеу табыс табуы сирек жағдай, сондықтан әйелдің жҧмысы кҥйеуінің таптық 

жағдайын сипаттауда «жетекші» фактор болуы мҥмкін; 

3. Асыраушысы тек қана әйел болып табылатын отбасылар саны арта тҥсуде. Алимент есебінен 

әйел ӛзінің экономикалық  жағдайын бҧрынғы кҥйеуінің табысымен теңестіре алады [5]. 

Кӛптеген отбасыларда адамдар таптық позицияларды ішкі отбасылық қатынастарға енгізуге 

тырысады. Қазақстан Республикасындағы гендерлік саясат стратегиясы  2005-2015 жылдарға арналған 

«Әйелдер мен еркектер арасындағы қҧқықтар мен мҥмкіндіктердің теңдігі – саналанған қажеттілік» 

атты бағдарламада нақты кӛрсетілді. Стратегия бағдарламасында гендерлік ҧғымның тҥсінігі, мәні, 

мақсаты, жағдайды талқылау, басым бағыттары мен әлсіз тҧстары, мҥмкіндіктері кӛрсетілген  және 

саяси ӛмірдегі, экономикалық ӛмірдегі, қоғамдық ӛмірдегі гендерлік теңдікке жету жолдарының 

стратегиясын кӛрсеткен.    

Еркектер мен әйелдердің мҥмкіндіктерін қамтамассыз етуде мемлекет басшысының 

Жарлығымен 1998 жылы Қазақстан Республикасы жанынан отбасы және әйелдер мәселесі жӛніндегі 
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Ҧлттық комиссия қҧрылды. 1999 жылы Ҥкімет Қазақстан Республикасындағы әйелдердің жағдайын 

жақсарту мақсатында Ҧлттық жоспар қҧрды. Бҥгінгі таңда оның 80 пайызы орындалған. Қазақстан 

әйелдерінің 4 форумында ел Басшысы мемлекеттің ӛркендеуі әйелдердің қатысынсыз мҥмкін еместігін 

атап ӛтіп, мынадай міндеттер жҥктеді: 

- 2005-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы  гендерлік теңдіктің стратегиясын 

дайындау; 

- Бҧл шешімді қабылдауда әйел қауымының ҥлес салмағының кӛп болуына баса назар аудару 

қажеттігі, 

- Гендерлік теңдікті қамтамассыз ететін қҧрылымдар мен заңнамаларды жетілдіру және 

«Еркектер мен әйелдердің тең қҧқықтары мен тең мҥмкіндіктері» атты заңды тездету: 

- әйелдердің экономикалық ӛмірге белсене араласуына жағдай жасау; әйелдердің қҧқықтық, 

әлеуметтік кепілдігін арттыру мен ана мен бала денсаулығын жақсарту мақсатында шаралар 

ҧйымдастыру: 

- адамгершілік қҧндылықтарды жетілдіру:  

Қазақстан адам қҧқықтары жӛніндегі 60 халықаралық ҧйымдарға қатысушы болып табылады. 

Солардың арасында әйелдерге қатысты қысымның барлық тҥрлерін жою туралы Конвенция да 

бар.(СИДО) 

Әйелдердің азаматтық белсенділігінің артуымен әйелдердің ҥкіметтік емес ҧйымдары кӛбеюде. 

Парламентте «Отбасы» депутаттық тобы қҧрылды.   

Жоғарыда аталғанның барлығы да әйелдердің қазіргі таңдағы қоғамдағы орнын сипаттады. Ал 

исламдағы, яғни мҧсылман дініндегі әйел мен еркектің  арасында теңдік болды ма әлде басқаша 

кӛзқарас болды ма деген  мәселеде бірнеше қарама – қарсы пікірлер бар [6]. 

Ислам пайда болғанға дейін әйелдердің ӛмірі ӛте ауыр жағдайда болған. Әйелдің ешқандай қҧқы 

болмады және оның пікірімен ешкім санаспады. Ислам осы жағдайдан азат етіп, ӛзін тең қҧқылы адам 

ретінде сезінуге жағдай жасап, бҥкіл кҥнәдан арылтты. Адам Ата мен Хауа Ананы жолдан тайдырған 

шайтанды ислам жазғырады. «Шайтанның азғыруымен олар (Адам мен Хауа) кҥнә жасады, сондықтан 

оларды жҧмақтан қуып жіберді» («Әл- Бақара» сҥресі,аят 36). 

Ислам барлық адамдар, яғни әйелдер мен еркектер бір жаннан пайда болған. Алла Тағала «О, 

Адамдар! Сендерді бір жаннан пайда қылған Қҧдайдан қорқыңдар» («ан-Нисса» сҥресі (Әйелдер), аят 

1). Яғни, еркектер мен әйелдердің адам ретінде тең қҧқықты екендіктерін айтады. 

Әйелдер мен ерлердің арақатынасын сипаттағанда ғ.с.с. Пайғамбар олардың екеуінің де Алланың 

алдында тең екенін атап кӛрсетеді. Исламда әйел еркектен экономикалық жағынан тәуелсіз болды, 

яғни толық еркіндікке ие болды және ӛз мҥлкіне қҧқы болды.Оның кҥйеуі немесе басқа да ағайындары 

оның рҧқсатынсыз мҥлкіне тиіспейтін болған. Еркек әйелді (тіпті оның әкесі болса да) сҥймейтін кісіге 

еріксіз қоса алмайды.  

Исламға дейін әйелдер мҧрагерлікке қандай да бір қҧқы болмады. Бірақ ислам  тек еркектер ғана 

мҧрагерлікке ие болуы керек, себебі олар жаулармен соғысады деген тҥсініктегі арабтардың  

наразылығына қарамастан, әйелдерге мҧрагерлік теңдік берді. Ислам кӛптеген жағдайларда екі әйелдің 

ҥлесіне тең ҥлесті еркекке берген. Ол Қасиетті Қҧранның «Алла сіздердің балаларыңызға қатысты: 

ҧлдарыңызға екі қыздың ҥлесіне тең ҥлес бӛледі» деп кӛрсетіледі («ан – Ниса сҥресі» (Әйелдер), аят 

11). 

Ислам еркекті ӛз отбасының мҥшелері мен әйелін қамтамассыз етуді міндеттейді. Сонымен қатар 

ол әйелдің ӛз мҥлкін басқалары ҥшін шығындауын міндеттемейді. Әйелі бай болса да кҥйеуі оны 

асырап бағуы қажет болатын. Исламда ер адамның куәгерлігі екі әйелдің куәгерлігімен  барлық 

жағдайда бірдей болмайды. Кейбір мәселелерде әйелдердің ғана куәгерлігі қабылданып, еркектің 

куәгерлігі қабылданбады. Кӛптеген ислам ғалымдары әйелдің қоғамдық жҧмыстағы роліне 

прогрессивті деңгейде қарады. Егер де әйелдің қоғамдық жҧмысы оның ҥйдегі балалары, кҥйеуі, 

отбасы алдындағы міндеттеріне кедергі келтірмесе, ислам әйелдерге мемлекеттегі жоғары орындарға 

отыруына тыйым салмайды. Себебі, отбасы – қоғамның ядросы. Егер де ол бҧзылатын болса, қоғам да 

бҧзылады деген тҥсінік болды. 

Исламдағы әйел хиджабы жалпы алғанда оның сыртқы бет-бейнесін бӛтен ер адамнан қорғау 

мақсатында қабылданған киім ҥлгісі. Хиджаб – бетін немесе қолын жабу емес. Бҧл исламның ҥйретуі 

емес, кейбір қоғамдардағы қалыптасқан салт-дәстҥрлермен байланысты болып табылатын ҥлгі. 

Мысалы, христиан дініндегі тақуа әйелдердің денесін, шашын, беті мен қолының ҧштарын жауып 

жҥруі исламдағы хиджабқа ҧқсас. Европа әйеледері жиырмасыншы ғасырдың басына дейін кӛп 

жағдайда шаштарын жауып, ҧзын киім киіп жҥрді және оны ешкім де жазғырмады. Бірақ батыстағы 

сән дамып, қазіргі жағдайға дейін дамыды.   
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Ислам әйелдің білім алуға қҧқын жоққа шығармайды, керісінше еркектермен қатар әйелдердің 

білім алуын міндеттейді. Пайғамбардың хадистерінде «Білім алу- әрбір мҧсылман еркек пен мҧсылман 

әйелдің міндеті» (бҧл хадисті Ибн Маджа «Кіріспеде» келтірген). Әрбір ҧлттың ӛзіндік сипаты, салт-

дәстҥрі бар. Осылардың барлығы ҧлттың мәдениетін, ӛркениетін, діни сенімін кӛрсетеді. Алла 

адамдарды бір-бірінен ереше етіп жаратты. Ислам кӛп әйел алушылыққа рҧқсат еткен алғашқы дін 

емес және оны ойлап тапқан жоқ. Керісінше, ислам – некені қалыптастырып, кӛп әйел алушылықты 

қатаң шектеген алғашқы діндердің бірі. Ол әйелдердің санын шектеді, Қасиетті Қҧранда «Ӛздеріңе 

ҧнаған екі, ҥш, тӛрт әйелге ҥйленіңдер» («ан Ниса сҥресі (Әйелдер), аят 3).Әйелдермен қандай да бір 

қатынас тҥрлері тең дәрежеде болуы тиіс [7]. 

Әйелдердің мәртебесінің біршама жақсарғанына қарамастан бҧл прогреске кедергі болатын біраз 

себептердің бар екеніне кӛз жеткіздік. Бҧл әрекеттер ӛз биліктері мен байлығын, мҥдделерін сақтап 

қалуға тырысатын ерлердің әйелдерді белсенді дискриминацияға ҧшыратуымен тҥсіндіруге болады. 

Біздің кӛптеген әлеуметтік мәдени ортамызда ерлер мен әйелдер арасындағы теңсіздік терең сақталып 

қалды. Бҧл бағыттағы сапарды ары қарай жалғастыру ҥшін Н.Смелзер келтірген тҥрлі деңгейдегі 

бірнеше әрекеттер жасауға болады: 

- әйелдің бағыныштылық жағдайын ӛзгертуде әлеуметтендірудің ҥлгілерін ӛзгерту;   

- Ер – әкелердің отбасылық міндеттерге қатынасын ӛзгерту, балаларды бірге тәрбиелеуге 

дайындау;   

- мекемелер мен жҧмыс орындарындағы еңбек ету мен оқу бағдарламасының кестелерін тез 

арада шешілуі тиіс отбасылық мәселелермен қатар алып жҥруге ыңғайлы жағдайда қҧру т.б. 
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Резюме 

В статье даны основные положения понятия гендерной политики, ее осуществление в 

Республике Казахстан и в соответствии с этими понятиями увязаны вопросы роли женщин в обществе 

и исламе. 

 

Resume 

The substantive provisions of concept of gendernoy policy are given in the article, its realization in 

Republic Kazakhstan and in accordance with these concepts the questions of role of women are tied up in 

society and islam. 
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Баймаханова К.К., Мұстафаев Қ.С. (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

 

Болашақ инвестициялық жобаның бизнес-идеясы тҧжырымдалғаннан кейін, кәсіпорын сол 

бизнес-идеясын іске асыра ала ма деген сҧрақ туады. Бҧл сҧраққа жауап беру ҥшін кәсіпорынның 

тиісті экономикалық саласының жағдайы мен сала шеңберіндегі кәсіпорынның салыстырмалы 

жағдайын талдау керек. Талдаудың осы тҥрі инвестициялық жобаны әзірлеу мен оны талдаудың 

алдын ала кезеңінің мазмҧнын қҧрайды. Батыстық жобаларды талдау тәжірибесінде әдетте 

тӛмендегі критерийлерді қолданады: саланың пісіп-жетілуі; кәсіпорынның бәсекеге жарамдылығы 

(оның нарықтағы жағдайы). Саланың пісіп-жетілуін оны даму жағдайының тӛрт тҥрінің біреуіне 

жатқызу арқылы талдау қалыптасқан: эмбрионалдық, ӛспелілік, пісіп-жетілген немесе ескірген. 

Екінші критерийге сәйкес, кәсіпорынның тиісті сала шеңберінде оның бәсекеге жарамдылығын 

орнату керек. Басқаша айтқанда, тауар мен қызмет кӛрсетудің мақсатты нарығында берілген 

кәсіпорынның басқа кәсіпорындармен салыстырмалы жағдайын анықтау. Әдетте кәсіпорынның 

негізгі алты жағдайын қолданады: басым, мықты, жағымды, тҧрақсыз, әлсіз, ӛмір сҥре алмайтын. 

Жобаның кӛптҥрлілігіне қарамастан, оларды талдау әдетте кейбір жалпы сызбаға сәйкес 

келеді, ол жобаның коммерциялық, техникалық, қаржылық, экономикалық және 

институционалдық орындалуын бағалайтын арнайы бӛлімшелерден тҧрады. Стратегиялық 

инвестордың кӛзқарасы бойынша, дҧрыс жоба тәуекелді талдаумен аяқталуы керек. Сонымен 

қатар жобаның тҥрі, мысалы, оның техникалық орындалмауы жағынан ӛзгеруі мҥмкін және 

жаңартылған жобаны талдау басынан басталуы керек. 

Қағида бойынша, маркетингтік талдаудың мәні екі қарапайым сҧрақтың жауабына 

байланысты: Жобаны іске асыру нәтижесі болып табылатын ӛнімді сата аламыз ба? Бҧдан біз 

инвестициялық жобаны ақтауға жеткілікті кӛлемде пайда кӛре аламыз ба? 

Соңғы жылдардың статистикалық мәліметтері бойынша, ҥшінші әлем елдеріндегі 

фирмалардың банкротқа ҧшырауының дәрежесі 80% қҧрайды. Банкротқа ҧшыраудың негізгі себебі – 

маркетингтің жеткілікті болмауында. 

Маркетингтік талдаудың негізгі сҧрақтары мынандай: 

1. Жоба қандай нарыққа фокусталған? Халықаралық нарық па немесе ішкі нарық па? 

2. Жоба халықаралық нарық пен ішкі нарық арасындағы балансты ойластыра ма? 

3. Егер жоба халықаралық нарыққа бағытталған болса, онда оның мақсаты мемлекеттің саяси 

қағидалық шешімімен сәйкес келе ме? 

4. Егер жоба ішкі нарыққа фокусталған болса, онда оның мақсаттары мемлекеттің ішкі 

саясатына жауап бере ме? 

5. Егер жоба мемлекеттің саясатымен сәйкес келмейтін болса, онда оны ары қарай қарастыру 

керек пе? 

Жобалар қолданыстағы нарықта іске асатындықтан, жобаларда олардың сипаттамасы келтірілуі 

болу керек. Маркетингтік талдауда да, тҧтынушылар мен бәсекелестерді талдау болуы қажет. 

Тҧтынушыларды талдау тҧтынушылардың сҧранымын, нарықтың потенциалды сегменттері мен сатып 

алу процесінің сипатын анықтауы керек. Ол ҥшін жобаны жасаушы нарықты мҧқият зерттеп, оған әсер 

ететін институционалды шектеулер мен нарық қҧрылымының шеңберінде негізгі бәсекелестерін 

талдау керек. Маркетингтік талдау нәтижесінің негізінде маркетингтік жоспар қҧрылады. Ол жоспарда 

ӛнімді әзірлеу стратегиясы, баға белгілеу, тауардың нарыққа жылжуы мен ӛтуі анықталуы тиіс. 

Маркетингтік талдау сҧранысты алдын ала болжауды қамтиды. Инвестициялық жобаны даярлау 

барысында жобаның дәлдігін қалаулы дәлдікке жету шығындарымен салыстыра отырып анықтау 

керек. Шешім қабылдау процесі белгісіздік жағдайында іске асса да, дҧрыс болжау осы белгісіздік 

дәрежесін азайтады. Маркетингтік бӛлім жобаларды талдауды анықтаушылық мәнге ие, ӛйткені 

жобаның ӛмірге қабілеттілігін бағалау ҥшін керекті нарықтық ақпараттарды алуға мҥмкіндік 

береді. Кӛп жағдайда сапасыз маркетингтік талдау нәтижесінде фирма едәуір ақша қҧралдарын 

шығындап, жабдықтау мен ӛнімді ӛткізу операцияларын іске асыруға кҥш жҧмсағанымен, ойдағы 

пайдаға ешқашан жете алмайтын жағдайлар кездеседі. 

ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ 
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Инвестициялық жобаны техникалық талдау міндетіне мыналар жатады: жоба мақсаттарының 

кӛзқарастарына неғҧрлым сәйкес келетін технологияларды анықтау; жергілікті жағдайларды 

талдау, оның ішінде шикізатқа, энергияға, жҧмыс кҥшіне қол жеткізуді және оның қҧнын; жобаның 

іске асуы мен жоспарлаудың потенциалды мҥмкіндіктерін тексеру; 

Техникалық талдауды, әдетте, кәсіпорынның жеке сарапшылар тобы арнайы мамандарды 

шақыру арқылы жҥргізеді. Техникалық талдаудың стандартты процедурасы қолда бар жеке 

технологияларды талдаудан басталады. Сонымен қатар келесі критерийлерді басшылыққа алу 

керек: технология ӛзін алдын ала жақсы жағынан кӛрсетуі тиіс, яғни стандартты болу керек; 

технология импорттық қондырғылар мен шикізаттарға бағытталмауы керек. Егер ӛз технологиясын 

қолдану мҥмкін болмаса, онда тӛмендегі схемалардың бірі бойынша біреуімен шетелдік технология 

мен қондырғыларды тарту мҥмкіндігіне талдау жҥргізіледі: 

– шетел фирмасымен бірлескен кәсіпорын-бӛлшектеп инвестицияландыру және барлық 

технологиялармен қамтамасыз ету; 

– технологиялық «ноу-хауды» іске асыратын жаңа қондырғыны сатып алу; 

–  «Turn-key» - қондырғы сатып алу, зауыт салу, технологиялық процесті қалыптастыру; 

–  «Product-іn-hand» - «turn-key» + кәсіпорынның қажетті дайын ӛнім шығарғанға дейін 

персоналды оқыту; 

– ӛндіріс ҥшін лицензиялар сатып алу; 

– шетелдік технологиялар тарапынан техникалық кӛмек. Технология таңдау ережесі кейбір 

альтернативті технологияларды кешендік талдауды және қандай да бір агрегатталған критерийдің 

негізінде жақсы вариантты таңдауды қарастырады. 

Инвестициялық жобалаудың қаржылық бӛлімінің жалпы нҧсқасы қарапайым тізбекке 

негізделген: кәсіпорын қызметінің соңғы жылдар аралығындағы қаржылық жағдайына талдау 

жасау; инвестициялық жобаны дайындау кезеңіндегі кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау 

жасау; негізгі ӛнім ӛндірісінің залалсыздығына талдау жасау; инвестициялық жобаны жҥзеге асыру 

барысындағы пайда мен ақша ағымдарын болжамдау; инвестициялық жобаның тиімділік бағасы. 

Кәсіпорынның бҧдан бҧрынғы қызметі мен ағымдағы жағдайына қаржылық талдау жасау 

әдетте кәсіпорынның пайдалылығы мен оның басқару тиімділігін, несие қабілеттілігін, 

ӛтемпаздығын кӛрсететін негізгі қаржылық коэффициенттерінің интерпретациясы мен 

есептеулеріне келтіріледі. Әдетте бҧл қиындық туғызбайды. Қаржылық бӛлімде кәсіпорынның 

ӛткен жылдардағы негізгі қаржылық есебін беру және негізгі кӛрсеткіштерді салыстыру аса қажет. 

Егер инвестициялық жоба батыстық стратегиялық инвесторды тарту ҥшін дайындалса, онда 

қаржылық есепті беруін инвесторды тартқан батыс мемлекеттің форматтарына келтіру керек. 

Шығынсыздықты талдау негізгі ӛнімдерді шығару мен ӛткізудің ӛзіндік қҧн қҧрылымын 

талдау бойынша жҥйелік жҧмыстарды және барлық шығындарының айнымалылар (ӛндіріс кӛлемі 

мен сату кӛлемінің ӛзгеруіне орай ӛзгереді) мен тҧрақтыға (ӛндіріс кӛлемі ӛзгеруіне байланысты 

ӛзгермейтін) бӛлінуін қамтиды. Шығынсыздықты талдаудың негізгі мақсаты - шығынсыздық нҥктесін 

анықтау, яғни пайданың нольдік мәніне сәйкес келетін тауар кӛлемін сату. Шығынсыздықты 

талдаудың маңыздылығы нақты немесе жоспарланған пайданы инвестициялық жоба процесінде 

шығынсыздық нҥктесі мен кәсіпорынның пайданы алып келетін іскерлігі сенімінің кейінгі 

бағасымен салыстыруына негізделген. 

Жобаның қаржы бӛлімінің неғҧрлым жауапкершілігі мол бӛлігі оның инвестициялық 

бӛлігі болып табылады, ол мыналарды қамтиды: жоба бойынша кәсіпорынның инвестициялық 

қажеттіліктерін анықтау; инвестициялық қажеттіліктердің қайнар кӛздерін белгілеу (және ары 

қарайғы ізденіс); инвестициялық жобаны іске асыру ҥшін тартылған капиталдың қҧнын бағалау; 

жобаның іске асуы есебінен тҥсетін пайда мен ақша ағымдарын болжау; жоба кӛрсеткіштерінің 

тиімділігінің бағасы; 

Жобаның іске асу мерзімінде оның ӛтелімділігін бағалау мәселесі әдістемелік тҧрғыдан ӛте 

қиын. Жобаны іске асыру нәтижесінде пайда болатын ақша ағымының кӛлемі, «ақшаның қҧны 

уақыт ӛтуіне қарай» деген қағиданы есепке ала отырып, сомалық инвестиция шамасын жабуы 

керек. Бҧл принцип бойынша: «Доллардың қазіргі қҧны бір жылдан кейінгі алынған доллардың 

қҧнынан ҥлкен», яғни бір жыл кейін алынған әрбір жаңа ақша ағымы бір жыл ерте алынған оған 

кӛлемі тең ақша ағымынан тӛмен мәнге ие. Ақша ағымының уақыттық мәнділігін ӛлшейтін 

сипаттамасы ретінде инвестициялық жобаны іске асыру нәтижесінде алынған ақша ағымын 

инвестициялаудан тҥскен тҥсімнің нормасы кӛрінеді. 

ҚМУ ХАБАРШЫСЫ 1 (31) 2011 
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Сонымен, инвестициядан туындайтын жалпы ақшалай ағым жоғарыда кӛрсетілген 

қаржылық феноменді есепке ала отырып, инвестицияның шамасын жабатын болса, жоба 

қаржылық критерийлер тҧрғысынан қабылданады. Жобаның ӛтелімділігін бағалау кезіндегі 

инфляцияны есепке алу мәселесі қарамақайшылықты болып келеді. Әрине, уақытта ӛріс алған 

ақша ағымдарын ақшаның сатып алушылық қабілетінің ӛзгеруіне байланысты қайта санау керек. 

Сонымен қатар инвестициялық жобаның тиімділігі туралы соңғы қорытынды инфляциялық әсерді 

ескерусіз жасалуы мҥмкін.  

Экономикалық талдау. Қаржылық талдаудың негізгі сҧрағы: жоба кәсіпорын иелерінің 

(акционерлері) байлығын кӛбейте ала ма? Бҧл сҧраққа, ақша ағымдарын талдау арқылы жауап 

беруге болады. Экономикалық талдау жобаның мемлекеттік (ҧлттық) байлығын ҧлғайтуға әсер 

етуін бағалаудан тҧрады. Экономикалық талдаудың қажеттігі неде? Егер нарық толығымен 

(идеалды) еркін болса, онда экономикалық талдау жҥргізудің керегі жоқ, себебі компанияның 

иелеріне не пайдалы болса, қалғандарға да сол пайдалы болып табылады. Ірі инвестициялық 

жобаларда қаржылық тиімділігінен гӛрі, экономикалық тиімділігі мен экономикалық 

тартымдылығын талдау қалыптасқан (яғни жобаның ҧлттық басымдылық міндеттеріне сәйкес 

дәрежесі). 

Экономикалық тиімділікті бағалаудың іріленген процедурасы мынадай тҥрге ие: 

қаржылық талдаудың қорытындысын ҧсыну; экономикалық талдау тҧрғысынан шығындар мен 

табыстың жаңа жіктелуін жасау; қаржылық мәндерді экономикалық мәндерге ауыстыру (олар 

сыртқы және ішкі нарық бағасы мен шығындардың ҥйлеспеуіне байланысты); ресурстарды 

қолдану және ӛнімдер алу ҥшін басқа мҥмкіндіктердің қҧнын бағалау; ішкі тӛлемдер бойынша 

барлық есептеулерді шығарып тастау (ӛйткені олар мемлекеттің жалпы байлығын ӛзгертпейді); 

жыл сайынғы экономикалық қҧралдар ағымын инвестицияның бастапқы кӛлемімен салыстыру (бҧл 

нәтиже болады). Тағы да айтып кетейік, экономикалық талдау әдетте мемлекеттің тапсырысы 

бойынша жасалатын және ҧлттық мағыналы міндетті шешуге бағытталған ірі инвестициялық 

жобаларға жҥргізіледі. Егер кәсіпорын инвестициялық жобаны ӛз бастамасы бойынша әзірлеп, 

инвесторды ӛз бетімен тартса, онда бҧл істің нәтижесінде жобаға қатысушыларының жалпы 

ҧтысы негізделеді, ең алдымен жобаға қаржылық ресурстарын ҧсынған заңды және жеке тҧлғалар 

ҥшін. Және де, осы тҧлғалардың санына мемлекет кірмесе, онда жобаның экономикалық талдауын 

жасамауға болады. 

Институционалдық талдау инвестициялық жобаның ҧйымдастырушылық, қҧқықтық, саяси 

және әкімшілік тҧрғыда есепке алынуы мен сәттілікпен орындалу мҥмкіндігін бағалайды. 

Инвестициялық жобаның осы бӛлімі сандық та, қаржылық та емес болып табылады. Оның негізгі 

мақсаты – инвестициялық жобамен бірге жҥретін сыртқы және ішкі факторларының жиынтығын 

бағалау. 

Тәуекелді талдаудың мәні мынада. Жіберілген сапасына тәуелсіз болашақтың әрқашанда 

белгісіздік элементі бар. Мысалы, керекті мәліметтердің кӛп бӛлігі қаржылық талдау ҥшін 

(шығындар элементтері, бағалар, ӛнімнің сатылу кӛлемі) белгісіз болып табылады. Болашақта 

болжаудың жақсы жаққа да, жаман жаққа (пайданың тӛмендеуі) да ӛзгеруі мҥмкін. Тәуекелді 

талдау барлық ӛзгерістерді, қай жағына болса да, есепке алуды қажет етеді. Жобаны іске асыру 

процесінде келесі элементтер ӛзгеріске ҧшырауға бейім: шикізат пен қосалқы бӛлшектердің қҧны, 

капиталдық шығындардың қҧны, қызмет етудің қҧны, сатудың қҧны, бағаның қҧны. Нәтижесінде 

шығатын параметр, мысалы, пайда кездейсоқ болады. Тәуекел ықтималдық таралу мен 

ықтималдықтар тҥсінігін қолданады. Сонымен тәуекел теріс пайда алу, яғни залал шегу 

ықтималдығына тең. Жоба факторларының ӛзгеріс диапазоны қаншалықты кең болса, жоба 

тәуекелділігі соншалықты жоғары. Кейде тәуекелді талдау процесінде тӛмендегі нҧсқау бойынша 

жҥргізілуі мҥмкін сценарийді талдаумен шектеледі: инвестициялық жобаның неғҧрлым белгісіз 

параметрлерін таңдайды; әр параметрдің шектік мәні ҥшін жоба тиімділігіне талдау жҥргізеді; 

инвестициялық жобада ҥш сценарий сынылады (базалық, белсендігі неғҧрлым тӛмен, белсендігі 

неғҧрлым жоғары). Стратегиялық инвестор әдетте белсендігі тӛмен сценарийдің негізінде 

қорытынды жасайды. 

 Сонымен, жоғарыда аталған критерийлер мен концептуалдық негіздер инвестициялық 

жобалауда маңызды болып есептеледі. Оларды жобалау процесінде пайдалану қажет. Әрбір 

инвестициялық жобаның ерекшелігіне байланысты критерйлер тобы ӛзгеруі мҥмкін. Бҧл 

жағдайларда басқа да талдау тҥрлері қосылады. 
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Резюме 

В статье представлены и обоснованы основные критерии и концептуальные основы 

проектного анализа в инвестиционном проектировании, а именно: коммерческий анализ, 

технический анализ, институциональный анализ, финансовый анализ, экономический анализ и 

анализ рисков. 

Summary 

In clause are submitted and the basic criteria and conceptual bases of the design analysis in 

investment designing, namely are proved: the commercial analysis, technical analysis, institutional the 

analysis, financial analysis, economic analysis and analysis is riscs. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 

 

Махатова А.C.,  Елпанова М.А.  (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния компании является 

стабильность ее деятельности, финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость компании - 

это такое состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое 

обеспечивает развитие организации  на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска [1, с.145]. 

В отличие от платежеспособности, которая оценивает оборотные активы и краткосрочные 

обязательства организации, финансовая устойчивость определяется на основе соотношения 

разных видов источников финансирования и его соответствия составу активов. Знание предельных 

границ изменения источников средств для покрытия вложений капитала в основные средства или 

производственные запасы позволяет генерировать такие направления хозяйственных операций, 

которые ведут к улучшению финансового состояния компании, к повышению ее устойчивости.  

Финансово-устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за счет 

собственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не допускает неоправданной 

дебиторской и кредитной задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам. В 

результате осуществления какой-либо хозяйственной операции финансовое состояние компании 

может оставаться неизменным, либо улучшиться, либо ухудшиться. Поток хозяйственных 

операций, совершаемых ежедневно, является как бы «возмутителем» определенного состояния 

финансовой устойчивости, причиной перехода из одного типа устойчивости в другой.  

До настоящего времени нет установленной классификации факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость компании, однако можно обобщить некоторые из них.  

Различают факторы: 

- по месту возникновения – внешние и внутренние; 

- по важности результата – основные и второстепенные; 

- по структуре – простые и сложные; 

- по времени действия – постоянные и временные. 

При рассмотрении первого признака классификации следует помнить, что внутренние 

факторы прямо зависят от организации работы самой компании. К ним относят состав и структуру 

выпускаемых товаров, активов и финансовых ресурсов организации, стратегию управления 

активами. К числу внешних относят те изменения, которые полностью или частично не зависят от 

организации. 
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Абсолютная  устойчивость финансового состояния отражает ситуацию, когда все запасы 

полностью покрываются собственными оборотными средствами, т.е. компания совершенно не 

зависит от внешних кредиторов. Такая ситуация в реальной жизни встречается крайне редко. Ее 

также нельзя рассматривать как идеальную, так как она означает, что руководство организации не 

умеет, не хочет или не имеет возможности использовать внешние источники средств  для 

основной деятельности. 

Нормальная устойчивость финансового состояния компании отражает наличие источников 

формирования запасов, величина которых рассчитывается как сумма собственных оборотных 

средств, ссуд банка, займов, используемых для покрытия запасов, и кредиторской задолженности 

по товарным операциям. Приведенное соотношение соответствует положению, когда компания 

для покрытия запасов и затрат успешно использует различные источники средств, как 

собственные, так и привлеченные. Такое соотношение также гарантирует платежеспособность 

компании. 

Неустойчивое финансовое состояние сопряжено с нарушением платежеспособности, при 

котором компания для покрытия части своих запасов вынуждена привлекать дополнительные 

источники покрытия, ослабляющие финансовую напряженность, и не являющиеся в известном 

смысле "нормальными", т.е. обоснованными. Они включают в себя временно свободные 

собственные средства, такие как фонды экономического стимулирования, финансовые резервы и 

т.д., привлеченные средства (превышение нормальной кредиторской задолженности над 

дебиторской) и кредиты банков на временное пополнение оборотных средств и прочие заемные 

средства. При этом, тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет 

пополнения источников собственных средств и увеличения собственных оборотных средств.  

Финансовая неустойчивость считается нормальной (допустимой), если величина 

привлекаемых для формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и заемных средств не 

превышает суммарной стоимости производственных запасов и готовой продукции (наиболее 

ликвидной части запасов и затрат). Кризисное или критическое финансовое состояние 

характеризуется ситуацией, при которой организация находится на гране банкротства, поскольку в 

данной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность 

организации не покрывают даже его кредиторской задолженности и просроченных ссуд. По типу 

финансовой устойчивости и его изменению можно судить о надежности организации с точки 

зрения платежеспособности. Платежеспособность компании - важнейший показатель, 

характеризующий еѐ финансовое состояние. Характеристика финансовой устойчивости в 

долгосрочном плане на основе расчета абсолютных показателей дает лишь общую оценку.  

При проведении экспресс-анализа рекомендуется пройти несколько этапов оценки 

финансового положения компании [2]. 

1) Оценка финансового положения компании по финансовым показателям. На данном шаге 

предлагается провести экспресс-анализ основных показателей, характеризующих ликвидность, 

платежеспособность и финансовую устойчивость компании. Учитывая многообразие финансовых 

процессов, множественность финансовых показателей, различие в уровне их критических оценок, 

различную степень их отклонений от фактических значений и возникающие при этом сложности в 

оценке финансовой устойчивости компании, рекомендуется проводить интегральную 

рейтинговую оценку финансового положения компании.  

Этот вид оценки включает в себя подготовительный и расчетный этапы.  

Подготовительный этап предполагает определение набора финансовых показателей, по 

которым будет производиться оценка, а также определение их пороговых значений с целью 

отнесения их к тому или иному уровню. На расчетном этапе производится определение значений 

финансовых показателей компании, характеризующих уровень финансового положения компании, 

а затем определяется их уровень.  

Для оценки финансового положения компании выбирается набор следующих показателей: 

- коэффициент финансовой независимости (коэффициент автономии) характеризует долю 

собственного капитала в валюте баланса, превышение данным показателем нормативного 

значения указывает на укрепление финансовой независимости организации от внешних 

источников; 

- коэффициент текущей ликвидности (или общий коэффициент покрытия долгов, или 

коэффициент покрытия, характеризует степень покрытия оборотных активов оборотными 
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пассивами и применяется для оценки способности организации выполнить свои краткосрочные 

обязательства; 

- коэффициент срочной ликвидности - отношение наиболее ликвидной части оборотных 

средств (денежных средств, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений) к 

краткосрочным обязательствам; 

- коэффициент абсолютной ликвидности – это отношение наиболее ликвидных активов 

организации (денежных средств и ликвидных ценных бумаг) к текущим обязательствам;  

- рентабельность активов - коэффициент, характеризующий эффективность использования 

всего имущества организации, рассчитывается как частное от деления чистой прибыли на 

среднегодовую величину активов; 

- рентабельность собственного капитала  показывает эффективность использования 

капитала, инвестированного фирмой за счет собственного источника финансирования, и 

рассчитывается как отношение чистой прибыли к заемному капиталу; 

- отношение объема продаж к общим активам характеризует эффективность использования 

активов для производства; 

- коэффициент доли заемных средств называется также удельным весом заемного капитала 

и рассчитывается как отношение заемных средств к собственным средствам; 

- доля свободных от обязательств активов, находящихся в мобильной форме отражает долю 

оборотных активов в структуре активов; 

- эффективность использования активов для производства товаров определяется 

отношением выручки от продажи товаров к валюте баланса;  

- доля накопленного капитала определяется отношением нераспределенной прибыли 

прошлых лет и текущего периода к валюте баланса.  

Результаты подготовительного и расчетного этапов для исследуемой организации 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Оценка уровня финансовых показателей 

Наименование показателя 
Высокий 
уровень 

(А) 

Средний 
уровень 

(В) 

Низ- 
кий 

уровень 
(С) 

Для исследуемой 
компании 

Значение 
показателя 

исследуемой 
компании 

Оценка 
уровня 

1.Коэффициент финансовой 
независимости 

> 0,5 0,3 - 0,5 < 0,3  А 

2. Коэффициент текущей ликвидности > 2,0 1,0 - 2,0 < 1,0  В 
3. Коэффициент срочной ликвидности > 0,8 0,4 - 0,8 < 0,4  В 
4. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

> 0,2 0,1 - 0,2 < 0,1  С 

5. Рентабельность всех активов > 0,1 0,05- 0,1 < 0,05  А 
6. Рентабельность собственного 
капитала 

> 0,15 0,1- 0,15 < 0,1  А 

7. Эффективность использования 
активов для производства товара 

> 1,6 1,0 - 1,6 < 1,0  А 

8. Доля заемных средств в общей 
сумме источников 

< 0,5 0,7 - 0,5 > 0,7  А 

9. Доля свободных от обязательств 
активов, находящихся в мобильной 
форме 

> 0,26 0,1- 0,26 < 0,1  А 

10. Доля накопленного капитала > 0,1 0,05- 0,1 < 0,05  А 

2) Составление кривой финансового положения компании по финансовым показателям и 

определение уровня финансового положения компании. Результаты сопоставления полученных 

значений финансовых коэффициентов со шкалой, характеризующей уровни финансового 

положения компании по финансовым коэффициентам, заносятся в таблицу. Если соединить 

отмеченные позиции единой линией, то получается кривая финансового положения компании, 

характеризующая его уровень по финансовым показателям. 
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Итоговую оценку уровня финансового положения компании по финансовым показателям 

рекомендуется проводить экспертным путем.  

3) Оценка финансового положения компании по критерию «наличие эффективной системы 

управления финансами». Под эффективной системой управления финансами обычно понимают 

технологию составления плана работы компании, скоординированного по всем подразделениям 

или функциям. Этот план базируется на комплексном анализе прогнозов изменения внешних и 

внутренних параметров и получении посредством расчета экономических и финансовых 

индикаторов деятельности компании. Эффективная система управления финансами включает 

также механизм оперативно-тактического управления, который обеспечивают решение 

возникающих проблем и достижение заданных целей (объемов производства, прибыли, 

инвестиций) с минимальными отклонениями (не более 20 %).  

Данный вид оценки проводится экспертным путем и предполагает отнесение компании к 

тому или иному уровню финансового положения компании по следующему принципу:  

- высокий уровень финансового положения компании – наличие на организации системы 

бюджетного планирования;  

- средний уровень финансового положения компании – наличие на организации системы 

плановых отчетов;  

- низкий уровень финансового положения компании – наличие на организации системы 

планирования коэффициентным методом.  

4) На данном шаге определяется комплексная оценка финансового положения компании. 

Определение уровней финансового положения компании приведено в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Характеристика уровней финансового потенциала 
Уровень финансового положения 
компании 

Краткая характеристика 
 

Высокий уровень финансового 
положения компании 

Деятельность компании прибыльна. Финансовое 
положение стабильно.  

Средний уровень финансового 
положения компании 

Деятельность компании прибыльна, однако финансовая 
стабильность во многом зависит от изменений, как во 
внутренней, так и во внешней среде.  

Низкий уровень финансового 
положения компании  

Компания финансово нестабильна.  

 

Данный этап рекомендуется проводить экспертным путем на основании значимости каждой 

составляющей.  

Таким образом, оценка производственного и финансового положения компании – 

необходимый этап стратегического анализа и управления, охватывающий все основные 

внутренние процессы. В результате такого анализа обеспечивается системный взгляд на 

компанию, который позволит не только выявить все сильные и слабые стороны, но и создать на 

этой основе комплексный план перспективного развития.  
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предприятия: Учеб. пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 471 с. 

2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебное пособие. Серия "Высшее образование".- М.: ИНФРА-М, 2001. - 215 с.  

 

  Тҥйіндеме 

Мақалада компанияның қаржылық әдісін талдау жағдайы және де оның экспресс-талдау 

мағынасы қарастырылған. Бҧл  талдау  нәтижесі компанияға жҥйелі кӛзқарасты қамтамасыз етеді, 

барлық кҥшті және әлсіз жақтарын анықтауға мҥмкіндік береді, сонымен бірге оның перспективті 

дамуына кешенді жоспар жасайды. 
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Summary 

The article touches upon a technique of financial status of company and also its meaning under 

having the express analysis.The results of such analysis leads to a system view on company giving a 

chance to reveal all strong   and  weak  sides and also a creation  of a complex plan of its perspective 

development. 
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ КООПЕРАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫ ДАМЫТУ 

  

Ӛтегенова К.А., Абубакирова Ж.  (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

 

Қалыптасқан экономика жағдайында реформалардың енгізілуіне және аймақтық-ӛнідірістік 

бірлестіктердің ӛз деңгейінде қалыптаспауына байланысты, қазіргі кезде агроӛнеркәсіп кешенін 

дамытуда ауыл шаруашылық кооперациясын жандандыру ӛзекті проблема болып отыр. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» - атты Қазақстан халқына 
Жолдауында «Ауыл шаруашылығындағы еңбектің ӛнімділігі 2014 жылға қарай 2 есе, ал 2020 

жылға қарай 4 есе ӛседі. Аграрлық секторда етті мал шаруашылығын дамыту жӛнінде бҧрын-

соңды болып кӛрмеген жоба жҥзеге асырылады» - деп батыл болжамдар айтқан болатын[1]. 

Сондықтан да ауылдағы экономикалық проблемаларды шешуде ауыл шаруашылығы тауар 

ӛндірушілерінің, агросервистік кәсіпорындардың, ӛндеуші ӛнеркәсіптердің және сауда 

ҧйымдарының кҥштерін біріктірудің маңызы зор. 

Нарықтық эконмикасы дамыған елдерде фермерлік кооперативтер маңызды және 

агроӛнеркәсіп кешенін дамытуда, аграрлық сфералардың басқа аралас ӛндіріс салаларынмен 

қарым-қатынас жҥйесінде шешуші рӛл атқарады. Солтҥстік Еуропа, Нидерланды, Ирландия, 

Жапония елдері ҥшін ауылшаруашылығы кәсіпорындарының коопертивіне жҥз процент қатысуы 

дәстҥрлі жағдай болып табылады.  

Ауыл шаруашылық кооперациясы – ауылшаруашылығы тауар ӛндірушілерінің 

экономикалық және басқа да қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында қҧрылған, әртҥрлі ауыл 

шаруашылық кооперативтер жҥйесі мен олардың одақтары. Кооперация - еңбек кооперациясы 

және ӛндірістік кооперация болып бӛлінеді.   

Еңбек кооперациясы ӛндіріс процесіндегі жҧмыс жасаушы адамдардың еңбек әрекетін 

біріктіру формасы. Яғни, еңбек кооперациясы ӛндіріс қорын  ҥнемдеуге және кооперация 

мҥшелерінің кҥшін біріктіру нәтижесінде еңбек ӛнімділігін арттыруға мҥмкіндік береді. Еңбек 

кооперациясының негізгі екі типі бар: жай-біртекті  еңбекті біріктіру және кҥрделі-әртекті еңбекті 

біріктіру. Бҧл еңбек кооперациясының екі формасыда қоғам дамуының барлық этапынра орын 

алған. Қазіргі кезде оның формасы әр алуан тҥрде толығып, маңызы артып отыр. Ӛндірістік 

кооператив ӛнім ӛндіру процесіндегі мамандандырылған кәсіпорындардың арасындағы қоғамдық 

еңбек бӛлінісі нәтижесінде пайда болатын ҧзақ рационалды ӛндірістік байланыс формасы. 

Сондай-ақ ӛндірістік кооперация ӛндіріс тиімділігін және еңбек ӛнімділігін арттыруда, 

техникалық прогресті және ӛндіріс кҥшін тиімді пайдалануға жағдай жасайды. 

Еңбек кооперациясы мен ӛндіріс - әртҥрлі әлеуметтік-экономикалық қҧрылымдағы елдерге 

және барлық ӛндіріс әдісіне тән объективті тарихи ҥрдіс. Кооперацияда ӛндіріс жаңа ғылым 

жетістіктермен, оның ішінде: ӛндірістік, конструкторлық, басқару және ақпараттық технологиялар 

жабдықталып біріктіріледі. Кооперация ӛнім ӛндірушілерді, зерттеушілерді, ҧдайы ӛндірістің 

әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық ҥрдіс базасын жасаушыларды, эконмикалық 

интеграцияның негізгі ҥрдістерін (ӛндіріс, ғылым, ақпараттық-қаржылық сфера), халықаралық 

ӛндірістік қатынастарды, әлемдік экономиканың шешуші сферасы – материалдық ӛндірісінде 

тоғыстырады. 

Ауыл шаруашылық кооперациясын қайта ӛрлету нарықтық қатынастарға ӛту жағдайында 

ерекше ӛзекті болып отыр. Оған қоса агроӛнеркәсіп кешенінде кооперативтік қозғалыстың 

сапалық жаңа кезеңі ҥшін, оның нарықтық қҧрылымдарының саласына дендеп енуіне алғы 

шарттар мен жағдайлар жасалуда.  
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Ауыл шаруашылығындағы соңғы жылдардағы қалыптаса бастаған оң қҧбылыстар еліміздің  

кӛптеген аймақтарына тән, соның ішінде Қызылорда облысы ауыл шаруашылығының жағдайына 

тоқталамыз. Мемлекеттік қолдаудың арқасында агроӛнеркәсіптік кешенінің ауыл шаруашылығы 

ӛнімдерінің ӛндіріс кӛлемі жыл сайын артып келеді. Облыс бойынша 2010 жылдың қаңтар – сәуір 

айларында ауыл шаруашылығының жалпы ӛнімдерінің ӛндірісі 3596,1   млн. теңге болды, 2009 

жылдың сәйкесті кезеңімен салыстырғанда ӛсім 101,9 пайызды қҧрайды. 

2010 жылдың есепті кезеңінде  ауылшаруашылығы тауар ӛндірушілері арқылы барлығы 

794,0 млн. теңге несие қаржысы игерілді. Оның ішінде «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 

арқылы 56,1 млн теңге, «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ арқылы 6,9 млн. теңге, 

II деңгейдегі банктер арқылы  335,0  млн.теңге несие қаржысы игерілді.        

Сонымен қатар, ҥстіміздегі жылы  кӛктемгі егіс жҧмыстарын уақытылы жҥргізуді және ауыл 

шаруашылығы тауар ӛндірушілерінің жеңілдетілген несиелерге қол жетімділігін арттыруды 

ҧйымдастыру мақсатында жергілікті атқарушы органдар тарапынан «Азық-тҥлік келісім шарт 

корпорациясы» ҦК» АҚ арқылы кҥрішті астық кепілі бойынша ӛткізу жолдары келісіліп, бҥгінгі 

кҥнге  (10700 тонна) бойынша «Агросервис Шапағат» ЖШС 396,0 млн. теңге алды.  

2010 жылы шаруашылықтардың барлық нысандары бойынша 156,1 мың гектарға егiс егілді. 

Оның ішінде дәндi дақылдар 81,9 мың, мал азығындық дақылдар 49,1 мың, картоп, кӛкӛнiс, бақша 

21,9 мың, майлы  және техникалық дақылдар 3,1 мың гектарды қҧрайды. Жалпы егіс кӛлеміндегі 

кҥрiш егісінің межесі 72,8 мың гектар. 

Облыс  бойынша  ҥстіміздегі жылдың 1  мамырына 252,6 мың  бас мҥйізді  ірі қара,  948,1  

мың бас қой мен  ешкі,  65,7 мың бас жылқы, 29,7 мың бас тҥйе, 3,4 мың бас шошқа және 204,0 

мың бас қҧс ӛсірілуде.  

Ӛткен  жылдың осы уақытымен  салыстырғанда  мҥйізді ірі қара-1,5, қой мен ешкі -0,5,  

жылқы  мен тҥйе 2,0 пайызға  кӛбейсе,  қҧстың саны -0,5 және  шошқаның саны 3,2 пайызға 

азайған. Сондай ақ ет ӛндіру -0,8, сҥт ӛндіру -1,6, жҧмыртқа ӛндіру 0,1 пайызға кӛбейген. Әр жҥз 

аналықтан 39 бҧзау,  88 қозы мен  лақ,  57 қҧлын және 36 бота  алынып,  сҥт бағытындағы әр 

сауын сиырдан 281 кг сҥт сауу қамтамасыз етілді.  

Облыс бойынша 23 шаруашылық мал тҧқымын асылдандырумен  айналысады. Оның ішінде 

5-і асыл тҧқымды мҥйізді ірі қара, 7-і қой, 5-і жылқы және 6-ы қазақтың айыр тҥйесін ӛсіреді. 

Бҥгінгі кҥні асыл  тҧқымды   мҥйізді ірі қара малының саны 3,4 мың басқа, немесе ірі қараның 

ҥлес салмағы 1,4 пайызға,  асыл  тҧқымды   қойдың саны 40,1 мың басқа, немесе асыл тҧқымды 

қойдың ҥлес салмағы -7,8,  асыл тҧқымды жылқының саны 3,6 мың басқа, немесе асыл тҧқымды 

жылқының ҥлес салмағы 5,9 пайызға және асыл тҧқымды тҥйе малының саны 3,1 мың басқа, 

немесе ҥлес салмағы 11,1 пайызға жетіп отыр. Бҧдан басқа мал тҧқымын асылдандыруға қызмет 

кӛрсететін бір дистрибъютерлік орталық жҧмыс істеп тҧр. 

Мал ӛнімдерін ӛндіретін орта және ірі шаруашылықтар ҧйымдастыру мақсатында 2010 

жылы «Қызылордаагросервис» МКК-ны арқылы 250 бас сҥт бағытындағы мҥйізді ірі қара, 1000 

бас асыл тҧқымды ет бағытындағы қой және 200 бас жылқы малын алуға кәсіпорынның 

айналымдағы қаржысының есебінен 65,8 млн. теңге қаржы бӛлініп, кӛрші облыстардың асыл 

тҧқымды шаруашылықтарынан жоғарғы ӛнімді  мал алуға жҧмыстар жҥргізілуде. Бҥгінгі кҥнге 22 

бас қазақтың айыр тҥйесі сатып алынып, Қармақшы ауданының «Алтын» шаруа қожалығына  

лизингіге берілді.  

Дегенмен, Қызылорда облысының егін шаруашылығында шешуін таппай отырған 

мәселелерге келсек, олар: 

1. Кҥріш ауыспалы егістігінің дренаждық-қашыртқы жҥйелерінің кӛп жылдардан бері 

жӛндеу кӛрмегендіктен, тозығы жетіп, су ӛткізу қабілетінің азаюы (60%), осыған байланысты 

егістік жерлердің тҧздану процесі артып отыр. Бҧл жҧмыстарды атқаруға шаруашылықтарға ҧзақ 

мерзімге, сый ақысы тӛмен несие бӛліну қажет. 

2.  Қызылорда облысының егіншілік саласы толығымен суармалы жҥйеге бейімделген. 

Барлық егістің 46,5 пайызын алып отырған кҥріш дақылы 90 кҥн суда тҧрып ӛсіп жетіледі. Осыған 

байланысты, кҥріш суару ҥшін су жеткізіп беру қызметінің бағасын 25 пайыз ғана субсидиялау 

облыс ауыл шаруашылығы қҧрылымдары ӛндіріп отырған кҥріш ӛнімінің ӛзіндік қҧнының 

жоғарылап, облыста ӛндірілетін кҥріштің бәсекелестік қабілетін тӛмендетеді. Бҧл ӛз кезегінде 

шаруашылықтардың қаржылық-экономикалық жағдайына кері әсер етеді.  
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Ал, Қазақстан ауыл шаруашылығы кооперативтік қозғалысының дағдарыс жағдайының 

негізгі себептері: 

– ауылшаруашылық ӛнімін ӛңдеуші және қызмет кӛрсетуші кәсіпорындар ауылшаруашылық 

ӛнімін ӛндіруші кәсіпорындармен келісім-шартқа монополиялық ҥстемдікпен отыруы; 

– қҧқықтық қолдаудың жеткіліксіздігі; 

– ауылшаруашылық ӛнімін ӛндірушілердің кооператив қҧруға қаражаттарының 

жеткіліксіздігі. 

Жекешелендірген кәсіпорындарды, ҧйымдарды қайта қҧруда, шаруашылық ішіндегі және 

шаруашылықаралық байланыстағы келеңсіздік жағдайларды алшақтатуда АӚК-тегі кооперацияны 

дамыту маңызды рӛл атқарады. 

Сонымен бірге кооперацияны табысты дамыту ҥшін шаруашылықтандырудың 

экономикалық механизмі, оның ішінде баға механизмі дҧрыс жолға қойылғаны жӛн. Ауыл 

шаруашылығы мен ӛнеркәсіп ӛнімдерінде кездесетін баға диспаритеті, кооперация мен интеграция 

процесін ынталандыруы мҥмкін, яғни, тауар ӛндірушілерді ӛздерінің қызығушылқтары ҥшін кҥш-

жігерін біріктіруге итермелейді. 

Аталған проблемаларды шешу ҥшін мемлекет саясат, ауылдағы кооперацияны дамыту 

туралы мемлекеттік және аймақтық бағдарламалар жасауы қажет. Сонда ғана ауыл 

шаруашылығындағы кооперативтік қозғалыс агроӛнеркәсіп кешенінің тҧрақтануы мен дамуына 

жаңа мҥмкіндіктер ашады. 

                

Әдебиеттер: 

1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев. «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 

-  Жолдау, 2011жыл. 
2 Есенгалиева С. Особенности и принципы кооперации в сельском хозяйстве. // Евразийское 

сообщество. – 2004. – № 2(46). – С.45-49. 

Резюме 

 Наиболее эффективным в условиях развития кооперационной связи между отдельными 

подсобными и общественными хозяйствами в процессе производства, переработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции является совершенствование кластерной системы. 

 

Summary 

Enhancement of cluster system in conditions of development of cooperation communication between 

separate subsidiary and public enterprises during manufacture, processing and selling of agricultural 

production in investigated region is offere. 
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ СУАРМАЛЫ ЕГІСТІКТЕ СУДЫ  

ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

  

Қошқаров С.И., Алимбаев Е.Н., Абуов Ж.М. 

(Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ) 
                                     

 Қызылорда облысының егін шаруашылығы суармалы жерлерге негізделген. Ӛткен 

ғасырдың 60 жылдары бҥкіл елімізде мелиорация саласына жоғары мән берілген болатын. Соған 

байланысты 1960 – 1980 жылдары Сыр ӛңірінде мелиоративтік жҧмыстар жоғары қарқын алды. 

Осыған сәйкес облыс кӛлемінде 1995 жылы 226,8 гектар жерде суармалы егістік инженерлік 

жҥйеге келтірілген (1-сурет). Сол жылдары облыс бойынша барлық дақылдардың егіс кӛлемі 287 

мың гектарға жетті. 2001 – 2002 жылдары инженерлік жҥйеге келтірілген суармалы жер кӛлемі 

172 мың гектарды қҧрады. Демек, 1995 – 2002 жылдар аралығында 54 мың гектар инженерлік 

жҥйеге келтірілген суармалы егістік пайдаланудан шығып қалды. Оның негізгі себептері: 

топырақтың сортаңдануы, жер асты суларының жоғары деңгейде тҧруы, суармалы желінің 

қҧрамдас бӛліктерінің талапқа сай жҧмыс істемеуі т.б.  

 

        
 

Сурет1 - Қызылорда облысында инженерлік жҥйеге келтірілген суармалы жер кӛлемінің ӛзгеруі 

 

 
а) Қызылорда облысында кҥріш дақылының ӛнімділігі 
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 Ӛңірдегі басты дақыл кҥріштің ӛнімділігі 1983 – 1996 жылдар аралығында жоғары 

деңгейде болды. Әрбір гектар егістіктен 48 – 51 центнер ӛнім алынған. 1997 жылдан кейін кҥріш 

ӛнімділігі тӛмендеді. Бҧған себеп агротехникалық шаралардың талапқа сай орындалмауы, кҥріш 

атыздар беті тегістігінің нашарлауы, минералды тыңайтқыштардың толыққанды қолданылмауы 

және екінші  дақыл – жоңышқа ӛнімінің тӛмен болуы (2–сурет). Жоңышқаның ӛнімділігі 1980 – 

1990 жылдары 1 гектарға шаққанда 50 – 59 центнер болған. Одан кейін бҧл дақылдың ӛнімділігі 

20 – 22 центнерге дейін тӛмендеді. Бҧл ӛз кезегінде негізгі дақыл кҥріш ӛнімінің азаюына себеп 

болды. 
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б) Қызылорда облысында жоңышқа дақылының ӛнімділігі 

Сурет 2 - Дақылдар ӛнімінің ӛзгеруі 

 

   

 
Қызылорда облысында кҥріштің маусымдық суару мӛлшері 

 

             Кҥріштің маусымдық суару мӛлшері 1980 – 1990 жылдар аралығында 26 – 28 мың 

текшеметрге жеткен болатын. Соңғы жылдары бҧл мӛлшер бірсыпыра азайып 23 – 25 мың 

текшеметр болды. Қазақтың кҥріш жӛніндегі ғылыми зерттеу институтында атқарылған 

зерттеулерге қарағанда кҥріштің жаз бойы суды тҧтыну мӛлшері 8,5 – 9 мың текшеметрді 

қҧрайды. Кҥріш егісінің алғашқы суға бастыру кезеңінде берілетін су мӛлшері жоғарыда айтылған 

ғылыми мекеменің мәліметі бойынша 3,5 – 4 мың текшеметрді
 
қҧрайды. Кҥріш атызында жаз 

бойы топыраққа тӛмен қарай сҥзілген су мӛлшері 4,5 – 5 мың текшеметр . Осы аталған ҥш 

қҧрамдас бӛлікті қосқанда 16,5 – 18 мың текшеметр болады. Бҧл мӛлшер кҥріш дақылына шын 

мағынасында қажет ылғал кӛлемін кӛрсетеді. Демек, алдағы уақытта ғылыми – зерттеу 
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жҧмыстарын жҥргізіп осы дақылды ӛсіп - ӛндіруге кететін су мӛлшерін әлі де 4 – 5 мың 

текшеметрге азайтуға болатыны кӛрініп тҧр. Осылай жасағанда Сырдария ӛзенінен егіске 

алынатын су кӛлемі 10 - 15% пайызға кемиді. Бҧл біріншіден, кіші Аралға қҧятын су мӛлшерін 

кӛбейтеді. Екіншіден, Сыр ӛңірі агроландшафтарында мелиоративтік жҥктемені азайтады. Соның 

негізінде егістіктің экологиялық – мелиоративтік жағдайын жақсартуға жол ашылады. 
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Қызылорда облысында жоңышқаның маусымдық суару мӛлшері 

Сурет 3 - Дақылдардың суару мӛлшерінің ӛзгеруі 

 

Қызылорда гидрогеологиялық – мелиоративтік экспедицияның мәліметтері бойынша 

соңғы уақытта Сырдария ӛзені суының  сапасы нашарлаған. 2009 жылы жаз бойы дария суының 

бір литрінде Тҥгіскен алқабы тҧсында 1,86, Қызылорда маңайында 1,97, Қазалы  тӛңірегінде 2,25 г 

тҧз болған. Ӛзен суы тӛмен жылжыған сайын минералдануының ӛсуі тҥсінерлік қҧбылыс.  

 

Кесте 1 - Сырдария суының минералдануы, мг/л 
(Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясының мәліметі бойынша 2009 ж.) 

Айлар Маусым Шілде Тамыз Жаз бойғы орташа 

мӛлшер 

Тҥгіскен алқабы 2290 - 1430 1860 

Қызылорда алқабы - - - 1970 

Қазалы алқабы  2250 - - 2250 

Обылыс бойынша орташа     2030 

 

Егістен қашыртқыланған судың тҧздылығы вегетациялық мерзімде ӛзгеріске ҧшыраған. 

Ӛңір кӛлемінде  бҧл судың орташа минералдануы бір литріне 3,06 г болып отыр. Қашыртқыланған 

судың ең жоғары мӛлшері шілде айында орын алған. Жалпы коллектор – қашыртқы жҥйесіне 

тҥскен суда тҧз мӛлшері анау айтқан жоғары емес.              

          

Кесте 2  - Қашыртқы суының минералдануы, мг/л 
(Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясының мәліметі бойынша) 

 

Айлар Маусым  Шілде  Тамыз  Жаз бойғы орташа мӛлшер 

Тҥгіскен алқабы 2360 3590 2510 2820 

Қызылорда алқабы 3130 - - 3130 

Қазалы алқабы  - - - 3230 

Облыс бойынша орташа     3060 

 

  Бір гектар кҥріш егісіне сумен бірге жаз бойы 49,13 т тҧз келіп шӛккен. Оның 6,58 т ғана 

қашыртқылармен сыртқа кеткен. Сонда кҥріштік топырағында бір  маусымда жиналған тҧз 
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мӛлшері 42,55 т. Сырдария суының кҥрделі ластануы  шамамен 1980 жылдардан басталған. Содан 

бері кҥріштіктің  бір гектарына 1200 т аса тҧз шӛккен деп айтуға болады.  

 Кҥріштен кейін кӛкӛніс ӛсірген учаскелерде тҧз молынан жиналған. Мҧнда жаз бойы бір 

гектар жерде 18,57 т тҧз келіп тҥскен. Картоп егісінде де тҧздар молынан шоғырланып, топырақта 

олардың мӛлшері 15,73 т. жеткен. Кҥріштен ӛзге егістің ерекшелігі, олардан тыс жерге тҧздардың 

жылжымауында.  

 

Кесте 3 - Әрбір гектар егіске Сырдария суымен келіп тҥскен тҧз мӛлшері 
(Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясының мәліметі бойынша 2009 ж.) 

 

Дақылдар Маусымдық 

суару мӛлщері, 

 мың м
3
/га 

Судың орташа 

минералдануы, 

г/л 

Егіс топырағына 

келіп тҥскен 

тҧздар, т/га 

Егіс сыртына 

кеткен тҧз 

кӛлемі, т/га 

Кҥріш  24,20 2,03 49,13 6,58 

Жоңышқа  4,94 2,03 10,03 - 

Дәндәк жҥгері  5,65 2,03 11,47 - 

Картоп  7,75 2,03 15,73 - 

Кӛкеніс  9,15 2,03 18,57 - 

Судың егінді суаруға жарамдылығын тӛмендегі формула негізінде анықтауға болады 

   
SrNa

rMgrCa
К

283.0
 

мҧнда: rCa, rMg, rNa –  химиялық элементтердің эквиваленттік мӛлшерлері;  S – судың 

минералдануы, г/л.  

 4 – кестеде Сырдария суының егіске жарамдылығын анықтайтын кӛрсеткіштер  берілген. К 

> 1 болғанда ол су егін суаруға жарамды, егер К < 1 тӛмен болса жарамсыз. Біздің мәліметтеріміз 

бойынша бҧл кӛрсеткіш мамыр, шілде айларында К < 1 тӛмен, демек осы кезеңдерде Сырдария 

суының химиялық қҧрамы қолайсыз болып қалыптасады. Шамасы осы мамыр мен шілдеде 

Сырдария бойында жоғары орналасқан елдердің суармалы алқаптарынан Сырдарияға зиянды 

химиялық заттар молынан тҥскен. Маусым мен тамыз айларында ӛзен суының химиялық қҧрамы 

дақылдарға қолайлы. Демек ӛзен суының сапасын тҥбегейлі әр ай сайын талдап отыру қажет.  

 

 

Кесте - 4. Сырдария суының К- мӛлшерінің кӛрсеткіші (Қызылорда гидрогеологиялық-

мелиоративтік экспедициясының мәліметі бойынша) 

 

Мамыр Маусым Шілде Тамыз 

0,69 1,08 0,39 2,36 

- 1,18 - 1,35 

 
Әдебиеттер: 

1. Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясының жылдық есептер: - 1995-2010 жж. 

2. «Қызылордасушаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының суды пайдалану жӛніндегі 

жылдық есептері. – Қызылорда, 2007-2009 жж. 

3. Қошқаров С.И. «Мелиорация ландшафтов в низовьях реки Сырдарьи» - Алматы: Ғылым, 1997. – 268 б. 

4. ―Қызылордасушаруашылығы‖ коммуналды – мемлекеттік  кәсіпорынның жылдық есептері: - 1970 – 

2010 жж. 

Резюме 

 В статье анализируются изменение оросительных норм сельскохозяйственных культур и их 

урожайности на орошаемых землях Кызылординской области. Исследована качественная характеристика 

оросительной воды. 

   

Summary 

The article examines the changing agricultural cultural norms of irrigation and their crop yields on irrigated 

lands Kyzylorda region. Investigated the qualitative characteristics of irrigation water. 
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ БАСҚАРУ ШЕШІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН 

МОДЕЛЬДЕУ 

 

Мырзамұратова А.А., Жалбырова Ж.Т.   

(Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

 

 Қазіргі таңда экономиканың дағдарыс кезеңінде кәсіпорынның қызмет жасауында 

тәуекелділіктің ӛсуі сапалы басқару шешімдерін  қажет етеді. Ауылшаруашылығы, оның ішінде 

кҥріш шаруашылықтарында ӛндіріс қызметін реттеу жҥйесін келесі тҥрде ҧсынамыз (Сурет 1). 

Ауылшаруашылығын реттеу қажеттілігі жҥйе тҧтастығына нҧқсан келтіретін не алға қойған 

мақсаттарға қол жеткізуге мҥмкіндік бермейтін сыртқы және ішкі орта әсерлерімен байланысты. 

Ӛндірістің ӛміршеңдігі ҥшін бҥгінгі кҥні басқарудағы басты назар бақылау тҥріндегі 

басқарудан шаруашылық қызметінің даму стратегиясын талдау мен бағалауға, оны жҥзеге асыруға 

және шаруашылық қызметін модельдеуді қажет етіп отыр.  

 

 
Сурет 1 - Ӛндіріс қызметін реттеу жҥйесі 

 

Шаруашылық қызметіне нақты жағдайда тәжірибе жҥргізу уақыт пен қаржының ҥлкен 

шығындарына, тіпті  кҥтпеген нәтижелерге  әкеледі. Сондықтан да тәжірибені мҧндай кҥрделі 

ӛндірістік экономикалық жҥйемен емес, оның аналогы болатын компьютерлік модельмен  

жҥргізген тиімді. Компьютерлік модель кәсіпорынды дамыту мақсатындағы  кӛп вариантты  

есептеулерді тәжірибе негізінде жҥргізуге мҥмкіндік береді. Осы орайда кәсіпорын ҥшін  

бағытталған мақсатты ақпаратқа деген қажеттілік  пен «мәселелі нҥктелерді» айқындау қажеттілігі 

арта тҥседі.  

Шешім қабылдаудағы басшы әрекетін  басқару процесінің моделі кӛмегімен бейнелейік.  

Басқару шеңберіндегі  шешім қабылдау процесі 2-суретте кӛрсетілген.  

Сыртқы орта Бизнес жоспар Шаруашылық  ресурстары 

Сыртқы ортаға әсер 

Басқару жҥйесі 

Бизнес жоспарды 

тҥзету 

Талдау және шешім 

қабылдау 

Қаржылық және маркетингтік бағдарламалар 

Орындаушылар Нәтиже 
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Сурет 2 - Басқару процесіндегі шешім қабылдау 

2-суретте кӛрсетілгендей  кез келген басқару процесі шешім қабылдауды қажет ететін 

қайсыбір мақсаттан, яғни қҧбылыстан, ситуациядан бастау алады. Мҧндай стимул ретінде  ӛткен 

кезеңдегі қызмет нәтижесі туралы есеп, нарықтағы ӛзгерістер жайлы мәлімет және т.б.алынуы 

мҥмкін.  

Шешім қабылдау басшының әр тҥрлі ӛндірістік жағдайлардан  жол табу мақсатындағы  

нақты іс-қимылын, әрекетін сипаттайды. Кейбір жағдайда әр тҥрлі шаруашылық жайындағы 

бастапқы ақпарат айқын  болмай, қосымша мәліметті қажет етуі мҥмкін. Бҧл жағдайда ӛндірістік 

іс-әрекеттің бастапқы концепциясын негізге ала отырып басқарушылық шешім қабылдау  және 

әрекет ету  қиындық тудырады. Басшы мҧндай анықталмағандықты азайту мақсатында  қосымша 

кҥш жҧмсауы  қажет болады. Сондай-ақ жеке жағдайларда қажетті барлық әрекет тәсілдері 

қарастырылғандығына  сенімсіздік орнаған болса, қосымша баламаларды іздеуге болады. Жаңадан 

келіп тҥскен ақпарат  шешім қабылдаудың  бастапқы  концепциясын ӛзгерту қажетт болу мҥмкін. 

Шешім қабылдау процесін модельдеу қабылданатын шешімдер нәтижелерін  сандық бағалау мен  

талдау тҧрғысында  маңызды қадам жасауға мҥмкіндік береді. Бҧл қабылданған шешімдер 

нәтижелерін сапалық талдауға еш нҧқсан келтірмейді, керісінше шешім қабылдау процесі моделін 

қҧру мен қолдану сапалы деп бағаланған басқарушылық ситуациясын  арнайы енгізілген  

вербальді-сандық шкалалар кӛмегімен сандық бағалау мҥмкіндігін береді.  

Басқарушылық шешім қабылдау процесіне  модельдеуді қолдану оны сапалы жаңа 

деңгейге кӛтеру, басқарушылық шешім қабылдау практикасына заманауи технологияларды қҧру 

мен ендіру мҥмкіндігін береді. Шешім қабылдау процесіне модельді қолдану  шешім қабылдау 

барысында менеджерге тҥйсіктік тҥсініктерді қадағалауға, негізінен қабылданатын  

басқарушылық шешімдердің сәйкестігін, сенімділігін, қарама-қайшылықсыздығын қамтамасыз 

етуге мҥмкіндік береді. Дегенмен, модель осы модельде қолданылып отырған  жеңілдетілген 

ситуация вариантының ғана  рационалды шешім табуына мҥмкіндік беретінін ескеру керек. 

Шешім қабылдау жағдайын модельдеу кӛмегімен алынған шешімді міндетті тҥрде барлық 

факторларды ескере отырып талдау керек, қажет болса сәйкесті  тҥзетулер енгізілуі тиіс. Ӛте 

маңызды  шешімдерді қабылдауда жағдайды жан-жақты қарастыратын ӛзара тәуелсіз бірнеше 

модель қолданылады. Алынған  нәтижелерді салыстыра отырып  ақырғы шешім қабылданады. 

 Маңызды басқарушылық шешім қабылдауда менеджердің тәжірибесі, білімі, тҥйсігі мен 

шешім қабылдауды қолдаудың  жаңа технологияларының бірлесе қолданылуы  тиімді нәтиже 

береді. Шешім қабылдау процесіне модельді қолдану басқарушылық шешімдерін қабылдау ісіне 

жҥйелілік енгізіп, шешім қабылдаудың әртҥрлі кезеңдерінің тиімді қарым-қатынасын қамтамасыз 

етеді.  

Басқару процесінің модельдері кҥрделілік деңгейіне қарай ажыратылады. Мысалы  

мультипликативті  факторлық модельдер шешім қабылдау ситуациясына  әсер ететін  негізгі 

Мақсаттар 

Басқару 

тәжірибесі 

Тапсырманың 

қҧрылуы 

Шешімді әзірлеу 

Іздеу 

Мәлімет жинау, 

болжау 

Критерийлерді 

айқындау 

Шешім қабылдау 

Шешімді жҥзеге 

асыру 

Нәтижелерді 

талдау 
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факторлар әсерін сипаттайды, олар қарапайым болғанымен, қолданылу барысында бірқатар 

қиындықтар тудырады. Ал қҧрылуы  кҥрделі экономикалық-математикалық модельдер тиімді 

басқарушылық шешімдерді  қабылдауға  мҥмкіндік беретін шешім қабылдауды қолдаудың 

заманауи  жҥйелерімен жабдықталған жағдайда пайдалануға ӛте ыңғайлы.  

Басқарушылық шешім қабылдау процесі моделдерінің  жалпы жіктелуін атап ӛтейік.  

Дескриптивті  және нормативті модельдер. Дескриптивті модельдер шешім қабылдау 

процесінің келешектегі орындалу барысын болжау мақсатында қолдану ҥшін оның қасиеттері мен 

параметрлерін сипаттайды.  

Нормативті модельдер  шешім қабылдау процесінің негіздік элементтері мен оның дамуын 

қалыптастыру  мақсатында қолданылады. Нормативті модельдер шешім қабылдау процесіне және 

осы  процеске қатысушыларды модельдеуге белсенді тҥрде араласады. 

Индуктивті және дедуктивті модельдер. Индуктивті модельдер басқарушылық шешім 

қабылдауда маңызды роль атқаратын, бақылау нәтижесінде алынған жекелеген фактілер 

бірліктерін біріктіру негізінде қҧрылады. Индуктивті модельдің сапалылығы  шешім қабылдау 

процесі ситуациясын сипаттауды қарапайым тҥрде жҥргізуімен және модельденетін ситуацияның 

негізгі қасиеттерін дәл бейнелеуімен анықталады.  

Дедуктивті модельде әзірлеу нақты фактілерді талдаудан емес, гипотезалық 

ситуациялардан тҧратын жеңілдетілген жҥйеден басталады.  Мҧнда модель қҧру барысы 

басқарылатын ситуацияның абстрактілі бейнеленуінен нақты сипатына қарай жҥргізіледі.  

Мәселеге бағытталған модельдер және  шешім модельдері. Мәселеге бағытталған 

модельдер шешім қабылдауды қажет ететін нақты проблемалы ситуацияға қолданылатын жаңа 

әдістерді енгізу арқылы қҧрылатын модельдеу бағыты. Мҧндағы басты мәселе нақты 

басқарушылық процесті модельдеуде жаңа әдістерді бейімдеу. 

Шешімдер модельдері тәжірибелер жҥргізу мҥмкіндіктері мен басқарудың жаңа 

технологиялары мҥмкіндіктерін ескеріп қҧрылады. Мҧндай модельдерде пайдаланылатын 

алгоритмдер модель қҧрылымы мен қолданылу жағдайларына спецификалық талаптарды 

анықтайды.  

Бір мақсатты және кӛп мақсатты модельдер. Кейде шешімнің   альтернативті вариантын 

бағалау ҥшін ӛзара сәйкестендірілуі  қиын мақсаттары бар әртҥрлі тәуелсіз  критерийлерді 

қолдану керек. Бір мақсатты модель деп ҧйымның ҧмтылатын нақты бір ғана мақсаты болғанда 

немесе бір кешенді мақсатқа жетелейтін бірнеше мақсаттардың бар болуы жағдайында қҧрылатын 

модель.  

Кӛп мақсатты модельде  бір кешенді мақсатқа біріге алмайтын ӛзара тәуелсіз бірнеше 

мақсаттарға ҧмтылу жҥзеге асырылады. Баламалы варианттарды бірнеше критерий бойынша 

салыстырып, оларды  оптималдайтын  әдістер де бар.  

Детерминисті және стохастикалық модельдер. Детерминисті модельде шешім қабылдау 

жағдайының дамуына әсер ететін барлық факторлар бір жақты анықталған және шешім қабылдау 

мезетінде олардың мәні белгілі. 

Стохастикалық модельде  шешім қабылдау жағдайының ӛзгеруіне әсер етуі мҥмкін 

болатын анықталмағандық элементтері бар болады. Детерминисті модельдер анықталмағандық 

жағдайын толық сипаттай алмайды, дегенмен олар стохастикалық модельде қолжетімді емес 

қосымша факторларды ескере алады. Ешбір модель барлық факторларды абсолютті тҥрде ескере 

алмайды.  Жоғары деңгейде әзірленген модель ең маңызды деп саналатын факторларды ескеру 

мҥмкіндігін береді. 

Шаруашылықты басқарудың  нақты процесінде менеджер шаруашылықтың қызметі 

барысында шешімі табылуы тиіс проблемаларға жолығуы мҥмкін. Бҧл проблемалар 

шаруашылықтың  стратегиялық және  тактикалық мақсаттарына  байланысты болады. Сонымен 

қатар сыртқы және ішкі орта жағдайына, басқарылатын және басқарылмайтын  параметрлерге де 

тәуелді болуы мҥмкін. Басқару процесі барысында  мҥмкін шешімдер кеңістігін қҧрайтын 

шешімдердің баламалы варианттары дайындалады. Басқарушының басты міндеті әрбір мәселе 

ҥшін шешімдер кеңістігінен  ҧйымның алға қойған мақсатының қол жеткізетіндей ең  сәйкесті 

альтернативті вариантын анықтау.  

Шешуші ережелер бір мақсатты модельде де, кӛп мақсатты модельде де салыстырылатын 

шешімдер варианттарына бір критериялық не кӛп критериялық баға беруге мҥмкіндік береді. 

Ең кӛп таралған шешуші ережелерге келесілерді жатқызуға болады: 
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- әрбір баламалы шешім варианты  ҥшін бірегей критерий кешенінің мәндері ескерілетін 

«салыстыру» әдісі; 

- Парето принципі, мҧнда бірнеше критерийлер бойынша баламалы шешімдер 

варианттарының бағаларын салыстырып, «доминантты» шешімдер алынып тасталынады. 

- Лексикографикалық таңдау, мҧнда таңдау алдымен  маңыздылығы басым критерийлер 

бойынша, содан соң маңыздылығы тӛмендері таңдалынады. 

- Максимин ережесі. Бәсекелестің тиімсіз әрекеттері жағдайында максималды эффект 

беретін вариант  таңдалынады, кепілдік тҥрде нәтиже алу стратегиясы жҥзеге асырылады. 

Баламалы шешімдер варианттарының пайдалылық функцияларын қолдануға негізделген 

шешуші ережелер кеңінен таралған.  
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Резюме 

В статье рассматривается моделирование и формирование управленческих решений 

производственной деятельности рисоводческих хозяйств. Также рассмотрены основные этапы и модели 

процесса управления, а также действия руководителя в ходе подготовки и принятия решения. 

 

Summary 

In clause the modeling and formation of the administrative decisions of industrial activity рисоводческих 

of facilities(economy) is considered(examined). Is considered the basic stages and models of process of 

management, and also action of the chief in a course of preparation and acceptance of the decision. 

 

 

 

ӘОЖ: 631.3+556.18:626(627)/(574.5) 

 

СЫРДАРИЯ ӚЗЕНІНІҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

Сағаев Ә.Ә.,  Елібаева А.Ә. (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

Ноғаев Ш.Н. (Арал-Сырдария экология департаменті) 

 

 Сырдария ӛзені Нарын мен Қарадария ӛзендерінің қосылуынан пайда болған бассейндегі 

басты су артериясы болып табылады. Сырдария ӛзені бассейні алабының (жалпы су ауданы − 444 

мың км
2
) 250 мың км

2
 (немесе 56,6 %) Қазақстан Республикасының аймағына кіреді, су 

ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жӛніндегі Арал-Сырдария бассейндік 

инспекциясының бақылауында. Ал қалған территориялар Қырғызстан, Ӛзбекстан және Тәжікстан 

Республикаларына жатады. Қазақстанда Сырдария ӛзені бассейніне Қызылорда және Оңтҥстік 

Қазақстан облыстары (Созақ ауданынан басқа) толығымен орналасқан. 

 Қызылорда облысының территориясында Сырдария ӛзен суының деңгейін және химиялық 

қҧрамын анықтау ҥшін жеті гидро бекеттер орналасқан, олар: Кӛктӛбе, Тӛменарық, Тасбӛгет-

Қызылорда, Қараӛзек, Жосалы-Қараӛзек, Қазалы және Қаратерең. Бҧл гидро бекеттерде 

(Тӛменарық, Қызылорда, Қараӛзек және Қазалы) бақылау жҧмыстары 1910-1913 жылдарынан 

басталған. 

 Сырдария ӛзенінің қазіргі экологиялық жағдайы қалай? Бҧл сҧраққа жауап беру ҥшін 

Қызылорда облысы шекарасындағы Кӛктӛбе гидрологиялық бекетіндегі алынған судың химиялық 

қҧрамын кестеде келтірдік (кесте 1). 

 

Кесте 1 − Сырдария ӛзен суның Кӛктӛбе жақтауындағы кӛп жылғы бақылау кезеңдеріндегі 

гидрохимиялық қҧрамы, мг/л 
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р/н қҧрамы мӛлшері р/н қҧрамы мӛлшері 

1 Минерализацясы 864,0 10 Фосфаттар 0,036 

2 Қалытқы заттар 26,2 11 Мҧнай ӛнімдері 0,063 

3 БПК5 2,67 12 Фенолдар 0,02 

4 ХПК 6,2 13 СПАВ 0,002 

5 Хлоридтер 116,15 14 Темір 0,11 

6 Сульфаттар 606,00 15 Қорғасын 1,96 

7 Аммоний азоты 0,024 16 Мыс 3,2 

8 Нитритті азот 0,048 17 Мырыш 4,8 

9 Нитратты азот 2,81 18 Фторидтер 0,96 

 

 Бҧнда атап ӛтетін бір жай, практикада ӛзен суын ластайтын белгілі бір жылдағы алынған 

ластаушы заттардың гидрохимиялық анализі ластау динамикасын толық-қанды ашпайды, себебі 

жыл сайынғы сақталған ластаушы заттардың кӛлемдерінің белгілі бір айларда, кварталда немесе 

жылдарда – едәуір айырмашылығы болады. Оған себеп гидрохимиялық режимдердің 

гидрологиялық режимге байланыстылығы, яғни су ағынының ластануы белгілі бір жылдың 

сулылығына тәуелділігі. 

 Сырдария ӛзені суының антропогендік химиялық қҧрамы Ӛзбекстан Республикасында 

қалыптасады. Қызылордаға (Кӛктӛбе шекаралық жақтауға) ӛзен суы ӛте лас жағдайда келіп тҥседі 

және қҧрамында мҧнай ӛнімдері - 7 ШРК, фенолдар – 3 ШРК, мыс – 13 ШРК, нитритті азот – 8 

ШРК, сульфаттар – 3 ШРК. Жоғарғы ластану деңгейі кӛктемгі кезеңде байқалады (кесте 1). 

 Шардара су қоймасының аймағында негізгі ластаушы заттар сульфаттар, мыс, нитриттер, 

мҧнай ӛнімдері болып табылады. Сульфаттардың жоғарғы концентрациясы 8 ШРК, нитриттер – 3 

ШРК, мҧнай ӛнімдері мен мыстар – 4 ШРК. Кадмиймен ластану ӛте жоғары деңгейде байқалды – 

15 ШРК. 

 Зерттеулер сульфаттың таралуы 1 жылдың ішінде барлық жерде жаппай кӛбею 

тенденциясын кӛрсетеді. Мысалы, табиғи гидрологиялық режимде қысқы мезгілде сульфаттың 

жоғарғы концентрациясы Тӛменарық жақтауында 200-ден 300 мг/л, ал жазда тӛменгі деңгейі 180 

мг/л жеткен. Қазіргі деңгейде қысқы айларда олар 500-600-дан 1200 мг/л дейін байқалуда, ал 

жазда 800 мг/л және одан жоғары. 

 Шартты-табиғи кезеңнің қыс айларында Қызылорда жақтауында ең жоғарғысы − 200-300 

мг/л, тӛменгісі – 150-180 мг/л. Қазіргі жағдайда сульфаттың нақты концентрациясының жоғары 

деңгейі 600-1000 мг/л, ал жазда тӛменгі деңгейі 400-500 мг/л. 

Қазалы жақтауында да осындай тенденция байқалуда. Хлоридтерге, ауыр металдарға, 

пестицидтерге қатысты осы жағдайлар Сырдария ӛзенінің ҧзына бойының барлығына қатысты, 

яғни Кӛктӛбеден бастап Қазалы жақтауына дейін. 

 Біздің тҥсінігіміз бойынша, бҧл суару ҥшін су ресурстарын экстенсивті пайдаланудың 

нәтижесі, яғни тазартылмаған коллекторлы-кәрізді тізбектің сулары ӛзеннің негізгі арнасына 

тасталып, оны ӛзеннің тӛменгі ағысында дақылдарды суаруға және су тҧтынуға пайдаланған 

жағдайларда болады. Мысалы, Оңтҥстік Қазақстан облысының суармалы алқаптарының 900 млн. 

м
3 

дейін коллекторлы-кәрізді суларын Қызылорда облысында қайтадан пайдаланады. Осы кезде 

ӛзен суының қҧрамындағы металдардың, сульфаттардың, хлоридтер және пестицидтердің 

иондары барлық жерде ШРК артады. 

 Сырдария ӛзеніне жақын орналасқан тау-кен ӛнеркәсіп ӛндірістері болмағандықтан 

ӛндірістік ластану Қазақстан территориясында кездесе бермейді, тек қана ауылшарушылығы 

жағдайындағы ластану. 

 Сырдария ӛзенінің тӛменгі ағысының ауыр металдармен және микроэлементтермен 

ластану кӛзі Бадам ӛзенінің суы болып табылады. Шымкент қорғасын зауытының ӛңделген кендер 

су қоймасымен ластанатын Бадам ӛзені. Ол ӛз кезегінде Арыс ӛзені суымен араласып Сырдария 

ӛзенінің антропогенді әсерін тӛмендетеді. Мысалы, қорғасын зауытының маңындағы Бадам 

ӛзенінің учаскесінде мыстың − 5, нитриттардың – 3,3, мҧнай ӛнімдерінің – 3,7, фенолдар және 

сульфаттардың – 3,5 ШРК дейін ӛскені байқалады. 

 Сырдария ӛзені суының ластануының басты себебі су шаруашылығына қатысушы 

мемлекеттер арасында ӛзен экожҥйесінің қажеттілігін қамтамасыз етуде санитарлық су жіберу 
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немесе тӛменгі қажеттіліктегі су ӛтімін ӛткізу тҥріндегі ескі ҧстанымда болды. Нәтижесінде 

қазіргі кезде негізгі трансшекаралық ӛзендердің барлығында тозған ӛзен экожҥйелері ғана қалды. 

Антропогендік әсерлердің қалған факторлары су ресурстарын пайдалану кезінде трансшекаралық 

ӛзен ағындарының экологиялық критерияларын негіздейтін экологиялық ағынның болмауы 

салдарынан. Мысалы, суару - негізгі су тҧтынушылардың арасында монополист бола отырып, 

ауылшаруашылығы дақылдарының суармалау нормасын анықтайтын биологиялық әдістемелердің 

еш уақытта болмауы. Бҧған ауылшаруашылығы танаптарында пайдаланылатын су ӛлшейтін 

әртҥрлі қондырғылардың жоқтығын қосатын болсақ, онда судың артық шығыны және 

коллекторлы-кәрізді жҥйенің ӛз функциясын атқармауы жағдайында екінші қайтара сортаңдалу 

процессі анық болатыны тҥсінікті. Судың ысырабы, су кӛлемінің сарқылуына және қатты 

тҧздалған, химиялық қҧрамы бойынша ластанған суды ӛзеннің тӛменгі ағысында екінші, ҥшінші 

қайтара пайдалануға әкеліп соқтырады. Бҧл, пайдалы әсер және жерді игеру коэффициенттерімен 

дәлелденеді. Қызылорда облысында бҧл коэффициенттер 0,60 шамасында. 
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Резюме 

В данной статье отражены главные причины загрязнения реки Сырдарьи. 

 

Summary 

 This article reflects the environmental conditions of the Syr-Darya river at the present time. 
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ОӘЖ  656. 08 (001.8) 343. 148 

 

ЖОЛ  КӚЛІК  ОҚИҒАСЫ  ЖӘНЕ КӚЛІК ҚҦРАЛДАРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ АҚАУЫН 

САРАПТАУДЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

Аленов Қ.Т., Сейдахметова И.Ж.  (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ)  

 
ҚР «Жол қозғалысының қауіпсіздігі туралы» заңында автокӛліктің жҥргізушілерін дайындауға 

ерекше кӛңіл бӛлінген. Белгілі жағдай, мемлекеттік кӛлік саясатының аспектрлерінің бірі жол 

қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын ҧстап тҧру, ҥнемі жақсарту және жетілдіру 
[1]. 

Елімізде автокӛлік саны ҧдайы ӛсіп келеді. Қазіргі кезде жеңіл автомобилдер саны 40 % артып 

отыр. Жеңіл автомобилдердің саны негізінен Алматы, Астана, Қарағанды және Қызылорда т.б. 

қалаларда ӛсіп келеді. Автомобиль кӛлігі ӛз ерекшеліктеріне байланысты азаматтардың ӛміріне, 

денсаулығына және мҥлкіне айтарлықтай қауіпті. Қозғалыс қауіпсіздігі шарттар кемелінің кең 

кӛлемімен байланысты және «жҥргізуші-автомобил-жол-орта» (В-А-Д-С) кешенімен сипатталады. 

Басқаша айтқанда жол қозғалысы қауіпсіздігінің жоғарғы дәрежесін қамтамасыз ету ҥшін әрбір 

айтылған фактордың тиімді сипаттамасы болуы және олар барлығы ӛзара толық сәйкестікте болулары 

керек. 

Әр тҥрлі зерттеулерге сәйкес ЖКО пайда болуы ҥш негізгі себептермен байланысты.  Олар: адам 

факторы, жолдың және оны қоршаған ортаны кҥйі және АК техникалық кҥйі. 

ҚР автомобиль жолдарындағы жағдай ҧзақ уақыт бойы қауырт болып қалып отыр. Жол 

статистикасы кӛрсеткендей, ЖКО –дан кҥн сайын 10-12 адам қаза болады және 40-тан кӛп адам ауыр 

дене жарақатын алады. Республикадағы әрбір 100 жараланғанның 20 дейінгі саны қаза болады. Ал 

АҚШ-та 100 жараланғанның  1,3 адамы қаза болады. Европада ең жоғарғы деңгей 4,5 адам. Жол 

жағдайын талдау кӛрсеткендей, ¾  ЖКО қалалар мен тҧрғылықты мекендерде болады. ЖКО  жалпы 

санының ¼-мен кӛбін жҥргізу дағдысын сенімді білмейтін жас жҥргізушілер жасайды. Қатермен кҥрес 

- ең алдымен  бҧл автомобилді басқару кезіндегі адамның қате әрекеттерімен кҥрес  жҥргізушінің қате 

әрекетінің әртҥрлі себептері болуы мҥмкін: тәртіпсіздігі, жеткілікті оқытылмағандығы немесе ӛте 

шектеулі психфизиологиялық мҥмкіндігі. Жҥргізушінің маманданған қызметінде адам қабілеті 

негізінен келесі сапалармен анықталады: жақсы физикалық дамуымен, тӛзімділігімен, қимылдарының 

жақсы ҥйлесімділігімен және т.с.с. 

Басқарудың маманданған дағдысын  және ЖҚЕ қатаң білуі керек. 

Егер жҥргізушілік мамандығы қызметіне адамның жарамдылығын медкомиссия анықтаса, ал АК 

басқарудың маманданған  дағдысы мен ЖҚЕ қатаң білу –дайындық курстарында  игеріледі [2]. 

Кӛлік қҧралдарының техникалық жҥйелерін диагноcтикалық тексеруді, сарапшы автотехник болып 

жҧмыс істей алатын, автокӛліктерді пайдаланумен айналысып жҥрген, ізденіс жҥргізудің әртҥрлі 

ғылыми сараптамалық әдістерін меңгерген маман атқаруы тиіс. Сарапшы автотехник автокӛлік 

элементтерінің ақауын, оның неден болу себеп салдарын айқындап, қажетті жҧмысқа жарамды немесе 

жарамсыз бӛлшектерін анықтап, оның неден болғанын аша алатын және онан әрі қарай жҧмыс істеу 

мҥмкіншілігін болжай алатын инженер – ҧйымдастырушы болуы тиіс. Сарапшы автотехниктің алға 

қоятын негізгі мақсатарына автотехникалық сот сараптамасы ӛндірісінде бӛлшектердегі ақаудың неден 

болғанын нақты таба білу, техникалық диагноз қою, қҧрылымның қайсы жҥйе жҧмысында кемшілігі 

және оның неден пайда болғанын, оған  әкелген себепті айқындай алатын, яғни қандай бӛлшектің 

қалай істен шығу себептері, оның пайда болу уақытын анықтауды жатқызамыз [1]. 

Зерттеулердің сипатына қарай сараптама жҧмысына әртҥрлі мақсаттар қойылады.  Сараптамашы 

автокӛлікті диагностикалауда, оның сараптамаға алынатын элементтері және тҥйіндерін белгілейді - 

оның жҥйесінің жҧмыстан шығу жағдайына әкелу себебін анықтап, олардың қазіргі ӛзгеру кҥйін 

бейнелеп тҥсіндіреді. Бҧнда сарапшы жҥйе элементтерінің ақау қҧрылымы туралы фактілермен  

шектелмейді. Техникалық ақаудың неден болу себептері және оның болған уақыты анықталады.  Оған 

байланысты ақаудың табылуы ЖКО-ға дейін, немесе ЖКО кезінде болғандығы фактімен 

байланыстыра жҥйелі жағдайында қарастырылады. 

Болған жағдайды анықтау ҥшін әдепкі-тергеуде табылған ақау тҥріне қатыстыра және автокӛліктің 

тҥріне қарай қҧрылым жҥйесінің жҧмыс істемей қалу себебімен байланыстыра жҥргізіледі. 

Сарапшының техникалық біліктілігінің арқасында, зерттелетін элементтің немесе тҥйіннің ақауын 

анықтау, нақтылы деректермен жҥйе жҧмысын қайта зерттеу арқылы жӛнделуіне тексеруді 

нҧсқауларға сәйкестендіре қарап талдайды. 

ТЕХНИКАЛЫҚ  ҒЫЛЫМДАР 
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Сарапшы ЖКО-ның болу себебіне әкеп соққан, немесе оған жағдай жасаған автокӛлік 

қҧрылымының жҧмыс істемей қалу себебін табады.  КҚ техникалық жағдайына, оның жҧмысқа 

қабілеттілігі дәрежесін анықтау бағытында іс-шаралар ӛткізуге ҧсыныстар бере алады. Сонымен қатар, 

сарапшы зерттейтін жҥйеге қатысты фактілерді тек қана айқындап қоймай, техникалық жағдайына 

тиісті материалдарды жинап, жҥйелеп оны дҧрыс тҥсіндіріп жазып беруі тиіс. КҚ қҧрылымының дҧрыс 

істемей қалу себептерін қарауда сарапшы белгілі бір  жҥйені сақтауы тиіс. Сараптамалық 

зерттелетін кез келген жүйе келесі кезеңдерімен ерекшеленеді:    зерттеуге дайындау; КҚ 

механикалық қозғалысы кезіндегі жҧмысын тексеру, оның жҥйесінің сыртқы тҥрін 

байқау;    механикалық бӛлшектерінің, тҥйіндерінің қҧрылымын ашып, ақау тҥрін табу;    анықталған 

деректер мен нәтижелерді бағалау және оны қортындылау. КҚ ақауының жағдайын зерттеу реттілігі 

оны жҥргізу мен сарапшы алдына қойған мақсаттармен байланыстырылады. Мысалы, тергеушінің 

сараптауды автокӛлік ақауына жҥргізуге қойған талабын ЖКО  орнында зерттеуді ӛткізу мҥмкіншілігі 

шектеулі боған жағдайда,  оны арнаулы шеберханада тексеруді қажет етеді. Сарапшы жҧмыс 

жағдайына байланысты зерттеуге тиісті объектінің тҥріне қарай қажетті аспаптар мен қҧралдарды 

жҧмысқа дайындайды, қажетті анықтамаларды пайдалана отырып, схемаларын сызады, зерттеулерге 

қажеттілерді таңдайды, зерттеу нәтижелерін ретке келтіреді. 

КҚ жҥйелерінің сыртқы соққы тҥрін байқау арқылы оның бӛлшектерінің ҥстінде қалған бояу 

қабаттарының, қанның, киімнің, батпақтың және басқа қалдырған із тҥрлерін суреттейді және басқа да 

із тҥріне, яғни зақым тҥскен майысқан жерлеріне, сызаттарға, жарылған тҧстарына, сҧйық аққан 

жерлерге, тағы басқа бӛлек бӛлшектерінің бекітілу дәрежесіне, руль люфтілеріне, рычагтар мен 

педальдердың қатылығының ӛзгеруіне сипаттама беріледі. 

Сыртқы ақауын байқауда майысу кӛлемінің және жҥйенің кейіңгі ӛзгеру қҧрылымын анықтайды. 

Тап осы сыртқы байқаудың деректерінің нәтижесімен, соққының нақты орынын, зақым болу себебін 

қҧрылым жҧмысына оның тигізген ықпалын анықтауға болады [2,3]. Бҧл сарапшының алдына қойған 

мақсатын тез және аз уақытта дҧрыс шешуіне ықпалын тигізеді. 

Негізінен, ӛндірістік сараптама кезінде кӛз жеткізетін қажетті нәрселер, зерттеу объектілері 

жеткілікті болады. Егер ол белгілі бір себептермен болмаған жағдайда сарапшы - қортынды жауап 

берудің мҥмкін еместігін хабарлауы міндетті . Мысалы, егер сараптамалық зерттелуге тиісті автокӛлік 

оның иесінің ҥйінде сақталған болса, яғни автокӛлік жҥргізушісі оны жӛндеген болса, онда сараптау  

нәтижесінің дҧрыс болмайтыны тҥсінікті де. Мҧндай жағдайда сараптамалық зерттеу кезендегі оның 

техникалық жағдайы туралы жҥргізілген жҧмыс дҧрыс болмайды. 

Жол  қозғалысын  ұйымдастыру   мақсаты  үшін  қажет  үш  сараптамалық   бағыттағы  

ЖКО  материалдарына    есептемелік   ізденістер   жүргізуге  болады. [3]. 

1. Белгілі  бір  әкімшілік  территориясында   апаттың  болу  жағдайын  қадағалау  бағалау  және  

жол  қозғалысын  ҧйымдастырудағы   жҥргізілетін  іс-шараларға  байланысты  ӛзгеру  тенденциясын  

ашу; 

2. Себептер  мен   факторларда  анықтауда, ЖКО –ның  туындауына  қызмет  етуде  және  оны  

қалпына  келтіру  шараларын  қҧрып  жасау; 

3. Жолдағы  ЖКО  ошағының  араласқан  шағын   орнымен  алаңды  бӛліп  алу; 

Осы  тиісінше  ҥш  аталған  талдау  бағытында  оның  жҥргізу  әдісін  қолдануға  болады.  Бҧған  

кіретіндер: сандық; сапалық; сызбалық   талдауларды  кіргізеді. 

Автокӛліктің негізгі қауіпсіздігіне әсер ететін құрылымдарына: тежеу қҧрылымы,  рульдік 

басқару жҥйесі, жҥріс бӛлігінің қҧрылымдары, трансмиссия бӛлігінің қҧрылымдары,  

электроқҧрылымдық жҥйелері кіреді. 

Тежеу құрылымының құрлысы мен жұмысы. Автокӛлікте негізгі аяқ (аяқпен тежеп жҧмыс 

істейтін) және тҧрған кезде қолданатын (қолмен атқарылатын) қол тежеуішінің қҧрылымы 

қарастырылған. Автокӛліктің дӛңгелегі арқылы тежелу барлық дӛңгелектеріне барабанды тҥрде 

колодкамен қысу арқылы жҥзеге асады. Автокӛліктердің тҥрлеріне қарай олардың беріліс тҥрлері 

механикалық гидравликалық, пневматикалық болып бӛлінеді. 

Автокӛліктің гидравликалық жетегінен тежеуіш сҧйығының ақпауы, пневматикалық жетекте 

сығылған ауа тҥтіктерден, шлангілерден және басқа да жалғанған жерлерден шықпауы қаралады. 

Техникалық талап бойынша диагностикалық параметрі автокӛліктің зауыттың пайдалануға берілген 

ӛлшемдерінен және мемлекеттік стандартқа сай (ГОСТ 25478-82) бӛлшектері шектелген нормадан 

ауытқымауы керек [2]. 

Рульмен басқару жүйесі. Рульмен басқару жҥйесі автокӛліктерді барлық жағдайда сенімді әрі 

жеңіл басқаруды қамтамасыз етуі тиіс. Атокӛліктердің жолда жҥру қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

рульмен басқару жҥйесінің ақаусыздығына тікелей байланысты. Рульмен басқару жҥйесінің ақауынан 
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болған жол кӛлік оқиғасының зардаптары ӛте ауыр болады. Автокӛліктің  техникалық пайдалану 

ережесі мен жолда жҥру ережесінің талаптары бойынша рульмен басқару жҥйесінде ақауы бар 

автокӛліктерді пайдалануға тыйым салынады. Руль дӛңгелегінің бос айналу мӛлшері, оны шығарған 

заводтың кӛрсеткішінен артпауы керек, ал заводтың кӛрсеткіші жоқ болған жағдайда 25
о
-тан артпауы 

тиіс. Сол сияқты руль тартқыштары мен гидрокҥшейткіштердің ақауын және алдыңғы дӛңгелектің 

бекіту бҧрышы мен олардың подшипниктерінің дҧрыс реттелуін назардан тыс қалдыруға болмайды. 

Егер тексерілетін автокӛліктің басқару жҥйесінде гидрокҥшейткіші бар болса, онда оны іске қосып 

барып тексереді. Рульмен басқару жҥйесі бос бекітілсе және жҥретін жол тегіс болмаса, жҥріп келе 

жатқан автокӛліктің алдыңғы жағын оңды-солды лақтырып, ал тегіс жолдың ҥстінде де бір жағына 

қарай бҧра тартатын болады. 

Руль дӛңгелегінің мӛлшерден артық бос айналуы жҥргізушіге артық қимыл жасатып, дӛңгелекті 

бҧруға біршама уақытын кетіреді, бҧрылу кезінде машинаны басқару дәлдігі бҧзылады. Осы 

айтылғандардың бәрі жҥргізушінің жҧмысын қиындатып, кейбір жағдайда жол кӛлік оқиғасына 

ҧрындыруы мҥмкін. Руль дӛңгелегінде қандай да бір ақау пайда болған жағдайда, мысалы оның 

пласмасса қабатының сынуы немесе руль тартқыштары серіппелерінің сынуы сияқты жағдайларда 

автокӛліктерді жҥргізуге тыйым салынады. Автокӛлікті жҥргізер алдындағы тексеру кезінде руль 

дӛңгелегін алдымен оңға, солға бҧрып, одан кейін жоғары-тӛмен тартқылап тексеріп кӛру қажет [2]. 

Жүріс бөлігінің құрылымы. Автокӛліктің жҥріс бӛлігінің ӛте ауыр жағдайда жҧмыс істейтіндігін 

ескерген жӛн. Олар жҧмыс кезінде соғу кҥшіне ҧшырайды, теңселеді, кірлейді. Соның салдарынан 

бӛлшектердің бекуі босайды, реттеу және алдыңғы дӛңгелектердің қондыру бҧрышы бҧзылады, 

рессордың отыруынан немесе сынуынан белдіктердің орындары ӛзгереді және доңғалақ табаны 

тозады. Автокӛліктің жҥріс бӛлігіне техникалық қызмет кӛрсеткен кезде оның жалпы кҥйін тексереді, 

(кҥпшек) подшипниктерінің тартылуын реттейді, дӛнгелектің кондыру бҧрышын тексеріп реттейді, 

амортизаторларға сҧйық қҧяды, дӛнгелек барабанын қарайды және барлық жҥріс бӛлігін майлайды. 

Шинадағы ауа қысымы манометрдің кӛмегімен тексеріледі. Қысым әр машинада әр тҥрлі 

техникалық талап деңгейінде болуы керек. Автокӛлік шиналарының қысымдарының артық не кем 

болуы олардың қаңқа жігінің ыдырауына немесе ҥзілуіне және протектордың тез тозуына душар етеді 

[2]. 

Трансмиссия. Автокӛліктердің трансмиссия агрегаттарының техникалық кҥйі қозғалтқыштың 

кҥшін ҥстіндегі тиелген жҥгі мен жылдамдығына қарамастан автокӛлік дӛңгелектеріне біркелкі әрі 

сенімді етіп берумен анықталады. 

―Техникалық пайдалану ережесі‖ мен ―жолда жҥру ережесіне‖ сәйкес трансмиссия агрегаттарының 

ақауы бар автокӛліктерді жҥргізуге тыйым салынады. Ілініс жҥйесі толық қосылмайтын 

(тайғақтайтын), жҥк тиелген автокӛлік ӛрге қарай кӛтеріле алмайды және тоқтаған кезде тӛмен кетіп 

қалуы мҥмкін. Сонмен қатар, мҧндай ақауы бар автокӛліктердің тегіс жердің ӛзінде орнынан қозғалуы, 

жылдамдықты арттыру мерзімі созылмалы болып келеді. [2]. 

Жарық беру және дыбыс беру электроқұрылымдары. Жарық беру және дыбыс беру 

электроқҧрылымдарының қҧрылымы мен жҧмысы. Бҧған, ток кӛзі, от алдыру және қозғалту қҧрылымы 

(приборы зажигания и пуска), жарық беру жҥйесі, жҥргізушінің желдеткіші, жылу беретін желдеткіш, 

әйнек тазартқыш, сақтандырғыш (предохранители), бақылағыш-ӛлшегіш приборлар, электрожелілер 

кіреді. 

Автокӛліктердің жарық приборларының ақаусыз істеуі олардың тәуліктің қараңғы кезінде апатсыз 

жҥруіне ҥлкен әсерін тигізеді. Фарының реттелген жерінен ауытқуы тҥсірген жарық кҥшінің аздығы 

жолдың кӛрінуін нашарлатады. Дҧрыс реттелмеген фардан жоғары, солға немесе ӛте тӛмен 

бағытталған сәулелер қарсы келе жатқан машина жҥргізушісінің кӛзін шағылыстырады немесе жолға 

тҥсетін жарықтың ҧзындығын қысқартады. Егер автокӛлік фарының жақын жарығын қосқанда 30 м, ал 

алыс жарығын қосқанда 100 м қашықтықты кӛрсетпесе, ондай автокӛліктерді пайдалануға болмайды. 

Номер белгісін кӛрсететін жарық оның 20 метр қашықтықтан анық кӛрінуін қамтамасыз етуі керек. 

Барлық кӛлік қҧралдарының алдыңғы жағындағы жарығы ақ тҥсті, артқы жақтары қызыл, ал екі 

бҥйіріндегі жарығы сары тҥсті болуы тиіс. Сол сияқты жарық шағылыстыратын әйнектер де осы тҥстес 

болады [2]. 

Автокӛліктің техникалық ақауына жүргізілетін диагностикалық зерттеу арқылы 

анықталатындар: [5]. 

1. Тежелу жҥйесі ақаусыз ба, немесе автокӛліктің рульдік басқару қҧрылымының, шинасының 

және басқа да бӛлшектерінің, тҥйіндерінің ақауы болды ма. 

2. Кӛлік қҧралдарының тежелу жҥйесінің (автокӛліктің рульдік басқару қҧрылымы, автокӛлік 

шинасы) жағдайы кӛрсетілген талапқа, стандартқа сай болды ма. 
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3. Кӛлік қҧралының рульдік басқару қҧрылымдағы топсаcының (немесе тягының) сыну себебі 

неде. 

4. Рульдік басқару қҧрылымындағы топсаның, немесе басқа тораптарының зақымдануы ЖКО 

кезінде, немесе одан бҧрын болғандығын анықтау. 

5. Кӛлік қҧралының рульдік механизмінің, немесе басқа қҧрылымдарының ақауының болу 

себептерін анықтау. 

6. Кӛлік қҧралының сырғанауына немесе еріксіз қозғалыс бағытын ӛзгертуіне оның ақауы себеп 

болды ма. 

7. Жҥргізушінің автокӛлікті жҥргізер кезде техникалық ақауы барын немесе қҧрылғының сыртқы 

зақымдануын кӛріп, байқауға мҥмкіншілігі болған ба. 

8. Кӛлік қҧралының техникалық ақауының (автокӛліктің рульдік басқару қҧрылымы, 

шиналарының, жарықтандыру қҧрылғыларының, тежеу жҥйелерінің және басқа да бӛлшектер мен 

тҥйіндердің) әсерінен соқтығысу (қағу, аударылу, сырғанау, қарсы қозғалыс жолағына шығып кету 

және т.с.с.). фактісінің арасында байланыс бар ма. 

9. Кӛлік қҧралының қарсы қозғалыс жолағына шығып кетуінің  тежелу жҥйесіне, шина 

қысымының біркелкі болмауына, оның бҥдірінің тозуына байланысты болды ма, ондай болса оның бҧл 

байланысы немен кӛрсетілген. 

Кӛлік қҧралдарына бӛлшектеріне қолданылатын сараптамалық зерттеу әдістемелерінің тҥрлері: 

жалпы кӛзбен шамалып байқау; трасологиялық зерттеу; фрактографикалық (сынықтығын) талдау; 

қаттылығын ӛлшеу; металлографиялық талдау; беріктігін есептеу; кинематикалық талдау. 

Сараптамалық зерттеуде КҚ бӛлшектерінің бҥліну себебі, істен шығу уақыты анықталады, 

сонымен қатар жол кӛлік оқиғасы механизімінің ерекшеліктері ескеріліп, қажет жағдайда қайта 

сараптамалық іздестіру кезеңі белгіленеді. 

Көзбен шамалап байқаудың негізгі мақсаты автокӛліктің тҥйіндерінің (соның ішінде, заводтық 

таңбалары немесе фирмалық белгілерін табу) ӛзгеруін бағалап, майдың аққан жерлерін анықтап, 

лактелген сырдың жабылу сипатын (егер сондай жағдай қажет болса), коррозия іздерінің қалуын 

байқау болады. Кӛзбен шолу арқылы байқауда әртҥрлі ҥстіңгі қабатының зақымдануы (сыдырылған, 

ілінген, майысқан жерлер, т. с.), жалпы тҥрінің ӛзгеруі, жарылулары, сынықтар тҥрлері анықталады. 

Сонымен қатар, оны анықтауға арналған әртҥрлі бірнеше есе ҥлкейтетін лупаларды қолдана алады. 

Кӛзбен шолуда, әр тҥрлі мӛлшерлерді ӛлшеуге арналған (сызығышпен, штангенциркульмен, 

микрометрмен, бҧрыш ӛлшеуішпен, резьбомермен ӛлшейтін) қҧралдарды пайдаланып нақты мәнін 

табады. Ӛлшеулердің мәнінің нәтижелері оларды анықтауға арнап дайындалған сызбалардың тҥзуімен, 

немесе пайдалануға жарамды бӛлшектерімен салыстырады. 

Бӛлшектерге жабысқан кірлерді тазартуға керосин, бензин, солярканы пайдаланады. Тотықтарын 

кетіруге арналған кір жуатын арнаулы резинка (ластик) қолданады, ал қатты тотыққа ҧшыраған 

бӛлшектерін қышқылдардың ертінділерімен (кейде аммиак ерітіндісімен) тазартады. Бҧндай байқау, 

сараптамашы алдына қойылған мақсаттарды анықтауға жағдай туғызады, сондай-ақ оны одан әрі 

зерттеу жҥргізу жоспарын қҧруға мҥмкіншілік береді. Сонымен қатар, КҚ басқа бӛлшектер тҥйіндерін 

зерттейтін жалпы кинематикалық байланысын талдауға, ӛзгерістерін бағалауға болады, соққы 

деформациясының талапқа сай болуы анықталып, бӛлшектердің бір-бірімен байланысқан басқа да 

зақым келтіру тҥрлері ашылады. Бҧнда, ӛз алдына келген бӛлшек тҥйінін ғана емес КҚ бҥтіндей 

(немесе оның бӛлек жҥйесінің ) қосымша бір-бірімен байланыстарын байқау қажеттілігі туындайды. 

КҚ рҧқсат етілген бӛлшектерін сараптауда қосымша объектілерді талдау қажеттілігі бҥлінген 

бӛлшектерді зерттеу қиыншылығы туындаған кезінде болады (мысалды, бҥлінген бӛлшектер бетінің 

сынған бӛліктері жоғалған немесе толық  

емес бӛлек беттерінің жарым-жартысының сынықтары  қалғанда). 

Әдетте кӛзбен шамалап байқаудан кейін сарапшы КҚ-ның қҧрылымының зақым болу себептерінің 

дәлдігін жоғарылату мақсатында, оның сенімді жҧмыс істеу мҥмкіншіліктерін анықтау ҥшін, кейде әрі 

қарай қолайлы жағдайларда зерттеп толықтыруы мҥмкін, немесе басқа да туындаған сҧрақтарды шешу 

ҥшін де, қосымша тексерулер жҥргізеді [3]. 

Трасологиялық зерттеу. Оларға әдетте қаралатын КҚ бӛлшектерінің қатты денелерінің соқтығысы 

әрекеттестігі кезіндегі іздерінің зерттелуі жатады. Бҧнда, механизмде пайда болған майысудың, 

сызаттардың және басқа механикалық зақым келулердің (жолақтардың), металдағы іздердің, 

тоттығудың және басқа да химиялық ӛзгерістердің жағдайы, лакпен сырланған жабулардың, пісірілген 

тігістердің рельефтерінің ерекшеліктері, қыздырылып істелінген, басқа да термиялық ӛзгерістердің 

орналасу ерекшеліктері анықталады. Трасологиялық әдіс әсіресе бӛлшектердің жабысып қалу кездерін 

тҥсіндіру мҥмкіншіліктері ҥшін пайдалы. Оның кӛмегімен жартылай жиынтықта (механикалық 
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жӛндейтін шеберханалар жағдайында) немесе оның бӛлшек шығаратын ӛнеркәсіп ӛндірісіндегі осы 

бӛлшекті падалану сипаттамасына байланыстыра мәселені шешу болмақ. 

Болттардың бастары мен гайкалардың жапырылуы, лакты-сырларының бетінің жабылуының 

бҧзылуы, тербелу денелерінің майысқан жерлердің учаскелерін және айналмалы подшипник жолының 

соққысы туралы, қҧрылым тҥйінін ашқанда анық кӛрінетін бӛлшектер қарастырылады. Бояуының және 

сынған, жапырылған беттерінің, немесе берілген бӛлшектерінің жарылу сипаттамасы кӛрсетіледі. 

Тігісінің сырт пішінін дәнекерлеп пісірілген қосылыс тҥрлері анықталады (электрлік немесе газды 

дәнекерлеу, ісіндіріліп қолмен немесе автоматты тҥрде дәнекерлеу). Бӛлшек беттерінің рельефіне 

қарай - оның қайралып істелінгені, немесе штамптап  қҧйып дайындау тәсілімен орындалуын 

анытайды [3]. 

Фрактографиялық (сынықтық) байқау . «Фракто» сӛзі - ағылшынша «сынық» сӛзінің тҥбірінен 

алынғанын кӛрсетеді, яғни бҧл байқауда метал немесе басқа заттар сынықтарының беті ғана тексеріліп 

зертелінеді. Фрактографиялық байқау (трасологиялықтан айырмашылығы, бҧл бӛлшектің бір жақ 

беттерін зерттейді) сынықтардың кӛзбен анықтауға болмайтын тҧстарын ӛңдеу арқылы ізденістер 

жҥргізеді, яғни сынықтың беті кірлерден, тотықтан тазаланады, ал оны анықтауға кішкене сынықтарды 

тексеруге арналған арнаулы лупалар және оптикалық микроскоптар пайдаланылады. Егер сынықтың 

беті кҥшті тотығып, рельефі ӛрескел ӛзгерісте болса, оны қышқылдардың ерітінділері арқылы 

тазалайды (мысалы 15-20 %- дық қышқыл тҧздың ерітіндісі немесе 10-25 %-дық аммиак ерітіндісі). 

Кӛп жағдайда фрактографиялық байқау  сынықтың болу себебін анықтауға мҥмкіншілік береді 

(соққының жҥктелуі, материалдың беріктігінің арттырылуы, тозып қирауы, осы сиақты себептер 

есепке алынады), сонымен қатар соққы бағытына және сынуына әкелетін кҥштердің сипаттамасына 

(бҧнда бҥгіліп, бҧралып, созылып ӛзгеруіне) кӛңіл бӛлінеді. Арнайы фрактографиялық байқаудың 

арқасында кейбір металдың сипаттамасы арқылы ақау дефектісін анықтауға болады (уақыттар, 

қабыршақ тҥрі) және термо-ӛндеу (қалыңдығы және ҥстіңгі шыныққан қабатының, немесе 

цементтелген қабатының сипаттамасы) әдістерін қолданады. 

Фрактографиялық байқау кӛптеген берілген сҧрақтарына жауап беріп материалдардың сызбасына 

сәйкес сипаттамаларын ашады, белгісіз ақаулар дефектысының барысы мен қойылатын сҧрақ бойынша 

бӛлшектің қабілеттілігін анықтап және берілген тапсырманы ашуға жағдай туғызады [3]. 

Кӛлік құралдары мен  жүргіншілер қозғалысының  қауіпсіздігін  ұйымдастырудағы  негізгі  

кемшіліктер: 

1. Қалалық  әлеуметтік  кӛліктердің  аялдама  аймағында  жҥргіншілердің  жҥретін  жерін  ашып, 

бақыланылмайтын  жерлерге  қоршаулар  орнату; 

2. Жҥргізушілердің  ақпарат  алуына  қажетті   жол  белгілерін   жеткілікті  пайдаланбау 

(жҥргіншілердің  қиылыстарда  жер асты  жолдарымен  бос  жолдарды  кӛрсететін). 

3. Қиылыстарда  жҥргіншілер   ӛтетін  жерге  кӛлік  пен  жҥргіншілерді  бӛлетін  кӛлденең   жол  

жолақтарының  болмауы. 

4. Мәжбҥрлі  реттелетін  қиылыстарда   бағдаршамның  тиімділігі  тӛмен  болуы,  кӛліктер  мен  

жҥргіншілер  тасқынындағы   қауіпті  конфликттер   кезінде  болатын  қызметі  жетілдіру  (Кӛлік  пен  

жҥргінші  тасқынының  арасы  қажетті  деңгейде  бӛлінбеуі  және  кӛлік  қҧралдары  жҥргіншінің  

белгілі  бір  тобының  қозғалысының   заңдылығының  кезектенуі). 

ЖКО  болған  жердің  картасын  тиянақты   зерттеу   арқылы  мынадай   қорытындыларға  

келуге  болады: 

1. Жҥргіншіге   соғатын  кӛп  мәнді   әлеуметтік   кӛліктердің    аялдамасы   аймағындағы   

автокӛліктер  мен  жаяу  жҥргінші  тасқынының   қиылысатын  жерде  болатындығы; 

2. Сол жерде  кӛліктер  мен  жҥргіншілер   тасқынын  бӛлетін  қоршаулар  қҧрылымының   немесе  

оны  бӛлетін  кең  жолақтың  (ӛсімдіктер  ӛскен), ашық  жолақ  (газоны) болуы  ЖКО  санын  азайтқан  

болар еді. 

3. Толқынды  жҥргіншілер  қозғалысының   тасқынды  жеріне  ЖКО-ны  болдырмау  ҥшін  

жҥргінші  ӛтетін  жерлер  дайындау  (жер асты  жолдары, жҥргіншілер  тратуары). 

Көше  жол  торабын  жол  белгілерімен, бағыттағыш   сызбалармен, құрылымдар  көмегімен  

қамтамасыз   етуді  тиімді  ұйымдастыру  жол  қозғалыс  қауіпсіздігін   жоғарылатуға   әсерін  
тигізеді. 

Факторлар  мен  себептерге  талдау  деп-жол  қозғалысын  ҧйымдастыру  саласындағы  деректер  

мен   қозғалыс  қауіпсіздігін  зерттеу  жҧмысындағы  тәжірибелердің  нәтижесін  айтамыз. Осы  аталған  

себептер  мен   факторларды  талдау жҧмысындағы  ізденістер  жол  қозғалыс  қауіпсіздігін  зерттеу  

жҧмыстарына  қолданылатын  деректер  болып  табылады. 
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Жол  белгілерін  қою  реті   ГОСТ-70807-78, ГОСТ-2345-86  мелекеттік  стандартқа  және  Жол  

белгілерін   қолдану  туралы  нҧсқауларға  сәйкес орындалуы  тиіс. Дислокация   ақпаратты корсеткіш  

белгілердің   қажетті  мӛлшері  қолданылып  орналастырылуы   қажет.  Қазақстан   Республикасының   

заңына  сәйкес  жҥретін  жолдағы  обьектілердің, елді  мекендердің   ӛзін т.б.  атаулары   қазақша, 

орысша  және  ағылшын   тілінде   жазылуы  тиіс. Аялдамаларда  жолаушыларды  отырғызу  

алаңшалары  белгіленіп, жол  белгілерінің  дислокация   графигінде  қоршау  және  бағыттаушы   

белгілерді   орнату  орнымен   олардың   ҧзақтығы   кӛрсетіліп  жасалуы  керек. 

Қызылорда облысында жол белгілерінің дислокация графигі Республикалық автожол  бірлестігі 

мен Қызылорда облыстық жол полиция бӛлімінің (МАЙ)   қызметімен  бірігіп  келісіліп  атқарылады.  

Жол  қозғалысын   ҧйымдастыруға   енгізілген  кез-келген   деректі   қҧжаттар   жол  полициясының   

қосымша  келісімімен   орындалады. 
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Резюме 

В этот  статье  рассмотрены  анализы   технических  неисправности    механизма  управления  в  

транспортных  средствах  и  дорожно-транспортных  происшествий,   нарушение  тормозных  систем  

автотранспортных  средств, система  рулевого  управления, состояние  ходовой  части, схема  трансмиссии, 

применение  этих  электрооборудования   соответственно  государственным  стандартом  и  инструкциями, 

исследования  и  анализ. Любая  разрабатываемая  система  состоит из  следующих  этапов: 

 - подготовка   к  разработке  

 - проверка  транспортных  средств  во  время  механических  движения 

 - наблюдение  его  внешней  системы  

 - механических  частей 

 - найти  неисправную   часть 

 - оценить эти  выявленные    факты и  результаты.   

 

Summary 

This  article  is  about  of  examination  of  technical  disrepair  of  machine  mechanism  in  transport  and  

road-transport  incidents: brake s  breaches  in  transport, the  system  of wheel-driving, the  condition  of  mowing  

pant, the  scheme  of  transmission  and  to use  these  systems  (ways)  in  accordance  with  state  standards   and   

instructions, research, analyze   and  to  use  them. 

    Any  worked  out  systems  consist  of:  

- readiness  to  exploitation  

- the  examination  of  transport  during  the  of   its  mechanical  moving  

- to  control  its  outward   systems 

- to  find  its  defective   parts  

- to  estimate  these  results  and  conclusions.  
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ЭНЕРГИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ МЕН БАҚЫЛАУДЫҢ 

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҤЙЕЛЕРІ  

  

Ӛтеген Г.Ж., Тайманов С.Т. (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

 

Кәсіпорындық салаларда электр энергиясын бақылау мен тіркеудің автоматтандырылған 

жҥйелерін енгізуге  ертерек кіріскен болатын, бірақ тек қана қазір тҧрмыстық тҧтынушылар ҥшін 

энергияны есептеу мен бақылаудың автоматтандырылған жҥйелерін (ЭЕБАЖ) әрі қарай дамыту 

концепциясын жасау туралы сҧрақты тәжірибе барысында қозғай бастады. Бақылаушылар штатын 

толықтыру және абоненттердің есептегіш қҧралын қарапайым ауыстыру жолымен энергиялық 

қорларды қолданудың кӛп тарифті тіркеуіне ӛту  ойластырылған билингтік жҥйесіз мҥмкін 

еместігі тәжірибе барысында байқалды. Кері байланысты екі жақты жҥйесіз қарызгерлерді 

ажыратуға немесе шектеуге болмайды. 

 Электр энергиясын рҧқсатсыз алу проблемаларын шешу ҥшін кӛптеген ӛндірушілер 

ҧқсас қҧрылымды ӛздерінің ЭЕБАЖ ҧсынады. Бір елді мекеннің трансформаторлық қосалқы 

станцияларына  коммутатор орнату ҧсынылды. Орталық сервермен байланыс сымсыз немесе 

сымды байланыс каналы арқылы жҥзеге асады, бҧл жҥйенің соңғы қҧнын ҧлғайтады және оның 

сенімділігін азайтады. Әрбір есептегішке абонентте орналасқан бҧл коммутатордан жеке байланыс 

арнасын жҥргізу ҧсынылады (коаксиальді сым, мыс виталық жҧп, талшықты – оптикалық сым). 

Бҧл каналдар бойынша есептегіш кӛрсеткіші, тариф және басқару сигналдары туралы ақпараттар 

жҥреді. Бҧндай жҥйелер кӛп пәттерлі ҥйлерге қызмет кӛрсету ҥшін қала шетінде ӛздерін жақсы 

кӛрсетті  және мақҧлданды. Ақпараттық кабельдерді электр ӛткізгіштік арналар бойынша лифттер 

шахталарында және басқада техникалық қызметтерге қол жетімсіз орындарда жҥргізуге болады. 

Бірақта қалалық тәжірибені жеке қҧрылыс секторларындағы ашық кеңістіктерге жай ғана 

ауыстыру мҥмкін емес. Адамгершілігі жоқ абоненттерге ЭЕБАЖ –ң жҧмыс жасауын тоқтататын 

фискальды сымды кесе салу қиындық тудырмайды. Бҧзушыны  анықтап, сонымен қатар заңға 

қайшы ісіне айыптау, қҧқықтық тҧрғыдан қиындайды. Тіпті байланыс арнасын зақымдамай ақ 

электр есептегіш қҧралдарының кӛрсеткішіне әсер етпей ақ, есептелінбейтін электр энергиясын 

алу ҥшін фидердің жалаң электр сымына «жамылғы» қолдануына болады. Билингтік жҥйе абонент 

есептегіші арқылы ӛткен энергияға ғана тӛлем соммасын есептейді, теңсіз шығындарды ӛндірістік 

және желілік компаниялар жеке қаражатынан тӛлеуге мәжбҥр болады.  

Тіркелмеген шығындар проблемасын кешенді шешу керек. Технологиялық циклге жаңа 

әдіспен негізделген электр энергиясын бақылау мен есептеу механизмін жасау керек. Есептеу 

қҧралдарын орағыта  0,4 кВ электрді жеткізу желілеріне қосылу арқылы электр энергиясын алу 

проблемасын, ескірген жіңішке қималы жалаң сымдарды ауыстыру арқылы   шешуге болады. 

Олар қарапайым сымдарға қарағанда екі есе қымбат, бірақ шығындардың алдын алу есебінен 

экономикалық тиімділігі айқын байқалады.  

Деректерді жіберуге келсек, онда сенімді жҥйе қҧру ҥшін қосымша байланыс арнасынан 

бастартуға тура келеді. Еуропалық елдерде телефондық, тіпті телевизиялық сымдар бойынша 

байланыстар жиі қолданылады, бірақта Қазақстанда кіші аудандарда телефонмен қамтамасыз ету 

деңгейі тӛмен, ал  сымдық (кабельдік) телевидение барлық қалаларда орнатылмаған.  Соңғы 

абоненттік тіркеу қҧралдарын сымсыз байланыспен жабдықтау арзан емес, сонымен қатар бҧл 

шараны қолданар болсақ деректерді жібері қҧрылғысымен орайласу ҥшін қажетті телеметрикалық 

шығысы бар жаңа есептегіштерге ескі индукциялық есептегіштерді ауыстыру қажет болады. 

Ҥлестіруші желілердің бҧндай масштабты модернизациясы теңсіздік проблемасын шешетін 

шығар, дегенмен бҧл шараның ӛзіндік қҧны мыңдаған миллион тенгені қҧрайды.  Аудандық және 

ӛндірістік компаниялар ҥшін бҧл сомма қолайсыз жоғары. Сонымен қатар, GSM желілері мен 

сымдарын қолданбайтын  аумақтарды қамтуға мҥмкіндік беретін радиобайланыс жиілікті алу мен 

лицензиялау мәселесіне тіреледі. Ӛкінішке орай, біздің елімізде бҧл мәселе ӛте жоғары, тіпті 

сымсыз байланыс ортасында жҧмыс жасамайтын кӛптеген ҥлкен компаниялардың да кҥші 

жетпейді.  

Бір ғана рационалды шығыс бҧл – PLC технологияны қолдау. Бҧл облыста Еуропаның 

(әсіресе Италияның cолтҥстік аудандарында, Францияда), Украинаның тәжірибелері бар. Бізде де 
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жеке ӛңдеулер тиімді жҥріп жатыр. Электр сымдары бойынша сигналдарды жіберу сенімді және 

ыңғайлы. Қосымша шығындар ӛте ауыртпалықты емес – тек  Power Line қҧрылғысы. 

Технологияны дҧрыс жобалау барысында қолданылып жҥрген тіркеу қҧралдарын ауыстырмауға 

болады, онда кӛптеген қаржылық жабдықтарды ҥнемдеуге болады. PLC қолдану қосымша 

ақпаратты жіберу арнасының сенімділігін қамтамасыз етеді, себебі сигналды сымды қырқу 

электрсіз қалуды білдіреді.  

Шығындар мәселесіне кешенді жақындау және «соңғы мильді» жҥзеге асыру сҧрағын 

шешу қысқа уақытта және аз шығындармен кері байланысты ЭБЕАЖ –ы саудалық пайдалануға 

енгізуге, электрлік қуатты кӛп тарифті  есептеу ҥшін тәжірибелі пайдалы етуге, электрлік 

компанияға жеке тҧрғын ҥйлерде, кӛп пәтерлі ҥйлер шарттарында теңсіздік шығындарының алдын 

алуға және электр энергиясын қолдану туралы нақты ақпаратты уақытылы алуға   мҥмкіндік 

береді.  
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Минск.: Наука и техника – 1990. 

Резюме  

В промышленном секторе к внедрению автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии 

приступили уже давно, но только сейчас в практическую плоскость встал вопрос о разроботке концепции 

дальнейшего развития автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии для бытовых 

потребителей. 

Для решения проблемы несанкционированного отбора электроэнергии многие разработчики 

предлагают свои автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, имеющие, чеще всего, 

идентичные структуры. На трасформаторные подстанции населенного пункта предполагается установить 

некий коммутатор, связь центрального сервера с которым будет осуществляться посредством беспроводного 

канала связи, либо проводного, что значительно увеличит конечную стоимость системы и уменьшить ее 

надежность.  

 

 

Summary 

In industrial sector introduction of the automated monitoring systems and account of the electric power have 

begun already for a long time, but only now in a practical plane there was a question about разроботке of the 

concept of the further development of the automated monitoring system and account of the electric power for the 

household consumers. 

For the decision of a problem of the non-authorized selection of the electric power many developers offer the 

automated monitoring systems and account of the electric power having, чеще everything, identical structures. On 

трасформаторные of substation of the occupied item a certain switchboard is supposed to establish, the 

communication(connection) of the central server with which will be carried out by means of the wireless channel of 

communication(connection), or проводного, that considerably will increase final cost of system and to reduce 

its(her) reliability.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 20 ЖЫЛДЫҒЫНА 

АРНАЛҒАН «ЖАҢА ЖӘНЕ ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР»  

АТТЫ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ  

МАТЕРИАЛДАРЫ 

 

Қызылорда қаласы, 2011 жылғы 23 маусым 

 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ Б.ҚУАНДЫҚОВТЫҢ 

«ЖАҢА ЖӘНЕ ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» АТТЫ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА АЛҒЫ СӚЗІ 

 

Қҧрметті әріптестер! 

Қҧрметті қауым! 

 

Ӛздеріңізге белгілі, ӛткен жылдан бастап, Елбасының бастауымен ҥдемелі 

индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы жҥзеге аса бастады. 

Аталған бағдарламаның ӛмірге енгізудің алғашқы жылының нәтижелері  біздің 

облысымызға да жемісті болды. Индустрияландыру Картасы аясында 2010 жылы 11 жоба 

іске қосылса, картадан тыс 16 жоба жҥзеге асырылып, барлығы 27 ӛндіріс жҧмыс жасауда. 

Ал ағымдағы жылдың басынан бастап 5 жоба жҥзеге асырылып, жыл соңына дейін тағы 

да 20-дан астам инвестициялық жобалар іске беріледі. 

Елбасы осы жылдың 17 сәуірінде Ҥкімет отырысында шағын және орта бизнесті, 

шикізат емес секторды дамыту есебінен экономиканың жыл сайынғы ӛсімін тағы да 

қосымша 3 пайызға жеткізуді қамтамасыз етуді тапсырды. Аталған міндеттерді шешудің 

ҥш кӛзін айқындап берді, ол: инвестиция тарту; инновацияны енгізу; мемлекеттік және 

қоғамдық институттардың тиімділігін арттыру. Осы орайда, облыс аумағында 

инновациялық бағытта біршама жҧмыстың басы басталды. Атап айқанда, қазіргі таңда 

облыс аумағында ірі инновациялық жобаларды орналастыру мақсатында ӛнеркәсіп алаңы 

және индустриялық аймақ қҧру бойынша жҧмыс жасалуда. Инфрақҧрылымдық жҥйелерді 

жеткізуге «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы аясында қаржы бӛлініп, жҧмыс 

жасалуда. Индустриялық аймақта республика бойынша алғашқы шыны зауыты 

орналастырылатын болады. Осы шыны зауыты айналасында шыны кластерін 

ҧйымдастыру жоспарда бар. Калицилендірілген сода, кварц қҧмын байыту комбинатын 

салу қарастырылуда. Сонымен қатар,  цемент шығару зауыты, қазіргі таңда Қазақстанда 

жоқ Евро-3 халықаралық стандарт бойынша жанар-жағар майды шығаратын мҧнай ӛңдеу 

зауыты, су шаянын ӛсіру ӛндірісі сияқты жобалар жҥзеге асырылуда. Жақын арада Шиелі 

ауданында баламасы жоқ «Алтын бала- 08» ЖШС-нің «Қамыс жаңқаларынан 

тақтайшалар шығару зауытың қҧрылысы» жобасының тҧсаукесері Елбасының алдында 

Телекӛпір арқылы кӛрсетілетін болады. Ол да біздің ӛңіріміз ҥшін ҥлкен жетістік. Бҧл 

жобаға қоса тағы 3 жоба таныстырылатын болады: ӛсімдік майын, қиыршықтас шығару 

зауыттары және  балықты ӛңдеу цехы. Сонымен қатар, алдағы уақытта индустриялық 

аймақты арнайы экономикалық аймаққа айналдыру бойынша жҧмыстар басталуда. 

Арнайы экономикалық аймақта орналасқан ӛндіріс кӛздеріне тҧрақты жҧмыс жасауына 

мемлекет тарапынан кедендік, салық, инвестициялық және тағы да басқа жеңілдіктер 

кӛрсетіледі. 

Халыққа арнаған Жолдауында Елбасы атап ӛткендей, сапалы білім Қазақстанның 

индустриаландыру және инновациялық дамудың негізі болу қажет. Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университеті – 70 жыл тарихы бар, орнықты ғылыми және кадр 

әлеуетімен осы бағытта жҧмыс жасауда.  
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2010 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің ҧйымдастырған ғылыми зерттеулер 

конкурсында университет ғалымдары 2 ғылыми жоба бойынша грант ҧтып алды. 

Инженерлік-техникалық мамандықтар бойынша студенттердің тәжірибесін ҧйымдастыру 

мақсатында 125 кәсіпорындарымен және ірі мҧнай компанияларымен келісім-шарт 

жасақтады. Алдағы уақытта да аталған университет еліміздің экономикалық дамуына ӛз 

ҥлесін қосып, инновацияны енгізу және технологияларды жаңғырту сияқты басымдық  

бағыттарда жҧмыс жасайды деп сенеміз.  

Бҥгінгі кездесуге ғалымдармен қоса бизнес қауымдастығы ӛкілдерінің қатысуын 

пайдалана отыра осы бағдарламаларды іске асыру нәтижесінде кәсіпкерліктің де даму 

барысына қысқаша тоқталған жӛн болар. 

Ағымдағы жылдың 1 маусымында облыста шағын және орта кәсіпкерліктің 

белсенді субъектілері саны 16 337-ге және ондағы жҧмыспен қамтылғандар 60 318-ге 

жетіп, бҧл кӛрсеткіштердің ҧқсас кезеңмен салыстырғанда тиісінше 111,1 және 102,1 

пайызға ӛскені байқалуда. Шағын және орта кәсіпкерлік саласында 83 061,0 млн.теңге 

қҧрайтын ӛнім ӛндіріліп, ҧқсас кезеңмен салыстырғанда 102,4 пайызды қҧрады. 2010 

жылы ӛндірілген ӛнім кӛлемі 128,0 млрд.теңгені қҧрап, 2009 жыға қарағанда 2 есеге 

ӛскен.  

ҚР Президентінің 2011 жылғы 17 сәуірде берген тапсырмасына сәйкес әкімшілік 

кедергілерді қосымша тағы да 30 пайызға қысқарту жҧмысы жҥргізілуде. Бҥгінгі таңда  

облыс басшыларының және Қызылорда қаласы және 7 аудан әкімдерінің есептері 

тыңдалып, нәтижесінде облыс бойынша жергілікті атқарушы органдардың 132 рҧқсат 

беру қҧжаттарының (рәсімдері) 85-і мерзімдерін, қҧжат сандарын, лицензия беруді және 

лицензия берудің кҥндерін қысқарту бойынша ҧсыныс енгізіліп, алдын ала жасаған 

есептерге сәйкес әкімшілік кедергілердің 31,7 пайызға қысқаруы кҥтілуде. 

Облыста тауарӛндірушілерді қолдау мақсатында Елбасының қазақстандық тауарлар 

мазмҧнын ҧлғайту, азық-тҥлік қауіпсіздігін қалыптастыру тапсырмасын орындау ҥшін  

ҥнемі форумдар, дӛңгелек ҥстелдер, семинарлар ҧйымдастырылуда. Осы ретте, 

Қызылорда облысының кәсіпорындарының 28-30 маусым аралығында Ақтобе қаласында 

Россия және Белоруссия елдерінің кәіпорындарының қатысуымен ӛтетін «Еуропа-Азия» 

Шекарасыз ынтымастық» атты X Ресей-Қазақстан кӛрмесіне қатысуына ықпал 

жасаудамыз. 

Жоғарыдағы іс-шаралар, жобаларды іске асыру негізінде ӛңіріміздің әл-ауқаты, 

әлеуметтік-экономикалық жағдайының жақсаруына сенім артудамыз. Сондықтан, ғылым 

ордасымен бірігіп облыстың кәсіпкерлері, жергілікті басқару органдары, барлығымыз 

жҧмыла индустриялық бағытта белсенді жҧмыс жасауға тиіспіз. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА УДАРНО-ВИХРЕВОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОТОКОВ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Волненко А.А., Раматуллаева Л.И., Хусанов  Ж.Е. 

(Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова) 

  

Принцип ударно-вихревого взаимодействия потоков успешно применяется в химико-

технологических процессах для концентрирования растворов и пылегазоулавливания. Эти 

процессы могут быть совмещены  в одном аппарате, конструкция которого позволяет 

организовать ударное взаимодействие потока газа с зеркалом покоящейся жидкости и 

взаимодействие газа с каплями жидкости при вихревом обтекании элементов насадки 

[1,2]. 
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Анализ механизмов осаждения пыли и аэрозолей показывает, что в тех случаях, когда 

используется энергия сплошного (газового) потока для интенсификации процесса 

пылеулавливания в системах газ-жидкость, наиболее эффективными являются ударное и 

центробежное взаимодействие потоков. В этом случае создается высокоразвитая 

межфазная поверхность, а на частицы пыли воздействует сила инерции и центробежная 

сила, значительно превосходящие силу тяжести. 

Вихревое движение потоков, создаваемое в аппаратах с регулярной подвижной 

насадкой, особенно в режимах одновременного вихреобразования, также приводит к 

значительной интенсификации процесса пылеулавливания. Учет выявленных механизмов 

позволил создать новую конструкцию пылеуловителя с ударно- вихревым 

взаимодействием потоков [3]. 

На рисунке 1а изображен общий вид аппарата с ударно- вихревым взаимодействием 

потоков, а на рисунке 1б – конические пластинчатые элементы, расположенные 

основанием вниз. 

 
Рисунок 1 – Аппарат с ударно-вихревым взаимодействием потоков 

 

Аппарат с насадкой для проведения процессов тепломассообмена и 

пылеулавливания включает корпус 1, патрубки 7 и 3, соответственно для ввода и вывода 

газа, патрубок 5 для ввода свежей жидкости и патрубок 6 вывода шлама, штуцер 8 для  

перелива жидкости, опорно-распределительные решетки, струны 2 с закрепленными на 

них насадочными телами 3. Патрубок 4 вывода газа, как правило, снабжается коническим 

центробежным завихрителем со штуцером слива отсепарированной жидкости. 

Внутренние элементы (струны, насадочные тела) выполняют из материалов, способных 

противостоять агрессивности обрабатываемых сред. Аппарат с насадкой для 

тепломассообмена и пылеулавливания работает следующим образом. Газовый поток, 

поступающий на очистку, подается в патрубок 7 и, с высокой скоростью ударяется о 

поверхность жидкости, находящейся в нижней части аппарата. При ударе содержащиеся в 

газовом потоке твердые частицы за счет сил инерции осаждаются в жидкости. Под 

действием кинетической энергии газового потока часть жидкости в виде пленок и капель 

увлекается в насадочную зону аппарата. 

В насадочной зоне аппарата регулярно размещены на струнах 2 насадочные тела 3, 

выполненные в виде конических пластинчатых элементов, имеющих угол при вершине 

60-120
о
, а основание их разрезано на лепестки, которые повернуты относительно друг 

1 - корпус аппарата; 2 - струны;  

3 - конические пластинчатые  

элементы; 4 - выходной патрубок;  

5 - патрубок для подвода воды;  

6 - сливной патрубок; 7 - входной  

патрубок; 8 - переливное устройство. 

 

а) 

б) 
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друга на 20-45
о
.  При обтекании газовым потоком, с находящейся в нем диспергированной 

жидкостью, насадочных тел возникает синфазный режим, характеризующийся 

совпадением времени образования тороидальных вихрей за насадочными телами и 

временем движения образованных вихрей от нижнего слоя насадочных тел к следующему 

слою по ходу газового потока. В момент подлета происходит взаимодействие 

подлетевших и вновь образованных тороидальных вихрей. В результате такого 

взаимодействия суммарная мощность вихрей увеличивается, что позволяет совершить 

большую работу по дроблению захваченной газовым потоком жидкости. 

Достижение синфазного режима возможно для всех аппаратов с регулярным 

расположением насадочных тел (шаров, пластин, цилиндров и т.д.). Однако, 

использование насадочных тел, выполненных в виде конических пластинчатых элементов, 

имеющих угол при вершине 60-120
о
 и основание, разрезанное на лепестки, повернутые 

относительно друг друга на 20-45
о
, приводит к возникновению центробежной силы, 

способствующей вращению образованных тороидальных вихрей. Под действием 

центробежной силы твердые и жидкие (капли) частицы отбрасываются в радиальном 

направлении, соударяются с каплями, выбрасываемыми соседними вихрями. Происходит 

многократная коалесценция и диспергирование капель, создаются благоприятные условия 

для улавливания твердых частиц. В насадочной зоне аппарата создается высокоразвитый, 

равномерно распределенный турбулизированный газожидкостной слой, позволяющий 

значительно интенсифицировать протекающий в газоочистном аппарате технологический 

процесс. 

Углом поворота лепестков конических пластинчатых элементов также можно 

регулировать величину закрутки газожидкостных вихрей. Оптимальное значение 

центробежная сила имеет при углах поворота лепестков 45
о
. 

Лабораторные исследования проведены в следующем диапазоне изменения 

режимных (скорость газа Wг=2-7м/с; зазор между срезом колпака и зеркалом жидкости 

h1=+0,04м -0,04м) и конструктивных параметров (размер насадочных элементов в 

нижнем основании усеченного конуса d =0,1м; угол наклона секторов относительно 

струны =60
о
, относительно образующей конуса =45

о
, шаг между насадочными 

элементами по вертикали tв/dр=1 5, в радиальном направлении tр/dр=1,5-4). На основе 

результатов лабораторных исследований создана инженерная методика расчета основных 

гидродинамических характеристик и параметров пылеулавливания [4]. 

Гидравлическое сопротивление орошаемого аппарата с ударно-вихревым 

взаимодействием потоков определяется, исходя из аддитивности сопротивлений зоны 

эжекции и насадочной зоны: 

 

Рап = Рэ + РL,     (1) 

где     Рэ - гидравлическое сопротивление зоны эжекции, Па: 

  

])1[(
2

эж

2

патг hg
W

Рэ .   (2) 

Здесь  Wпат- скорость газа в патрубке, м/с; h  - количество вытесненной в 

насадочную зону жидкости, м; h1 - зазор между срезом газового патрубка и зеркалом 

жидкости, м; hд - динамический уровень жидкости, определяемый скоростным напором 

газового потока, м; - опытный коэффициент; э-  газосодержание в зоне эжекции, м
3
/м

3
.  

Гидравлическое сопротивление  насадочной зоны определяется по формуле: 
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где L – коэффициент сопротивления орошаемой насадки: 

 

0,1

г

0,25

ж

рв
Re

Re
65,0L ,    (4) 

где в - величина сдвига в моментах образования вихрей; р -коэффициент, 

характеризующей степень взаимодействия вихрей в радиальном направлении;  Reж и Reг – 

числа Рейнольдса по газу и жидкости, отнесенные к эквивалентному диаметру насадки. 

Эффективность работы аппарата рассчитывается по формуле:  

 

общ = 1 – (1 – Stk  ) (1 – D)     (5) 

 

Эффективность пылеулавливания за счет сил инерции определяется по уравнению: 

Stk
g

t

d

U
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где  Кз – коэффициент захвата;  Stk – число Стокса: 

k

rrr

d

ud
Stk

г18
      (7) 

  

Степень  пылеулавливания по диффузионной модели рассчитываем по формуле: 

D 1 1 1( ) ( )      (8) 

 

Эффективность  пылеулавливания каждой из зон определим по формулам:      
4/1

т

пат 19,6
D

dW k
,     (9) 

4/1

т

г57,3
D

dW k  .     (10) 

Здесь dk1, dk- диаметры капель жидкости в зоне эжекции и насадочной зоне, м; D т,  

D т - коэффициенты турбулентной диффузии для зоны эжекции и насадочной зоны, м
2
/с. 

Данная методика, а также рекомендации по проектированию были применены для 

расчета промышленного аппарата с ударно- вихревым взаимодействием потоков в 

технологической схеме очистки газов цеха хромового ангидрида АО «Актюбинский завод 

хромовых соединений» [5]. 

По существующей технологической схеме получение хромового ангидрида 

осуществляется в процессе взаимодействия плава бихромата натрия с концентрированной 

серной кислотой при нагревании массы до 200 10
о
С. Этот процесс протекает в реакторе, 

представляющем собой барабан диаметром 1,6м и длиной 16м, с наклоном 1,7% и 

вращающийся со скоростью – 4 об/мин. В результате химического взаимодействия 

происходит выделение газов, содержащих хлор, хлористый хромил, пыль хромового 

ангидрида и др. 

Аппаратурно-технологическая схема очистки газов, отходящих от реактора хромового 

ангидрида, до реконструкции включала большой скруббер (диаметр – 1,8м, высота – 



74 

 

8,5м), два малых (диаметр – 1,6м, - высота 7,0м, каждый), каплеуловитель, 

циркуляционный бак и дымосос. 

В процессе реконструкции рабочая зона большого скруббера оставалась полой с 

одним ярусом орошающих форсунок в верхней части скруббера. Вместо двух малых 

скрубберов установлен аппарат ударно-вихревого действия с коническими 

пластинчатыми завихрителями. Кроме того, удалены все форсунки в газоходах. 

Установленный аппарат представляет собой пылеуловитель скрубберного типа, 

работающий в режиме противотока. Аппарат имеет диаметр 1,2м, высоту насадочной 

зоны – 1,5м и общей высотой – 5,0м. 

Результаты, полученные при испытании имели следующие значения предельных 

параметров: расход газа 11500 16800нм
3
/ч; температура газа – после первого скруббера 

70 75
о
С, после второго - 50 55

о
С; концентрация улавливаемых компонентов (в пересчете 

на хром) – после первого скруббера 0,7 3,65г/м
3
; после второго – 0,0117 0,275г/м

3
; 

степень очистки (по концентрациям в санитарной трубе) – до 99,9%. 

Полученные данные показывают высокую эффективность очистки улавливаемых 

компонентов и достаточно низкие энергозатраты. 

Аппарат внедрен в цехе хромового ангидрида АО «Актюбинский завод хромовых 

соединений» с эколого-экономическим эффектом 5,18млн. тенге. 

Таким образом, анализ известных механизмов пылеулавливания позволил создать 

новую конструкцию пылеуловителя с ударно- вихревым взаимодействием потоков, 

внедрение которого привело к значительному снижению вредных выбросов хромового 

ангидрида на АО «Актюбинский завод хромовых соединений». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ТЕПЛИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 

 

Дямуршаева Г.Е. (КГУ им.Коркыт Ата) 

 

В  Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Рост благосостояния населения - главная цель государства», особое внимание уделено 

вопросу развития тепличных хозяйств с целью обеспечения населения свежей овощной 

продукцией в зимне-весенний период: «…Особое внимание должно быть уделено вопросу 

развития тепличных хозяйств, имеющих  значение для снабжения населения свежими и 
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богатыми витаминами овощами, а также цветами в период, когда эта продукция не 

поступает из открытого грунта…»  

Основная проблема насыщения внутреннего рынка плодоовощной продукцией 

связана с ярко выраженным сезонным характером поставок овощей и фруктов. Она 

усугубляется нехваткой действующих сооружений закрытого грунта, их технологической 

отсталостью. Сейчас спрос на свежую овощную продукцию, отечественный 

производитель удовлетворяет всего  на 30%,  все остальное – импорт сомнительного 

качества. В итоге в стране ежегодно наблюдается сезонный недостаток свежих овощей, и 

как следствие, цены на них в межсезонье возрастают в разы. 

Проблема развития тепличного производства в Казахстане – тема для нашей страны 

очень актуальная и находится под пристальным вниманием государства. В настоящее 

время в Республике реализуется программа, целью которой является формирование 

конкурентоспособного производства для обеспечения населения страны экологически 

чистой продукцией свежих овощей круглый год, особенно во внесезонное время.  АО 

«Казагрофинанс»,  АО «Казагроиновация»,       АО «Казагромаркетинг»  предоставляются 

целевые кредиты для строительства как небольших теплиц, так и современных  

тепличных комбинатов. 

Современный уровень развития тепличного овощеводства на промышленной основе 

предполагает создание совершенно новой системы ведения хозяйства. Динамичное и 

эффективное развитие отрасли возможно только при внедрении и освоении 

инновационных технологий, которые основаны на прогрессивном энергосбережении, 

значительном снижении затрат труда, что обеспечит увеличение уровня рентабельности 

производства [1].  

Одно из новейших направлений тепличного   производства за   рубежом    и в нашей 

стране  - выращивание овощей малообъемным   гидропонным способом с использованием 

всех достижений химии, биологии и электроники. Использование искусственного 

субстрата избавляет овощеводство защищенного грунта от многих проблем, например, 

позволяет строить теплицу на неплодородных почвах, что очень актуально для 

Приаральского региона, где большая часть земель малопригодна для сельского хозяйства 

(сильное засоление, близкое залегание грунтовых вод и т.д.). 

Малообъемная технология предоставляет огромные возможности резкого повышения 

урожаев и качества продукции при несравнимо лучших условиях труда.  Кроме этого  

технология имеет еще целый ряд преимуществ: 

- получение высоких и устойчивых урожаев с повышенным качеством продукции,  

уменьшение энергоемкости на единицу продукции;  

- повышение производительности труда за счет исключения трудоемких процессов 

(пропаривание, обработка, замена грунта и др.), связанных с использованием почвы; 

- наличие условий для оптимизации водного, воздушного режимов и минерального 

питания на основе программирования с использованием микропроцессорной техники;  

- возможность стандартизации агротехники и питательных растворов по культурам, 

что облегчает технологический процесс;  

- автоматизация и перевод на базу электроники рабочих процессов, что сводит до 

минимума расход труда, воды, удобрений;  

- более легкая борьба с болезнями и вредителями растений;  

- возможность использования территорий, непригодных для обычного выращивания 

овощных культур;  

- значительное улучшение условий для работающих в теплицах [2].  

Основополагающим фактором интенсификации тепличного производства является 

научно – технический прогресс. Именно он оказывает непосредственное влияние на 

эффективность производства продукции овощеводства закрытого грунта и  охватывает все 
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факторы интенсификации - удобрение, полив, сортовой состав, микроклимат и способы 

выращивания культур (рис 1.). 

 
Рис. 1. Основные факторы интенсификации в овощеводстве закрытого грунта. 

 

Поэтому организационно-экономический механизм внедрения инновационных 

технологий в овощеводстве закрытого грунта должен функционировать на основе 

системного подхода с учетом особенностей природно-климатических условий региона [3]. 

В 2004 году в рамках реализации  международного проекта Казахстан – Киргизия - 

Канада «Программа содействия профессиональному  образованию в области сельского 

хозяйства, передачи технологий, программы прикладных исследований в 

промышленности и взаимосвязи с торговлей и индустрией» в КГУ им. Коркыт Ата была 

построена и введена в эксплуатацию теплица площадью 270 м
2
. Теплица оснащена всем 

необходимым оборудованием для поддержания оптимальных технологических 

параметров и на практике демонстрирует внедрение инновационной технологии 

защищенного грунта -  выращивание овощных культур на беспочвенном субстрате  с 

использованием системы капельного орошения и является  учебной, научной и 

производственной базой для студентов, магистрантов, и преподавателей университета 

(рис2.).  

Производство овощной продукции  в теплице проходит весь технологический 

процесс, начиная от посадки семян растений и заканчивая сортировкой плодов. Культуры 

выращивают на беспочвенных субстратах, в качестве которых используют древесные 

опилки и рисовую шелуху.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рис.2. Направление деятельности тепличного хозяйства КГУ им.Коркыт Ата 
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Целью проведения научных исследований, проводимых на базе тепличного хозяйства 

является  разработка  малообъемной технологии выращивания овощных культур в зимних 

теплицах в условиях Кызылординской области и распространение знаний по ее 

внедрению. В рамках проведения научных исследований решаются следующие задачи: 

- разработка культурооборотов; 

- подбор субстратов; 

- разработка состава питательных смесей и режима полива растений;  

- подбор культур, сортов и гибридов овощных растений. 

В настоящее время разработаны  технологические  параметры  для выращивания 

огурцов и томатов в различных культуроооборотах. 

 

Таблица 1 -  Технологические параметры выращивания огурца на субстрате из 

древесных опилок в условиях Кызылординской области. 

 
Результаты работы теплицы показывают, что внедрение малообъемной технологий в 

закрытом грунте позволяет получать хорошие урожай разнообразных овощей высокого 

качества:  огурцов в зимне-весеннем обороте – 16-18 кг/раст.,   в осенне-зимнем –  10-12 

кг/раст.   томатов  -  9-11 кг/раст. Выращиваемая в теплице овощная продукция 

соответствует всем требованиям ГОСТа. Качество продукции, производимой теплицей 

университета, находится под постоянным контролем.  В лаборатории проводится 

постоянный мониторинг состояния растения, субстрата для выращивания, состава 

питательного и дренажного растворов,  применяется методика «листовой диагностики.  

В настоящее время на базе тепличного хозяйства университета в рамках проекта 

МСХ РК и Всемирного банка «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной  

продукции» реализуются 2 подпроекта: 

1. «Совершенствование технологии выращивания овощей на беспочвенных 

субстратах в закрытом грунте в условиях Кызылординской области» (2009-2011 гг).  

2. «Распространение и передача знаний по внедрению водосберегающей технологии 

капельного орошения для выращивания овощных культур  в закрытом грунте в условиях 

Кызылординской области» (2010-2012 гг.). 

В рамках проекта инновационная малообъемная технология внедряется в теплицах 

ПТ «Абзал ИК» на площади 1500 м
2
. 

В КГУ им.Коркыт Ата активно ведется практика сотрудничества производства и 

науки.  Так на базе тепличного хозяйства проводятся: 
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-  семинары-тренинги для руководителей и работников фермерских тепличных 

хозяйств, целью которых является изучение мирового опыта и достижений в области  

тепличных технологий, региональные проблемы и  пути их решения; 

-  курсы профессиональной подготовки техников – овощеводов; 

- разрабатываются рекомендации по внедрению технологии выращивания овощных 

культур в защищенном грунте для тепличных хозяйств Кызылординской области; 

- оказывается консультативная помощь. 

Интерес к малообъемным технологиям постоянно возрастает, поскольку они 

предоставляют огромные возможности резкого повышения урожаев и качества продукции 

при несравнимо лучших условиях труда. 
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О ВНЕДРЕНИИ ПЕРЕДОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ   

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Кутовая Т.В. (ТОО «Бизнес-Adapt»,  г. Костанай) 

 

 Развитие Казахстана характеризуется динамично развивающейся региональной 

экономикой, подтверждением этому является положительная тенденция динамики роста 

валового регионального продукта (далее – ВРП) по всем регионам страны.  

Уровень экономического развития регионов в Казахстане дифференцирован, что 

обусловлено различиями реального экономического потенциала, возможностей 

саморазвития и степени конкурентоспособности. Развитие регионов будет неодинаковым 

и сохранится их экономическое неравенство, и только сглаживание диспропорций может 

обеспечить более благоприятные условия для дальнейшего развития страны. 

Казахстан серьезно отстает от развитых стран по уровню инновационного 

развития. Устаревшие производственные и управленческие технологии сказываются на 

производительности труда — у нас она в полтора раза ниже, чем в России, и в четыре-

пять раз меньше, чем в странах Западной Европы и США. Соответственно, меньше отдача 

от инвестиций, меньше инвестиционная привлекательность страны.  

В ближайшем будущем отрыв, вероятнее всего, только увеличится. В той же 

России (экономику которой сложно назвать инновационной) работают 40 тыс. малых 

инновационных предприятий — это в 300 раз больше, чем в Казахстане, хотя российская 

экономика больше нашей лишь в 12 раз.  

«Только инновации дадут резкий рост производительности труда», — отметил в 

своем недавнем послании народу Нурсултан Назарбаев.  

 

http://tovtry.info/post_1205469736.html
http://tovtry.info/post_1205469736.html
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Анализ по уровню производительности труда в обрабатывающей промышленности 

среди регионов показывает, что при уровне производительности труда в обрабатывающей 

промышленности в целом по стране по итогам 9 месяцев 2010 года в размере 33,2 тыс. 

долл. США/чел наблюдается существенная разница по данному показателю в разрезе 

регионов. 

Необходимость оптимизации производственных процессов является частью 

конкурентной борьбы в рыночных условиях. Кроме того, рассматривая экономические 

достижения мировых лидеров необходимо отметить, что внедрение новейших решений в 

области менеджмента производственного процесса является одним из ключевых факторов 

ускоренного технологического прогресса. Использование технологий управления 

производственным процессом можно исследовать на примере развития японского 

автопрома, который в 1980-х годах опередил своего стратегического конкурента в лице 

американской автомобильной индустрии. 

Конкретным примером эффективного использования управленческих технологий 

может служить развитие японской компании «Тойота», опередившей американские 

автомобильные гиганты по качеству, дизайну и производительности: в начале 1980-х на 

безнадежно отсталом оборудовании 1960-х годов ее первый небольшой завод производил 

в 4,5 раза больше двигателей в час, чем современные предприятия «Форда» или 

«Крайслера». Достижение подобных результатов стало следствием использования 

технологий управления производственным процессом «Total Quality Management» и «Just-

in-time». 

В Казахстане применение управленческих решений для оптимизации 

производственных процессов не получило широкого распространения. Данный факт 

является следствием слабого менеджмента руководителей предприятий и 

неинформированности о перспективных результатах внедрения управленческих 

технологий. Системы управления в подавляющем большинстве отечественных 

предприятий являются вертикально интегрированными цепочками с жестким 

администрированием. В рыночных условиях функционирования отдельно взятого 

предприятия данный вид управления имеет несколько ключевых недостатков, 

ограничивающих конкурентоспособность данного предприятия, таких как: долгий 

процесс принятия решений, ограничение инициативы нижестоящих сотрудников, 

невозможность перманентной оптимизации производственных процессов, а также 
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размытое распределение обязанностей сотрудников низшего звена в управленческой 

цепочке. 

Исходя из приведенных недостатков используемого промышленностью подхода 

менеджмента предприятия следует, что требуется внедрение современных технологий 

управления для повышения производительности труда и технологического развития. 

Кроме того, необходимость повышения технологического развития путем внедрения 

управленческих технологий продиктована ожидаемым вступлением в ВТО. Так как в 

связи с данной интеграционной инициативой существует необходимость 

сертифицирования промышленных производств по международным стандартам качества. 

В целом, управленческие технологии служат повышению производительности 

труда, развитию гибкости процесса производства в целях освоения новых видов 

продукции. Соответственно, повышается технологический уровень производства и 

снижается затратная часть. Исходя из настоящего положения промышленности 

Казахстана и поставленной цели актуальными технологиями являются решения в области 

эффективной систематизации работы предприятий и оптимизации производственного 

процесса. Данные технологии позволят повысить качество выпускаемой продукции и 

повысить производительность труда. Операционный менеджмент заключается в 

формализации бизнес-процессов и: выработке стандартов предприятия, неукоснительное 

исполнение которых приводит к достижению оптимального результата. 

Существуют несколько основополагающих технологий менеджмента 

производственного процесса, которые легли в основу экономического развития мировых 

индустриальных гигантов на основе повышения производительности труда и которые 

будут внедрены в Казахстане для повышения производительности труда. 

В целях ускоренного внедрения всех вышеперечисленных технологий 

менеджмента бизнес-процессов необходима инициатива государства. Данный 

управленческий подход должен использоваться в национальных компаниях, 

государственных органах, других организациях с государственным участием. Результаты 

повышения эффективности позволят популизировать управленческие решения среди 

частного сектора. Для эффективного стимулирования внедрения управленческих 

технологий предусмотрена возможность возмещения до 70 % затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занятых в сфере промышленного производства, на 

внедрение современных управленческих технологий, в том числе инструментов 

Бережливого производства. 

В основе концепции бережливого производства лежит оптимизация процессов 

путем их ранжирования по признакам, определяемым понятиями Муда. Под этими 

понятиями подразумеваются процессы, которые не приносят добавленной ценности 

потребителям, или уменьшают ее. Выделяют до семи видов таких процессов, хотя никто 

не ограничивает фантазию по поводу умножения их номенклатуры:  

1. Процессы, ведущие к перепроизводству.  

2. Процессы ожидания.  

3. Процессы лишней транспортировки.  

4. Процессы излишней обработки.  

5. Процессы, приводящие к избытку запасов.  

6. Процессы, содержащие лишние движения.  

7. Процессы, создающие дефекты.  

Восьмая группа процессов связана с потерями, обусловленными игнорированием 

человеческого фактора. Последовательное или взрывное уменьшение таких процессов 

позволяет приблизить время и уровень издержек к минимуму, определяемому только 

временем передела.  
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Реализация концепции возможна в двух вариантах: либо для получения разового 

результата, либо для создания постоянно улучшающегося бизнеса. В первом случае набор 

разовых мероприятий напоминает то, что делается при реинжиниринге бизнес-процессов 

в соответствии с методологией Хаммера. Во втором случае создание бережливого 

производства фактически означает освоение почти всех элементов Кайдзен.  

Такое освоение реализуется несколькими последовательными и параллельными 

шагами. Все начинается с наведения порядка и наглядной демонстрации неудобств, 

вызванных большими запасами. Для этого необходимо внедрить концепцию 5С (S), чтобы 

каждый работающий смог понять и прочувствовать необходимость самоорганизации и 

исключения превышения некоторого разумного минимума. Параллельно необходимо 

провести огромную работу по делегированию полномочий и доведению стратегических 

целей от высшего уровня вплоть до рабочих, в соответствии с их квалификациями и 

способностями. Эта работа сочетается с постановкой маркетинга и выстраиванием 

цепочек внутренних потребителей и поставщиков, ориентированных на потребителей.  

Цепочки внутренних потребителей и поставщиков необходимо превратить в 

последовательности процессов. Это даст возможность сформировать потоки создания 

ценностей, как для внутренних, так и для внешних потребителей. Эти потоки нужно 

распространить на поставщиков, что позволит минимизировать дискретности и разовые 

объемы поставок с максимальным приближением их к реальным потребностям процессов. 

Фактически речь идет о подготовке к внедрению бережливого производства по всем 

предприятиям и сетям поставщиков. Превращение сетей поставок в потоки означает 

также непрерывность движения перерабатываемых в процессах ресурсов в ритме, 

задаваемом потребителями по принципу вытягивания. Таким образом, автоматически 

получается система «точно в срок». Все это приводит к созданию тотальной системы 

вовлечения работников в процессы создания ценностей в соответствии с целями 

предприятия.  

Следующие шаги по созданию бережливого производства осуществляются уже 

фактически с помощью и на основе тотальных инициатив по повышению качества и 

уменьшению издержек. Искусное направление этих инициатив в сторону поддержания 

непрерывного движения потока с помощью инфраструктуры (оборудования и оптимально 

планируемых помещений) приводит нас к технологии TPM (Total Productive Maintenance). 

Такая последовательность действий ведет к тому, что на предприятии начинает работать 

система тотального обеспечения качества и уменьшения издержек. Рабочие, инженеры и 

менеджеры, направляя свои усилия на устранение причин несоответствий и лишних и 

вредных издержек, в рамках периодических мероприятий по прорывным улучшениям 

способны совместными усилиями создать бережливое производство, как высшую форму 

эффективного бизнеса. Естественно, все вышесказанное касается не только 

производственных, но и других процессов на предприятии.  

Консалтинговая группа "Lean Consult" выполнила в 2010г по государственной 

программе Республики Казахстан серию проектов на предприятиях Казахстана по 

внедрению системы Бережливое производство (Lean Production). Один из них - пилотный 

проекта на швейном производственном предприятии "КазСПО-N" г.Алмата. Проект 

выполнялся в течение 3-х недель. В течение первой недели было проведено обучение 

персонала предприятия. В течение 2-ой и 3-ей недели был реализован штурм - прорыв 

(кайдзен - блиц). В ходе штурм прорыва было выполнено картирование потока создания 

ценности, организован поток единичных изделий, проведено обучение операторов и ИТР.  

Основные результаты проекта: 

1. Увеличение через месяц после запуска производительности линии не менее 30%.  

2. Сокращение полного производственного цикла с 20-ти до 2-х дней.  

3. Сокращение объема запасов незавершенной продукции с 30-ти до 2-х дней. 
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4. Улучшение показателя приемки готовой продукции с первого предъявления. 

5. Повышение качества продукции. Как следствие, отказ от должности Контролер 

ОТК. 

6. Повышение производственной культуры и дисциплины. 

7. Улучшение условий труда операторов. 

8. Повышение мобильности и управляемости линии. 

9. Повышение мотивации операторов. 

10. Упрощение системы начисления ЗП операторов. В прошлом - пооперационная 

система начисления ЗП операторам. Теперь - сдельная, по готовым изделиям. Что 

значительно сократило время мастера цеха, затрачиваемое на этот процесс. 

Особого внимания заслуживает то, что консультантам удалось вовлечь персонал 

предприятия в проект. Во многом, благодаря именно такому неформальному участию 

персонала, и удалось достичь столь ощутимых результатов за достаточно короткий срок. 

В настоящее время на предприятии идет реорганизация остальных производственных 

участков и других непроизводственных подразделений по системе Lean Production. 

Один из проектов был реализован в АО "Актюбинский завод нефтянного 

оборудования". Казахстан, г. Актобе. Для реализации проекта был отобран один из 

производственных участков завода, на котором выполняются три операции: сборка, 

консервация и упаковка готовых изделий (насосных штанг с муфтами). Работа на этом 

участке выполнялась силами 6-ти человек в 2 смены по 8 часов. Т.е. всего на этих 

операциях задействовано 12 человек. В ходе проекта ИТР предприятия совместно с 

консультантом консалтинговой группы "Lean Consult" был предложен ряд мало 

бюджетных решений из арсенала Бережливого производства, который позволил 

высвободить 10-ть из 12-ти операторов при сохранении прежнего объема выпуска. 

Причем этот объем операций 2 человека смогут осуществлять в течение одной 8-ми 

часовой рабочей смены. Важно, отметить, что предложенные решения позволят сократить 

объем средних трудозатрат в пересчете на одного оператора. Т.е. персонал не будет 

больше уставать. Также следует сказать, что предложенные решения позволят полностью 

исключить человеческий фактор, сказывающийся на качестве консервации готовых 

изделий. Что является на сегодняшний момент существенной проблемой для предприятия. 

Данный процесс требует сейчас постоянного контроля, что повышает затраты на данные 

операции. 

Данный пример интересен тем, что на этом небольшом участке завода были применены 

сразу несколько принципов системы Бережливое производство:  

1. Организация потока (партия - 2шт),  

2. Тактирование,  

3. Выравнивание (хейдзунка),  

4. Вытягивание,  

5. FIFO накопители,  

6. Дзидока (2 решения)  

7. 5S.       

Расчетная окупаемость предложенных решений не превышает 3-х месяцев. 

Консалтинговой компанией «Оргпром» был реализован проект по внедрению 

инструментов Бережливого производства на Алматинском аккумуляторном заводе (ТОО 

«Кайнар АКБ»). Основные результаты, которых удалось добиться за время проведения 

проекта: 

1. Внедрение системы «Канбан» на участке литья ленты.  

2. Внедрение первых этапов системы 5S на участках основного производства 

(сортировка и рациональное расположение).  

3. Внедрение процесса «быстрой переналадки» на намазочном участке.  
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4. Внедрение принципа FIFO (первый вошел – первый вышел) в перемещение 

продукции.  

5. Визуализация процесса обеспечения сборочного участка комплектующими 

материалами.  

6. Увеличение производительности заливочной установки.  

7. Разработка планов работ в межсессионный период.  

Данная госпрограмма не ставит целью модернизировать определенное количество 

предприятий. Основная миссия - запустить подобный процесс, учитывая рыночный 

характер стремления предприятия обеспечить себе высокую конкурентоспособность за 

счет постоянного обновления, модернизации своего производства. Повышение 

производительности труда, качества продукции – это фактор выживания. В противном 

случае любое предприятие будет задавлено конкурентами из-за рубежа. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА – ПЕНОСТЕКЛА  

С ВОЛЛАСТОНИТОВОЙ СТРУКТУРОЙ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ И КАРБОНАТНЫХ ПОРОД КАЗАХСТАНА 

 

Монтаев С.А.  

(Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангирхана) 

Досжанов М.Ж.,  Оразбек Т.О. (КГУ им. Коркыт Ата) 

 

Стратегия развития ―Казахстан – 2030― указывает, что необходимость развития 

строительной индустрии на базе новейших достижений науки и техники относится к 

основным задачам концепции инновационной и индустриальной политики Республики 

Казахстан. 

Именно поэтому, в своем выступлении на внеочередном XII съезде партии Нур 

Отан «Индустриально-технологическое развитие Казахстана ради нашего будущего» 

Президентом страны Н.А. Назарбаевым было поручено  Правительству сконцентрировать 

свои усилия на развитии строительной индустрии и производства строительных 

материалов, а именно  развивать собственную производственную базу для обеспечения 

потребностей строительного сектора – современных цементных заводов, производство 

стекла, отделочных материалов, железобетонных и керамических изделий. К 2015 году за 

счет внутреннего производства должно быть удовлетворено более 80% потребностей 

рынка. Реализация этой задачи неразрывно связано с внедрением новых технологий и 

разработок в области строительных материалов, ориентированных на использовании 

местных сырьевых ресурсов. 

Анализ рынка строительных материалов позволяет заключить, что наибольший 

спрос существует в настоящее время на теплоизоляционные материалы, причем следует 

ожидать стабильного роста именно этого сектора промышленности строительных 

материалов. Действительно, например, объем выпуска теплоизоляционных материалов на 

1000 жителей составляет в Швеции 600 м
3
, США 500 м

3
, в Финляндии 420 м

3
, России 90 

м
3
, в то время  в Казахстане - 20 м

3
, а пеностекло вообще не производится. Основной 

причиной медленного развития производства пеностекла  является отсутствие 

инновационных и высокоэффективных технологий производства пеностекла на базе 

местных сырьевых материалов  Казахстана. Пеностекло находит себе применение  в 

качестве эффективной теплоизоляции во всех областях строительства,  а также при 

сооружении судов, в химической промышленности, при изоляции различной аппаратуры 

и т.д. Используют его преимущественно там, где при совершенной изоляции требуется 
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более высокая механическая прочность или же где изоляция подвергается постоянному 

действию влаги и высоких температур. Слой пеностекла толщиной 5 см по своей 

изоляционной способности соответствует кирпичной стене толщиной 45 – 50 см.  

Таким образом, пеностекло сочетает в себе высокую прочность с низкой 

теплопроводностью, что делает этот материал привлекательным для различного 

использования. 

Поэтому целью научного исследования является производство 

высокоэффективного теплоизоляционного материала – пеностекла с использованием 

местных сырьевых ресуров Казахстана. Разработка технологии производства 

теплоизоляционного материала – пеностекла проводились по двум основным 

направлениям. Для производства пеностекла главным материалом является производство 

самого стекла или использование стеклобоя – отходы оконного стела, тарного стела и т.п. 

В предлагаемом варианте для производства самого стекла в качестве сырьевых 

материалов используется кварцевый песок, мел, сода (Na2CO3)  или поташ (K2CO3). Для 

производства пеностекла с использованием стеклобоя в качестве основного компонента – 

стекла предлагаем применение самих отходов стеклопродукции. Поэтому нами 

рассматривается возможность использования указанных сырьевых материалов в 

производстве пеностекла. Оба указанных варианта обеспечивают получение пеностекла 

по предлагаемой нами технологии. 

Технология получения пеностекла по разработанному составу осуществляется в 

следующей последовательности: 

- сырьевые материалы транспортируются  автосамосвалом на склад. 

Предполагается складирование следующих сырьевых материалов: кварцевый песок, 

карбонатная порода-мел, стеклообразующие добавки. Кроме того, в качестве 

стеклообразующего сырья по 2 варианту предполагается складирование стеклобоя;  

- из склада сырья компоненты дозируются, согласно, разработанного состава 

смеси;  

-  отдозированная смесь подается в стекловаренную печь, где производится варка 

стекла; 

- из стекловаренной печи стекломасса подается на гранулирование, которое 

производится путем резкого охлаждения водой;  

- стеклогранулы подаются на сушильный барабан непрерывного действия и 

направляется в шаровую мельницу для тонкого помола; 

- параллельно в шаровую мельницу подается стеклогранулят, отдозированная 

волластонитосодержащая порода и мел (в качестве газообразователя), где осуществляется  

совместный помол; 

- после помола стеклопорошки засыпаются в специальные жаростойкие формы в 

виде блока или плиты (по желанию заказчика); 

- затем форма направляется в щелевую печь для вспенивания стеклопорошка; 

- после щелевой печи производится расформовка охлажденных готовых блоков или 

плит пеностекла;  

- готовый продукт отправляют в склад готовой продукции для отправки 

потребителям; 

Казахстан имеет богатый запас сырья и сравнительно недорогие энергоносители 

(газ, мазут), что позволяет наладить производство конкурентоспособного пеностекла по 

предлагаемой технологии. В отличие от традиционных теплоизоляционных материалов 

(газобетона, пенопластов, минеральной ваты и стекловаты), пеностекло обладает 

отличными монтажно-конструкционными свойствами: легко обрабатывается 

режущими инструментами, сверлится, прибивается гвоздями, клеится. Поскольку 
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наружная поверхность материала состоит из множества разрезанных ячеек, то пеностекло 

легко и прочно клеится мастиками, хорошо штукатурится, сочетается с 

алюмосиликатными вяжущими (цементными, известково-цементными растворами). 

Основными потенциальными потребителями могут быть: 

- Строительные компании; 

- Жилищно-коммунальное хозяйство; 

- Индивидуальное строительство; 

- Сельское хозяйство; 

- Предприятия: энергетики, химической, нефтехимической, машиностроительной, 

пищевой, бумажной, фармацевтической, транспортные трубопроводы. 

Таким образом, нами разработана технология отечественного пеностекла  с 

использованием кремнеземистых и карбонатных пород   Казахстана. 

Налаживание производства пеностекла по предлагаемой технологии  позволяет в 

ближайшей перспективе насытить собственный рынок, а также экспортировать готовую 

продукцию в страны ближнего (Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Россия) и 

дальнего зарубежья (Турция, Иран). 

 

 

АДСОРБЦИОННАЯ И МЕМБРАННАЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ  

ВОД ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

Сатаев М.И., Алтынбеков Р.Ф. , Байысбай О.П.,  

Сатаева Л.М., Джунусбеков А.С. 

(Южно-Казахстанский государственный университет им.  М.Ауезова) 

 

Подготовка пригодной для питья воды должна обеспечивать такой ее 

качественный состав, который бы не нарушал нормального функционирования 

организма человека [1]. Основными требованиями, предъявляемыми к питьевой 

воде являются безопасность в эпидемиологическом отношении, безвредность по 

токсикологическим показателям, хорошие органолептические показатели и 

пригодность для хозяйственных нужд.  

Многие экологические проблемы все еще остаются нерешенными, и Казахстан до 

сих пор остается страной с экологически уязвимой территорией, что обуславливает 

необходимость применения более действенных механизмов по снижению антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Острота проблемы водообеспечения Казахстана 

обусловлена ограниченностью располагаемых водных ресурсов, неравномерностью 

распределения их по территории, значительной изменчивостью во времени, высокой степенью 

загрязнения [2]. Казахстан относится к категории стран с большим дефицитом водных 

ресурсов [3]. В настоящее время водные объекты интенсивно загрязняются 

предприятиями горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, 

коммунальными службами городов и представляют реальную экологическую угрозу. 

Порядка 250 сельских населенных пунктов используют для питьевых целей подземные 

воды посредством одиночных скважин и колодцев, вода которых зачастую по качеству не 

соответствует требованиям ГОСТа 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и 

контроль за качеством. Более 50 населенных пунктов воду вынуждены завозить. Для 

остальных сельских населенных пунктов проблема питьевого водоснабжения стоит еще 

более остро. Загрязнение подземных вод весьма широко распространено в Казахстане.  

Актуальность проблемы устойчивого водообеспечения Республики Казахстан 

определена ограниченностью располагаемых водных ресурсов, высокой степенью их 

загрязнения, неравномерностью распределения  их запасов по территории страны [4]. 
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Несмотря на общий дефицит пресных подземных вод, подземные воды даже на 

разведанных месторождениях используются далеко не в полном объеме – от 0,2 до 12% от 

величины разведанных запасов, что сказывается на степени водообеспеченности 

потребителей – селитебных зон и целых регионов. Кроме того, продолжается процесс 

загрязнения и истощения поверхностных вод, основной причиной которых являются 

растущие из года в год объемы потребления свежей воды на хозяйственно-питьевые 

нужды и, соответственно, объемы сбросов в водоемы неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод.  

С целью очистки очистки вод методами ультрафильтрации предлагается 

мембранный аппарат, содержащий цилиндрический корпус с патрубком ввода очищаемой  

жидкости, расположенным тангенциально к образующей корпуса, патрубки вывода 

очищенной и недоочищенной жидкости, трубчатый мембранный модуль, содержащий 

каркас с дренажными отверстиями и с наружной полупроницаемой мембраной, 

установленный с зазором относительно внутренних стенок корпуса, эластичный элемент, 

выполненный из пористого материала в форме цилиндрического валика и расположенного 

с возможностью вращения по оси аппарата, причем мембранные модули также могут 

вращаться вертикально по своей оси и параллельно эластичному элементу [5]. 

Использование эластичного валикового элемента позволяет снизить износ мембраны и 

повышает эффективность очистки поверхности и пор мембраны. 

Предложена конструкция мембранного аппарата, позволяющая повысить 

эффективность регенерации и продления срока службы мембраны. Мембранный аппарат, 

содержит корпус с патрубками  для подачи очищаемой  жидкости и отвода очищенной, 

недоочищенной  и  промывной  жидкости, неподвижные  фильтрующие мембраны, 

сетчатые элементы, эластичные валиковые элементы  для регенерации  мембраны, 

установленные  с возможностью  перекатывания  по поверхности  мембраны и имеющие 

цилиндрическую форму, устройство для подачи  промывной  жидкости, выполненное в 

виде трубчатого элемента  с  отверстиями  для подачи  струй  промывной  жидкости [6]. 

Неподвижные  фильтрующие  мембраны  имеют  прямоугольную  форму, а эластичные 

валиковые элементы закреплены на сетчатых элементах, которые установлены с 

возможностью возвратно-поступательного движения. Использование предлагаемой 

конструкции мембранного аппарата для очистки жидкостей позволяет повысить  

эффективность  очистки  поверхности в процессе регенерации, что в конечном итоге 

снизить износ и повысить  продолжительность  работы  мембраны. 

Для увеличение продолжительности работы мембраны и ее производительности 

разработан мембранный аппарат, содержащий цилиндрический корпус с патрубком ввода 

очищаемой  жидкости, расположенный тангенциально к образующей корпуса, патрубки 

вывода очищенной и недоочищенной жидкости, эластичные элементы из пористого 

материала, цилиндрический мембранный модуль, содержащий каркас с дренажными 

отверстиями и с наружными полупроницаемыми мембранами, установленный с зазором 

относительно внутренних стенок корпуса [7]. Эластичные элементы, выполнены в форме 

спирали и расположены по оси аппарата с возможностью движения вокруг мембранных 

модулей, а мембранные модули выполнены в форме кольца. Использование данной 

конструкции позволяет снизить износ мембраны и повышает эффективность очистки 

поверхности мембраны. Увеличение поверхности мембраны и снижение 

концентрационной поляризации позволяет повысить производительность аппарата. 

Разработан мембранный аппарат для повышения производительности и 

эффективности очистки жидкости за счет  повышения турбулентности потока 

обеспечивающий снижение уровня концентрационной поляризации. Мембранный 

аппарат, содержит корпус с расположенными на его противоположных стенках 

патрубками ввода разделяемой смеси и вывода концентрата, крышку с патрубком вывода 
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пермеата, параллельно расположенные мембранные элементы, состоящие из двух 

ребристых перфорированных пластин, покрытых полупроницаемыми мембранами, между 

которыми образованы параллельные каналы, ориентированные от входного патрубка 

разделяемой смеси к выходному патрубку концентрата [8]. Пластины мембранных 

элементов выполнены в синусоидальной форме, причем ребра наружных поверхностей 

пластин расположены перпендикулярно направлению волны. Использование 

предлагаемого мембранного аппарата для очистки жидкости обеспечивает снижение 

уровня концентрационной поляризации и увеличение  производительности мембранного 

аппарата и эффективности очистки за счет более активной турбулизации вследствие 

сталкивания синусоидально образующихся потоков с перпендикулярно расположенными 

ребрами. 

Возможность осуществления высокопроизводительных непрерывных 

адсорбционных процессов очистки вод, разделения веществ с сильно различающимися 

размерами молекул, очистки высокомолекулярных или коллоидных растворенных 

веществ из растворов, которые содержат низкомолекулярные примеси, чрезвычайно 

важна для подготовки питьевой воды. В связи с этим наши исследования направлены на 

разработку высокоэффективных адсорбционных аппаратов, используемых в процессе 

очистки вод. 

Для повышения эффективности процессов адсорбции и разделения смесей в системе 

твердая фаза – жидкость, для очистки и подготовки и использованию вод разработана 

конструкция массообменного аппарата – адсорбера с подвижным слоем адсорбента [9]. В 

массообменном аппарате, содержащем две камеры контакта зернового адсорбента с 

жидкой фазой, два шнека, установленные на расстоянии от внутренней стенки камеры, не 

превышающем диаметра зерна адсорбента, штуцеры для ввода и вывода жидкой фазы и 

адсорбента, согласно изобретению, камеры контакта зернового адсорбента с жидкой 

фазой расположены друг к другу под углом  23 
0
. Разработанный адсорбер с подвижным 

слоем позволяет с наибольшей эффективностью производить процесс адсорбции, 

полностью использовать емкость адсорбента, равномерно распределить жидкую фазу в 

слое адсорбента, повысить степень очистки вещества, снизить трудозатраты. 

Для разработки наиболее экономичного решения задачи глубокой очистки вод нами 

разработана конструкция массообменного аппарата с неподвижным слоем адсорбента, 

сочетающая высокую интенсивность массо и теплопередачи, и большую 

производительность. Разработанный [10] массообменный аппарат с неподвижным слоем 

адсорбента позволяет с наибольшей эффективностью производить процесс адсорбции в 

условиях когда требуется поддержание определенной температуры, повысить степень 

очистки вещества, снизить до минимума затраты на регенерацию адсорбента и 

равномерно распределить термостатирование слоя адсорбента.  

Разработанные конструкции адсорберов с подвижным и неподвижным слоем 

адсорбента, сочетают высокую интенсивность массопередачи и большую 

производительность. Предлагаемые массообменные аппараты по сравнению с известными 

обеспечивают эффективное многоразовое использование адсорбента, повышение степени 

очистки жидкой фазы в 1,5-2 раза, позволяют проводить процесс регенерации в замкнутом 

цикле, не прерывая поток движения адсорбента, высокого использования полезного объема 

аппарата, увеличения степени обработки адсорбционной емкости адсорбента в слое, 

равномерного распределения воды в слое адсорбента, а также компактность аппарата, 

сокращение капитальных и эксплутационных затрат в несколько раз, при этом достигается 

экономия металлоконструкций, электроэнергии и производственных площадей. 

Предлагаемые конструкции мембранных аппаратов позволяют  значительно 

уменьшить образование концентрационной поляризации и повысить эффективность 

селективности и проницаемости аппарата при небольших скоростях потока. Обоснованы 
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конструкции разработанных мембранных аппаратов, где эффект достигается за счет 

движения мембраны относительно жидкости, путем вращения мембранных элемента 

вокруг центральной оси. Снижается гидравлическое сопротивление каналов аппарата и 

влияние концентрационной поляризации, а также повышается эффективность разделения 

жидкости и  производительность мембранного аппарата. При увеличение скорости потока 

до 3 м/с значения концентрационной поляризации значительно уменьшаются. 

Технология ультрафильтрационной очистки вод и мембранные аппараты 

апробированы в опытно – промышленном масштабе при очистке водного раствора на 

ТОО «Водные ресурсы - маркетинг», результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ приняты для внедрения РГП «Югводхоз» филиал «По 

эксплуатации Шардаринского водохранилища», технология адсорбционной очистки 

поверхностных вод и адсорбер с неподвижным  слоем адсорбента апробированы в опытно 

– промышленном масштабе при очистке поверхностных вод, являющихся источником 

водоснабжения питьевой водой на Государственного Коммунального Предприятия 

«Шолак-Корган-Су» на территории Южно-Казахстанской области в Сузакском районе 

селе Шолак-Корган. 

Оборудование и технология позволяют осуществить глубокую очистку воды от 

микроорганизмов, органических соединений, пестицидов, солей, свободного хлора, ионов 

тяжелых металлов и других вредных примесей. Новая мембранная аппаратура 

обеспечивает безреагентную, энергосберегающую, низкотемпературную, безопасную и 

доступную для широкого потребителя установку получения глубоко очищенной воды. 

Степень очистки мембранной системы: механические частицы/мутность 99%, 

неорганические элементы: натрий 90-95%, кальций 93-98%, магний 93-98%, железо 93-

98%, марганец 93-98%, медь 93-98%, никель 93-98%, цинк 93-98%, стронций 93-98%, 

ртуть 93-98%, свинец 93-98%, хлориды 90-95%, бикарбонаты 90-95%, нитраты 85-90%, 

фосфаты 93-98%, цианиды 90-95%, сульфаты 93-98%, радионуклиды 93-98%. 

органические вещества: органические молекулы с молекулярным весом >200 больше 99%, 

органические молекулы с молекулярным весом <200 до 99%, биологическое загрязнение: 

бактерии и вирусы больше 99,9%, простейшие больше 99,9%. 
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ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ  АЙМАҚТЫҚ 

ТЕХНОБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУ  МЕН ҒЫЛЫМИ 

ДАЙЫНДАМАЛАРДЫ КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУ 

  

Сауран Ә.Ж.  (Оңтүстік Қазақстан облысындағы  Аймақтық технобағы  ЖШС)  

 

«Оңтҥстік Қазақстан облысындағы  Аймақтық технобағы» ЖШС-і ӛзінің қызмет 

аясын Оңтҥстік Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда облыстарында жҥргізуде. 

Қҧрылтайшыларымыз: ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі  

атынан «Инжиниринг және технологиялар трансферті  орталығы»  АҚ; (жақын арада «ҚР 

технологияларды жетілдіру Ҧлттық агенттігі» АҚ болып ҥстіміздегі жылдың қыркҥйек 

айына дейін қайта қҧрылмақшы); М.Әуезов атындағы ОҚМУ; ОҚО  әкімдігі атынан 

«Максимум» АИО»  ЖШС. 

Жарғы  капиталы мен қҧрылтайшылар ҥлесі:  

Жарғы капиталы 430,4 млн. теңге қҧрайды. 

 Оның ішінде: 

«Инжиниринг және технологиялар трансферті  орталығы» АҚ. Салым сомасы – 

324,9 млн. теңге.  Қатысу ҥлесі – 75,5%. 

  М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Салым сомасы – 100, 5 млн. теңге.  Қатысу ҥлесі – 

23,3%. 

ОҚО  әкімдігі атынан «Максимум» АИО»  ЖШС.  Салым сомасы – 5 млн. теңге.  

Қатысу ҥлесі – 1,2%. 

Жақын арада бҧл кӛрсеткіштер ӛзгеруі әбден мҥмкін, Қҧрылтайшылардың арасында 

келіссӛздер жҥргізілуде, «ҚР технологияларды жетілдіру Ҧлттық агенттігі» АҚ ҥлесі 500 

млн. тенгеге дейін ҧлғаймақшы.  

Технобақ: 

-  Бҧл бір немесе бірнеше  оқу орындарымен, ғылыми орталықтармен, ӛнеркәсіптік  

және  ауыл шаруашалық  кәсіпорындарымен,  аймақтық және  жергілікті  басқару  және 

билік орындарымен тығыз  байланыс  орнатқан, осы аймақта  заманауи  инновациялық 

орта қҧруды  жҥзеге асыратын  заңды тҧлға  болып табылады; 

-  Инновациялық қызметті дамыту  мен ғылыми дайындамаларды 

коммерцияландыруға қолайлы  орта  жасайды;  

-  Ғылым секторынан ӛнеркәсіп,  ауыл шаруашылық  және  қайта ӛңдеуші  

кәсіпорындар  секторына технологияларды  трансферттеуді жҥзеге асырады; 

-  Инновациялық кадрларды дайындайды  және  қайта дайындайды, кәсіпкерлік пен 

әріптестікті дамытады; 

-  Инновациялық ғылыми-ӛндірістік  қызметін атқарады, осы қызмет негізінде орта 

мерзімді  және ҧзақ мерзімді  кезеңдерде  ішкі  нарық пен сыртқы  нарыққа  бағытталған 

зияткерлік  меншік нысандарды қҧрайды; 

-   Ӛз қызметін  аймақ экономикасын (Оңтҥстік Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда 

облыстары)  шикізат, ӛндірістік, зияткерлік, қаржы, ғылыми және  еңбек  ресурстарына  

пайдалануға  бағыттайды; 

-  Технобақ қҧрамында  тәжірибелік-конструкторлық және жобалау  бюросы  бар, ол 

ҥшін жобалау  жҧмыстарын атқаруға  мемлекеттік  лицензия алынған. 
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Технобақтың міндеттері: 

 Нарықтық инфрақҧрылым  қҧру мен дамыту; 

 Шағын және орта  бизнес субьектілерін, кәсіпкерлерді,  ӛнертапқыштарды, 

ғалымдарды, студенттер мен  инженерлерді  белсенді  кәсіпкерлік  қызметке тарту, 

олардың  идеялары мен жобаларын жҥзеге асыруға ықпал ету; 

 Экономика, менеджмент, маркетинг және  басқарушылық  білім  саласында  

кәсіпкерлер мен мамандарды  оқыту мен дайындау; 

 Аймақтың ғылыми-техникалық  әлеуетін  нәтижелі  пайдалануға бағытталған 

аймақтық инновациялық жҥйе қҧру; 

 Халықаралық ғылыми-техникалық  ынтымақтастықты ҧйымдастыру және жҥзеге 

асыру. 

Қызмет бағыты: 

1. Ауыл шаруашылық ӛнімдерін ӛндіру мен қайта ӛңдеу. 

2. Кӛмірсутекті шикізатын қайта ӛңдеу.  

3. Қҧрылыс материалдарының  химиялық технологиясы.  

4. Табиғат қорғау технологиялары.  

5. Кешенді  жоғары  концентрацияланған және экологиялық таза тыңайтқыштар 

ӛндіру.  

6. Металлургия ӛндірісі. 

Технобақты  басқаруға жҧмылдырылған  орталық институттар: 

 ҚР индустрия  және жаңа технологиялар министрлігі – инновациялық қызмет 

саласындағы  ӛкілетті орган; 

 «Самырҧқ-Қазына»  Ҧлттық  әл-ауқат қоры; 

 «Ҧлттық инновациялық қор»  АҚ; 

 «Инжиниринг және технологиялар трансферті  орталығы»  АҚ; 

 «Даму»  АҚ.  

Технобақты  басқаруға  жҧмылдырылатын аймақтық  институттар: 

1. Облыстық әкімдіктер; 

2. Әлеуметтік кәсіпкерлік  корпорациялар; 

3. Ғылыми-зерттеу ҧйымдары, жоғары оқу орындары;  

4. Ӛнеркәсіптік, ауыл шаруашылық  және қайта ӛңдеу  кәсіпорындары; 

5. және инновациялық қызметті дамытуға  мҥдделі  басқа да  бизнес-қҧрылымдар. 

Тәжірибе кӛрсеткендей, Технобақ пен кӛрсетілген қҧрылымдардың  табысқа 

жетудегі  басты  және айқындушы  факторы – бҧл олардың ықпалдасуы. Сондай-ақ, 

инновациялық  қызметке  қатысы бар Жоғары оқу орындарының  барлық қҧрылымдық 

бӛлімшелері  Технобақ айналасында  біртҧтас  қуатты кешенге біріктірілуі тиіс. 

Технобақ мҥлкі мен қаржысы. 

Технобақ мҥлкі мен  қаржысы оның қҧрылтайшыларынан жарғы қорына қосқан 

ҥлесі  есебінен қҧрылады. Бҥгінгі  кҥнде  М. Әуезов атындағы ОҚМУ-дан  ауданы  2 200 

шаршы метр қҧрайтын 2 қабатты  әкімшілік ғимаратын бӛлінбекші, онда кҥрделі жӛндеу 

жҥргізілген, интернет байланысымен, ҧйымдастыру техникасымен және жиһазбен 

қамтылған. 

 «Ҧлттық инновациялық қоры» АҚ-мен жергілікті  шикізат пен импорттық орын 

ауыстыруда  қолданылатын инновациялық ӛндірісіне (жаңа технологиялар мен 

жабдықтарды  жасау, сынақтан ӛткізуге  арналған тәжірибелік-қҧрылыс, 

машинақҧрылысы мен химия-технологиясы, мҧнай химиясы және металлургия 

кешендері,тамақ қоспалары және фармацевтика препараттарын жасау, тәжірибелік-

конструкторлық және жобалау бюросы) қоса баспа ісі орталығын қҧру, Технобаққа 

материалдық, материалдық емес активтер алуға, осылармен қатар 2012-2013 жылдары 

Технобақты дамыту ҥшін венчурлық бағдарламаны қаржыландыруға және/немесе жҧмыс 
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істеп тҧрған тәжірибелік учаскелерді және/немесе жаңаларын қҧруға Республикалық 

бюджеттен 500 млн. теңге бӛлу  туралы мәселе шешілді.   

Технобақ жҧмысы: 2010 жылдың 4-ші тоқсаны мен ҥстіміздегі  жылдың алғашқы 2 

айында Технобақта тӛмендегі 4 инновациялық жобаны технологиялық бизнес-

инкубациялауға 14 млн. теңгенің қызметі ҧйымдастырылғанын, осы жобалардың ӛндіріске 

енгізуге 223,5 млн.теңге (инвестиция) жҧмсалса, қосымша 73 жҧмыс орны 

ашылатындығына  дейін дәлелдеп отыр. 

 Бҥгінгі кҥнге Технобақта 38 инновациялық жобаға қатысты қҧжаттар 

толығымен дайындалып «Инжиниринг және технологиялар трансферті  орталығы»  АҚ 

Эксперттік кеңесі қарауына жіберілді, мҧның ішінде 10-ы  Қызылордалық ғалымдардікі. 

Атап айтқанда,  Плазменная технология резки и сварки материалов с помощью 

микроплазмотронов  (Курманбаев Г.), Технология  монолитного строительства несъемной 

опалубки из щепоцементных  плит в условиях Кызылординской области (Досжанов М.), 

Инвентаризация (кадастр) флоры и фауны Кызылординской области (Абжалелов Б.Б.), 

Создание откормочно-мясоперерабатывающего комплекса по производству 

конкурентоспособной молодой конины в Кызылординской области (Жундабеков Н.), 

Разработка универсальной жатки-хедера на базе валковой жатки к рисозерноуборочным 

комбайнам (Рахатов С.З.Бекжанов С.Ж.), Обоснование режимов комплексных мелиораций 

в условиях техногенного загрязнения агроландшафта (Сагаев А.), Производство стропана 

с применением местных сырьевых ресурсов, Применение устройств ветровой энергетики 

в Кызылординской области и  Производство арболитовых изделий с использованием 

местных сырьевых ресурсов (Удербаев С.С.), Производство топливных брикетов с 

использованием отходов нефтяных месторождений Кызылординской области 

асфальтосмолистопарафиновых отложений (АСПО) (Удербаев C.С.Жумагулов Т.Ж.).  

Барлық жобалар жергілікті шикізатты пайдалануға негізделген және аймақ қажеттілігі 

мәселесін шеше алады деген сеніміміз мол.  

Бҧл инновациялық жобаларды қаржыландыру  «Инжиниринг және технологиялар 

трансферті  орталығы»  АҚ-ның қайта қҧрылуы кезеңінде тҧрғанына  байланысты және де 

ӛткен жылғы Ереженің біршама ӛзгертілгендігіне сәйкес әлі ӛз шешімдерін тапқан жоқ. 

Қайталап айтсам, Технобақты дамыту жоспарында тәжірибелік – конструкторлық 

жҧмыстар мен Оңтҥстік Қазақстанда (Қызылорда, Оңтҥстік Қазақстан және Жамбыл 

облыстары) химия саласын дамыту және ауыл шаруашылығық ӛнімдерін қайта ӛңдеуді 

дамытуға арналған бейстандарт жабдықтар ӛндіру ҥшін заманауи жаңа қҧралдармен 

қамтылған тәжірибелік-ӛнеркәсіптік база қҧру қарастырылған. 

 

Жҧмыс нәтижелері: 

«Састӛбе-цемент» ЖШС-інде Технобақ тарапынан фосфор және металлургиялық 

ӛндіріс қалдықтарынан кҥйдірілмейтін тҧтқыр зат алу технологиясы ендірілді. Технология 

ӛзінің жоғары дәрежеде энергия сақталуымен және ӛзіндік қҧны тӛмен ӛнім алуымен 

ерекшеленеді. Қазіргі кезеңде 5000 тонна кӛлемдегі партиясы шығарылды. Ӛнімге арнап 

техникалық шарттар мен сертификат әзірленіп, бекітілді, осы кҥйдірілмейтін тҧтқыр зат 

600-700 маркалы бетон алуға арналған. Қазіргі кҥнде ол сынақтан ӛткізіліп, Ақтау теңіз 

айлағы қҧрылысында пайдаланылуда. 

Аталған технология бойынша, сондай-ақ ендіру мақсатында «Казфосфат» ЖШС- 

мен шартқа қол қойылды. «Қаратау-цемент» ЖШС-де цех қҧрылып, 200 тонна цемент 

шығарылды. «Оңтҥстік» ӘКК және «Электроаппарат заводы» ЖСШ-мен біріге отырып, 

қуаттылығы жылына 260 тонналық жергілікті шикізат негізінде кальции карбиді ӛндірісін  

қҧру ісі қаралуда. Ӛнеркәсіптік алаңда қҧрылыс индустриясына арналған кӛбік бетондар, 

жарнамалық ҥлгілер жасалынуда. Фармацевтика ҥшін гидроксилапатит пен тамақ 

қоспалары сараптамадан ӛтті. 
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Сонымен қатар бізде ӛз шешімін табуды қажет ететін бірқатар мәселелер бар:  

- Ауыл шаруашылық ӛнімдерін қайта ӛңдеу бойынша аз тонналы ӛндірістер қҧру 

ҥшін «Оңтҥстік» АЭА аумағында жер телімін, сондай-ақ бос тҧрған ӛнеркәсіп 

алаңдарының ӛндіріс алаңдарын, пайдаланылмайтын жабдықтарды, тҧралап қалған 

ӛнеркәсіп базалары мен ғимараттарды «Оңтҥстік Қазақстан облысындағы Аймақтық 

технобағы» ЖШС-не бӛлу; 

- Қызылорда және Жамбыл облыстарында Технобақтың ӛкілдіктерін қҧру; 

- Оңтҥстік Қазақстандағы (Қызылорда, Оңтҥстік Қазақстан және Жамбыл 

облыстары) техникалық және технологиялық нысандарды сараптамадан ӛткізу ҥшін 

Технобаққа тиісті ӛкілеттіліктер бекіту қажет. 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ЛАБОРАТОРИИ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ КГУ ИМ. КОРКЫТ АТА  

В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

          

Нарманова Р.А., Тулегенова Г.У. (КГУ им. Коркыт Ата) 

 

Лаборатория инженерного профиля «Физико-химические методы анализа» создана 

2008 году по итогам проведенного конкурса Комитета науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. 

Лаборатория функционирует с июня 2009 г после полного монтажа оборудований. 

Целью лаборатории инженерного профиля является  усиление взаимосвязи науки и 

образования, науки и производства, а также развитие научно-инновационного потенциала 

университета. 

       Задачи деятельности лаборатории инженерного профиля: 

       - проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 

направлениям научного и технологического развития РК;  

       - участие в подготовке высококвалицированных кадров в интересах научных, 

образовательных и высокотехнологичных отраслей промышленности на основе развития  

учебно-научно-производственного сотрудничества.  

        Лаборатория оснащена современными приборами исследовательского класса 

ведущих фирм-производителей, таких как Япония, США, Швейцария, Россия, 

Нидерланды и обладающие широким спектром возможностей проведения физико-

химических исследований. В комплект оборудования входит 10 приборов стоимостью на 

общую сумму 200 млн. тенге. Применение газовых,жидкостных хроматографов, хромато-

масс-спектрометра, ИК–Фурье спектрометра, спектрофлуориметра, спектрофотометра, 

спектроскана, низковакуумного растрового электронного микроскопа, титратора, 

калориметра обеспечивает достоверность результатов и заключений при проведении 

анализа качества нефти, нефтепродуктов, твердого топлива и при выполнении различных 

исследований и работ в области химии и объектов окружающей среды.  

        Все приборы прошли поверку в КФ АО Национального центра экспертизы и 

сертификации и на основании результатов оценки  состояния измерений  в лаборатории 

инженерного профиля подтверждено наличие условий, необходимых для выполнения 

измерений (испытаний) в закрепленной области деятельности.  

 Штат лаборатории сформирован из числа профессорско-преподавательского состава 

КГУ им. Коркыт Ата и из числа молодых ученых. В исследовательский коллектив входят 
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преподаватели, магистранты, докторанты, бакалавры  нефтяного, политехнического, 

аграрно-технического факультетов, а также факультета естествознания и сотрудники 

«Тепличного хозяйства», нацеленных на сотрудничество, способных оперативно решать 

научно-исследовательские и прикладные задачи. 

        Для ввода в эксплуатацию лаборатории и обучения специалистов, преподавателей 

университета привлечены зарубежные специалисты по бюджетной программе 225 020 

111 369 «Привлечение зарубежных специалистов (преподавателей, профессоров) в вузы 

Казахстана». Приглашены  ученые и специалисты из Японии, Китая, Малайзии, 

Российской Федерации, Республики Башкортостан. Сотрудники лаборатории также 

проходили курсы повышения квалификации на базе зарубежных организаций (Япония, 

Российская Федерация).    

      С целью активизации деятельности лаборатории и для проведения совместных 

научных исследований и разработок по приоритетным направлениям научного и 

технологического развития РК университет  

заключил Консорциальные cоглашения с 6 

национальными научными лабораториями 

коллективного пользования и лабораториями 

инженерного профиля,  с 5  НИИ Казахстана. 

Также имеются договора с 5 ВУЗами РФ и 6 

производственными (в т.ч. нефтяными) 

компаниями области. 

 

 

 

 

 

 
 

Лаборатория работает  в тесном сотрудничестве с 8 лабораториями университета, 

тепличным хозяйством и оказывает научно-технические услуги при проведении научных 

исследований.  

        В 2010 году  выполнены 2 научных проекта:  

СОТРУДНИЧЕСТВО ЛИП 

 СВЯЗЬ С 

ЛАБОРАТОРИЯМИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

• ННЛ КП АО «ЦНЗМО»; 

• ЛИП КарГУ  
им. Е.А. Букетова; 

• ЛИП ЮКГУ  
им. М.О. Ауезова; 

• ЛИП КазНТУ  
им. К.И. Сатпаева; 

• ЛИП Атырауского 
института Нефти и Газа; 

• ЛИП КарГТУ. 

СВЯЗЬ С НАУЧНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ РК 

• НИИ НХТиМ при КазНУ 

им. аль-Фараби; 

• ЦФХМА при КазНУ им. 
аль-Фараби; 

• Институт проблем горения 
при КазНУ им. аль-Фараби; 

• АО «ИОКЭ  
им. Д.В. Сокольского»; 

• ТОО КазНИИ 

Рисоводства. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СВЯЗЬ 

• ИБФМ  

им. Г.К. Скрябина РАН  

(г. Пущино, РФ); 

• ГУ «УГАК» (г. Уфа, РФ); 

• ИБК РАН (г. Пущино, РФ); 

• СПБГТИ (г. Санкт-
Петербург, РФ); 

• ОмГУ (г. Омск, РФ). 

СВЯЗЬ С 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

• СП «КазГерМунай»; 

• АО НК «КОР»; 

• ТОО «УАД»; 

• ТОО «Ыбрайхан-К-ЛТД»; 

• ТОО Бурение и К; 

• ТОО «Кумколь Мунай 

Транс ЛТД». 
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        1) В рамках госзаказа бюджетной программы 055 «Фундаментальные и прикладные 

научные исследования» по теме: «Разработка энергосберегающей и экологически чистой 

технологии получения сложных эфиров карбоновых кислот из олефинового сырья 

нефтеперерабатывающих заводов».  

В результате проведенных исследований была разработана энергосберегающая и 

экологически чистая технология получения сложных эфиров карбоновых кислот 

гидроэтерификацией олефинов нефтезаводских газов НПЗ моноксидом углерода и 

спиртами в присутствии металлокомплексных катализаторов. Себестоимость получения 

сложных эфиров по новому способу в 4-5 раз ниже себестоимости их получения по 

существующему промышленному способу.   

        2) В рамках программы: «Выполнение научных и прикладных научных исследований 

в сотрудничестве с национальными научными лабораториями коллективного пользования 

и инженерными лабораториями» по теме: «Исследование технологии утилизации 

нефтеотходов путем их переработки на горюче-смазочные и битумные материалы».  

В результате проведенных исследований  была осуществлена переработка тяжелой 

фракции нефти в длинноцепочечные олефины крекингом и синтез на их основе 

компонентов базовых смазочных масел. Оптимизированы условия окисления тяжелых 

фракций нефти при получении битума. 

    

        В соответствии со Стратегическим планом  МОН РК на 2011-2015 годы и 

Государственой  программой форсированного индустриально-инновационного развития 

проводятся научно-исследовательские работы по приоритетным направлениям научного и 

технологического развития. 

К числу проводимых исследований в области глубокой переработки сырья и 

продукции  можно отнести следующие.  

Во первых, разработку  эффективной технологии приготовления брикетированного 

топлива из высокопарафинистых нефтяных отходов (АСПО) и рисовой лузги. Внедрение 

предлагаемой технологии позволит расширить топливно-сырьевую  базу и решить 

экологические проблемы нефтедобывающих предприятий  региона. На разработанную 

технологию получены 2 инновационных патента РК. 

Во вторых, способа получения сложных эфиров карбоновых кислот 

гидроэтерификацией олефинов моноксидом углерода и спиртами в присутствии 

металлокомплексных катализаторов. Биологическая активность полученных продуктов на 

различные болезнетворные микроорганизмы позволяет использовать их в качестве 

антибактериальных и противогрибковых препаратов. Использование моноксида углерода, 

являющегося многотоннажным вредным выбросом промышленных производств 

(производство желтого фосфора, карбида кальция и др.), имеет природоохранное значение 

и позволяет рационально использовать природные ресурсы. Получен инновационный 

патент РК на данную разработку. 

В третьих, создание технологии переработки изношенных автомобиль-ных шин. В 

результате каталитической переработки отходов получены целевые продукты – бензин и 

дизтопливо. 

В четвертых, синтеза модифицированного кальций-магниевого силикофосфатного 

сорбента при оптимальной температуре термической обработки (700
о
С). Полученный 

продукт полностью сорбирует катионы железа и меди в модельных растворах. Проведено 

испытание на сорбционную способность тяжелых металлов в промышленных стоках. 

 В пятых, разработку  технологии переработки твердых парафинов нефтедобычи и 

нефтепереработки в практически полезные продукты (синтетически моющие средства).  

На данном этапе проведены  исследования физико-механических свойств, влияния 
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группового химического и фракционного состава нефтяных парафинов на их 

температурные и структурно-механические свойства. 

В шестых, синтеза новых фосфорорганических полифункцио-нальных производных 

кетонов гетероциклического ряда. Проводятся исследования структуры, реакционной 

способности в ряду синтезированных полифункциональных соединений. Изучается их 

биологическая активность с целью создания на их основе препаратов для медицины и 

сельского хозяйства. 

Изучение химии материалов является важнейшей составной частью современного 

материаловедения.  Исследования по этой части направлены на разработку физико-

химических основ получения композиционных материалов. В этой сфере существенные 

результаты получены при создании технологии арболита, предусматри-вающей 

использование в качестве сырья - отходов сельского хозяйства и зол ТЭЦ. Эффективность 

использования арболитовых изделий взамен традиционных стеновых материалов (кирпич, 

бетон и др.) подтверждено результатами исследований. 

      На разработанную технологию и составов арболита получены инновационные 

патенты.  

Продолжаются исследования, направленные на разработку составов и технологии 

неавтоклавного газобетона, как энерго-эффективного стенового материала для объектов 

гражданского и жилищного строительства. Использование отходов промышленности и 

местных сырьевых материалов позволяет внедрить предлагаемую технологию в 

Кызылординской области и на юге Казахстана, где имеются большие запасы мелких 

барханных песков и техногенных отходов промышленности.  

В области биотехнологии комплексные исследования  по использованию 

лекарственных растений и природных биологически активных добавок адаптогенного 

действия являются актуальными.  В связи с этим совместно с учеными Института 

биофизики клетки Росийской академии наук проводятся исследования, направленные на 

перспективу применения экстрактов лекарственного растения «верблюжьей колючки» в 

профилактике и лечении атеросклероза. На данном этапе проведены идентификация и 

количественный анализ содержания биологически активных полифенолов в составе 

экстрактов «верблюжьей колючки». Выполняется анализ антиоксидантной активности 

суммарных экстрактов и очищенных компонентов «верблюжьей колючки». 

Предполагается, что преимуществом предлагаемой технологии является использование 

антиоксидантов природного происхождения. 

Результаты работы апробированы в международных конференциях. 

        Лаборатория  принимает активное участие в подготовке кадров и повышении 

квалификации. За время работы на базе лаборатории курсы повышения квалификации   

прошли 170 сотрудников университета.  Для повышения квалификации и переподготовки 

кадров государственных организаций образования разработаны 8 курсов, для  работников 

предприятий - 8.  

        Для обучения методам работы на аналитических приборах разработаны 8 курсов для 

бакалавриата и магистратуры. 

       Сотрудники лаборатории совместно преподавателями базовых кафедр руководят 

исследовательскими работами студентов, магистрантов. С использованием приборного 

парка ЛИП защищено  8 магистерских, 8 кандидатских, 4 докторских диссертации. Всего 

подготовлены 50 дипломных работ с использованием результатов научных исследований.   

По результатам проведенных исследований опубликованы 41 научных статей,  получено 9 

положительных решений на выдачу инновационного патента РК, выпущены 2 учебных 

пособия и 1 методическое пособие.   

        Лаборатория планирует работу в тесном творческом содружестве с промышленными 

предприятиями региона в проведении исследовательских работ и оказании услуг по 
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опытной поверке и анализу новых образцов изделий, материалов, сырья, воды,  нефти, 

нефтепродуктов, твердого топлива и др. Значительный цикл работ лаборатории посвящѐн 

практическим аспектам, имеющим важное значение для нефтегазовой отрасли и для 

экоаналитического контроля.  

         Развиваясь, обновляясь и совершенствуясь, лаборатория старается своевременно 

отвечать на запросы жизни и времени.  

 

          

 

ОЗЫҚ ҒЫЛЫМ – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІҢ КЕПІЛІ  

 

Шалболова Ү.Ж. (Қорқыт Ата атындағы ҚМУ) 

 

20011 жылдың қаңтарында Қазақстан халқына арнаған ӛз Жолдауында Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев елді ҥдемелі индустриализациялау Бағдарламасының жалғасы ретінде 

жеделдетілген экономикалық жаңаруын ҧсынды. Атап айтқанда, ол «сапалы білім 

Қазақстанның индустрияландыру және инновациялық даму негізіне айналуы тиіс»,  

екендігін атап кӛрсетті. Бҧл бағдарламаны жҥзеге асыру кӛп жағдайда мамандарға, ЖОО-

ның оқытушы-профессор қҧрамының дайындық деңгейіне байланысты.  

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлкеттік университеті Арал ӛңіріндегі білім 

мен ғылымның кӛпқырлы бірегей орталығы ретінде осы бағытта белсенді жҧмыс 

жҥргізуде. 70 жылдан астам тарихы бар университетте бҥгінгі кҥні ҥлкен ғылыми және 

кадрлық әлеует шоғырланған.Университет оқытушыларының 300-ден астамы ғылым 

докторлары мен кандидаттары. Тек соңғы 3 жыл ішінде университетіміздің ғалымдары 80-

нен аса докторлық және кандидаттық дисертациялар қорғады.  

Ғалым болу оңай емес. Бҧл ҧзақ та, мақсатты еселі еңбек. Ғалымдардың Отанға 

адал қызмет ету мысалы - жастар тәрбиесінің бір қыры бола алады, ӛйткені, еңбек пен 

дарын, ынта-жігер әрдайым жетістікке бастайды.  

Мамандар даярлау - кез-келген жобаны іске асыру негізі. Елбасы 2009 жылы 13 

қазанда «Қазақстан дағдарыстан кейінгі әлемде: болашаққа зияткерлік серпін» 

тақырыбында Әл-Фараби атындағы ҚазҦУ-де оқыған лекциясында: «Ҧлттық 

зияткерліктің ӛзегін, халықаралық деңгейде бәсекелесе алатын эрудициялы адамдардың 

қауымдастығын қҧру қажет», - деп кӛрсетті. Мемлекет басшысы зияткерлік ҧлт пен 

ғылым арасындағы байланыстырушы желіні кӛрсетті: ол «Зияткерлік ҧлттың» екінші 

қыры «Ғылымды дамыту және елдің ғылыми әлеуетін кӛтеру» болып табылады.  

Бәрімізге белгілі, ғылым – қоғамдық қҧбылыс, ол білімдер жҥйелері ретінде жеке-

жеке салаларға бӛлінеді. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде 

ӛңірдің экономикалық, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін ескере отырып, 25 іргелі және 

қолданбалы бағыттарда ғылыми зерттеулер жҥргізіледі. Оларға жататындар: жаңа 

технологияларды оқу ҥдерісінде пайдалану проблемалары; кәсіби-педагогикалық білім 

теориясы мен әдістемесін жетілдіру; мҧнай бизнесін дамыту стратегиясын әзірлеу; 

Қызылорда облысының мҧнайгаз секторының дамуына экономикалық талдау, ӛңірдің 

минералдық ресурстарын қайта ӛңдеудің физика-химиялық негіздері; техногендік және 

табиғи шикізаттар негізінде қҧрылыс материалдары ӛндірісінің ресурс-қуатҥнемдеуші 

технологияларын әзірлеу; ауылшаруашылық ӛндірісінің технологиялары мен техникалық 

қҧралдарын әзірлеу және жетілдіру, ауылшаруашылық дақылдарын ӛсіру, 

ауылшаруашылық ӛнімдерін қайта ӛңдеу және сақтаудың жаңа технологияларын әзірлеу; 

Арал ӛңіріндегі табиғи кешендердің шаруашылық әлеуеті мен даму бағыттарын зерттеу; 

Арал ӛңірінің табиғи ресурстарын тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау 

проблемалары. Ғылыми-зерттеу жҧмыстары мемлекеттік бюджеттен, келісімшарттар 
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арқылы кәсіпорындармен (компаниялармен), тҥрлі гранттармен және университет 

жанындағы ҥкіметтік емес ҧйымдар арқылы қаржыландырылады. 2010 жылы 

университетте мемлкеттік бюджеттен жалпы сомасы 17 млн теңгеге 4 ғылыми жоба 

қаржыландырылды.   

Ғылымның дамуы тек жоғары білімді кадрлардың болуына ғана емес, олардың 

жҧмыс істеуіне, ғылыми зерттеулер жҥргізуіне жасалған жағдайларға да тәуелді. Бҧл 

орайда университетте ғылыми және зертханалық базаны нығайтып, дамытуға ҥлкен кӛңіл 

бӛлінеді. Мысалы, қазіргі уақытта университет базасында инженерлік бейіндегі зертхана 

жҧмыс істейді. 

Ғылымда бірден қайтарым болмайтыны белгілі, оған кем дегенде 10-15 жыл уақыт 

кетеді, тӛзім, ҧзақ мерзімді зерттеулер қажет етіледі, содан кейін барып, материалдық 

базаға инвестиция жасау ӛз жемісін береді.  2010 жылы инженерлік бейіндегі зертхана 

базасында жалпы сомасы 9 млн теңгеден астам екі қолданбалы ғылыми жоба орындалды, 

оны ҚР БҒМ Ғылым комитеті қаржыландырды.  

Университет жанындағы жылыжайда инженерлік бейіндегі зертханамен бірлесіп, 

2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылық министрлігі және 

Дҥниежҥзілік Банк қаржыландыратын жобаны орындау жҥргізілуде.  

Инженерлік бейіндегі зертхана магистранттар, университеттің жас ғалымдары мен 

оқытушылары ғылыми зерттеулер жҥргізу ҥшін ашылды. Ол ӛз жҧмысын ӛнімдердің, 

материалдар, шикізаттардың жаңа ҥлгілерін тәжірибелік тексеру жҧмыстарын жҥргізуге, 

су, топырақ ҥлгілерін, мҧнай, мҧнай ӛнімдері, қатты отын т.б. талдау жасауға кӛмек беру 

ҥшін ӛнеркәсіптік кәсіпорындар, мҧнайгаз компанияларымен тығыз ынтымақтастықта 

жҥргізеді. 

Университет оқытушыларын ғылыми зерттеулер жҥргізуге барынша тарту ҥшін әрі 

ғалымдар жҥргізетін техникалық және аграрлық, әлеуметтік және ізгілендіру ғылымдары 

саласындағы ғылыми зерттеулерді дамыту, жҥйелендіру және ҥйлестіру мақсатында 

университет жанында қолданбалы зерттеулер ғылыми орталығы мен «Қорқыттану» ҒЗИ, 

сондай-ақ 9 ғылым саласы бойынша ғылыми семинарлар жҧмыс істейді.  

2010 жылы Қорқыт Ата атындағы ҚМУ базасында ҥкіметтік емес ҧйымдармен 

жалпы сомасы 7 млн теңгеден астам 3 ғылыми жоба жҥзеге асырылды. Олардың ішінде 

«Жас ғалымдар альянсы» ҚҚ университеттің жас ғалымдар кеңесімен бірлесіп орындаған, 

жалпы сомасы 1,3 млн теңге ғылыми жобаны атап ӛткім келеді. Зерттеулер нәтижесі 

бойынша конференция ӛткізіліп, ғылыми еңбектер жинағы басылып шығарылды. 

Заманауи ғылымның ел дамуындағы және тҥбірлі индустриалды-технологиялық 

жаңару ҥдерісіндегі рӛлі кҥн ӛткен сайын ӛзекті бола тҥсуде. Осы орайда, университет 

базасында 2010 жылы 10-нан аса ғылыми конференциялар ӛткізілді.  

XXI ғасыр – бҧл ғылыми-техникалық прогрестің қарышты даму ғасыры. Бҧрын 

ғалымдар ӛз ғылыми әзірленімдеріне қолданыс іздеді. Қазіргі кезде кері беталыс 

байқалады: сҧраныс бар, ал отандық ғылыми әзірленімдердің нәтижелері жоқ. Сондықтан, 

Қазақстан аумағында жҧмыс істейтін кәсіпорындарға басқа елдерден қымбат ғылыми 

технологияларды әкелуге тура келеді.   

Қазақстан Республикасында қазіргі кезде ғылым саласында тҥбірлі ӛзгерістер 

ӛтуде. «Ғылым туралы» жаңа Заң қазақстандық ғылымды жаңа деңгейге шығарады деп 

ҥміттенеміз.  

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті жалпы ел 

экономикасын дамыту ісіне, сондай-ақ тіршіліктің барлық салаларына инновацияларды 

енгізу мен тарату сияқты басым бағыттарды ғылыми қамтамасыз ету ҥшін ӛзінің лайықты 

ҥлесін қоса беретін болады.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ  КОНТАКТНЫЕ  УСТРОЙСТВА ДЛЯ   АППАРАТОВ 

РАЗДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ВЕЩЕСТВ В НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ 

 

Фарахов М.И. (Казанский инженерно-внедренческий центр «Инжехим»), 

Лаптев А.Г. (Казанский государственный энергетический университет), 
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         Процессы разделения различных смесей на целевые компоненты и очистки газов и 

жидкостей от различных видов дисперсной фазы являются одними из доминирующих в 

химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и многих других отраслей про- 

мышленности. Проведение этих процессов характеризуется большими затратами энергии, 

а массообменные аппараты имеют большую металлоемкость и сложность конструкции. 

Например, известно, что на разделение углеводородного сырья методом ректификации 

Расходуется более 30% всех энергозатрат нефтеперерабатывающего завода. Поэтому во 

всем мире постоянно разрабатываются новые, более эффективные методы разделения 

веществ и конструкции аппаратов с большой единичной мощностью.  

         Исследования в этой области идут в двух направлениях: 

         1. Модернизация и интенсификация действующих процессов и аппаратов. 

         2. Создание новых технологий и принципиально новых аппаратов. 

         Первое направление характеризуется меньшими затратами времени и материальных 

средств, поэтому модернизация действующих промышленных аппаратов становится все 

более актуальной. 

         В работе рассмотрено решение ряда задач, связанных с повышением эффективности 

проводимых процессов и энергосбережением, доведенных до промышленного внедрения 

на предприятиях ТЭК с большим экономическим эффектом. 

         Основные методы энергосбережения, используемые и развиваемые авторами 

Заключаются в следующем [1, 2]: 

          1) Для процессов ректификации – использование высокоэффективных контактных 

устройств взамен устаревших и оптимизация режимов работы колонн. Это обеспечивает 

снижение расхода флегмы, и, соответственно, расходов теплоносителей в кипятильниках  

дефлегматорах. 

          2) Для процессов абсорбции и хемосорбции – внедрение высокоэффективных 

контакных устройств и распределителей фаз, которые обеспечивают значительное 

снижение гидравлического сопротивления колонн и расхода энергии на подачу газов и 

паров. 

          3) Очистка газов, паров и жидкостей от дисперсной фазы, которая отрицательно 

сказывается на пропускных способностях трубопроводов и на работе тепло- и массо-

обменного оборудования. Например, удаление свободной воды из углеводородных 

смесей, удаление масляного тумана из газов, очистка газов от мехпримесей и т.д. 

          Кроме энергосбережения перечисленные выше методы также обеспечивают 

повышение качества выпускаемой продукции. 

 

Проблема масштабного перехода 

 

           Внедренческая практика авторов показывает, что при увеличении размера аппарата 

распределение потоков в аппарате является важным фактором, определяющим 

эффективность разделения. Конструктивные решения существующих аппаратов большей 

частью разрабатывались десятилетия назад, когда не имелось эффективных инструментов 

для реального мониторинга гидроаэродинамической обстановки. 
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          Анализ гидродинамической обстановки с помощью компьютерного моделирования 

является мощным средством для повышения производительности и разделяющей способ-

ности аппаратов. Исследования структуры потоков, с помощью собственных программ с 

идентификацией использованных математических моделей на экспериментальных стен-

дах промышленного масштаба, позволили определить ряд путей для «облагораживания» 

гидроаэродинамической обстановки в аппаратах разделения. 

           Так выяснилось, что применяемые в настоящее время способы подвода газовых 

(паровых) и газожидкостных потоков в колонных аппаратах без использования эффек-

тивных распределителей приводят к заметному снижению разделяющей способности не 

только насадочных, но и тарельчатых колонн. Вследствие неравномерности профиля 

скорости в поперечном сечении колонн возникают зоны со значительными локальными 

максимумами скорости газовой (паровой) фаз, в которых значение уноса превышает 

допустимое значение. Это приводит не только к снижению эффективности разделения за 

счет снижения движущей силы. В случае тарельчатой колонны это может привести к 

нарушению нормальной работы 2-3 тарелок, а для насадочной колонны не только к потере 

разделяющей способности целой насадочной секции, но и к преждевременному захлебы-

ванию колонны. Для расчета промышленных аппаратов большого размера авторы 

используют метод 

сопряженного физического и математического моделирования [3]. 

           Концепция данного метода основана на представлении процессов, происходящих в 

промышленном аппарате, в виде иерархической системы взаимодействующих между 

собой элементарных явлений, что дает возможность исследовать эти явления на макете, а 

затем при масштабном переходе определить параметры модели вариационным методом с 

использованием локального потенциала на основе удовлетворения законам сохранения. 

При этом совсем необязательно должно сохраняться подобие макета и промышленного 

аппарата [3]. 

          Согласно системного анализа, позволившего сформулировать принцип ерархичес-

кого существования явлений в промышленном аппарате, явления различных масштабов 

могут быть рассмотрены независимо, а затем учтено их взаимодействие. Этот подход 

привел к значительным упрощениям при построении математических моделей сложных 

химико-технологических объектов. 

          Исследование и описание полей в характерной области рабочей зоны аппарата мо-

жет  проводиться независимо от других областей вне аппарата на ее физической модели. 

На основе эксперимента устанавливаются базисные функции, которые описывают поля с 

заданной точностью. При масштабном переходе к промышленному аппарату конструк-

тивные и режимные возмущения, в определенном интервале их значений, не изменяют 

структуру базисных функций, а влияют лишь на ее параметры. Подстройка параметров 

базисных функций, описывающих физические поля для заданного интервала режимных и 

конструктивных возмущений в промышленном аппарате, выполняется на основе удовлет-

ворения законам сохранения импульса, массы и энергии. Решение этой задачи осуществ-

ляется вариационным методом, учитывающим краевые условия различного вида. 

Вариационный метод заключается в построении функционала, минимизация которого 

приводит к уравнениям Эйлера - Лагранжа, совпадающим с законами сохранения 

импульса, массы и энергии. 

            Таким образом, метод сопряженного физического и математического 

моделирования позволяет установить распределение полей скоростей, концентраций и 

температур в рабочей зоне промышленного аппарата на основе базисных функций 

элементарных областей, полученных на макете с известной погрешностью. 
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Массообменные процессы 

 

        Для модернизации колонных аппаратов разделения веществ разработаны 

распределители потоков, регулярные (рис.1) и нерегулярные (рис.2) насадки. Характерной 

особенностью этих насадок является способность обеспечивать высокую разделяющую 

способность в широком диапазоне нагрузок как по газовой, так и по жидкой фазам. При 

этом насадки пригодны для колонн, работающих как под  разряжением, так и при 

атмосферном и избыточном давлениях.  

 

                                                 

                                                                                             
 

Рис. 1. Блочная регулярная насадка                       Рис. 2. Нерегулярная насадка 

Разработанные насадки нашли успешное применение в десятках массообменных 

колоннах на предприятиях ТЭК. Например, для разделения этаноламинов и 

этиленгликолей. 

         

       Решена задача проектирования новой ректификационной колонны получения фенола 

с использованием современных контактных устройств на ОАО «Казаньоргсинтез». В 

качестве контактных устройств в колонне используется регулярная и нерегулярная 

насадки «Инжехим». Насадочный вариант новой массообменной колонны повысил 

качество выпускаемой продукции и снизил расход греющего пара в кипятильниках на 

30% за счет снижения расхода флегмы. 

          Разработаны высокоэффективные тарельчатые (рис. 3) и насадочные контактные 

устройства вакуумной колонны, обеспечивающие снижение энергозатрат на разделение. В 

результате работы установки будет обеспечено получение новых фракций, которые могут 

использоваться как компоненты моторных и котельных топлив. Разработана технологиче-

ская схема станции утилизации вторичных энергетических ресурсов с выработкой тепло-

вой и электрической энергии [2]. 

                     
 

Рис. 3. Тарелки «Инжехим» 
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Очистка технологических газов 

          Кроме перечисленных путей снижения энергозатрат можно привести пример 

влияния качества теплоносителей на энергосбережение. В производстве этилена на 

установках газоразделения используются холодильные циклы для создания необходимых 

температур и давлений теплоносителей. Работа компрессорного оборудования часто вы-

зывает попадание масляной фазы в газовую среду. Образуется масляный аэрозоль (туман). 

Последующая коагуляция масла на поверхностях теплообменных аппаратов повышает 

термическое сопротивление стенок и процесс протекает менее эффективно. Кроме этого 

для очистки теплообменных поверхностей от масляной пленки несколько раз в год выпол-

няются внеплановые остановы установки газоразделения, что ведет к сокращению выпус-

ка этилена. 

        Сепарация масляного тумана специальным аппаратом позволила исключить остановы 

и потери  продукта, повысить эффективность теплообмена, что дает реальный экономич-

еский эффект  около 200 тысяч евро в год. Сепаратор масляного тумана окупился за три 

месяца эксплуатации [4]. В сепараторе использовались оригинальные контактные устрой-

ства «Инжехим».  

Очистка жидких топлив 

          Одной из важных и актуальных задач на предприятиях ТЭК является очистка при-

родных и сточных вод, а также технологических жидкостей от дисперсной фазы. Решение 

этих задач может выполняться при помощи различного аппаратурного оформления и дви-

жущей силы процесса. Так, например, при разделении гетерогенных систем используются 

пустотелые 

отстойники. Однако такой способ очистки жидкостей в современных условиях часто 

является  малоэффективным. Для повышения эффективности используются тонкослойные 

отстойники. Такие отстойники оборудуются специальными сепарирующими пластинами. 

Степень очистки жидкостей от дисперсной фазы в таких отстойниках повышается в нес-

колько раз. Сепарационные блоки выполняются в виде закрепленных в специальной 

каркасной конструкции пакетов тонких металлических пластин из нержавеющей стали. 

Геометрия пластин и специально организованная ориентация их в объеме позволяют в 

десятки раз увеличить эффективность реконструированных отстойников. 

          Оснащение отстойников эффективными распределителями, коалесцирующими 

фильтрами и тонкослойными блоками оригинальной конструкции позволяют повысить 

эффективность их работы на порядок, что было многократно подтверждено нашей 

практикой модернизации промышленных отстойников ряда промышленных предприятий 

ТЭК. 

          Из полученных результатов на одной из ректификационных установок Сургутского 

ЗСК следует, что после внедрения данных отстойников тепловая нагрузка (расход 

греющего пара) на подогревание смеси снижена на 0,3 т/час, а в испарителе – 0,5 т/час. За 

год эксплуатации это дает около 6000 тонн экономии греющего пара. Экономия условного 

топлива составляет 1800 т/год [4]. 
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УЧЕНОМУ-ПЕДАГОГУ АСАНОВУ ЖУМАТАЮ ИЛЕСБАЕВИЧУ 

-  70 ЛЕТ 

                                             

                                              Счастье дается тому, кто много трудится  

                                                                            / Леонардо да Винчи/ 

 

       Научная и педагогическая общественность КГУ им. Коркыт Ата  27 мая   отмечает 70-

летие со дня рождения известного ученого нашей республики в области педагогики,  

истории педагогики и этнопедагогики,  доктора педагогических наук, профессора, 

Почетного академика Академии педагогических наук  Казахстана, члена-корреспондента 

Международной Академии наук педагогического образования Жуматая Илесбаевича 

Асанова. 

       Жуматай  Илесбаевич  Асанов родился  24 мая  1941 года в Сыр-Дарьинском районе. 

В 1947-1949 годы учился в начальной школе, далее обучался в школе «Кооператор». 

После переезда  в  Кызылорду  Жуматай агай  (так уважительно мы обращаемся к нему) 6-

7 классы учился в школе №1 имени  1 Мая, затем в последующие годы образование 

получил  в  школе №171.  Отлично окончив  школу, он поступил в Кызылординский 

педагогический институт на факультет естествознания. После успешного окончания вуза 

был направлен на работу в среднюю школу № 117 Джалагашского района.   А затем были 

армия и  возвращение уже в среднюю школу № 43  г.Кызылорды.  В 1970 годы  Жуматай 

агай  устраивается на работу в Кызылординский  педагогический  институт  имени  

Н.В.Гоголя  на кафедру педагогики и психологии преподавателем.  В период  с 1974 по 

1975 годы он занимал должность заведующего кабинетом «Биология» при областном 

институте повышения и переквалификации кадров.  Последующие годы  деятельности 

Жуматая агая  уже связаны с педагогическим институтом   (ныне Кызылординский 

государственный университет им. Коркыт Ата).  

     Научная деятельность Ж.И.Асанова связана со становлением и развитием прикладных 

исследований в области химии, биологии и вопросами этнопедагогической науки в 

Казахстане.  В 1981 году  он  успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему:  

«Педагогическая эффективность кружковых занятий по агрохимии  на межпредметной  

основе  в сельской  средней школе». 

      В период с 1991 по 2000 годы   он  занимал  должности  заведующего кафедрой  

«Этнопедагогика»,  профессора  кафедры « Педагогика и психология»,  а  в 1995 годы – 

старшего  научного  сотрудника  КазНПУ  им.  Абая.   В 2004 году профессор Асанов 

Ж.И.  успешно защищает докторскую диссертацию на тему:  «Дидактические  основы 

формирования  системы этнопедагогических знаний и умений у студентов». 

      Асанов Ж.И.  достойно представлял достижения казахстанской науки на 

международных форумах,  симпозиумах, конференциях различного уровня (Москва, Киев, 

Астана, Алматы, Шымкент, Тараз,  Талдыкурган, Туркестан, Кызылорда).  Профессором  

Асановым Ж.И.  опубликованы  2 монографии, 6 учебников, 3  учебно-методических 

указаний, а также   более 70 научных статей, тезисов докладов.   

      Труды Асанова Ж.И.  посвящены  этнопедагогической  подготовке  будущих учителей, 

считаем, что  он внес большой вклад в формирование и совершенствование  

этнопедагогики.  Этнопедагогическую науку  он  излагает как философию воспитания,  

источником  которой  является природа  и  религия, тем самым в значительной мере 

способствуя формированию планетарного мышления учителя, характерного для 

современной  педагогики  всех  цивилизованных стран.  Профессор Асанов Ж.И. на своих  

занятиях учит мудрости  и  опыту  воспитания  у  разных народностей, населяющих нашу 

республику, особо подчеркивает, что народная педагогика  – это педагогика 

национального развития, подъема, возрождения, одновременно –  это и педагогика 
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этнического самовоспитания,  создающая  личность патриота, сына  народа  с  

высокоразвитым чувством национальной  гордости  и человеческого достоинства.  

Студенты и магистранты разных специальностей  изучают  историю педагогической 

науки  Казахстана  по учебнику  нашего уважаемого профессора, а результаты его 

научных исследований вошли  в  Типовые программы  педагогических дисциплин,  в 

учебные пособия для  вузов Казахстана.  Под руководством  доктора педагогических наук, 

профессора  Асанова Ж.И. защищено 8   магистерских диссертаций. 

      Профессор  Асанов Ж.И. являлся официальным оппонентом  докторских и 

кандидатских диссертаций соискателей из разных городов Казахстана,  занимающихся 

проблемами общей педагогики, истории педагогики  и этнопедагогики.   Имя  Асанова  

Жуматая  Илесбаевича   достаточно  хорошо  известно в образовательных  кругах  

республики  и  в ближнем зарубежье.  Он  -   обладатель  премии имени Алтынсарина по 

итогам Республиканского конкурса, проводившего МОН РК в 2010 году. 

      Что  касается  человеческих  качеств  Жуматая  Илесбаевича,  нужно сказать, что он 

строг, принципиален, с цельной позицией,  умеет слушать и дать достойную оценку труду 

коллег, студентов, магистрантов.  Он трудолюбивый,  любое дело скрупулезно  им  

переделывается; если это рукопись,  по сто раз перечитывается.  Творческая деятельность 

Жуматая Илесбаевича не ограничивается только сферой образования, с таким же успехом 

он мыслит нестандартно и в других областях. Как член Союза журналистов Казахстана 

имеет прекрасные статьи, очерки: им  для  подрастающего  поколения написано немало 

художественных произведений, имеющих воспитательную ценность, как  «Умный 

охотник», «Школа жизни» и др. 

      Сегодня  в канун  70-летия  друзья,  коллеги  по работе  сердечно поздравляют 

юбиляра и  желают доброго здоровья, счастья, творческого труда и бодрости духа на 

долгие годы.        
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